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 دهیچك

   
 یاریآب ةتحت پوشش شبک ةمنطق ییروستا ةتوسع بر مانشاهیسل سد یاقتصاد آثار یمطالعه بررس نیا هدف

 قیطر از اطالعات و شده استفاده یفیک -کمی قیمنظور از روش تحق نیا یسد بود. برا یو زهکش

 یلعه در بخش کیفی اعضامورد مطا ةشده است. جامع یمستقیم گردآور ةمشاهد و مصاحبه پرسشنامه،

 و شدند مطالعه یسرشمار صورت به که بودند( N=80) سد پوشش تحت یروستاها یهایاریشورا و ده

 که بود( =1220Nسد ) ریآبگ  ةحوض یروستاها خانوارسرپرست  انییروستا مةشامل ه یدر بخش کم

 عنوان هب متناسب انتساب با یاطبقه یریگنمونه صورت به مورگان و کرجسی جدول اساس بر نفر 033

 یهانقشه نیتدو فن از و کمی بخش در موریس مدل از هاداده لیتحل یبرا. شدند انتخاب یآمار نمونة

 آثار ینشان داد که به طور کل محتوا لیتحل جینتا. شد استفاده کیفی بخش در محتوا لیتحل و یذهن

 توسعةو  تیتقو .2 یاقتصاد رقابت جادیا .1: ودشیم خالصه یکلدستة  هفتدر  مانشاهیسد سل یاقتصاد

 یکشاورز یهانیزم ارزش افزایش .8 ییروستا مناطق به یشهر یهاهیسرما جذب .0 منطقه اقتصاد

 و یکم بخش از حاصل نتایج. سد پشت مردم یمحل اقتصاد فیتضع .2 ییغذا تیامن .6 یرفاه اقدامات .2

 یدارا یها روستا ،یاقتصاد یهااز شاخص یبرخوردار ةنیزم در که داد شانن موریس مدل از استفاده

 یهاشاخص از و اندآورده دست هب را یبهتر یهارتبه( سطر ری)نظ توسعه یهارساختیز و لیپتانس

 . اندشده برخوردار شتریب سد احداث با مرتبط یاقتصاد

 

 ییروستا یهامکان توسعه،  یهاطرح انشاه،میسل سد ،یابیارز ،یاقتصاد آثار :یدیکل یهاواژه  
 

  مقدمه
 و اجتماعي روابط در همواره آن مديريت و آب خاورميانه، در

 بوده برخوردار زيادي اهميت از ها دولت و مردم اقتصادي
 اين جوامع چالش تريناصلي امروزه كه يا گونه به است،

 است مختلف يها بخش ازين مورد آب تأمين منطقه

(Mostert, 2003)از  ،اغلب كشورها ،اخير يها . در دهه

 و آبيجمله ايران، به منظور كاهش مشكالت ناشي از كم
 در را ياه گسترد گذاريسرمايه هابحران بروز از پيشگيري

 سدها .(Shayan et al., 2009) اندداده انجام آب بخش
ور كه به منظ ندسته هاگذارياين سرمايه ةبرجست ةنمون

 ديتول ،يصنعت و يخانگ مصارف ،يكشت آب يتأمين آب برا
 انيسدها بر جر .اندشده ساخته البيس مهار و يبرقاب
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 ريمس از را آب انيجر تينها در و گذارنديم ريثأرودخانه ت
موجود  يهاحقابه يرو شكل نيبدو  كننديم منحرف ياصل

 ياامدهيسبب بروز پ و گذارنديم ريتأثبه آب  يو دسترس
 يندب .شونديم ستيز طيمردم و مح شتيمع بر يبزرگ

 يهاشكل به را هارودخانه ةيحاش در ساكن جوامع ترتيب
 ساختگاه.  (WCD, 2007)دهندمي قرار ريتأث تحت مختلف

 102 ةفاصلسد مخزني سليمانشاه در استان كرمانشاه و در 
 2 سنقر، شهر كيلومتري 11 كرمانشاه، شهر كيلومتري

رود از  گاوه ةرودخان روي بر و سليمانشاه روستاي ريكيلومت
 مانشاهيسل سد. استاصلي رودخانه سيروان واقع  هايشاخه

 بخش و شده احداث سنقر شهرستان در 1381 سال در
 يو زهكش ياريآب ةشبك پوشش تحت را شهرستان نيا يغرب

 يروستا و بخش 12كه در مجموع حدود  است خود قرار داده
 ي. از جمله اهداف كلشود يت سنقر را شامل مدش ياز اراض

به تأمين آب شرب شهرستان سنقر به  توانيسد مذكور م
 نيهمچن ؛كرد اشاره سال در مكعب متر ميليون 7-1 ميزان
 1300دشت سنقر به وسعت  يكشاورزي اراض آب تأمين

 منطقه ياهال يبرا يهكتار و ايجاد تأسيسات تفريحي و رفاه
 ةتوسع بحث يراستا در كه هستند طرح نيا گريد هدف دو

 (Gamasiab Consultantرنديگيم قرار ييروستا

, 2003engineers( .يينها هدف سدها، يجهان ونيسيكم 
 به نيا. دانديم انسان رفاه داريپا بهبود را يسدساز طرح هر
 ةيبر پا يانسان ةتوسع ةمالحظ انيشا شرفتيپ يمعن
 يكارآمد، از نظر اجتماع يصاداست كه از نظر اقت ييارهايمع

در  نيبنابرا ؛باشد داريپا يطيمحستيعادالنه و از نظر ز
 تيريروش توسعه و مد مورد در هادگاهيد يسدساز ةمباحث

 نيعالوه بر ا ؛(WCD, 2000) شوديم دهيآب به چالش كش
 ةتجرب و دانش گسترش با سدها يجهان ونيسيكم نظر از

 رشدنيفراگ و ديجد ياهيفناور آمدنوجودبه يبشر
 مورد ياگسترده طور به سدها ساخت هايريگ ميتصم

