
 106 -126، ص 1396 زمستان،  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چکيده
های اصولی وعملی در جهت  امروزه منابع آبی در سراسر جهان در مرحله بحرانی است، لذا اتخاذ روش

های احداث سد یکی از روش. ناپذیر استبرداری و مدیریت آب، امری اجتناب توسعه ،حفاظت، بهره

عالوه بر تغییر در شرایط زیستی و اکولوژیکی،  انجام هر پروژه وطرح عمرانی  .مرسوم مدیریت منابع است

دراین راستا درک   .دهد وموجب تغییرات میشودهای منطقه ر انیز تحت تأثیر قرار میسایر حوزه

ها بدون مطالعات اجتماعی، اقتصادی و زیست ها در برابر دگرگونیمشکالت، تسهیالت و مقاومت

های اقتصادی، اجتماعی از این مطالعه شناسایی پیامد هدف. رسدمحیطی بعید و غیرممکن به نظر می

پیمایشی  -توصیفی روش، حیث از کاربردی و تحقیق محیطی احداث سدکنگیر است.. این یکو زیست 

حجم نمونه بر اساس جدول .می باشد. 470. جامعه آماری اهالی روستای سرتنگ)سفلی،علیا( شاملاست

یری، تصادفی ساده  و با استفاده از پرسشنامه بود. روایی گ( تعیین شد. روش نمونه225)مورگان 

علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی تائید و پایایی آن با استفاده پرسشنامه براساس نظر اعضای هیئت

استفاده گردید..  SPSS20افزار  از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.  تجزیه و تحلیل داده ها از نرم

فاوت آماری معناداری بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به پیامد اجتماعی بر اساس ت نتایج نشان داد،

بین واگذاری زمین مسکونی، تغییر درآمد و رضایت از زندگی شهری  تغییر درآمد وجود دارد از طرفی

های با رضایت از احداث سد ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد عامل

اند و از عوامل به ها داشتهتی و  مشارکت اجتماعی بیشترین و کمترین سهم را در تبیین متغیرنظار

 طول انجامیدن احداث سد از دیدگاه ساکنین می باشند.

 پیامدها ، احداث سد، تغییر درآمد، زندگی شهری. :يديکل واژگان 
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 3 حامد شيخی ، 2 یمحمد جواد فتاح ، 1 زینب نرگسی
 .دانش آموخته ارشد  توسعه کشاورزی دانشگاه رامین اهواز 1
  .دانش آموخته  ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 2
 .دانش آموخته ارشد  ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 محمدجواد فتاحی

 

محيطی احداث یی پيامدهاي اقتصادي، اجتماعی،فرهنگی و زیستشناسا

  سد از دیدگاه ساکنان

 سد کنگير شهرستان ایوان:روستاي سرتنگ عليا و سفلی()مورد مطالعه: 
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 مقدمه
آب به دلیل تأثیر بر همچنین .[17]کند ی و اجتماعی جوامع بشری ایفاء میهای اقتصادعواملی همچون فعالیت آب منبع حیاتی در

های های فرهنگی و مذهبی، دارا بودن ارزشاجتماعی، در بر داشتن ارزش -های توسعه اقتصادیکارکردهای اکولوژیک و نقش آن در برنامه

 .[16]رود منبع حیاتی به شمار می ی و ذاتی و در نهایت، وجود مقداری ثابت در جهان به عنوان یکباشناختیز

به وجود  یانجهان یبرا اییدهآن، مسائل عد یفیتاست. مشکل کمبود آب و ک یدر سراسر جهان در مرحله بحران یمنابع آباز طرفی  

چندان دور، با نه ایهدر سال یناست که کره زم یقتحق یننشانگر ا المللی،ینو ب یدر سطح مل یکارشناس هاییبررس کهبه طوری آورده است.

 برداریحفاظت، بهره یینهدرزم یو عمل یاصول هایروش اتخاذ بنابراین؛ شد خواهد رومصرف روبهمنابع آب قابل یندر رابطه با تأم یبحران جد

منابع موجود، نه تنها  آب و یتقاضا ینتعادل ب ایجاد و حفاظت آب با هدف یریتامروزه مد .[5]است  یرناپذاجتناب یمنابع آب، امر یریتو مد

ها از جمله ایران، به منظور های اخیر اغلب کشوردهه در است.  ییباال یتاهم یدارا یزن یافتهتوسعه هایتوسعه بلکه درکشوردرحال هایدر کشور

در این زمینه، سد به  .[4]اند ای در بخش آب انجام دادهگذاری گستردهها، سرمایهگیری از بروز بحرانآبی و پیشکاهش مشکالت ناشی از کم

متناسب های سطحی به ویژه در مناطقی که دارای توزیع ناهایی است که در تنظیم جریانترین سازهعنوان جزیی از مدیریت منابع آب یکی از مهم

 یانرژ های کشاورزی، تأمینمینیاری زآب یدنی ومنابع آب آشام ینسدها با تأم.[13]کند ای ایفا میمکانی و زمانی بارش باشد؛ نقش عمده

ها همچنین، سد.[21] کنندیم یفاا ییدر توسعه روستا یرنگ ، نقش پریامزا یگرو دی، جلوگیری از وقوع سیل، ایجاد محیط گردشگری زیبا آببرق

های حال در رابطه با پیامداین است. با توجهقابلها نیز اند و منافع حاصل از آنهای فراوانی به توسعه انسانی ، توسعه روستایی و ...کردهکمک

دهند. پیدایش منابع زیست را تحت تأثیر قرار مییطمحی از همان مراحل آغازین خود منابع سدسازهای ها قطعیت کامل وجود ندارد. پروژهسد

 آوردمی ددست سد به وجویینپاو ناحیه  جدید آب و تنظیم جریان آن توان بالقوه ارزشمندی برای بهبود شرایط طبیعی و کشاورزی در اطراف آن

ای عرضه آب شوند، نادیده گرفتن اصول توسعه پایدار در سدسازی و در سایه مدیریت سازههای زیادی ساالنه ساخته میباوجود اینکه، سد .[7]

از طرفی .[6]یری دارد ناپذجبرانو اثرات  انجامدزیست مییطمحی مدیریت تقاضای آن، به هدر رفتن منابع اقتصادی و نیز منابع طبیعی و جابه

ب در منطقه، تخریب زیستگاه جانوران و گیاهان بومی، آلودگی آ ارزش باهای بزرگ در پشت سد موجب از بین رفتن منابع زیستی ایجاد دریاچه

ها، بررسی یجادشده توسط سداها و نیز تغییرات باید تمامی آثار، پیامدهای ناگوار میبنابراین برای جلوگیری از پیامد؛ گرددو فرسایش خاک می

مشکالت توزیع منافع بین ، توزیع آب سد مشکالت مانند، مطالعاتی درباره اثرات مثبت و منفی احداث سد در طول چند دهه گذشته .[8]د شون

 اندقرارگرفتهسد  ساخت یرکه تحت تأث یدر جوامع یو اقتصاد یفرهنگ ی،اجتماع یزندگ درو اسکان مجدد، اختالل  یی، جابجاذینفعان پروژه

 .[27]وجود داشته است 

محیطی یستزهای احداث سد محدود بوده و همان تعداد کم نیز بر اثرات ی شناسایی پیامدینهدرزم شدهانجامدر داخل کشور مطالعات 

توان آن را در سه زمینه: ها غنی است و میر رابطه با سدادبیات موجود د ت.بوده اس موردتوجهاند و کمتر اثرات اجتماعی و اقتصادی ید داشتهتأک

یک ابزار توسعه استفاده  عنوانبهی اغلب سدسازهای که پروژهییازآنجابندی کرد. سیاسی دسته -اقتصادی و جغرافیایی _محیطی، اجتماعییستز

با این   .[26]باشد  توجهقابلتواند ر جوامع انسانی مییرعمدی بغها چه عمدی و چه محیطی آنیستزاجتماعی و  -شوند، اثرات اقتصادیمی

گیرند. و تحلیل قرار می یهتجزو فقط از دیدگاه فنی مورد  شدهسپردههای اجراشده در ایران مطالعات اجتماعی، به فراموشی پروژه در اکثروجود 

ییدشده، به لحاظ اجتماعی تأهایی که به لحاظ فنی طرح بساچه. مطالعات فنی در هر پروژه، مطالعات اجتماعی نیز باید انجام شود موازات به

 .[9]مردود باشد 

شود که ینجا ناشی میازاو اهمیت این موضوع نیز  استمانده از سد تنگ شمیران یبرجاهای در پی بررسی پیامدق رو، این تحقیینازا. 

های مدث پدید آمدن تغییرات ساختاری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ایجاد پیاگذاری مادی و انسانی، این پروژه باععالوه بر حجم عظیم سرمایه

رغم یجادشده است، علیاهای اطراف در روستا تاکنونکه سایر عملیات عمرانی که یدرحالهای ناحیه اطراف سد شده است، محیطی روستایستز

گردد. با توجه به مطالب گفته چنین تغییرات وسیعی در محیط روستایی میتر باعث اثرات مثبت و منفی اجتماعی و اقتصادی، کم دربرداشتن

و  یاجتماع ی،در ابعاد اقتصاد یرانحاصل از احداث سد تنگ شم هاییامدسؤال است که پ ینبه ا ییبه دنبال جوابگو پژوهش ینا شده

 ؟اندمردم منطقه کدم محیطی براییستز
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 تحقيق اهداف-1

 کلی تحقيق هدف-1-1
 .استغرب یوانشهرستان ا کنگیر دراحداث سد  محیطییستز ی واجتماع ،یاقتصاد یهاامدیپ ییشناسااین مطالعه هدف کلی  در

 

 ق اهداف اختصاصی تحقي-1-2
 روستای سرتنگ از دیگاه ساکنان بر  کنگیر احداث سد یاقتصاد هاییامدپ ییشناسا  .1

 ی سرتنگ از دیدگاه ساکنان کنگیر روستا احداث سد یاجتماع هاییامدپ ییشناسا  .2

 ساکنانازنظر کنگیر احداث سد  محیطییستز هاییامدپ ییشناسا  .3

 ساکنان  ازنظرشناسایی دالیل به طول انجامیدن پروژه احداث سد   .4

 

 تدوین چارچوب نظري  -2

که  است، اجتماعی و اقتصادی توسعه های سنتی کالبدیهایی در مقابل الگوحله معنا ارائه راهب« رتوسعه پایدا»م توسعه پایدار: مفهو

عدالتی و پایین آمدن کیفیت رویه جمعیت، رواج بیها، آلودگی، افزایش بیبومبتوانند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب زیست

آورد، مطرح است. این تغییرات لزوماً ود میحرکت جامعه به وج روند درجریانی که تغییراتی را  عنوانبهتوسعه  ها، جلوگیری کند. زندگی انسان

