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 سنّتیبرداری آن بر نظام بهره تأثیراجتماعی سدسازی و  - ارزیابی اثرات اقتصادی

 (دیواندرّهشهرستان  سدّ سیازاخ ة موردی:)مطالع

 زدايی، دانشگاه سمنان، سمنان، ايرانکارشناسی ارشد بیابان - پیمان اکبرزاده

 مرتع، دانشگاه سمنان، سمنان، ايرانشناسی و مديريت بوماستاديار  - *سن کابلیسید ح
 

 42/19/6931پذيرش:   61/16/6931 وصول:

 چکيده
طق اجرراي امن، باشدناپذير جبران ممکن است ،محيطی سدسازياجتماعی و  - پيامدهاي اقتصادي

ايرن  .گيرردنمی رد پژوهش قررارد و اثرات بعدي مونبررسی می شواز احداث قبل  ،سدهاي مخزنی

. انجرا  پرذيرفتآن  ترثثيربر روستاهاي تحرت  سدّ سيازاخبا هدف ارزيابی اثرات احداث  ،پژوهش

دست سرد تحقيق شامل روستاييان سرپرست خانوار باالدست و پايينی در بخش کمّ جامعة آماري

نگررش  ةو مقايس سشنامه تکميلپر 322تعيين و تعداد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه . بود

و  ايآب منطقره ةاعضراي شروراها، ادار ،در بخرش کيفریساکنين و تحليل عاملی صورت گرفت. 

هاي تدوين نقشره ها از فنّمنظور تحليل دادهبه  و مطالعه صورت سرشماريبه ( N=  16ها )دهياري

 ،چنردمعياره تحليل نتايج اساس بر. شداستفاده  ات جغرافيايیاطاّلع سامانةو  محتواذهنی، تحليل 

 ،آب شررب منطقره ترثمينمنطقره،  کشاورزي بهبود از بود عبارت طرح مثبت اين اثرات ترينمهم

گردشگري و بهبود سرطح  بهبود زمين، ارزش کنترل سيالب، افزايش ،آبی کشت افزايش سطح زير

کرو  اجبراري سراکنين  :برود از عبرارت نيز منفی اثرات ترينمهمدست و پايين خانوارهاي درآمد

 هايمشاغل ساکنين باالدست سد )دامداري، کشراورزي(، ايجراد شرغلرفتن باالدست سد، از بين 

در  اراضری کتملّرو  درختان قطع و محيطیزيست خسارات ،اجد و مدارساز بين رفتن مس ،کاذب

 آن منفی راتاث به نسبتدست سد در پايين طرح مثبت اثرات حاصل ،نتايج اساس بر .باالدست سد

در باالدست  اقتصادي اثرگذاريک معيار  عنوانبه  کشت آبی. برعکس بوددر باالدست سد  و بيشتر

 برابر شده است. 6/2سطح زير کشت آبی  ،دست سددر پايين در حالی کهيافته سد به نصف کاهش 

 .سنّتیي برداربهره، ديواندرّهشهرستان ، سدّ سيازاخ اجتماعی، - اقتصادي :کليدي واژگان

                                                                                                                                                                                   
 E-mail: HKaboli@semnan.ac.ir         13646399141نويسندة مسئول:  .*
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 مهمقدّ
آب کعایيی  جوامعع اسعت برای ی جدّدارای پیامدهای يکی از مسائل بنیادی قرن حاضر و  ،آب مديريت بهینة

 نشعدنی اسعتانکارمنابع آبعی  بهینه از اهمّیّت استفادة است.حیاتی در توسعه  یعنصر واجتماعی  - اقتصادی

اهش مشعکت  ناشعی از منظعور کعجملعه ايعران، بعه  ازاغلب کشورها  ،ای اخیرهدر دهه(. ۵411، 6مک نامارا)

شعده مطالعا  انجاماند. انجام داده بخش آب ای درگذاری گستردهها، سرمايهگیری از بروز بحرانآبی و پیشکم

بعروز  و نعوين توزيعع آب ويژه معديريت شعبکةابعاد مختلف بعه ی دروجود مسائل و مشکت  جدّ ،هاهروی ساز

 همواره پیامدهای اقتصادی ،سدسازی (.6931 )پورزند، کندرا تأيید میگسترده و اجتماعی مشکت  اقتصادی 

رادکعانی و ) ناپذير به بار آوردتواند اثرا  جبرانمی به همراه دارد و گاه ایگستردهمحیطی اجتماعی و زيست -

اسعت  محیطی فعی زيسعتهای عمرانی دارای پیامد مثبعت و منطرح سدسازی همانند ساير(. 6919 ،همکاران

 گرفتعه اسعت )جعوان و همکعاران، قعرار توجّعه ای است که کمتر معوردعمده مسئلة ،احداث سد آثار اجتماعی

6911  .) 

، پیامعدهای سنّتیمديريت آب و ساير روابط اجتماعی  سنّتیسدسازی با تغییر در محیط اکوسیستم، نظام  

 - ارزيابی اثعرا  اقتصعادی های کتن برای احداث سد،هزينه یزم است قبل از صرفای به همراه دارد. گسترده

ه لحعا  شعود. ابراهیمعی و عبدشعريف اصعفهانی لیّعهای اوّريزیطراحی و برنامعه درمحیطی اجتماعی و زيست

کعه  رسیدند نتیجه اين به سد احداث اقتصادی و اجتماعی ی،فنّ محیطی،زيست پیامدهای ارزيابی ( در6931)

خانه، ، شعامل تصعفیهآب رفتن تأسیسا ، واحدهای اقتصعادی موجعود زير ،ای منفی احداث سديکی از پیامده

زنعد کعه بعیش از تخمعین می ،(6339) 4دروهای مرغداری، خطوط برق و تلفن است. اسککارگاه ايستگاه پمپاژ

مربعوط بعه  ،رقعم ايعن %21اند که حدود آواره شده ،بنايیهای زيريی شدن پروژهمیلیون نفر به دلیل اجرا 411

از سعال  ،هعاگذاریسعرمايهسدها در حال حاضر به دلیعل بازگشعت سعرمايه و  ،حالاين  احداث سدها است  با

در سعال  ،آمريکعا حعدة(. ايالت مت4164ّو همکاران،  9اوربن)يافته است ای توسعه هطور فزايند به بعد به 4111

 دداررا های آينعده در سعال %6۵آبی تعا ولید انرژی برق ت افزايش تقابلیّ ی اين کشور،سدها ،اعتم کرد 4164

 تعا حعدّ اسعت هانجعام داد بعرق آبعیکه در بخش  ایگذاری(. بانک جهانی با سرمايه4111و همکاران،  2)تیلت

   (.4169، ۵بود )اشنايدر مؤثّرزيادی بر روند سدسازی 

دهعد نشعان می که های سد وجود داردتبه موضوع پیامدها و زيرساخ توجّههای مختلفی با تحلیل وتجزيه  

