
  185                                                                                     ...روستایی گاههاي سکونت توسعۀ بر مخزنی سدهاي اقتصادي تأثیرات بررسی

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

  1396سال هفتم/ شماره مسلسل بیست و چهارم/ تابستان 
  

   .هاي روستاییگاهسکونت توسعۀسدهاي مخزنی بر اقتصادي  تأثیراتبررسی 
 شهرستان ایذه-سد کارون سه: يموردنمونه 

  
  3ضا رضوانی، محمدر*2، اسکندر صیدائی1صادقیله ا حجت

 دانشگاه اصفهان ریزي،  دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزي روستایی، دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه 1
  ریزي، دانشگاه اصفهان ریزي روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه علمی گروه جغرافیا و برنامه دانشیار و عضو هیات2

  ریزي روستایی، دانشگاه تهران. رافیا و برنامهعلمی گروه جغ استاد و عضو هیات3

  19/11/94 ؛ تاریخ پذیرش: 23/8/94تاریخ دریافت: 
  چکیده
بر نواحی روستایی باالدست و ، وخاك آبي و مدیریت بهینه بردار بهرهبر  دیتأکبا  توسعۀ ي ها رساختیزیکی از  عنوان بهسد 

روستایی با توجه به پایدار توسعۀدر روند  راتیتأثاین  بررسی و شناختدارد. با توجه به اهداف آن، تاثیرات متفاوتی  دست نییپا
بر  مفید باشد.در نتیجه احداث سد  شده جادیا يها يتوانمنداز  يبردار بهرهو در راستاي  ضروريبسیار  تواند یموضعیت روستاها، 

 نیتر بزرگیکی از  عنوان بهن سه در شهرستان ایذه سد کارو .قرار گرفتمبناي تئوریکی تحقیق  پایدارتوسعۀ اصول  ،همین اساس
 یراتیتأثروستاها با توجه به خصوصیات جغرافیایی  ژهیو بهسدهایی است که بر نواحی پیرامون خود  ازجملهسدهاي مخزنی کشور 

روش  است. سبمناو ارائه راهکار روستاییگاههاي سکونت توسعۀبر  سد کارون سه اقتصادي راتیتأث بررسیهدف است. داشته 
با توجه  روستاي پیرامون سد کارون سه 63. از میان می باشدکاربردي  ،هدف نظر ازتحلیلی و -تحقیق بر مبناي ماهیت، توصیفی

نیروي انسانی شاغل در  ،کیلومتر 3 ، دسترسیمتر 100کمتر از  به خصوصیات مختلف(نزدیکی به رود و دریاچه سد، توپوگرافی
با استفاده از فرمول  مطالعه موردنمونه  است.بوده  خانوار 2531 بالغ بر قیتحقخاب شد. جامعه آماري روستا انت 38 سد و...)
نتیجه تحقیق با خانوار ارتقاء یافت.  350جهت افزایش میزان اطمینان نمونه، تعداد به  درنهایتخانوار محاسبه و  334کوکران 

صنعت، افزایش تأسیسات،  توسعۀ گردشگري، اشتغال،  توسعۀي اقتصادي غیرهامتنشان داد که  وابسته يها نمونه tتوجه به آزمون 
پیرامون بعد از ایجاد سد بهتر از وضعیت  روستایی ياههگاسکونت درسطح معناداري، با توجه به افزایش رفاه و قدرت خرید مردم 

وجود تفاوت معنادار بین نواحی روستایی  مستقل از يها نمونه tهمچنین نتیجه آزمون  باشند. یمآنها در قبل از ایجاد سد 
نیز نشان داد  متغیرهافیشر)  Fتحلیل واریانس(ي اقتصادي حکایت دارد. ها متغیرسد بر  يرگذاریتأثدست از نظر  یینپاباالدست و 
ورد آن در م کشاورزي عدم تفاوت معنی داريتوسعه  متغیرروستایی، فقط  ياهگاهسکونتنوع سد در  يرگذاریتأثکه از نظر 
متناسب با تاثیرات به وجود آمده در نتیجه سد در سطح محلی و روستایی  يزیر برنامهشود که بازنگري و  پیشنهاد می. صادق است
 انجام گیرد.

  
  سد کارون سه. ،روستاییتوسعۀ، تأثیرات اقتصادي کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

با توجه به محدودیت منابع آب در کشور، افـزایش  
رها و روســتاها، تمایــل بــه زنــدگی    جمعیــت شــه 

شـهرهاي موجـود، ایجـاد شـهرهاي      بهبودشهرنشینی، 
در  هاي زراعـی صنایع و گسترش زمین توسعۀ جدید، 

ــه   ــر برنام ــه ام ــرش ب ــتاها، نگ ــور آب از  روس ــزي ام ری

                                                             
  مسئول مکاتبه:*

مختلـف امـري ضـروري و حیـاتی اسـت.       يهـا  دگاهید
کاهش نزوالت جوي، رشد جمعیـت و اهمیـت تـأمین    

راي جمعیت رو به تزاید و شـرایط خـاص   مواد غذایی ب
ـ تا مـدیران کشـور    شدهجغرافیایی ایران سبب   از شیب

سطحی توجـه نمـوده و    يها آببه کنترل و مهار  شیپ
یک عامل راهبـردي در دسـتور    عنوان بهساخت سد را 
، افتـه ی توسعۀ بیشتر کشورهاي  واقع در ؛کار قرار دهند

نـابع آب را  م توسـعۀ   يها طرحمتعدد ي اجراساخت و 
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ــریع  جهــت ــ درتس ــه  دنیرس ــعۀ ب ــادي و  توس اقتص
یکـی از   عنـوان  بـه و سـد   نـد ینما یماجتماعی پیگیري 

و منـابع آب   انتقـال  يهـا  سـتم یسمهـم در   يهـا  سازه
). بـدون  40: 1388 پیرسـتانی و شـفقتی،  .(استمطرح 

در تأمین آب شرب و تأثیرات مثبتی  ها پروژهشک این 
یـق آبیـاري محصـوالت    افزایش رشـد اقتصـادي از طر  

کشاورزي، افزایش سطح زیر کشت و تولید نیروي برق 
بـر تـأثیرات مثبـت ایـن      عالوهو کنترل سیالب دارند. 

در ابعـاد مختلـف    هـا  آنها، شاهد تأثیرات منفـی  سازه
. میباشـ  یمـ نیـز   یطـ یمح سـت یزاجتماعی، اقتصادي و 

 يها تیفعالجایی جمعیت، مهاجرت، تغییر در نوع هجاب
هـاي  ها و از بین رفتن گونهادي، گسترش بیمارياقتص

ها بـه  تأثیرات منفی این سازه ازجملهگیاهی و جانوري 
  .)5: 1390قیامی، رود (شمار می

  آببهتر از منـابع   يور بهرهدر برخی مناطق جهت 
، مدیریت سیالب و بر اساس ضـرورت موضـوع،   خاك و

اع جدیدتر اسـتفاده نمـود کـه انـو     يها روشبایستی از 
 ازجملـه  توانـد  یم، ها آناز معایب  یپوش چشمبا  سدها
به شمار آید. براي نمونه نتـایج تحقیقـاتی    ها روشاین 

که در برخی مناطق این کشور،  دهد یمدر هلند نشان 
کشاورزان براي برآورد نمودن تأثیرات مـدیریت آب بـر   

اقتصـادي،   يسودآورکشاورزي، تعیین  يها نیزمروي 
ــدوین  ــه  هــا ياســتراتژت و تصــمیمات عملــی در زمین

 يهـــا روشمــدیریت آب، نیــاز بــه روي آوردن بــه     
 کشاورزي با توجه بـه  ازیموردندر تأمین آب  تر مناسب

اقتصـادي و   يهـا  نـه یزمتأثیرات مثبتی کـه سـدها در   
 de Vos( باشند یماقتصاد کشاورزي دارند،  خصوص به

et al., 2006: 189 .(    یا نتـایج تحقیقـاتی بـر روي سـد 
که این سد  دهد یمدر کشور مصر نشان  1بزرگ آسوان

 شـده  فـراهم ذخیـره آب   کننـده  کنترل که نیاعالوه بر 
همچنین از طریـق فـراهم نمـودن    ؛ است دریاچه ناصر

براي تولیدات کشـاورزي در فصـل    ینیب شیپآب قابل 
زي منطقه را تأمین نموده کشاور ازیموردنتابستان، آب 

ـ   و موجب ق تولیـدات کشـاورزي،   رشد کشـاورزي، رون
پویایی جامعـه روسـتایی    تینها درو  نقل و حملرونق 

بـا   ).Strzepek et al., 2006: 122( اسـت مصـر شـده   
                                                             
1. Aswan 

توجه به آنچه کـه در مـورد منـابع آب و ایجـاد سـدها      
گفته شد، بایستی به این موضوع اشاره نمود که سـدها  

عظیم اقتصادي و صنعتی در سـطح   يها پروژه عنوان به
ــأث، يا همنطقــ ــانی راتیت ــاوت مک  ازنظــرفضــایی -متف

شهري و روستایی  يها طیمحکارکردي را بر -ساختاري
در ابعـاد   راتیتـأث . ایـن  گذارنـد  یمـ پیرامون بـر جـاي   

