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ارزیابی آثار اقتصادی پروژههای توسعه بر مناطقروستایی
مورد مطالعه شبكة آبیاری و زهكشی سد سلیمانشاه
2

افسانه ملکحسینی1٭ ،علی اصغر میرکزاده
 .1کارشناس ارشد توسعة روستایی
 .2استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

(تاریخ دریافت -11/30/03 :تاریخ تصویب)12/30/22 :

چكیده
هدف این مطالعه بررسی آثار اقتصادی سد سلیمانشاه بر توسعة روستایی منطقة تحت پوشش شبکة آبیاری
و زهکشی سد بود .برای این منظور از روش تحقیق کمی -کیفی استفاده شده و اطالعات از طریق
پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهدة مستقیم گردآوری شده است .جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی اعضای
شورا و دهیاریهای روستاهای تحت پوشش سد ( )N=80بودند که به صورت سرشماری مطالعه شدند و
در بخش کمی شامل همة روستاییان سرپرست خانوار روستاهای حوضة آبگیر سد ( )N=1220بود که
 033نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب به عنوان
نمونة آماری انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها از مدل موریس در بخش کمی و از فن تدوین نقشههای
ذهنی و تحلیل محتوا در بخش کیفی استفاده شد .نتایج تحلیل محتوا نشان داد که به طور کلی آثار
اقتصادی سد سلیمانشاه در هفت دستة کلی خالصه میشود .1 :ایجاد رقابت اقتصادی  .2تقویت و توسعة
اقتصاد منطقه  .0جذب سرمایههای شهری به مناطق روستایی  .8افزایش ارزش زمینهای کشاورزی
 .2اقدامات رفاهی  .6امنیت غذایی  .2تضعیف اقتصاد محلی مردم پشت سد .نتایج حاصل از بخش کمی و
استفاده از مدل موریس نشان داد که در زمینة برخورداری از شاخصهای اقتصادی ،روستاهای دارای
پتانسیل و زیرساختهای توسعه (نظیر سطر) رتبههای بهتری را به دست آوردهاند و از شاخصهای
اقتصادی مرتبط با احداث سد بیشتر برخوردار شدهاند.
واژههای کلیدی :آثار اقتصادی ،ارزیابی ،سد سلیمانشاه ،طرحهای توسعه ،مکانهای روستایی
مقدمه
در خاورميانه ،آب و مديريت آن همواره در روابط اجتماعي و
اقتصادي مردم و دولتها از اهميت زيادي برخوردار بوده
است ،به گونهاي كه امروزه اصليترين چالش جوامع اين
منطقه تأمين آب مورد نياز بخشهاي مختلف است
) .(Mostert, 2003در دهههاي اخير ،اغلب كشورها ،از
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رودخانه تأثير ميگذارند و در نهايت جريان آب را از مسير
اصلي منحرف ميكنند و بدين شكل روي حقابههاي موجود
و دسترسي به آب تأثير ميگذارند و سبب بروز پيامدهاي
بزرگي بر معيشت مردم و محيط زيست ميشوند .بدين
ترتيب جوامع ساكن در حاشية رودخانهها را به شكلهاي
مختلف تحت تأثير قرار ميدهند ) .(WCD, 2007ساختگاه
سد مخزني سليمانشاه در استان كرمانشاه و در فاصلة 102
كيلومتري شهر كرمانشاه 11 ،كيلومتري شهر سنقر2 ،
كيلومتري روستاي سليمانشاه و بر روي رودخانة گاوهرود از
شاخههاي اصلي رودخانه سيروان واقع است .سد سليمانشاه
در سال  1381در شهرستان سنقر احداث شده و بخش
غربي اين شهرستان را تحت پوشش شبكة آبياري و زهكشي
خود قرار داده است كه در مجموع حدود  12روستا و بخشي
از اراضي دشت سنقر را شامل ميشود .از جمله اهداف كلي
سد مذكور ميتوان به تأمين آب شرب شهرستان سنقر به
ميزان  7-1ميليون متر مكعب در سال اشاره كرد؛ همچنين
تأمين آب كشاورزي اراضي دشت سنقر به وسعت 1300
هكتار و ايجاد تأسيسات تفريحي و رفاهي براي اهالي منطقه
دو هدف ديگر اين طرح هستند كه در راستاي بحث توسعة
روستايي قرار ميگيرند )Gamasiab Consultant
 .(engineers, 2003كميسيون جهاني سدها ،هدف نهايي
هر طرح سدسازي را بهبود پايدار رفاه انسان ميداند .اين به
معني پيشرفت شايان مالحظة توسعة انساني بر پاية
معيارهايي است كه از نظر اقتصادي كارآمد ،از نظر اجتماعي
عادالنه و از نظر زيستمحيطي پايدار باشد؛ بنابراين در
مباحثة سدسازي ديدگاهها در مورد روش توسعه و مديريت
آب به چالش كشيده ميشود )(WCD, 2000؛ عالوه بر اين
از نظر كميسيون جهاني سدها با گسترش دانش و تجربة
بشري بهوجودآمدن فناوريهاي جديد و فراگيرشدن
تصميمگيريها ساخت سدها به طور گستردهاي مورد
مباحثه و اعتراض قرار گرفته است .نحوة احداث و پيامدهاي
اجتماعي -اقتصادي سدها به صورت مسئلهاي جهاني در
محافل بينالمللي مطرح شده است كه اثربخشي سدها بر
جوامع و روستاهاي مجاور ،نحوة معيشت مردم و ساكنان
حوزههاي پيراموني و نيز اكوسيستمها از اين گونه مسائل به
شمار ميروند ) .(Ibidواقعيت اين است كه خانوارهاي ساكن
اين روستاها اغلب به جنبهها و آثار مثبت احداث سد واقف و
معترف هستند ،اما دلمشغوليهايي جدي در مورد آيندة
زندگي و فعاليت خود ،خانواده و گاهي سرنوشت جامعة
روستايي خويش دارند )( Rahmati and Nazari, 2009