 باشند.های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از آن جمله میمثبت، مستقیم و کارکردی نیستند. تحول و تغییراتی مثل دگرگونی در ساختار

 

 در توسعه روستایی امديپ-1-2
 ایخواستهنا یاخواسته  ی،منف یامثبت  ییراترا تغ یامدپ ی،ه کشاورزتوسع المللیینصندوق ب یست؟چ ییدر توسعه روستا یامدمنظور از پ

 یامقوله یامد،پ روینازا، درک استملموس و قابل کنند،یکه با آن کار م کسانی و هاآن ینموده است که از سو یفتعر ییافراد روستا یدر زندگ

های اجتماعی در سطح محلی و اجتماع به همراه دارند که ای همواره پیامدمداخالت توسعه .[1]شودیرا شامل م یمختلف هایو جنبه یبعدچند

 شدهراندهسازی مردم محلی و ارتقاء موقعیت محرومین و یا اعضاء به حاشیه ها در راستای توانمندشناسایی پیامد .[11]یری است گاندازهقابل

تر گیرد و هدف آن فراهم آوردن محیط انسانی و فیزیولوژیکی پایدارصورت می سازی، افزایش تساوی و تمرکز بر کاهش فقریتظرفجامعه، توسعه 

از طرفی با توجه به نقش آب در زمینه توسعه روستایی و توسعه کشاوزی پرداختن به نقش آن و عواملی که در این زمینه  .[28]تر است و عادالنه

ی کنندهاقتصادی و فراهم –عنوان کلید توسعه اجتماعی روند. . نقش حیاتی آب به تاثیر بسزایی دارند از الزامات این گونه تحقیقات بشمار می

 زندگی باکیفیت است.

لذا  کمبود آب محدودکننده توسعه کشاورزی و توسعه روستایی است، از سویی افزایش تولید محصوالت کشاورزی به معنای افزایش 

ای جهت ایجاد تغییرات ساختاری، اقتصادی این کمبود به نیروی محرکه .[24]باشند نمی بنابراین منابع آب در عمل کافی استفاده از آب است؛

های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی، در زمره طرف به دلیل کم بودن ریزش،ایران نیز ازیک [19]شده است و اجتماعی تبدیل

روز با افزایش به دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه اقتصادی روزبهخشک جهان قرار دارد و از طرف دیگر های خشک و نیمهکشور

از طرف دیگر یکی از تنگناهایی که کشور ایران با آن مواجه است، کافی نبودن آب برای مصارف گوناگون است و  ،[10]تقاضای آب مواجه است 

هایی جهت رفع سازوکارها و روش رسد، ضرورت استفاده ازرف میدرصد آب استحصالی کشور در بخش کشاورزی به مص 90ازآنجاکه بیش از 

ای به آن لذا آب نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد که بایستی توجه شایسته .[3]وری آب مشهود است برداری و ارتقاء بهرهمشکالت و بهبود بهره

است یر ناپذاجتنابیریت منابع آب ضرورتی مداتژیک در جهت ریزی استرهای بخش آب، تدوین برنامهها و پویاییشود. با توجه به پیچیدگی

 گیریبهره یامکانات الزم برا یجادو ا یزیربرنامه ی،گذاریاستو مؤثر در جهت س یاعامل پو یکعنوان و توسعه منابع آب به ینتأم یریتمد .[18]

 یو سازمان یحقوق ی،اجتماع یاسی،س محیطی،یستآب، موضوعات ز گرفته و توجه عمده خود را به توسعه منابعشکل پیش هااز منابع آب از سال

نفعان، مشکالت تأمین و تجهیز منابع کنندگان و ذیهای آینده مدیریت آب کشور تشدید رقابت میان مصرفچالش ازجمله معطوف کرده است.

که است های مرزی و منابع آب مشترک یریت آبها، مدی و سیالبسالخشکمالی و مدیریت اقتصادی بخش آب، افزایش آلودگی منابع آب، 

ای در مدیریت آب کشور، انتقال آب بین ای به مدیریت غیر سازهی آب، تغییر مدیریت سازهامؤلفهی و چند فرا بخشهایی مانند مدیریت راهکار

ها و به منابع آب از سد روزافزونپاسخ به نیاز برای   .[14] اندذکرشدهها ای، ترویج و گسترش استفاده از آب برای خروج از این چالشحوضه

مخازن آب که در چند سال اخیر افزون بر تأمین نیاز آب مصرفی شرب، صنعت و کشاورزی در کنترل سیالب، تولید انرژی، جذب توریسم و 

. در این راستا، استانتقال منابع آب  هایهای مهم در روشها یکی از سازهشود. سدایجاد محیط زیستی خاص اهمیتی ویژه دارند، استفاده می
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ها، اند. این در حالی است که در بیشتر کشورهای سطحی انجام دادهگیری در ذخیره و مدیریت منابع آبهای چشمیافته تالشتوسعهکشورهای 

 های زیادی نیز در اثر سیلگاه خسارت رود واستفاده شود، به هدر می کهآنهای سطحی، بدون ایران، ساالنه سهم زیادی از منابع آب جمله از

های بتنی و خاکی برای بازده اجرای سدهای نوین و پریری شیوهکارگبهشود. به همین دلیل، های کشاورزی و مسکونی وارد میبه زمین

ن سدسازی یکی از عوامل بنابرای  .[12]گیری از خسارت سیل، دارای اهمیت زیادی است های سطحی و همچنین پیشسازی منابع آبیرهذخ

 مهم ایجاد تغییرات دریک منطقه بوده و دارای اثرات اجتناب ناپذیری می باشد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.
 

 احداث سد در منطقه: اثرات-2-2
محیطی، اجتماعی، یستزات شوند که اثری و غیره ساخته میآببرقتولید انرژی  کنترل جریان آب و جلوگیری از سیل، بر مزایایسدها عالوه

 مؤسساتدهد، احداث سدها خطرات خاصی را در پی دارد مانند ایجاد اختالل در تاریخ نشان می  .[27]دارد ی و غیره شناسباستاناقتصاد و 

نفر در سراسر جهان میلیون  80دست سد اشاره کرد. سدها منجر به آوارگی یینپایر بر روابط جوامع تأث ینهمچنفرهنگی و اقتصادی موجود و 

اند. خطرات مرتبط با سدها بسیار جدی هستند. احداث سد اثرات اجتماعی و اقتصادی خاصی یجه باعث از دست دادن زمین و بیکاری شدهدرنتو 

 .[20]آورد است به وجود می شدهاحداثای که سد را در منطقه
 

 هاي احداث سد در سطح محلیپيامد -1جدول
 

 های مثبت احداث سدپیامد احداث سد پیامد منفی

 هااز دست دادن زمین

 از دست دادن محصوالت رایج

 از بین رفتن دانش سنتی

 از بین رفتن همبستگی اجتماعی

 اثرات فرهنگی

 .[30]اثرات بهداشتی

 های آبیافزایش سطح زمین

 های شغلی در سدایجاد فرصت

 بهبود در وضعیت تغذیه

 توسعه اقتصادی

 

 هااجتماعی سد راتاث -3-2
ها به وجود ها و برنامهها، سیاستیا ناخواسته و مثبت یا منفی به دنبال اقدامات خاص، پروژه سدها خواستههای اجتماعی احداث پیامد

برای شناسایی    .[23]تر استها نیز مهممحیطی و اثرات اقتصادی پروژهیستزآید. شکی وجود ندارد که گاهی این اثرات اجتماعی از اثرات می

 ها باید به سه اصل توجه کرد:این پیامد

 شود.به این نکته توجه شود که با شناسایی اثرات انجام پروژه چقدر در وضعیت مردم بهبود حاصل می 

 های ناشی از توان مردم محلی، فقرا یا یک منطقه را تقویت کرد تا از آسیبکه چگونه میتوان دریافتها میبا شناسایی این پیامد

 توسعه در امان باشند.

 پذیر را بررسی کنند یبآسقشر  های جلوگیری از آسیب رسیدن بهکنند راهدارانه هستند، به این معنا که سعی میاین تحقیقات جانب

حیط انسانی و ها بر میباشناختی پروژهزکنند. حتی الزم است تأثیرات ها سود یا زیان میو مشخص شود چه کسانی از اجرای پروژه

 .[2] طبیعی نیز بررسی شود.
 

 هاير اجتماعی پروژهتأث -2جدول 
 

 خانواده و فرد در تغییر

 عمومی سالمتو  یتدر امن تغییر

 جابجایی هایالگو و روزمره زندگی در اختالل

 دینی و فرهنگی هایرویه در تغییر

 خانواده ارتباطات در تغییر

 تفراغگذران اوقات  هایفرصت در تغییر

 خانواده و اجتماع در تغییرات

 پروژه منطقه سالمت و ایمنی درک، در تغییر

 و مهاجرت در اثر پروژه جابجاییمشکالت  ایجاد

 اجتماعی و سیاسی یهاسازمان به تغییر در اعتماد

 مسکنازلحاظ  امنیت در تغییر

 اجتماعی رفاه در تغییر

 طبیعی ییر درمنابعتغ  خانوادگی و دوستی هایشبکه در تغییرات

 جامعه هایزیرساخت در تغییر

 اجتماع یرساختیز هاینیاز در تغییر

 مدارس به دسترسی در تغییر
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 اثرات اقتصادي احداث سد در منطقه -2-4
حداث سد، آید. برای مثال در صورت اهای اجتماعی آن جدال به وجود میگاهی اوقات بر روی سود اقتصادی حاصل از سدها و هزینه

شود ولی از طرف دیگر احداث یرآب غرق میزسال قدمت سکونت در آن منطقه را دارند، در  2000های بسیاری از مردم بومی که گاهی تا زمین

شوند و دیم کشت می صورتبهقبل از احداث سد در مناطق کم آب، عمدتاً محصوالت  .[22]گردد سد منجر به تولید مقادیر زیادی انرژی می

های شوند، تبدیل اراضی مرتعی به زمینکنند. یکی از مزایای احداث سد این است که مزارع دیم به مزارع آبی تبدیل میدرآمد کمی ایجاد می

یابد، کشت غالت، علوفه، درختان میوه و محصوالت پرورش دام و درآمد حاصل از آن افزایش می .[15]کشاورزی، تغییر در نوع کاربری اراضی 

دهد، کشاورز این های کشت پس از احداث سدها نشان مییابد. ظهور انواع جدیدی از روشیافته و درآمد حاصل از آن نیز افزایش مییش افزا

های خود اقدام نماید. عالوه بر این، در دسترس بودن منابع آب ی فعالیتبخشتنوعفرصت را به دست آورده است که با در دسترس بودن آب به 

