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 آبخیز کاخک  حوضهدر  اجرا شدهبیولوژیکی  اقداماتاقتصادي  بررسی راندمان
  

  ،3حسن فالحتی، 3، زهره شیبانی زاده3، رضا صدیق2، حمزه نور3سید حسین رجایی، 2شجاعت زارع، *1علی باقریان کالت 
  3و حسین پژمان 3علی واحدي 

  ) Alibagheriankalat@yahoo.com(، پست الکترونیک طبیعی خراسان رضوي کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع - 1
 اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي - 2
  کارشناسان پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي - 3

 
 
 
 

  چکیده
امـا  . هاي آبخیز در پـی دارد  زداري اثرات مثبت و ارزنده اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را براي حوضههاي آبخی اگر چه اجراي مناسب و صحیح طرح

هاي متفاوتی را در بین بهره برداران، کارشناسان و مدیران کشور بدنبال  هاي آبخیز دیدگاه هاي گسترده آبخیزداري در حوضه نتایج حاصل از فعالیت
ریزي،  اجتماعی در تجزیه و تحلیل سیاستهاي توسعه روستایی و برنامه -وضوع و اهمیت کاربرد اطالعات اقتصادي لذا با عنایت به این م. داشته است

ر ایـن پـژوهش عملیـات    د. دشوهاي اجرا شدة آبخیزداري از بعد اقتصادي و اجتماعی اقدام  ضرورت دارد که نسبت به ارزیابی علمی و مستند طرح
با استفاده از روشهاي واقع در استان خراسان رضوي کاخک آبخیز  حوضههکتار از  928به مساحت  Aزیرحوضه در بیولوژیکی آبخیزداري اجرا شده 

در این بررسی به لحاظ فقدان اطالعات و عدم امکان دسترسی به اطالعات کمی، تنها درآمدهاي . متداول اقتصاد مهندسی مورد ارزیابی قرار گرفت
با در نظر گرفتن . اهش هدررفت هشت عنصر غذایی مورد استفاده گیاهان و افزایش عمر مفید سد لحاظ شده استحاصل از افزایش تولید علوفه، ک

هاي تنزیل صفر و ده درصد  ضمناً نسبت منفعت به هزینه پروژه در نرخ .شددرصد محاسبه  75/14سال براي پروژه، نرخ بازده داخلی  10عمر مفید 
 عملیـات بیولـوژیکی  سال از اتمام  10که پس از گذشت شد ر این، براساس محاسباتی که صورت گرفت مشخص بناب. است 10/3و  37/1به ترتیب 

  .استپروژه کامالً اقتصادي  ،)سال 10عمر مفید (
  

  راندمان اقتصادي، اقدامات بیولوژیک آبخیزدارينسبت سود به هزینه،  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
هـاي   تـرین اهـداف اجـراي طـرح     از مهمز طریق کاهش فرسایش و رواناب، حفظ رطوبت خاك و کنترل رسوب حفظ منابع آب و خاك ا

هـا اثـرات مثبـت و ارزنـده اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی را بـراي          اجراي مناسب و صحیح این طرحبا وجود این که . استآبخیزداري 
هـاي متفـاوتی را در بـین     هاي آبخیز دیـدگاه  حوضهگسترده آبخیزداري در  هاي اما نتایج حاصل از فعالیت. هاي آبخیز در پی دارد حوضه

اجتمـاعی   -به این موضوع و اهمیت کاربرد اطالعات اقتصادي  توجهلذا با . دنبال داشته است هبرداران، کارشناسان و مدیران کشور ب بهره
هـاي اجـرا شـدة     که نسبت به ارزیابی علمی و مستند طرحهاي توسعه روستایی و برنامه ریزي، ضرورت دارد  در تجزیه و تحلیل سیاست

هـاي   بدین طریق ضمن تعیین نسبت سود به هزینۀ پـروژه هـا، ارزش کمـی فعالیـت    . شودآبخیزداري از بعد اقتصادي و اجتماعی اقدام 
چگونگی ادامه و رونـد اجـراي    ریزان و مدیران منابع طبیعی کشور نیز براساس نتایج حاصل در رابطه با و برنامه شدهانجام شده مشخص 

 . ترین تصمیم را اتخاذ خواهند نمود هاي آبخیزداري مناسب طرح
ها با دانش بومی شرط  که ساده بودن عملیات و منطبق بودن آن نشان می دهدهاي حفاظت خاك،  موفقیت و شکست طرح  بررسی علل