، یطـ یمح ستیزگوناگون اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، 
کالبدي و... در مراکز سـکونتگاهی انسـانی نمـود پیـدا     

نـه و مطلـوبی چـه    مـدیریت بهی  که یدرصورت. کنند یم
بهتر از  يور بهرهقبل و چه بعد از ایجاد سد در راستاي 

بـه  آن و همچنین منابع محیطی وجـود داشـته باشـد،    
آن  رگذاریتأثاز بسیاري پیامدهاي منفی  توان یم یقین

را به  توسعۀدر سطح یک منطقه جلوگیري کرد و روند 
امـــا ؛ پایـــدار محیطـــی ســـوق داد توســـعۀ ســـمت 
ــورت ــه یدرص ــه ک ــد و اینگون ــرش  نباش ــدیریت و نگ م

سیستمی نیز در سطوح مختلف حـاکم نباشـد، نتیجـه    
آن بروز مسائل و پیامدهاي جدیدي است کـه گریبـان   

  گیر نقاط روستایی و شهري خواهد شد.
 سـدهاي  ترین از بزرگ یکی  عنوان به سهسد کارون 

ــی ــران مخزن ــر روي، ای ــارونرودخا ب ــه ک ــوب  ن در جن
ــاو در شهرســــتان  ایــــران غربــــی اســــتان ( ذهیــ

. هـدف از احـداث سـد    شـده اسـت   احـداث  خوزستان)
 ازیـ موردن بـرق  تـأمین بخشـی از   سه،کارون  نیروگاه و

مخـرب اسـت.    هـاي  سـیالب  و نیز کنتـرل  ایران کشور
). 23: 1391منابع آب و نیروي ایـران،  توسعۀ شرکت (

هـاي اشـتغال بـه وجـود      فرصت دوره ساخت،در طول 
اشــتغال مســتقیم و  ســه ( آمــده در طــرح کــارون  

که بسـیاري   هزار نفر بوده است 22 بر بالغغیرمستقیم) 
در حـریم   .شود یمشامل از این افراد را مردم روستایی 

آبادي کوچک و  63، تعداد سه کارگاه و دریاچه کارون
و خـود  روستا عرصه و اعیـان   39که  قرار داشتهبزرگ 

جهـاد  انـد (  داده دست از مابقی بخشی از اراضی خود را
  ).1381دانشگاهی دانشگاه تهران، 

گاههـاي روسـتایی و   ه که در ارتباط با سـکونت آنچ
 ، جـاي بحـث و  مسـئله یـک   عنـوان  بـه سد کارون سه 

اي روستایی بـه  گاههبررسی دارد این است که سکونت
سد در طول زمان، دچار تغییر و  فرآیند احداثفراخور 
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اقتصـادي و اجتمـاعی    يهـا  جنبـه تحوالت مختلفی از 
(فواصـل   جاد سد. در واقع چه در قبل و حین ایاند شده
 ) و چـه بعـد از اتمـام پـروژه    1383تـا  1373 يها سال

تاکنون)، روستاهاي پیرامـون، تغییـرات و آثـار     1384(
، کـاهش  هـا  مهـاجرت . انـد  پذیرفتهفضایی گوناگونی را 

کشـاورزي،   توسـعۀ  درآمدها، مشکالت دسترسی، عدم 
و تاثیرآن در اقتصاد خانوارها، بیکـاري   یآب کممشکالت 

هاي گاهجمله مواردي است که امروزه در سکونت و... از
سـال   10پس از گذشـت  روستایی قابل مشاهده است. 

از احداث این سد و تغییرات زیاد روسـتاهاي پیرامـون،   
در این ارتباط مهـم بـوده،   آنچه که که  رسد یمبه نظر 

این است که سـد کـارون سـه تـا چـه میـزان از نظـر        
موثر بوده و سد  ییروستا ههايگا-سکونتدر  اقتصادي

چگونـه  باالدست و پایین دسـت،   يبر وضعیت روستاها
در صـورتی کـه مـوثر     عمل نموده است. از سوي دیگر

 منفـی یـا مثبـت مـی باشـد؟      يرگـذار یتأثبوده، رونـد  
ــرات ســد،   شناســایی وضــعیت موجــود و چگــونگی اث

به مدیریت بهتر نواحی روسـتایی و همچنـین    تواند یم
در  يهــا تیــظرفســتفاده از و ا هــا تیمحــدودکــاهش 
بـر ایـن   اقتصادي پایـدار مفیـد باشـد.     توسعۀ راستاي 

اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیرات اقتصادي سـد  
ارائـه  روستایی پیرامون و  گاههايسکونتکارون سه بر 

ایجـاد شـده در    يهـا  تیـ ظرفاسـتفاده از   جهت یمدل
  پیرامون است.نواحی روستایی  توسعۀ نتیجه سد براي 

  
  مفاهیم، دیدگاهها  و مبانی نظري

در  هـا  رودخانـه ي  حوضـه ي آبی در ها سازه ساخت
. آنچه امـروزه  گردد یبازم 1950  دههبیشتر کشورها به 

این است کـه در برخـی مـوارد احـداث      شود یمتداعی 
منافع زیاد،  واقتصادي -مزایاي اجتماعی با وجودسدها 

از مـوارد   يا پـاره مضراتی را بـه همـراه داشـته کـه در     
ــران ــذ جب ــتند ریناپ ــاران،  .(هس ــیدا و همک : 2003ایش

ی، المللـ  نیبـ ي هـا  سازماني که برخی ا گونه به. 1)150
آب  نیتـأم ي ها پروژهمتوقف کردن  منظور بهمطالعاتی 

انجــام  توســعۀ  درحــالســدها در کشــورهاي  ازجملــه

                                                             
1. Ishida & et al,2003 

 نظر از 2).759: 2007تامس آیگلو و همکاران، ( اند داده
با گسترش دانش و تجربه بشري، به  3نیکمیسیون جها

ي جدیــد و فراگیرشــدن هــا يفنــاوربــه وجــود آمــدن 
 ي مـورد ا گسترده طور به، ساخت سدها ها يریگ میتصم

اسـت. نحـوه احـداث و پیامــدهاي     قرارگرفتـه مباحثـه  
ي جهانی در ا مسئله صورت بهاقتصادي سدها -اجتماعی
کـه اثربخشـی سـدها بـر      شده مطرحی الملل نیبمحافل 

جوامع و روستاهاي پیرامـون، نحـوه معیشـت مـردم و     
 هــا ســتمیاکوسي پیرامــونی و نیــز هــا حــوزهســاکنان 

-WCD, 2000:32رونـد (  یممسائل به شمار  گونه نیازا

اقتصـادي روسـتاها   -بنابراین وضـعیت اجتمـاعی   4؛)36
ي هـا  دهیـ پدي است که بایستی مطالعـه انـواع   ا گونه به

ي سدسازي بر مقولـه  اه پروژه ازجملهطبیعی و انسانی 
نیـز   تیـ درنهاقرار گیرد و  موردتوجهروستایی  توسعۀ 

روسـتایی ارائـه   توسـعۀ  راهکارهایی در راستاي بهبـود  
صنعتی و عمرانـی در سـطح    يها تیفعال توسعۀ  شود.

پایـدار   توسـعۀ   سـاز  نـه یزم توانـد  یمـ ناحیه یا منطقه 
 ماننـد روستایی گردد. ایجاد یک فعالیت صـنعتی آبـی   

فعالیت هاي عمرانـی اسـت کـه نـه تنهـا       ازجمله ،سد
بلکه ایجاد آن  ،ملی دارد توسعۀ ت متفاوتی را در تاثیرا

عبـارت  همحلی و ب توسعۀ مناسبی را نیز در  پیامدهاي
شــــهرها و روســــتاهاي پیرامــــون خــــود  ،دیگــــر

در واقــع  ).108: 1392(پورطــاهري و همکــاران، دارد
هــاي  طــور چشــمگیري بســیاري از حوضــه هســدها بــ
و ایـن تغییرهـا بـا     اند هاي جهان را تغییر داده رودخانه

اجباري روي زنـدگی،   پیامدهاي محلی مداوم و معموالً
هـا   هاي اجتمـاعی و فرهنگـی میلیـون    معیشت و بنیان

 ,Surya( مردم ساکن در این مناطق همراه بوده اسـت 
2008: 175.(  

ــتایی    ــاطق روس ــراي من ــد ب ــس ــد یم ــبب  توان س
توسـعۀ  فعالیت بخش کشـاورزي،   توسعۀ ، ییزا اشتغال

اقتصـاد   بـه  یبخشـ  تنـوع جاده و مسـیرهاي ارتبـاطی،   
این تاثیرات  که یدرصورتروستایی و غیره را ایفا نماید. 

