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  چکیده

رود. از طرفـی،  مـی  شـمار به اساسی حفظ منابع آب راهکارهاي از و یکی حرکت آب برابر در مانعی عنوانبه سدها احداث که هاستسال

گذارند که این تحقیق با هدف بررسی اثرات ناشی از محیطی فراوانی را از خود برجاي میسدها اثرات متفاوت اجتماعی، اقتصادي و زیست

ها پیمایشی و ابزار گردآوري داده -در یاسوج انجام شد. روش تحقیق توصیفیقاسم بردار از آب سد شاهسدسازي از دیدگاه روستاییان بهره

به شیوه میدانی بوده است. جامعه آماري متشکل از روستاییان چهار روستا در دهستان سررود جنوبی بوده اسـت. حجـم نمونـه از فرمـول     

ها از ز حجم نمونه مشخص شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهنفر تعیین و با استفاده از روش تخصیص متناسب سهم هر روستا ا 192کوکران، 

محیطی وکمترین تأثیرات در بخش زیست 7/3تا  37/2دیدگاه روستاییان نشان داد که بیشترین تأثیرات سد در بخش اقتصادي با میانگینی از 

کسون و کاي دو شامل: تأثیر سد بر بهبـود درآمـد   ها با دو روش ویلکابوده است. همچنین نتایج آزمون فرض 54/3تا  81/1با میانگینی از 

وضعیت اشتغال، تنوع در محصوالت کشاورزي، افزایش تولیدات در منطقه، بهبود وضعیت  سطح زیرکشت منطقه، بهبودروستاییان، افزایش 

شود. کنکاش دلیـل  ه روستاییان میهاي گیاهی از دیدگاتوریستی منطقه، نادیده گرفتن نقش مشارکتی مردم در احداث سد و عدم تغییر گونه

کننـد؛  مدت احداث سد بیشتر توجه میدهد که روستاییان به موضوعاتی همچون تفکر غلط فراوانی آب و اثرات کوتاهاین موضوع نشان می

  که سدها در بلندمدت، داراي اثرات منفی بسیاري هستند.درحالی
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  مقدمه

 و بشـر  زنـدگی  دوارا تمـامی  در آب حیـاتی  نقـش  بـه  توجـه  با

 و بـوده  بینیپیش قابل آبیکم بحران جمعیت، افزون روز گسترش

 مهار آب، يهاشیوه وها طرح ارائه با تا داشته بر آن را کارشناسان

هـاي اصـلی در   بدون شک یکی از پایهد. نده کاهش را آن تلفات

توسـعه جوامـع کشــورهاي مختلـف جهــان آب اسـت. ســاخت     

هـاي هـر کشـور مطـرح     روي رودخانهسدهاي بزرگ و کوچک 

شود تا از پتانسیل آبی کشور براي تأمین نیازها و اهدافی نظیـر  می

آبی و همچنـین کنتـرل   آب شرب، کشاورزي، صنعت، تولید برق 

 احـداث  کـه  هاسـت سالسیالب و بهبود کیفی آب استفاده شود. 

 در آن کـردن  ذخیـره  و آب حرکـت  برابـر  در مانعی عنوانبه سدها

 راهکارهـاي  از یکـی  انـرژي  تولیـد  و بسیال کنترل عظیم، ازنمخ

 اعتمـاد  قابل با فراهم کردن منابع ت. سدهااس رفته شماربه اساسی

 توسـعه  سرگرمی به و تفریح برق آبی و آشامیدنی، آبیاري، آب از

   ).19کنند (کمک می انسانی

 متأثر دارند. مناطق آب منابع از حفاظت نقش مهمی در سدها

از  بـاال  پذیريسیبمعرض آ در که و کسانی شدید خشکسالیاز 

 هـر  .)15کننـد ( هستند، نیز از سدها استفاده می سیل شدن جاري

هستند،  اجتماعی - داراي اثرات مثبت اقتصادي سدها احداث چند

محیطـی نیـز هسـتند    زیسـت  مضـرات و  زیاد هايینههزاما داراي 

هـاي جغرافیـایی   یـت هـا و موقع هـا در مکـان  ). در واقع، سد11(

. گروهـی معتقدنـد کـه    )18هسـتند ( متفاوتی  مختلف داراي آثار

افزایش درآمـد،   اشتغال، سدها داراي اثرات مثبتی از قبیل: افزایش

انداز، چشم ایجاد ارتباطی، هايبهبود راه و بیکاري، توسعهکاهش 

 هـاي و همچنین پتانسیل شرب و کشاورزي آب برق، تأمین تولید

و  15، 3هستند ( و گردشگري تفریحی هاياستفاده براي ايبالقوه

هـا داراي اثـرات منفـی    ). اما گروهی دیگر اعتقاد دارند که سد18

مـدت ظـاهر خواهنـد گشـت. ایـن      هستند که در بلندبسیاري نیز 

 اراضـی  دادن دسـت  صورت ازبهگروه اعتقاد دارند که این اثرات 

اي کشـاورزي، پـایین   هـ زیرکشت زمـین  حاصلخیز، کاهش سطح

هاي بیماري شیوع ها،رودخانه حیات رفتن سطح ایستابی، تأثیر بر

 مشـکالت  رودخانه، مهاجرت، بستر منتقله از طریق آب، تغییرات

 در غـذایی  مـواد  کاهش و شدهجا افراد جابه در اجتماعی - روانی

  ). 17و  16، 9، 8شوند (ظاهر می سد دستپایین

 ویـژه به ،آنها با مرتبط زیستی هايیستمس و هارودخانه اهمیت

 بسـیار  انـد، شـده  واقع خشک اقلیم در که ایران مانند درکشورهایی

 شـده کـه   سـبب  ایران مانند کشورهایی خشک اقلیم. است حیاتی

 سـازي بهنگـام  و تنظـیم  بـراي  مهندسی ايشیوه عنوانبه سدسازي

مصـارف  و سـایر   بشـر  زراعی، هايبرداريبهره براي آب جریان

اي که کمتر مـورد توجـه مسـئوالن    باشد. مسئله عمدهمورد توجه 

ها و ارزشـیابی  امر قرار گرفته است، پیامدهاي حاصل از این طرح

محیطی، اقتصادي و اجتماعی زیست خصوص اثراتاثرات آنها، به

  .)4است (

دهد شده در اقصی نقاط جهان نشان می نتایج مطالعات انجام

ت متفاوتی از قبیل تغییر در مهاجرت، تغییر در اندازه که سدها اثرا

ها و کسب درآمـد و اشـتغال،   و ساختار خانواده، تغییر در فرصت

تغییر در کاربري زمین و استفاده از منابع آب، تغییر در کشـاورزي  

هــاي اجتمــاعی و یکپــارچگی جوامــع، منطقــه، تغییــر در شــبکه

شـده و همچنـین    جـا اجتماعی در افـراد جابـه   - مشکالت روانی

شناسی در بسـتر رود  شامل: تغییرات ریخت محیطیاثرات زیست

دست و در مخزن گذاري، تغییر کیفیت آب در باالو اثرات رسوب

زیسـتی و تخریـب   دست رودخانه، کاهش تنوعسد و نیز در پایین

طبیعی را در بر داشته است. لذا ضروري است اثراتی که سد منابع 

ــههــاي مدر حوضــه ــاطق ختلــف، ب خصــوص در روســتاها و من

 ).12بردار از آب سد دارد، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد (بهره

اجتماعی و  - به بررسی اثرات اقتصادي ،)3( نظریان رحمتی و

ایجـاد   جـایی ناشـی از  جابههاي مشمول سکونتگاه محیطیزیست

و ختنـد  (مطالعه موردي سد گتوند علیا، رودخانه کارون) پردا سد

به این نتیجه رسیدند که احداث سد، آثـار اقتصـادي و اجتمـاعی    

منفی فراوانی در پی دارد و این تبعات براي جوامع روسـتایی کـه   

دلیل شرایط خاص جغرافیایی، اجتماعی، اقتصـادي و فرهنگـی   به

  اند، دو چندان است.کامالً به محیط جغرافیایی وابسته

)، بـه بررسـی و ارزیـابی    1(ابراهیمی و عبدشریف اصـفهانی  

اقتصادي احداث سـد شـهید    - زیستی و اجتماعیپیامدهاي محیط
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 مدنی تبریز پرداختند. نتایج تحقیق عبارتنداند: زیر آب رفتن محل

هاي کشاورزي و مراتع، کاهش کیفیـت  زندگی افراد بومی و زمین

جـا شـدن اجبـاري، قطـع راه ارتبـاطی      جابـه زندگی مردم در اثر 

اي واقع در شمال مخزن سد، زیرآب رفتن پـل تـاریخی،   روستاه

ــودگی ــاي ناشــی از ایجــاد تأسیســات،  مســائل بهداشــتی و آل ه

هــاي متفــاوت از آب مشــکالت ناشــی از تقاضــا بــراي اســتفاده

گذاري مخزن و کاهش ظرفیت آن، از بین رفـتن  (حقآبه)، رسوب

هاي بومی، آلودگی آب و هوا در حین احداث سد، کاهش فرهنگ

دسـت، کـاهش کیفیـت    میزان محصول در اراضی سـیالبی پـایین  

زیست در نتیجه افزایش استفاده از زمین، تخریب زیسـتگاه  محیط

وحش، کاهش میـزان ورودي  و ایجاد مانع در برابر حرکت حیات

دست بـه  ها در پایینآب شور به دریاچه ارومیه و افزایش آلودگی

 علت کاهش میزان جریان آب.