آبخیـز   حوضـه هـاي   هاي آبخیزداري باید منطبق با ویژگی طرح. استهاي آب و خاك  اساسی در احداث، بهره برداري و نگهداري از سازه
هاي بهره بـرداري و امکانـات توسـعه و     برداري از منابع موجود، فرهنگ، و شیوه هاي طبیعی و بالقوه و امکانات توسعه و بهره باشند، توان

ی در در تحقیقـ )Hudson)،1991.باید مد نظر قرار دادبهره برداري رایج و متداول از منابع آب و خاك و وضعیت اقتصادي و اجتماعی را 
اي که مدیریت آبخیزداري  حوضهارزش اقتصادي عملکرد عملیات آبخیزداري در  مینگ هو و مینگ تی واقع در کشور تایوان، حوضهدو 

میزان سـود دهـی کمتـر از    نتایج این پژوهش نشان دادکه در کوتاه مدت . سال گذشته انجام داده بود، مورد بررسی قرار گرفت 15طی 
 15 کـم  دسـت اما در تجزیه و تحلیلی که در دراز مدت و پس از گذشت . است 65/0میزان هزینه کرد بوده و نسبت سود به هزینه برابر 

هـاي   نتـایج ایـن تحقیـق نشـان دادکـه در اغلـب مـوارد، پـروژه        . است 2/1سال از اتمام پروژه انجام گرفت، نسبت سود به هزینه حدود 
پس از گذشت حدود . خوبی حفاظت شده و مورد حمایت قرار گیرند هخیزداري در صورتی که با موفقیت انجام شده و پس از اجرا نیز بآب

راندمان اقتصادي مربـوط بـه پـروژه     بررسی) Hurng-JyuhnWang)  ،1998 .ها انتظار سوددهی اقتصادي داشت توان از آن دو دهه می
بوده و لذا اجـراي آن از   1/3در یکی از جزایر اقیانوس آرام نشان داد که نسبت سود به هزینه این پروژه مدیریت جامع یک گونه درختی 

  . )Daigneault ،2014و  Brown( نظر اقتصادي کامالً مقرون به صرفه است
کـه بـا اجـراي     اسـت  رفتهنتیجه گ "کوششی هماهنگ: بیابان زدایی با گسترش سیالب"در نشریه با ارائه بخشی از تحقیقات خود  کوثر

میلیون متر مکعب سـیالب بـه شـبکه     1/38با بازگشت . طرح بیابان زدائی زمینه بهتري براي رشد و نمو گیاهان بومی فراهم شده است
که این طـرح از نظـر اقتصـادي     طوري به. ، سیماي دشت گریبایگان و زندگی ساکنان آن دگرگون شده است1366تا  1361طی سالهاي

داري آب باریـک   بررسی تاثیر طرح آبخـوان . )1372کوثر، ( استیر، از جنبه زیست محیطی درست و از نظر اجتماعی پذیرفته توجیه پذ
که ذخیره سـازي آب و تزریـق مصـنوعی آب از طریـق احـداث پـروژه        می دهدنشان بم بر وضعیت اقتصادي اجتماعی ساکنین منطقه، 

سال گذشـته، تحـولی    سههاي  هاي شن و جلوگیري از سیالب تحت االرضی، مهار طوفانپخش سیالب آب باریک بم، افزایش میزان آب 
هاي پخش سـیالب و ذخیـره    امانهمیلیون متر مکعب آب در س 183کنترل . عظیم در ساختار اقتصادي و کشاورزي منطقه گذاشته است

ات و چاههاي پایین دست طـرح نیـز تـأثیر بسـزائی     میلیون متر مکعب به سفره آب زیر زمینی در منطقه در افزایش آبدهی قنو 4/141
 15آبخیز حبله رود با در نظر گرفتن عمر مفیـد   حوضههاي آبخیزداري در بررسی اثرات اقتصادي طرح. )1374بنی اسدي، ( داشته است

بـه روش مشـارکتی و    مقدار فایده به هزینه در دو حالت اجـرا  نشان می دهد که درصد 18سال براي طرح و در نظر گرفتن نرخ تنزیل 
. )1376شـمس،  ( دهاي آبخیزداري در هر دو حالت را توجیه مـی نمایـ   ارقام فوق اجراي طرح. است 87/4و  65/7دولتی به ترتیب برابر 

کـه   اسـت اجتماعی ساکنان روستاهاي حوضه آبخیز حاکی از آن  -هاي آبخیزداري بر بهبود وضعیت اقتصادي  بررسی اثرات اجراي طرح
. )1377عفتـی،  ( جلـوگیري از سـیل بـوده اسـت     هاي آبخیزداري اجرا شده افزایش و بهبود منابع آبی روسـتاها و  ین اثرات طرحتر عمده