توان گفت با احداث سد و صنعت، کشاورزی ی میطورکلبهشود. شود که خود منجر به افزایش درآمد میث افزایش کیفیت محصول نیز میکافی باع

های زیادی را برای جوامع محلی تواند فرصتحال، باید توجه داشت که احداث سد مییندرع .[25]یابداقتصادی بهبود می ازنظرو کشاورزان 

از طرف دیگر،  .[21]شود های اقتصادی کشاورزی میی و فعالیتکشاورز یرغهای اقتصادی اعث تغییر در میزان درآمد فعالیتب .[29]فراهم 

، احداث سد استین عامل بر عملکرد محصول مؤثرترآب  که جاازآنگذارد. احداث سد معموالً بر درآمد حاصل از کشاورزی جوامع محلی اثر می

ها، آبیاری مزارع و توسعه مناطق احداث سدها بر کاهش فرسایش و شدت سیل، آب برای دام .[20]ب را افزایش دهد تواند دسترسی به آمی

ها و کرد که توزیع نامساوی و ناعادالنه هزینه مورداشارهتوان به این اثرات اقتصادی سدها می ازجملههمچنین  .[25] است مؤثرکوچک آبی 

 عث گسترش شکاف ثروت در بین جامعه گردد.تواند بامنافع حاصل از آن می

 

 ی احداث سد در منطقهطيمحستیزهاي پيامد -5-2
 یفیو ک ینظر کمآن بوده است که ازنقطه یرهبه ذخ یازآب و ن معضلها از گذشته تاکنون و دولت ینمردم ساکن زم ینگران ینترمهم 

شرب و صنعت، کنترل  ی،آب جهت مصارف کشاورز ینتأم یحل مناسب براراه یکن عنوااحداث سد به یربازجانبه است لذا از دبستر توسعه همه

نباشد.  محیطییستمشکل ز یکه دارا یستن یسد یچه یباًاذعان کرد که تقر یدبا یشده است. ولشناخته یرهو غ یآببرق یانرژ یدتول یالب،س

 اصولییرساخت غ نباشد. زیستیطدر حد توان تحمل مح یداری،عامل ناپا کیعنوان به تواندیآب م یرهرودخانه و ذخ یانسد با متوقف کردن جر

 یمهاجرت بعض یرها، اختالل در مسبه آن ازحدیشمخازن به علت ورود رسوبات ب یدکاهش عمر مف یلاز قب یفراوان محیطییستها، مسائل زسد

 کمبودجبران  برای یکشاورز هاییندر زم یمیاییش یهاتفاده از کوداس یشافزا یجهها و درنتسد دستییندر آب پا یکاهش مواد مغذ ها،یماه

 کرد: یانب یربه شرح ز توانیرا م زیستیطمح یاثرات سد رو یبندیمرا به دنبال دارد. در کل تقس یمواد مغذ

 ها(و مصب رودخانه دستیینآب )در مخزن، پا یفیتک در ییراتاثرات و تغ 

 یاجتماع _ یاثرات اقتصاد 

  یرزمینیز یهاآب یبر رواثر 

 (یستی)اثرات زانوری و ج یاهیگ یهاگونه یاثر بر رو 

 یزیکیاثرات ژئوف 

  رودخانه شناسیآباثرات بر 

 ییآب و هوا ییراتتغ 

 یاثرات بهداشت 

خاک و فرسایش  ،های هرزافزایش علف ،یرزمینی و سطحیزهای توان موارد زیر را عنوان نمود: آلودگی آباثرات منفی می ازجمله

 .[5]ی گذاررسوب

 

 

 منطقه بومی جمعیت در تغییر

 آن توزیع و جمعیت تراکم در تغییر

 زمین از استفاده الگوی در تغییر

 یشناسباستان و تاریخی تغییرات

 درمانی بهداشتی مراکز به دسترسی در تغییر

 سازمانی هایساختار و هاانجمن در تغییر

 پروژه در مردم مشارکت

 .[28]پروژه در بومی هایگروه از استخدام
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 شدهانجامهاي مروري بر پژوهش -3
های آبخیزداری استان سیستان بلوچستان در بحث اجتماعی و فنی فعالیت -( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی اقتصادی1380خوبفکر )

ی صد درصد مردم طورکلبهقرار داده است و  توجهموردیکی از عوامل مهم  عنوانبهرا  شدهانجامهای آبخیزداری اجتماعی، رضایت مردم از فعالیت

 اند.داری اعالم داشتههای آبخیزرضایت خویش را از فعالیت

سد سردشت در استان خوزستان انجام دادند، در خصوص  یبردارکه از مرحله بهره یابیدر ارز (1383) یمحمدشاه یدریو ح یکبختن

سد، توسعه  یرامونپ یهاینارزش زم یشتازه، کسب درآمد، افزا یشغل یهافرصت یجادبه ا یاجتماع -یاقتصاد یطاحداث سد بر مح یهایامدپ

گزارش  ین،اند. همچنکردهاشاره یواناتح یبرا یخوب ییعنوان منبع غذاپشت سد به یاچهآبشخور از در یجادو ا یگیریماه ی،گردشگر هاییتفعال

 یو از آلودگ شودیسبز م یفضا یتو تقو یاهیپوشش گ یشافزا ،هوا یفدما و تلط یللپشت سد موجب تق یاچهآب از در یرکه تبخاند نموده

 .اشاره کردند آالتینماش یرها و ساینآب، حرکت تورب یزشر یمنطقه، به صدا یاحداث سد برا یصوت

بر  شهرستان رامسرر د میجران واقع احداث سد یثار احتمالآ یشده در بررس( بر اساس مطالعات انجام1387)یدی بوداقپور و جد

، یانمهاجرت آبز یعیدرروند طب ییرتغ :اند ازعبارت یاست. آثار منف شدهیدهو هم آثار مثبت د یکه هم آثار منف کردند یانمنطقه ب زیستیطمح

شدن  یخطرناک، آب هاییالباز آثار مثبت احداث سد به کنترل سو  یبا ارزش اقتصاد یهاهگون یرفتن احتمال یناز ب یاهی،گ یشگاهرو یبتخر

 اندکردهاشاره یرزمینیز یهاآب یالنب یشافزایم و د هایینزم

توجه به مسائل  یالن،احداث سد شفارود در استان گ یو فرهنگ یاجتماع یطی،اثرات مح یلدر خصوص تقل (1387و همکاران ) یخداداد

محدوده مخزن سد، در نظر گرفتن محل  یکشاورز اراضی عادالنه ارزش روز و یقمحاسبه دق ی،دسترس هایاحداث راه ی،حاصل از طراح یفرهنگ

 .دانندیم یضرور ی راو ارائه خدمات بهداشت یشغل یهافرصت یجادمحدوده مخزن، ا یروستاها یاسکان اهال یبرا یمناسب

ین اسفرا یدورازسد کارده مشهد و ب یطیمحیستو ز یاقتصاد ی،اثرات اجتماع یلیتحل -یفیتوص ی( در پژوهش1387و همکاران ) یانشا

و  یاجتماع ی،سد کارده ازنظر اقتصاد یابدر پا یاثرات منف یجادکشت و ا یراز کاهش سطح ز یحاک یجکه نتا قراردادند یابیمورد ارز را

صورت محدود به محیطییستو ز یاقتصاد یطشرا ی،کشاورز یهاتمام آب به بخش یصتخص یلبه دل یدورازسد ب ایاباست. در پ محیطییستز

 یعتوز یحاکم بر منابع آب و نحوه یدولت یریتها نسبت به مدسد یاببرداران پااز هشتاد درصد بهره یشب یتبه علت عدم رضا. است یافتهبهبود

 یمشارکت یکردرا با رو ورازیدکارده و ب یهارودخانه حوضهمنابع آب در  یریتو مد یبردارقبل از احداث سد، بهره هحق آبه نسبت ب یشآن با افزا

 ید.نمایم یرناپذاجتناب

های در استان گیالن و روش شفا رودمحیطی طرح احداث سد یستزبا عنوان بررسی اثرات  ( در پژوهشی1387خدادادی و همکاران )

انفجار در فاز ساختمانی، بیشترین برداری، حفاری و ریزی، خاکهای خاکمحیطی نشان داد که فعالیتیستزکنترل، پایش و کاهش اثرات 

ها حاکی است فاز ساختمانی به علت گسترش عملیات و بر هم زدن تعادل طبیعی سطح زیست وارد کرده است. بررسییطمحتأثیرات منفی را بر 

ر ماهیان رودخانه، تغییر یوممرگانداز نامطلوب، های سطحی، ایجاد چشممحیطی با شدت زیاد آلودگی آبیستزوسیعی از منطقه اثرات منفی 

های کیفی آب افتر دو غیره دارد و دارای اثرات منفی  های هوا، کاهش عملکرد در دامداری و کشاورزیشکل رودخانه، افزایش غلظت آالینده

مشارکت کم مردم در  اثرات اجتماعی تغییر کیفیت زندگی وج ویرانی است. از نتای وسازساختزیرا ابتدای هر ؛ باشنددست رودخانه مییینپا

 است. ذکرشدهاجرای پروژه 

های مشمول جابجایی ناشی از محیطی سکونتگاهیستزاجتماعی و  -( در بررسی آثار اقتصادی1389نتایج تحقیقات رحمتی و نظریان )

سکان مجدد روستاییان بدون گویای آن است که جابجایی و ان گتوند علیا بر روی رودخانه کارون در شهر گتوند واقع در استان خوزستا سد

ت و این تبعات برای جوامع روستایی که به دلیل شرایط خاص ریزی قبلی ابعاد سوء اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته اسبرنامه

لط و نادرست سبب مهاجرت ریزی غاست. به علت برنامه دوچنداناند، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کامالً به محیط جغرافیایی وابسته

اند. این مسئله بحران اجتماعی در شهر و روی آوردن به مشاغل نشینی روی آوردهها و به دلیل عدم توان خرید زمین در شهر به حاشیهبه شهر

 دد سد را مشخص کردند:های جابجایی در اثر اسکان مجها و تهدیداست. فرصت برداشتهکاذب از قبیل اعتیاد و فروپاشی نظام خانواده را در 
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 هاها و تهدیدنتایج فرصت  -4جدول 
 

 هاتهدید هافرصت

 

 امکان ایجاد اشتغال در مراحل ساختمانی سد

 پروریامکان ایجاد شغل خدماتی نظیر گردشگری و آبزی

 افزایش سطح سواد مهاجران

 

 از دست دادن مالکیت

 نشینییهحاش

 گسسته شدن ارتباط مردم و نیاکان

 یررسمیغهای رفتن درآمد از دست

 آوارگی مردم محلی

 از بین رفتن فرهنگ سنتی

 محلی ورسومآدابکمرنگ شدن 

 به مخاطره افتادن هویت فرهنگی

 یرآب رفتن قبور نیاکانز

 یی و انزوافردگرا

 از بین رفتن مدارس

 