زیسـتی  )، بـه بررسـی ارزیـابی محـیط    5سینی (شهیدیان و ح

سدها پرداختند. نتایج مثبت حاصل از این تحقیق شـامل افـزایش   

اشتغال و درآمد و کاهش بیکاري، مهاجرت نیروي کار متخصص 

ماهر به منطقه مـوردنظر، افـزایش میـزان شـاخص کیفیـت      و نیمه

توسـعه  انداز، هاي ارتباطی، ایجاد چشمزندگی، توسعه و بهبود راه

پروري، توسعه صنایع وابسـته بـه کشـاورزي، احیـا جوامـع      آبزي

گیاهی و جانوري، ایجاد زیستگاه مناسب براي پـرورش ماهیـان،   

بهبود آبیاري اراضی زراعی، افزایش تولیدات کشاورزي، افـزایش  

هاي کشاورزي، افزایش مهاجرت بـه منطقـه، جلـب    ارزش زمین

هاي خدماتی، گسترش بخشتوریسم، ارتقا کیفیت فرهنگی منطقه،

کاهش مهاجرت افراد بومی از منطقه و افزایش عالقه و مشارکت 

  است .مردم منطقه در اجراي طرح 

به بررسی اثـرات   پژوهشی )، در6طاهري صفار و همکاران (

 فیزیکـی،  احداث سـد بـار نیشـابور بـر محـیط      از مختلف ناشی

 گزینـه  دو وپرداختنـد   فرهنگی و اجتماعی - اقتصادي بیولوژیک،

 مـورد  لئوپولـد  مـاتریس  از استفاده با را طرح اجراي و اجرا عدم

 مـورد  پروژه اثرات ارزیابی ماتریس بررسی با دادند. قرار سنجش

 48در مجمـوع   پروژه اجراي عدم گزینه محیط زیست، بر مطالعه

 پروژه اجراي گزینه که است حالی در این کرد. کسب منفی امتیاز

 سـد  از بـرداري بهره و احداث طرح در اصالحی اقدامات انجام با

 امتیـاز مثبـت،   151کسـب   با آن به وابسته هايسازه و بار مخزنی

   شد. معرفی نهایی و برتر گزینه

محیطی سـد  )، به بررسی اثرات زیست4روانساالر و همکاران (

 اسـتفاده،  مـورد  انـد. روش قاسم ( در منطقـه یاسـوج) پرداختـه   شاه

 سد پروژه هايفعالیتریز اثر آن در که است رائو و وتن و ماتریس

 شـامل (محیطـی  زیسـت  پارامترهاي بر جداگانه صورتبه قاسمشاه

 دو در) فرهنگـی  و اقتصـادي  - اجتماعی بیولوژیک، فیزیکی، محیط

 نشـان داد  نتایج .استشده ارزیابی  برداريبهره و ساختمانی مرحله

 ساختمانی مرحله در لوژیکبیو فیزیکی و محیط بر قاسمشاه سد که

 بـر  ولـی  داشـته،  منفـی  اثـر  برداريبهره مرحله در فیزیکی محیط و

 و سـاختمانی  مرحلـه  در فرهنگی و اقتصادي - اجتماعی هايمحیط

 مرحلـه  در فرهنگـی  و اقتصادي - اجتماعی و بیولوژیک هايمحیط

 زیسـت محـیط  بـر  سد کلی اثر درنهایت،. دارد مثبت اثر برداريبهره

 سـد  منفـی  هـاي جنبـه  برخـی  علیـرغم  .شـد  ارزیـابی  مثبت همنطق

 اسـتفاده  بـا  منطقه بر سد کلی اثر چون زیست،محیط براي قاسمشاه

 زیـاد  بسـیار  اهمیت به توجه با و است مثبت ارزیابی، روش این از

  شد. تأیید محیطیزیست نظر از یاسوج، شهر براي آن

تان قـم  خـرداد اسـ   15نتایج حاصل از مطالعـه بـر روي سـد    

دهد که این سـد داراي اثـرات متعـددي از    )، نشان می9لو (هدیه

به دلیل کاهش یا قطع آب قمرود و  قبیل شوري اراضی دشت قم

هاي زیرزمینی و شور هاي شور زیرزمینی، افت آباستفاده از آب

هـم  برداري بیش از حد از آب و بهدلیل بهرهشدن آن در منطقه به

شـدن  زمینی و درنهایت سـرازیر  ي آب زیرهاخوردن تعادل سفره

رفتن آب شور به منطقه، نابودي کشاورزي در بلندمدت و از بین 

خیز کشاورزي و در نتیجـه تشـدید و فرسـایش    هاي حاصلزمین

  است.خاك و گسترش بیابان 

) روي سـد گلسـتان در   2نتایج تحقیق رادکـانی وهمکـاران (  

هـا از  گویان پرسشـنامه درصد از پاسـخ  71دهد گرگان، نشان می

کنند. احـدث سـد در افـزایش عملکـرد     می همنبع آب سد استفاد

افزایش درآمد ساکنین منطقـه مـؤثر بـوده     محصوالت کشاوزي و

است. همچنـین، احـداث سـد باعـث کـاهش سـطح زیرکشـت        
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شده که این نتیجه اثرات سـد در زیـر آب بـردن    هاي دیمی زمین

  است.هاي آبی زمینهاي دیم و تبدیل آنها به زمین

اي بـا همـین نـام در اسـتان     بر رودخانه حنا سد احداث تأثیر

 تصاویر از استفاده با اراضی پوشش و کاربري تغییرات اصفهان بر

) بررسی شد. نتـایج  8ماهواره لندست توسط هادیان و همکاران (

 مدتکوتاه در سدسازي که داد نشان 2011نقشه طبقه بندي دوره 

 15 از بعـد  ولی استشده آبی  کشت اراضی ش سطحافزای باعث

 کـه  شـد  مشـاهده  اراضـی  ایـن  سطح در یدشد کاهش یک سال،

 خانگی، بخش در آب مصرف و افزایش جمعیت علتبه تواندمی

  .باشد صنعتی و تجاري

منظور درك بهتـر اثـرات سـدهاي    )، به16تیلت و همکاران (

اند: پـروژه آبـی منـاطق    هبزرگ، دو پروژه را مورد مطالعه قرار داد

وان در چـین. آنـان   مرتفع لسوتو در آفریقاي جنـوبی و سـد مـن   

بنـدي  هاي سدسازي را در سه گـروه دسـته  اثرات اجتماعی پروژه

اند: اثرات پروژه بر اقتصاد روستایی، اثـرات آن بـر فرهنـگ،    کرده

نقـل و  وهـا، حمـل  سـاخت بهداشت و جنسیت و اثرات بـر زیـر  

شان داد که این پروژه باعث کـاهش دسترسـی بـه    مسکن. نتایج ن

دست، از دست رفتن پوشش گیاهی و منابع آب براي مناطق پایین

  شده است. کاهش سطح زیرکشت

 در آبیـاري  تحت عنوان تأثیر اي)، مطالعه10باچا و همکاران (

اتیـوپی انجـام    آمـوب  منطقـه  خـانواده در  فقر بر کوچک مقیاس

 آبیـاري، شـرایط   آب بودن دسترس در د کهاند. نتایج نشان داداده

کـه  طـوري قـرار داد، بـه   تأثیر تحت را مردم اقتصادي و اجتماعی

ــد ــد خــالص درآم ــراهم شــدن بع ــاز از ف ــورد نی ــاري  آب م آبی

شـده   توصیه شدتبه محصوالت کشاورزي افزایش یافته است و

هاي حفظ و در اختیار قراردادن آب مورد سیستم وسازکه ساخت

 و ملـی  سـطوح  در فقـر  ردم مثل سازه سـد کـه در کـاهش   نیاز م

  اي مهم است، انجام گیرد.منطقه

)، به بررسی اثرات سدهاي بزرگ بـر  14استروبل و استروبل (

انـد  وري مزارع گندم در آفریقا پرداخته و به این نتیجه رسیدهبهره

که جدا از تأثیر بر ماهیگیري، آوارگی مـردم، فرسـایش رودخانـه    

دسـت باعـث افـزایش    ثرات منفی سـد، در منـاطق پـایین   ودیگر ا

هـا  دسـت و کنـاره  شده، ولی در منـاطق بـاال   وري کشاورزيبهره

  اثرات مثبتی دیده نشده است.