در مورد اثعرا  سعدها و معديريت پعروژه  مطالعه قرار گیرد. تصوير کامل اثرا  اجتماعی سدها موردیزم است 

و  کرچیعر) ها اجرا و در درازمد  اثرا  اجتماعی در نظعر گرفتعه شعودريزیشود که برنامهتنها زمانی ديده می

دهد اثرا  اجتمعاعی سعدها تعا حده نشان میمتّايای   3بزرگ کولی ر مورد سدّدها گزارش (.4161، 1همکاران

زمعانی مشعابه  د بايعد در يعک بعازةهای اسکان مجعدّطرح ،(  بنابراين4166، 1کشد )هولدمنسال طول می 31

ها ريزیبعا برنامعهشعود کعه تنها زمانی ديده می ،خاذ شود. تصوير کامل در مورد اثرا  سدها و مديريت پروژهاتّ

                                                                                                                                                                                   
1- Macnamara  

2- Scudder 

3- Urban 

4- Tilet 
5- Schneider 

6- Kirchher 

7- Coulee 

8- Holdman 
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سعدها را  (.4161، و همکعاران شعود )کرچیعراثرا  اجتماعی در نظر گرفته  ، چنین در درازمدّاجرا شود و هم

با عمر طوینی و دارای اثرا  اجتماعی در نظر گرفت. سدها ممکن اسعت  یزيربناي توان به عنوان يک پروژةمی

وسعاز آن بعه پايعان ساخت ،سعال پعیش 612زونا روزولت در آري دّبه طور مثال، س  سال عمر کنند بیش از صد

شعود سعال سعاخته می 91سعن  تنهعا بعرای يک نیروگاه زغال در حالی که(. 4161، 6اس.آر.پیرسیده است )

   (.4164و همکاران،  4)سلتوس

( در 6939)زاده حسینی و میرکملکاست.  شدهارائه  یدر خصوص اثرا  مثبت احداث سدها نیز مستندات 

 آبیاری و زهکشعی سعد ةشبکسلیمانشاه سنقر بر روستاهای تحت پوشش  زيابی تأثیرا  اجتماعی سدّار تحلیل

ی تعوجّهاقتصادی سودآوری قابل از نظرد نتوانمی ،يک مرکز تفريحی به عنوانسدها که  اندرسیدهبه اين نتیجه 

اکولعوژيکی منطقعه، روابعط در سعاختار  هعايیدگرگونیب جمو ،یورود صنعت به اجتماعا  محلّد. نداشته باش

صعنعتی منطقعه همعراه  توسعةکه معمویً با  شودمیمعیشت و سبک زندگی مردم  شیوةاقتصادی و اجتماعی، 

 .خواهد بود

از  ،دسعتپايین جمعیّعتا   امّعانعدمحدوديت استفاده از آب همراهبایدست سد با  جمعیّتسدها،  بیشتردر  

از طريعق تولیعد بعرق  وسیعی منطقةو منتفع شده  ،و حفاظت از سیل از آب، آبیاری به دست آمدهطريق سود 

 و اجتمعاعی اقتصعادی، اثعرا  ارزيعابیبعا  ،(6931گلبعاز و همکعاران ) .(4113، 9)دوفلعو و پانعده بعردسود می

 ،سعد سعاختمانی از عملیعا  ناشعی منفعی اثعرا  ،فعارس فیروزآباد تنگاب آبیاری و شبکة سد محیطیزيست

 کتملّع درختعان، قطعع و محیطیزيسعتخسعارا   جديعد، ةجادّ ايجاد و تونل حفر ،برداریکخا و ريزیخاک

 تحلیعل از حاصعل نتعاي  اسعاس بعر .ندابرشمردهرا از جمله مشکت  مردم  دمجدّ اسکان و جايیهجاب و اراضی

   .است بوده چشمگیرتر آن منفی اثرا  به نسبت طرح مثبت اثرا  چندمعیاره،

 هامواد و روش

 هفعتدر  سعدّ سعیازاخ قعرار گرفعت. توجّعهمورد  سدّ سیازاختعارضا  حاصل از احداث و آثار  پژوهش،ر اين د

روی اسعتان کردسعتان در غعرب ايعران کیلومتری شهر سنندج در  34و  ديواندرّهکیلومتری جنوب غربی شهر 

بخش شعمال شعرقی . (6)شکل  است احداث شدهاوزن قزل ةرودخان هایيکی از سرشاخه ،سیازاخ رودخانة

در آبیعاری و زهکعش ايعن سعد قعرار دارد.  ةتحت پوشعش شعبک ،و جنوب شهرستان بیجار ديواندرّهشهرستان 

گرفتعه اسعت  پروری قرارد با بافت کشاورزی و دامروستاهای متعدّ سدّ سیازاخ،دست بایدست و پايین محدودة

  اند.گرفته البدی احداث اين سد قرارعوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ک تأثیرکه هرکدام تحت 

و مطالععا  میعدانی بعه انجعام رسعیده اسعت.  ایهدر دو بخش مطالعا  اسنادی و کتابخانع حاضر، پژوهش 

ی و کیفی به کمک مشاهدا  میدانی و گردش در روستاها، ا  میدانی مورد نیاز پژوهش در دو بخش کمّاطّتع

نفعر از  41ها بعه کمعک گرديد. روايی صوری و محتوايی پرسشنامهآوری های عمیق جمعپرسشنامه و مصاحبه

پعژوهش بررسعی و اصعتحا   اهای محعدودةشعورای اسعتمی روسعت صین و تعدادی از اعضایاساتید و متخصّ

 (۵ :زيعادتعا خیلعی 6: کعمپرسش بر اساس طیف پن  ارزشی لیکر  )از خیلعی 96پیشنهادی انجام شد. تعداد 

  تنظیم شد.

                                                                                                                                                                                   
1- Salt River Project (SRP) 

2- Cleetus  
3- Duflo & Pande 
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 و روستاهاي پژوهش ديواندرّهشهرستان  موقعيّت .6شکل 

 91بعا تععداد  ،آزمعونها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و با انجام پعیشبرای سنجش پايای پرسشنامه 

به دست آمد که نشعانگر  39/1و  3/1دست سد به ترتیب پايین، میزان آلفای کرونباخ در بایدست و پرسشنامه

ای بعا گیری طبقهلذا نمونه  بودجامعة آماری پژوهش در هفت روستا پراکنده وهش بود. پايايی ابزار سنجش پژ

سعاکنین بایدسعت سعد )کعاقلی، شامل  پژوهش جامعة (.6933 )سرمد و همکاران، شد انتساب متناسب انجام

سعفت، داین،  )نسارة دست سد، روستاهایپايین و خانوار 694نفر،  3۵3 جمعیّتبا  سور، دباغ(شیخ حیدر، گله

 بعه وآمعاری انتخعاب  به عنوان نمونعةخانوار  ،منطقهدر هر دو  .خانوار بود 461نفر،  314 جمعیّت بی( باغیقره