نتیجه آن به  به یقینخوبی شناخته و مدیریت شود، هب
پایدار روستایی کمک خواهد کرد. اما توسعۀ روند بهتر 

                                                             
2. Tahmicioglu & et al,2007 
3. World Commission 
4. World Commission on Dams 
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صـنعتی در  نـی  هاي عمرااز این توانمندي که یدرصورت
نشود، نتیجه آن بـه ناپایـداري و   سطح منطقه استفاده 

ایجاد مسـائل مختلـف بـراي منـاطق روسـتایی منجـر       
  .  )15: 1390(فراهانی و بسطامی،  خواهد شد

 يریکارگ بهبودن در بخش کشاورزي و امکان  مؤثر
جدیـد در   يهـا  يتکنولوژ يریکارگ بهجدید،  يها روش

کشاورزي، اشتغال براي افراد توسعۀاو  يور بهرهراستاي 
روستاها و شهرهاي پیرامـون و تنـوع سـازي مشـاغل،     

 نوع معیشت و درآمدهاي مردم منطقـه، تاثیرگذاري در 
رفــاه و ثبــات  اقتصــادي، کــاهش یــا افــزایش ســطح  

 يهـا  تیـ فعالزیرکشت اراضی کشاورزي، تاثیر در نـوع  
اصلی روسـتاییان و منطقـه، ایجـاد بسـترهایی جهـت      

در میـزان   يرگـذار یتأثصنعتی و عمرانـی،   يها تیفعال
در  يرگذاریتأثدرآمدها و کیفیت زندگی مردم منطقه، 

بودن در رونق صنایع وابسته بـه   مؤثرتولید محصوالت، 
. (، گسـترش صـنعت توریسـم   آالت نیماشکشاورزي و 

توانـد  نکته مهم است که همچنان که سد مـی ذکر این 
مثبـت داشـته    صـورت  بـه ا ر ذکرشدهتاثیرات اقتصادي 

 صـورت  بـه همین تاثیرات و پیامـدها را   تواند یمباشد، 
نطقه تحت نفوذ خود برجـاي  برعکس یعنی منفی در م

 Stott and Smith,2001: 362; Bryan and et( )بگذارد

al, 1975: 189(  ،ایاز و همکاران)و کریمـی   35؛ 1386
  ).75: 1386جشنی و چمانچی، 

ي آبـی در داخـل و خـارج از    اهـ  سازهبررسی اثرات 
که سـاخت و مـدیریت    دهد یمی نشان طورکل بهکشور 

ــه    ــی را ب ــائل و مشــکالت فراوان ــدها، مس ي  عرصــهس
مناطق کشانده اسـت. در  توسعۀ مدیریت و منابع آب و 

 1کمپبـل نتیجه  .شود یمادامه به برخی مطالعات اشاره 
 سـد  محیطـی،  زیسـت  لحـاظ  نشان داد کـه از  )2013(

 شـود و  پـذیرتر  آسـیب  شده که منطقه باعث 2گورجس
ــد ــایش و رون ــش فرس ــه ران ــین ب ــی  زم ــژه در اراض وی

وهواي  کشاورزي افزایش یابد. عالوه بر این تغییرات آب
محلی و تعارضات مکانی نیز از دیگر پیامدهاي آن بوده 

به این نتیجـه رسـیدند    )2012و همکاران ( 3بک است.
وجـود دارد و  منطقـه   هـر  در سـدها  معیشت که اثرات

                                                             
1. Campbell 
2. Gorges 
3. Beck 

 رشـد  به مستقیم طور به زیست محیط تخریب چگونگی
بـه ایـن    )2007( 4اشـرف  شـود.  مربـوط مـی   اقتصادي

ریـزي صـحیح و اصـولی در    رسـد بـا برنامـه   نتیجه می
هـا و از   وري توان به افزایش بهـره  مدیریت منابع آب می

) بـه  2002( 5آواکـل  بین رفتن مشکالت امیـدوار بـود.  
و معتقد اسـت   پرداخته 6پاك مونبررسی تأثیرات سد 

اقتصـادي بـر    ازلحـاظ که سدها عالوه بر تأثیراتی کـه  
گذارند، تـأثیرات اجتمـاعی و   ساکنان پیرامون خود می

 سیاسی نیز به همراه دارند. 
سد باعث بهبود درآمد ) 1393( یزيپرودر تحقیق 
  کشـت منطقـه، بهبـود    یـر سـطح ز  یشروستاییان، افزا

در محصوالت کشاورزي، افزایش  وضعیت اشتغال، تنوع
 و تولیدات در منطقه، بهبود وضعیت توریسـتی منطقـه  

لرکـی   .شده اسـت  نادیده گرفتن نقش مشارکتی مردم
 انـد  دهیرس) به این نتیجه 1393( اوركزاده بختیاري و 

ــدها ــه س ــی   ک ــاي مختلف ــاس معیاره ــر اس ــرات ، ب اث
 يجوادنواحی پیرامون دارند. بر  مدت و درازمدت کوتاه

ــی  )1391( ــان م ــایتمندي    نش ــزان رض ــه می ــد ک ده
سد  دست ییناجتماعی ساکنان در اراضی باالدست و پا

الور فین متفاوت بوده است و ایجاد این سد، بیشـترین  
تأثیرات مثبت اجتماعی را بر روستاي الور فین کـه در  

یجه تحقیـق  سد قرار دارد، گذاشته است. نت دست یینپا
کـه سـد پـانزده     دهـد  یمـ  نشان) 1391قواقلو (امینی 

خــرداد باعــث از بــین رفــتن حقابــه قبلــی روســتاها و 
ــأم ــدودیت تـ ــتاهاي  ینمحـ ــاورزي در روسـ آب کشـ

تحـول در الگـوي کشـت در روسـتاهاي      و دسـت  یینپا
 ینیحسـ ملـک  بر طبق تحقیق  شده است. دست یینپا
ــر مهــم) 1390( ــرات اقتصــادي ینت ــت ، اث ایجــاد رقاب

اد منطقه تحت پوشش، اقتص توسعۀاقتصادي، تقویت و 
شـهري بـه منـاطق روسـتایی، بـاال       هاي یهسرماجذب 

کشاورزي منطقه تحت پوشـش،   هاي ینزمرفتن ارزش 
   .شود یم و... خالصهرفاهی، امنیت غذایی  یساتتأس

با توجه به اینکـه اکثـر سـدها تـاثیرات اقتصـادي      
مطلوبی بر منطقه پیرامون داشته اند، اما بـا توجـه بـه    

مقطعی  صورت بهسد کارون سه مثبت رات شواهد، تاثی
                                                             
4. Ashraf 
5. Avakol 
6. Pak mun 
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بوده و به نسبت سدهاي دیگـر کمتـر مـی باشـد. ایـن      
مطلب تفاوت اصلی تحقیق را با تحقیقـات گذشـته در   

. تفــاوت دیگـر ایــن  کنـد  یمـ راسـتاي انجـام آن بیــان   
در منطقه مورد مطالعه و  ذکرشدهپژوهش با تحقیقات 

نگـاه و  ) است. تفاوت بعدي در 3(کارون  نظر موردسد 
 توسـعۀ  بینش حاکم بر تحقیق که مبتنی بر چـارچوب  

پایدار می باشـد. همچنـین اولـین تحقیـق دانشـگاهی      
. نکتـه مهـم   دیآ یمبه شمار  موردنظرجهت بررسی سد 

دیگر اینکـه بـا توجـه بـه عـدم مطالعـه تـاثیرات سـد         
بـراي منطقـه مـورد     توانـد  یمـ ، ایـن تحقیـق   موردنظر

رد نیز نشان دهند تفـاوت  مطالعه مفید باشد که این مو
  باشد. آن با تحقیقات قبلی می

  
  خالصه پیشینه تحقیق -  1 جدول

  نتیجه کلی  عنوان  محقق

 اجتماعی و یطیمح ستیز مسائل  )2013( کمپبل
  چین در گورجیس سد از

فرسایش اراضی کشاورزي  روند شود و پذیرتر آسیب شده که منطقه باعث سد
  افزایش یابد.

بک و همکاران 
)2012(  

 معیشت و یطیمح ستیز اثرات
  شود. مربوط می اقتصادي رشد به مستقیم طور به زیست محیط تخریب چگونگی  سدها

بررسی تاثیرات سدهاي کوچک بر   )2007( اشرف
  کشاورزي و منابع آب

ریزي صحیح و با بررسی سدهاي کشور پاکستان به این نتیجه رسید که با برنامه
ها و از بین رفتن  وري توان به افزایش بهره ب میاصولی در مدیریت منابع آ

  مشکالت امیدوار بود.

گذارند، سدها عالوه بر تأثیراتی که ازلحاظ اقتصادي بر ساکنان پیرامون خود می  سدها سیاسی و اجتماعی اثرات  )2002( آواکل
  تأثیرات اجتماعی و سیاسی نیز به همراه دارند.

  )1393( یزيپرو
از سد  یین اثرات ناشیتع

قاسم یاسوج از دیدگاه  شاه
 بردار روستاییان بهره

  کشت منطقه، بهبود یرسطح ز یشسد باعث بهبود درآمد روستاییان، افزا
در  و...وضعیت اشتغال، ، افزایش تولیدات در منطقه، بهبود وضعیت توریستی 

  است. احداث سد
زاده بختیاري  لرکی

 ااثرات احداث سدهارزیابی   )1393( اوركو 
نواحی بر  مدت و درازمدت اثرات کوتاه، بر اساس معیارهاي مختلفی سدها

  پیرامون دارند.
  