كه به نظر ميرسد مطالعه و ارزيابي آثار اين گونه پروژهها بر
مقولة توسعة روستايي و در نهايت ارائة راهكارهايي كه
كمترين آسيب را به آنان برساند بايد به طور جدي در
دستور كار مجموعه مطالعات احداث سد قرار گيرد .طبق
تعريف بانک جهاني توسعة روستايي راهبردي براي بهبود
زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان فقير و تالشي همه
جانبه براي كاهش فقر است كه بهويژه با افزايش توليد و
ارتقاي بهرهوري در محيط روستايي ميسر ميشود )Motiee
 .(Langeroudi, 2003شناخت دقيق مسائل مربوط به
روستاهاي ايران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است؛ زيرا
ريشة تمامي مشكالت و مسائل عقبماندگي مثل فقر
گسترده ،نابرابري در حال رشد ،رشد سريع جمعيت و
بيكاري فزاينده در مناطق روستايي قرار دارد )Todaro,
 .(2004اهداف استراتژي توسعة روستايي ايران متكي بر
كاهش شدت جريان مهاجرتهاي روستاييان به شهر ،تمركز
يا فشردهكردن جمعيت در محيط روستايي ،انتظامبخشيدن
به زراعت و دامداري در محيط روستا ،تقويت و تنوع
بخشيدن به اشتغال غير كشاورزي در روستا ،توسعة
تعاونيهاي زراعي و دامداري در ميان روستاييان و توسعة
اراضي اشباع در چارچوب نظام تعاوني براي باالبردن ميزان
توليد است ).(Asayesh, 2002
طبق نظر  )2005( Anonymousآثار سدها بر محيط و
وضعيت اقتصادي در مراحل اجرا و بهرهبرداري در موارد زير
خالصه ميشود:
 .1آثار بر درآمد ،مخارج و مشاغل ثانوية روستاهاي منطقه .2
اثرگذاري بر الگوي اشتغال يا بيكاري ،ايجاد حرفههاي جديد .3
اثرگذاري بر قيمت زمين ،امالک ،خدمات و رقابتهاي آتي پس
از آن  .4تأثير بر آباديها ،كاهش يا افزايش تعداد آباديها ،مناطق
مسكوني ،تجاري ،صنعتي و امثال آنها  .1اثرگذاري بر ايجاد
مشاغل جديد ،الگوي كار و دسترسي به نيروي كار بهويژه نيروي
كار غير حرفهاي و رقابتها  .6سرانة توليد ناخالص در منطقة
مورد بررسي و مقايسه با سرانة توليد ناخالص ملي ،بررسي مسائل
اقتصادي و فقر در منطقه  .7آثار در مرحلة اجرا بر تأسيسات
رفاهي  .8آثار مرحلة اجرا بر مشاركت مردمي  .9اثرگذاري بر
ازدياد بيماري منطقه از محيط زيست يا مخاطراتشغلي و
بهداشتي حرفهاي  .10تأثير بر راهها و تردد  .11تأثير بر دسترسي
به امكانات بهداشتي و آموزشي  .12تأثير بر دسترسي به بازارهاي
خريد و فروش ،اماكن عمومي و پارک ،كشتارگاه ،قبرستان،
سالنهاي اجتماعات و نظير اين  .13اثرگذاري بر شرايط كاري،
خدمات پيشگيري ،ايمني و بهداشت.

پروژههای توسعه بر ...