انجام دادند، این اثرات را در چند دسته های کنترل سیالب در پژوهشی که در خصوص ارزیابی طرح (2009) وند و کریمیاحمد    

 اند:بندی کردهتقسیم

  وپرورشآموزشکیفیت زندگی: وضعیت درآمد، دارایی، وضعیت تغذیه، کمیت و کیفیت مسکن، بیمه، دسترسی به 

 شرایط اقتصادی روستایی و کشاورزی: تولید محصوالت کشاورزی قبل و بعد از طرح 

  یرزمینی، مراتع، شرایط خاکزهای و وضعیت آبحفاظت از منابع: در دسترس بودن 

  :هاقبل و بعد از طرح، ایجاد دعوا میان خانواده ورسومآدابهای جامعه، ی اجتماعی، تغییر هنجارالگوها ییرتغتوسعه ساختار اجتماعی 

 سرمایه اجتماعی: تغییر روابط متقابل و کاهش کمک متقابل 

 ر زندگی، بهبود سالمت و بهداشت.سالمت درک شده: رضایت از زندگی، شادی د 

 یطورکلنشان دادند که به ییبر مناطق روستا سنقر شاه یماناحداث سد سل یثار اقتصادآاز  یابی( در ارز1390همکاران ) و ینیلک حسم

 :شودیخالصه م یشاه در هفت دسته کل یمانسد سل یثار اقتصادآ

 یرقابت اقتصاد یجادا 

 و توسعه اقتصاد منطقه یتتقو 

 ییبه مناطق روستا یشهر یهایهذب سرماج 

 یکشاورز یهاینارزش زم یشافزا 

 یاقدامات رفاه 

 ییغذا یتامن 

 مردم پشت سد یاقتصاد محل یفتضع 

تحت پوشش باعث  یبه مردم روستاها یسدساز یهااز پروژه یناش یکشاورز یرذکر کردند دولت با دادن مجوز مشاغل غ ینهمچنها آن

 .شودیها مپروژه گونهینا یو نگهدار یریتها در مدکت آنو مشار یزهانگ یشافزا

یافت که باالترین دستمحیطی احداث سد چاه نیمه چهارم در زابل به این نتیجه یستز( در پژوهشی برای شناسایی اثرات 1390پیری )

 برداری است.رهبهو زیست در مرحله ساخت تأثیر فرسایش خاک و آلودگی هوا در مرحله ساخت و تغییر در محیط

های مردمی با آب در شهرستان گتوند پرداخته است. نتایج نشان بر پذیرش تشکل مؤثرای در بررسی عوامل ( در مطالعه1391آقاپور ) 

ها این متغیر ازجملهاست.  مؤثرییر درآمد کشاورزان در احتمال پذیرش مشارکت و تغ های اجتماعی، اقتصادی، فردی، شغلیدهد که ویژگیمی

توان به تحصیالت، درآمد، تجربه کشاورزی و داشتن شغل غیر کشاورزی اشاره نمود و هر چه درآمد افزایش یابد و پایگاه اجتماعی باالتری می

 شود.ها بیشتر مییت آنکنند رضاپیدا 

را ذکر  یبهبود رفاه اجتماعروژه بر در هند، اثر پ اوتار پرادش آبخیزداری یالت هایپروژه اثرات بررسی در پژوهشی در نیز( 2007) هوپ

 کرده است.
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توان جوامع یم که دندیرس جهینت نیبه ادر چین  مانوان و شاهوان ،داچوشانسه سد،  ی(، پس از مطالعه بر رو2013وانگ و همکاران )ها  

، اما است شده یکشاورز یهانیرفتن زم نیآب و از ب انیدر نوع اول، احداث سد باعث طغ کرد. میثر از احداث سد را به دودسته تقسأمت یمحل

سد بر مناطق  یراتتأث دوم، نوع در. اندمکان کردهخود نقل یاز روستا یبه فاصله کوتاه ایو  کنندیم یروستاها زندگ درهنوز  یمردم محل

 مکاننقل. تحقیقات نشان داد اندکرده مکاندورتر نقل یهااستفاده نبودند و مردم به مکانقابل گریاست که روستاها د عیچنان وس یستگاهیز

و دسترسی  وپرورشآموزش، بیمارستان، ونقلحملهای فیزیکی مانند یرساختزهای جدید، درآمد باالتر، تغییر باعث به وجود آوردن فرصت

آوردن مهارت  به دستاحداث سد، توان به تغییر در مسکن قبل و بعد از ها شده است. همچنین از دیگر اثرات احداث سد میتری به راهمناسب

های اجتماعی )کم شدن ارتباط با همسایگان پس از اسکان مجدد، محدود شدن ارتباط با دوستان، یرساختزجدید غیر از کشاورزی، تغییر در 

 افزایش نرخ جرم و جنایت( اشاره کرد.

  

 
 چارچوب مفهومی تحقيق -1شکل

 

 روش پژوهش -4
ها پیمایشی است. اطالعات الزم برای انجام این پژوهش، از طریق آوری دادهی جمعردی و از نظر نحوهاین پژوهش از لحاظ هدف کارب

توزیع پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید. برای انجام این پژوهش جامعه آماری شامل اهالی روستای سرتنگ شهرستان ایوان است.تعداد 

گیری تصادفی ساده است جمعیت تعیین شد. روش نمونه225ی بر اساس جدول مورگان وردبررسمنفر بوده و  اندازه نمونه  470جمعیت آماری 

آوری اطالعات اصلی سپس مشاهدات میدانی قبل از جمع های محلی وای، اخذ اطالعات از سازمانها ابتدا مطالعات کتابخانهآوری داده.برای جمع

اطالعاتی در رابطه با سد کنگیر،  های تحت پوشش مخزن سد انجام گرفت وپروژه و روستاها برای شناخت وضعیت فعلی طرح و تکمیل پرسشنامه

درنتیجه تدوین سؤاالت  ها جهت شناسایی متغیرهای پژوهش، استخراج متغیرها واز نتایج آن های ایجادشده کسب وازجمله اهداف طرح و پیامد

های اجتماعی سنجش پیامد :1ای محقق ساخت بوده است که پرسشنامه ساکنان شاملمهها، پرسشناآوری دادهپژوهش استفاده گردید. ابزار جمع

گویه  7گویه مربوط به کیفیت زندگی،  6گویه،  16گویه و بر اساس طیف لیکرت موردسنجش قرار گرفت. از این  16وسیله که به  احداث سد

:پیامد اقتصادی : 2: درک شده ،  سالمتبهجتماعی و یک گویه مربوط گویه سرمایه ا 2های اجتماعی و فرهنگی و مربوط به توسعه ساختار

ها گویه ازآنجاکهگویه  12یله وسبه محیطییستزهای : سنجش پیامد3گویه و بر اساس طیف لیکرت ، 5وسیله های اقتصادی احداث سد بهپیامد

کرت کرده است.برای سنجش روایی از نظر اعضا هیئت علمی گروه ترویج مند بودند، مبادرت به استفاده از طیف لیای( بهرهاز مقیاس نسبی )رتبه

 و آموزش کشاورزی استفاده شد.
 

 موقعيت جغرافيایی طرح -5
. جاده دسترسی به محل سد استکیلومتر  70طول  به» مجموعاًسومار  دوراهیاز طریق ایالم، ایوان،  کنگیربه محل سد  یدسترس یجاده

 .«استکیلومتر  6/5و طول آن  جداشدهسومار و چند کیلومتر بعد از زرنه  یهجاد یهحاشیاز روستای ترن نادری در 
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 مشخصات کلی سد مخزنی کنگير -5جدول 
 

 مشخصات کلی سد مخزنی کنگیر

 هکتار 213 مساحت مخزن خاکی با هسته رسی نوع سد

 متر 745 طول تاج ی در جناح چپاچهیدرکالورت دو  نوع سیستم انحراف

 متر 12 عرض تاج دریچه دار در جناح راست سرریز نوع

 متر 42 حداکثر ارتفاع سد از پی متر 42 ارتفاع سد

 مترمکعب 1264197 ی بدنهزیرخاکحجم کل  (M.A.S.L) 5/1030 تراز تاج سد

 لیتر در ثانیه 1800 حداکثر ظرفیت انتقال آب مترمکعبمیلیون  5/19 حجم مخزن در تراز نرمال

 

 ت اعتماد)پایایی( پژوهشقابلي -6

آزمون آوری اطالعات در مقیاس وسیع، از پرسشنامه پیشی جمعشده قبل از ورود به مرحلهی طراحیمنظور تائید پایایی پرسشنامهبه

 ها پخش گردید.نفر ودر جامعه اصلی استفاده شد و پس از تأیید نهایی پرسشنامه 30ساکنان به حجم 
 

 هاي مختلف پرسشنامهفاي کرونباخ براي بخشيزان آلم  -6جدول 
 

 ضریب آلفا هاتعداد گویه های پرسشنامهبخش گروه

 ساکنان

 79/0 12 محیطییستز

 87/0 16 اجتماعی

 71/0 5 اقتصادی

 

 يآمار يلو تحل یهو تجز يفتوص  -7
وتحلیل آماری قرار گرفتند. مورد تجزیه SPSSV(20)افزار های پرسشنامه کدگذاری گردید و توسط نرمها، دادهپس از تکمیل پرسشنامه

در بخش آمار توصیفی از توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی، شاخص گرایش به مرکز میانگین و شاخص پراکندگی، انحراف معیار برای توصیف و 

ایب همبستگی پیرسون و برای مقایسه میانگین ها استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضربندی دادهدسته

بندی متغیرهای مربوط به چارچوب پژوهش از فرمول فاصله منظور سطحریس کال والیس استفاده گردید. همچنین به کوو  t-test از آزمون

 صورت زیر انجام گردید.بندی در چهار سطح بهاستفاده شد. این تقسیم (ISDM)انحراف میانگین 

A ≤ Mean- Sd =منفیA 

Mean≤ Mean- Sd ≤ B =نسبتاً منفیB 

Mean+ Sd ≤ Mean≤ C  =نسبتاً مثبتC 

Mean+Sd≤D  =مثبتD 

 یافته ها  -8
و آمار تحلیلی در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه  آوری شدههای جمعمنظور تجزیه و تحلیل دادهدر این مرحله از تحقیق، به

)به صورت فراوانی، درصد فراوانی،  ای پاسخ دهندگانهای فردی و حرفهبا استفاده از آمار توصیفی، شناختی از ویژگی گردیده است. در ابتدا

استنباطی با  با توجه به متغیرهای مورد بررسی( حاصل آمده، در ادامه نیز در بخش آمار ISDMدرصد تجمعی، میانگین، بیشینه و کمینه، 

 های همبستگی و مقایسه میانگین، به بحث و بررسی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.استفاده از آزمون

 

 آمار توصيفی -9

 تيجنس -9-1
 درصد( زن بودند. 4/20نفر ) 46درصد( مرد و  6/79نفر ) 179نفر مهاجران پاسخگو،  225از کل 
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 اس جنسيتتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اس -7جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر 

 ساکنان

 

 4/20 46 زن

 100 225 جمع کل 6/79 179 مرد

 

 وضعيت تأهل  -9-2

درصد(  6/91نفر ) 206درصد( مجرد و  4/8نفر ) 19 ،نفر مهاجران پاسخگو 225دهد،. همچنین، از بین نشان می 8جدول که  طورهمان

 متأهل بودند.
 

 فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعيت تاهل توزیع -8جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر تأهلوضعیت 

 ساکنان

 4/8 19 مجرد

 6/91 206 متأهل

 100 225 جمع کل

 

 وضعيت اشتغال پاسخگویان قبل از احداث سد -3-9
قبل از احداث سد کشاورز  درصد( 4/48نفر ) 109ران درصد( و مهاج 5/76نفر ) 65دهد، بیشتر ساکنان نشان می 9که جدول  گونههمان

 .اندبوده
 

 جدول توزیع فراوانی شغل پاسخگویان -9جدول 
 

 نساکنا

 4/48 109 کشاورزی

 7/34 78 غیر کشاورزی

 9/16 38 هردو

 100 225 جمع کل

 

 وضعيت اشتغال پاسخگویان بعد از احداث سد  -4-9

 درصد( به شغلی غیر از کشاورزی مشغول بودند. 9/56نفر ) 128بیشتر مهاجران ، دهدنشان می 10که جدول گونههمان
 

 وضعيت اشتغال پاسخگویان بعد از احداث سد -10جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر شغل بعد از احداث سد

 ساکنان

 9/28 65 کشاورزی

 9/56 128 غیر کشاورزی

 2/14 32 هردو

 

 مين پاسخگویان قبل از احداث سدميزان ز -5-9
. کمترین است 14/2هکتار با انحراف معیار  23/1 موردمطالعهمیانگین زمین زراعی آبی پاسخگویان ، ، قبل از احداث سد11بر اساس جدول

و  است 15/1حراف معیار هکتار با ان 46/0هکتار بود. همچنین میانگین سطح باغ آبی پاسخگویان  11میزان آن به ترتیب صفر و ن تریو بیش

 66/1 موردمطالعههکتار بود. از سوی دیگر، قبل از احداث سد، میانگین زمین زراعی دیم پاسخگویان  10و بیشترین آن به ترتیب صفر و ن کمتری
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 باغی دیم پاسخگویانهکتار بود. همچنین میانگین سطح  17میزان آن به ترتیب صفر و ن . کمترین و بیشتریاست 63/2هکتار با انحراف معیار 

 هکتار بود. 8مترین و بیشترین آن به ترتیب صفر و است. ک 87/0هکتار با انحراف معیار  20/0
 

 فراوانی پاسخگویان بر اساس ميزان اراضی کشاورزي قبل از احداث سد یعتوز -11جدول 
 

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم فراوانی   هاگروه

 ساکنان

 آبی
 14/2 23/1 11 0 225 زراعت

 15/1 46/0 10 0 225 باغ

 دیم
 63/2 66/1 17 0 225 زراعت

 87/0 20/0 8 0 225 باغ

 

 ميزان زمين پاسخگویان بعد از احداث سد -6-9
. کمترین است 32/1هکتار با انحراف معیار  43/0 موردمطالعهمیانگین زمین زراعی آبی پاسخگویان ، بعد از احداث سد 12بر اساس جدول 

و  است 96/0هکتار با انحراف معیار  25/0هکتار بود. همچنین میانگین سطح باغ آبی پاسخگویان  10میزان آن به ترتیب صفر و ن و بیشتری

با هکتار  97/0 موردمطالعههکتار بود. بعد از احداث سد، میانگین زمین زراعی دیم پاسخگویان  10کمترین و بیشترین آن به ترتیب صفر و 

 12/0هکتار بود. همچنین میانگین زمین باغی دیم پاسخگویان 12. کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب صفر و است 02/2انحراف معیار 

 هکتار بود. 6و بیشترین آن به ترتیب صفر و ن . کمتریاست 66/0هکتار با انحراف معیار 
 

 بعد از احداث سد توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ميزان زمين  -12جدول 
 

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم فراوانی   هاگروه

 پاسخگویان

 آبی
 32/1 43/0 10 0 225 زراعی

 96/0 25/0 10 0 225 باغ

 دیم
 02/2 97/0 12 0 225 زراعی

 66/0 12/0 6 0 225 باغ

 

 هاي سدتغيير درآمد در اثر پيامد -7-9

 2/30و درصد افزایش درآمد  8/21درصد بیان نمودند در اثر پیامدهای احداث سد کاهش درآمد داشتند،  48، نفر پاسخگویان  225از 

 ها بی تأثیربود.اند احداث سد در تغییر درآمد آنکرده درصد عنوان
 

 هاي احداث سدتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تغيير درآمد در اثر پيامد  -13جدول 
 

 درصد فراوانی وانیفرا سطوح هاگروه

 پاسخگویان

 48 108 کاهش درآمد

 8/21 49 درآمد یشافزا

 2/30 68 درآمد ییرتغ بدون

 

 درآمد وابسته به احداث سد -9-8

 درصد( در حال حاضر وابسته به احداث نداشتند. 24نفر ) 54نفر پاسخگویان، درآمد  225از دهد، نشان می 14که جدول  گونههمان
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس درآمد وابسته به احداث سد  -14جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی  هاگروه

 پاسخگویان
 24 54 بلی

 76 171 خیر

 

 از احداث سد تیرضا -9-9
؛ د رضایت دارنددرصد( از احداث س 44ر )نف 99نفر پاسخگویان  225دهد، مطابق آمار توصیفی، از بین نشان می 15که جدول  طورهمان

 ز احداث سد ناراضی بوند.درصد( ا 56ر )نف 126همچنین و 
 

 توزیع فراوانی رضایت ساکنان از احداث سد 15جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی  هاگروه

 پاسخگویان
 44 99 رضایت

 56 126 عدم رضایت

 

 توزیع فراوانی پيامدهاي اقتصادي، اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان - 10-9
با انحراف معیار  52/87دهد، دیدگاه پاسخگویان نسبت به پیامدهای اجتماعی احداث سد دارای میانگین نشان می 16جدول  گونهمانه

یگر بیشتر پاسخگویان با پیامدهای اجتماعی حاصل از احداث سد مانند افزایش دسترسی به امکانات بهداشتی در شهر، د عبارت به است 07/12

دهد، دیدگاه نشان می 16ت تحصیل فرزندان، افزایش دسترسی به امکانات رفاهی و موارد دیگر موافق هستند. همچنین جدول بهتر شدن وضعی

ی که پاسخگویان با پیامدهای طوربه. است 81/5با انحراف معیار  54/34های اقتصادی احداث سد دارای میانگین پاسخگویان نسبت به پیامد

 ها، فروش اراضی زراعی و مسکونی موافق بودند.اندازهای زندگی در شهر، کاهش پسد افزایش هزینهاقتصادی حاصل از سد مانن
 

 توزیع فراوانی پيامدهاي اقتصادي و اجتماعی از دیدگاه پاسخگویان  -16جدول 
 

 طیف پاسخ انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه پیامدهای

 110-22 12.07 87.52 110 49 اجتماعی

 35-7 5.8 34.54 35 20 یاقتصاد

 12-60 26/6 68/48 58 32 محیطیزیست

       

 هاي پيامدهاي اجتماعی و اقتصادي احداث سدي متغيربندسطح -10

 هاي اجتماعی احداث سدي پيامدبندسطح -1-10
 دهدگونه که جدول نشان میآمده است. همان 17در جدول  ISDMهای اجتماعی با استفاده از روش بندی متغیر پیامدنتایج سطح

درصد( با پیامدهای اجتماعی احداث سد در منطقه مخالف و نسبتاً مخالف بودند. از سوی دیگر،  4/49نفر،  111نزدیک به نیمی از پاسخگویان )

های اجتماعی آن موافق مددرصد( با پیا 1/19نفر ) 43های اجتماعی احداث سد نسبتاً موافق و درصد( از م پاسخگویان با پیامد 6/31نفر ) 71

ماعی بنابراین، تعداد افراد پاسخگو که با پیامدهای اجتماعی احداث سد موافق یا نسبتاً موافق بودند تقریباً با افرادی که با پیامدهای اجت اند؛بوده

 اند، برابر استمخالف یا نسبتاً مخالف بوده
 

 اي اجتماعی احداث سدهبندي دیدگاه مردم نسبت به پيامدطبقه  -17جدول 
 

 درصد فراوانی حدود قضاوت سطح 

 

 پاسخگویان

 A≤49 35 6/15 ≥43/75 مخالف

 B≤≥43/75 76 8/33 52/87 نسبتاً مخالف
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 59/99C≤≥52/87 71 6/31 نسبتاً موافق

 D≤≥59/99 43 1/19 110 موافق

 0/100 225  جمع

 

 هاي اقتصادي احداث سدي پيامدبندطحس-2-10
درصد از  50از نظر بیش از  دهد کهنشان می18 در جدول ISDMهای اقتصادی با استفاده از روش بندی متغیر پیامدسطح نتایج

درصد نیز با پیامدهای اقتصادی احداث سد در منطقه  5/43های اقتصادی احداث سد در منطقه مخالف و نسبتاًمخالف است. پاسخگویان با پیامد

 است.. را نسبتاٌ موافق و موافق
 

 هاي اقتصادي احداث سدبندي دیدگاه مردم نسبت به پيامدطبقه -18جدول 
 

 درصد فراوانی حدود قضاوت سطح 

 پاسخگویان

 A≤20 30 3/13 ≥73/28 مخالف

 B≤≥73/28 97 1/43 53/34 نسبتاً مخالف

 33/40C≤≥53/34 52 1/23 نسبتاً موافق

 D≤≥33/40 46 4/20 45 موافق

 100 225  جمع

 

 ی احداث سد از دیدگاه ساکنانطيمحستیزهاي ي پيامدبندسطح -3-10
موافق و موافق  نسبتاًمحیطی احداث سد برای منطقه های زیستدرصد ساکنان پاسخگو  با پیامد 60دهد که نشان می 19جدول نتایج  

 اند.خالف ومخالف دانستهم نسبتاًمحیطی احداث سد برای منطقه های زیستنیز پیامد هاآندرصد از  40و 
 

