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The economic benefits of dams have been outweighing the costs of this artificial handmade 

construction by human being, so it has been providing a rational reason for building them. 

However, it has been found that the construction of these handmade structures has had a strong 

effect on the residents along the river, in which have been settling along with. To do so, the 

present study was conducted to investigate the effects of Shirin Dareh Dam construction on 

the agricultural status of lands covered by pumping stations along the Atrak River. To achieve 

this goal, field and library studies were conducted. This research was a survey and the data 

collection tool was a questionnaire including closed and open questions. The content validity 

of the research tool was confirmed in consultation with prominent professors of the 

Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran and the 

Department of Geography, Payame Noor University, Gonbad Center. The statistical 

population of the present study was two groups of villagers and guards of pumping stations 

located along the river. Cronbach's alpha coefficient for different parts of the study was higher 

than 0.7, which indicated that the reliability measurement tool was appropriate. The statistical 

population of the present study was two groups of villagers and custodians of pumping stations 

located along the river. The sample size for the statistical population of the villagers using the 

Cochran's formula was 136 people and to increase the reliability of the data was increased to 

160 residents, besides 14 custodians of pumping stations water pumping stations were studied. 

The results indicated a significant difference between the agricultural situation of the villagers 

and those in charge of pumping stations before and after the construction of the dam. Factor 

analysis of positive effects showed that five factors of social, agricultural, environmental, 

economic and mechanization effects explained a total of 62.21% of the variance. Factor 

analysis of the negative effects of Shirin Darreh Dam also showed that four factors of physical, 

chemical, social and environmental effects explained 65.95% of the total variance. 
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  های کلیدی:واژه

 ،درهی شیرینمخزن سد
 ،یآب یزراع یاراض 
  پمپاژ، هايستگاهیا

  آب، نیتام
 رودخانه هیحاش يروستاها

رو یک دلیل منطقی براي ساخت ساخت آنها تصور شده و از اینهاي منافع اقتصادي حاصل از سدها بیشتر از هزینه
دست ساز بشر هاي ساخته است. با این وجود مشخص شده است كه ساخت این سازهسدها در سراسر دنیا فراهم 

اند نیز به همراه داشته است. از هایی كه سدها در مسیر آن احداث شدهاثرات منفی براي ساكنین در حاشیه رودخانه
هاي پوشش ایستگاهبر وضعیت كشاورزي اراضی تحت دره شیریناینرو مقاله حاضر با هدف بررسی اثرات احداث سد 

اي و صورت كتابخانهمنظور دستیابی به این هدف، این مطالعه بهپمپاژ حاشیه رودخانه اترک صورت پذیرفته است. به
هاي مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري گردید. روایی محتوایی ابزار تحقیق با میدانی انجام شد و داده

مركز گنبد -مدیریت و توسعه كشاورزي دانشگاه تهران و گروه جغرافیاي دانشگاه پیام نور خواهی از اساتید گروهنظر
آزمون از طریق ضریب آلفاي كرونباخ بدست آمد كه مقدار آن براي تایید گردید و پایایی آن نیز پس از انجام پیش

گیري بود. جامعه آماري تحقیق حاضر كه حاكی از مناسب بودن ابزار اندازه 7/0نامه باالتر از سشهاي مختلف پربخش
هاي پمپاژ مستقر در حاشیه رودخانه بودند. حجم نمونه براي جامعه آماري دو گروه روستائیان و متولیان ایستگاه

اي با انتساب گیري به روش طبقهنفر بود و نمونه 160با استفاده از فرمول كوكران تعداد  خانوار( 2417) روستائیان
برداري شده هاي پمپاژ آب بهرهنفر از متولیان ایستگاه 14گرفت و همچنین از طریق سرشماري تعداد متناسب انجام 

روستائیان و متولیان از دیدگاه وضعیت كشاورزي  نیب داريیتفاوت معنمورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاكی از 
 ،ثرات مثبت نشان داد كه پنج عامل اثرات اجتماعی. نتایج تحلیل عاملی ابودهاي پمپاژ قبل و بعد از احداث سد ایستگاه

اند. نتایج تحلیل درصد از واریانس را تبیین كرده 21/62اقتصادي و مكانیزاسیون در مجموع  ،محیطیزیست ،كشاورزي
 95/65محیطی اجتماعی و زیست ،شیمیایی ،چهار عامل اثرات فیزیكی ،نیز نشان داددره شیرینعاملی اثرات منفی سد 

 را آنها داتیتول و یآب هاينیزم مساحت پمپاژ هايستگاهیا نكهیا به توجه با رصد كل واریانس را تبیین كرده است.د
 نموده هاآببندان و فشار تحت ياریآب ستمیس جمله از یجانب ساتیتاس به مجهز را آنها شودیم شنهادیپ داده، شیافزا

 پرورش) التیش گسترش اهداف و شتریب یزراع یاراض ياریآب منطقه، محدود یآب منابع در جوییصرفه طیشرا تا
 .شود محقق منطقه در( یآب گرم و یآب سرد انیماه
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 مقدمه

 نیصنعت و همچن، يگسترش كشاورز لیبه دل ،براي آن يتقاضا هاي اخیردر سالو  است ياریآبنیاز مصرف و  جهت انسان يبرا میآب منبع مه
مردم به به طور تاریخی مشخص شده، در مناطقی از دنیا كه  (.Bouaroudj et al., 2019) است افتهی شیافزا یانسان تیو جمع ینیشهرنش شیافزا
 ,Brindha and Kavitha)اند كرده هآب خود استفاد يازهاین نیتأم يبرا شخصی يهااوقات از مخازن و چاه یوابسته هستند، گاه یسطح يهاآب

بر اساس مطالعات در نقاط مختلف دنیا  و داشته استگیري امروزه براي دستیابی به این هدف نرخ رشد ساخت سد در دنیا سرعت چشم (.2015
 ,.Alrajoula et al;؛ Beck et al., 2012) اندگذار بودهریتأث زین یمحل جامعه، بر زیستی طیمح راتیعالوه بر تأث هاسدكه اند دریافتهدانشمندان 

2016 Piróg et al., 2019 ;Cooke et al., 2017 .)یجهان يسدها ونیسیگفته كم بهكه،  به سبب همین مسئله است (WCD, 2000ا )جادی 
اي در نقاط مختلف دنیا به همراه داشته است اما در كنار این مزایا معایبی را براي جوامع محلی اجتماعی ویژه -اقتصادي سدها اگرچه مزایاي مخازن 

 نین درجه تراكم جمعیت در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده است.بوجود آورده است كه مقیاس و اندازه این معایب بسته به اندازه و موقعیت سد و همچ

 مستعد مناطق در (.Kirchherr et al., 2016 ;Chen et al., 2016) است شده برشمرده یخوب به ياقتصاد توسعه در سدها نقشاز سوي دیگر 
 نفر ونیلیم 800 هیتغذ يبرا غذا دیتول به بزرگ يسدها ياریآب آب(. Biswas, 2012) هستنددر كشاورزي  ياریآب يبرا مهم منبع سدها ،یخشكسال

چالش با يكشاورز داتیتول كه توسعه حال در يكشورها در ژهیو به مناطق، از ياریبس در را ییغذا تیامن كه ،(Obour et al., 2016) كندمی كمک
 .دهدمی شیافزا هستند را مواجه یطیمح و ییهوا و آب راتییتغ لیدل به یآب تنش و مدت یطوالن يهایخشكسال مانند ییها