در کشورهاي جهان سوم، مطالعات زیـادي در مـورد اثـرات    

شده است. ابزار مورد استفاده، عموماً پرسشنامه بـوده   سدها انجام

. از دیدگاه این افراد، سدها داراي اثرات مثبـت  )16و  9، 8است (

طوري که مردم در این مناطق اعتقاد دارند که سازه سـد  هستند. به

باشـد. امــا   اي بـراي حـل مشـکالت آنهـا    توانـد راه و چـاره  مـی 

مدت سدها کارشناسان بر این اعتقادند که مردم بیشتر اثرات کوتاه

اسـت کـه ایـن سـازه در      حـالی دهند. ایـن در  نظر قرار میرا مد

است. با توجـه بـه اینکـه در منطقـه     مدت داراي اثرات منفی بلند

اي قاسم از مـردم پرسـیده نشـده و مطالعـه    یاسوج، اثرات سد شاه

مبنی بر دیدگاه روستاییان نسبت به اثرات این سد انجام نشده، لذا 

قاسم از تعیین اثرات ناشی از احداث سد شاه این پژوهشموضوع 

بردار با استفاده از ابزار پرسشـنامه انتخـاب   دگاه روستاییان بهرهدی

دستیابی  یاسوج قاسمهدف از اجراي سد شاه واقع، شده است. در

 به آب زراعـی مطمـئن بـراي بخـش عمـده اراضـی روسـتاهاي       

سرابتاوه، موردراز علیا، مـوردراز سـفلی و مـورد راز وسـطی در     

انات رفاهی و تفریحی در مجاورت شهر یاسوج، فراهم شدن امک

محیطی بـوده اسـت. کیفیـت بسـیار     منطقه و بهبود شرایط زیست

قاسم و مسیل فصلی پریکدون، نزدیکی هاي شاهخوب آب چشمه

محل تأمین و ذخیره آب بـه محـل مصـرف و امکـان انتقـال آب      

هاي مهم این طرح بـوده کـه   شده به شکل ثقلی، از ویژگیذخیره 

 .کنندپذیر میرا به راحتی امکان دستیابی به اهداف آن

علـت  شده در منطقه مورد مطالعه بهبا توجه به مشاهدات انجام 

دسـت، میـزان   جلوگیري از روند طبیعی جریان آب به مناطق پـایین 

ــول    ــرد محص ــین عملک ــاورزي و همچن ــوالت کش ــت محص کش

کشاورزان افزایش آنچنانی نداشته است. با توجه بـه اینکـه یکـی از    

اساسی ایجاد سد در این منطقه توسعه بخـش کشـاورزي و   اهداف 

برداران بوده است، اما احداث سد در دستیابی بـه  افزایش تعداد بهره

اهداف مورد نظر موفقیت چندانی نداشته است. از دیگر پیامـدهاي  

هـاي  بین رفـتن تعـدادي از گونـه   توان به از منفی سد در منطقه می

اره کـرد. همچنـین نتـایج مطالعـات     گیاهی نادر و درختان بلوط اش
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دهـد کـه سـدها اثـرات     شده در اقصی نقاط جهان نشان مـی  انجام

متفاوتی از قبیـل (تغییـر در مهـاجرت، تغییـر در انـدازه و سـاختار       

هـا و کسـب درآمـد و اشـتغال، تغییـر در      خانواده، تغییر در فرصت

طقـه،  کاربري زمین و استفاده از منابع آبـی، تغییـر در کشـاورزي من   

هـاي اجتمـاعی و یکپـارچگی جوامـع، مشـکالت      تغییر در شـبکه 

ــی ــه - روان ــراد جاب ــرات جــا اجتمــاعی در اف ــین اث شــده و همچن

شناسی در بستر رود و اثـرات  شامل: تغییرات ریخت محیطیزیست

دست و در مخزن سـد)  گذاري، تغییر کیفیت آب چاه در باالرسوب

زیســتی، تخریــب وعدســت رودخانــه، کــاهش تنــو نیــز در پــایین

هـاي را  طبیعی، ایجاد اصوات ناخواسته و ایجاد شیوع بیمـاري منابع

هـاي  در برداشته است. لذا ضروري است اثراتی که سد در حوضـه 

بردار از آب سد دارنـد،  خصوص در روستا و مناطق بهرهمختلف به

  ).6مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد (

تعیین اثرات ناشی از از  است عبارت پژوهش این کلی هدف

بــردار از آب ســد از دیــدگاه احــداث ســد بــر روســتاهاي بهــره

روســتاییان کــه ایــن آثــار شــامل اثــرات اقتصــادي، اجتمــاعی و 

آبی در کشـور و لـزوم   محیطی است. با توجه به مشکل کمزیست

هـاي جـوي،   هاي سطحی حاصل از ریزشحفظ و نگهداري آب

انـد.  شـده  ري آبهـا احـداث  ها در مناطق مختلف براي نگهـدا سد

عنــوان بســتر حیــات و توســعه پایــدار کشــور، طبیعــی بــهمنــابع

ــادل ــده اکوسیســتم و پشــتوانه بخــش کشــاورزي، داراي  متع کنن

در  آنهاي تجـاري و غیرتجـاري فراوانـی اسـت و نقـش      ارزش

زمینی، حفظ هاي آب زیرهاي سطحی، تغذیه سفرهکنترل هرز آب

ید اکسیژن، تلطیف هوا، پاالیش گازهـاي  نباتی، تول و تولید خاك

مین غذا و پروتئین، تولید مواد دارویی و صنعتی، پناهگاه أسمی، ت

 .حیات وحش، تولید علوفه و چـوب بـر کسـی پوشـیده نیسـت     

ناپذیري را براي اکوسیسـتم  تواند اثرات منفی جبرانسازي میسد

اي مختلف هها در بخشباشد. ارزیابی اثرات این سازهدر برداشته 

توانـد راهنمـایی بـراي    محیطی) می(اقتصادي، اجتماعی و زیست

ــش  ــی در بخ ــئوالن اجرای ــتر   مس ــور و بیش ــف کش ــاي مختل ه

  باشد.سازي هاي سدهاي اجرایی در اجرا و ساخت پروژهسازمان

  اهداف پژوهش

هدف اول: بررسـی اثـرات اقتصـادي ناشـی از احـداث سـد بـر        

  از دیدگاه روستاییان بردار از آب سدروستاهاي بهره

هدف دوم: بررسـی اثـرات اجتمـاعی ناشـی ازاحـداث سـد بـر        

  بردار از آب سد از دیدگاه روستاییانروستاهاي بهره

محیطی ناشـی از احـداث سـد بـر     هدف سوم: بررسی اثرات زیست

  بردار ازآب سد از دیدگاه روستاییانروي روستاهاي بهره

  

  هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

کیلومتري جنـوب شـهر یاسـوج و در     15قاسم در حدود د شاهس

درجه  34دقیقه طول شرقی و  15درجه و  34موقعیت جغرافیایی 

. این سد در سال ) )1( دقیقه عرض شمالی قرار دارد (شکل 30و 

اي استان کهگیلویـه و بویراحمـد   توسط شرکت آب منطقه 1373

داري رسـید.  بـر بـه بهـره   1376شروع به ساخت شد و در سـال  

هاي کم منظور افزایش ضریب اطمینان در امر تأمین آب در سالبه

بارش، انتقال بخشی از آب حوضه آبریز پریکـدون در مجـاورت   

قاسم به دریاچه این سد نیز مد نظر قـرار گرفتـه اسـت.    آبریز شاه

کیلومتر مربـع و وسـعت    11قاسم وسعت حوضه آبخیز تنگه شاه

کیلومتر مربـع اسـت.    52محل آبگیري  حوضه آبریز پریکدون در

میلیـون متـر    26متوسط آبدهی ساالنه هر دو حوضه جمعاً برابـر  

 مسـیل  روي سـد  احـداث  از شـده اسـت. هـدف   مکعب برآورد 

اراضـی   زراعـی  آب تـأمین  قاسـم، شـاه  تنگـه  محـل  در قاسمشاه

روستاهاي سرابتاوه، مـوردراز علیـا، مـوردراز سـفلی و مـوردراز      

 ماهی سیاحتی و پرورش و تفریحی امکانات شدن فراهم وسطی،

  . استشده گرفته  درنظر

قاسم در دهستان در این تحقیق، با توجه به واقع شدن سد شاه

اي، در گیـري خوشـه  سررود جنوبی، بـا اسـتفاده از روش نمونـه   

مرحله اول، این دهستان انتخاب شد. بـا توجـه بـه اهـداف سـد،      

زعلیا، موردراز وسطی و مـوردراز  چهار روستاي سرابتاوه، موردرا

عنوان جامعه آماري انتخاب شـد و بـه روش تخصـیص    سفلی به

متناسب، سـهم هـر روسـتا از نمونـه آمـاري مشـخص شـد. در        
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  . محدوده مورد مطالعه در پژوهش1شکل 

  

  . توزیع فراوانی نمونه در منطقه مورد مطالعه1جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  جمعیت  تعداد خانوار  نام دهستان  نام روستا

  5/88  170  5632  1167  سررود جنوبی  سرابتاوه

  6/2  5  156  32  سررود جنوبی  موردراز سفلی

  2/5  10  353  70  سررود جنوبی  موردراز علیا

  6/3  7  244  44  سررود جنوبی  موردراز وسطی

  

  محیطیاجتماعی و زیست - هاي اقتصاديبراي شاخص  KMO. مقدار ضریب 2جدول 

  KMO  تعداد متغیرها  شاخص

  622/0  12  اقتصادي

 668/0  10  اجتماعی

 766/0  8  محیطیزیست

  

 هاي متفاوت. محاسبه آلفاي کرونباخ براي شاخص3جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد متغیرها  شاخص

 708/0  12  اقتصادي

 796/0  10  اجتماعی

 712/0  8  محیطیزیست

  

  شده است. ، اطالعات جمعیتی ارائه  )۱(جدول 

در بررسی روایی پرسشنامه، مقـدار آمـاره آزمـون بارتلـت و     

KMO است. درصـورتی کـه مقـدار    کننده روایی پرسشنامه تعیین

KMO  ها روایی الزم را ندارنـد، امـا اگـر    باشد، داده 5/0کمتر از

باشد، روایی پرسشـنامه تقریبـاً مناسـب     7/0تا  5/0مقدار آن بین 

ها مناسب باشد، همبستگی موجود بین داده 7/0است و اگر باالي 

  ) آورده شده است.2خواهد بود که نتایج در جدول (

 KMOچون در هر سه مبحث مـورد بررسـی، مقـدار آمـاره     

و یـا بیشـتر اسـت، پرسشـنامه از روایـی خـوبی        7/0نزدیک بـه  

  برخوردار است.