 ،کعاهش خطعای احتمعالی به منظعور ومحاسبه عدد  619برای تحقیق یزم  نمونةفرمول کوکران تعداد  کمک

 متناسعب در هعر روسعتا ةنمونعی بعرای انتخعاب . از روش تصعادفمورد نظر قرار گرفت پرسشنامه 411 تکمیل

 .  (6)جدول  گرديد و پرسشنامه تکمیل و به سرپرست هر خانوار مراجعهاستفاده 

تحلیعل محتعوا و روش از  ،یذهنی و در بخعش کمّع تدوين نقشة از فنّ ،ها در بخش کیفیبرای تحلیل داده 

 معاتري بايعد  ،تحلیعل ععاملی برای هاداده بودنمناسب  از اطمینان برای .شداستفاده  اکتشافی تحلیل عاملی

 آزمون از ،اين شرطبرقراری بررسی  به منظور که نباشد صفر برابر جامعه در عاملی، لتحلی پاية هایهمبستگی

هعای ، عامعلهعامربوط بعه هعر عامعل و بعار ععاملی آن (یرهامتغیّ) یهاپ  از بررسی گويه. شد استفاده بارتلت

و  6.آرک جعی.آی.اس ا  جغرافیعايیاطّتعع ها در سامانةترسیم و تحلیل نقشه گرديد.اری گذشده نامشناسايی

 .شدانجام  4اس.پی.اس.اس.افزار نرم به کمکهای آماری تحلیل

                                                                                                                                                                                   
1- Geographic Information System (GIS) 

2- Statistical package for social science (SPSS) 
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 شدهانتخاب و نمونة سدّ سيازاخخانوار روستايی پيرامون  جمعيّت .6جدول 
 نمونه تعداد خانوار روستا دهستان شهرستان

 61 94 دباغ باغد ديواندرّه

 1 6۵ کاقلی چولبتغ ديواندرّه

 41 2۵ گله سور دباغ ديواندرّه

 49 21 شیخ حیدر دباغ ديواندرّه

 99 ۵1 غیبیقره قره غیبی ديواندرّه

 94 ۵۵ سفت نسارة علیا نسارة ديواندرّه

 11 61۵ داین داین ديواندرّه

 411 9۵1   کل

 نتايج
سعال  46 ،سعال و حعداقل آن 33 ،سال است. حداکثر سن پاسعخگويان 1۵/23اری آم نمونة ی کلّمیانگین سنّ

سال به دلیل نبود کعار ی آن است که قشر جوان و میانگويا ،آماری ی در بین نمونةاست. بای بودن میانگین سنّ

  گزيننعدیمانند دامداری و کشاورزی را برای خود برنم یهايهای خود، شغلگاهآب رفتن سکونت در روستا و زير

 .(4 )جدول آماری بای است ی در نمونةمیانگین سنّ به همین سبب،

کمترين توزيع فراوانی مربعوط بعه  زراعت و دامداری بوده و ،دست سدشغل اصلی ساکنین بایدست و پايین 

کعارگری و کاسعبی و  آن،از احعداث  ، پع مکانیکی بوده اسعت. در بایدسعت سعد شغل رانندگی، کارمندی و

از  پع ، ل کارگری با احداث سعد در بایدسعت. شغ(9)جدول  جايگزين شغل دامداری شده است ،گریملهمعا

زيعادی بعر  تعأثیر ،دستدر پايیناحداث سد   راوانی را به خود اختصاص داده استبیشترين توزيع ف ،کشاورزی

 .ته استداشتوزيع فراوانی مشاغل ن

سعاکنین  کعه مشعخّ  شعد دسعت سعدبایدسعت و پايینبررسی تغییرا  مشاغل کاذب بعین سعاکنین با  

با از دست دادن شغل اصعلی )دامعداری و بخشعی از کشعاورزی خعود(،  ، بایدست سد به دلیل نداشتن تخصّ

 (.2اند )جدول نیروی کار اين ساکنان به مشاغل کاذب روی آورده 11/61%

خانوار اقعدام بعه تغییعر در  612فراوانی  با %۵4 ،بررسی الگوی کشت نشان داد که از مجموع افراد پاسخگو 

دادند، با شروع ساخت کشاورزان بیشتر کشت ديم انجام می سد، احداثقبل از اند. کشت محصول نمودهالگوی 

دريافت غرامت بیشعتر از  به منظورکاشت درخت پژوهش،  جامعة ،اندکشاورزان اقدام به تغییر کشت کرده ،سد

رونعق باغعداری و  ،آمدزايی بیشتری داشته باشعند و افعزايش سعطی زيعر کشعتتولید محصویتی که در ،دولت

 دلیعلبه و رونق آبیاری مکانیزه در منطقه و امکان کشت متوالی گندم دست پايیندر افزايش درآمد کشاورزی 

 ند.ستشت دانتغییرا  کعامل را  گرفت(سال در میان صور  می صور  يکتأمین آب )قبل از احداث سد به 

 آماري نمونة ی پاسخگويان در کلّتوزيع فراوانی و ميانگين گروه سنّ .3 لجدو

 حداقل حداکثر یميانگين سنّ درصد فراوانی یهاي سنّگروه

91-46 46 ۵/61 

1۵/23 33 46 

21-96 92 63 

۵1-26 2۵ ۵/44 

11-۵6 14 96 

31-16 43 ۵/62 

 ۵/2 3 به بای 36
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 سدقبل و بعد از احداث دست در باالدست و پايين مشاغل اصلی .2جدول 
 شغل اصلی

  موقعيّت
 -کشاورزي
 دامداري

 کارگري داريخانه دامداري کشاورزي
 ،کاسبی
 گريمعامله

 راننده مکانيک کارمند

ت
بایدس

 

 قبل
 6 1 1 6 9 9 1 1 16 فراوانی
 99/6 1 1 99/6 2 2 1 1 99/16 درصد

 بعد
 4 1 1 61 6۵ 9 1 94 69 فراوانی
 11/4 1 1 99/69 41 2 1 11/24 99/63 درصد

ن
پايی

ت
دس

 

 قبل
 9 1 2 1 4 1 1 2 611 فراوانی
 2/4 1 4/9 1/2 1/6 1/2 1 4/9 11 درصد

 بعد
 4 2 ۵ 3 9 1 2 3 13 فراوانی
 1/6 4/9 2 1/۵ 2/4 1/2 4/9 1/۵ 1/13 درصد

ل
ک

 قبل 
 2 1 2 3 ۵ 3 1 61 616 فراوانی
 4 1 4 ۵/9 ۵/4 ۵/2 1 ۵ ۵/11 درصد

 بعد
 2 2 ۵ 63 61 3 2 93 611 فراوانی
 4 4 ۵/4 ۵/1 3 ۵/2 4 ۵/63 ۵1 درصد

 دست سدمشاغل کاذب در باالدست و پايين .1جدول 

 سيگارفروشی قاچاق کاال مشاغل موقعيّت

 بایدست سد
 1 1 فراوانی

 11/61 1 درصد

 دست سدپايین
 1 1 فراوانی
 1 1 درصد

هکتعار کشعت  39/4هعر خعانوار  ،در بایدست سدده است. زير کشت آبی نیز دچار تغییر ش سطی ،سد با احداث 