 زیستیطیمح و ياقتصاد ،یاجتماع یمنف راتیتأث از توانینم سدها، تیاهم با وجودهمانطور كه از مرور مطالعات مشخص است باید اذعان داشت 
 اندشده آواره جهان سراسر در زیآبخ توسعه يهاپروژه گرید و سدها توسط میمستق طور به نفر، ونیلیم 80 تا 40 نیب مثال، عنوان به. شد غافل آنها

(Owusu et al., 2017 .)ها را كه در مناطق پایین دست آن ساكن هستند در نظر بگیریم این آمار افزایش خواهد سد از دهید بیآس افراد ریسا اگر
جانوران و حیات  رفتن دست از به منجر به دنبال دارد و بعضاً رودخانه یعیطب انیجر قطع لیدل به را یستیزطیمح راتییتغ نیهمچن سدها ساختیافت. 
 .(Manyari et al., 2007 ;Ziv et al., 2012 ;Kuenzer et al., 2013) دنشویم دست نییپادر  وحش

 یحال در است، گرفته قرار مطالعه مورد گسترده طور به مجدد اسكان منطقه بر سدها راتیتأث كه دهدمی نشانبررسی مطالعات صورت گرفته 
این آثار . است شده مطالعهكمتر  یطیمح ستیز و ياقتصاد یاجتماع يامدهایپ وجود با یحت مطالعات گذشته در دست نییپا و یباالدست اثرات كه
 از كامل يریتصو كه ندكرد استدالل Kirchherr et al., (2016). ابدی گسترش سد( نییپا و باال) کینزد طیمح از فراتر و باشد بزرگ اریبس تواندمی
به باور  .است يضرور سدها داریپا تیریمد برنامه کی ياجرا يبرا سدها دست نییپا و باالدست آثار از جامع گزارش کی ارائه يبرا سدها راتیتأث

حداكثر كردن منافع اقتصادي  اجتماعی احداث سد وهاي است تا بتوان راهكارهاي عملیاتی براي كاهش هزینهمیچنینی الزامحققین انجام مطالعات این
(. بر این اساس در زمینه مطالعه اثرات سدها، مطالعات متعددي توسط محققین در ایران و سایر نقاط دنیا صورت Chen et al., 2016آن ارائه نمود )

ن ازمیر تركیه را از دیدگاه كشاورزان اثرات اقتصادي اجتماعی سد یورتانلی در استا Serez and Engindeniz, (2020) پذیرفته است كه از جمله آن
با این وجود  ،انددرصد كشاورزان معتقد به اثر مثبت سد بر بخش كشاورزي بوده 70مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد حدود 

با مطالعه  Bhatti et al., (2019) شته است.بر نرخ مهاجرت در منطقه مورد مطالعه ندا تأثیريسد ن كشاورزان بیان كردند كه احداث ای ددرص 65
زیر كشت اراضی شده و همچنین  حاثرات سدهاي كوچک بر جوامع محلی در پاكستان دریافتند كه احداث این سدها منجر به افزایش عملكرد و سط

احداث سد منجر به افزایش تعداد دام و كاهش  ،كنار این انداز خانوارها شده است. درو منجر به افزایش پساند افزایش دادهها درآمدها را بیشتر از هزینه
دست آن  پایینبا استفاده از تحلیل عاملی اكتشافی اثرات سد بر جوامع  Piróg et al., (2019)دست سد شده است. پاییننرخ مهاجرت در روستاهاي 

بندي كردند. به باور آنها استفاده از تحلیل اقتصادي و عاطفی تقسیم عامل فردي،را در سه  مؤلفه 18در كشور لهستان را مورد بررسی قرار دادند. آنها 
مضافًا  .مختلف استهاي دار بین وروديته حاصل از مصاحبه براي استخراج روابط معنیفایهاي نیمه ساختار عاملی راه مناسبی براي استفاده از داده

 Bouaroudjكند. مورد مطالعه را فراهم میهاي یرمرتبط و توضیح واریانس بین نمونهروش امكان بررسی روابط بین متغیرهاي به ظاهر غ كه، این این

et al., (2019) هاي كشاورزي بر ویژگیهاي در كشور الجزایر دریافتند كه آب استفاده شده از این سد براي آبیاري زمینهارون بنی با مطالعه سد
 يپارامترها يمناسب براهاي با دستورالعمل یكاف یامات حفاظتبراي كنترل این اثرات باید اقدو  فیزیكی شیمیایی خاک اثرات نامطلوبی داشته است

نشان دادند كه  Owusu et al., (2017) .صورت پذیرد يكشاورزهاي نیبر زم ياریبه حداقل رساندن اثرات مخرب آب آب جهتمختلف آب و خاک 
توسعه سد و مدیریت آن به منظور حفاظت از معیشت كاربران محلی پرداخته شود. آنها همچنین بیان هاي نیاز است تا با مطالعات بیشتري به سیاست

 Kpongمطالعه اثر سد  ابی شک معیشت جمعیت ساكن در دامنه رودخانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آنها بها داشتند كه ساخت سد در مسیر رودخانه
و  پرداختند ساكنین این منطقهبر روي معیشت اقتصادي آن  ، به تحلیل اثراتي و آب آبیاري ساخته شده بوددر كشور غنا كه به منظور تأمین انرژ

هاي شغلی جدید و تقویت اقتصاد معیشتی ساكنین زیستی را به دنبال داشته، اما بر توسعه فرصتدریافتند كه احداث آن اگر چه برخی مسایل محیط
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با Vesal and Tajrishy, (2019)  سدها در ایران نیز صورت پذیرفته است.احداث مطالعاتی در زمینه اثرات ته است. آن اثرات مثبتی را به همراه داش
 ،يبازده كشاورز يسدساز كه دهدینشان م آنها قیتحق جینتادر ایران بیان داشتند كه  1393تا  1371هاي بررسی اثر سدهاي ساخته شده بین سال

 ياثر دستنییاما در شهرستان پا دهد،یم شیكه سد در آن واقع شده است افزا یرا در شهرستان یكشت محصوالت آب ریو سطح ز داتیارزش تول
اثر در شهرستان  نیكه ا شودیبر در شهرستان محل سد مآببر در مقابل محصوالت كممحصوالت آب شتریمنجر به كشت ب يسدساز نیندارد. همچن

 يسرانه ينهیاما هز ابد،ییسد كاهش م دستنییدر پا ییروستا يسرانه ينهیهز ،نیز نشان می دهد كه یاثرات رفاه یمعكوس است. بررس دستنییپا
با بررسی دیدگاه  Khatoon Abadi et al., (2019) .كندینم يرییروستا تغ دراست، چه در شهر و چه شده ساخته  هیكه سد در آن ناح یشهرستان

كشاورزان  دگاهید ها ازداده لیحاصل از تحل جینتااجتماعی و محیط زیستی دشت شاه قاسم در یاسوج پرداختند.  –رات اقتصادي كشاورزان به بررسی اث
محیط زیستی بوده است. در مجموع كشاورزان بیشتر به اثرات مثبت در بخش  راتیتأث نیسد در بخش اقتصادي وكمتر راتیتأث نیشترینشان داد كه ب

مدت احداث به موضوعاتی همچون تفكر غلط فراوانی آب و اثرات كوتاهنویسندگان همچنین بیان داشتند كه كشاورزان  اند.داشتهتوجه احداث این سد 
با مطالعه سد داریان هورامان بین  Amini et al., (2018) .كه سدها در بلندمدت، داراي اثرات منفی بسیاري هستنددرحالی. كننـدسد بیشتر توجه می