 يامدهايپ و احداث نحوة .است گرفته قرار اعتراض و مباحثه
 در يجهان يامسئله صورت به سدها ياقتصاد -ياجتماع
 بر سدها ياثربخش كه است شده مطرح يالمللنيب محافل
مردم و ساكنان  شتيمع ةحون مجاور، يروستاها و جوامع
 به مسائل گونه نيا از هاستمياكوس زين و يرامونيپ يهاحوزه
 ساكن يخانوارها كه است نيا تيواقع. (Ibid) دنرويم شمار

 و واقف سد احداث مثبت آثار و هاجنبه به اغلب هاروستا نيا
 ةنديآ مورد در يجد ييهايمشغولاما دل ،هستند معترف

 جامعةسرنوشت  يخود، خانواده و گاه تيو فعال يزندگ
 ) (Rahmati and Nazari, 2009 دارند شيخو ييروستا

 بر هاپروژه گونه اين آثارمطالعه و ارزيابي  رسديبه نظر مكه 
كه  ييراهكارها ةارائ تينها در و روستايي ةتوسع ةمقول

در  يبه طور جد ديرا به آنان برساند با بيآس نيكمتر
. طبق ردير مجموعه مطالعات احداث سد قرار گدستور كا

روستايي راهبردي براي بهبود  ةتوسع جهاني بانکتعريف 
زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان فقير و تالشي همه

 و توليد افزايش با ويژههب كه است فقر كاهش براي جانبه
 (Motiee شود يمميسر  ييروستا وري در محيط بهره يارتقا

(Langeroudi, 2003 .به مربوط لئمسا دقيق شناخت 
زيرا  ؛است برخوردار زيادي بسيار اهميت از ايران يها روستا

 فقر مثل ماندگيتمامي مشكالت و مسائل عقب ةريش
 و جمعيت سريع رشد رشد، حال در نابرابري گسترده،
 (,Todaroقرار دارد  روستايي مناطق در فزاينده بيكاري

 بر يمتك رانيا ييروستا  ةتوسع ياستراتژ اهداف. 2004)
 تمركز شهر، به انييروستا يها  مهاجرت انيجر شدت كاهش

 دنيبخشانتظام ،ييروستا طيمح در تيجمع كردنفشرده اي
 تنوع و تيتقو روستا، طيمح در يدامدار و زراعت به

 ةتوسعدر روستا،  يكشاورز ريغ اشتغال به دنيبخش
 ةتوسع و انييروستا انيم در يدامدار و يراعز يها يتعاون
 زانيم باالبردن يبرا ياشباع در چارچوب نظام تعاون ياراض
 .(Asayesh, 2002) است ديتول

 و طيمح بر سدها آثار Anonymous (2005) نظر طبق
 زير موارد در يبرداربهره و اجرا مراحل در ياقتصاد تيوضع

 :شودمي خالصه
. 2 منطقه يروستاها ةيثانوو مشاغل  بر درآمد، مخارج آثار .1

. 3 جديد هايحرفه جاديا ،يكاريب اي اشتغال يبر الگو يگذاراثر
  پس يآت  يها تامالک، خدمات و رقاب ن،يزم متيبر ق ياثرگذار

 مناطق ها،يآباد تعداد شيافزا اي كاهش ها،يبر آباد ريتأث. 4 آن از
 جاديبر ا ياثرگذار. 1 هانآ امثال و يصنعت ،يتجار ،يمسكون

 يروين ژهيوكار به يرويبه ن يكار و دسترس يالگو د،يمشاغل جد
 ةناخالص در منطق ديتول ةسران .6 هارقابت و ياحرفه ريغ كار

مسائل  يبررس ،يناخالص مل ديتول ةسران با سهيمقا و يبررسمورد 
 تساياجرا بر تأس ةدر مرحل آثار. 7و فقر در منطقه  ياقتصاد

بر  ياثرگذار. 9 ياجرا بر مشاركت مردم ةمرحل آثار. 8 يرفاه
 و يشغل مخاطرات اي ستيز  طيمنطقه از مح يماريب اديازد

 يبر دسترس ريتأث. 11 تردد و هابر راه ريتأث. 10 يا هحرف يبهداشت
 يبه بازارها يبر دسترس ريتأث. 12 يو آموزش يبه امكانات بهداشت

و پارک، كشتارگاه، قبرستان،  يو فروش، اماكن عموم ديخر
 ،يكار طيبر شرا ياثرگذار. 13 نيا رينظ و اجتماعات يها سالن

 و بهداشت. يمنيا ،يريشگيخدمات پ
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 مقياس در و حاضر پژوهش با مرتبط تحقيقات از يبرخ
 كشور خارج و داخل در كه آبخيزداري يها پروژه در كوچک
  (2008)پژوهش در .است شده ذكر ادامه در گرفته صورت

Anonymous  ياجتماع –ياقتصاد آثار يبررس"با عنوان 
 از كه شدمشخص  "بوكان بر منطقه كنديشهرطرح سد 

 رشد اهداف نيتأم در طرح ياجرا ياقتصاد ةتوسع دگاهيد

 توازن ،اجتماعي -اقتصادي امنيت و ثبات منطقه، ياقتصاد

 .داشت خواهد ييبسزا ريثتأ اقتصادي ستقاللا و اقتصادي
Salehi  (2002)كه رسيد نتيجه اين به خود پژوهش در 

آبخيزداري در اشتغال و بيكاري، آب آشاميدني و آب  ةپروژ
 آب ةزمين در اما داشته اندکسطح كل اراضي كشاورزي تأثير 

كشاورزي، افزايش سطح زير كشت، ميزان عملكرد و ميزان 
 Bani (1995).است بوده ملموس پروژه تأثير گذاري،آيش

Asadi  خود به اين نتيجه رسيد كه اجراي طرح در  ةدر مطالع
منطقه در كاهش مهاجرت و افزايش اشتغال تأثير داشته است. 