پروژه بسیار باال اسـت    هزینه به نسبت باالي فایده. که داده است نشان "اجتماعی طرح پخش سیالب گریبایگان فسا -ارزیابی اقتصادي 
اثـرات   ارزیـابی . )1376بختیار، ( و از کارایی زیادي برخوردار استکه پخش سیالب روشی کم هزینه بوده که این امر حاکی از آن است 

کـه اجـراي ایـن پـروژه بـر       نشـان داد در اسـتان اصـفهان    )پخش سیالب و تغذیه مصـنوعی (داري هاي ابخیز اجتماعی طرح -اقتصادي 
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هاي فرهنگی منطقه تـأثیر   سطح باغات، تناوب زراعی، ترکیب کشت و ویژگی مالکیت اراضی، میزان دام، افزایش آبیاري،  مهاجرت، شیوه
تأثیر آن در اشتغال، بیکاري، آب آشامیدنی، سطح کل اراضـی کشـاورزي بسـیار نـاچیز و بطئـی بـوده       . ملموس و مشخص نداشته است

گذاري، ملموس و بعضاً تعیـین کننـده بـوده     یشها در زمینه آب کشاورزي، میزان عملکرد و میزان آ که تأثیر این پروژه در صورتی. است
 36و  18هـاي کشـاورزي بـه ترتیـب      درآمدهاي حاصل از فعالیـت  بیشینهو  کمینهها با در نظر گرفتن  نرخ بازده داخلی این طرح. است

اي و  یـات سـازه  ارزیابی اقتصادي و اجتمـاعی عمل  .)1381صالحی، ( هاي بخش عمومی نرخ مطلوبی است که براي طرحاست درصد بوده 
که سازه هاي سنتی از لحظ اقتصادي داراي نسبت فایـده بـه    موید آن استبیولوژیک سنتی و نوین حفاظت آب و خاك در استان ایالم 

با عنوان بررسی ) 1383،  بروشکه(نتایج حاصل از پژوهش  .)1383جعفري، ( استهزینه باالتري نسبت به سازه هاي همتراز نوین خود 
اقتصادي عملیات سازه اي و بیولوژیک سنتی و نوین حفاظت آب و خاك در استان آذربایجان غربـی حـاکی از ایـن اسـت کـه      و ارزیابی 

بررسـی و ارزیـابی   در  .)1383بروشـکه،  ( اسـت  3/2و در مورد سـازه هـاي نـوین     8/3نسبت فایده به هزینۀ متوسط کل فعالیت سنتی 
نتـایج ایـن   . اسـت  شـده ژه در مجمـوع خـوب ارزیـابی     ، راندمان و عملکرد اجراي پروآبخیز کاخک حوضهعملکرد فنی طرح آبخیزداري 

، افزایش درصد پوشش گیاهی، تغییر گرایش مرتع از منفی بـه مثبـت و افـزایش    حوضهبررسی حاکی از کاهش قابل مالحظه رسوبدهی 
موع میـزان موفقیـت عملیـات بیولـوژیکی اجـرا      در مج. استچشمگیر در علوفۀ خشک قابل بهره برداري پس از اجراي طرح آبخیزداري 

درصد و میـزان موفقیـت عملیـات مکـانیکی اجـرا شـده در        72میزان موفقیت پروژه بیومکانیکی  .استدرصد  77حدود  حوضهشده در 
هـاي   اثـرات اقتصـادي و اجتمـاعی پـروژه     پژوهشـی، در  ).1384باقریان کـالت و همکـاران،   ( درصد ارزیابی شده است 76حدود  حوضه

ثیر کلیه عملیات آبخیـزداري انجـام   أپرسشنامه بررسی شده و ت با استفاده از عملیات میدانی و تکمیلقطور آبخیزداري در حوضه آبخیز 
اسـتفاده   بـه هزینـه   در این پژوهش، از جنبه اقتصادي براي تعیین نسبت فایده به هزینه از روش ارزیابی نسبت سـود . دششده ارزیابی 

 آبخیزداري وقوع سیل و خسارت ناشی از آن در اراضی قرق شده در مقایسـه بـا   ی ها نشان داد که با اجراي طرحهايبررس. شده است 
 .)1390بروشـکه و همکـاران،   ( بـیش از یـک اسـت    درصدکاهش یافته است و نسبت سود به هزینه در حالت کل 35تا 25اراضی شاهد 