یی پرداختند. نكته جالب این بود كه بر اساس روستا ینواح داریپا شتیسد بر معاین احداث  اتاثر نییو تب لیحلبه ت هو استان كردستان و كرمانشاد
از این نظر  كاهش یافته و سد فوقشان معیشتی هايمقدار سرمایه استفاده كنند،یانی كه از این سد قرار بوده است ئاطالعات جمع آوري شده از روستا

در شهرستان ایذه در استان خوزستان پرداختند. بر اساس  3به مطالعه اثرات اجتماعی سد كارون  Sadeghi et al., (2018)یبی داشته است. راثرات تخ
ساختار  ،یمكان یوابستگخدماتی،  – یتوسعه امكانات رفاه ت،یجمع راتییتغ ازجمله ییرهایكه سد بر متغ مشخص شدحاصل از این مطالعه،  جینتا

شده  یاجتماع يداریناپااست و در قبل و بعد از احداث سد منجر به  داشته يادیز ریتأث ییروستا يهاسكونتگاه یفرهنگ - یمسكن و ساختار اجتماع
 Akbarzadehداشته است.  نقش مهمی ییروستا يهامهاجرت عیتسر نیهمچن مانند عدم توسعه امكانات و ییهاروند شاخص كه در ياگونهبه ،است

)2017( and Kaboli  ترین مهم اره،یچندمع لیتحل جیبر اساس نتاتحت تأثیر آن را مورد مطالعه قرار دادند. اثرات احداث سدّ سیازاخ بر روستاهاي 
و بهبود  يبهبود گردشگر ن،یارزش زم شیافزا الب،یكنترل س ،یكشت آب ریسطح ز شیآب شرب منطقه، افزا نی، تأميبهبود كشاورز آن،اثرات مثبت 

 ،يباالدست سد )دامدار نیرفتن مشاغل ساكن نیباالدست سد، از ب نیساكن يكوچ اجبار زین یاثرات منف ترینمهمو  دستنییپا يسطح درآمد خانوارها
د بود و به طور در باالدست س یتملّک اراضو قطع درختان و  یطیمحستیرفتن مساجد و مدارس، خسارات ز نیكاذب، از ب يهاشغل جادی(، ايكشاورز

 .دست سد نسبت به اثرات منفی آن بیشتر و در باالدست سد برعكس بوداثرات مثبت طرح در پایینكلی 
 ( ارائه شده است.1تحقیق به صورت شكل )هاي انجام شده در زمینه وضوع مورد مطالعه، مدل مفهومیبر اساس بررسی
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رودخانه اترک یكی از همراه داشته است. در ایران محدودیت منابع آبی براي فعالیت كشاورزي در مناطق مختلف توسعه سد سازي را به
د دارد هاي مرزي كشور و دومین رود پرآب استان گلستان بعد از گرگانرود بوده است كه از شمال شرق به غرب استان بصورت خط طولی امتدارودخانه

از جمله  در اقتصاد و توسعه كشاورزي روستاهاي منطقه داشته است.مینقش مه ،هاي منطقه در حاشیه رود اترکو با توجه به استقرار اكثر روستا
از انشعابات اصلی رودخانه دره شیرینبر روي رودخانه اشاره نمود كه در خراسان شمالی دره هاي صورت گرفته براي هدف فوق احداث سد شیرینتالش

 ییروستا و يكشاورز توسعه هايبرنامه اوالً بر اساس مصاحبه حضوري از مسئولین آب و كشاورزي در منطقه مورد مطالعه،اترک احداث گردیده است. 
 احداث از حاصل راتیتاث و ندیفرا شناخت به گرید طرف از و بوده منطقه در ییروستا هايطیمح شتریب چه هر شناخت به منوط طرف کی از منطقه

 از حاصل راتیتاث و يكشاورز يدورنما عالوه بر این. رسداز اینرو انجام مطالعه حاضر ضروري به نظر می شودیم مربوط يكشاورز تیوضع بر سد
 يكشاورز تیوضع بر سد احداث يرگذاریتاث به توجه با منطقه، اقتصاد ندهیآ جهت ،گذارياستیس و يزریبرنامه كل و منطقه در بخش نیا بر سد احداث
 ،مخصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار تعیین كننده است ،نقش و اهمیت منابع آب در توسعه و عمران هر منطقه .ردگییم صورت منطقه

روز ارزش و اهمیت آب روز به ،شرب و تامین غذا از طریق كشاورزي در مناطق روستاییخصوص با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مصارف آببه
عملیات  ،هاي شمالی و شمال شرقی كشور از جهت شرق به غربهاي مرزي كشور در استانشود. از این رو با توجه به امتداد برخی از رودخانهبیشتر می

با  ،كشاورزي و صنعتی است ،در این مناطق كه از مسائل حیاتی و زیربنایی اقتصادي ،هاي دیگربا احداث سدها و سازه ،برداري از آب رودخانهبهره
ظران بر این باورند كه این عملیات زمانی نروستایی و كشاورزي خواهد شد و بسیاري از صاحب هاي شغلی و درآمدي منجر به توسعهایجاد فرصت

اجتماعی و كشاورزي مناطق همجوار نیز در نظر گرفته  ،یط زیست و عوامل اقتصادياصولی خواهد بود كه مطالعات امكان سنجی اثرات سد بر مح
 اي همه جانبه در كل منطقه )حوزه آبریز( منجر شود.شود و به توسعه

 ها مواد و روش
ورد بررسی و تجزیه و تحلیل هاي منطقه مورد مطالعه با دقت بیشتري متا واقعیت اي و پیمایشی انجام گرفته استاین پژوهش در دو سطح كتابخانه

پرسشنامه در اختیار روستائیان سرپرست خانوار قرار داده  30گیري با اجراي مرحله پیش آزمون، تعداد براي محاسبه قابلیت اعتماد ابزار اندازه. قرار گیرد
بدست  7/0هاي در نظر گرفته شده باالتر از ن براي شاخصمقدار آلفاي كرونباخ آن محاسبه گردید كه مقادیر آ winSpss.18 شد و با استفاده از نرم افزار

 برداري شدههاي پمپاژ بهرهي اطراف ایستگاههاباشد. محدوده مورد مطالعه تحقیق حاضر، روستاآمد كه گویاي قابلیت اعتماد و پایایی ابزار تحقیق می
هاي با توجه به اینكه بیشتر ایستگاه. دانشده واقع كاووسگنبد برونداشلی و تپهمراوه يمركزهاي ر بخشدكه  بودواقع در حاشیه رودخانه اترک سفلی 

( نقشه منطقه مورد 2روستا انتخاب شدند. شكل ) 5نیز  برونروستا از این بخش و از بخش داشلی 8 ،تپه مستقر بودندپمپاژ در بخش مركزي مراوه
 .دهدمطالعه را در كشور ایران و در استان گلستان نشان می

 

 
 نقشه منطقه مورد مطالعه -2شکل 
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 هاي پمپاژهاي مورد نظر و متولیان ایستگاهروستادر روستائیان سرپرست خانوار  شاملن مطالعه دو جامعه آماري بررسی شده است كه در ای
هاي هاي پمپاژ روستابا توجه به استقرار ایستگاه نفر است كه در روستاهاي مورد بررسی سكونت دارند. 2417جامعه آماري تحقیق حاضر شامل . بودند

هاي خارج از عنوان روستاهاي با فاصله بیشتر بهكیلومتر( بعنوان جامعه آماري انتخاب گردید و روستا 3ها )حداكثر داراي نزدیكترین فاصله به ایستگاه
 (1بر اساس رابطه )با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه  ،ي انتخاب شدهروستا 13ها از جامعه آماري حذف گردید و براي حوزه تاثیرگذاري ایستگاه

 نفر افزایش یافت. 160نفر برآورد شد و به منظور افزایش درجه اعتماد نتایج تحقیق این تعداد به  136برابر با 

 (1رابطه 
 

نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. براي اي با انتساب متناسب گیري طبقهروش نمونهنمونه گیري از بین ساكنین مورد مطالعه، با استفاده از 
( سهم هر روستا در نمونه گردآوري شده 1شد. جدول )استفاده  هابراي گردآوري دادهشماري تمام هاي پمپاژ از روشبررسی نظرات مسئولین ایستگاه

 نشان داده شده است.