Efati  (2000)يها  طرحآثار  نيتركه عمده است معتقد 
 و روستاها يآب منابع بهبود و شيافزا اجراشده زدارييآبخ

 Mansorian ،ديگر شيپژوه در. است بوده ليس از رييجلوگ

and Mohamadi Golrang  (2003)ةپروژدادند كه  نشان 
 دام علوفة شياشتغال و افزا ان،ييدر مهاجرت روستا يزداريآبخ
. بر طبق است داشته تأثير سيل كاهش در اما بوده ريتأثبي

 نيروگاه ايجاد( Hosseini Tavasol et al (2007. يها افتهي
 مكعبمتر  ميليون 2970 سازييرهذخ برق، مگاواتي هزاردو

 كارون ةرودخانها و تنظيم حجم آب  آب، كنترل و مهار سيالب
است كه به طور  ييروستا ينواح بر كارون سد ياقتصاد آثار از

 ها،البيس مخرب آثاركاهش  قيطر ازمستقيم  ريغو  ميمستق
بر  يبخش كشاورز ازياز آب مورد ن يبخش نيمأت و ييزااشتغال

 ةمطالع نتايج. است گذاشته اثر ينواح نيا توسعة تيوضع
Yavari et al. (2007) باالي مشاركت كنندةمنعكس 

 يا توسعه يها  پروژه اجراي جهت در گيري تصميم در يانيروستا
 طرح اجراي از بعد و قبل زراعي محصوالت عملكرد همچنين

افزايش توليد محصوالت زراعي و افزايش ماندگاري در  انگريب
 انگريب Khobfekr (1999) مطالعة جيروستا بوده است. نتا

 نيا بودنيو اقتصاد يزداريآبخ يها تيمردم از فعال تيرضا
و اشتغال  ديدر تول هاآن ميمستق ريغ آثار ةعالو به ها طرح گونه
 ديرس جهينت نيا به خود پژوهش در Dadrasi   (2007).است

 نيچند تاكنون رسوب زا ردستيز ياراض حفاظت ليدل به كه
 دستنييپا يروستاچهار  كشت ريز ياراض سطح به هكتار
 متأثر يروستاها يها قنات و ها چشمه يآبده و اضافه منطقه

 Farajzadeh andةمطالع نتايج. است افتهي شيافزا

Rostamzadeh   (2007)آن است كه تغيير كاربري  گوياي
سطوح  شيي و افزاباغات و مزارع كشاورزي به كاربري ساختمان

سد ستارخان و تغيير كاربري اراضي ديم و  مستقيم آثارآبي از 
 غير آثارباير به باغات و گسترش اراضي ساختماني شهريار از 

 Motiee Langeroudi and Najafi .استآن  مستقيم

Kani  (2006) دو در كه دنديرس جهينت نيا به خود قيتحق در 
 يتوسعه اعم از الگو ياه نمونه اكثر شاخص ةجامع دسته

 ةزيانگآموزش،  ،يشغل تيو امن تيرضا مه،يمصرف مسكن، ب
 (2009) .دهند يم نشان را يمعنادار تفاوت روستا در يماندگار

Rahmati and nazari  دنديرس جهينت نيا به خود ةمطالع در 
 يها نيزم و روستاها يبرخ قرارگرفتن علت به سد احداث كه

 يمنف ياجتماع و ياقتصاد آثار سد خزنم پشت در يكشاورز
 دوچندان ييروستا جوامع يبرا تبعات نيا و دارد يپ در يفراوان
 لهئمس نيا يبررس حاضر پژوهش كلي هدف بنابراين ؛است
 ياتوسعه اقدام کي عنوان به مانشاهيسل سد احداث كه است
 تحت منطقةروستايي  ةتوسع بر اقتصاديبعد  در يآثارچه 

 .است داشته سد پوشش

  

  هاروش و مواد
 -كمي يها پژوهش نوع از يكل كرديرو لحاظ به مطالعه اين 
 شمار به كاربردي يها پژوهش نوع از هدف نظر از و يفيك

 و كمي بخش دو در ها داده آوري جمع منظور به. آيد مي
استفاده شد.  قيعم يها و مصاحبه  پرسشنامه از كيفي
 يها ياريده و شورا ياعضا كيفي بخش مطالعة مورد جامعة

 نياز آنجا كه ا بودند، (N=48) سد پوشش تحت يروستاها
محققان به  يطرف ازتعداد در دسترس و قابل مطالعه بودند و 

 نيا يها دگاهيدروستاها بودند  يبر تمام سدشبكة  آثاردنبال 
 آماري جامعةشد.  يبررس يجامعه به صورت سرشمار

 يروستاها خانوارسرپرست  انييروستا مةه شامل تحقيق
 اساس بر نفر 300 كه بود( =1273Nسد ) ريآبگ ةحوض

. شدند انتخاب يآمارنمونه بعنوان مورگان و كرجسي جدول
 فن از و كمي بخش در موريس مدل از ها داده ليتحل يبرا

 كيفي بخش در محتوا ليتحل و يذهن  يها نقشه نيتدو
 بين تباطيار پلي محتوايي تحليل. است شده استفاده

 و كيفي يها  داده يللتق با و است كيفي و كمي تحقيقات
 كند درک را ها آن معناي تا كوشد مي ها آن بندي طبقه

(Krippendorf, 2004). يهايژگيواساس اين روش  بر 
 کيستماتيس و ينيع طور هب شده نوشته اي گفته متن کي

 ةدربار ييها استنتاج توانها مي و از آن است شناسايي قابل
 (,.Krippendorf, 1999; Sarmad et alدكرمسئله 
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 بهبود منظور به يقو يكيگراف کيتكن يذهن  ةنقش. 2002)
-يذهن زاربا و (Buzan, 2003) است بهتر درک و يريادگي

 ل،يوتحلهيتجزو انجام بهتر  يبه ساختار اطالعات يريتصو
كمک  ديجد يها دهيا ديو تول يادآوري كردن،بيتركدرک، 

 (,.Farrand, et al., 2002; Tattersall, C. et al كند يم

 يها روستا بندي رتبهراستاي رسيدن به هدف  در. 2007)
اقتصادي  يها  تحت پوشش سد سليمانشاه بر اساس شاخص