يافتعه اسعت. ن زمین در اختیار هر خانوار کعاهش هکتار رسید و میزا 2/6آبی داشتند که با احداث سد اين میزان به 

اين میعزان  ،احداث پ  ازهکتار بود که  13/1ر سطی زير کشت آبی هر خانوا ،احداث سداز قبل  ،دست سددر پايین

 .در حال افزايش است آبیاری به اين منطقه اين روند با انتقال خط لولة (.۵)جدول  هکتار رسید 12/6به 

 6۵3سور( تعداد قطعا  آبی از بایدست سد )دباغ، کاقلی، شیخ حیدر و گله مطالعة در چهار روستای مورد 

 دهندةکعه نشعان يافتعه اسعتهکتار کاهش  611های آبی سعت زمینو .است اشتهکاهش دقطعه  31قطعه به 

 291قطعه بعه  213و تعداد قطعا  ديم از  درصدی سطی زير کشت آبی در بایدست سد است. 46/۵6کاهش 

درصعدی در اراضعی ديعم  93/9اهش کع ةدهندکه نشعان يافتههکتار کاهش  31یده و وسعت آن نیز قطعه رس

درصعدی درکشعت ديعم،  93/9سطی زير کشت آبی نسبت به کعاهش  %46/۵6دلیل کاهش . (1)جدول  است

ا انعد، امّعآب رفته بعه زيعر ،رودخانه اسعت کعه بعا بعای آمعدن آب درياچعه های آبی در حاشیةرارگرفتن زمینق

 اند.آب رفته به میزان کمتری به زير ،به همین دلیل  انددهسطی بایتری از رودخانه واقع شدر  ،های ديمزمین

 هکتار() سددست . سرانه سطح زير کشت هر خانوار در باالدست و پايين6جدول 

 احداث سداز بعد   احداث سداز قبل  سطح زير کشت آبی ةسران
 2/6 39/4 بایدست سد

 12/6 13/1 دست سدپايین

 هاي زراعی در باالدست سدزمين .1جدول 

 احداث سداز بعد  احداث سداز قبل  وسعت قطعات زمين زراعی-تعداد
 31 6۵3 تعداد قطعا  آبی

 61۵ 41۵ )هکتار( های آبیوسعت زمین
 291 213 تعداد قطعا  ديم

 414۵ 436۵ )هکتار( های ديموسعت زمین
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قطعه به  11داین( تعداد قطعا  آبی از  غیبی، نسارة سفت ودست سد )قرهپايینه در مطالع در سه روستای مورد 

برابعر شعدن سعطی  ۵/9 دهندةکه نشان يافته استهکتار افزايش  461های آبی ت زمینعه رسید است. وسعقط 411

قطععه رسعیده و وسععت  132قطعه به  111تعداد قطعا  ديم از  .(3)جدول  دست سد استزير کشت آبی در پايین

درصعدی در اراضعی ديعم  33/3کعاهش  ةدهنديافته که نشعانکتار، به نفع افزايش کشت آبی، کاهش ه 461آن نیز 

 است. سدّ سیازاخنیاز آبیاری از طريق احداث  تأمین آب مورد ،برابری سطی زير کشت آبی ۵/9دلیل افزايش  است.

صعور  بعه  %11/14بعا میعزان  مالکیّعتبیشترين الگعوی  ،احداث سداز قبل نشان داد که  مالکیّتبررسی الگوی  

 رسعیده اسعت. %11/24بایدسعت سعد بعه  الگوی مالکیّت در بین جامععة ، اينکه با احداث سد خصوصی بوده است 

رسعیده اسعت.  %11/92به  %99/69است که از  ایهاجار – خصوصی مالکیّتمربوط به  مالکیّت،بیشترين رشد الگوی 

سعتاها و دسترسی به ايعن رو ةتغییر مسیر جادّ های زراعی،به از بین رفتن مسیرهای ارتباطی بخشی از زمین توجّهبا 

پعذير نیسعت  صرفه و امکاناری وسايل و ادوا  کشاورزی، مقرون به ، امکان نگهدهازيرآب رفتن تعدادی از اين روستا

 .(1)جدول  ای خواهد رفتاجاره - خصوصی مالکیّتبیشتر به سمت  مالکیّتروز نوع الگوی روزبه ،به همین دلیل

ايعن  ،با احداث سعد صور  خصوصی بوده است به  %43/13یزان با م مالکیّت ، بیشترين الگویاحداث سداز قبل  

خصوصعی و  مالکیّعتتنها  مالکیّت،در تمام الگوهای  رسید. %34/11دست سد به پايین مالکیّت در بین جامعةالگوی 

 تمالکیّعکماکان ثابت مانده است. دلیل بعه وجعود آمعدن  مالکیّتالگوهای    بقیةاندتغییر کرده ایاجاره – خصوصی

زمعین  یصعور  مشعارکتی مقعدار دارانی که بعهاحداث سد، به اين خاطر است که زمیناز  پ مشارکتی  -ای هاجار

بعرای افعزايش  تمايعل ،داشتند، با تأمین آب، افزايش درآمد ناشی از کشاورزی و ايجاد انگیزه در بعین ايعن سعاکنین

ی روسعتاهای کعردن زمعین از روسعتايیان يعا حتّع و سطی زير کشت را از طريق اجاره يافتهسطی زير کشت افزايش 

 .(3)جدول  اندمجاور افزايش داده

 دستهاي در اختيار خانوارهاي پايين. زمين7جدول 

 احداث سداز بعد   احداث سداز قبل  وسعت قطعات زمين زراعی-تعداد
 411 11 تعداد قطعا  آبی

 91۵ 13 )هکتار( های آبیوسعت زمین
 132 111 تعداد قطعا  ديم

 4۵33 4333 )هکتار( های ديموسعت زمین

 روستاهاي باالدست مالکيّتالگوي  .8 جدول

 احداث سداز بعد  )درصد( احداث سداز قبل  مالکيّتالگوي 
 11/24 11/14 خصوصی
 11/92 69/99 ایهاجار – خصوصی

 99/3 99/63 مشارکتی
 2 99/۵ مشارکتی - خصوصی
 99/3 99/6 مشارکتی -ای هاجار

 دستروستاهاي پايين مالکيّتالگوي  .3 جدول

 سد احداثاز  بعد سد احداثاز  قبل مالکيّتالگوي 
 34/11 43/13 خصوصی
 ۵9/61 66/61 ایهاجار – خصوصی