 

 نوار روستاهای مورد مطالعهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد خا -1جدول 

 فراوانی پاسخگویان جمعیت روستا تعداد خانوار روستا نام روستا بخش
درصد 

 فراوانی
 تپهمركزي مراوه
 تپهمركزي مراوه
 تپهمركزي مراوه

 داشلی برون
 تپهمركزي مراوه

 برونداشلی
 تپهمركزي مراوه

 برونداشلی
 تپهمركزي مراوه
 تپهمركزي مراوه

 برونداشلی
 تپهمركزي مراوه

 برونداشلی

 قزل دالق
 گوندر

 شارلوق
 خیرخواجه سفلی

 قوشه تپه
 ترشكلی

 ساري قمیش
 خیرخواجه علیا
 قره گل شرقی

 آق تقه
 هوتن

 قازن قایه
 كرند

23 
35 
36 
48 
51 
58 
73 
94 
120 
251 
324 
335 
969 

100 
210 
171 
218 
258 
301 
378 
463 
692 
1412 
1892 
1648 
4342 

4 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
15 
18 
18 
55 

50/2 
12/3 
12/3 
75/3 
75/3 
75/3 
37/4 
37/4 
5 
37/9 
25/11 
25/11 
37/34 

 100 160 12085 2417 كل 

 
 در این تحقیق براي بررسی اثرات احداث سد از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.

 نتایج
 4/21 ،درصد شخصی 4/21،هاي دولتیهاي پمپاژ در اختیار سازماندرصد ایستگاه 9/42كلی مدیریت طوربهنتایج بررسی در این تحقیق نشان داد كه 

از می دهد در حدود نیدرصد نیز در دست شوراهاي محلی روستاها بوده كه این ارقام نشان می 3/14درصد دیگر در دست تعاونی تولید كشاورزان و 
 ردمان محلی منطقه واگذار نشده است.شوند و هنوز به مهاي پمپاژ بصورت دولتی اداره میایستگاه

سال قرار داشتند كه كمترین فراوانی  50تا  35درصد پاسخگویان در دامنه سنی  50بر اساس تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده، حدود 
افراد مورد مطالعه سواد نداشتند و  درصد 20سال بوده است. مطالعه وضعیت سطح سواد كشاورزان مورد مطالعه نشان داد كه  66مربوط به افراد باالي 

 درصد نیز فقط در حد خواندن و نوشتن سواد داشتند. بر همین اساس بیشترین فراوانی مروبط به طبقه با سطح سواد ابتدایی و راهنمایی بوده 18حدود 
را در بین شغل افراد مورد مطالعه داشته و پس از آن درصد بیشترین سهم  80درصد افراد سواد باالتر از دیپلم بودند. كشاورزي با حدود  8است و تنها 

هاي زراعی كشاورزان مشخص شد اند. با بررسی وضعیت مالكیت زمینهاي بعدي قرار گرفتهدرصد در رتبه 8و  10دامداري و شغل دولتی به ترتیب با 
راوانی مربوط به اراضی با مالكیت تعاونی بوده است. همچنین شان شخصی بوده و كمترین فهاي اراضیدرصد افراد مورد مطالعه، مالكیت زمین 78كه 

هاي درصد پاسخگویان نیز به ترتیب اشتراكی و اجاره اي گزارش شد. مطالعه مقدار اراضی زراعی كشاورزان حاكی از آن بود كه زمین 4و  15مالكیت 
درصدي  12هكتاري با فراوانی  15تا  10هاي بین اند و زمینراضی داشتههكتار بیشترین فراوانی را در ا 5و كمتر از  15با سطح زیر كشت بیشتر از 

 (.2اند )جدول كمترین مقدار را به خود اختصاص داده
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 نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق -2 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی دامنه نام متغیر

 سن

 سال 35كمتر از 
 سال 35-50
 سال 51-66

 سال 66باالي 

28 
78 
48 
6 

5/17 
8/48 

30 
75/3 

5/17 
3/66 
3/96 

100 

 سواد

 سوادبی
 خواندن و نوشتن

 ابتدایی و راهنمایی
 دیپلم

 فوق دیپلم
 لیسانس و باالتر

33 
30 
61 
22 
4 
10 

6/20 
8/18 
1/38 
8/13 
5/2 
2/6 

6/20 
4/39 
5/77 
3/91 
8/93 

100 

 شغل اصلی

 كشاورز
 دامدار
 كارمند
 سایر

127 
13 
16 
4 

4/79 
1/8 

10 
5/2 

4/79 
5/87 
5/97 

100 

 سطح اراضی آبی
 )هكتار(

 5كمتر از 
5-10 
10-15 

 و بیشتر 15

49 
40 
20 
51 

6/30 
25 

5/12 
9/31 

6/30 
6/55 
1/68 

100 

 مالكیت اراضی آبی

 مالكیت شخصی
 مالكیت تعاونی

 مالكیت اشتراكی
 مالكیت اجاره اي

125 
3 
25 
7 

1/78 
9/1 
6/15 
4/4 

1/78 
80 

6/95 
100 

 
 یتعاون تیمالك يدارا افراد درصد 9/1 تنها و اياجاره درصد 4/4 ،یاشتراك درصد 6/15،یشخص بصورت افراد درصد 1/78 یآب یاراض تیمالك

 تحت و تنها بصورت را شانیزراع هاينیزم همچنان خود، درآمد كاهش به اشاره با یحت كشاورزان حاضر حال در كه دهدیم نشان ارقام نیا. بودند
 . است داشته رواج آنان نیب در يفرد تیمالك ابتدا از رایز. ندنماییم كشت خود یشخص تیمالك

( نشان داد یكی از اهداف Obour et al., 2016; Owusu et al., 2017; Serez and Engindeniz, 2020همانطور كه مطالعات گذشته )
 رییتغ بر سد ریتاث به مربوطكشاورزان و متولیان ایستگاه پمپاژ  نگرشه نتایج احداث سدها تأمین منابع آبی براي اراضی زیر دست آنها است. مطالع

كاهش و بعد از آن به ترتیب  سد احداث ریتاث ترینمهم كشاورزان دگاهید از رودخانه آب زانیم كاهشآن بود كه  حاكی از منطقه یآب منابع تیوضع
 كاهش پمپاژ يهاستگاهیا انیمتول . این درحالی است كهاست شده شناختهها از نظر كشاورزان كمبود آب شرب دامو  تولیدات سالیانه محصوالت