 ةبرنامدر بخش كمي پژوهش از مدل موريس استفاده شد. 
 يبند درجه يبرا يي( الگوUNDP) ملل سازمان عمران

 به كار برده است كه به مدل يافتگي از لحاظ توسعه يحنوا
با  سيمور مدل. (Rezvani, 2004)معروف است  سيمور

 يهر واحد سكونتگاه ياستفاده از اطالعات در دسترس برا
از واحدها را بر حسب  کيهر يافتگي توسعه گاهيجا

مجموعه  نيانگيم تيمشخص و در نها يانتخاب يها شاخص
 يبند رتبه به سپس و كنديم نييها را تع شاخص

 ةمحاسب نحوة. (Badri et al., 2006) پردازد يم ها سكونتگاه
 است:  ليشاخص به صورت ذ نيا

 (1   )        min

max min

ij ij

ij

ij ij

x x
Y

x x




 

در  امi ريمتغ يناموزون برا شاخص ijY ،فرمول اين در

حداقل مقدار  minijx ام،jدر واحد  امi ريمتغ ijx ام،jواحد 

 نيا در. است امi ريحداكثر مقدار متغ maxijx و امi ريمتغ

به  ؛باشند جهت هم ديبا  شدهگرفته كار هب يها شاخص ،مدل
 كردنكم با يساز شاخص نديفراهمين منظور در 

 يمنف يها شاخص مةه 100 ثابت عدد از يمنف يها شاخص
ذكر  انيشا. شدندجهت  و هم ليتبد مثبت يها  به شاخص
 روش از هاشاخص مقياس اختالف رفعمنظور  بهاست كه 

 بر شدهاعمال هايوزن و شد استفاده ميانگين بر تقسيم
مطابق  1گراهانان مک روش ضعف به توجه با زين هاشاخص
 يبند رتبه يبرا. ندشد تعيين مطالعه مورد جامعةبا نظر 

 ادشدهيمورد نظر در قالب فرمول  يها روستاها تمام شاخص
 يشاخص اصل داكردنيپ يبرا تيدر نها و شدندبه كار گرفته 

با  يافتگيتوسعه بيضر واحد، هر يبرا نظر مورد ةتوسع
 :شد محاسبه ليذ رابطةاستفاده از 

 (2)                    .

n

iji
y

D I
n


 1 

                                                                                       
1  . McGrahanan 

 تعدادn يافتگي،  توسعه ضريب D.I ،رابطه اين در
توسعه هر  يشاخص اصل ijY مورد مطالعه و يها شاخص

 تا صفر نيب سيمور ةتوسعشاخص  بيواحد است. مقدار ضر
در اين هرچه مقدار  (Rezvani, 2004)  است ريمتغ کي

D.I در اقتصادي اظلحبه روستا دهدباشد، نشان مي شتريب 
 كمتر آن مقدار هرچه و است يافتگي توسعه باالي سطح
 .است يافتگيتوسعهسطح پايين  ةدهندنشان ،باشد

 
  نتایج
 پژوهش کیفی بخش نتایج

 ياقتصاد آثارنشان داد كه  1در جدول  محتوا ليتحل جينتا
. است بحث قابل يمحور موضوع 7 قالب در سليمانشاه سد

 موضوع نيا كه گردد يمازب ياقتصاد بترقا به اول موضوع
 رقابت شيافزا عنوان با هياول موضوع کي از برگرفته يمحور

 يكالم يها جلوه قالب در كد 3 با و است مردم نيب ياقتصاد
 اقتصاد ةتوسع و تيتقو يمحور موضوع. است شده انيب

 ،يكشاورز ةتوسع ةيموضوع اول 3تحت پوشش از  ةمنطق
شكل گرفته  انگريكد نما 4شتغال با و ا يگردشگرد ةتوسع

موضوع  ييبه مناطق روستا يشهر يها هياست. جذب سرما
را در برگرفته است:  هيموضوع اول 2است كه  يگريد يمحور

 يفراوان 18كد و  3به منطقه با  ديجد ساتيورود تأس .1
. يفراوان 11و  انگريكد نما 1با  يكشاورز نيزم ديخر .2

تحت پوشش  ةمنطق يكشاورز يها نيمباالرفتن ارزش ز
 شيافزا ةياست كه يک موضوع اول يگريد يموضوع محور

در برگرفته است.  يفراوان 10كد و  کيرا با  نيزم متيق
 جاديا ةياز موضوع اول يرفاه اقدامات يموضوع محور

شكل گرفته است.  يفراوان 8كد و  2با  يرفاه ساتيتأس
است كه از موضوع  يگريد يموضوع محور ييغذا تيامن
 انگريكد نما 2با  ييافراد روستا ديقدرت خر شيافزا ةياول

 مانشاهيسل سد ياقتصاد آثاراز  گريد يكيشكل گرفته است. 
 است آبريز( ة)حوض سد پشت مردم يمحل اقتصاد فيتضع
 منعكس انگرينما كد 8 با را هفتم يمحور موضوع كه
 ياقتصاد آثار ةو نحو يابي شهيبه منظور ر نيهمچن ؛كند  مي

 نيتدو کيتكن ةمنطق ييروستا ةتوسع بر سد احداث
 قالب در نقشه اين كه شد گرفته كار هب يذهن يها نقشه
 .است شده نمايان 1 شكل
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 یاریآب شبكةپوشش  تحت منطقة یروستاها یهایاریده و شورا یاعضابا  شدهانجام یهامصاحبه متن به یدهشكل و یپردازمفهوم .1جدول

 مذکور سد یاقتصاد آثاردر خصوص  مانشاهیسد سل یو زهكش

 محوري موضوع اوليه موضوع % f كننده توصيف عبارات

 درحال هم با یکشاورز ریغ مشاغل تصاحب سر بر روستا مردم -
 رقابتند

8 00/0 

 رقابت شیافزا
 مردم نیب یاقتصاد

احداث تاالر و گرفتن مجوز  ةبرنام نةیزممردم در  یهادرخواست - یاقتصاد رقابت
 است ادیز