  )1391( يجواد
اثر احداث سد بر وضعیت 

باالدست و  اقتصادي- اجتماعی
  پایین دست سد خاکی الور فین

سد  دست یینساکنان در اراضی باالدست و پا اقتصادي-اجتماعیرضایتمندي 
  بوده است. سد دست یینپا بر بیشترین تاثیرو  استالور فین متفاوت 

 ینیحسملک 
)1390(  

اقتصادي  -ارزیابی اثرات اجتماعی
 توسعۀ سد سلیمانشاه سنقر بر 

  روستایی

قه اقتصاد منط توسعۀ ایجاد رقابت اقتصادي، تقویت و ، اثرات اقتصاديین تر مهم
  و.. شهري به مناطق روستایی هاي یهتحت پوشش، جذب سرما

سد  اقتصاديارزیابی اثرات   )1390( تاتار
  مخزنی شیان

روستایی  مردمها کارشناسان پروژه تأثیر مثبت و از دیدگاه  از دیدگاه بیرونی
  ر روستاها داشته است.پروژه تأثیر نامطلوبی ب

  )1394هاي تحقیق،  یافته( مأخذ

  
  )1394هاي تحقیق،  یافته( مدل مفهومی تحقیق: مأخذ - 1 شکل



 96تابستان / بیست و چهارم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                            190

  وش تحقیقر
-روش تحقیق بـا توجـه بـه ماهیـت آن توصـیفی     

در این پـژوهش   .استتحلیلی و از نظر هدف کاربردي 
روسـتاها را بـر اسـاس تقسـیمات بخـش یـا        توان نمی

 کـه  چراجامعه آماري در نظر گرفت؛  وانعن بهدهستان 
 راتیتـأث روستاها به فراخور فاصله از سـد کـارون سـه    

گرفتن از حوزه کارون  بافاصلهو  اند رفتهیپذمتفاوتی را 
، محیطی زیستدر بخش  مثال  عنوان بهمسلماً روستاها 

. بهترین گزینه جهـت انتخـاب   اند نشدهمتقبل  تأثیراتی
نقـاط   نظـر  ازسـه   کـارون  جامعه آماري در حوزه سـد 

 فاصـله  یـک روستایی این است که روستاها بـر اسـاس   
مشخص و همچنـین خصوصـیات جغرافیـایی انتخـاب     

حـوزه   شـده  مشخصتعداد روستاهاي  که آنجا ازگردد. 
، شـده  گرفتهسد کارون سه بر اساس معیارهاي در نظر 

 تمـامی و امکان دسترسی و مطالعه  باشد یمروستا  63
روسـتاهاي نمونـه    عنـوان  بـه  آبـادي  38، شدبا ینمآنها 

روستاي نمونه از بین روستاهایی که در  38تعیین شد. 
کیلـومتري   3حوزه سد کارون سه و رود کارون، فاصله 

متـر ارتفـاع،    1000با رود کارون، توپوگرافی کمتـر از  

حضور نیروي انسانی آنها در احداث سد کـارون سـه و   
، باشـند  یم شده ذکرات پذیرفتن از تبع همچنین تاثیر

نفـر   13011روستا داراي جمعیت  38انتخاب شد. این 
بنـدي روسـتاها در سـه     گروه .باشند میخانوار  2531و 

بر  بدون تغییر، صرفاً تملک اراضی و جابجا شده)( مورد
اساس میزان تاثیرپذیري روستاها از سد مشخص شـده  

ر است که این تاثیرپذیري از طریق سوال مطرح شده د
عملیات پرسشگري مشخص شـد. تعـداد نمونـه مـورد     

ها، بر اساس میزان نمونـه   مطالعه براي هر کدام از گروه
مورد مطالعه براي هر روستا بـوده اسـت؛ چـرا کـه بـه      
فراخور تعداد روستاها، تعداد نمونه براي هـر طبقـه یـا    

فرمول کـوکران،   بر اساسگروه نیز متفاوت بوده است. 
 نهایـت  درخانوار محاسبه و  334داد نمونه آماري به تع

خـانوار ارتقـاء    350جهت افزایش دقت و اطمینان بـه  
سرپرست خانوار روستایی  گري در سطحیافت. پرسش 

روایی و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفاي  .گرفتانجام 
هـا  داده تیـ نها درتاییـد شـد.    71/0کرونباخ در سطح 

 SPSSآمـاري   فـزار ا نرمآوري با استفاده از پس از جمع
  .شوند یمیکپارچه 

  

  

  
  )1392برداري کشور،  سازمان نقشه( مطالعه؛ مأخذ نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه و توزیع روستاهاي مورد -2 شکل

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

درجه و  31شهرستان ایذه در استان خوزستان، در 
 ودقیقه  52درجه و  49ثانیه شمالى و  22 ودقیقه  50
است که از  شده واقعنسبت به گرینویچ  شرقیثانیه  16

فارسان و کوهرنگ  هاي شهرستانشرق و شمال شرق به 
، از مسجدسلیمانو از شمال و شمال غرب به شهرستان 

جنوب و جنوب غرب به استان کهگیلویه و بویراحمد و 
. مرکز این شهرستان شود میمنتهی  ملک باغشهرستان 
متري از سطح  767 ارتفاعرس با زاگ هاي کوهدر دامنه 

میزان  قرار دارد. کیلومترمربع 39/3779دریا و مساحت 
و متوسـط   متـر  یلـی م 656متوسط  طور بهباران ساالنه 

(میکانیکی  است گراد یسانتدرجه  24درجه حرارت نیز 
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سرشـماري نفـوس و    بر اسـاس ). 54: 1391و صادقی، 
ـ  بـالغ کل جمعیـت روسـتایی منطقـه     1390مسکن   رب
 مرکـز آمــار ( باشـد  یمــخـانوار   16873نفـر و   80908

ــران، ــد). 1390ایــ ــارون  ســ ــهکــ ــی  ســ از  یکــ
رودخانـه   کـه بـر روي   تاسـ  ایران سدهاي ترین بزرگ
هدف از  .شده است  احداث ایران در جنوب غربی کارون

 ازیـ ن مـورد  بـرق  تأمین بخشی از، نیروگاه احداث سد و
 مخـرب اسـت   هـاي  سـیالب  و نیـز کنتـرل   ایران کشور

  .)1391، منابع ایران توسعۀ شرکت (
  

  اصلی بحث
بـراي  : تاثیرگذاري سد در بعد اقتصادي روسـتاها 

مقایسه دقیق میانگین هاي نمونه متغیرهاي اقتصـادي  
و توسعه نواحی روستایی مورد مطالعه با توجه به ایجاد 

ي وابسـته اسـتفاده   ها نمونه t  سد از آزمون مقایسه اي
 :Ho)  (μ2  ) مـالك قضـاوت فـرض   1جـدول( گردید. 

μ1=) در مقابلH1: μ1≠ μ2 (   است. با توجه بـه مقـدار
سطح معناداري متغیرهـاي رقابـت اقتصـادي، توسـعۀ      
گردشگري، اشتغال، توسعۀ  صنعت، افزایش تأسیسات، 

ــه    ــردم ک ــد م ــدرت خری ــاه و ق ــزایش رف ــا  اف ــر ب براب
)Sig=000/0  ــدار ــون از مق ــت و چ  α (α=0/05) ) اس

یعنی عدم معناداري در  Hoاست. پس فرض  تر کوچک
شود و با توجـه بـه اخـتالف     یممتغیرها رد زمینه این 

در تمامی  tمیانگین که عددي مثبت و همچنین مقدار 
متغیرهاي نـامبرده کـه  آن نیـز عـددي مثبـت اسـت       

) بـه  μ2> μ1) یـا ( o> μ2- μ1توان نتیجه گرفت: ( یم
ي اقتصـادي در  هـا  متغیـر این معنی که وضـعیت ایـن   

بعـد از   ی منطقـه طـورکل  بـه نواحی روستایی پیرامون و 
) بهتر از وضـعیت آنهـا در قبـل از ایجـاد     μ2ایجاد سد(

تـوان نتیجـه گرفـت کـه سـد       یمـ باشد و  یم) μ1سد(
ي اقتصـادي  هـا  متغیـر کارون سـه در بهبـود وضـعیت    

  بوده است.  مؤثرروستاهاي پیرامون 
نتایج سه متغیر توسعۀ کشاورزي، قیمـت زمـین و   

اما با توجه قوت دادن به اقتصاد محلی نیز معنادار بوده 
کـه منفـی بـوده     هرکدامبراي  آمده دست به tبه میزان 

ــه ــب  (ب ــ)  -282/0؛  -062/0؛  -182/0ترتی ــوان یم  ت
اینگونه نتیجه گرفت که سد کارون سه در زمینـه ایـن   

ــدون   ــا ب ــا ی ــأثمتغیره ــزان   ریت ــه می ــا اینک ــوده و ی ب
بـراي   آمده  دست بهي آن با توجه به میانگین رگذاریتأث
) بـوده  3ه کمتر از متوسـط دامنـه مـالك (   ک کدام هر

تر از حد متوسط می باشد. عالوه بر ایـن دو  است پایین
قیمـت زمـین داراي سـطح معنـاداري     متغیر، درآمد و 

  α ) بوده که بیشـتر از مقـدار  177/0؛ 068/0( ترتیب به
)α=0.05 (باشد و لذا فرض صفر در زمینـه ایـن دو    می

. با توجه گردد یمتایید متغیر یعنی عدم معناداري آنها 
) -062/0متغیر قیمت زمین برابر بـا (  tبه اینکه میزان 

 ) و بعد از سد14/3( منفی و میانگین قبل از ایجاد سد
) بوده و در نتیجه میزان میانگین چندان تفاوتی 07/3(