 ۵3/6 ۵3/6 مشارکتی
 13/3 13/3 مشارکتی - خصوصی
 31/1 1 مشارکتی -ای هاجار

 62/9 62/9 مالکیّتفاقد 
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ختصعه  بعرایکعه تحلیل ععاملی  نتاي سپ   سنجی ساکنان وابتدا نگرش ،ترروشنی به نتاي  دستیاب به منظور 

نگعرش سعاکنان  های پعژوهش، مقايسعةراستای دسعتیابی بعه هعدف در .ارائه شد ها صور  گرفته استتغیّرکردن م

سعطی  ۵بعا یعف لیکعر  ط هايی از نوع اقتصادی و اجتماعی درتغیّر، مسدّ سیازاخدست روستاهای بایدست و پايین

نگعرش سعاکنان بایدسعت و  سعةمقاي ابتعدا ،هعاگويعه ة(. در ارائ61)جدول  است شده زياد مقايسهکم تا خیلیخیلی

اثرا  اقتصادی سد بعر کشعاورزی و تععداد  ،هاگروه گويهمین در دوّ (.66)جدول است  دست سد صور  گرفتهپايین

برخورد مسئولین پروژه و رفتعار آنهعا و  ، میزان رضايت ساکنین از نحوةهاهگروه گويمین در سوّ و طیور ساکنینو دام 

 .یده شدسنجتوزيع آب  نحوة

، هعای اقتصعادی و اجتمعاعیست سد در مورد هر يک از گويعهدنگرش ساکنان بایدست و پايین ر اساس نتاي ،ب 

بیعانگر  ،به استثنای گردشگریها گويه اغلب ي داد. نتارا نشان احداث از قبل از احداث سد و بعد ی توجّهتفاو  قابل 

 پیعدا کعردهدسعت بهبعود يافته و در پايینل تنزّبایدست در  اقتصادیشرايط  ،از احداث سد که پ  بودت اين واقعیّ

اغلب از افعراد ساخت سد  نیروی انسانیِ ،قرار داشت. بر اساس نتاي  يادشدهتنها نتاي  چند گويه خارج از روال  است.

هعای مقعدار زمین . در هعر دو جامععه،نبعود ايجعاد اشعتغال در جريعان سعاخت سعد معؤثّرو در  ر بومی فراهم شدغی

اثعر منفعی  زيسعتساخت سد بر تخريب محیط ،مورد مطالعه از نظر جامعة کشاورزی در اختیار خانوار افزايش نیافت.

از دسعت روسعتاهای پايیندر و از طريعق تخريعب و از دسعت رفعتن عرصعه در روستاهای بایدست شکل اثر  داشت،

 .انتقال آب بود طريق تخريب در خطّ

دست سد در رابطعه بعا اثعرا  سعد بعر کشعاورزی و تععداد دام و طیعور سنجش نگرش ساکنان بایدست و پايین 

نظعر عکع   ،تمعام معوارد اسعت در احعداث سعداز گیاهی و جانوری نسبت به قبل  شساکنین، مرتع و تقويت پوش

دسعت سعد تنهعا در پعايین ،پعژوهش ها نیز از نظعر جامععة(. در اين گويه64)جدول  ساکنین دو منطقه را نشان داد

 بهبود شرايط حاصل شده است.

نتعاي  نشعان داد . (69شعد )جعدول گويعه طعرح  1 ،برخورد مسئولین ابطه با نگرش ساکنین نسبت به نحوةدر ر 

ولعی بعر   داننعدآب را ناعادینه معی ت آب ناراضی و نظام تقسیم عادینةسد از مديري دستو پايینساکنین بایدست 

آب معورد نیعاز  ،با احداث سد در فصل تابستان گیرد.بهتری از آب صور  می ، استفادةاين اعتقادند که با احداث سد

رضعايت بیشعتری  وضععیت توزيعع آب، دسعت، ازپاسعخگويان، نسعبت بعه سعاکنین بایشود و دست تأمین میپايین

دسعت توانسته مشارکت معردم پايین در حالی کهمشارکت مردم را به همراه نداشته  ،احداث سد در بایدست. داشتند

در بایدسعت بعه  ولعی، بعوديافته دست افزايش پايیندر  را تا حدودی با خود همراه کند. اعتماد به مسئولین امور آب

 ی،اخعتتف معردم محلّعبعود. گويعة اعتمعادی حاصعل شعده بی ،در برآورد و پرداخت خسار  دلیل بدقولی مسئولین

بود که منجر به افزايش اختتفا  شعده بعود به با احداث سد ااختتف میان ساکنین بر سر تقسیم اراضی و حقّ نشانگر

 حاصل شده است.  های مشترک بین روستاهابر سر مرز اراضی و زمین یهايو تنش

آزمعون در  نتیجعة. (26هعا بعرای تحلیعل ععاملی بعود )جعدول نشانگر مناسب بعودن داده 6.او.ام.کی   آزموننتاي 

 داداسعت کعه نشعان  1۵/1و مقدار بارتلت آن کمتعر از  3/1تر از که بزرگ بود 116/1، برابر با سدّ سیازاخدست پايین

 3/1حاصعل بیشعتر از  سعدّ سعیازاخبایدسعت    بعرایمدل عاملی، مناسب است تحلیل عاملی برای شناسايی ساختار

دهد تحلیل ععاملی بعرای شناسعايی سعاختار معدل است که اين نیز نشان می 1۵/1است و مقدار بارتلت آن کمتر از 

 96تعدا اب ،تحلیل عاملی در سنجش ديدگاه ساکنان نسبت بعه احعداث سعددر  .استعاملی در بایدست هم مناسب 

                                                                                                                                                                                   
1- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

http://www.statisticshowto.com/kaiser-meyer-olkin/
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 ،قان و با اسعتفاده از مبعانی نظعریها و نظر محقّتغیّرارتباط بین م به توجّهبا  رسید. عامل ۵به  کهوجود داشت  ریّمتغ

 هعا بعرای نگعرش سعاکنان نسعبت بعهشعدة آنشده و میزان واريان  تبیینگذاریعوامل نامگذاری گرديد. ها نامهمؤلّف

 شد. ا  احداث سد بر زندگی خود محاسبهتأثیر

 هابندي مقياسطبقه .62جدول 

 6-6/1 13/1-6/2 13/2-6/3 13/3-6/6 13/6-6 امتياز

 زيادخیلی زياد توسّطم کم کمخیلی مقیاس

 دست سدسنجش و نگرش ساکنان باالدست و پايين هاي موجود در راستايگويه .66جدول 
 دست سدنگرش ساکنان پايين نگرش ساکنان باالدست سد 

 نگرش ميانگين زيادخيلی زياد توسّطم کم کمخيلی نگرش يانگينم زيادخيلی زياد توسّطم کم کمخيلی سؤاالت