پرسشـنامه در جامعـه    30براي تعیین پایایی پرسشنامه، تعداد 

د مطالعه تکمیل و سپس پایایی هر دسـته سـؤاالت جداگانـه    مور

  ) آورده شد.3محاسبه و در جدول (

ترتیـب  است و بدین 7/0شده بیش از  آلفاي کرونباخ محاسبه
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  . توزیع فراوانی جنسیت و وضعیت تأهل اعضاي نمونه مورد مطالعه4جدول 

  وانیدرصد فرا  فراوانی  وضعیت تأهل  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت

  7/6  13  مجرد  9/62  122  مرد

  3/92  179  متاهل  1/36  70  زن

  100  192  کل  100  192  کل

  

  . توزیع فراوانی سن اعضاي نمونه مورد مطالعه5جدول 

  سن  فراوانی  درصد فراوانی

7/16 32 30–15 

7/55 107 45–31 

1/14 27 60–46 

 به باال 60 26 5/13

  

  قرار گرفت.پایایی پرسشنامه نیز مورد تأیید 

دو تـک  در بخش بعد از دو آزمـون ویلکاکسـون و کـاي   

شـده اسـت.   نمونه براي تأیید یا رد فرضیات تحقیق استفاده 

است که در هاي ناپارامتري ع آزمونوآزمون ویلکاکسون از ن

هـاي آن  رود و فرضـیه کـار مـی  هاي جفتـی بـه  مورد مقایسه

  عبارتند از:

  اند.ابهفرض صفر: نتایج در دو وضعیت مش

  اند.فرض مخالف: نتایج در دو وضعیت متفاوت

هاي شـایع در بسـیاري از   دو تک نمونه، از آزمونآزمون کاي

گیـرد کـه در آن   هاست. اغلب اوقات تحقیقاتی انجام میپژوهش

هـایی اسـت کـه در    مند به شمارش افراد و یا پاسـخ محقق عالقه

مناسـب ایـن کـار     گیرد که این آزمونبندي مختلفی قرار میطبقه

  هاي آن عبارتنداند:است و فرضیه

  تفاوتی بین فراوانی طبقات وجود ندارد. صفر: H فرض

  حداقل دو طبقه از نظر فراوانی متفاوتند. یک: H فرض

  

  نتایج و بحث

هاي حاصل از پرسشـنامه از دیـدگاه   در این مرحله، توصیف داده

اصلی، سطح روستاییان از جمله: سن، تحصیالت، جنسیت، شغل 

هاي دیـم و منبـع آب   هاي آبی، میزان زمینزیرکشت، میزان زمین

هـاي  شده و همچنین از آزمـون  مورد نیاز بخش کشاورزي اشاره

دو تک نمونه براي تأیید یا رد فرضیات تحقیق ویلکاکسون و کاي

  شده است.استفاده 

آمار توصیفی: وضعیت ترکیب جنسـیتی و وضـعیت تأهـل افـراد     

) و وضعیت سنی افراد نمونـه در  4ورد مطالعه در جدول (نمونه م

  شده است. ) نشان داده 5جدول (

درصـد را   9/62نفـر معـادل    122نمونه آمـاري،   192از 

انـد.  درصد را زنان تشکیل داده 1/36نفر معادل  70مردان و 

در توزیع فراوانی نمونه، افراد بر اسـاس وضـعیت تأهـل در    

درصد از پاسخگویان  6/ 7نفر معادل  14منطقه مورد مطالعه، 

درصد را افراد متأهـل   3/92نفر معادل  179را افراد مجرد و 

  اند.تشکیل داده

دهد که بیشـترین  هاي حاصل از سن روستاییان نشان مییافته

 7/55سال با درصد فراوانی  31- 45درصد فراوانی مربوط به رده 

مشابه هستند کـه   هاي دیگر داراي درصد فراوانیاست. سایر رده

  است.قابل مشاهد  5در جدول 

نتایج مربوط به شغل اصلی و میزان تحصیالت نمونه آمـاري  

  ) آمده است.6تحقیق در جدول (

 تـوان گفـت  ، می6با توجه به توزیع فراوانی نمونه در جدول 

درصـد بیشـترین    4/28نفـر معـادل    55کشاورزان بـا فراونـی   که 
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  مونه مورد مطالعه براساس وضعیت شغلی و میزان تحصیالت افراد. توزیع فراوانی ن6جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  میزان تحصیالت  درصد فراوانی  فراوانی  شغل

  2/24  47  سوادبی  6/21  42  کارگر فصلی

  4/13  39  راهنمایی  4/28  55  کشاورز

  4/30  59  دیپلم  3/10  20  دارمغازه

  5/17  34  فوق دیپلم  4/13  26  کارمند

  2/7  13  لیسانس و باالتر  3/25  49  یرسا

  100  192  کل  100  192  کل

  

  هاي آبی. توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر اساس سطح زیرکشت و سطح زیرکشت زمین7جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی کشت آبی  درصد فراوانی  فراوانی  سطح زیرکشت

  2/39  76  بدون کشت آبی  6/16  32  بدون زمین

  5/32  63  هکتار 2زیر   2/41  80  رهکتا 2زیر 

  3/27  53  هکتار 2- 5  2/41  80  هکتار 2- 5

  0  0  هکتاربه باال 5  0  0  هکتاربه باال 5

  100  192  کل  100  192  کل

  

دار، اند. سایرین که شامل خانـه درصد نمونه آماري را تشکیل داده

درصـد از   3/25نفر معـادل   49دانشجو و بیکار هستند با فراوانی 

ترتیـب  اند. بقیه مشاغل بـه آماري ر ابه خود اختصاص داده نمونه

نفـر   26درصـد، کارمنـد بـا     6/21نفر معادل  42کارگر فصلی با 

درصـد از   3/10نفر معادل  20دار با و همچنین مغازه 4/13معادل 

دسـت آمـده در   اند. همچنین نتایج بـه پاسخگویان را تشکیل داده

که افراد با سطح سواد دیپلم است ) حاکی از این مطلب 6جدول (

درصد بیشترین درصـد فراوانـی از    4/30نفر معادل  57با فراوانی 

سواد با فراوانی اند. افراد بینمونه آماري را به خود اختصاص داده

نفر  34 فوق دیپلم درصد، افراد با سطح سواد 2/24نفر معادل  47

د درصــد از نمونــه آمــاري مــورد نظــر را بــه خــو  5/17معــادل 

اند. افراد با سطح سواد فـوق لیسـانس و بـاالتر بـا     اختصاص داده

درصـد کمتـرین درصـد فراوانـی از      2/7نفر، معـادل   14فراوانی 

 اند.نمونه مورد بررسی را داشته

سطح زیرکشت اراضی در تملک افراد مورد مطالعـه و میـزان   

 شده است. آورده  )۷(کشت آبی نمونه مورد مطالعه در جدول 

نفـر از نمونـه آمـاري داراي سـطح      80دهد نشان می نتایج

زیرکشت کمتر از دو هکتار هستند و همچنین افراد داراي سطح 

درصد  2/41نفر معادل  80زیرکشت بین دو تا پنج هکتار نیز با 

اند. افراد بـدون زمـین نیـز    از فراوانی را به خود اختصاص داده

انـد.  داده درصد از نمونـه آمـاري را بـه خـود اختصـاص      5/16

درصد از نمونه آمـاري فاقـد    2/39دهد همچنین نتایج نشان می

درصد از نمونه آماري زمین کمتر از دو  33کشت آبی هستند و 

 شوند.صورت آبی کشت میبههکتار دارند که 

وضعیت دسترسی به منبع آب براي نمونـه مـورد مطالعـه در    

  شده است.) آورده 8جدول (

ونه مورد مطالعه، بر اساس دسترسـی بـه   در توزیع فراوانی نم

منبع آب کشاورزي، بیشترین درصد فراوانی به تـأمین آب مـورد   

درصـد از   40نفر معـادل   77نیاز با استفاده از آب سد با فراوانی 

درصـد از نمونـه    2/23نفـر معـادل    45است. تعداد نمونه آماري 

ین آماري آب مورد نیاز بخـش کشـاورزي خـود را از بـاران تـأم     

هـاي دیـم هسـتند. آب    کنند و بـه نـوعی دیگـر داراي زمـین    می
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 . توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر اساس وضعیت دسترسی به منبع آب8جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  دسترسی به منبع آب

  6/2  6/2  5  آب چاه

  9/22  1/20  39  آب چشمه

  0/63  7/39  77  آب سد

  5/85  2/23 45  باران آب

  100  4/13 26  ن منبع آبوبد

  

  هاي مختلف در دو بازه زمانی قبل از احداث و بعد از احداث سد. توصیف متغیر9جدول 

  )5بعد از احداث سد (میانگین از   )5قبل از احداث (میانگین از   متغیر  

  70/3  75/1  تنوع محصوالت کشاورزي  1

  00/3  90/1  افزایش تولیدات کشاورزي  2

  80/3  86/1  توریستی منطقهوضعیت   3

  01/2  92/1  پروريآبزي  4

  90/2  40/2  خشکسالی  5

  81/2 81/1  رضایت از مسئوالن  6

  89/1 02/3  وضعیت نزاع بر سر آب  7

  50/2  13/2  بهبود وضعیت خدماتی  8

  71/2  02/2  میزان همکاري با مسؤالن  9

  32/2  00/1  هاي مرتبط با آببیماري  10

  41/3  17/2  مدیریت توزیع آب  11

  08/3  08/2  وضعیت حقآبه  12

  50/3  81/1  تغییرات سطح زیرکشت  13

  06/2  52/1  اشتغال در منطقه  14

  02/3  05/2  درآمد محصوالت کشاورزي  15

  60/2  02/2  استفاده از فناوري نوین  17

  