را  كاهش تولیدات سالیانه محصوالتها و و كمبود آب شرب دام منطقه بر سد احداث ریتاث نخست تیاولو عنوان به را محصوالت انهیسال داتیتول
 هر نظر از را چهارم رتبهدر اثر احداث سد فوق،  یزراع یاراض كشت ریز سطح كاهش اند. نكته قابل توجه آن بود كهاولویت دوم و سوم تشخیص داده

 (.3)جدول  داد اختصاص خود بهها ستگاهیا انیمتول و كشاورزان گروه دو
 

 های پمپاژآبی از دیدگاه روستاییان و متولیان ایستگاهتغییر وضعیت منابع  نگرش نسبت به بندیرتبه -3 جدول

 های پمپاژمتولیان ایستگاه نگرش روستاییان

 میانگین

(5) 

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 رتبه

 

 

 

 میانگین

(5) 

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 رتبه

 

912/3 
793/3 
369/3 
119/3 

739/0 
825/0 
942/0 
941/0 

189/0 
217/0 
280/0 
301/0 

1 
2 
3 
4 

 كاهش میزان آب رودخانه
 كاهش تولیدات سالیانه محصوالت

 كمبود آب شرب دام ها
 كاهش سطح زیر كشت اراضی زراعی

4 
4 
429/3 
286/3 

679/0 
555/0 
646/0 
825/0 

170/0 
139/0 
188/0 
251/0 

2 
1 
3 
4 
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مقایسه وضعیت كشاورزي قبل و بعد از  بوده است. نتایجدره بهبود وضعیت كشاورزي در منطقه مورد مطالعه یكی از اهداف احداث سد شیرین

سطح زیركشت  ،میزان تولید جوو سطح زیركشت  ،میزان تولید گندمو متغیرهایی از قبیل سطح زیر كشت بین میانگین  دهد كهنشان میاحداث سد 
داري تولید شالی قبل و بعد از احداث سد اختالف معنی سطح زیركشت و میزان ،سطح زیركشت و میزان تولید هندوانه تخمی ،و میزان تولید هندوانه

. بر اساس داري وجود ندارددر سطح یک درصد وجود دارد. اما بین تعداد شاغلین خانواده در بخش كشاورزي قبل و بعد از احداث سد هیچ اختالف معنی
از اهداف اولیه احداث  .(4رخ داده است )جدول حداث سد كاهش سطح زیر كشت و میزان تولید محصوالت كشاورزي پس از ا نتایج مشخص است كه

همجوار و كاهش  هاي اخیر احداث سد در استانسازي برداشت آب كشاورزان بوده است كه در سالتامین آب زراعی اراضی كشاورزي و بهینه ،سد
راه ساخته است. از جمله مسائل مهم منفی كه در این آبیاري برخی از محصوالت منطقه را در ایام تابستان با مشكالتی هم ،سهمیه آب كشاورزي

قبل از آغاز  بر این اساس ذكر این نكته الزم است كه بهتر استدر ایام تابستان بوده است.  دار،معنیكاهش آب رودخانه بطور  ،تحقیق مطرح شد
تا دست انجام گرفته پایین نقاط حوزه میمنابع آبی در تماهاي ذیربط ارزیابی جامعی از وضعیت سازمانتوسط  ،هاي آبی بزرگعملیات احداث پروژه

تا اهداف پیش  همواره لحاظ شود ،كردندسهم و حقابه آن دسته از اراضی زراعی كه قبل از احداث سد نیاز آبی خود را از منابع آب رودخانه تامین می
 هاي سد سازي محقق گردد.بینی شده در پروژه

 
 یان قبل و بعد از احداث سدئمقایسه وضعیت کشاورزی روستا -4 جدول

 tمقدار آماره  میانگین بعد از احداث سد قبل از احداث سد میانگین متغیر

 -137/2** 209/11 612/10 سطح زیركشت گندم
 374/3** 190/3 390/4 میزان تولید گندم

 268/5** 722/2 344/4 سطح زیر كشت جو
 988/7** 022/2 950/1 میزان تولید جو

 354/8** 556/0 581/2 سطح زیر كشت هندوانه
 883/12** 125/2 812/17 میزان تولید هندوانه

 238/2* 100/0 275/0 سطح زیر كشت هندوانه تخمی
 131/3** 313/0 106/0 میزان تولید هندوانه تخمی
 446/2** 600/0 909/0 سطح زیر كشت شالی)برنج(

 944/4** 456/0 044/1 میزان تولید شالی
 356/0 806/1 856/1 شاغلین خانواده در بخش كشاورزي

 

 عاملی تحلیلنتایج 

هاي تحقیق در قالب یک دره از نظر كشاورزان از روش تحلیل عاملی اكتشافی استفاده شد. گویهبه منظور بررسی اثرات مثبت و منفی سد شیرین
هاي مورد بررسی براي ساخته در منطقه مورد مطالعه تكمیل شد. سنجش درجه تناسب دادهاي، تدوین و پرسشنامه محقیقمقیاس لیكرتی پنج گزینه

بر اساس نتایج . استفاده شد 2روش واریماكسها از و جهت چرخش عاملتست بارتلت انجام شد  و KMO1 عاملی با استفاده از روش آزمونحلیل ت
داري مقدار آماره تست بارتلت و معنی ه است این نتایج در كناردرصد گزارش شد 70هاي مورد مطالعه بیشتر از براي گویه KMO آماره مقدار (5جدول )

 ,Kalantari)هاي طراحی شده براي انجام تحلیل عاملی در این تحقیق است تأییدي بر مقدار باالي درجه تناسب گویه ،درصد 1آن در سطح احتمال 

 .قرار گرفت دره مورد تجزیه و تحلیلگویه به ترتیب براي بررسی اثرات مثبت و منفی سد شیرین 10و  17. شایان ذكر است در نهایت به ترتیب (2016
 

 و آزمون بارتلت KMO مقدار  -5جدول 

 داریسطح معنی ضریب آزمون بارتلت KMO تحلیل عاملی
 000/0 844 81/0 دره اثرات مثبت سد شیرین
 000/0 284 71/0 دره اثرات منفی سد شیرین

 دره تحلیل عاملی مربوط به اثرات مثبت سد شیرین

مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این پنج عامل  عامل شناسایی شد كه 5( ارائه گردیده است، 6جدول )تحقیق كه در هاي بر اساس یافته

                                                                                                                                                                                                 
1Kaiser-Meyer-Olkin 
2Varimax 
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سد باشد و به عنوان مهم ترین اثر از میان اثرات مثبت واریانس كل می %398/20، تبیین كننده 468/3با مقدار ویژه  اولعامل  .بوده است 21/62%
 425/9،  603/9،  828/9،  96/12به ترتیب  چهارم و پنجم، سوم، دومهاي آید. عاملوستاهاي منطقه به شمار میبر وضعیت كشاورزي ردره شیرین

 كنند.درصد از واریانس كل را تبیین می
 

 دره شیریناستخراج شده از تحلیل عاملی اثرات مثبت سد های عامل -6 جدول

 درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه نام عامل 
 اجتماعی
 كشاورزي

 محیط زیستی
 اقتصادي

 مكانیزاسیون

468/3 
203/2 
671/1 
632/1 
602/1 

398/20 
960/12 
828/9 
603/9 
425/9 

398/20 
358/33 
186/43 
789/52 
214/62 

 
(، ترغیب 759/0بهتر آب در بین كشاورزان )( نشان داده شده، متغیرهاي تشكیل دهنده عامل اول عبارتند از؛ تقسیم 7همانطور كه در جدول )