ملک حسینی و میرک زاده :ارزیابی آثار اقتصادی

برخي از تحقيقات مرتبط با پژوهش حاضر و در مقياس
كوچک در پروژههاي آبخيزداري كه در داخل و خارج كشور
صورت گرفته در ادامه ذكر شده است .در پژوهش )(2008
 Anonymousبا عنوان "بررسي آثار اقتصادي– اجتماعي
طرح سد شهريكند بوكان بر منطقه" مشخص شد كه از
ديدگاه توسعة اقتصادي اجراي طرح در تأمين اهداف رشد
اقتصادي منطقه ،ثبات و امنيت اقتصادي -اجتماعي ،توازن
اقتصادي و استقالل اقتصادي تأثير بسزايي خواهد داشت.
 (2002) Salehiدر پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه
پروژة آبخيزداري در اشتغال و بيكاري ،آب آشاميدني و آب
سطح كل اراضي كشاورزي تأثير اندک داشته اما در زمينة آب
كشاورزي ،افزايش سطح زير كشت ،ميزان عملكرد و ميزان
آيشگذاري ،تأثير پروژه ملموس بوده است(1995) Bani .
 Asadiدر مطالعة خود به اين نتيجه رسيد كه اجراي طرح در
منطقه در كاهش مهاجرت و افزايش اشتغال تأثير داشته است.
 (2000) Efatiمعتقد است كه عمدهترين آثار طرحهاي
آبخيزداري اجراشده افزايش و بهبود منابع آبي روستاها و
جلوگيري از سيل بوده است .در پژوهشي ديگرMansorian ،
 (2003) and Mohamadi Golrangنشان دادند كه پروژة
آبخيزداري در مهاجرت روستاييان ،اشتغال و افزايش علوفة دام
بيتأثير بوده اما در كاهش سيل تأثير داشته است .بر طبق
يافتههاي  )2007) Hosseini Tavasol et al.ايجاد نيروگاه
دوهزار مگاواتي برق ،ذخيرهسازي  2970ميليون متر مكعب
آب ،كنترل و مهار سيالبها و تنظيم حجم آب رودخانة كارون
از آثار اقتصادي سد كارون بر نواحي روستايي است كه به طور
مستقيم و غير مستقيم از طريق كاهش آثار مخرب سيالبها،
اشتغالزايي و تأمين بخشي از آب مورد نياز بخش كشاورزي بر
وضعيت توسعة اين نواحي اثر گذاشته است .نتايج مطالعة
 (2007) Yavari et al.منعكسكنندة مشاركت باالي
روستاييان در تصميمگيري در جهت اجراي پروژههاي توسعهاي
همچنين عملكرد محصوالت زراعي قبل و بعد از اجراي طرح
بيانگر افزايش توليد محصوالت زراعي و افزايش ماندگاري در
روستا بوده است .نتايج مطالعة  (1999) Khobfekrبيانگر
رضايت مردم از فعاليتهاي آبخيزداري و اقتصاديبودن اين
گونه طرحها به عالوة آثار غير مستقيم آنها در توليد و اشتغال
است (2007) Dadrasi .در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد
كه به دليل حفاظت اراضي زيردست از رسوب تاكنون چندين
هكتار به سطح اراضي زير كشت چهار روستاي پاييندست
منطقه اضافه و آبدهي چشمهها و قناتهاي روستاهاي متأثر
افزايش يافته است .نتايج مطالعة Farajzadeh and
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 (2007) Rostamzadehگوياي آن است كه تغيير كاربري
باغات و مزارع كشاورزي به كاربري ساختماني و افزايش سطوح
آبي از آثار مستقيم سد ستارخان و تغيير كاربري اراضي ديم و
باير به باغات و گسترش اراضي ساختماني شهريار از آثار غير
مستقيم آن استMotiee Langeroudi and Najafi .
 (2006) Kaniدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه در دو
دسته جامعة نمونه اكثر شاخصهاي توسعه اعم از الگوي
مصرف مسكن ،بيمه ،رضايت و امنيت شغلي ،آموزش ،انگيزة
ماندگاري در روستا تفاوت معناداري را نشان ميدهند(2009) .
 Rahmati and nazariدر مطالعة خود به اين نتيجه رسيدند
كه احداث سد به علت قرارگرفتن برخي روستاها و زمينهاي
كشاورزي در پشت مخزن سد آثار اقتصادي و اجتماعي منفي
فراواني در پي دارد و اين تبعات براي جوامع روستايي دوچندان
است؛ بنابراين هدف كلي پژوهش حاضر بررسي اين مسئله
است كه احداث سد سليمانشاه به عنوان يک اقدام توسعهاي
چه آثاري در بعد اقتصادي بر توسعة روستايي منطقة تحت
پوشش سد داشته است.
مواد و روشها
اين مطالعه به لحاظ رويكرد كلي از نوع پژوهشهاي كمي-
كيفي و از نظر هدف از نوع پژوهشهاي كاربردي به شمار
ميآيد .به منظور جمعآوري دادهها در دو بخش كمي و
كيفي از پرسشنامه و مصاحبههاي عميق استفاده شد.
جامعة مورد مطالعة بخش كيفي اعضاي شورا و دهياريهاي
روستاهاي تحت پوشش سد ( )N=48بودند ،از آنجا كه اين
تعداد در دسترس و قابل مطالعه بودند و از طرفي محققان به
دنبال آثار شبكة سد بر تمامي روستاها بودند ديدگاههاي اين
جامعه به صورت سرشماري بررسي شد .جامعة آماري
تحقيق شامل همة روستاييان سرپرست خانوار روستاهاي
حوضة آبگير سد ( )N=1273بود كه  300نفر بر اساس
جدول كرجسي و مورگان بعنوان نمونهآماري انتخاب شدند.
براي تحليل دادهها از مدل موريس در بخش كمي و از فن
تدوين نقشههاي ذهني و تحليل محتوا در بخش كيفي
استفاده شده است .تحليل محتوايي پلي ارتباطي بين
تحقيقات كمي و كيفي است و با تقليل دادههاي كيفي و
طبقهبندي آنها ميكوشد تا معناي آنها را درک كند
) .(Krippendorf, 2004بر اساس اين روش ويژگيهاي
يک متن گفته يا نوشته شده به طور عيني و سيستماتيک
قابل شناسايي است و از آنها ميتوان استنتاجهايي دربارة
مسئله كرد )Krippendorf, 1999; Sarmad et al.,
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 .(2002نقشة ذهني تكنيک گرافيكي قوي به منظور بهبود
يادگيري و درک بهتر است ) (Buzan, 2003و ابزار ذهني-
تصويري به ساختار اطالعاتي و انجام بهتر تجزيهوتحليل،
درک ،تركيبكردن ،يادآوري و توليد ايدههاي جديد كمک
ميكند )Farrand, et al., 2002; Tattersall, C. et al.,
 .(2007در راستاي رسيدن به هدف رتبهبندي روستاهاي
تحت پوشش سد سليمانشاه بر اساس شاخصهاي اقتصادي
در بخش كمي پژوهش از مدل موريس استفاده شد .برنامة
عمران سازمان ملل ( )UNDPالگويي براي درجهبندي
نواحي از لحاظ توسعهيافتگي به كار برده است كه به مدل
موريس معروف است ) .(Rezvani, 2004مدل موريس با
استفاده از اطالعات در دسترس براي هر واحد سكونتگاهي
جايگاه توسعهيافتگي هريک از واحدها را بر حسب
شاخصهاي انتخابي مشخص و در نهايت ميانگين مجموعه
شاخصها را تعيين ميكند و سپس به رتبهبندي
سكونتگاهها ميپردازد ) .(Badri et al., 2006نحوة محاسبة
اين شاخص به صورت ذيل است:
xij  xij min
()1
Yij 
xij max  xij min
در اين فرمول Yij ،شاخص ناموزون براي متغير iام در
واحد jام xij ،متغير iام در واحد jام xij min ،حداقل مقدار
متغير iام و  xij maxحداكثر مقدار متغير iام است .در اين
مدل ،شاخصهاي به كار گرفتهشده بايد همجهت باشند؛ به
همين منظور در فرايند شاخصسازي با كمكردن
شاخصهاي منفي از عدد ثابت  100همة شاخصهاي منفي
به شاخصهاي مثبت تبديل و همجهت شدند .شايان ذكر
است كه به منظور رفع اختالف مقياس شاخصها از روش
تقسيم بر ميانگين استفاده شد و وزنهاي اعمالشده بر
شاخصها نيز با توجه به ضعف روش مک گراهانان 1مطابق
با نظر جامعة مورد مطالعه تعيين شدند .براي رتبهبندي
روستاها تمام شاخصهاي مورد نظر در قالب فرمول يادشده
به كار گرفته شدند و در نهايت براي پيداكردن شاخص اصلي
توسعة مورد نظر براي هر واحد ،ضريب توسعهيافتگي با
استفاده از رابطة ذيل محاسبه شد:
() 2