 20نشان داد که بـا در نظـر گـرفتن نـرخ تنزیـل      ر واقع در استان خراسان رضوي پروژه پخش سیالب بر آبخوان کاشمارزیابی اقتصادي 
باشد و بدین ترتیب نتیجه گرفته شـد کـه    می 74/1به هزینه پروژه نیز معادل  سودارزش حال خالص پروژه مثبت بوده و نسبت  ،درصد

ارزیـابی اقتصـادي    .)1393قریـان کـالت و همکـاران،    با( اجراي پروژه پخش سیالب کاشمر از نظر اقتصادي کامالً مقرون به صرفه است
بیشـه در دوره تحلیـل    که احیـاي آبخیـز میـان    نشان دادآبخیز طالقان،  حوضه واقع درزیرحوضه میان بیشه  در اقدامات حفاظت خاك

د مراتـع کوهسـتانی و اراضـی    وري نسبی ماننـ  درصد از لحاظ اقتصادي در اراضی داراي قابلیت بهره 15ساله با استفاده از نرخ تنزیل 30
ارزیـابی  ). 1394گرشاسـبی و قربـانپور،   ( مثبت را در پـی دارد ارزش حال خالص پروژه پذیر است و  اي بدلند با فرسایش باال توجیه تپه

است  03/1که میزان نسبت سود به هزینه برابر با  نشان داداثرات اقتصادي طرح هاي حفاظت خاك و آب در حوضه مته سنگ نیکشهر 
  ).1394جمالی و رئیسی، ( استها  که نشان دهنده توجیه اقتصادي این طرح

  
  :ها مواد و روش

  :موقعیت جغرافیایی و خصوصیات منطقۀ مورد بررسی
ایـن منطقـه در جنـوب    ). 1شکل (واقع است  کویر نمک حوضهحوزه آبخیز کاخک بوده و در هاي  حوضهمنطقه مورد بررسی یکی از زیر

 34˚17΄تـا   34˚2΄و عرضـهاي جغرافیـایی و    58˚37΄تـا   58˚23΄هاي جغرافیایی  این منطقه در بین طول. د واقع استشهرستان گنابا
پست تـرین نقطـه آن      متر از سطح دریا ارتفاع داشته و 2610مرتفع ترین نقطه آن . استهکتار  928 حوضهمساحت این زیر . قرار دارد

بـراي   .کیلومتر اسـت  ششدرصد و طول آبراهه اصلی  35حدود  حوضهشیب متوسط زیر. سطح دریا را داردمتر از  1820ارتفاعی حدود 
لـذا بمنظـور دسـتیابی بـه      .ها و درامدهاي پروژه بیولوژیکی حوضـه مـورد بررسـی الزم بـود     انجام این پژوهش، اطالعات کامل از هزینه

   .تاطالعات مورد نیاز و اجراي پژوهش مراحل زیر انجام گرف
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  )Aزیرحوضه (موقعیت حوزه آبخیز مورد بررسی  - 1شکل 

  
  شامل هزینه ها و درآمدهاي پروژه بیولوژیکی آبخیزداريجمع آوري اطالعات مورد نیاز 

در این تحقیق بخشی از اطالعات از طریق گزارشات مکتوب و تبادل نظر با مسـئولین و کارشناسـان مـدیریت جهـاد کشـاورزي و ادارة      
این اطالعات دربرگیرنده زمان اجرا، نوع، حجم و هزینۀ اجـراي هریـک از عملیـات بیولـوژیکی     . شدبیعی شهرستان گناباد تهیه منابع ط

هاي گیاهی، درصد پوشش گیاهی، میزان رسوبدهی و میـزان تولیـد علوفـه     سایر اطالعات مورد نیاز اجراي طرح از جمله نوع تیپ .است
کاخـک   حوضهنوع و حجم عملیات بیولوژیکی اجرا شده در  1در جدول  .هاي الزم تهیه شد نی و بررسیحوضه، با انجام بازدیدهاي میدا

 . ارائه شده است هزینه کرد عملیات بیولوژیکی) 2(و در جدول  1384تا  1373هاي  طی سال
هـاي صـحرایی اسـتخراج     زه گیرياز اطالعات موجود و اندا 1384و  1381، 1379، 1376هاي  مربوط به سال حوضهمیزان تولید علوفه 

بـا   .شـد ها براساس اطالعات و داده هاي موجود و عملیات صـحرائی انجـام شـده، بـرآورد      میزان تولید علوفه حوضه براي سایر سال. شد
به دلیل عدم دسترسی به اطالعات مستند از رسوب دهـی حوضـه،   . شدآبخیز تعیین  حوضهاستفاده از روش پسیاك میزان رسوب دهی 