افزایش ، (705/0(، افزایش اشتغال روستائیان )752/0افزایش عالقه به سرمایه گذاري در كشاورزي )، (754/0به عضویت در تعاونی تولید كشاورزي )
كه با توجه به این متغیرها نام ( 553/0ایجاد انگیره در كشاورزان به ادامه فعالیت كشاورزي ) و (625/0هاي كشاورزي )عالقمندي جوانان به فعالیت

تنوع كشت كند. متغیرهاي عامل دوم عبارتند از؛ درصد از واریانس كل را تبیین می 20عامل اول، عامل اجتماعی در نظر گرفته شد كه بیشتر از 
، (622/0استفاده از كودهاي شیمیایی ) (،609/0افزایش تولیدات زراعی آبی ) (،559/0هاي آبی )مین(، افزایش مساحت ز531/0محصوالت كشاورزي )

گذاري شده است. دهند و به نام عامل كشاورزي ناممی. این متغیرها اثرات مثبت كشاورزي را نشان (618/0امكان آبیاري اراضی شیب دار و ناهموار )
افزایش پمپاژ آب رودخانه  ( و803/0)ها بنداندر آب زیستیهاي گونه ایشافزكند. عامل سوم شامل ا تبیین میدرصد از واریانس كل ر 96/12مقدار 
كند. اثرات اقتصادي شامل درصد از واریانس كل را تبیین می 828/9گیرند و قرار می محیط زیستیكه تحت عنوان اثرات  693/0ها )بندانبه آب

امكان عنوان اثرات توسعه منابع آبی شامل  است. عامل آخر به (572/0كاهش هزینه تولیدات كشاورزي ) و( 828/0اورزان )متغیرهاي افزایش درآمد كش
 باشد.( می661/0) افزایش سطح اراضی با آبیاري تحت فشارو  (821/0برداشت توسط ایستگاه در هنگام رهاسازي آب )

 

 همراه با بار عاملیدره شیرینسد استخراج شده مربوط به اثرات مثبت های عامل -7جدول

 بار عاملی متغیرها عامل

 اجتماعی

 تقسیم بهتر آب در بین كشاورزان
 ترغیب به عضویت در تعاونی تولید كشاورزي

 يدر كشاورز يگذار ایهعالقه به سرمافزایش 
 روستائیاناشتغال  ایشافز

 يكشاورزهاي لیتعاجوانان به ف يعالقمند ایشافز
 ایجاد انگیزه در كشاورزان به ادامه فعالیت كشاورزي

 تنوع محصوالت مصرفی كشاورزي

759/0 
754/0 
752/0 
705/0 
625/0 
553/0 
531/0 

 كشاورزي

 شیمیایی ياستفاده از كودها
 دار و ناهموار شیب اضیار بیاريامكان آ

 یش تولیدات زراعی آبیافزا
 آبیهاي افزایش مساحت زمین

622/0 
618/0 
609/0 
595/0 

 محیط زیستی
 هابنداندر آب هاي زیستیگونه ایشافز

 هابندانافزایش پمپاژ آب رودخانه به آب
830/0 
693/0 

 اقتصادي
 افزایش درآمد كشاورزان

 كاهش هزینه تولیدات كشاورزي
828/0 
572/0 

 توسعه منابع آب
 هاافزایش قدرت برداشت آب ایستگاه

 سطح اراضی با آبیاري تحت فشارافزایش 
821/0 
661/0 
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 دره تحلیل عاملی مربوط به اثرات منفی سد شیرین

دره از دیدگاه كشاورزان در منطقه مورد مطالعه عالوه بر عوامل مثبت كه تا اینجا گزارش گردید، بر اساس مطالعه حاضر مشخص شد احداث سد شیرین
با توجه به مالک كیسر چهار عامل داراي مقدار ویژه باالتر از یک استخراج  بر اساس نتایج اولیه تحلیل عاملی اثرات منفی نیز به همراه داشته است كه

هاي حاصل از این جدول مقدار واریانس به همراه مقدار ویژه و درصد واریانس مربوطه ذكر شده است. بر اساس یافته (8)در جدول ایج آنها كه نت ندشد
باشد و به واریانس كل می %787/17، تبیین كننده  779/1با مقدار ویژه  اولبوده است كه عامل  %952/65ط این چهار عامل تجمعی تبیین شده توس

هاي شامل عاملهاي دوم، سوم، چهارم آید. عاملبر وضعیت كشاورزان منطقه به شمار میدره شیرین اثر از میان اثرات منفی سد ترینمهمعنوان 
 كنند.درصد از واریانس كل را تبیین می033/13، 489/17، 643/17به ترتیب ی و محیط زیستی شیمیایی، اجتماع

 

 دره شیریناستخراج شده از تحلیل عاملی اثرات منفی سد های عامل -8 جدول

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل

 فیزیكی
 شیمیایی
 اجتماعی

 محیط زیستی

779/1 
764/1 
749/1 
303/1 

787/17 
643/17 
489/17 
033/13 

787/17 
430/35 
918/52 
952/65 

 
گذاري بستر رودخانه رسوب ،(8351/0دهد كه متغیرهاي تشكیل دهنده عامل اول شامل ایجاد فرسایش در حاشیه رودخانه )( نشان می9جدول )

درصد از واریانس كل را تبیین نموده است. عامل دوم شامل ایجاد شوري  787/17گذاري شده است و ( است كه به عنوان عامل فیزیكی نام838/0)
باشد كه نام عامل شیمیایی به آن اختصاص داده ( می711/0افزایش خشكی آب و هوا ) ،(850/0كاهش كیفیت آب زیرزمینی ) ،(616/0آب رودخانه )
كاهش سهمیه آب اراضی  ،(761/0هاي زراعی )زان بر سر حقابه زمینكند. درگیري كشاوردرصد از واریانس كل را تبیین می 643/17شده است و 

گیرند كه به عنوان عامل اجتماعی در نظر ( در عامل سوم قرار می587/0درگیري به دلیل گل آلود بودن آب در هنگام رهاسازي ) ،(767/0كشاورزي )
آبی و هاي محیطی شامل كاهش تنوع گونهآخر تحت عنوان اثر زیستكند و عامل درصد از واریانس كل را تبیین می 489/17گرفته شده است و 

 باشد.درصد از واریانس كل می 033/13باشد كه تبیین كننده ( می868/0( و كاهش حق آبه محیط زیستی )714/0خشكی در منطقه مورد مطالعه )
 

 دره همراه با بار عاملیهای استخراج شده مربوط به اثرات منفی سد شیرینعامل -9 جدول
 بار عاملی متغیرها هاعامل

 فیزیكی
 بستر رودخانه گذاري رسوب

 ایجاد فرسایش در حاشیه رودخانه
838/0 
835/0 

 شیمیایی
 زیرزمینیآب  كاهش كیفیت

 آب و هوا افزایش خشكی
 ایجاد شوري آب رودخانه

850/0 
711/0 
616/0 

 اجتماعی
 هاي زراعیدرگیري كشاورزان بر سر حقابه زمین

 كاهش سهم آب اراضی كشاورزي
 يگل آلود بودن آب در هنگام رهاساز درگیري بدلیل

761/0 
767/0 
587/0 

 محیط زیستی
 كاهش حق آبه محیط زیستی

 هاي آبی و خشكی در منطقه مورد مطالعهكاهش تنوع گونه
868/0 
714/0 

 
 ( ارائه شده است.2خالصه نتایج تحلیل عاملی براي عوامل مثبت و منفی به همراه درصد تبیین هر عامل در شكل )

 