yij

n
i 1

n


D.I 
1. McGrahanan

در اين رابطه D.I ،ضريب توسعهيافتگي n ،تعداد
شاخصهاي مورد مطالعه و  Yijشاخص اصلي توسعه هر
واحد است .مقدار ضريب شاخص توسعة موريس بين صفر تا
يک متغير است ) (Rezvani, 2004در اين هرچه مقدار
 D.Iبيشتر باشد ،نشان ميدهد روستا بهلحاظ اقتصادي در
سطح باالي توسعهيافتگي است و هرچه مقدار آن كمتر
باشد ،نشاندهندة سطح پايين توسعهيافتگي است.
نتایج
نتایج بخش کیفی پژوهش

نتايج تحليل محتوا در جدول  1نشان داد كه آثار اقتصادي
سد سليمانشاه در قالب  7موضوع محوري قابل بحث است.
موضوع اول به رقابت اقتصادي بازميگردد كه اين موضوع
محوري برگرفته از يک موضوع اوليه با عنوان افزايش رقابت
اقتصادي بين مردم است و با  3كد در قالب جلوههاي كالمي
بيان شده است .موضوع محوري تقويت و توسعة اقتصاد
منطقة تحت پوشش از  3موضوع اولية توسعة كشاورزي،
توسعة گردشگردي و اشتغال با  4كد نمايانگر شكل گرفته
است .جذب سرمايههاي شهري به مناطق روستايي موضوع
محوري ديگري است كه  2موضوع اوليه را در برگرفته است:
 .1ورود تأسيسات جديد به منطقه با  3كد و  18فراواني
 .2خريد زمين كشاورزي با  1كد نمايانگر و  11فراواني.
باالرفتن ارزش زمينهاي كشاورزي منطقة تحت پوشش
موضوع محوري ديگري است كه يک موضوع اولية افزايش
قيمت زمين را با يک كد و  10فراواني در برگرفته است.
موضوع محوري اقدامات رفاهي از موضوع اولية ايجاد
تأسيسات رفاهي با  2كد و  8فراواني شكل گرفته است.
امنيت غذايي موضوع محوري ديگري است كه از موضوع
اولية افزايش قدرت خريد افراد روستايي با  2كد نمايانگر
شكل گرفته است .يكي ديگر از آثار اقتصادي سد سليمانشاه
تضعيف اقتصاد محلي مردم پشت سد (حوضة آبريز) است
كه موضوع محوري هفتم را با  8كد نمايانگر منعكس
ميكند؛ همچنين به منظور ريشهيابي و نحوة آثار اقتصادي
احداث سد بر توسعة روستايي منطقة تكنيک تدوين
نقشههاي ذهني به كار گرفته شد كه اين نقشه در قالب
شكل  1نمايان شده است.
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جدول .1مفهومپردازی و شكلدهی به متن مصاحبههای انجامشده با اعضای شورا و دهیاریهای روستاهای منطقة تحت پوشش شبكة آبیاری
و زهكشی سد سلیمانشاه در خصوص آثار اقتصادی سد مذکور
f