ي ریتـأث نداشته است. لذا در زمینه این متغیر تغییر یـا  
با توجه به اینکـه   رخ نداده است. در مورد قیمت زمین

اراضی نزدیک دریاچه سد توسط نیروگـاه کـارون سـه    
روسـتاییان   خـود  يخـود  بـه اسـت، لـذا    شده  يداریخر

و از سوي دیگـر نیـز مـدیریت     اند کردهمهاجرت  ازآنجا
در راسـتاي   هـا  برنامـه مناسبی در زمینه اجراي برخـی  

ي از این اراضی توسط نهادها انجام بردار بهرهاستفاده و 
رفتـه اسـت. عـالوه بـر ایــن اراضـی کـه متعلـق بــه        نگ

ي هـا  تیـ حما عـدم روستاییان می باشد نیـز بـه دلیـل    
اقتصـادي از آنهـا،    استفادهمدیریتی و مالی در راستاي 

ــت.     ــرده اس ــدا نک ــاوتی پی ــت تف ــر ارزش و قیم از نظ
خـود   افـت ی یمـ قیمـت زمـین افـزایش     کـه  یدرصورت

جـذب   هجملـ  ازسبب پایداري برخی موارد  توانست یم
  بشود.   ها تیفعالجمعیت و رونق انواع 

که برابـر   tمقدار  توجهدر مورد متغیر درآمد نیز با   
) مثبت بوده، بایستی بیان کرد که میـانگین  085/0( با

) بوده کـه  16/3( ) و بعد از سد07/3( قبل از ایجاد سد
 هرچندتفاوت چندانی وجود ندارد. در مورد این متغیر 

رآمد براي روستاییان بوده است؛ اما سد سبب افزایش د
کـه بـا ایجـاد درآمـد جدیـد بـراي        رسـد  یمـ به نظـر  

روستاییان در نتیجـه سـد، میـزان درآمـدهاي آنهـا از      
ي دامـداري بـه نسـبت    هـا  تیـ فعالبخش کشـاورزي و  

است. بر همین اساس، تفاوتی چندانی در  افتهی  کاهش
 چراکـه وضعیت درآمدي آنها به وجـود نیامـده اسـت؛    

ــداري و   د ــت، باغ ــاهش زراع ــبب ک ــد س ــدهاي س رآم
دامداري روستاها شده و بعد از پایان سـد نیـز، بخـش    
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کشـاورزي دیگـر نتوانسـته اسـت تـوان قبلـی خـود را        
ــد. ــه بازیاب ــاي  طــورکل ب ی بایســتی گفــت کــه متغیره

اقتصادي  نواحی روستایی با توجه به تـاثیرات سـد در   
در برخـی   قبل و بعد از ایجاد آن معنـادار بـوده اسـت.   

مثبـت و در   صـورت  بـه ي سد رگذاریتأثمتغیرها میزان 
منفـی یـا بـدون     صـورت  بهي رگذاریتأثبرخی متغیرها 

در هـر   هـا  نیانگیـ مبوده اسـت. در واقـع تفـاوت     ریتأث
ی وضعیت میزان تغییرات و تـاثیرات سـد   خوب بهمتغیر 

 بـاوجود ی طـورکل  بـه که  دهد یمدر قبل و بعد را نشان 
در حـد   ریتـأث برخی موارد، ولی میـزان  تاثیرات سد در 

متوسط بوده است. تحلیل کلی به این صورت می باشد 
که در زمینه متغیرهاي رقابـت اقتصـادي، گردشـگري،    

ي مثبتی رگذاریتأثسد  و... ساتیتأساشتغال، صنعت و 
داشته است. بـراي نمونـه در بخـش گردشـگري، سـد      

ت ي جدید، افزایش برخـی خـدما  ها جاذبهسبب ایجاد 
ی، افزایش گردشگر در روسـتاهاي حاشـیه رود   راه نیب
ي ها اشتغالعالوه بر ... شده است. یا در بحث اشتغال، و

ایجاد شده در جریان ساختمان سد، مشاغلی را نیـز در  
فصلی در حاشیه دریاچـه بعـد    صورت بهبخش خدمات 

ي سد رگذاریتأثاز احداث، فراهم نموده است. در زمینه 
این است کـه بـراي تـاثیرات     رسد یم آنچه مهم به نظر

مثبت ، یک برنامه نظامند و منظم در راسـتاي توسـعۀ    
ي بهینــه و پایــدار از آنهــا وجــود نــدارد.  بــردار بهــرهو 
ي اقتصـادي از آنهـا   ها يبردار بهرهي که حداقل ا گونه به

صورت گرفته و در صورت ادامه این رونـد و نبـود یـک    
ابعـاد اجتمـاعی و    برنامه ویـژه، مشـکالت مختلفـی در   

ــد. طــیمح ســتیز ــد آم ــه وجــود خواه ــه ب ی در منطق

  
  روستایی سد بر نواحی اقتصادي  متغیرهايبررسی معناداري  - 1 جدول

  متغیر
(قبل  وضعیت

و بعد از ایجاد 
  سد)

اختالف 
  میانگین

  

انحراف 
  استاندارد

میانگین 
خطاي 
انحراف 
  استاندارد

  % فاصله اطمینان95

t df  
سطح 

 معناداري
)Sig(  حد باال  حد پایین  

رقابت 
  اقتصادي

  بعد از ایجاد 000/0 349 55/5 - 170/0 - 357/0 047/0 889/0 264/0  قبل از ایجاد
توسعه 
  کشاورزي

  بعد از ایجاد 001/0 349 -29/3 291/0 073/0 055/0 03/1 - 182/0  قبل از ایجاد
توسعه 

  گردشگري
  بعد از ایجاد 000/0 349 0/28 -763/0 - 878/0 029/0 548/0 820/0  قبل از ایجاد

  بعد از ایجاد 000/0 349 0/12 - 370/0 - 515/0 036/0 686/0 442/0  قبل از ایجاد  اشتغال

  بعد از ایجاد 068/0 349 83/1 006/0 - 177/0 046/0 857/0 08/0  قبل از ایجاد  درآمد
توسعه 
  صنعت

  بعد از ایجاد 000/0 349 44/4 - 059/0 - 154/0 024/0 450/0 107/0  قبل از ایجاد
قیمت 
  زمین

  بعد از ایجاد 177/0 349 -35/1 154/0 - 028/0 046/0 869/0 -062/0  قبل از ایجاد
افزایش 
  تأسیسات

  بعد از ایجاد 000/0 349 4/12 - 285/0 - 392/0 027/0 510/0 339/0  قبل از ایجاد
افزایش 
رفاه و 

بعد از ایجاد  000/0 349 10/4 - 074/0 - 210/0 034/0 649/0 142/0قبل از ایجاد 
تقویت 
اقتصاد 
  محلی

  قبل از ایجاد
  بعد از ایجاد 000/0 349 -23/5 388/0 176/0 054/0 01/1 - 282/0

  )1394 هاي تحقیق، (یافته مأخذ
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 دسـت  نییپامقایسه نواحی روستایی باالدست و 
 متغیرها بـر اسـاس   براي مقایسه: متغیرهاسد از نظر 

در قبل و بعـد  دست،  یینپانواحی روستایی باالدست و 
شد.  استفادهي مستقل ها نمونه tاز ایجاد سد از آزمون 

شده و  یانب Fدر قالب آماره با توجه به آزمون لونت که 
گـردد کـه از روش    یم)، مشخص Sig( سطح معناداري

هـا جهـت قضـاوت     یانسواربرابري واریانس یا نابرابري 
در ایـن   با توجه به مقدار آزمـون لونـت  استفاده گردد. 

از سطح نابرابري واریانس  متغیرها براي تمامیتحقیق، 
در مقابـل  =μ2)  (Ho: μ1شد. نتیجه آزمـون   استفاده 

)H1: μ1≠ μ2( )کــه در آنμ1  نــواحی روســتایی (
دسـت   یینپـا ) نـواحی روسـتایی   μ2باالدست دست و (

اسـت. بـا توجـه بـه      شـده  ارائهباشد، در جدول زیر  یم
و چـون از   برابر با صفر اسـت مقدار سطح معناداري که 

است. پس فرض تحقیـق   تر کوچک α (α=0.05) مقدار
 مبنی بر وجود تفـاوت معنـادار بـین نـواحی روسـتایی     

سـد بــر   يرگـذار یتأثاز نظـر   دسـت  یینپـا باالدسـت و  
 توسعۀ جز به متغیرهاي اقتصادي، براي تمامی ها متغیر

قیمـت   و )258/0( که داراي سطح معناداري کشاورزي
تایید و فرض  )239/0(که داراي سطح معناداري  زمین

اي اینکـه مشـخص شـود    گـردد. حـال بـر    یمـ صفر رد 
در کـدام ناحیـه    یرهامتغسد بر هر یک از  يرگذاریتأث

) Mean Difference( میانگین اختالفاز  باشد بهتر می
، افزایش )398/0( ي اشتغالمتغیرهاگردد.  یماستفاده 

) و قـوت دادن بـه   174/0(رفاه و قـدرت خریـد مـردم   
مثبـت   هاچون مقدار میانگین آن) 262/0اقتصاد محلی(

باشد. یعنـی   یم) μ2> μ1) یا (o> μ2- μ1است پس (
در نـواحی   هـا  متغیر سد بر روي این يرگذاریتأثه اینک