 وضعیّتبهبود 
 اقتصادی

 زياد 31/9 1/3 4/3۵ 1 1/64 2/4 کم 31/6 3/4 3/4 9/6 3/32 3/61

 وضعیّتبهبود 

 رفاهی
 زياد ۵2/9 1 4/13 1 1/41 2 کم 1۵/6 9/6 2 1 11 3/41

 زياد 61/2 1/43 1/16 2/1 2/4 1 زياد 31/9 2 11 3/1 9/3 1 گردشگری

 توسّطم 19/4 1/1 1/4۵ 4/9۵ 1/94 1/۵ کم 14/4 1 9/69 9/6 11 9/4۵ جبران آوارگی

اشتغال ساکنین 
 روستا

 کم ۵۵/6 1/1 4/9 1/6 4/93 4/۵۵ کم 16/6 1 3/1 1 9/16 94

اشتغال ساکنین 
 منطقه

 توسّطم 1/4 1 22 1/1 4/23 1 کم 11/4 1 64 1 3/31 9/63

ی هامقدار زمین
 مرغوب

 زياد 11/2 41 4/3۵ 1 4/9 1/6 توسّطم 31/4 9/6 9/23 1 9/2۵ 2

 افزايش بازدهی
 کشاورزی

 زياد 3/9 4/66 31 2/1 1/2 1/6 توسّطم ۵2/4 1 41 1 3/31 9/6

 زياد 31/9 2/4 1/1۵ 1 64 1 کم 6/4 1 9/۵ 9/6 34 9/6 آبیمشکل کم

 زياد 64/2 41 31 1 2 1 کمخیلی 61/6 9/6 9/6 1 9/3 11 کاهش مهاجر 

مهاجر  به 
 داخل منطقه

 توسّطم 21/9 1/6 1/34 1 1/46 2 کمخیلی 63/6 1 9/6 1 9/69 9/1۵

تخريب 
 زيستمحیط

 کم 1/6 1 1/2 2/4 1/11 94 کم 31/6 1 9/4۵ 64 9/16 9/6

رزي و تعداد دا  و طيور، دست سد در رابطه با اثرات اقتصادي سد بر کشاوسنجش نگرش ساکنان باالدست و پايين .63جدول 

 ش گياهی و جانوريشمرتع و تقويت پو
 دست سدپايين باالدست سد 

 نگرش ميانگين زيادخيلی زياد توسّطم کم کمخيلی نگرش ميانگين زيادخيلی زياد توسّطم کم کمخيلی هاگويه

 توسّطم 2۵/9 1/۵ 4/19 2/1 1/41 2 کمخیلی 11/6 1 9/6 1 3/4 31 تعداد دام

 کم 1۵/6 1 1/1 1 4/93 ۵4 زيادخیلی 13/2 3/32 3/44 1 3/4 1 اهش دامک

تأمین  نحوة

 علوفه
 کم ۵1/6 1 4/9 1 4/23 1/23 زياد 2/2 3/24 ۵1 1 9/6 1

 کم ۵9/6 1 1/6 1 1/21 1/23 زياد 41/2 9/26 ۵4 1 3/1 1 سطی مراتع

سطی زير کشت 

 آبی
 زياد 94/2 4/93 1/۵3 1 4/9 1 کم 91/4 9/6 3/61 1 3/32 9/۵

میزان 

محصوی  

 زراعی و باغی

 زياد 91/2 2/24 2/۵2 1 9/4 1 کم 91/4 1 9/46 3/4 3/11 9/3

 زياد 2/2 1/26 1/۵3 1 1/1 1 توسّطم 41/9 1 3/14 9/6 91 1 های آبیاریروش

 زياد 14/2 1/46 1/11 1 1/3 1 کم 16/4 1 3/4 1 9/39 2 وری مزارعبهره

افزايش بازده 

 زراعی
 زياد 41/2 2/92 4/۵3 1/2 1/6 1 توسّطم 9 3/4 9/2۵ 9/6 3/۵1 1

کاهش کشت 

 ديم
 زياد ۵3/9 2 31 1 4/6۵ 1/2 توسّطم 99/9 3/1 ۵1 3/4 9/99 9/6

ع گیاهی و تنوّ

 جانوری
 زياد ۵9/9 4/9 1/39 1 41 4/9 زياد 29/9 1 9/13 2 3/41 1
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 برخورد مسئولين پروژه و توزيع آب ةت به نحوگويه در رابطه با نگرش ساکنين نسب 8شامل  .62 جدول

 سد دستپايين باالدست سد

 نگرش ميانگين زيادخيلی زياد توسّطم کم کمخيلی نگرش ميانگين زيادخيلی زياد توسّطم کم کمخيلی سؤاالت

 کم 93/4 1 41 1 ۵۵/4 61/1 کم 33/6 1 9/6 4/3 11 1 مديريت آب
بهتر از  استفادة
 آب

 زياد 91/2 2/91 1/11 1 1/1 1 زياد 11/9 9/۵ ۵/1۵ 9/6 3/1 9/6

مشارکت مردم 
 یمحلّ

 توّسطم 94/9 1/۵ 2/۵1 1 4/9۵ 1/1 کم 92/4 1 42 1 3/14 9/69

اعتماد به 
 مسئوین آب

 توّسطم 16/9 4/3 1/23 1 42 4/63 کم 31/6 1 2 9/6 12 3/91

م اختتف مرد
 یمحلّ

 توّسطم 12/4 1/1 1/26 1/6 1/۵4 4/9 کم 39/6 1 9/3 1 9/1۵ 9/4۵

اختتف مردم 
 بین روستاها

 توّسطم 34/4 1/1 2/92 4/9 4/۵3 2/4 کم 31/6 1 3/61 1 3/11 3/44

تقسیم عادینة 
 آب

 کم 22/4 1/6 1/94 1/1 2/91 2/41 کم 16/6 1 9/6 3/1 12 41

توزيع زمانی 
 آب

 زياد 63/2 4/49 2/32 1/1 1/6 1 توّسطم 2۵/9 3/4 9/1۵ 3/1 9/4۵ 1

 سدّ سيازاخدست ها براي تحليل عاملی در باالدست و پايينتغيّربررسی مناسب بودن م .61 جدول

 بارتلتآزمون  کی.ا .او.آزمون  ابعاد
 1/1 349/1 نسبت به احداث سد سدّ سیازاخدست نگرش ساکنان پايین

 1/1 116/1 نسبت به احداث سد سدّ سیازاخنگرش ساکنان بایدست 

بر سطی زندگی و منبع درآمد خانوارها واريعان  بیشعتری  تأثیر مؤلّفة ،است مشخّ ر که از نتاي  طوهمان 

 اهمّیّعت( که بعا بیشعترين وزن 26/۵3 و 49/۵9دست سد دارد )ها در بایدست و پايینهمؤلّفرا نسبت به ديگر 

نتعاي  (. 6۵)جعدول  اريعان  بودنعددارای کمترين درصد و ۵و  2های همؤلّفه را نشان می دهد. مؤلّفبایی اين 

بر سعطی زنعدگی، بهبعود  تأثیرمختلف مانند  هایزمینه د که احداث سد، بر زندگی ساکنان دراحاصل نشان د