0 22/6 

 00/23 13 یکشاورز نیزم دیخر ةنیزم در مردم رقابت -

 2/02 10 یکشاورز مزارع از نهیبه و شتریب یبردار بهره -

  یکشاورز ةتوسع
 66/16 0 یکشاورز یاریآب نینو یهاروشاستفاده از  امکان -

 1/22 11 (یآب به مید یهانیزم لیتبد قی)از طر یآب یهانیزم گسترش -

 30/22 10 منطقه در یآب دیجد محصوالت کشت -

 بر پل احداث رینظ یگردشگر رونق و یگردشگر یهاجاذبه جادیا -
 (.قمام)پل  رودخانه یرو

6 2/12 

 یگردشگر توسعة
 توسعة و تیتقو

 منطقة اقتصاد
 پوشش تحت

 ژهیو به یگردشگر یهاییتوانا شدنبالفعلو  یگردشگر توسعة امکان -
 یگرد عتیطب

12 81/02 

 81/13 2 سمیاکوتور و یگردشگر به وابسته یهاشغل جادیا امکان -

 22/10 1 سد یساختمان مراحل در اشتغال جادیا - اشتغال

 22/01 12 یکشاورز ریغ اشتغال جادیا -

 00/23 13 ...و مسکن ،یکشاورز یهانیزم متیق شیافز -
 نیزم متیق شیافزا

 ارزش افزایش
 یهازمین

 کشاورزی

 2/12 6 منطقه تاالر در نیاحداث چند ةبرنام -
 دیجد ساتیتأس ورود

 منطقه به
 جذب

 یها هیسرما
 مناطق به یشهر

 ییروستا

 22/10 1 در منطقه یهزار تن 63 یلویاحداث س ةبرنام -

 22/6 0 آرد ةاحداث کارخان ةبرنام -

 1/22 11 منطقه یبوم ریغ یبوم یشهر افراد توسط یکشاورز نیزم دیخر -
 یکشاورز نیزم دیخر

 ساتیتاس جادیا 81/13 2 ییروستا ارتباطات و هاراه بهبود -
 یرفاه

 یرفاه اقدامات
 22/6 0 اطراف یروستاها یبعض یدنیآشام آب نیمأت -

 22/26 22 منطقه مردم درآمد باالرفتن -
 دیقدرت خر شیافزا
 ییروستافراد ا

 133 80 (یکشاورز یاراض عملکرد)باالرفتن  یکشاورز رونق - ییغذا تیامن

 133 80 سد پشت در یکشاورز مرغوب یهانیزم نابودی -

 یمحل اقتصاد فیتضع
 سد پشت مردم

 اقتصاد فیتضع
 یمحل

 00/23 13 یکشاورز یهانیزم تیمالک دادنازدست -

 81/13 2 هستند گرامصرف اکثراً شهر به رفتن و ییجاهجاب با مردم -

 1/22 11 دیتول نظام ینابود -

 66/81 23 مردم نابود شده است یدرآمدزا منابع اکثر -

-فقر و  شده،افتیدر غرامت درست از نکردناستفاده علت به -

 کندیم دادیمردم ب یدستتنگ
6 2/12 

 00/0 8 یدامدار یواحدها رفتننیازب -

خود را از  یکار ةیمردم روح یکشاورز ةیاول لشغ دادنازدست با -
 دست دادند

00 22/60 
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 اثر مثبت  یبه معنا "+"یها)نشانه یذهن نقشةدر قالب  مانشاهیسد سل یاقتصاد آثار. 1 شكل

 .(استاحداث سد  یمنف آثار ۀدهند نشان "-"و 

 پژوهش کمی بخش نتایج
 يفيبخش ك يهاافتهيو استفاده از  تايادب ياز بررس پس

ساخته شدند كه  ياقتصاد آثار يابيارز يها پژوهش شاخص
 علت به هاشاخص يشده برخ يشاخص طراح 31 انياز م

 ،3 جدول در. اند شده خارج تحليل از آماري اطالعات نقص
 يها از شاخص کيهر يبرا سيمور يشاخص ناموزون

 بيسپس ضر ومحاسبه و گزارش شده  ياقتصاد
 ياقتصاد يها هر روستا از نظر شاخص يافتگي توسعه

 سد پوشش تحت يروستاها تينها در و استمحاسبه شده 
 گونه همان. اند شده يبند رتبه ياقتصاد تيوضع نظر از مذكور

اول را  ةسطر رتب يروستا ،شود يم مالحظه 3 جدول در كه
 آورده تدس هب ياقتصاد يها از شاخص يبرخوردار ةنيدر زم

 ياقتصاد يها روستا در مجموع از لحاظ شاخص نيا .تاس
با  آباد اثيغ يروستا نيهمچن ؛دارد قرار يبهتر تيوضع در

 ةرتب در آمدهدستهب يافتگي توسعه بيمقدار ضر نيكمتر
 نيواقع شده است. ا ياقتصاد يها دوازدهم از لحاظ شاخص

 يدارا يروستاها يآن است كه به طور كل انگريب افتهي
 دست هب را يبهتر يهارتبه توسعه يهارساختياستعداد و ز