ــواحی  )μ1( روســتایی باالدســت دســت ــه  ن نســبت ب
اما بوده است. بیشتر یا بهتر  )μ2دست ( یینپاروستایی 

 گردشگري توسعۀ )، -783/0( رقابت اقتصادي متغیرها
-548/0( صنعت توسعۀ )، -681/0( )، درآمد-643/0(

ون مقــدار تفــاوت ) چــ-307/0( ســاتیتأس)، افــزایش 
) درســت μ2< μ1میــانگین آنهــا منفــی بــوده، پــس (

سد بـر روي   يرگذاریتأثگفت که  توان یمباشد. لذا  می
) بهتـر  μ2(دست نییپادر نواحی روستایی  متغیرهااین 

باشــد.  ) مــیμ1( از نــواحی روســتایی باالدســت دســت

کلی بایســتی بیــان نمــود کــه بــین دو ناحیــه طــور بــه
ي اقتصـادي  متغیرهـا از نظـر   سـت د نییپـا باالدست و 

، متغیرهـا تفاوت معنادار وجـود دارد کـه ایـن تفـاوت     
برخی در روستاهاي باالدست بیشتر بـوده و برخـی در   

ــاروســتاهاي  ــل اصــلی آن میــزان . دســت نییپ از دالی
ــل    ــه دلی ــایی روســتاها ب ــت جغرافی دسترســی، موقعی

 ازجملهکوهستانی بودن، تاثیرات متفاوت اکوسیستمی 
دچـار مشـکالت زیـادي     دسـت  نییپـا روستاهاي اینکه 
تاثیرات منفـی،   باوجود، اما روستاهاي باالدست اند شده

با توجه موقعیـت جغرافیـایی آنهـا، از نظـر متغیرهـاي      
. عـالوه بـر ایـن    اند نمودهاقتصادي وضعیت بهتري پیدا 

و توانمنـدها در راسـتاي ایجـاد     هـا  جاذبـه ایجاد برخی 
 خـود  يخـود  بـه ر باالدست و مشاغل د ها تیفعالبرخی 

سـد   يرگذاریتأثسبب ایجاد تفاوت در متغیرها از نظر 
  شده است.   دست نییپادر دو ناحیه باالدست و 

مقایسه موقعیت جغرافیایی روستاها در ارتبـاط  
ي دار یمعنبراي بررسی تفاوت : با سد از نظر متغیرها

ي سد در متغیرهاي اقتصادي بـر اسـاس   رگذاریتأثبین 
 Fگاههـاي روسـتایی از تحلیـل واریـانس(    نتتیپ سکو

در  آمـده  دسـت  بهفیشر) استفاده شد. با توجه به نتایج 
ي سـد در  رگـذار یتأثنتیجه گرفـت   توان یم)، 3جدول(

تیپ روستاهاي مورد مطالعه از نظر جغرافیایی نسـبت  
به سد(روستاي بدون تغییـر، روسـتاي جابجـا شـده و     

تمامی متغیرهـاي  روستاي صرفاً تملک اراضی) از نظر  
ــهاقتصــادي  ــز ب ــتالف   ج ــاورزي داراي اخ ــعۀ کش توس

عنـوان نمـود کـه     تـوان  یمـ ، لـذا  باشند یمي دار یمعن
ــات  ــاالً   رگــذاریتأثاختالف ــن متغیرهــا احتم ســد در ای

نیست. یعنـی متغیـر مسـتقل بـر روي      تصادف برحسب
 باشـند  یمـ متغیرهاي وابسته مورد مطالعه داراي اثري 

براي این نوع سـه نـوع روسـتاها    که چنین شرایطی را 
 Fکه اثر کلـی   گردد یمفراهم کرده است؛ لذا مشخص 

ي هـا  یآزمـودن بین  شده يبند گروهبراي عوامل مستقل 
متغیر توسعۀ  جز بهسه تیپ روستایی با تمامی متغیرها 

است. به این معنی که حداقل یکـی   دار یمعنکشاورزي 
، متفاوت از از این سه نوع تیپ روستاهاي مورد مطالعه

 .  باشند یمدیگر روستاها 
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  ایجادسد در بعد از  دست یینباالدست و پاروستایی نواحی  در  متغیرها تفاوت معناداري - 2 جدول
مقایسه تفاوت معناداري 

متغیرها در نواحی باالدست و 
دست در بعد از ایجاد  یینپا

سد (شرط برابري و نابرابري 
  واریانس)

Levene's Test 
for Equality of 

Variances  
t-test for Equality of Means  

F Sig  t  
df  

Sig(2-
Tailed) 

Mean 
Difference 

Std.Error 
Difference  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  

Lower  Upper  

شرط   رقابت اقتصادي
 -579/0 -987/0 103/0 -783/0 000/0 2/165 - 58/7 000/0 9/44  نابرابري

توسعه 
  کشاورزي

شرط 
 359/0 -097/0 115/0 130/0 258/0 4/134 13/1 000/0 5/157  نابرابري

توسعه 
  گردشگري

شرط 
 -555/0 -731/0 044/0 -643/0 000/0 2/160 - 4/14 000/0 8/38  نابرابري

شرط   اشتغال
 461/0 335/0 031/0 398/0 000/0 7/346 4/12 000/0 40/34  ينابرابر

شرط   آمددر
 -577/0 -786/0 053/0 -681/0 000/0 5/243 - 8/12 000/0 59/14  نابرابري

شرط   توسعه صنعت
 -375/0 -720/0 087/0 -548/0 000/0 3/128 -27/6 000/0 3/154  نابرابري

شرط   قیمت زمین
 075/0 -301/0 095/0 -112/0 239/0 7/163 - 18/1 000/0 6/54  نابرابري

افزایش 
  تأسیسات

شرط 
 -237/0 -377/0 035/0 -307/0 000/0 3/138 -69/8 000/0 5/38  ابرابرين

افزایش رفاه و 
قدرت خرید 

  مردم

شرط 
 266/0 081/0 047/0 174/0 000/0 8/265 70/3 000/0 0/306  نابرابري

تقویت اقتصاد 
  محلی

شرط 
 414/0 111/0 076/0 262/0 001/0 2/157 41/3 000/0 1/155  نابرابري

  )1394هاي تحقیق، ه(یافتمأخذ
  

براي مشخص نمودن اختالفـات سـطح روسـتاهاي    
ي سـد در متغیرهـاي   رگـذار یتأثمورد مطالعـه از نظـر   

ــاقتصــادي  شــده از آزمــون دانکــن اســتفاده   دار یمعن
گردید. نتایج آزمـون دانکـن نشـان داد کـه بـه لحـاظ       
متغیر رقابت اقتصـادي، نـوع روسـتاهاي صـرفاً تملـک      

) بـاالتر از  دو  47/3بـه میـانگین (  اراضی با توجه به رت
نــوع دیگــر روســتاها مــی باشــد. همچنــین در متغیــر  

) در 90/3اشتغال روستاهاي بدون تغییـر بـا میـانگین(   
رتبه اول، در متغیر توسعۀ  صنعتی، روسـتاهاي بـدون   

) در رتبه اول، در متغیر افزایش 20/3تغییر با میانگین(
دریاچـه) بـا   (حاشیه  جاشده جابه يروستاها، ساتیتأس

) در رتبه اول، در متغیر قـوت دادن بـه   48/3( میانگین
جاشده(حاشیه دریاچـه)  اقتصاد محلی، روستاهاي جابه

ــانگین (  ــا میـ ــعۀ   01/3بـ ــر توسـ ــه متغیـ )، در زمینـ
)، 58/3( گردشگري،روستاهاي بدون تغییر بـا میـانگین  

(حاشــیه  جاشــدهدر متغیــر درآمــد، روســتاهاي جابــه
) در رتبـه اول، در متغیــر  45/3( دریاچـه) بـا میـانگین   

ــا     ــی ب ــک اراض ــرفاً تمل ــتاهاي ص ــین روس ــت زم قیم
) و در متغیر افزایش رفاه و قدرت خرید 88/3میانگین(

مــردم، روســتاهاي صــرفاً تملــک اراضــی بــا میــانگین  
  ) در رتبه اول قرار می گیرند. 60/3(

  



  195                                                                                     ...روستایی گاههاي سکونت توسعۀ بر مخزنی سدهاي اقتصادي تأثیرات بررسی

  روستاها با سد يریرپذیتأثو میزان  ارتباط  بر اساس متغیرهاتفاوت معناداري  -3جدول
  F Sig  میانگین مربعات  درجه آزاديمجموع   واریانس  متغیرها