اسـت کـه   منطقـه  کننده در ایـن   چشمه نیز یکی از منابع تأمین

درصد از نمونه آماري آب مـورد نیـاز بخـش کشـاورزي      6/20

  کند.خود را از این منبع تأمین می

هـاي مختلـف در دو بـازه    در این قسمت به توصـیف متغیـر  

شده زمانی قبل و بعد از احداث سد از دیدگاه روستاییان پرداخته 

  آمده است )۹(است و نتایج در جدول 

ان بیشترین تأثیرات سد نسـبت بـه قبـل از    از دیدگاه روستایی

هـاي تنـوع محصـوالت کشـاورزي، وضـعیت      احداث بـه متغیـر  

توریستی منطقه، مدیریت توزیع آب و افـزایش سـطح زیرکشـت    

  هاي آبی مربوط بوده است.زمین

  

  بندي متغیرها مختلف از دیدگاه روستاییاناولویت

ی از سـد در  بندي اثرات ناشدر این قسمت از پژوهش به اولویت

محیطــی از دیــدگاه هــاي اقتصــادي، اجتمــاعی و زیســتبخــش
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  . اثرات اقتصادي سد از دیدگاه روستاییان10جدول 

 اولویت انحراف معیار 5میانگین از  متغیر

 1 10/1 70/3 یر الگوي کشتیتغ

 2 17/1 59/3 جذب توریست و گردشگر

 3 990/0 22/3 هاي کشاورزيزمینتغیرات سطح زیرکشت 

 4 22/1 12/3 افزایش ارزش ملک و زمین

  5 17/1 06/3 افزایش میزان درآمد

  6 16/1 05/3 افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزي

  7 949/0 1/3 گذاري بیشتر کشاورزان در بخش کشاورزيسرمایه

  8 963/0 92/2 تخصیص منصفانه آب مابین کشاورزان

  9 02/1 84/2 التآرزي و ماشینتوسعه استفاده از ادوات وابسته به کشاو

  10 07/1 81/2 افزایش میزان حقآبه

  11 869/0 78/2 گذاري دولتافزایش سرمایه

  12 07/1 37/2 هاي نوین کشاورزيافزایش استفاده از فناوري

  

  شده است.روستاییان پرداخته 

  

  اثرات ناشی از سد در بخش اقتصادي  

سم در بخش اقتصـادي، از  قابراي سنجش اثرات ناشی از سد شاه

 )۱۰(عمل آمد که در جـدول  روستاییان نمونه آماري نظرسنجی به

شده است. دیدگاه افراد نسبت به هر متغیر ترتیب اولویت آورده به

بنـدي  کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقهدر پنج سطح خیلی

شده و میانگین دیدگاه تمامی نمونه آماري نسـبت بـه هـر متغیـر     

 شد. برآورد 

، یر الگوي کشـت یتغهاي در این نظرسنجی، اثر سد بر متغیر

، کشـاورزي  آبـی  هايافزایش زمین ،جذب توریست و گردشگر

 ،کشاورزي افزایش میزان تولید محصوالت ،افزایش میزان درآمد

گذاري بیشتر کشاورزان در سرمایه، افزایش ارزش ملک و زمین

هـاي  اند و متغیـر شدهارزیابی  باالتر از متوسط بخش کشاورزي

ــه  ــتغال در منطق ــزایش اش ــابین   ،اف ــفانه آب م ــیص منص تخص

توسـعه اسـتفاده از ادوات وابسـته بـه کشـاورزي و      ، کشاورزان

 گذاري دولـت افزایش سرمایه ،افزایش میزان حقآبه ،التآماشین

در سطح کمتر  هاي نوین کشاورزيافزایش استفاده از فناوريو 

  شده است.ابی از متوسط ارزی

  

  اثرات ناشی از سد در بخش اجتماعی  

قاسم از دیـدگاه  براي سنجش و ارزیابی اثرات اجتماعی سد شاه

متغیـر اسـتفاده شـده اسـت. ایـن متغیرهـا        10نمونه آمـاري از  

شـده  ) آورده 11ترتیب اولویت و بیشترین تـأثیر در جـدول (  به

  است. 

کـه بیشـترین    شـود با توجه به اطالعات جدول مشـاهده مـی  

میزان تأثیر سد در بخش اجتماعی از دیدگاه روستاییان به ترتیـب  

 مدیریت توزیع آبو  بر آکاهش دعوا و نزاع بر س هايبه متغیر

است که در سطحی باالتر از متوسط ارزیابی شده اسـت و  مربوط 

بهبـود   در احداث سد، مشارکت فیزیکی مردمهاي همچنین متغیر

بـه   داعتمـا ، زایش محـدوده شـهر یـا روسـتا    (افـ  توسعه فیزیکـی 

ایجاد حس همکاري بـین مسـئوالن    ،آب ن در رفع مشکلمسئوال

و نادیـده گـرفتن نقـش و     دخالت گسترده دولت ،محلی و دولتی

هـاي  افـزایش بخـش   و هـا ها و سنتر در باوریتغی ،جایگاه مردم

 تـر از متوسـط  در سـطح پـایین   هاتعاونی و هاخدماتی مانند بانک

  ارزیابی شده است.
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  . اثرات اجتماعی سد از دیدگاه روستاییان11جدول 

 اولویت انحراف معیار 5میانگین از  متغیر

  1 14/1 29/3 کاهش دعوا و نزاع بر سر آب

  2 16/1 07/3 مدیریت توزیع آب

  3 825/0 94/2 در احداث سدمشارکت فیزیکی و مردم 

  4 931/0 91/2 بهبود توسعه فیزیکی روستا

  5 13/1 82/2 اعتماد به مسئوالن در رفع مشکل آب

  6 12/1 67/2 ایجاد حس همکاري بین مسئوالن محلی و دولتی

  7 12/1 39/2 افزایش اشتغال در منطقه

  8 945/0 36/2 و نادیده گرفتن نقش و جایگاه مردم دخالت دولت

  9 999/0 19/2 هاها و سنتتغیر در باور

  10 0/1 00/2 یهاي خدماتبخش بهبود

  

  محیطی سد از دیدگاه روستاییان. اثرات زیست12جدول 

 اولویت انحراف معیار 5میانگین از  متغیر

  1 36/1 54/3 اندازها و سرسبزيافزایش چشم

  2 857/0 79/2 هاي جدید پرندگانورود گونه

  3 955/0 35/2 هاي گیاهی در منطقهاز بین رفتن گونه

  4 68/1 16/2 رتبط به آبهاي مافزایش بیماري

  5 982/0 04/2 هاي جدید حیات وحش به منطقهورود گونه

  6  970/0  40/2  خشکسالی

  7 866/0 90/1 زیستی در منطقه کاهش تنوع

  8 01/1 81/1 هاي جدید گیاهیورود گونه

  

  محیطی  اثرات ناشی از سد در بخش زیست

قاسـم از  براي سنجش و ارزیابی اثرات زیسـت محیطـی سـد شـاه    

دیدگاه نمونه آماري از هشت متغیر استفاده شده است. این متغیرهـا  

  شده است. ) آورده 12ترتیب اولویت و بیشترین تأثیر در جدول (به

حاصل از نظرسنجی از نمونه آماري براي بررسـی  هاي داده

) نشان 12قاسم یاسوج در جدول (محیطی سد شاهاثرات زیست

کـه   اندازها و سرسـبزي افزایش چشممتغیر دهد که عالوه بر می

هـاي دیگـر در   داراي میانگین باالتر از متوسط بود، تمامی متغیر

اند و به شدهکم) ارزیابی تر از متوسط (کم و خیلیسطحی پایین

 قاسم تـأثیر منفـی روي  نوعی دیگر از دیدگاه روستاییان سد شاه

 و ی در منطقـه هـاي گیـاه  از بین رفتن گونه ،یستیزکاهش تنوع

  نداشته است. هاي مرتبط به آبافزایش بیماري

  

  آزمون فرضیات پژوهش

در این قسمت از پژوهش به آزمون فرضیات تحقیق مربوط بـه  

بردار از آب از بهرههاي تعیین اثرات ناشی از سدسازي بر روستا

دو هاي ویلکاکسون و کايدیدگاه روستاییان با استفاده از آزمون

   شده است.اي پرداخته هنمون تک

  

قاسم در افزایش درآمد روستاییان فرض اول: احداث سد شاه

  مؤثر بوده است.

قاسم بر درآمد روستاییان از آزمـون  براي بررسی اثرات سد شاه
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  . بررسی تأثیر احداث سد در بهبود درآمد روستاییان13جدول 

  داريسطح معنی Zمقدار آماره   داد نمونهتع  هاي ثابترتبه  هاي منفیرتبه  هاي مثبترتبه  متغیر

  000/0  -824/7  192  83  6  103  افزایش درآمد

  

  گذاري کشاورزان در بخش کشاورزي. بررسی تأثیر احداث سد در افزایش سرمایه14جدول 

  جمع  زیاد  متوسط  کم  متغیر

  100/0  2/43  4/33  4/22  گذاري کشاورزان در بخش کشاورزيافزایش سرمایه

 Sig:  4  :df 948/102:chi-square 000/0  ماريمقادیر آ

  

  . بررسی تأثیر احداث سد در افزایش اشتغال (روستاییان)15جدول 

  داريسطح معنی Zمقدار آماره   تعداد نمونه  هاي ثابترتبه  هاي منفیرتبه  هاي مثبترتبه  متغیر

  000/0  -922/7  192  131  6  57  افزایش اشتغال

  

) آورده 13ه اسـت و نتـایج در جـدول (   شـد  ویلکاکسون استفاده

 شده است. 