                                                                                                                                                                                                 
 اعداد داخل پرانتز مقدار بارعاملی هر متغیر است. 1
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 محدوده مورد مطالعه محیطی زیست کشاورزی و اقتصادی اجتماعی، پیامدهای: تحقیقمیمفهو مدل -2شکل 

 بحث

این روش توانایی باالیی  Pirog et al., (2019) باوربه منظور شناسایی تأثیرات مثبت و منفی اثرات سد از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شد كه به 
اسایی در شناسایی درک افراد از اثرات احداث سد در مناطق مستعد كشاورزي داشته است. این روش كمک كرد تا تعداد زیادي متغیر تأثیرگذار بر شن

مسئله اثرات سد فوق بر  ،خالصه گردد. در كنار این هدفره دشیریناثرات مثبت و منفی اثرات احداث سد هاي را در عامل درهشیرینتأثیرات سد 
 ،وضعیت كشاورزي در منطقه مورد مطالعه به عنوان هدف فرعی بررسی شد و نتایج نشان داد علی رغم اهداف پیش بینی شده براي احداث این سد

بیان داشتند كه اگرچه ساخت سد در مسیر  ,.Owusu et al (2017). رخ داده استكاهش سطح زیر كشت محصوالت اصلی در منطقه مطالعاتی 
كه احداث سد باعث  اند،كشیدهبه چالش نیز را می اما این باور عمو دهند،میمعیشت جمعیت ساكن در دامنه رودخانه را تحت تأثیر قرار ها رودخانه

نوین آبیاري در كنار احداث سد هاي توسعه روشدر حقیقت بدون احداث تأسیسات جانبی آبیاري و  .گرددمیشت محصوالت كافزایش سطح زیر 
 دستیابی به هدف فوق دور از انتظار است كه با نتایج تحقیق حاضر نیز مطابقت دارد. 

 Randell, (2016)مراه داشته است در همین راستا هاثرات مثبت اجتماعی بهدره شیرینبر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد كه احداث سد 
چنین نشان نیز بیان داشتند كه درک اجتماعی از اثرات سد با اثرات اقتصادي بر بهبود معیشت و كیفیت زندگی كشاورزان بهم تنیده است. این نتایج هم

شود. یز میهاي پمپاژ تا حدي باعث افزایش اشتغال روستائیان شده و از طرفی باعث تقسیم بهتر آب زراعی در بین كشاورزان نداد ایجاد ایستگاه
شود. هاي كشاورزي میدادن به فعالیتگذاري در بخش كشاورزي فراهم و باعث تقویت انگیزه براي ادامههمچنین زمینه را تا حدي براي سرمایه

 پیامدهای

 مثبت

 

 %4/20اجتماعی 
تقسیم بهتر آب در بین كشاورزان                                                               

 تولید كشاورزيترغیب به عضویت در تعاونی 
ایجاد انگیزه در كشاورزان به ادامه فعالیت كشاورزي                                                                   

                                                                            افزایش عالقه به سرمایه گذاري در كشاورزي
                                                                                               ل روستائیانافزایش اشتغا

افزایش عالقمندي جوانان به فعالیت هاي 
 كشاورزي

 تنوع محصوالت مصرفی كشاورزي

 %9/12کشاورزی 

 افزایش مساحت زمین هاي آبی
 افزایش تولیدات زراعی آبی

 كودهاي شیمیایی استفاده از
 دار و ناهموارامكان آبیاري اراضی شیب

 %8/9زیست محیطی 
 افزایش پمپاژ آب رودخانه به آببندان ها

 افزایش پرورش ماهی در آببندان ها

 
 

 %4/17اجتماعی 
 پایین دست                                                             درگیري كشاورزان بر سر حقابه زمین هاي زراعی

                                                                                                كاهش سهمیه آب اراضی كشاورزي  
 يگل آلود بودن آب در هنگام رهاساز  لیبدل يریدرگ -

 %13زیستی 
                                                                                           كاهش تعداد ماهیان در رودخانه

                                                 هاكاهش آب ورودي رودخانه به آببندان
   
 

 %6/9اقتصادی 
                                                                                                        افزایش درآمد كشاورزان 

                                                                                             كشاورزي كاهش هزینه تولیدات

 
 

مکانیزاسیونی 
4/9% 

 برداشت آب ایستگاهقدرت 
 افزایش آبیاري تحت فشار

 %7/17فیزیکی 
 رودخانهایجاد فرسایش در حاشیه 

 رسوب گذاري بستر رودخانه
 

 

 %6/17 شیمیایی
 باعث شوري آب رودخانه

 كاهش كیفیت آب زیرزمینی
 افزایش خشكی آب و هوا

 

های پیامد

 منفی

 

 دره شیرین سد احداث محیطی زیست اقتصادی،کشاورزی و اجتماعی، پیامدهای

 گلستان استان شمالی نوار در
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 هاي كشاورزي داشته باشد.در تنوع كشت و افزایش عالقمندي جوانان به فعالیتمیتواند نقش مههاي پمپاژ میهمچنین ایستگاه
هاي مربوط به تحلیل عاملی از سواالت تحقیق حاضر شناخت تغییرات و روند تاثیرات احداث سد در منطقه مورد مطالعه بود، كه گویه یكی

باشد كه عاملی براي سنجش تاثیرگذاري سد بطور غیر مستقیم بر هاي پمپاژ میدهنده بهبود وضعیت كشاورزي افراد روستایی با احداث ایستگاهنشان
استفاده بهینه از كودهاي شیمیایی و امكان آبیاري  ،افزایش تولیدات زراعی آبی ،هاي آبیبود و شامل متغیرهایی مانند افزایش مساحت زمین منطقه

 نیز اثر مثبت احداث سد بر Quilis et al., (2009) ;Bahati et al., (2019) ;Yoshida et al., (2020)باشد كههموار میدار و نااراضی شیب
تأثیرگذارترین متغیرها بر باور جوامع محلی از احداث سدها اثرات محیط زیستی و  et al., (2015) Sicilianoبر اساس نظر كشاورزي را نشان دادند.

بدست  تغییر سبک زندگی و معیشت شان است. در این تحقیق نیز اثر محیط زیستی احداث سد جزء اثرات مثبتی بوده است كه از نتایج تحلیل عاملی
مطابقت دارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی در این تحقیق مشخص شد یكی از  Khatoon abadi et al., (2019)آمده است این نتایج با مطالعه 

 Piróg et al., 2019 ;Khatoon abadi et al., 2019 ;Vesal Andتأثیرات مثبت سد اثرات اقتصادي بوده است كه این نتایج با مطالعات قبلی )

Tajrishi, 2019 ;Serez and Engindeniz., 2020 اثر سد را اثرات اقتصادي آن معرفی داشتند در مطالعه حاضر  ترینمهم ( مطابقت دارد آنها نیز
قیق حتتولید این اتفاق افتاده است. عامل مثبت آخر در هاي با مصاحبه از كشاورزان مشخص شد كه با افزایش تولید در واحد سطح و كاهش هزینه
و افزایش سطح آبیاري تحت فشار در منطقه مورد مطالعه ها حاضر اثر منابع آبی احداث سد است كه در دو متغیر افزایش قدرت برداشت آب ایستگاه

 بوده است.
ر بین عوامل منفی عالوه بر اثرات مثبت احداث سد كه در مطالعه حاضر به آن پرداخته شد، بر اساس نتایج تحلیل عاملی كه بیشترین وزن را د