 محيطی احداث سدیستزهاي بندي دیدگاه ساکنان نسبت به پيامدطبقه  -19جدول 
 

 درصد فراوانی حدود قضاوت سطح

 A≤32 13 3/15 ≥43/42 مخالف

 B≤≥43/42 21 7/24 68/48 نسبتاًمخالف

 93/54C≤≥68/48 37 5/43 نسبتاً موافق

 D≤≥93/54 14 5/16 58 موافق

 100 85  جمع

 

 آمار استنباطی -11

 هاي تحقيقبرخی متغيرو ارتباط ميان رضایت پاسخگویان از احداث سد در منطقه  -1-11
اند نفر زمین مسکونی خود را برای احداث سد به دولت واگذار کرده 188پاسخگویان ،  225دهد از بین نشان می 20که جدول  گونههمان

 37اند. همچنین از درصد( دیگر ابراز رضایت کرده 4/40ر )نف 76که یدرصورتاند از احداث سد ناراضی بوده هادرصد( از آن 6/59ر )نف 112که 

درصد( ناراضی بودند.  8/37ر )نف 14درصد( از احداث سد رضایت داشته و  2/62ر )نف 23اند، نفر دیگر پاسخگویان که زمین مسکونی واگذار نکرده

داری دهد بین واگذاری زمین مسکونی و رضایت از احداث سد در بین پاسخگویان ارتباط معکوس و معناان مینش  20گونه که در جدول همان

ی که بیشتر پاسخگویان که زمین مسکونی خود اگونهبه باشد.ضرایب توافقی حاکی از آن است شدت این رابطه متوسط می حالنیباا .وجود دارد

اند از احداث سد اند از احداث سد ناراضی بودند و بیشتر م پاسخگویان که زمین مسکونی واگذار نکردهدهرا جهت احداث سد به دولت واگذار کر

اند تمایلی به احداث سد توان گفت افرادی که زمین مسکونی خود را واگذار کردهراضی بودند. در این زمینه دو نظریه وجود دارد. از یک نظر می

اند اند اما کسانی که مسکنی در روستا متعلق به خود نداشتهایت درونی و از روی اجبار اراضی خود را واگذار نمودهاند و بدون رضدر منطقه نداشته

 اند.ها بهتر بوده و از احداث سد راضی بودهزندگی در شهر برای آن
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 جدول توافقی ارتباط ميان واگذاري زمين مسکونی و رضایت پاسخگویان از احداث سد -20جدول 
 

 تغیرم
    رضایت از احداث سد 

 یداریمعنسطح  کای اسکوئر ضرایب توافقی جمع کل خیر بلی سطوح

 واگذاری زمین مسکونی

 بله
76 112 188 

16/0- **92/5 015/0 

4/40 6/59 100 

 37 14 23 خیر
2/62 8/37 100 

 جمع کل
99 126 225 
44 56 100 

 

ر نف 30ها آنکه از بین است ها وابسته به احداث سد نفری از آن 54مهاجر پاسخگو، درآمد  225از بین  21جدول همچنین بر اساس 

نفر  171نفر پاسخگویان  225درصد( دیگر از احداث سد ناراضی بودند. همچنین از  4/44ر )نف 24درصد( از احداث سد رضایت داشتند و  6/55)

درصد( دیگر از احداث سد در  4/40ر )نف 69از احداث سد ناراضی بوده و  هاآندرصد( از  6/59ر )نف 102 که درآمدی از احداث سد نداشتند

اند، از احداث سد ناراضی و بیشتر پاسخگویان که درآمد یجه بیشتر پاسخگویان که درآمد وابسته به احداث سد نداشتهدرنتمنطقه راضی بودند. 

 باشد.که شدت این رابطه کم مییدرحالداراست. سد راضی بودند و این رابطه در سطح پنج درصد معنا وابسته به احداث سد داشتنداز احداث
 

 جدول توافقی ارتباط ميان درآمد وابسته به احداث سد و رضایت پاسخگویان از احداث سد -21
 

 متغیر
    رضایت از احداث سد 

 یداریمعنسطح  کای اسکوئر ضرایب توافقی جمع کل خیر بلی سطوح

 درآمد وابسته به احداث سد

 بلی
30 24 54 

13/0 **85/3 05/0 
6/55 4/44 100 

 171 102 69 خیر
4/40 6/59 100 

 225 126 99 جمع کل
44 56 100 

 05/00سطح  داري در*سطح معنی* 01/0سطح  داري درسطح معنی* 

 

 رد نسبت به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعیمقایسه دیدگاه پاسخگویان زن و م -2-11
دهد که بین دیدگاه پاسخگویان زن و مرد ازنظر پیامدهای اقتصادی احداث سد نشان می  22 در جدول T-testتایج حاصل از آزمون 

( 71/34) دهای اقتصادیو میانگین دیدگاه زنان نسبت به پیام (= Sig 02/0و  ₌ 23/0t) درصد وجود دارد 5داری در سطح تفاوت آماری معنا

دهد بین دیدگاه پاسخگویان زن و مرد در خصوص متغیر پیامدهای اجتماعی نشان می 22 ( بود. همچنین جدول49/34) تر از مردانمساعد

  داری وجود ندارد.تفاوت آماری معنا
 

 صادي احداث سدهاي اجتماعی و اقتزن و مرد نسبت به پيامد پاسخگویانمقایسه ميانگين دیدگاه  -22جدول 
 

 هایپیامد
 (=179nمرد ) (=46nزن )

 داریسطح معنی tآماره 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 52/0 -54/0 88/11 75/87 90/12 61/86 اجتماعی

 021/0 23/0* 52/29 49/34 84/6 71/34 اقتصادی
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اند و کسانی که واگذار سد به دولت زمين مسکونی واگذار کردهمقایسه ميانگين دیدگاه پاسخگویان که براي احداث  -11-3

 هاي اقتصادي و اجتماعیاند نسبت به پيامدنکرده

های اقتصادی و اجتماعی بین کسانی که برای احداث سد زمین مسکونی نتایج مقایسه دیدگاه پاسخگویان  در خصوص پیامد 23جدول 

بین  درصد 99داری با اطمینان معناتفاوت آماری  دهد،اند، نشان میسانی که زمین خود را واگذار نکردهاند و کخود را به دولت واگذار نموده

که دیدگاه یطوربهوجود دارد.  (= Sig 05/0و  ₌ t-7/2) و اجتماعی( = Sig 01/0و  ₌ t-5/2)اقتصادی های ازنظر پیامددیدگاه این دو گروه 

 اند، نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احداث سد مساعدتر است.جهت احداث سد واگذار نکردهپاسخگویان که زمین مسکونی خود را 
 

اند اند و کسانی که واگذار نکردهکه براي احداث سد به دولت زمين مسکونی واگذار کرده پاسخگویانمقایسه ميانگين دیدگاه  -23جدول 

 هاي اقتصادي و اجتماعینسبت به پيامد
 

 پیامدهای
 (=37n)    اندنکردهواگذار  (=188nاند )اگذار کردهو

 داریسطح معنی tآماره 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 01/0 -5/2* 59/9 13/92 35/12 61/86 اجتماعی

 05/0 -7/2** 06/6 91/36 65/5 06/34 اقتصادی

 05/0ح سط در داريمعنی سطح ** 01/0در سطح  داريیمعن*سطح 
 

 هاي احداث سدبر اساس تغيير درآمد در اثر پيامد هاي اجتماعییسه دیدگاه پاسخگویان در خصوص پيامدمقا  -11-4
های احداث سد، اقدام به انجام ها در نتیجه پیامدتغییر درآمد آن برحسبهای اجتماعی برای مقایسه دیدگاه پاسخگویان در خصوص پیامد

نسبت به پیامد اجتماعی  پاسخگویاندهد، تفاوت آماری معناداری بین دیدگاه نشان می 24گونه که جدولگردید. همانآزمون تحلیل واریانس 

بیانگر مطلب است که تفاوت آماری (. نتایج آزمون تعقیبی =Sig= 71/5F ,03/0د )درصد وجود دار 5ها در سطح های درآمدی آنبر اساس رده

کسانی  سه گروه که شامل گروه تفکیکمربوط به پاسخگویانی است که با توجه به های اجتماعی، نسبت به پیامددیدگاه ایجادشده بین میانگین 

دهد، افرادی که نشان می 24گونه که جدول هماناند(، وجود دارد. کسانی که تغییر درآمد نداشتهبا دیگر افراد )که افزایش درآمد، کاهش درآمد 

 اند.های اجتماعی را بیشتر پذیرفتهمداند پیاافزایش درآمد داشته
 

 يامدهاي احداث سداثر پدر خصوص متغير پيامد اجتماعی به تفکيک تغيير درآمد در  پاسخگویانمقایسه دیدگاه  -24جدول
 

 
 (=42n) یشافزا (=108nکاهش ) (=68n) ییرتغبدون 

 داریسطح معنی Fآماره 
 میانگین میانگین میانگین

 a47/83 b23/89 b36/89 **71/5 03/0 یهای اجتماعپیامد

 05/0سطح  در داریمعنی سطح ** 01/0در سطح  دارییمعن*سطح 

 

 دیدگاه پاسخگویان در خصوص متغير پيامد اقتصادي به تفکيک تغيير درآمد در اثر احداث سد سهیمقا  -5-11
های اقتصادی بر اساس تغییر درآمد مهاجر در خصوص پیامددهد، جهت مقایسه دیدگاه پاسخگویان نشان می 258که در جدول  طورهمان

دهد، تفاوت آماری معناداری بین دیدگاه مهاجران گونه که جدول نشان میناشی از احداث سد اقدام به انجام آزمون تحلیل واریانس گردید. همان

همچنین نتایج آزمون (.=Sig= 03/3F ,05/0د )ود داردرصد وج 5سطوح تغییر درآمدی در سطح  ازلحاظهای اقتصادی پاسخگو نسبت به پیامد

که با  استمربوط به پاسخگویانی های اجتماعی، دیدگاه نسبت به پیامدیجادشده بین میانگین ابیانگر  این مطلب است که تفاوت آماری تعقیبی 

کسانی که تغییر درآمد نداشتند(، وجود دارد، در نتیجه با دیگر افراد )کسانی که افزایش درآمد، کاهش درآمد  ، در گروهسه گروه تفکیکتوجه به 

 اند.های اقتصادی را بیشتر پذیرفتهاند پیامدکسانی که افزایش درآمد داشته
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 سدث در خصوص پيامدهاي اقتصادي بر اساس سطوح تغيير درآمد ناشی از احدا پاسخگویانمقایسه دیدگاه   -26جدول
 

 

 ییرتغبدون 

(68n=) 