%

عبارات توصيف كننده

8

0/00

0

6/22

13

23/00

10

02/2

0

16/66

11

22/1

10

22/30

6

12/2

12

02/81

 امکان ایجاد شغلهای وابسته به گردشگری و اکوتوریسم ایجاد اشتغال در مراحل ساختمانی سد -ایجاد اشتغال غیر کشاورزی

2

13/81

1

10/22

12

01/22

 -افزیش قیمت زمینهای کشاورزی ،مسکن و...

13

23/00

6

12/2

1

10/22

0

6/22

11

22/1

2

13/81

0

6/22

22

26/22

80

133

80

133

13

23/00

2

13/81

11

22/1

23

81/66

6

12/2

8

0/00

00

60/22

-

مردم روستا بر سر تصاحب مشاغل غیر کشاورزی با هم درحال
رقابتند
درخواستهای مردم در زمینة برنامة احداث تاالر و گرفتن مجوز
زیاد است
رقابت مردم در زمینة خرید زمین کشاورزی
بهره برداری بیشتر و بهینه از مزارع کشاورزی
امکان استفاده از روشهای نوین آبیاری کشاورزی
گسترش زمینهای آبی (از طریق تبدیل زمینهای دیم به آبی)
کشت محصوالت جدید آبی در منطقه
ایجاد جاذبههای گردشگری و رونق گردشگری نظیر احداث پل بر
روی رودخانه (پل قمام).
امکان توسعة گردشگری و بالفعلشدن تواناییهای گردشگری بهویژه
طبیعت گردی

موضوع اوليه

افزایش رقابت
اقتصادی بین مردم

-

بهبود راهها و ارتباطات روستایی
تأمین آب آشامیدنی بعضی روستاهای اطراف
باالرفتن درآمد مردم منطقه
رونق کشاورزی (باالرفتن عملکرد اراضی کشاورزی)

-

نابودی زمینهای مرغوب کشاورزی در پشت سد
ازدستدادن مالکیت زمینهای کشاورزی
مردم با جابهجایی و رفتن به شهر اکثراً مصرفگرا هستند
نابودی نظام تولید
اکثر منابع درآمدزای مردم نابود شده است
به علت استفادهنکردن درست از غرامت دریافتشده ،فقر و -
تنگدستی مردم بیداد میکند
ازبینرفتن واحدهای دامداری
با ازدستدادن شغل اولیة کشاورزی مردم روحیة کاری خود را از
دست دادند

-

رقابت اقتصادی

توسعة کشاورزی

توسعة گردشگری

تقویت و توسعة
اقتصاد منطقة
تحت پوشش

اشتغال

افزایش قیمت زمین

برنامة احداث چندین تاالر در منطقه
برنامة احداث سیلوی  63هزار تنی در منطقه
برنامة احداث کارخانة آرد
خرید زمین کشاورزی توسط افراد شهری بومی غیر بومی منطقه

موضوع محوري

ورود تأسیسات جدید
به منطقه
خرید زمین کشاورزی

افزایش ارزش
زمینهای
کشاورزی
جذب
سرمایههای
شهری به مناطق
روستایی

ایجاد تاسیسات
رفاهی

اقدامات رفاهی

افزایش قدرت خرید
افراد روستایی

امنیت غذایی

تضعیف اقتصاد محلی
مردم پشت سد

تضعیف اقتصاد
محلی
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توسعة راهها

افزایش قیمت
زمین

آب لوله کشی
برای روستاها

تأسیسات
رفاهی

افزایش راندمان زمین

+

+

روشهای
آبیاری

+
+

افزایش درآمد
افزایش قدرت خرید
افراد روستایی

افزایش رقابت اقتصادی
بین مردم

آثار اقتصادي سد

+

توسعة کشاورزی
گسترش زمینهای
آبی
کشت محصوالت
جدید

سليمانشاه

ایجاد جاذبههای
گردشگری

رونق کشاورزی

+

تاالر

کارخانة آرد

ورود تأسیسات
جدید به منطقه

جذب
شهری
روستایی

+

سرمایههای
به مناطق

توسعة
گردشگری

 +اشتغال

بالفعل کردن تواناییهای
گردشگری طبیعت
گردی
اشتغال در ساخت
و ساز سد

خرید زمین
کشاورزی
سیلو  63هزار تنی

مشاغل غیر
کشاورزی

-

تضعیف اقتصاد
محلی پشت سد

از دست رفتن زمینهای
مرغوب پشت سد

نوین

از دست دادن
مالکیت

کاالیی شدن و
مصرف گرایی

ویرانی نظام
تولید

شغل های وابسته به
گردشگری

نابودی منابع
درآمدزا

کارایی
عدم
نیروی محلی

فقر وایجاد
بدهی

از بین رفتن معیشت
مبتنی بر دام

شكل  .1آثار اقتصادی سد سلیمانشاه در قالب نقشة ذهنی (نشانههای" "+به معنای اثر مثبت
و " "-نشاندهندۀ آثار منفی احداث سد است).