با توجـه   حوضههاي مورد بررسی نیز میزان رسوب دهی  ، براي سایر سال1384و  1371هاي  در سال حوضها توجه به میزان رسوبدهی ب
 . به شناخت از منطقه و بر اساس نظر کارشناسی برآورد شد

که از آنجا که حجـم عمـده    نخست این. در تعیین نقش عملیات بیولوژیک در کاهش رسوب دهی حوضه، دو نکته مورد توجه قرار گرفت
هـا کـاهش رسـوبدهی     انجام شده بود، لـذا عمـالً در ایـن سـال     1374لغایت  1372هاي  در سال حوضهژیکی  عملیات مکانیکی و بیولو

ان که غالب کارشناسـ  ثانیاً، با توجه به این. ها صفر در نظر گفته شد دهی براي این سال بنابراین میزان کاهش رسوب. صورت نگرفته است
بمدت چنـد سـال تحـت     کم دست حوضههاي آبخیزي که عملیات بیولوژیکی و مکانیکی انجام شده و  حوضهو محققین معتقدند که در 

ثیر عملیات بیولـوژیکی  ألذا در این بررسی ت. استبیشتر  حوضهمدیریت و قرق بوده است، نقش عملیات بیولوژیکی در کاهش رسوبدهی 
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با توجه به عـدم دسترسـی   . در نظر گرفته شد حوضهثیر کلیه عملیات آبخیزداري در کنترل فرسایش و رسوبدهی أدرصد ت 50به میزان 
هاي مختلف و عنایت به این موضوع که هـر کیلـوگرم علوفـه معـادل نـیم کیلـوگرم جـو ارزش گـذاري          به قیمت رسمی علوفه در سال

ارزش گذاري و در تجزیه و تحلیـل مـورد اسـتفاده قـرار      1384لغایت  1372ي ها شود، بر این مبنا مازاد علوفۀ تولیدي در طی سال می
درآمد ناشی از کاهش فرسایش خاك براساس ارزش عناصر غذایی خاك که شامل ازت، فسفر، پتاسیم، آهن، مـس، روي، منگنـز    .گرفت
  .دشهاي مورد بررسی، ارزیابی  ، بر مبناي قیمت رسمی کود معادل در هریک از سالاستو بر 

  
  تحلیل اقتصادي پروژه بیولوژیکی

بـر ایـن مبنـا    . ارائه شده اسـت  3 بر اساس آنچه که در روش تحقیق بیان شد، ارزیابی اقتصادي پروژه انجام و نتایج محاسبات در جدول
ل با توجه به نرخ نرخ کاهش و یا افزایش ارزش اسمی پو(بدون درنظر گرفتن نرخ تنزیل  1384درآمد خالص اجراي پروژه تا پایان سال 

درصـد بـالغ بـر     10ایـن رقـم بـا درنظـر گـرفتن نـرخ تنزیـل        . اسـت ریال  -159067896) رجحان قرض دهنده پول بدون وجود تورم
. اسـت بر اسـاس درآمـدهاي طـرح تـا آن سـال       1384ریال می شود، که نشان از عدم پوشش هزینه هاي طرح تا سال  -450332210

درصـد، ایـن    10بـوده و بـا نـرخ تنزیـل     73/0، 1384نسبت منفعت به هزینه پروژه تا سال فته شود، گر چنانچه نرخ تنزیل صفر در نظر
بـا نـرخ تنزیـل صـفر، خـالص درآمـد ایـن پـروژه          گرفتـه شـود  سـال در نظـر    10در صورتی که عمـر مفیـد پـروژه    . است 57/0مقدار 

کـه   ضمن ایـن . ریال است 394499386درصد  10رخ تنزیل این مبلغ با احتساب ن). 8-3جدول ( دشوریال برآورد می  1215856622
مقـدار اجـاره صـفر ریـال      کمینـه همچنین، در نرخ تنزیل صفر درصد، . دشدرصد محاسبه  75/14بر این اساس نرخ بازده داخلی پروژه 

 10/3و  37/1به ترتیـب   هاي تنزیل صفر و ده درصد نسبت منفعت به هزینه پروژه در نرخ. است که منجر به مثبت شدن پروژه می شود
  . است

  
  1384تا  1373هاي  طی سال حوضهنوع و حجم عملیات بیولوژیکی اجرا شده در زیر  - 1جدول 

یف
درخت کاري  سال رد

)هکتار(  
کود پاشی 

)هکتار(  
واکاري 

)هکتار(  
آبیاري 

)هکتار(  
 بذرپاشی

)هکتار(  
 کپه کاري

)هکتار(  
 بذرکاري

)هکتار(  
1 1372 10    60   
2 1373 22   10 253 75 156 
3 1374 25   22 420 40 130 
4 1375 15   25    
5 1376 20 890  15  70 115 
6 1377 50 715  20 120 20 20 
7 1378 65 770  50 225  90 
8 1379 80   65 320  20 
9 1380    145    
10 1381   80 65    
11 1382   20 80    
12 1383 8  7 180    
13 1384 6  12 15    