کاهش 

(108n=) 

 یشفزاا

(42n=)  آمارهF داریسطح معنی 

 میانگین میانگین میانگین

 a37/33 ab6/34 b02/36 **03/3 05/0 های اقتصادیپیامد

 05/0داري در سطح ** معنی01/0سطح  در داريمعنی*  

 

 سدمحيطی احداث مقایسه دیدگاه ساکنان زن و مرد نسبت به پيامدهاي اقتصادي، اجتماعی و زیست  -6-11
های اقتصادی، اجتماعی و دهد، برای مقایسه میانگین دیدگاه زنان و مردان ساکن ازنظر پیامدنشان می 27که جدول گونههمان

داری بین دیدگاه دهد که تفاوت آماری معنااست. نتایج نشان می شده( استفاده(Mann-Whitneyu محیطی از آزمون من ویتنی یوزیست

 محیطی وجود ندارد. ت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیستزنان و مردان ساکن نسب
 

 محيطی احداث سدهاي اجتماعی، اقتصادي و زیستمقایسه دیدگاه ساکنان زن و مرد در خصوص پيامد  -27جدول 
 

 پیامدهای
 (=72n) مرد (=13n) زن

 داریسطح معنی (Z)مقدار آماره
 میانگین میانگین

 61/0 -88/1 11/45 31/31 اقتصادی

 66/0 -43/4 51/41 65/44 اجتماعی

 26/0 -12/1 27/44 96/35 محیطیزیست

 

ی بر اساس رضایت طيمحستیزهاي اقتصادي، اجتماعی و مقایسه ميانگين دیدگاه ساکنان پاسخگو در خصوص پيامد -7-11

 از احداث سد

ی اقتصادی و اجتماعی احداث سد در بین کسانی که از احداث سد هادیدگاه پاسخگویان درباره پیامد T-testمقایسه میانگین  28جدول

دیدگاه ساکنان داری بین تفاوت آماری معنا شودکه مشاهده می گونههماندهد. رضایت دارند و کسانی که از احداث سد رضایت ندارند، نشان می

 محیطی وجود ندارد.تصادی، اجتماعی و زیستاقهایی که رضایتی ندارند ازنظر پیامدهای که از احداث سد راضی بوده و آن
 

رضایت از س محيطی احداث سد بر اسایستزمقایسه ميانگين دیدگاه پاسخگویان در خصوص پيامدهاي اجتماعی، اقتصادي و   -28جدول 

 احداث سد

 پیامدهای
 (=126n) عدم رضایت (=99nرضایت )

 داریسطح معنی tآماره 
 انحراف معیار نمیانگی انحراف معیار میانگین

 27/0 08/1 89/3 46/61 42/6 32/63 اجتماعی

 48/0 72/0 89/3 63/24 64/2 12/25 اقتصادی

 08/0 -72/1 81/5 7/49 57/6 45/47 محیطیزیست

 

 تحليل عاملی دالیل به طول انجاميدن پروژه احداث سد از دیدگاه پاسخگویان -12
های مربوط به دالیل ول انجامیدن پروژه احداث سد اقدام به تحلیل عاملی اکتشافی شد. گویهی دالیل به طبندطبقهشناسایی و  منظوربه

ها به طول انجامیدن پروژه با چرخش متعامد به روش وریماکس وارد فرآیند تحلیل عاملی شدند از سوی دیگر، برای اطمینان از مناسب بودن داده

دار است. به دست آمد که در سطح یک درصد معنا 40/1149ه شد. مقدار آماره بارتلت برابر با برای تحلیل عاملی از آزمون بارتلت نیز استفاد

 ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.دهد، چهار عامل دارای مدار ویژه بیشتر از یک بوده از این رو دادههمچنین نتیجه تحلیل عاملی نشان می

است. نتایج این جدول نشان  شدهدادهنشان  هاآنمقدار ویژه و درصد واریانس هر یک از  تعداد عوامل استخراج شده همراه با 29در جدول

 88/55اند این چهار عامل توانسته درمجموعو  دهد، عامل اول بیشترین سهم و عامل چهارم کمترین سهم را در تبیین کل متغیرها داشتهمی
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های هر عامل در شناساندن یک مفهوم کلی، هر عامل مبنای میزان مطابقت گویه درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نمایند. سپس بر

 ی شد.گذارنام
 

 جدول تحليل عاملی دالیل به طول انجاميدن پروژه احداث سد از دیدگاه ساکنان و مهاجران  -29
 

 فراوانی تجمعی درصد واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل ردیف

 50/28 50/28 27/4 عامل اول 1

 55/39 04/11 65/1 عامل دوم 2

 76/48 21/9 38/1 عامل سوم 3

 88/55 09/7 06/1 عامل چهارم 3

 

( عدم نظارت و کنترل کافی 1 از: اندعبارتهایی که در این عامل قرار گرفتند عامل اول( عوامل نظارتی: گویه از: اندعبارتاین چهار عامل 

( عدم توجه 4( عدم استفاده از تجربیات روستاییان، 3های قانونی جهت پیگیری مطالبات مردم و کارشناسان، ود اهرم( نب2بر حسن اجرای سد، 

بندی نمود که مقدار ویژه توان تحت عنوان عوامل نظارتی طبقهمی هاآننزدیکی مفاهیم  برحسبها. این دالیل را به نظر مردم یا نمایندگان آن

بنابراین این عامل بیشترین تأثیر و بیشترین اهمیت را در میان سایر عوامل داشته ؛ د و از تمامی عوامل دیگر بزرگتر استباشمی 27/4آن برابر 

 .کنددرصد از کل واریانس را تبیین می 50/28 درمجموعو 
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 نتایج کلی
آزمون ج دو روستا  نتای انگروه ساکن ازنظر دویا و عل یسرتنگ سفل یبر روستاها کنگیر احداث سد یاجتماع یامدهایپ ییشناسا* 1

داری را نشان سطح سواد نیز تفاوت معنا برحسبی اجتماعی امدهایپجهت مقایسه میانگین دیدگاه ساکنان دو روستا درباره س کروسکال والی

و رضایت بیشتری از  انددانسته ترمثبتهای اجتماعی احداث سد را پیامد هاکردهلیتحصاینکه  ( مبنی بر2009دهد که با نتیجه تاسکادا )نمی

 مطابقت ندارد. اندداشتهاحداث سد 

یامدهای اجتماعی بر اساس تغییر درآمد تفاوت آماری معناداری بین دیدگاه مهاجران پاسخگو پ*مقایسه دیدگاه پاسخگویان در خصوص 2

های اجتماعی، مربوط به میانگین دیدگاه نسبت به پیامد. تفاوت آماری ایجاد شده بین دنسبت به پیامد اجتماعی بر اساس تغییر وجود دار

، در گروه کسانی که افزایش درآمد، کاهش درآمد با دیگر افراد )کسانی که تغییر درآمد پاسخگویانی است که با توجه به تفکیک سه گروه

 اند.شتر پذیرفتههای اجتماعی را بیاند، پیامداند(، وجود دارد و افرادی که افزایش درآمد داشتهنداشته

ضرایب  حالنیبااداری وجود دارد. *  بین واگذاری زمین مسکونی و رضایت از احداث سد در بین پاسخگویان ارتباط معکوس و معنا3

لت ی که بیشتر روستاییانی که زمین مسکونی خود را جهت احداث سد به دواگونهبه باشد.توافقی حاکی از آن است شدت این رابطه متوسط می

اند از احداث سد راضی بودند . از طرفی اند و بیشتر پاسخگویان که زمین مسکونی واگذار نکردهاند از احداث سد ناراضی بودهواگذار کرده

ز اند ااند، از احداث سد ناراضی و بیشتر پاسخگویان که درآمد وابسته به احداث سد داشتهپاسخگویان که درآمد وابسته به احداث سد نداشته

 باشد.   که شدت این رابطه کم مییدرحالداری است. اند و این رابطه معنااحداث سد راضی بوده

دو روستا  نتایج حاصل از  انازنظر دو گروه ساکن یاو عل یسرتنگ سفل یبر روستاها کنگیر احداث سد یاقتصاد یامدهایپ ییشناسا* 4

داری درصد وجود دارد؛ ن و مرد از نظر پیامدهای اقتصادی احداث سد تفاوت آماری معناکه بین دیدگاه پاسخگویان ز نشان داد T-testآزمون 

دیگر زنان معتقدند احداث سد پیامدهای اقتصادی زیادی در منطقه دارد به علت اینکه مردان و زنان دارای معیارهای متفاوتی برای عبارتبه

خریداری  ... ها ماشین وخانواده کنند، از غرامت زمینتماعی را با مهاجرت حس میباشند، زنان یک نوع ارتقاء اجرضایتمندی از زندگی می

دهند و باید های کشاورزی شغل خود را از دست میتر است اما مردان با از دست دادن زمینکنند و دیدگاه آنان نسبت به احداث سد مثبتمی

 دنبال شغل دیگری بروند.

پاسخگویان بر  دیدگاه بین داریمعنا آماری تفاوت درآمد تغییر اساس بر اقتصادی پیامدهای صوصخ در پاسخگویان دیدگاه *مقایسه5

که با  استهای اجتماعی، مربوط به پاسخگویانی دارد. تفاوت آماری ایجاد شده بین میانگین دیدگاه نسبت به پیامد وجود تغییر درآمد اساس

اند(، وجود دارد، در زایش درآمد، کاهش درآمد با دیگر افراد )کسانی که تغییر درآمد نداشته، در گروه کسانی که افتوجه به تفکیک سه گروه

 اند.های اقتصادی را بیشتر پذیرفتهاند پیامدنتیجه کسانی که افزایش درآمد داشته

کسانی که ؛ که افقی استفاده شد*  برای بررسی ارتباط میان تغییر درآمد با متغیر رضایت ساکنان دو روستا از احداث سد از جدول تو6

اند و کسانی که درآمدشان وابسته به احداث سد نیست از احداث سد ناراضی اند از احداث سد راضی بودهدرآمد وابسته به احداث سد داشته

محدود  صورتبهیا  ترکممحلی داری است و با توجه به ضریب توافقی شدت این رابطه کم است. در سد کنگیر از افراد اند و این رابطه معنابوده

ی ترکماقتصادی ضربه  ازنظردر سد  هاآنو کار کردن  هاآندهند با مشارکت یمکسانی که خانه و زندگی خود را از دست  ت.اس شدهاستفاده

های یافته بال دارد. این نتایج بارا به دن هاآنبینند و رضایت یمضربه  ترکماقتصادی  ازنظرشغل ن موقت در سد تا زمان پیدا شد باکارخورده و 

 همخوانی دارد. (1391آقاپور )

 ساکنانازنظر کنگیر  احداث سد محیطییستز یامدهایپ ییشناسا* 7

ی و رضایت نظرسنجی بر اساس واگذاری زمین زراعی، طیمحستیزهای *  نتایج مقایسه میانگین دیدگاه ساکنان پاسخگو نسبت به پیامد8

 ی نشان نداد.دارامعنآماری  از احداث سد تفاوت

بر اساس تحصیالت، تغییر درآمد و  محیطی احداث سدیستز*  نتایج نشان داد که بین دیدگاه ساکنان پاسخگو نسبت به پیامدهای 9

 داری وجود ندارد.تفاوت آماری معنا هاآنشغل قبل و بعد از احداث سد 

 سد از دیدگاه ساکنان دو روستا* شناسایی دالیل به طول انجامیدن پروژه احداث 10

ی عوامل به طول انجامیدن پروژه احداث سد اقدام به تحلیل عامل اکتشافی شد. بر طبق نتایج مقدار بندطبقهشناسایی و  منظوربه*  11

KMO  یم به جامعه آماری متعقابلاست و نتایج آن  قبولقابلبه دست آمد و نشانگر آن است که تحلیل عاملی تا حد زیادی  816/0برابر با

برای تحلیل عاملی مناسب  هادادهرو ینازادهد، چهار عامل دارای مقدار ویژه بیشتر از یک بوده یم. همچنین نتیجه تحلیل عاملی نشان است

دهد، عامل یمل نشان بندی شدند. نتایج این جدویمتقسمشارکت اجتماعی  یزی و عواملربرنامهها به چهار عامل نظارتی، سازمانی، یهگوهستند. 