نتایج بخش کمی پژوهش
پس از بررسي ادبيات و استفاده از يافتههاي بخش كيفي
پژوهش شاخصهاي ارزيابي آثار اقتصادي ساخته شدند كه
از ميان  31شاخص طراحي شده برخي شاخصها به علت
نقص اطالعات آماري از تحليل خارج شدهاند .در جدول ،3
شاخص ناموزوني موريس براي هريک از شاخصهاي
اقتصادي محاسبه و گزارش شده و سپس ضريب
توسعهيافتگي هر روستا از نظر شاخصهاي اقتصادي
محاسبه شده است و در نهايت روستاهاي تحت پوشش سد
مذكور از نظر وضعيت اقتصادي رتبهبندي شدهاند .همانگونه

كه در جدول  3مالحظه ميشود ،روستاي سطر رتبة اول را
در زمينة برخورداري از شاخصهاي اقتصادي به دست آورده
است .اين روستا در مجموع از لحاظ شاخصهاي اقتصادي
در وضعيت بهتري قرار دارد؛ همچنين روستاي غياثآباد با
كمترين مقدار ضريب توسعهيافتگي بهدستآمده در رتبة
دوازدهم از لحاظ شاخصهاي اقتصادي واقع شده است .اين
يافته بيانگر آن است كه به طور كلي روستاهاي داراي
استعداد و زيرساختهاي توسعه رتبههاي بهتري را به دست
آوردهاند و از شاخصهاي اقتصادي مرتبط با احداث سد
بيشتر برخوردار شدهاند.
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جدول .2مقدار حداقل و حداکثر هر شاخص برای محاسبة شاخص ناموزونی موریس
عالمت

شاخص

اختصاري

میزان اراضیای که به واسطة سد ارزش آنها افزایش یافته است
میزان اراضی زیر آب رفته
افزایش سطح باغات نسبت به مدت مشابه در سال قبل
متوسط افزایش تعداد دام دامداریها نسبت به مدت مشابه در سال قبل
درصد کشاورزانی که تناوب زراعی را در کشتوکار خود شروع کردهاند
درصد افرادی که به بهبود وضعیت اقتصادی خود در آینده امید دارند
درصد افرادی که به بهبود وضع مردم در آینده امید دارند
درصد افزایش تولید در واحد سطح
میزان اراضی دیمی که به آبی تبدیل شدهاند
تعداد محصوالتی که بهتازگی در الگوی کشت منطقه قرار گرفتهاند
میزان اراضی تغییر کاربری شده به کل اراضی روستا
متوسط میزان سرمایهگذاری افراد در فرصتهای اقتصادی ایجادشدة سد
متوسط میزان سرمایه گذاری برای امور زیربنایی در کشاورزی
تعداد مجوزهای صادرشده برای احداث بنگاهها ،صنایع و ...
تعداد مجوزهای بنگاهها ،صنایع و سایر موارد احداثشده مرتبط با احداث سد
متوسط محصوالت کشاورزی مازاد بر مصرف محلی
متوسط افزایش گندم تحویلی به سیلو نسبت به  8سال قبل
متوسط قیمت یک هکتار زمین کشاورزی بعد از احداث سد
متوسط قیمت یک هکتار اراضی مسکونی و تجاری بعد از احداث سد
متوسط ارزش اقتصادی زمینهای زیر آب رفته
متوسط ارزش اقتصادی زمینهای ایجادشده
متوسط درآمد افراد از طریق مشارکت مستقیم در طرح سد (کارگری و )...
تعداد آفات و حشرات مضر کشاورزی که به واسطة احداث سد ایجاد شدهاند
متوسط گندم تحویلی به سیلو در سال گذشته
متوسط درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی در یک سال زراعی
متوسط سطح زیر کشت آبی
متوسط میزان اراضی کشاورزی که در یک سال زراعی آیش گذاشته میشود

براي تبيين بهتر نتايج از نمودار تارعنكبوتي استفاده
شده است كه بر اساس ضريب توسعهيافتگي موريس
وضعيت روستاهاي مختلف را از نظر شاخصهاي اقتصادي
در قياس با يكديگر نشان ميدهد .مطابق نمودار  1روستاي
سطر بيشتر از ساير روستاها از نظر شاخصهاي اقتصادي از
احداث سد تأثير پذيرفته است .پس از آن ،روستاي
سليمانشاه قرار دارد و روستاي غياثآباد از اين حيث در
پايينترين حد جاي گرفته است .شايان ذكر است كه بر
مبناي مدل موريس حداكثر ضريب توسعهيافتگي  100يا
يک است (در اين تحقيق ،با توجه به مقادير شاخصها