دهدکـه تفـاوت   نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشـان مـی  

وجـود دارد.   99/0هاي مثبت و منفی در سـطح  داري بین رتبهمعنی

از جملـه دالیــل افــزایش درآمــد روســتاییان بعــد از احــداث ســد  

تنـوع   هاي آبـی و توان به افزایش سطح زیرکشت زمینقاسم میشاه

افـزایش درآمـد روسـتاییان را     کشت در منطقه اشاره کرد که زمینـه 

هـاي پـژوهش   شود. یافتهرد می 0Hشده است. بنابراین فرض منجر 

) و 5)، شـهیدیان ( 2، رادکـانی و همکـاران (  )18( همکاران و وجید

  ) نیز مؤید این موضوع است.10باچا و همکاران (

 

ــزایش   گــذاري ســرمایهفــرض دوم: احــداث ســد باعــث اف

  شده است. کشاورزان در بخش کشاورزي

قاســم در بـراي آزمــون فــرض بررسـی تــأثیر احــداث سـد شــاه   

کشـاورزان در بخــش کشـاورزي در چنـد متغیــر    گـذاري سـرمایه 

فشـار، اسـتفاده از   هـاي آبیـاري تحـت   گذاري در سیسـتم سرمایه

دســتگاهاي پیشــرفته کشــت و برداشــت محصــول و اســتفاده از 

شد، براي آزمون ایـن  ت کشاورزي از روستاییان پرسیده آالماشین

شده است تا بتـوان  اي استفاده نمونه دو تکفرضیه از آزمون کاي

) 14ها را مشخص کرد. نتایج آزمون در جدول (گزینهاختالف بین

  آورده شد. 

کـه  دهـد  اي نشان مینمونهدو تکنتایج حاصل از آزمون کاي

اسـت و  داري ، اختالف معنـی 99/0در سطح  هاگزینهاختالف بین

است. این مطلب ها بر روي دو گزینه متوسط و زیاد تمرکز پاسخ

گذاري توسط است که بعد از احداث سد، سرمایهدهنده این نشان

دلیل وجود آب و تبـدیل اراضـی دیمـی بـه آبـی و      کشاورزان به

ـ     ه همچنین تغییر الگوي کشت در بخـش کشـاورزي افـزایش یافت

هاي پژوهش شـهیدیان  شود. یافتهرد می 0Hاست. بنابراین فرض 

  ) نیز مؤید این موضوع است.5(

 

فرض سوم: احداث سد در افزایش اشـتغال بـراي روسـتاییان    

  مؤثر بوده است.

قاسم در اشتغال روسـتاییان از آزمـون   براي بررسی اثرات سد شاه

) آورده 15شـده اسـت و نتـایج در جـدول (     ویلکاکسون استفاده

  شده است. 

نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون براي بررسـی اثـرات سـد    

قاسم بر اشتغال روستاییان در دو حالت قبل از احداث سـد و  شاه

داري بـین  دهـد کـه اخـتالف معنـی    بعد از احداث سد نشان مـی 

هاي منفی و مثبت وجـود دارد. امـا ایـن اخـتالف چشـمگیر      رتبه

نگین دیدگاه روستاییان نسبت به اشتغال که میاطورينبوده است به
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  . بررسی تأثیر احداث سد در تنوع محصوالت کشاورزي16جدول 

  داريسطح معنی Zمقدار آماره   تعداد نمونه  هاي ثابترتبه  هاي منفیرتبه  هاي مثبترتبه  متغیر

  000/0  -383/10  192  19  13  160  تنوع محصوالت کشاورزي

  

  اث سد در افزایش تولیدات محصوالت کشاورزي. بررسی تأثیر احد17جدول 

  جمع  زیاد  متوسط  کم  متغیر

  100/0  5/38  7/30  7/30  افزایش تولیدات محصوالت کشاورزي

 Sig:  4  :df 885/48:chi-square 000/0  مقادیر آماري

  

اسـت.  تـر از متوسـط   بوده که در سـطح پـایین   32/2توسط سد، 

نتوانسته زمینه افزایش اشـتغال   دهد که سدبراین نتایج نشان میبنا

در روستا را فراهم کند و بیشتر اهالی روستا بـراي تـأمین معـاش    

 0Hخود در بیرون از روستا به کار مشغول هستند. بنابراین فرض 

، شـهیدیان  )18( همکاران و هاي پژوهش وجیدشود. یافتهرد نمی

  ) نیز مؤید این موضوع است.10) و باچا و همکاران (5(

  

ض چهارم: احداث سد باعث افزایش تنـوع در محصـوالت   فر

  شده است.کشاورزي 

قاسم در تنوع محصـوالت کشـاورزي   براي بررسی اثرات سد شاه

) 16شده است و نتایج در جـدول (  از آزمون ویلکاکسون استفاده

  آورده شده است.  

دهـد کـه بعـد از    نتایج حاصل از این آزمـون نشـان مـی   

ـ احداث سد شاه اي تنـوع محصـوالت   طـور فزاینـده  هقاسم ب

کشاورزي در منطقه مورد مطالعه، باال رفته است. ایـن تنـوع   

دلیل عدم وجود آب، در حالی است که قبل از احداث سد به

صورت دیمی و بیشتر محصـول گنـدم و جـو    بهمحصوالت 

شده بعـد از  شده است. بیشترین محصوالت کشت کشت می

توان به (لوبیا، گندم و جو می احداث سد در منطقه عالوه بر

هـاي  نخود، گوجه و خیار) اشاره کـرد. البتـه وجـود کشـت    

هاي متوالی دارد. بنـابراین  متنوع، بستگی به آب سد در سال

 همکـاران  و هاي پژوهش وجیـد یافته .شودرد می 0H فرض

 نیز مؤید این موضوع است. )18(

 فرض پنجم: احـداث سـد در افـزایش تولیـدات محصـوالت     

  کشاورزي مؤثر بوده است.

هاي محیطی افزایش تولیدات در بخش کشاورزي وابسته به عامل

هـا کـه در   ترین این عامـل که یکی از مهمطورياست، بهبسیاري 

کنـد  افزایش محصوالت کشاورزي نقش بسیار مهمی را ایفـا مـی  

دو است، براي آزمون این فرضیه از آزمون کـاي بحث وجود آب 

هـا را  گزینـه شده است تا بتوان اختالف بـین ي استفاده انمونهتک

  ) آورده شده است.  17مشخص کرد و نتایج در جدول (

دهـد کـه   اي نشان مـی دو تک نمونهکاينتایج حاصل از آزمون

دار بوده است و گـرایش  معنی 99/0ها در سطح اختالف بین گزینه

ت. قبل از احـداث  اسزیاد هاي زیاد و خیلیها به سمت گزینهگزینه

دلیـل کمبـود   قاسم، اکثر تولیدات محصوالت کشاورزي بـه سد شاه

محصولی ناچیز بـوده اسـت. بعـد از احـداث سـد      آب وکشت تک

هـاي اراضـی دایـر و بـایر، تولیـد      قاسم و زیرآب رفـتن زمـین  شاه

محصوالت کشاورزي نسبت به قبـل از ایجـاد سـد افـزایش یافتـه      

طور متوسط زمینـه افـزایش تولیـدات    هاست. به عبارتی دیگر، سد ب

رد  0Hمحصوالت کشاورزي را فراهم آورده است. بنابراین فـرض  

، رحمتـی و  )18( همکـاران  و هـاي پـژوهش وجیـد   شود. یافتـه می

) نیز مؤید این 14) و استروبل و همکاران (5)، شهیدیان (3نظریان (

  موضوع است.

  

فرض ششم: احـداث سـد باعـث افـزایش سـطح زیرکشـت       

  شده است.هاي کشاورزي زمین

قاسـم در افـزایش سـطح زیرکشـت     براي بررسی اثرات سد شـاه 
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  هاي کشاورزي. بررسی تأثیر احداث سد در افزایش سطح زیرکشت زمین18جدول 

  داريسطح معنی Zمقدار آماره   تعداد نمونه  هاي ثابترتبه  هاي منفیرتبه  هاي مثبترتبه  متغیر

افزایش سطح زیرکشت 

  هاي کشاورزينزمی
145  15  32  192  373/9-  000/0  

  

  . بررسی تأثیر احداث سد در افزایش جذب توریست در منطقه19جدول 

  جمع  زیاد  متوسط  کم  متغیر

  100/0  3/57  4/22  3/20  جذب توریست

 Sig:  4  :df 719/39:chi-square 000/0  مقادیر آماري

  

  هاي مرتبط با آب در منطقهري. بررسی تأثیر احداث سد در افزایش بیما20جدول 

  جمع  زیاد  متوسط  کم  متغیر

  100/0  8/18  6/26  7/54  افزایش بیماري

 Sig:  4  :df 719/39:chi-square 000/0  مقادیر آماري

  

شـده اسـت و    هاي کشاورزي از آزمون ویلکاکسون استفادهزمین

  ) آورده شده است.  18نتایج در جدول (

هـاي  هـاي انـد زمـین  ان معتقد بودهبا توجه به اینکه روستایی

هـاي قبـل از احـداث سـد     اراضی روستاهاي مورد بررسی سال

شده اسـت و همچنـین   صورت دیم کشت میبهقاسم بیشتر شاه

صورت بایر مانده بوده اسـت. بنـابراین   بهمقداري از این اراضی 

بعد از احداث سد مقدار زیادي از این ارضی بایر به اراضی دایر 

هـاي کشـاورزي در   شده است و سطح زیرکشـت زمـین   تبدیل

 .شـود رد مـی  0Hمنطقه افـزایش یافتـه اسـت. بنـابراین فـرض      

) نیز مؤید این موضوع 2هاي پژوهش رادکانی و همکاران (یافته

  است.