 سد احداث با مرتبط ياقتصاد يهاشاخص از و اندآورده
 . اندشده برخوردار شتريب

 سد ياقتصاد آثار
 انشاهميسل

 یاقتصاد رقابت شیافزا
 مردم نیب

 یکشاورز  توسعة

 نینو یهاروش
 یاریآب

 نیزم راندمان شیافزا

 محصوالت کشت
 دیجد

 یهانیزم گسترش
 یآب

 توسعة
 یگردشگر

 یهاییتوانا کردن بالفعل
 عتیطب یگردشگر

 یگرد

 یهاجاذبه جادیا
 یگردشگر

  اشتغال

 ریغ مشاغل
  یکشاورز

 ساخت در اشتغال
 سد ساز و

 به وابسته یها شغل
 یگردشگر

 یهاهیسرما جذب
 مناطق به یشهر

 ییروستا

 تاالر

  یتن هزار 63 لویس

 آرد  کارخانة

 متیق شیافزا
 نیزم

 ساتیتأس
 یرفاه

 نیزم دیخر
   یکشاورز

 ساتیتأس ورود
  منطقه به دیجد

 دیقدرت خر شیافزا
  ییافراد روستا

  یکشاورز رونق

  درآمد شیافزا

  هاراه توسعة

 یکش لوله آب
 روستاها یبرا

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

اقتصاد  فیتضع
 پشت سد   یمحل

 نظام یرانیو
 دیتول

 منابع ینابود
 درآمدزا

 و شدن ییکاال
 ییگرا مصرف

 جادیوا فقر
 یبده

 شتیمع رفتن نیب از
 دام بر یمبتن

 یهانیزم رفتن دست از
 سدمرغوب پشت 

 دادن دست زا
 تیمالک

 ییکارا عدم
 یمحل یروین

- 
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 سیمور یناموزون شاخصمحاسبة  یبراحداقل و حداکثر هر شاخص  مقدار. 2جدول

 شاخص
 عالمت

 اختصاري
 حداقل حداكثر

 I1 1333 3 است افتهی شیافزا هاآنارزش  سد واسطةبه که  یایاراض زانیم
 -I2 23- 133 آب رفته  ریز یاراض زانیم

 I0 32/3 3 قبل سال در مشابه مدت به نسبت باغات سطح شیافزا
 I8 21 0 قبل سال در مشابه مدت به نسبت هایدامدارتعداد دام  شیافزا متوسط
 I2 22 8/12   اندکردهخود شروع  وکارتدر کش را یزراع تناوب که یکشاورزان درصد
 I6 0/12 22 دارند  دیام ندهیخود در آ یاقتصاد تیکه به بهبود وضع یافراد درصد
 I2 0/12 0/68 دارند دیام ندهیآ در مردم وضع بهبود به که یافراد درصد
 I0 10 62/82 در واحد سطح  دیتول شیافزا درصد

 I1 033 3  اندشده لیتبد یآب به که یمید یاراض زانیم
 I13 2 1 اندگرفتهکشت منطقه قرار  یالگو در یتازگبهکه  یمحصوالت تعداد

 I11 33328/3 3 روستا یاراض کل به شده یکاربر رییتغ یاراض زانیم
 I12 01033333 3 سد شدةجادیا یاقتصاد یهافرصتافراد در  یگذارهیسرما زانیم متوسط
 I10 21633333 6022333  یدر کشاورز ییربنایامور ز یبرا یگذار هیسرما زانیم متوسط

 I18 13 3 ... و عیصنا ها،بنگاه احداث یبرا صادرشده یمجوزها تعداد
 I12 1 3 مرتبط با احداث سد  شدهموارد احداث ریسا و عیصنا ها،بنگاه یمجوزها تعداد

 I16 0233 3 یمحل مصرف بر مازاد یکشاورز محصوالت متوسط
 I12 1233 3 سال قبل  8 به نسبت لویبه س یلیگندم تحو شیافزا سطمتو

 I10 22333333 13333333 سد احداث از بعد یکشاورز نیزم هکتار کی متیق متوسط
 I11 03333333 23333333 سد احداث از بعد یتجار و یمسکون یاراض هکتار کی متیق متوسط
 I23 18111133 0111133 رفته آب ریز یهانیزم یارزش اقتصاد متوسط
 I21 23333333 13333333  جادشدهیا یهانیزم یارزش اقتصاد متوسط
 I22 12333333 3 و ...( ی)کارگر سد طرح در میمستق مشارکت قیطر از افراد درآمد متوسط

 -I22 10- 133 اندشده جادیا سد احداثواسطة  هب که یکشاورز مضر حشرات و آفات تعداد
 I22 8333 3 گذشته سال در لویس به یلیتحو گندم متوسط
 I21 00033333 0283333 یزراع سال کی در یکشاورز تیفعال از حاصل درآمد متوسط
 I03 12/6 03/2 یآب کشت ریز سطح متوسط
 I01 2/2 3 شودیمگذاشته  شیآ یسال زراع کیکه در  یکشاورز یاراض زانیم متوسط

 
 استفاده يتارعنكبوتاز نمودار  جيبهتر نتا نييتب يبرا

 سيمور يافتگيتوسعه بيبر اساس ضر كهشده است 
 ياقتصاد يها شاخص نظر ازرا  مختلف يروستاها تيوضع
 يروستا 1. مطابق نمودار دهديمنشان  گريكديبا  اسيدر ق

از  ياقتصاد يها شاخص نظرروستاها از  رياز سا شتريسطر ب
 يروستا ،است. پس از آن رفتهيپذ ريتأثاحداث سد 

 در ثيح نيا از آبادغياث يروستا و داردسليمانشاه قرار 
است كه بر  ذكر انيشاگرفته است.  جاي حد نيترنييپا

 اي 100 يافتگيتوسعه بيحداكثر ضر سيمدل مور يمبنا
 هاشاخص ريبا توجه به مقاد ق،يتحق نيا)در  است کي

 در را ريمقاد نيا توانيممنظور شده است.  کيحداكثر 
 ينمودارها از استفاده با بيضرا نيا(. كرد ضرب 100

در  ،است ميقابل ترس Excel افزارنرمكه در  ،يتارعنكبوت
به  بي. حداكثر ضراندمتحدالمركز نشان داده شده ريقالب دوا

 را يبندميتقس نيا تواني)م است شده ميتقس رهيدا پنج
 هب توجه با روستا هر تيوضع و( كرد تريكل اي تريجزئ
 به نسبت است كرده كسب شاخص هر در كه ييازهايامت

 شده داده نشان روستاها ريسا به نسبت و بيضر حداكثر
 .است
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 موریس مدل اساس بر یاقتصاد یهاشاخص نظر از سد پوشش تحت یروستاها یبندرتبه. 3جدول

 روستا
 شاخص

يسل
شاه

مان
 

ود
کب

جوب
 

 ايعل

ود
کب

جوب
 

 یسفل

تپه
ود

نخ
باد 

رآ
شو

 

رآ
نج

خ
 باد

فائ
ص

 هي

طر
س

وه 
قر

 