I1
I2
I0
I8
I2
I6
I2
I0
I1
I13
I11
I12
I10
I18
I12
I16
I12
I10
I11
I23
I21
I22
I22
I22
I21
I03
I01

حداكثر

حداقل

1333
-23
3/32
21
22
12/0
12/0
10
033
2
3/33328
01033333
21633333
13
1
0233
1233
22333333
03333333
18111133
23333333
12333333
-10
8333
00033333
6/12
2/2

3
-133
3
0
12/8
22
68/0
82/62
3
1
3
3
6022333
3
3
3
3
13333333
23333333
0111133
13333333
3
-133
3
0283333
2/03
3

حداكثر يک منظور شده است .ميتوان اين مقادير را در
 100ضرب كرد) .اين ضرايب با استفاده از نمودارهاي
تارعنكبوتي ،كه در نرمافزار  Excelقابل ترسيم است ،در
قالب دواير متحدالمركز نشان داده شدهاند .حداكثر ضريب به
پنج دايره تقسيم شده است (ميتوان اين تقسيمبندي را
جزئيتر يا كليتر كرد) و وضعيت هر روستا با توجه به
امتيازهايي كه در هر شاخص كسب كرده است نسبت به
حداكثر ضريب و نسبت به ساير روستاها نشان داده شده
است.
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جدول .3رتبهبندی روستاهای تحت پوشش سد از نظر شاخصهای اقتصادی بر اساس مدل موریس
سليمانشاه

جوبکبود عليا

جوبکبود سفلی

نخودتپه

شورآباد

خنجرآباد

صفائيه

سطر

قروه

غياثآباد

I8

3/36

3/12

3/61

3/36

3/20

3/22

3/61

3/36

3

1

3/01

3
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نمودار  .1مقایسة وضعیت روستاهای مختلف تحت پوشش سداز نظر شاخصهای اقتصادی

بحث و نتیجهگیری
مطابق با نتايج پژوهش ،احداث سد سليمانشاه بهلحاظ
اقتصادي اثرات زيادي را بر منطقه تحت پوشش خود گذاشته
است .يكي از اثرات برجسته سد سليمانشاه افزايش رقابت
اقتصادي بين مردم تحت پوشش بوده است .اين اثر به طرق
مختلف موجب افزايش درآمد مردم منطقه ميشود و در
نتيجه زمينة الزم را براي كاهش فقر فراهم ميآورد كه يكي از
اهداف استراتژي توسعة روستايي است .متن مصاحبههاي
انجامشده با اعضاي شورا و دهياريهاي منطقة تحت پوشش
سد نشان ميدهد كه اين طرح از لحاظ تقويت و توسعة
اقتصاد منطقة تحت پوشش از سه جهت موفق بوده و آثار
قابل مالحظهاي را به جا گذاشته است كه اين يافته با نتيجة
بررسي (1995) Consulting Engineers of Qods force
مطابقت دارد .يكي ديگر از آثار سد جذب سرمايههاي شهري
به مناطق روستايي است كه باعث كاهش مهاجرتهاي
روستايي -شهري و در نتيجه كاهش معضالت ناشي از اين
مهاجرتهاي بيرويه و مضر شده استConsulting .
Yavari et al. ،(1995) Engineers of Qods force
)(2006و  (1995) Bani Asadiنيز در پژوهش خود به
همين نتيجه رسيدهاند .سد سليمانشاه تأثير بسيار زيادي در
افزايش ارزش و قيمت زمينهاي كشاورزي و مسكوني منطقه
به واسطة تأمين آب آبياري بالغ بر  1300هكتار از زمينهاي
كشاورزي داشته است كه همين مسئله تأثير بسزايي در
مهاجرت معكوس و جذب افراد شهري به مناطق روستايي و
در نتيجه سرمايهگذاري آنها در منطقه داشته است.