  

فرص هفتم: احداث سد در جذب توریسـت در منطقـه مـؤثر    

  بوده است.

اي اسـتفاده  مونـه ن دو تـک براي آزمون این فرضیه از آزمون کـاي 

ها را مشـخص کـرد. نتـایج    گزینهشده است تا بتوان اختالف بین

  ) آورده شد. 19آزمون در جدول (

 99/0اي در سـطح  نمونـه  دو تکنتایج حاصل از آزمون کاي

که دیـدگاه  طوريهاست. بهکننده اختالف بین گزینهدرصد، تأیید 

اد پـراکنش یافتـه   نمونه آماري بیشتر روي دو گزینه متوسط و زیـ 

هاي پژوهش شـهیدیان  یافته. شودرد می 0Hاست. بنابراین فرض 

 ) نیز مؤید این موضوع است.5(

  

هـاي مـرتبط بـا آب در    فرض هشتم :احداث سد در بیمـاري 

  منطقه مؤثر بوده است.

اي اسـتفاده  نمونـه  دو تـک براي آزمون این فرضیه از آزمون کـاي 

ها را مشـخص کـرد. نتـایج    گزینهشده است تا بتوان اختالف بین

  ) آورده شد. 20آزمون در جدول (

اي اخـتالف بـین   نمونـه دو تـک نتایج حاصل از آزمـون کـاي  

دار نشان داده است کـه بیشـترین   معنی 99/0ها را در سطح گزینه

هاي کم بوده است. بنابراین سـد  ها در اطراف گزینهپراکنش پاسخ

 هـاي مـرتبط بـا آب در   ماريدر سطحی خیلی کم باعث ایجاد بی

هـاي  یافتـه  .شـود رد نمـی  0Hشده است. بنـابراین فـرض   منطقه 

  ) نیز مؤید این موضوع است.5پژوهش شهیدیان (
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  در منطقههاي گیاهی اثرات سد بر گونه . بررسی21جدول 

  جمع  زیاد  متوسط  کم  متغیر

  100/0  13/0  6/27  4/59  هاي گیاهیاثرات سد بر گونه

 Sig:  4  :df 219/87:chi-square 000/0  ريمقادیر آما

  

  هاي پرنده در اطراف سدهاي گونهاثرات سد بر گونه . بررسی22جدول 

  جمع  زیاد  متوسط  کم  متغیر

  100/0  2/17  6/53  2/59  ورود پرندگان جدید به منطقه

 Sig:  4  :df 219/70:chi-square 000/0  مقادیر آماري

  

  مراحل ساخت سد. بررسی نقش مردم در 23جدول 

  جمع  زیاد  متوسط  کم  متغیر

  100/0  9/8  7/42  4/48  نقش مردم در احداث سد

 Sig:  4  :df 219/70:chi-square 000/0  مقادیر آماري

  

هاي گیـاهی اثـرات منفـی    فرض نهم: احداث سد روي گونه

  نداشته است.

اي اسـتفاده  نمونـه  دو تکبراي آزمون این فرضیه از آزمون کاي

ها را مشخص کـرد. نتـایج   گزینهاست تا بتوان اختالف بینشده 

  ) آورده شد.21آزمون در جدول (

میانگین حاصل از دیدگاه روستاییان مبنی بر اینکـه احـداث   

هاي گیاهی از بین برود، در سطحی کـم  شده که گونه سد باعث

دو که نتایج حاصل از آزمـون کـاي  طوريشده است، بهارزیابی 

دار در سـطح  طـور معنـی  ي اختالف بین گزینـه را بـه  انمونهتک

هاي روستاییان دهد. به عبارتی دیگر عمده پاسخنشان می 99/0

هاي گیاهی به گزینه کـم اختصـاص   در مورد اثرات سد بر گونه

هاي پژوهش شهیدیان یافته .شودرد می 0Hدارد. بنابراین فرض 

  ) نیز مؤید این موضوع است.5(

  

سد باعث ورود پرندگان جدیدي در منطقه  فرض دهم: احداث

  شده است.

شده اي استفاده نمونهدو تکبراي آزمون این فرضیه از آزمون کاي

ها را مشخص کرد. نتـایج آزمـون   گزینهاست تا بتوان اختالف بین

  ) آورده شد.22در جدول (

دهدکـه اخـتالف بـین    دو نشان مـی نتایج حاصل از آزمون کاي

ها مختص است و بیشترین فراوانیدار معنی 99/0طح ها در سگزینه

 .شـود رد مـی  0Hاست. بنابراین فرض هاي متوسط و زیاد به گزینه

  ) نیز مؤید این موضوع است.5هاي پژوهش شهیدیان (یافته

  

قاسم از مـردم نظـر سـنجی    فرض یازدهم: در ساختن سد شاه

  شده و مشارکت آنها در اولویت بوده است.

اي اسـتفاده  نمونـه  دو تـک مون این فرضیه از آزمون کـاي براي آز

ها را مشـخص کـرد. نتـایج    گزینهشده است تا بتوان اختالف بین

  ) آورده شد.23آزمون در جدول (

میانگین حاصل از دیدگاه روستاییان مبنی بر اینکه در ساختن 

شده و مشارکت آنها در اولویـت   قاسم از مردم نظرسنجیسد شاه

شـده اسـت و همچنـین نتـایج      ست در سطحی کم ارزیابیبوده ا

طور اي اختالف بین گزینه را بهنمونهدو تکحاصل از آزمون کاي

دهـد. بـه عبـارتی دیگـر عمـده      نشان می 99/0دار در سطح معنی
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هاي روستاییان به گزینه کم اختصاص دارد. بنابراین فـرض  پاسخ

0H نیـز  17همکاران (هاي پژوهش تولوس و یافته .شودرد نمی (

  مؤید این موضوع است.

  

  گیرينتیجه

این تحقیق با هدف بررسی اثرات اقتصادي، اجتماعی و زیسـت  

دیـدگاه روسـتاییان    قاسـم یاسـوج از  شـاه  محیطی احداث سـد 

 -صورت توصـیفی بردار انجام گرفته است. روش تحقیق بهبهره

ه اسـت.  ها به شیوه میـدانی بـود  پیمایشی و ابزار گردآوري داده

جامعه آماري این تحقیق را روستاییان چهار روستاي (سرابتاوه، 

اند. موردراز سفلی، موردراز علیا و موردراز وسطی) تشکیل داده

نفر تعیین شـده و   192حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

با استفاده از روش تخصیص متناسب سهم هر روسـتا از حجـم   

  SPSSافـزار هـا از نـرم  یـل داده نمونه مشخص شد و بـراي تحل 

  استفاده شده است.

نتــایج اثــرات ناشــی از ســد در بخــش اقتصــادي از دیــدگاه 

، یر الگـوي کشـت  یتغهاي اثر سد بر روستاییان نشان داد که متغیر

، کشـاورزي  آبـی  هـاي زمین افزایش ر،گردشگ جذب توریست و

 ،اورزيکشـ  افزایش میزان تولید محصوالت ،افزایش میزان درآمد

گذاري بیشتر کشـاورزان در  سرمایهو  افزایش ارزش ملک و زمین

انـد. بـه نـوعی    ، بیشترین تأثیر را از سد پذیرفتـه بخش کشاورزي

ها عملکرد مناسبی از دیدگاه دیگر سد توانسته است در این متغیر

 باشد. روستایان داشته 

نتــایج اثــرات ناشــی از ســد در بخــش اجتمــاعی از دیــدگاه 

بیشــترین میــزان تــأثیر ســد در بخــش ییان نشــان داد کــه روســتا

کاهش دعـوا   هايترتیب به متغیراجتماعی از دیدگاه روستاییان به

اختصـاص یافتـه اسـت.     مدیریت توزیع آبو  بآ و نزاع بر سر

نظرسنجی از مردم روستاهاي تحت تـأثیر آب سـد بایـد یکـی از     

شـان داد کـه در اجـراي    باشد. اما نتایج نریزان هاي برنامهاولویت

صورت گسترده و مشـارکت مـردم   بهقاسم دخالت دولت سد شاه

 است.در حد فیزیکی 

از دیـدگاه  محیطـی  نتایج اثرات ناشی از سد در بخش زیست

ورود هـاي  روستاییان نشان داد میانگین اثرات سد بر تمامی متغیر

، ر منطقههاي گیاهی دگونه از بین رفتن ،هاي جدید پرندگانگونه

و.... در سطح کم بوده است. در  هاي مرتبط به آبافزایش بیماري

واقع روستاییان معتقد بودنـد کـه سـد در سـطح ضـعیفی باعـث       

هاي جدیـد حیـات   ورود گونه ،هاي مرتبط به آبافزایش بیماري

از بــین  و هــاي جدیــد پرنــدگانورود گونــه، وحــش بــه منطقــه

  ه است.شد هاي گیاهی در منطقهگونهرفتن

  

  پیشنهادها

دست آمده از این تحقیق و مطالعـات گسـترده   با توجه به نتایج به

سـازي  شده در نقاط مختلف دنیا در ارتباط بـا اثـرات سـد    انجام

پیشنهادهایی ارائه خواهد شد کـه بتوانـد راهگشـایی بـراي حـل      

  سازي باشند.مشکالت ناشی از سد

اعـث افـزایش   قاسـم ب نتایج تحقیـق نشـان داد کـه سـد شـاه      .1

گـذاري کشــاورزان در بخـش کشـاورزي و افــزایش    سـرمایه 

شـده   تولیدات محصوالت کشـاورزي از دیـدگاه روسـتاییان   

است. با توجه به اینکه روستاییان بیشـتر افـرادي هسـتند کـه     

دهند و آگاهی کافی اثرات کوتاه مدت سد را مد نظر قرار می

شود زمینه ورود د میاز فرایند توسعه پایدار ندارند، لذا پیشنها

هاي توسعه روستایی، محیط زیست گسترده دانشگاهیان رشته

ــابع ــیطبیعــی، و ســایر ســازمانو من ــایی کــه م ــد در ه توانن

هاي خود توسعه پایدار را مد نظـر داشـته باشـند،    ریزيبرنامه

اي از ساخت سد در کشـور  جانبه شده تا ارزیابی همهفراهم 

آمـوزش بـه مـردم قبـل از احـداث      فراهم شود و بتوانند بـا  

  کنند. مدت سدسازي آگاههاي سد، آنها را از اثرات بلندسازه

نتایج تحقیق از دیدگاه روستاییان بیانگر این مطلب بـوده کـه    .2

هاي مرتبط بـا آب نشـده   احداث سد در منطقه باعث بیماري

شـود کـه مطالعـه عمیقـی توسـط      است. بنابراین پیشنهاد مـی 

هاي مربوطه در این راستا انجـام بگیـرد تـا    نمحققین و سازما

هـاي  بتوان اثرات واقعی ناشی از سدسازي بر بهداشت محیط

 اطراف را روشن سازد.