 است. داشتهاجتماعی( کمترین سهم را در تبیین کل متغیرها م )و عامل چهارم نظارتی( بیشترین سهل )او
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 هاشنهاديپ
گرفته و بعضی در حال انجام، یا در دست های سدسازی زیادی انجامبا توجه به اینکه در ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی کشور پروژه

شود در جهت تقویت اثرات گذارند بنابراین توصیه میها اثرات مثبت و منفی فراوانی را بر منطقه تحت پوشش خود میالعه است، اکثر آنمط

ریزی با شناخت دقیق ها دقت الزم صورت گیرد و هر نوع برنامهریزیمثبت و تضعیف اثرات منفی ناشی از سدها در تعیین راهبردها و برنامه

 روستایی صورت گیرد. مطالعات

 شود:آمده در منطقه توصیه میعملبا توجه به نتایج حاضر و بررسی به

های سدسازی را به مردم تحت پوشش واگذار کنند )نه به مردم شهری( به این دلیل که این مجوز مشاغل غیر کشاورزی ناشی از پروژه

 ها شود.گونه پروژهدر مدیریت و نگهداری اینتواند باعث افزایش انگیزه و درنتیجه مشارکت آنان امر می

ها در مقابل این نوعی باعث سرخوردگی و آوارگی و درنتیجه مقاومت آنگیرد و بهجایی صورت میبا توجه به تبعات منفی که بعد از جابه

صدمه را به محل زندگی مردم وارد  ترینشود، در صورت امکان سعی شود تا جایی که ممکن است محل احداث سد و مخزن آب کمها میپروژه

 جایی مکان گزینی شود.کند و یا با حداقل جابه

های کشاورزی را به آنان اعالم نمایند تا راه دور از شائبه قیمت منازل و زمین طور واضح و شفاف و بهعوامل و مجریان سدها در آینده به

 ای مسدود شود.هرگونه سوئ استفاده و شائبه

 های عمرانی قبل از شروع پروژه.یرات پروژهارزیابی تأث

شود در محل ها شده است، توصیه میجایی برخی از مردم و درنتیجه از دست دادن شغل اولیه آنکه سد مذکور باعث جابهبا توجه به این

 ها صورت گیرد.ها اقدامات جدیدی برای اشتغال آناسکان جدید آن

  دست سداز طریق کشاورزی مکانیزه در حاشیه یا پاییناولویت دادن به افراد در منافع سد 

 خصوص نیروی کار آنان استفاده شودهای آتی توسعه منطقه از امکانات روستا بهگردد در طرحپیشنهاد می. 

 ی شود این طور مستقیم و غیرمستقیم، منافع و عوایدی برای روستاییان به دنبال دارد، سعهای که بهها و پروژهدر رابطه با فعالیت

 -مثال در رابطه با کارگری در طرح سعی شود با توجه به وضعیت اقتصادیعنوانامکان عموم روستاییان را در برگیرد. به منافع تا حد

 صورت نوبتی، گردش و... کارگری بین روستاییان توزیع شود.اجتماعی روستاییان، به

 های آبیاندازی کشتوری و راهی بهرهاستفاده از اراضی حاشیه سد و حمایت از کشاورزان برا 

 ایجاد تسهیالت الزم و تشویق برانگیز در بخش کشاورزی برای پایداری جمعیت و همچنین مهاجرت عکس از شهر به روستا 

 

 هاي آیندههایی براي پژوهشپيشنهاد
 خص پایداری زندگی در یک منطقه بر اثر ای، باألتوسعه -های سدسازی و سایر اقدامات عمرانیتحقیقات آتی در ابعاد مختلف پروژه

 ای، جهت تقویت اثرات مثبت و تضعیف اثرات منفی پیشنهاد شود.شروع یک اقدام توسعه

 های عمرانیمطالعه نگرش مدیران نسبت به مشارکت مردم در پروژه 

 زاف عمرانی که شده است هنوز موفق زمان زیادی پیشرفت چندانی نداشته و با وجود هزینه گکه پروژه مذکور در مدتبه دلیل این

 هایی بررسی شود.ای صورت گیرد که دالیل شکست چنین پروژهشود که مطالعهبه آبگیری نشده است پیشنهاد می
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 منابع و مراجع
در فرایند توسعه پایدار )راهنمای پایش و ارزشیابی  گرا یامدپارزشیابی  ،1390 شریفی،م.و  ، الفشریف زاده .اسدی، ع [1]

 اپ اول.، چانتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران ،های توسعه روستایی(پروژه

یزداری استان سیستان آبخهای اقتصادی و فنی فعالیت -ارزیابی اجتماعی ،1377. ،غو افروزه راد ،میغجهان تخوبفکر، ح،  [2]

 .214مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سیستان و بلوچستان صفحه  ،بلوچستان

های آبیاری، رهیافتی مدیریت مشارکتی شبکه ،1385،ح. و حشعبانعلی فمی ،الف، مختاری حصاریز زارعی دستگردی، [3]

آبیاری و زهکشی، های مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکه ،انتقال مدیریت منابع آب کشاورزی نوین در

 .1743-1753 صدانشگاه شهید چمران، ص

های کارده مشهد و بیدوراز محیطی سدیستز، تحلیل اثرات اجتماعی، اقتصادی و 1388شایان، ح، جوان،ج و کدیور،ع.  [4]

 .24-43، صص 43ای، شماره توسعه ناحیهاسفراین. جغرافیا و 

های منابع آب ولین همایش ملی چالشاهای آبیاری و زهکشی،محیطی در شبکهیستز، ارزیابی اثرات 1392شیبانی، ب.  [5]

 کشاورزی.و 

کشاورزی ایران. ای و تأثیر آن بر دانش بومی و تخریب زمین، ماهنامه تخصصی بازار .،مدیریت سازه1389، ف. ظفر نژاد [6]

 .52سال چهارم، شماره 

،برآورد خسارت تخریب پوشش گیاهی واقع در محدوده دریاچه سد 1390عابدی، ز، محرم نژاد،ز، ریاضی،ب و بیات،م . [7]

 .68تا  80صص ، 4زیست، دوره سیزدهم، شماره یطمحجله علوم و تکنولوژی ن. مسازب

، بررسی تغییر مرفولوژی بستر رودخانه پیش و پس از احداث سد با استفاده 1392عاشوری، م، رضایی مقدم،م و پیری،ز.  [8]

، 45سال دست سد ستارخان اهر(. پژوهش جغرافیای طبیعی، یینپا)مطالعه موردی: منطقه  GISو  HEC RASز ا

 .87-100صص ، 1شماره 

س. زهکشی بند فیض آباد در استان فارهای آبیاری و ، تحلیل مطالعات اجتماعی شبکه1393ایزدی،ن .و  ، پعطائی [9]

 .  2سال هفتم، شماره ،های ترویج و آموزش کشاورزیژوهشپ

چماران. -، تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب، دشت مشهد1390مجیدی، ن، علیزاده،الف و قربانی،م .  [10]

 .776-785، صص 4شماره ، 25نشریه آب و خاک، جلد 

های تحت ،ارزیابی تأثیرات اجتماعی سد سلیمان شاه سنقر بر روی روستا1393، الف و میرک زاده، ع . ملک حسینی [11]

 .589-610، صص 3، شکاره 5دوره های روستایی، پوشش شبکه آبیاری و زهکشی سد، پژوهش

 اپ اول.چ نهای بزرگ ایراهای متداول اجرای سد، وزارت نیرو، کمیته ملی سد، روش1390نیک صفت، غ.  [12]

برداری سد سردشت استان خوزستان، محیطی مرحله بهرهیستز،ارزیابی اثرات  1383شامحمدی حیدری،ز.  و نیکبخت، م  [13]

 .67-70صص ، 52پژوهشی آب و فاضالب، شماره  _فصلنامه علمی

 . چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.1390نیکنام، ا.  [14]

، بررسی آثار سد حنا بر تغییرات سطح کشت و کاربری 1392، بشری، ح و رمضانی،ن . هادیان، ف، جعفری،ر [15] [15]

 .101-113اراضی،اکولوژی کاربردی، سال دوم، شماره چهارم، صص 

 WEAPیزدان پناه، ط، رضاخدا شناس، س ، داوری،ک و قهرمان،ب. ، مدیریت منابع آب حوزه آبریز با استفاده از مدل  [16]

 .1، شماره 22جلد یع کشاورزی، ویژه آب و خاک. صنا. مجله علوم و ازغندوزه )مطالعه موردی ح

یابی شرایط جغرافی در شمال کویر حاج عقیلی در ذخیره منابع آب با استفاده ، پتانسیل1390یوسفی زاده، ر و ملکی،ح . [17]

 ، چهارمین کنفرانس مدیریت آب ایران. دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران.GISاز 

، بررسی اهمیت راهبردی منابع آب در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل 1390یوسفی، ع، خلیلیان،ص و باللی،ح .  [18]

 .1 ، شماره25عمومی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 
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and Atmosphere, 24(4), 361-373 
[20] Ashraf, M., Kahlown, M. A., & Ashfaq, A. (2007). Impact of small dams on agriculture 

and groundwater development: A case study from Pakistan. Agricultural Water 

Management, 92(1), 90-98. 
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