سرمايهگذاري ناشي از مهاجرت معكوس افراد موجب رونق
اقتصادي و گردش مالي بهتر در منطقه شده و فعاليتهاي
اقتصادي مكمل را موجب شده است كه اين يافته با نتيجة
 (1995) Consulting Engineers of Qods forceمنطبق
است .بر طبق بررسي  (2005) Anonymousآثار سدها بر
جادهها و ارتباطات روستايي و تأسيسات رفاهي ،اثر اقتصادي
سدها شناخته ميشود .ارتباطات روستايي و تأسيسات رفاهي
روستاها يكي از پراهميتترين مسائل روستاها هستند و به
نوعي به محدودة بخش فيزيكي توسعة روستايي بازميگردند
كه نتايج بيانگر موفقيت اين طرح در اين زمينه بوده است؛
عالوه بر اين ،تأمين آب شهري و مصارف خانگي جمعيت حال
و آيندة سنقر و روستاهاي واقع در مسير انتقال آب اقدامي
رفاهي در بهبود شرايط زيست و برخورداري اهالي از تسهيالت
زيربنايي است .تأمين آب شرب روستاهاي منطقه نيز گامي
مثبت در فراهمكردن امكانات و كاهش بيتعادلي در توزيع
امكانات عمومي در مناطق شهري و روستايي است .تأثير اين
امر در افزايش سطح بهداشت ،بهويژه در روستاهاي منطقه،
ارزشمند است و از هزينههاي جامعه در تأمين بهداشت
عمومي ميكاهد؛ همچنين از كاهش بهرهوري اراضي و مراتع
جلوگيري ميكند و امنيت مالي و جاني و در نتيجه كنترل
طغيان را افزايش ميدهد كه اين يافته با نتايج )(1995
(2003) ،Consulting Engineers of Qods force
2007) ، Mansorian and Mohamadi Golrang
 )Hosseini Tavasol et alو ) Efati (2000منطبق است.
اين فرايندها به ثبات اقتصادي بيشتر منجر ميشوند كه
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مكمل هم هستند و اثر فزاينده دارند .افزايش توليد مواد
غذايي از كشاورزي آبي ميتواند به افزايش درآمد و قيمتها
بينجامد؛ زيرا قدرت خريد خانوارهاي كشاورزي باال ميرود و
قيمت مواد غذايي اصلي براي خانوارهاي شهري (و ساير
خانوارهاي غير كشاورزي) پايين ميافتد .به همين جهت
كشاورزي آبي و به طور كلي احداث سد سليمانشاه تا حدي
موجب امنيت غذايي بيشتر و تغذية مناسبتر در سطح
خانوارها شده است و در آينده نيز بيشتر خواهد شد؛ افزون بر
اين ،سد مذكور توانسته بر منطقة پشت سد نيز آثار اقتصادي
شايان توجهي را بگذارد كه البته بيشتر اين آثار منفي بودند و
اين يافته با نتيجة (1995) Consulting Engineers of
 Qods forceمنطبق است و به تفكيک در جدول تحليل
محتوا گزارش شده است .به طور كلي ،نتايج اين پژوهش
بيانگر آن بود كه سد سليمانشاه در منطقة تحت پوشش خود
از لحاظ توليد و درآمدزايي و افزايش اشتغال موفقيت خوبي
داشته است .سد مذكور در مجموع باعث بهبود وضعيت
اقتصادي منطقه شده و آثار اقتصادي از جمله افزايش عملكرد
اراضي كشاورزي (از طريق تبديل زمينهاي آبي به ديم)،
افزايش قيمت زمين و امالک ،افزايش درآمد ،توسعة بخش
كشاورزي (مكانيزهشدن كشاورزي ،تغيير الگوي آبياري)،
اطمينان روستاييان از كسب درآمد ثابت ،جذب سرمايههاي
شهري به مناطق روستايي ،افزايش قدرت خريد افرد روستايي
و افزايش رقابت اقتصادي بين مردم را در بر داشته است؛
افزون بر اين ،مشخص شد كه اين سد باعث تدوين برنامههاي
ورود تأسيسات جديد به منطقه شده است ،از جمله احداث
چندين تاالر به واسطة سرسبزي و آباداني منطقه و احداث

سيلوي  60هزار تني كه در كل بهبود وضعيت اقتصادي
منطقه را در پي خواهد داشت .نتايج مدل موريس نشان
ميدهد كه در زمينة شاخص اقتصادي روستاهاي سطر،
جوبكبود عليا و سليمانشاه بهترتيب در رتبههاي اول تا سوم
قرار گرفتهاند و روستاهاي خنجرآباد ،داشتي بالغ ،جوبكبود
سفلي ،نخودتپه ،شورآباد ،قلعة حاجيامين ،قروه ،شاهگدار و
غياثآباد در رتبههاي آخر جاي دارند .نتايج رتبهبندي فوق
ميتواند راهنماي برنامهريزان توسعة روستايي در جهت
تخصيص بهينه و متوازن منابع در بين روستاهاي مذكور و
همچنين در مقايسه با ساير روستاها باشد .با توجه به اينكه
جذب سرمايههاي شهري به مناطق روستايي يكي از آثار
اقتصادي سد سليمانشاه عنوان شد ،پيشنهاد ميشود از
ارگانها يا افرادي كه به شيوههاي مختلف باعث كاهش شكاف
مركز -پيرامون شده و روستاها را به مكانهايي جاذب و
مناسب زندگي تبديل كردهاند و باعث كاهش مهاجرت مردم و
در نتيجه افزايش ماندگاري شدهاند حمايتهاي مادي و
قانوني الزم صورت بگيرد .بر طبق نتايج بسياري از مردم
باالدست سد شغل اولية خود ،زمينهاي مرغوب كشاورزي و
باغات خود را از دست دادهاند از اين رو بسيار ضروري است
كه اين افراد مورد توجه قرار بگيرند؛ چرا كه اين گروه
آسيبپذيرترين طبقه در نظر گرفته شدهاند .پيشنهاد ميشود
مجوز مشاغل غير كشاورزي ناشي از پروژههاي سدسازي را به
مردم روستاهاي تحت پوشش واگذار كنند نه به مردم شهري؛
زيرا اين امر مـيتواند باعث افزايش انـگيزه و در نتيجه
مشاركت آنها در مديريت و نگهداري اين گونه پروژهها شود.
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