دست سعد بایدست و پايین دراحداث سد،  واسطة اقتصادی، رشد گردشگری به وضعیّترفاهی، بهبود  وضعیّت

نبع درآمد در اثر از بعین بعردن مشعاغل اصعلی روسعتايی و آواره احداث سد از طريق کاهش م .بوده است مؤثّر

افعزايش سعطی  سو،از ديگر   باعث کاهش سطی زندگی اين دسته از ساکنین شده ،شده ساکنین بایدست سد

 ،سعد توسّعطهای مختلف ها و واحدهای صنعتی در اثر تأمین آب در بخشزير کشت آبی و رونق گرفتن کارگاه

 .سطی زندگی شده است اقتصادی و توضعیّموجب بهبود 

يافتعه اسعت و سعاکنین کعه ، روند مهاجر  از روستا کاهش دستبا تأمین آب و رونق گرفتن مناطق پايین 

م، نسبت به کشعت ديع ،تبع آن افزايش درآمدرونق گرفتن کشت آبی و به قبتً از روستا مهاجر  کرده بودند با

روسعتاها بعه زيعرآب  ،با آبگیری سد ،حالی است که در بایدست سد ين درا  نددر حال بازگشت به روستا هست

 .های آبا و اجدادی خود هستندروند و اين ساکنین مجبور به کوچ اجباری از سکونتگاهمی

 هابر زندگی آن ساخت سد تثثيردر نگرش مرد  نسبت به  مؤثّرهاي همؤلّف .66جدول 

 همؤلّفنا   
 درصد واريانس

 دست سديينپا باالدست سد
 26/۵3 49/۵9 بر سطی زندگی و منبع درآمد خانوارها تأثیر 6
 12/3 41/61 بر بازدهی و قیمت زمین تأثیر 4
 19/1 26/1 روند مهاجر  در منطقه 9
 14/9 32/۵ رشد گردشگری در منطقه 2
 2۵/9 69/2 رونق شیت  ۵
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 شعد ارائعهبررسعی و نتعاي   ،خعود آينعدة وضععیّت فعلعی وا  احداث سد بر تأثیرنگرش ساکنان نسبت به  

میعزان تولیعد محصعوی  کشعاورزی و  مؤلّفةدر اين نگرش سنجش  ،است مشخّ طور که همان .(61)جدول 

و  ۵1/۵4ها دارد )همؤلّفعواريان  بیشتری را نسبت بعه ديگعر دست سد بایدست و پايین در هر دو جامعةدامی 

 4بعا داشعتن  4 مؤلّفعةو   را در خعود دارد های بیشتریتغیّرمها، مؤلّفهر نسبت به ديگبه اين دلیل که ( 19/11

 ،9 مؤلّفعة .واريان  را به خود اختصاص داده اسعت %61/41 ،دست سدبایدست و پايین ةدر هر دو جامع تغیّرم

 ،ن مقايسعهاي نتیجة .بعدی قرار دارد در رتبة 46/3بایدست سد و درصد واريان   تغیّر در جامعةم 6با داشتن 

بعه  داد کعهنتاي  نشعان  .دست سد استدر میزان تولید محصوی  کشاورزی در بایدست و پايین تغییرنشانگر 

ر د ،يافعت دست سد تغییعربرای ساکنان بایدست و پايین میزان و نوع محصوی  کشاورزی ،احداث سد واسطة

يافته و بخشعی از اراضعی آبعی  افزايشر کشت در اثر تبديل مراتع به زمین کشاورزی، سطی زي دست سدپايین

و در بیشعتر منظعور دريافعت خسعار  بعه بایدست سد در  تصاحب اراضی برایتتش بایدست از دست رفت. 

 .بوده است منظور افزايش سطی زير کشت آبی و باغدست سد به پايین

کشاورزي و تعداد دا  و طيور ساکنين، مرتع و تقويت اثرات اقتصادي سد بر  در نگرش مرد  نسبت به مؤثّرهاي همؤلّف .61جدول 

 پوشش گياهی و جانوري نسبت به قبل احداث سد

 همؤلّفنا   
 واريانس درصد

 دست سدپايين باالدست سد
 19/11 ۵1/۵4 در میزان و نوع تولید محصوی  کشاورزی تغییر 6

 29/62 39/69 تأمین علوفه تغیّر دام و نحوة 4
 - 46/3 ی و جانوری در بایدست سدع گیاهتنوّ 9

 بحث
های سدسعازی زيعادی انجعام پروژهآبی، در کشور ما به دلیل شرايط جغرافیايی و مشکت  کم کهبه اين توجّهبا 

مثبت و  اثرا  شروع عملیا  احداث ها از لحظةاست، تمامی اين پروژه يابیگرفته و يا در دست مطالعه و مکان

 گذارند.نطقة تحت پوشش خود میمنفی فراوانی را بر م

آن نیعز  تبعبعهاسعت  سد به نسبت بایدست داشته  دستپايین اثرا  مثبت بیشتری بر جامعة سدّ سیازاخ 

دوفلعو و پانعده  توسّعطکعه  پژوهشی ،وصدر اين خص .داشته است دستپايیناثرا  منفی کمتری را بر جامعه 

اسعت کعه  هنشان داد ،دست سد صور  گرفتهدست و پايینبای ، در خصوص اثرا  سدسازی بر جامعة(4113)

از طريق سود  مثال طوربه دست پايین جمعیّتا امّ  اندت استفاده از آب همراهبایدست سد با محدوديّ جمعیّت

که بعا نتعاي  پعژوهش  برندکشور از طريق تولید برق سود می از آب، آبیاری و حفاظت از سیل و در کلّ حاصل

 .است سوحاضر هم

سعدّ برای کاهش اثرا  کوچ اجباری ساکنان بایدسعت یزم است  ،از نظر ساکنین محدوده و نتاي  پژوهش 

جبعران  پرداخعت غرامعت در حعدّ طعورهمینخعود و  ةلیّد اين ساکنان در نزديکی مکان اوّ، اسکان مجدّسیازاخ

 اثعرکعه در  سعنّتیجبعران مشعاغل ن اين ساکنین بعرای این ساکنین و ايجاد مشاغل جديد در مخسار  به اي

صعور  عادینعه د به اسکان مجدّدر  گزارش نمود ،(4164) درواحداث سد از بین رفته است، صور  گیرد  اسک

 .د صور  گیعردهای مختلف توسعه برای جبران خسار  ناشی از اسکان مجدّبايد پرداخت غرامت و انجام طرح

 هایشعغلآن از دسعت دادن  تبعبعهچ اجبعاری ايعن سعاکنین و و کعو سدّ سیازاخساکنین بایدست  جايیجابه

 هایآسعیب طورهمینن اين ساکنین و ایو مشاغل کاذب در م کاریبیموجود در روستا، موجب به وجود آمدن 
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بعا بررسعی  ،خعود ( در پعژوهش6919میرنوروزی و همکاران ) ،اجتماعی و فرهنگی شده است، در اين خصوص