  رقابت اقتصادي
  92/12  2  85/25  بین گروهی

  695/0  347  2/241  درون گروهی  000/0  590/18
  ***  349  1/267  مجموع

  کشاورزي توسعۀ 
  44/1 2  88/2  بین گروهی

  628/0 347  8/217  درون گروهی  102/0  293/2
  *** 349  7/220  مجموع

توسعۀ  
  گردشگري

  24/5 2  48/10  بین گروهی
  176/0 347  07/61  درون گروهی  000/0  788/29

  *** 349  56/71  مجموع

  اشتغال
  62/13 2  25/27  بین گروهی

  074/0 347  71/25  درون گروهی  000/0  929/183
  *** 349  96/52  مجموع

  درآمد
  35/8 2  70/16  ن گروهیبی

  285/0 347  00/99  درون گروهی  000/0  281/29
  *** 349  7/115  مجموع

  توسعۀ  صنعت
  50/27 2  01/55  بین گروهی

  251/0 347  95/86  درون گروهی  000/0  768/109
  *** 349  9/141  مجموع

  قیمت زمین
  21/52 2  4/104  بین گروهی

  237/0 347  09/82  درون گروهی  000/0  680/220
  *** 349  5/186  مجموع

  افزایش تأسیسات
  80/3 2  60/7  بین گروهی

  061/0 347  13/21  درون گروهی  000/0  393/62
  *** 349  73/28  مجموع

افزایش رفاه و 
قدرت خرید 

  مردم

  10/32 2  21/46  بین گروهی
  151/0 347  37/52  درون گروهی  000/0  708/212

  *** 349  5/116  مجموع
قوت دادن به 
  اقتصاد محلی

  

  26/4 2  51/8  بین گروهی
  325/0 347  6/112  درون گروهی  000/0  819/10

  *** 349  1/121  مجموع
  )1394هاي تحقیق، (یافته مأخذ

  
روستایی با توجه به ایجاد سد شـکل گیـرد، عـالوه بـر     

یـزي  ر برنامه، ذکرشدهیرگذار تأثعوامل بیرونی و درونی 
اصـالح   ازجملهیجادشده اهاي  یتظرففضایی مبتنی بر 

الگوي کشت، توسعۀ  توریسـم، گسـترش خـدمات در    
ساحل دریاچه، گسترش بازارهـاي محلـی و... بایسـتی    
مدنظر قرار گیرد. براي هر بخش یک ظرفیـت خاصـی   

دسـت نهفتـه    یینپـا در منطقه چه در باالدسـت و چـه   
مند یـک بیـنش و   است که براي اجرایی کردن آن نیاز

مدیریت مناسب است. براي نمونه در باالدست با توجه 
شـده و   یجاداهاي  یلپتانسبه وضعیت محیطی حاکم و 

همچنــین مشــکالت موجــود بــراي روســتاها، بهتــرین 
آیـد.   یمـ گزینه گسترش و توسعۀ  توریسـم بـه شـمار    

وجود دریاچه سد، نزدیکی به جاده اصـلی شهرسـتان،   
ین کوه اسـتان بـا   تر مرتفع عنوان بهوجود کوه منگشت 

مـاه از   6و پوشیده از بـرف بـراي حـدود     3613ارتفاع 
ي قوسی کـارون سـه، محـیط بکـر و     ها پلسال، وجود 

ي بلـوط، وجـود چنـدین روسـتاي     هـا  جنگـل طبیعی، 
باشـد کـه    یمـ مواردي  ازجملهو...  شده ثبتگردشگري 

 یزي در زمینه توسعۀ  توریسم را توجیعر برنامهتوجه و 
نمایـد. از سـوي دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر          یم
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روستاهاي باالدست سد به دلیل قطع دسترسـی جـاده   
ارتباطی به نسبت قبل از ایجاد سد وضعیت نـامطلوبی  

توانـد   یمـ یزي گردشگري در این منطقه ر برنامهدارند، 
بسیاري از مشکالت مردم در این زمینه و دسترسی بـه  

ید. توسعۀ گردشـگري عـالوه   خدمات بهتر را مرتفع نما
باشـد، موجـب    یمیرگذار تأثمستقیم  صورت بهبر اینکه 

یسـات، توسـعۀ    تأسارائـه   ازجملـه تقویت دیگر بخـش  

ي آبی، توسعۀ  مراکز ها ورزش، توسعۀ  امکانات ها جاده
ي هــا طــرحســازد. توسـعۀ   یمـ بهداشـتی و... را فــراهم  

ــه و     ــاحل دریاچ ــدمات در س ــترش خ ــداري، گس باغ
ي ا گلخانـه اي محلی، اصالح الگوي کشت، کشت بازاره

دسـت   یینپـا و توسعۀ دامداري و دامپروري صنعتی در 
  گردد. یماز دیگر راهکارهاي مناسب محسوب 

  
سد(روستاهاي بدون تغییر، در ارتباط با  شده یبررساقتصادي  تفاوت گروه هاي همگن روستایی  بر اساس متغیرهاي -4 جدول

  تملک اراضی) جاشده و یا صرفاًهجاب
 معناداري طبقات در سطح آلفا  متغیرها و تیپ روستاها

  متغیرها و تیپ روستاها  05/0
 معناداري طبقات در سطح آلفا

05/0  

  بعد توسعه گردشگري  3  2  1  تعداد  3  2  1  تعداد  بعد رقابت اقتصادي

   جاشدههروستاي جاب      87/2  134  روستاي بدون تغییر
      18/3  125  )(حاشیه دریاچه

  جاشدهجابهروستاي 
    36/3    91  روستاي صرفاً تملک اراضی    38/3    125  (حاشیه دریاچه) 

  58/3      134  روستاي بدون تغییر    47/3    91  روستاي صرفاً تملک اراضی
  3  2  1  تعداد  بعد درآمد  3  2  1  تعداد  بعد اشتغال

      00/3  134  روستاي بدون تغییر      19/3  91  روستاي صرفاً تملک اراضی
(حاشیه جاشده جابهروستاي 

      00/3  91  روستاي صرفاً تملک اراضی    63/3    125  دریاچه)

(حاشیه جاشده جابهروستاي   90/3      134  روستاي بدون تغییر
    45/3    125  دریاچه)

  3  2  1  تعداد  بعد قیمت زمین  3  2  1  تعداد  بعد توسعه صنعت
(حاشیه جاشده جابهروستاي 

(حاشیه جاشده جابهروستاي       34/2  125  دریاچه)
      47/2  125  دریاچه)

    09/3    134  روستاي بدون تغییر    09/3    91  روستاي صرفاً تملک اراضی
  88/3      91  روستاي صرفاً تملک اراضی    20/3    134  روستاي بدون تغییر

بعد افزایش رفاه و قدرت خرید   3  2  1  تعداد  بعد افزایش تاسیسات
  3  2  1  تعداد  مردم

      57/2    روستاي بدون تغییر      17/3  134  روستاي بدون تغییر

(حاشیه جاشده جابهروستاي     46/3    91  روستاي صرفاً تملک اراضی
    28/3      دریاچه)

(حاشیه جاشده جابهروستاي 
  60/3        روستاي صرفاً تملک اراضی    48/3    125  دریاچه)

  بعد قوت دادن به اقتصاد محلی
  3  2  1  تعداد  

      68/2  91  روستاي صرفاً تملک اراضی  ***  ***  ***  ***  ***
      69/2  134  روستاي بدون تغییر

(حاشیه جاشده جابهروستاي 
    01/3    125  دریاچه)

  )1394هاي تحقیق، (یافتهمأخذ
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ـ ظرفاز  يبـردار  بهـره ارائه مدل جهت   يهـا  تی
دار پایتوسعۀاینکه شرایط الزم براي روند  ايبرتوسعۀ: 
اما موضوع مهم دیگـر در زمینـه بسترسـازي     -محیطی
روستاها با توجه به ایجـاد سـد، حـذف و    توسعۀ جهت 

ایجاد سـد   یجهدرنت یجادشدهاکاهش موانع و مشکالت 
بــه تخریــب  تـوان  یمــایـن مــوارد   ازجملــه. باشــد یمـ 

مشــکالت ، هــا مهــاجرتبلــوط، افــزایش  يهــا جنگــل
، ضـعیف  ینرسـا  خـدمات ارتباطی، ضـعف در   يها جاده

شدن اقتصاد محلی روستا و سایر تبعـات اشـاره نمـود.    

ایجـاد سـد بـه دلیـل      یرتـأث این مـوارد تحـت    واقع در
متفاوت در منطقه، تشدیدتر شده است. بـراي   یراتتأث

اینکه این موانع و تبعات منفی مرتفـع گـردد، بایسـتی    
دقیق جهت ارتقاء آنها به سـطح ایـده آل و    یزير برنامه

راهکارهـاي حـذف ایـن     ازجملـه م گیـرد.  مطلوب انجا
 ذکرشـده  هـاي  یـت ظرف، تمرکز بیشتر بـر  ها یتمحدود

) عوامـل و شـرایط الزم را بـراي تحقـق     3شکل( .است
پایدار روستایی با توجه بـه ایجـاد سـد در    توسعۀ روند 

  .   دهد یمنشان  موردمطالعهمنطقه 
  

  
  موردمطالعهپایدار روستایی منطقه  توسعۀ  بر اساس سد کارون سه در راستاي شده ینتدومدل  - 3شکل

  )1394هاي تحقیق،  یافته( مأخذ 
  

  گیري نتیجهو  يبند جمع
بیـان   گونـه  یـن ا، بایسـتی  شده ارائهبر اساس نتایج 

بـوده اسـت،    مؤثرروستاها توسعۀ نمود که سد بر روند 
به پایداري روستاها کمکـی نکـرده    یرگذاريتأثاما این 
توریســم،  توســعۀ شــاورزي، ک توســعۀ  چراکــهاســت؛ 

، اشـــتغال و یســـاتتأسصـــنعتی، افـــزایش  توســـعۀ 
ــتاییان در ادامــه،      ــدار و... بــراي روس ــدهاي پای درآم

سـاختارهاي   درواقعباید ایجاد نشده است.  که چنان آن
 هـاي  یـت ظرفنشده تا با توجه بـه   یزير برنامهمناسبی 

توسط سد، بتوان به پایداري روستاها کمـک   یجادشدها
 ي اقتصـادي متغیرهـا  این اسـت کـه  کلی  نتیجهد. نمای

سد در قبـل و بعـد    یراتتأثنواحی روستایی با توجه به 
ملـــک  مطالعـــهاز ایجـــاد آن معنـــادار بـــوده اســـت. 