نیز مطابقت دارد آنها نیز بیان داشتند كه آب استفاده  Bouaroudj et al., (2019) فیزیكی و شیمیایی بودند كه با مطالعههاي به ترتیب عاملاند داشته
و براي كنترل این اثرات باید  فیزیكی شیمیایی خاک اثرات نامطلوبی داشته استهاي كشاورزي بر ویژگیهاي شده از این سد براي آبیاري زمین

خوانی داشته ( نیز همZhai et al., 2010 ; Heath and Plater, 2010ی صورت پذیرد این نتایج با مطالعات مشابه خارجی )كاف یامات حفاظتاقد
دهد و فرضیات دیگر صاص میدرصد اثرات منفی را به خود اخت 643/17باشد كهاست. دومین عامل مربوط به اثرات شیمیایی حاشیه رودخانه می

داشته و نشان ها را در بردست و كاهش ذخیره آب شیرین آبخوانهاي شور به پایینهاي زیرزمینی و سرازیري سفره آبتحقیق مبنی بر كاهش آب
 ,.Guo et alتیجه تحقیق زیرزمینی و خشكی آب و هوا بوده است. این یافته با ندهد از اثرات منفی دیگر سد، شوري و تاحدي افت سطح آبمی

در  ،تاثیرگذارترین عامل در تحلیل اثرات مثبت بوده ،خوانی دارد. با توجه به اینكه سومین عامل )عامل اجتماعی(هم Xu et al., (2013)و  (2012)
این نتیجه رسید كه احداث سد در توان به كند و میدرصد اثرات را تحلیل می 489/17با اندكی تفاوت با دو عامل دیگر  ،تحلیل اثرات منفی هم

گیري در پایین دست بیشترین تاثیر را بر وضعیت اجتماعی افراد روستایی دارد كه این هاي پمپاژ براي افزایش قدرت آبباالدست و احداث ایستگاه
آلود بودن آب رهاسازي رزي و گلكاهش سهمیه آب اراضی كشاو ،هاي زراعی پایین دستاثرات منفی شامل درگیري كشاورزان بر سر حقابه زمین

باشد و همچنین به طور عام تاثیر آن بر باشد كه همچنین در جهت تایید فرض عدم رعایت حقابه اراضی زراعی پایین دست میشده در مقصد می
 ,.Bird, 2012 ;Akbarzadeh and Kaboli, 2017 ;Amini et alدهد كه با نتایج تحقیقات قبلی )وضعیت اجتماعی جامعه روستایی را نشان می

 Owusu et al., (2017)نشان دادند كه احداث سد باعث ناپایداري اجتماعی خواهد شد و  Sadeghi et al., (2018). همچنین مطابقت دارد (2018
گزین معیشتی در مناطق جایهاي جبران خسارت و توسعه گزینههاي نیز بیان داشتند كه براي حفاظت از معیشت و كاهش اثرات اجتماعی سدها طرح

و تخریب زیستگاه ها است. چهارمین عامل در عوامل منفی احداث سد، عامل زیست محیطی است كه بر كاهش تنوع گونهمیپایین دست سدها الزا
( Li et al., 2021 ;Elagib and Basheer, 2021قبلی )هاي آنها در كنار كاهش حق آبه محیط زیستی اكوسیستم پایین دست سد اشاره دارد مطالعه

را احداث سد بر روي  كاهش تنوع زیستی در زاگرسعامل اصلی  Amini et al., (2018)نیز به اثرات منفی احداث سد اشاره داشتند. همچنین 
 اند.اعالم داشتهها رودخانه

 گیرینتیجه
نظر قرار گرفته است گاهاً محقق نشده است و بهره برداري از مطالعات مختلف و داخلی نشان دادند آنچه كه در تدوین برنامه توسعه سد سازي مد

اثرات  سدها براي كشاورزان ساكن در اراضی زیر پوشش سدها، همراه با مسائل و مشكالتی بوده است كه آگاهی از آنها می تواند در راستاي ارزیابی
كشور موثر باشد. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی اثرات احداث سد  ریزي بهتر و همچنین ایجاد الگوي مناسب براي سایر نقاطسدها براي برنامه

هاي پمپاژ حاشیه رودخانه اترک با استفاده از روش تحلیل عاملی پرداخته شده است. شیرین دره بر وضعیت كشاورزي اراضی تحت پوشش ایستگاه
فی را براي ساكنین اراضی كشاورزي به همراه داشته است. نتایج بخش اي از اثرات مثبت و منرفت احداث سد فوق مجموعههمانطور كه انتظار می

شده از كشاورزان منطقه مورد مطالعه براي تحلیل اثرات سد شیرین دره بر ساكنین هاي گردآوريتحلیلی نشان داد كه روش تحلیل عاملی و داده
د در دو بخش اثرات مثبت و منفی احداث سد روش بكارگرفته شده در منطقه مورد مطالعه از تناسب باالیی برخوردار بوده است. همچنین مشخص ش

 درصد از كل عوامل را شناسایی نموده است كه درصد قابل توجهی است.  95/65و  21/62این تحقیق به ترتیب 
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 گردد:د مطالعه پیشنهاد میدره در منطقه موربرداري از سد شیرینبر اساس نتایج تحقیق و بررسی در منطقه مورد مطالعه جهت بهبود بهره 
ها نیز علت كاهش منابع آبی را محرومیت منطقه از داشتن امكانات عمرانی جهت ذخیره آب براي فصول با توجه به اینكه متولیان ایستگاه

برداري بهینه از منابع اي بهرههاي مخزنی برو سد هاي انحرافیهایی مانند بندگردد با تخصیص اعتبارات كافی پروژهزراعی عنوان كردند پیشنهاد می
صنعت و كشاورزي احداث شود تا بدین وسیله شاهد شكوفایی اقتصاد كشاورزي منطقه و  ،آب محدود منطقه براي مصارف مختلف از جمله شرب

 آبی منطقه باشیم.كاهش مسائل و مشكالت كم

بنابراین  ،هاي تولید كشاورزي بودهترغیب آنها به عضویت در تعاونی ،نهاي پمپاژ تقسیم بهتر آب در بین كشاورزااز اثرات مثبت احداث ایستگاه
 كشاورزان را در اختیار آنها قرار دهد. نیازهايتولید كشاورزي اعتبارات عرضه كود و سایر  هاي تعاونیشود دولت با حمایت از تشكلپیشنهاد می

 با توجه به اینكه احداث سد در استان همجوار افت سطح آب زیرزمینیشود همچنین به منظور كاهش اثرات منفی شناسایی شده پیشنهاد می
براي كنترل خشكی  ،هاي كوچک ذخیره آبی با توجه به محدودیت آبشود پروژهپیشنهاد می ،حاشیه رودخانه را افزایش دادهدر )چاه( و رسوب گذاري 

مشكل عدم اختصاص اعتبارات و با توجه به اینكه مشخص شد  ع آبی احداث شود تا بدین وسیله آب مورد نیاز براي مواقع نیاز كشاورزان حفظ شودمناب
نسبت به ایجاد تاسیسات ضروري از قبیل سیستم آبیاري تحت فشار براي بهینه سازي مصرف آب و آببندان براي توسعه شیالت منطقه در اكثر 

 ایفا گردد.اشتغالزایی و رونق اقتصاد كشاورزي منطقه  ،نقش بسزائی در تولیدبتوان ایجاد این تاسیسات  با شودپیشنهاد میها وجود دارد اهایستگ
 "وجود ندارد سندگانیتعارض منافع توسط نو گونهچیه"
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