 531 205 1398 692 119 2375 301 جمع
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اغلب نتایج و دستاوردهاي حاصل از اجراي پروژه بیولوژیکی آبخیزداري به نحوي با یکدیگر مرتبط بوده و می توان گفـت کـه بخشـی از    
به واسطه فقـدان اطالعـات مسـتند و کمـی از      ضمناً. درآمد و اثر بخشی هر یک از این نتایج در حقیقت در نتایج دیگر نیز مستتر است

از طـرف  . ستمیزان موفقیت پروژه در نیل به هریک از نتایج فوق الذکر، حصول به درآمدهاي واقعی حاصل از اجراي پروژه امکانپذیر نی
ثربخشـی و رانـدمان   صورت تـوام انجـام شـده اسـت، تفکیـک ا      هدیگر از آنجا عملیات مکانیکی و بیولوژیکی در زیرحوضه مورد بررسی ب

د از مهمترین معضالت و مشـکالتی هسـتند کـه در    شمواردي که ذکر . استعملیات مکانیکی از عملیات بیولوژیکی نیز عمالً غیرممکن 
مشـکالت   وجـود  بـا . هاي آبخیز کشور، عمالً وجـود دارد  ارزیابی اقتصادي پروژه بیولوژیک آبخیزداري حوضه آبخیز کاخک و سایر حوضه

شـود چنانچـه در نگهـداري و اسـتفاده از زیـر حوضـه مـورد بررسـی،          که در اجراي این بررسی وجود داشت ، نتیجه گرفته میمتعددي 
عمـدتاً درآمـد ناشـی از    (رآمدهاي لحاظ شده در این تحقیق مدیریتی مناسب و بهینه اعمال شود در این صورت بخش قابل توجهی از د

دائمی بوده و بنابراین اجـراي پـروژه   ) از عناصر مغذي خاك و افزایش عمر مفید سد کاخک افزایش تولید علوفه، کاهش هدررفت برخی
  .استآبخیزداري در درازمدت کامالً اقتصادي 

  
  )هزار ریالهزینه ها بر حسب ( 1384تا  1373هاي  طی سال حوضههزینه کرد عملیات بیولوژیکی در زیر - 2جدول 

 جمع حفاظت و قرق  بذرکاري  کپه کاري  بذرپاشی  اريآبی  واکاري  کودپاشی  درختکاري  سال  ردیف
1  1372  1540    2721   1300 5561 
2  1373  4180   440 12650 2100 9048 1500 29918 
3  1374  5250   1500 23100 1288 8671 1800 41609 
4  1375  2880   2200    2100 7180 
5  1376  5400 7840  1620  2240 6900 6000 30000 
6  1377  14686 7244  3200 6380 680 1310 6500 40000 
7  1378  22500 9875  9175 13950  7000 8500 71000 
8  1379  42427   13000 20800  1773 12000 90000 
9  1380     24500    15500 40000 
10  1381    40800 15200    18000 74000 
11  1382    12480 7020    20500 40000 
12  1383  12600  6000 18900    22500 60000 
13  1384  9655  10440 4905    25000 50000 

 579268 141200 34702 6308 79601 101660 69720 24959  121118  جمع
  

  گیري نتیجه
داشـته   اجتماعی حوضه و شهرستان گنابـاد  -اجراي پروژه آبخیزداري در حوضه کاخک گناباد تاثیرات مثبت بسزایی در شرایط اقتصادي

کاهش فرسایش خاك، کاهش رواناب و سیل خیزي حوضه، تغذیه سفره آب زیرزمینی، افزایش آبدهی قنوات منطقه و ممانعـت از  . است
ها به کویر، افزایش درصد پوشش گیاهی و تولید علوفه حوضه و تغییرات زیست محیطی ملموس، از مهمترین دسـتاوردهاي   ورود رواناب

در این رابطه قابل ذکر است که بخشی از دستاوردهاي پروژه نظیر کاهش رواناب حوضه، در واقع در پارامترهـاي  . استاجراي این پروژه 
  .دیگري نظیر افزایش پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه حوضه مستتر بوده و تفکیک سهم هر عامل به تنهایی عمالً غیرممکن است