دلیل شرایط خاص شده نشان داد در ایران بهنتایج مطالعات انجام  .3
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هاي سدسازي زیادي انجام گرفته و بعضـی در  جغرافیایی، پروژه

است که اکثر آنها داراي پیامـدهاي   حال انجام یا در دست مطالعه

شـود در تعیـین راهبردهـا و    منفی بسیاري هسـتند. پیشـنهاد مـی   

ریـزي بـا   ها دقت الزم صورت گیرد و هر نوع برنامـه ریزيبرنامه

محیطی صورت شناخت دقیق مطالعات روستایی و با نگاه زیست

هـاي محیطـی یـا    زیستی و توجـه بـه بنیـان   گیرد و مسائل محیط

یایی در حین توجه بـه مسـائل اقتصـادي، مالحظـه شـود.      جغراف

باشـد تـا   برداري از منابع باید مبتنی بر توسعه پایـدار  بنابراین بهره

 نتواند به منابع نسل آینده خللی وارد کند.

 کمک با شودشده پیشنهاد میبا توجه به نتایج مطالعات انجام  .4

 آب، هشگرانپژو و یشمنداناندمرتبط،  غیردولتی هايسازمان

ــی ــتقلی بررس ــراي مس ــازي ب ــاختار نوس ــش س  و آب بخ

 بـا  بخـش  سـازي هماهنگ و مشکل از رفتبرون راهکارهاي

بـا  . شـود  اجرایـی  هـا رهیافت و انجام اساسی قانون 44 اصل

 مهم کشورهاي همه در سدها برچیدن تجربه دهه دو به توجه

 يهـا بودجـه  است بهتر فرانسه، و آمریکا مانند جهان سدساز

 وسواسی با یا قطع نهایی تکلیف تعیین زمان تا سدها اجرایی

  .شود تنظیم پاسخگویانه

  

 منابع مورد استفاده

سد، همایش ملـی   احداث اقتصادي و اجتماعی فنی، زیستی،محیط پیامدهاي . ارزیابی1382اصفهانی.  ابراهیمی، ل. و م. عبدشریف .1

 . 141-115توسعه منابع آب، اهواز 

. ارزیابی اثرات اقتصادي اجتماعی سد گلستان. اولین کنفرانس ملی راهکارهـاي  1392و م. طاهر نظامی.  نژاد، و. بریم.ب رادکانی، .2

  وزارت کشور، تهران. ،دستیابی به توسعه پایدار

اد سـد  ایجـ  جـایی ناشـی از  جابـه هاي مشمول گاهزیستی سکونتاجتماعی ومحیط – . آثاراقتصادي1389 .نظریان . و ا.رحمتی، ع .3

 .53-66 :2زیست هاي محیطپژوهش(مطالعه موردي سد گتوند علیا، رودخانه کارون). 

 نمایشـگاه  و ملـی  همـایش  قاسـم. پنجمـین  شـاه  سـد محیطـی  زیست اثرات . بررسی1390ساالر، م.، ص. میرزایی و م. پیرو. روان .4

  تهران. ،زیستمحیط مهندسی تخصصی

چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسـر کشـور،    محیطی سدها،ی زیستارزیاب .1387. حسینی. خ. و شهیدیان، ه .5

 .دانشگاه سمنان، سمنان

محیطی احـداث سـد   . ارزیابی اثرات اقتصادي، اجتماعی و زیست1394طاهري صفار، م.، ن. شاهنوشی فروشانی و ل. ابوالحسنی.  .6

 .127-146: 15 مجله جغرافیا و مخاطرات محیطیبار نیشابور. 

تأثیرات اجتماعی ساخت سدها بر مردم حوزه تحـت تـأثیر سـد، بـا      .1390 .میرزایی .ح حیدري و .ك ،هاشمی .ض .،میرزایی، ع .7

هاي بـرق   اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه .و گتوندعلیا 4، کارون 3بررسی سه سد بزرگ کارون 

  .آبی، تهران

مجلـه  اراضی.  کاربري و زیرکشت سطح تغییرات بر حنا سد آثار . بررسی1392ي، ح. بشري و ن. رمضانی. هادیان، ف.، ر. جعفر .8

  .101-112 :4اکولوژي کاربردي 

نمونه مـوردي  دست قمرود (ئل کشاورزي در پایینخرداد در مسا 15. بررسی اثرات احداث و بهربرداري از سد 1389هدیه لو، ا.  .9

 .24-27): 2(25 آموزش جغرافیا مجله رشددشت قم و مسیله). 

10. Bacha, D., R. Namara, A. Bogale and A. Tesfaye. 2011. Impact of small-scale irrigation on household poverty: 
Empirical evidence from the Ambo district in Ethiopia. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 60: 1-10. 

11. Gwazani, R., E. Gandiwa, P. Gandiwa, V. Mhaka, T. Hungwe and M. Muza, 2012. The socio-ecological impact of 



  ۱۳۹۷ زمستان/ چهارم / شماره  دوبيست و / سال  )ابع طبيعيعلوم و فنون كشاورزي و من(علوم آب و خاك  نشريه

  

126  

Mushandike Dam, Masvingo, Zimbabwe. Journal of Sustainable Development in Africa 14(6): 184-194. 
12. Power, A. G. 2010. Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies. Philosophical Transactions of the 

Royal Society B 365: 2959-2971.  
13. Naeem, E., U. A. Naeem, M. A. Shahmim, A. Elahi and N. M. Khan. 2012. Environmental impacts of small dams 

on agriculture and ground water development: A case study of Khanpur Dam, Pakistan. Pakistan Journal of 
Engineering and Applied Scienes 10: 45-50. 

14. Strobl, E. and R. O. Strobl. 2011. The distributional impact of large dams: Evidence from cropland productivity in 
Africa. Journal of Development Economics 96: 432-450. 

15. Tahmiscioglu, M. S., N. Anul, F. Ekmekci and N. Durmus. 2007. Positive and negative impacts of dams on the 
environment. In: Proceeding of the International Congress on River Basin Management, Antalya, Turkey. 

16. Tilt, B., Y. Braun and D. He. 2009. Social impacts of large dam projects: A comparison of international case studies 
and implications for best practice. Journal of Environmental Management 90: 249-257. 

17. Tullos, D. 2009. Assessing the influence of environmental impact assessments on science and policy: An analysis of 
the three gorges project. Journal of Environmental Management 90: 208-223. 

18. Wajid, A., A. Usman, M. Kashif Khan and A. A. Chaudhry. 2013. Socio economic impact of small dams on local 
vicinity: A case study of Aza Khel Dam Peshawar. Global Journal of Management Management and Business 
Research Economics and Commerce 13(5): 31-39. 

19. World Commission on Dams. 2000. Dams and Development: A New Framework for Decision-Making. Earthscan, 
London. 

 
 



Journal of Water and Soil Science (Science and Technology of Agriculture and Natural Resources)  
Vol. 22, No. 4, Winter 2019, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.  

 

127 

 
 

The Impact of Shah Qasem Dam in Yasouj from the 
Viewpoint of Beneficiary Villagers 

 
 
 

A. Khatoon Abadi1*, E. Parvizi1 and M. Ataie2 
 

(Received: January11-2017 ; Accepted: December 26-2017) 

 

 
 

Abstract 

In the recent decades, dams have paradoxically been considered as a constraint and or a driving force of surface water 
conservation. On the other hand, dams have had a number of socio-economic and environmental impacts, the main 
reason for conducting the current case study on Shah-Qasem Dam in Yasouj, Iran, was to employ the survey field 
research through a questionnaire to assess the rural peoples’ viewpoint; this was done in four villages of the Southern 
Sar’roud County. Based on the (Cochran) formula, 192 individuals were relatively selected from each village. 
According to the findings, the most important impact of the dam was mainly economical (the average impact was 
between 2.37 and 3.7), whereas the least one was environmental (the average impact was between 1.81 and 3.54). Also, 
the results of the hypotheses’ analyses by means of 2 and Wilcoxon showed the following results: rise of the villages’ 
income, increase of the cultivated farms, increase in the employed individuals, enhancement of the cultivated crops, the 
regions production rising, improved tourism, lack of people’s participation in the decision making process, and reaming 
of the same plant varieties in the area, as compared with the pre-dam era. It is worth considering, however, that based 
on the statistical population used, this study was concerned mainly with the short benefits of the dam, rather than its 
long-term destructive ones. 
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