يغ
ث

ا
باد

آ
 

عه
قل

 
اج

ح
 ی

 نيام

شت
دا

 ی
الغ

ب
 

1 I 02/3 22/3 23/3 22/3 30/3 12/3 3 1 12/3 3 23/3 83/3 

2 I 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

0 I 1 3 18/3 80/3 18/3 21/3 3 18/3 18/3 18/3 18/3 18/3 

8 I 36/3 12/3 61/3 36/3 20/3 22/3 61/3 36/3 3 1 01/3 3 

2 I 20/3 22/3 68/3 20/3 20/3 06/3 16/3 00/3 3 1 08/3 81/3 

6 I 28/3 1 22/3 00/3 81/3 12/3 82/3 06/3 28/3 3 20/3 02/3 

2 I 10/3 1 02/3 18/3 31/3 00/3 23/3 22/3 10/3 00/3 3 88/3 

0 I 02/3 21/3 3 1 83/3 02/3 63/3 81/3 1 01/3 03/3 61/3 

1 I 88/3 01/3 00/3 3 13/3 11/3 00/3 1 22/3 3 22/3 23/3 

13 I 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 I 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

12 I 1 23/3 36/3 20/3 22/3 22/3 82/3 23/3 26/3 3 02/3 86/3 

10 I 80/3 26/3 1 22/3 81/3 60/3 68/3 63/3 80/3 3 22/3 60/3 

18 I 3 3 3 23/3 23/3 1 3 1 3 3 3 3 

12 I 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 I 20/3 26/3 12/3 21/3 12/3 16/3 3 3 80/3 20/3 21/3 1 

12 I 23/3 23/3 32/3 10/3 23/3 10/3 3 3 00/3 12/3 22/3 1 

10 I 00/3 1 1 20/3 62/3 00/3 3 1 1 1 62/3 3 

11 I 1 1 23/3 23/3 23/3 23/3 3 1 3 3 23/3 3 

23 I 1 22/3 1 20/3 1 22/3 31/3 22/3 31/3 3 31/3 22/3 

21 I 23/3 23/3 23/3 1 1 23/3 3 23/3 3 3 3 3 

22 I 00/3 16/3 1 06/3 20/3 86/3 22/3 20/3 22/3 3 12/3 21/3 

22 I 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

22I 20/3 03/3 10/3 22/3 23/3 12/3 3 3 23/3 22/3 03/3 1 

21 I 02/3 22/3 3 21/3 26/3 1 03/3 60/3 02/3 28/3 60/3 23/3 

03 I 66/3 06/3 20/3 20/3 61/3 20/3 1 02/3 21/3 3 00/3 02/3 

01 I 83/3 68/3 16/3 22/3 83/3 80/3 1 26/3 06/3 3 68/3 63/3 

 بیضر
 یافتگی توسعه

82/3 80/3 83/3 01/3 02/3 80/3 28/3 20/3 28/3 10/3 03/3 83/3 

 یبندرتبه
 روستاها

0 2 6 2 0 8 11 1 13 12 1 2 
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 یاقتصاد یهاشاخص نظر سداز پوشش تحت مختلف یروستاها تیوضع سةیمقا .1 نمودار

 

  گیرینتیجه و بحث

 لحاظبه مانشاهياحداث سد سل ،پژوهش نتايج با مطابق
را بر منطقه تحت پوشش خود گذاشته  يادياقتصادي اثرات ز

رقابت  شيافزا مانشاهياز اثرات برجسته سد سل يكياست. 
اثر به طرق  نيمردم تحت پوشش بوده است. ا نيب ياقتصاد

در  و شوديمدرآمد مردم منطقه  شيمختلف موجب افزا
از  يكي كه آوردمي فراهمفقر  كاهش يبرا راالزم  نةيزم جهينت

 يهامصاحبه متن. است ييروستا توسعة ياهداف استراتژ
تحت پوشش  ةمنطق يهاياريشورا و ده ياعضا با شدهانجام
 ةو توسع تيتقو لحاظ از طرح نيا كه دهديم نشانسد 

 رآثاتحت پوشش از سه جهت موفق بوده و  ةمنطق اقتصاد
 ةنتيج با يافته اين كه است گذاشته جا به را يامالحظه قابل
 Consulting Engineers of Qods force (1995) يبررس

 يشهر يهاهيسرما جذب سد آثاراز  گريد يكي. دارد مطابقت
 يهامهاجرت كاهش باعث كه است ييروستا مناطق به

 نيا از يناش معضالت كاهش جهينت در و يشهر -ييروستا
 Consultingو مضر شده است.  هيرويب يهامهاجرت

Engineers of Qods force (1995)، .Yavari et al  

 به خود پژوهش در نيز Bani Asadi (1995) و(2006)
 در ياديز اريبس ريتأث مانشاهي. سد سلاندرسيده نتيجه همين

 منطقه ينمسكو و يكشاورز يهانيزم متيارزش و ق شيافزا
 يهانيهكتار از زم 1300بالغ بر  ياريآب آب نيتأم ةواسط هب

 در ييبسزا ريتأث مسئله نيهم كه است داشته يكشاورز
 و ييروستا مناطق به يشهر افراد جذب و معكوس مهاجرت

در منطقه داشته است.  هاآن يگذارهيسرما جهينت در

افراد موجب رونق  از مهاجرت معكوس يناش يگذار هيسرما
 يهاتيفعال و شدهبهتر در منطقه  يو گردش مال ياقتصاد
 نتيجةمكمل را موجب شده است كه اين يافته با  ياقتصاد

Consulting Engineers of Qods force (1995) منطبق 
سدها بر  آثار Anonymous (2005) يبررس طبق بر. است
 ياثر اقتصاد ،يرفاه تسايتأس و ييروستا ارتباطات و هاجاده

 يرفاه ساتيتأس و ييروستا ارتباطات. شوديسدها شناخته م
 به و هستند روستاها مسائل نيترتيپراهم از يكي روستاها