دستاوردهاي اجراي پروژه بیولوژیکی حوضه، ارزیابی اقتصادي این پروژه عمدتاً بر اسـاس  دلیل فقدان اطالعات مستند و کمی از کلیه  هب
  . ، صورت گرفتاستبخشی از نتایج حاصل از اجراي پروژه که شامل کاهش فرسایش خاك و افزایش تولید علوفه 

گیـاهی   پوشـش . تن در هکتار شده اسـت  10تن به  20 حدوداجراي پروژة بیولوژیکی در حوضه مورد بررسی، باعث کاهش رسوبدهی از 
کیلـوگرم در هکتـار    89کیلوگرم به حـدود   17درصد و میزان علوفه قابل بهره برداري از حدود  49درصد به حدود  25حوضه از حدود 

 –فقیـر  وضعیت پوشش گیاهی حوضـه از  . واحد دامی در هکتار تغییر یافته است 4/0به  1/0حدود ظرفیت مرتع از . افزایش یافته است
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گیـاهی   ترکیـب پوشـش  . خیلی فقیر عمدتاً به حد متوسط و فقیر تغییر یافته و گرایش منفی آن در حال حاضر مثبت ارزیابی شده است
 10ارزیابی اقتصادي پروژة بیولوژیکی نشان داد که بـا در نظـر گـرفتن عمـر مفیـد      . تبدیل شده شده است 2 طبقهبه  3 طبقهحوضه از 

هـاي تنزیـل    ضمناً محاسبات نشان داد که نسبت منفعت به هزینه پروژه در نـرخ . استدرصد  75/14خ بازده داخلی سال براي پروژه، نر
 10د کـه پـس از گذشـت    شهایی که صورت گرفت مشخص  بنابر این با توجه به بررسی. است 10/3و  37/1صفر و ده درصد به ترتیب 

و این در حـالی اسـت کـه     استنجام این پروژه از نظر اقتصادي کامالً مقرون به صرفه سال از اتمام پروژه بیولوژیکی آبخیزداري منطقه، ا
نتایج حاصل از این بررسی بـا مطالعـات   . براي ارزیابی اقتصادي پروژه، تمامی درآمدهاي حاصل از اجراي پروژه درنظر گرفته نشده است

 وسـیله  بـه هـاي صـورت گرفتـه     در تـایوان و بررسـی  ) Hurng-Jyuhn Wang  ،1998(انجام شده در سایر کشورها از جمله تحقیـق  
  .مطابقت دارد) 1383، ابراهیم بروشکه(و ) 1381، اصغر صالحی(، )1376، محمد شمس(
  

  )ریال 10(سال  10با نرخ تنزیل صفر و ده درصد با احتساب عمر مفید  کاخک پروژة بیولوژیکارزیابی اقتصادي  -3جدول

درصد 10نرخ تنزیل  سال ردیف  نرخ تنزیل صفر درصد 
 درآمدخالص هزینه درآمد درآمدخالص هزینه درآمد

1 1372 68479 1919808 1851329 -  19836 556100 536244 -  
2 1373 210243 9389550 9179307 -  66990 2991800 2924810 -  
3 1374 400877 11871533 11470656-  140505 4160900 4020395 -  
4 1375 1194057 1862307 668250-  460361 718000 257639 -  
5 1376 2170726 7073843 6903117-  920600 3000000 2079400 -  
6 1377 3321546 8574355 5252809 -  1549526 4000000 2450474 -  
7 1378 4223670 13835891 9612221-  2167411 7100000 4932589 -  
8 1379 6204010 15944049 9740039 -  3502002 9000000 5497998 -  
9 1380 6820284 6442040 378244 4234860 4000000 234860 
10 1381 7855413 10834340 2978927 -  5365353 7400000 2034647-  
11 1382 8687057 5324000 3363057 6526715 4000000 2526715 
12 1383 9566333 7260000 2306633 7906308 6000000 1906308 
13 1384 10075500 5500000 4575500 9159545 5000000 4159545 

1384جمع تا سال   60798496 105831717 45033221-  42020010 57926800 15906790 -  
1395تا  1385جمع از سال   84483160 0 84483160 137492452 0 137492452 

 121585662   39449939   ارزش خالص پروژه
1نسبت منفعت به هزینه   

)1384تا سال (  57/0    73/0    

2نسبت منفعت به هزینه   
)1395تا سال 1385از سال (  37/1    10/3    

  
  منابع
 . پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري بررسی و ارزیابی عملکرد فنی طرح آبخیزداري حوزة آبخیز کاخک؛ ، 1384 ،علی کالت، باقریان