 یراتتـأث و  ) که به نقش1393(یزيپرو ) و1390ینی(حس

 یـر زدرآمـد، افـزایش سـطح     يها جنبهاقتصادي سد از 
یـن بخـش از نتـایج    بـا ا  د، اشتغال و... اشاره دارنکشت

 .دهند یمپوشش  را  حاضرتحقیق تطابق دارند و نتایج 
 یراتتـأث کـه   دهـد  یمـ تحقیـق حاضـر نشـان     هرچند

مقایسـه  متوسط بوده و رونـد پایـداري نداشـته اسـت.     
در دو سطح مستقل نواحی  ها آنتفاوت  نظر از ها متغیر

چه در قبل و چه بعـد   دست یینپاروستایی باالدست و 
سد، از تفاوت معنـادار بـین نـواحی روسـتایی     از ایجاد 

سـد بــر   یرگـذاري تأث نظـر  ازدسـت   یینپـا باالدسـت و  
 توسعۀ  جز به متغیرهاي اقتصادي، براي تمامی ها متغیر

 نظـــر ازکایـــت دارد. کشـــاورزي و قیمـــت زمـــین ح
ي اقتصـادي بایسـتی   هـا  متغیرسد بر روي  یرگذاريتأث

، افزایش رفـاه  ي اشتغالمتغیرهابیان نمود که  گونه ینا
اقتصاد محلی، در نـواحی   تقویتو قدرت خرید مردم و 
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روستایی باالدست دست نسـبت بـه  نـواحی روسـتایی     
دالیل این  ازجمله دست بیشتر یا بهتر بوده است. یینپا

به دسترسـی روسـتاهاي باالدسـت در     توان یمموضوع 
زمینه سد کـارون سـه، موقعیـت جغرافیـایی مناسـب،      

گردشگري به دلیـل آبگیـري سـد و     ياه جاذبهافزایش 
 یجــهنت درتشــکیل دریاچــه، ایجــاد برخــی خــدمات و 

باغـداري،   يهـا  طـرح برخـی   توسـعۀ  مشـاغل جدیـد،   
قرارگیري روستاهاي باالدست در حدفاصل سد کـارون  

و  چهـار  کـارون  طرحفعالیت در  یجهدرنتسه و چهار و 
در زمینـه ایـن متغیرهـا،     کـه  یدرحال غیره اشاره نمود.

مسـائل و تبعـات منفـی     دسـت  یینپـا واحی روستایی ن
 عنـوان  بـه سد کارون سه لذا   ؛اند شدهزیادي را متقبل 
 عنـوان  بهي اقتصادي روستاها متغیرهامتغیر مستقل بر 

 متغیــربــوده اســت. دو  یرگــذارتأثمتغیرهــاي وابســته 
کشاورزي و قیمت زمین در دو ناحیه روستایی  توسعۀ 

سد برابر یـا بـدون    یرگذاريأثت ازنظرباالدست و پایین 
بـین دو ناحیـه باالدسـت و     یطـورکل  بـه .. اند بوده یرتأث
ي اقتصـادي تفـاوت معنـادار    متغیرها ازنظر دست یینپا

)  1391( يجواد بامطالعهنتایج این قسمت  وجود دارد.
بـر  ) 1391جـوادي(  هرچنـد تا حدودي سازگار اسـت.  

داده سـد مطالعـه انجـام     یراتتـأث عد اجتمـاعی  ب يرو
 یراتتـأث است، اما با توجه به اینکه این مطالعه مقایسه 

نموده  یدتأکرا  دست یینپاسد در دو ناحیه باالدست و 
اجتمـاعی  -و از سوي دیگر نیز برخی متغیرها اقتصادي

 تـوان  یمـ ، (اشتغال، درآمد، کیفیت زندگی و....)اند بوده
 نتایج تحقیـق حاضـر را بـا آن مقایسـه نمـود. تحقیـق       

دهد که ایجاد سد بیشـترین تـأثیرات    نشان می يجواد
داشـته اسـت. در ایـن مطالعـه      دست یینپا را بر نواحی

در نواحی روستایی باالدست و برخی در  متغیرهابرخی 
 یرگـذاري تأثهمچنـین  . باشـند  یمـ مناسب  دست یینپا

جغرافیـایی   ازنظـر  موردمطالعـه سد در تیپ روستاهاي 
روسـتاي جابجـا    نسبت به سد(روسـتاي بـدون تغییـر،   

در نواحی روستایی  شده و روستاي صرفاً تملک اراضی)
ــاباالدســت و  ي متغیرهــاتمــامی   ازنظــر ،دســت یینپ

را  داري یمعنکشاورزي اختالف  توسعۀ  جز بهاقتصادي 
حداقل یکـی از ایـن سـه نـوع تیـپ       درواقعنشان داد. 

 ازنظر، متفاوت از دیگر روستاها موردمطالعهروستاهاي 
  .باشند یم سد اريیرگذتأث

که بومیان منطقـه از سـاخت سـد     رسد یمبه نظر 
چندان رضایت ندارد. این نارضـایتی بـراي روسـتاهاي    

 سـو  یـک  رضایتی مردم از. ناباشد یمبیشتر  دست یینپا
دیگـر بـه عـدم توجـه      يبه آثار مستقیم سـد و از سـو  

ــئوالن ــتحماو  مس ــاي ی ــتاي  ه ــعۀ الزم در راس  توس
بـا   یطـورکل  بـه . شـود  یممربوط  اقتصادي هاي یتفعال

توجه بـه اینکـه برخـی متغیرهـا در نـواحی روسـتایی       
باالدست وضعیت بهتري دارند و برخی نیـز در نـواحی   

ــتایی  ــاروس ــرایطی   دســت یینپ ــین ش ــد داراي چن س
تفـاوت بـین وضـعیت     ازآنجاکـه و همچنـین   باشند یم

متغیرها در قبل و بعد از سد چنـدان زیـاد نبـوده و در    
(تفاوت میانگین متغیرها در قبل و باشد یمط حد متوس

 توان یملذا  ؛بعد از ایجاد سد نزدیک به هم بوده است)
مثبتی بر  یراتتأث هرچندنتیجه گرفت که سد  گونه ینا

بوده و این  مدت کوتاهروستاها داشته است، اما این آثار 
نوع اثرگذاري، به ناپایداري روسـتاها در ابعـاد مختلـف    

، تخلیـه  هـا  مهـاجرت اقتصـادي،   هـاي  تیـ فعال ازجمله
روستاها و... منجر شده است.  البتـه عـدم وجـود یـک     

در زمینه مدیریت آثار سـد بـر    مند نظامبرنامه جامع و 
یکی از دالیل اصـلی   تواند یممنطقه در مراحل مختلف 

و  يبردار بهرهجهت  اي یژهوبرنامه این موضوع باشد که 
سد در منطقه  یجادشدها هاي یتقابلحداکثر استفاده از 

در  بـه یقـین  طراحی نشده است. نبود چنین شـرایطی  
ــراي    طــول ــز ب ــف دیگــري را نی ــان، مســائل مختل زم

  روستاهاي منطقه ایجاد خواهد نمود.  
  

 پیشنهادات
  .شود یمارائه  راهکاربا توجه به نتایج تحقیق چند 

 یـد تأکبخش گردشگري روستایی با  توسعۀتوجه به -1
 یجـه درنت یافتـه  گسترشنواحی طبیعی و بر روستاها و 

بر اقتصاد محلی و همچنین  یدتأک-2ایجاد دریاچه سد.
 يهــاکارگاه یــژهو بــهصــنعتی  هــاي یلپتانســتوســعۀ 

-روســتایی در راســتاي بسترســازي   دســتی یعصــنا
ــعۀ ــتاهاي   توس ــازي روس ــگري و پایدارس بخش گردش

بــازنگري مــدیران و -3 .ســد دســت یینپــاباالدســت و 
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ي خـود بـا   ا  هتوسـع هاي  یدگاهددر  يا همنطق مسئوالن
یجادشـده سـد کـارون سـه جهـت      اتوجه به بسترهاي 

مشارکت نیروگـاه کـارون   -4 روستاهاي منطقه. توسعۀ
بـه روسـتاهاي    یسـات تأسسه در زمینه ارائه امکانات و 

مـالی و حمـایتی در    ازنظـر ري سد یگآبمرتبط با حوزه 
مع جـا تعریـف یـک طـرح    -5اقتصادي. توسعۀ راستاي 

بـا   پایـدار روسـتایی   توسـعۀ   باهـدف محیطی مناسب 
ایجاد سـد در   یجهدرنت یجادشدها هاي یلپتانستوجه به 
ساله و یک منطقه نمونـه   20اقتصادي  توسعۀ راستاي 

  گردشگري.
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