 دنگرديمازب ييروستا ةتوسع يكيزيبخش ف ةمحدود به ينوع
 ؛بوده است نهيزم نيطرح در ا نيا تيموفق انگريب جيكه نتا
 حال جمعيت خانگي مصارف و شهري آب تأمين ن،يا بر عالوه

 اقدامي آب انتقال مسير در واقع يها روستا و سنقر آيندة و
 تسهيالت از اهالي برخورداري و زيست شرايط بهبود در رفاهي
 گامي نيز منطقه يها روستا شرب آب تأمين. است ييزيربنا
 توزيع در يتعادليب كاهش و امكانات دنكرفراهم در مثبت

 اين تأثير. است ييروستا و شهري مناطق در وميعم امكانات
 منطقه، يها روستا در ويژههب بهداشت، سطح افزايش در امر

 بهداشت تأمين در جامعه يها هزينه از و است ارزشمند
 مراتع و اراضي وري بهره كاهش از نيهمچن ؛كاهد مي عمومي

 كنترل نتيجه در و جاني و مالي امنيت و كنديم جلوگيري
(1995) كه اين يافته با نتايج دهد مي افزايش را نطغيا

Consulting Engineers of Qods force،(2003) 

Mansorian and Mohamadi Golrang ،2007) 

Hosseini Tavasol et al ) وEfati (2000) است منطبق .
 كه شونديم منجر بيشتر اقتصادي ثبات به فرايندها اين
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 مواد ديتول شيافزا. دارند ندهيفزا ثرا و هستند هم مكمل
 هامتيق و درآمد شيافزا به توانديم يآب يكشاورز از ييغذا

 و روديم باال يكشاورز يخانوارها ديخر قدرت رايز ؛نجامديب
 ريسا)و  يشهر يخانوارها يبرا ياصل ييغذا مواد متيق

جهت  ني. به همافتديم نييپا (يكشاورز ريغ يخانوارها
 يتا حد مانشاهياحداث سد سل يو به طور كل يبآ يكشاورز

در سطح  ترمناسب ةيتغذو  شتريب ييغذا تيموجب امن
 بر افزون ؛شد خواهد شتريب زين ندهيآ در و استخانوارها شده 

 ياقتصاد آثار زين سد پشت منطقة بر توانستهسد مذكور  ن،يا
و  دنبود يمنف آثار نيا شتريب البتهرا بگذارد كه  يتوجه انيشا

Consulting Engineers of  (1995) نتيجةاين يافته با 

Qods force ليدر جدول تحل کيو به تفك است منطبق 
پژوهش  نيا جينتا ،يكل طور همحتوا گزارش شده است. ب

تحت پوشش خود  ةمنطقدر  مانشاهيآن بود كه سد سل انگريب
 يخوب تيو افزايش اشتغال موفق ييو درآمدزا دياز لحاظ تول

 تيداشته است. سد مذكور در مجموع باعث بهبود وضع
 عملكرد شيافزا جمله از ياقتصاد آثارمنطقه شده و  ياقتصاد

(، ميبه د يآب يهانيزم ليتبد قيطر)از  يكشاورز ياراض
 بخش توسعةدرآمد،  شيو امالک، افزا نيزم متيق شيافزا

(، ياريآب يالگو رييتغ ،يكشاورز شدنزهيمكان) يكشاورز
 يهاهيسرما جذب ثابت، درآمد كسب از انييروستا نانيماط

 ييروستا افرد ديخر قدرت شيافزا ،ييروستا مناطق به يشهر
 ؛است داشته بر در را مردم نيب ياقتصاد رقابت شيافزا و

 يهابرنامه نيتدو باعث سد نياكه  دشمشخص  ،نيا بر افزون
اث از جمله احد است، شده منطقه به ديجد ساتيتأس ورود
 احداث و منطقه يآبادان و يسرسبز واسطةتاالر به  نيچند

 ياقتصاد تيكه در كل بهبود وضع يهزار تن 60 يلويس
نشان  سيمدل مور جيخواهد داشت. نتا يمنطقه را در پ

 سطر، يروستاها ياقتصاد شاخص نةيزمكه در  دهد يم
 سوم تا اول يها رتبه در بيترتبه مانشاهيسل و ايعل جوبكبود

 جوبكبود بالغ،  يداشت آباد،خنجر يروستاها و اند گرفته رقرا
 و شاهگدار قروه، ن،يام يحاج  ةقلع شورآباد، نخودتپه، ،يسفل

 فوق بندي رتبه نتايج .ددارن يجا آخر يها رتبه در آباد اثيغ
در جهت  روستايي  ةتوسع ريزان برنامه راهنماي توانديم

 و مذكور يها وستاتخصيص بهينه و متوازن منابع در بين ر
 اينكه به توجه با باشد. هاروستا ساير با مقايسه در همچنين

 آثار از يكي روستايي مناطق به شهري هاي سرمايه جذب
 از شوداقتصادي سد سليمانشاه عنوان شد، پيشنهاد مي

مختلف باعث كاهش شكاف  يهاوهيش به كه افرادي يا ها ارگان
هايي جاذب و  به مكان پيرامون شده و روستاها را -مركز

و باعث كاهش مهاجرت مردم و  اندمناسب زندگي تبديل كرده
مادي و  هاي حمايت اندشدهدر نتيجه افزايش ماندگاري 

نتايج بسياري از مردم  طبق برقانوني الزم صورت بگيرد. 
 و كشاورزي مرغوب هاي زمين خود، اوليةباالدست سد شغل 

 استبسيار ضروري  رو نياز ا اند داده دست از را خود باغات
گروه  اينچرا كه  ؛بگيرند قرار توجه مورد افراد اين كه

 شود مي شنهاديپ. اند شده گرفته نظر در طبقه پذيرترين آسيب
 به را سدسازي هاي پروژه از ناشي كشاورزي غير مشاغل مجوز
 ؛شهري مردم به نه كنند واگذار پوشش تحت روستاهاي مردم

 نتيجه در و انـگيزه افزايش باعث توانداين امر مـي رايز
 .شود ها پروژه گونه اين نگهداري و مديريت در هاآن مشاركت
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