ارزیابی اقتصادي پروژه پخش سیالب . 1393،رضا، فالحتی، حسن و پژمان، حسین باقریان، ،مظهري، محمد ،شادمانی، علیرضا ،باقریان کالت، علی
 .دانشگاه بیرجند ،هاي سطوح آبگیر باران المللی سامانه سومین همایش بین ،کاشمر

 . پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري ،ارزیابی اقتصادي اجتماعی طرح پخش سیالب گربایگان ،1376 ،...بختیار، اسدا
اي و بیولوژیک سنتی و نوین حفاظت آب و خاك در استان آذربایجان غربی  بررسی و ارزیابی اقتصادي عملیات سازه ،1383 ،، ابراهیمبروشکه

 . پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري
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ه حفاظت خاك و پژوهشکد. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی،1390 ،زاده، علی مصطفی ،اسکوئی، رضا  سکوتی، قدوسی، جمال ،ابراهیم بروشکه،
 . آبخیزداري

پژوهشکده حفاظت  ،اجتماعی ساکنین منطقه-بررسی و مطالعه تاثیر طرح آبخوانداري آب باریک بم بر وضعیت اقتصادي ،1374 ،اسدي، محسن بنی
 .خاك و آبخیزداري

ک سنتی و نوین حفاظت آب و خاك در شناسائی، بررسی و ارزیابی اقتصادي و اجتماعی عملیات سازه اي و بیولوژی ،1383 ،محمدرضا جعفري،
  . پژوهشکدة حفاظت خاك و آبخیزداري ،استان ایالم

مجله . اجتماعی عملیات مکانیکی حفاظت خاك در حوضه مته سنگ نیکشهر-ارزیابی اقتصادي: گزارش فنی ،1394 ،رئیسی، نواب ،اکبر جمالی، علی
 .3تم، شماره سال هف ،شهر سنگ نیک مهندسی و مدیریت آبخیز در حوضه مته

ارزیابی اقتصادي اجتماعی و فنی فعالیتهاي آبخیزداري در استان سیستان وبلوچستان، پژوهشکده حفاظت خاك و  ،1378 ،...خوبفکر، حبیب ا
 .آبخیزداري
 .اك و آبخیزدارياجتماعی عملیات آبخیزداري انجام شده در حوزة آبخیز حبله رود، پژوهشکده حفاظت خ –ارزیابی اقتصادي ،1376 ،شمس، محمد

سازمان ) پخش سیالب و تغذیه مصنوعی(ارزشیابی اثرات اقتصادي اجتماعی طرحهاي آبخیزداري استان اصفهان  ،1381 ،اصغر صالحی،
  . 1گروه تحقیقات روستایی ص - جهادکشاورزي استان اصفهان

مجموعه مقاالت  -اعی ساکنین روستاهاي حوضه آبخیز هاي آبخیزداري بر بهبود وضعیت اقتصادي اجتم اثرات اجراي طرح. 1379 ،محمد ،عفتی
 178مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی ص  -وزارت جهاد کشاورزي  -نقش جهاد سازندگی در بخش کشاورزي وتوسعه روستایی 

 .انتشارات دانشگاه تهران ،اصول اقتصاد کشاورزي ،1367 ،کوپائی، مجید
  . گسترش سیالب کوششی هماهنگ، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس بیابان زدایی با ،1372 ،کوثر، آهنگ

. آبخیز طالقان حوضهزیرحوضه میان بیشه در : ارزیابی اقتصادي اقدامات حفاظت خاك، مطالعه موردي ،1394، قربانپور، داود ،گرشاسبی، پرویز
 .   3سال هفتم، شماره  ،مجله مهندسی و مدیریت آبخیز

 Brown P. and A. Daigneault. 2014. Cost–benefit analysis of managing the invasive African tulip tree 
(Spathodea campanulata) in the Pacific. Environmental Science & Policy. Volume 39, May 2014, Pages 
65–76  

Deoyani Sarkhot. 2002. Erosion contrpl in Maharashtra : Success with a lesson. Foreste communications, 
Inc. 

Hudson, R.E. 1991. Reason for success or failure of soil conservation. 
Hurng-Jyuhn Wang., Su-Cherng Hu.., Chieh-Chich Kao., 1998. An economic evaluation of two watershed 

management practices in Taiwan. 
Pawar-PB. 1998. Prospect and problems in use of vetiver for watershed management  in sub mountain and 

scarcity zones (Maharashtra, India). 
 Satterland.J.B. 1982. Soil Conservation Service. Engineering field manual for conservation practices. 

Section 2, 6, 7, 8, 9 and 10. 
 