 وضععیّت ،هاجايیکعه بعا ايعن جابعه ندهرمزگان به ايعن نتیجعه رسعیدت سد کابريک بایدس ی جامعةجايجابه

کعه در  بعوده اسعت همراههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جا شده، بدتر شده و اغلب با آسیبهجاب جمعیّت

 همکععارانو  تتیلعع (،6331) 6و سیلنسععید یکععولمععک حاضععر دارد. پععژوهشبرخععی مععوارد نتععاي  مشععابه بععا 

منعابع آبعی را  ةتوسعع یهااثر اجتماعی منفی پروژه نيترنیز مهم ،(411۵و اسکودر )( 4164) سلتوس،(4111)

 .اندکردهگزارش اجباری مردم  يیجاتغییر مکان يا جابه

بایدسعت  ای جامععةمشکت  بعراين ناشی از  ةهزين و محیطیزيستاجتماعی و  - اثرا  اقتصادی توجّهبا  

های ينعههز محاسعبة ،(1114) 4یکگلاست   آناحداث سد و اثرا  مثبت  هایهزينهاز  ربیشت، پروژه تأثیر سد

يعدهای تهدی و اکولعوژيکی، شعناختبوممربوط به شکست اجتماعی، فساد سیاسی، تغییر مکان فشرده، تلفعا  

های ينعههزمالی  بةتر از محاستر و دشوارب پیچیدهبه مراترا ها لرزهینزمو  هاشلغزشناسی همراه با زمینینزم

  گسترده نیسعت در اين حدّ سدّ سیازاخاگرچه نتاي  بیانگر اثرا  منفی احداث  .گزارش کرده استساخت سد 

 دارد. تهباش پژوهشگراين  هایبه گزارشیان بایدست اجتماعی روستايولی مشکت  

، مراکعز یآبعکمو رفعع مشعکل  ديواندرّهمرکز تفريحی شهرستان به اين سد يل تبدو  سدّ سیازاخبا آبگیری  

اقعدام بعه  ،اطراف سد هایینزمافزايش قیمت با  سودجوو افراد  يافتهتفريحی و صنعتی در اطراف سد افزايش 

پیامعدهای در ارزيابی  ،(6936ساعدی ) ،  در اين خصوصاندکرده خودتخريب مراتع برای افزايش سطی اراضی 

مثبعت  تعأثیراطراف سد و  وهوای ناحیةيجادشده در آباغییرا  ت برشمردنطالقان ضمن  اقتصادی احداث سدّ

حد از منابع طبیعی و هعدر  ازیش بی هااستفادهبر مراتع، از هجوم افراد زياد و غیر مالک به نواحی اطراف سد، 

 .که گويای نتاي  يکسان در مناطق متفاو  است دهدیمرفتن آن منابع و رقابت بر سر تسخیر امتک خبر 

 يريگجهينت
 .بودیدست با در منفی ا اثرو دست سازه پايیندر  اجتماعی و اقتصادی ثرا  مثبتادارای  سدّ سیازاخساخت 

تر از ساير اثعرا  آن ساخت سد بر سطی زندگی و منبع درآمد خانوارها برجسته تأثیرپژوهش،  ديدگاه جامعة از

ايشعان  های از دست رفتةترين داشتهاز مهماتع و دام مر ،ا خانه، مزارع، باغ ساکنین بایدست سد، نظر از بود.

بعرداران و حقعوق عرفعی بهعره مالکیّعت . خريد حعقّدر شرايط جديد قابل جبران نیستکه  است با احداث سد

 تعدوين .داشعته باشعداجتماعی آن  آثار ويژهبه منفی پروژهچندانی بر اثرا   تأثیرتواند نمی یبایدست به تنهاي

 .ضرور  داردپیش از اجرای پروژه سد ای برای مديريت شرايط پ  از ساخت جانبههمه برنامة

 منابع
احداث  اقتصادی واجتماعی  ی،فنّ ،محیطیزيستارزيابی پیامدهای  (6931، محسن )عبدشريف اصفهانی، لیت  ابراهیمی

 .692-623 ، ص .4۵ (9)، آب و خاک نشرية مدنی تبريز، شهید سدّ

لرين اوّگلسعتان،  اجتمعاعی سعدّ - ارزيعابی اثعرا  اقتصعادی (6919) طاهر نظامی، محمد نژاد، ولی ريمرادکانی، بیتا  ب

 .، دانشگاه آزاد واحد کرجپايدار ةبه توسعی راهکارهاي دستيابی کنفرانس ملّ

ونی در قعان هایلتشعکّعملی ايجاد  تجربة وآب  کنندگانمصرف هایلتشکّوضع موجود  پیشینة( 6931) احمد ،پورزند

ی ملّع انتشعارا  کمیتعة ،آبيراريمجموعه مقاالت مشارکت کشاورزان در مرديريت  آبیاری قزوين، شبکة

                                                                                                                                                                                   
1- McCully & Sileneced  

2- Gleick 
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 .آبیاری و زهکشی

کارده مشعهد  هایسد محیطی واقتصادی  ،تحلیل اثرا  اجتماعی( 6911) اصغرعلی ،کديور، حمید  شايان، جعفر  جوان

 .63-29 ، ص .(69) 3 ،ايناحيه ةجغرافياي توسع وبیدواز اسفراين،

کارشناسعی  ةنامعانيپا، طالقان از ديدگاه منابع طبيعری پيامدهاي اقتصادي احداث سدّ( 6936ساعدی، سکینه )

 .تهران ،دانشگاه تهران ،استاد راهنما دکتر مهدی طالب جغرافیا، ةدانشکدروستايی،  یزيربرنامهارشد جغرافیا و 

ارزيعابی اثعرا  ( 6931)العه  ريعاحی درچعه، فرشعید   حیاتی، بابد، جوازاد فیروزیگلباز، مريم  حیدری، بهمن  حسین

 ةتحقيقات اقتصراد و توسرعآبیاری تنگاب فیروزآباد فارس،  سد و شبکة یطیمحستيزاقتصادی، اجتماعی و 

 .633-63۵ ، ص .21 (4، )کشاورزي ايران

سلیمانشاه سنقر بر روسعتاهای تحعت  سدّارزيابی تأثیرا  اجتماعی  (6939) اصغرعلی ،زادهمیرک  فسانها ،حسینیملک

 . ۵13-161 ، ص .۵ (9)، روستايی هايپژوهش ،آبیاری و زهکشی سد شبکةپوشش 

افزايش توانمندی اهالی در  منظور به( SAارزيابی اجتماعی )( 6919) ضاراد، حمید  خلیلی، رنوروزی، مريم  فراهانیمیر

 .49-9۵، ص . 6 (6)، عهو توس ستيزطيمحجاسک،  سدّ د پروژةاسکان مجدّ
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