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 چکیده

های آبیاری و زهکشی، در کنار اثرات مثبت غیرقابل انکار، معموالً عوارض برداری از هر پروژه عمرانی مانند سدها و شبکهبدون شک، ساخت و بهره
گیاارد  بیرهمیا اسیار در اییا مطااعیه اثیرات       های اقتصادی و اجتماعی یک منطقه برجای میی ناخواسته و ناگریز بر محیط زیست و مجموعه ویژگی

ها مورد بررسی قرار گرفته است  در ابتدا برداران از ایا شبکهیاری و زهکشی سد گاوشان و به دنبال آن واکاوی سطح رضایت بهرههای آباجتماعی شبکه
ی آبیاری و زهکشی سد گاوشان ضروری به نظر رسیید کیه نتیای     های اجتماعی در روستاهای تحت پوشش شبکهشاخصیافتگیی سطح توسعهمقایسه
های آبیاری و زهکشی در برداری از شبکههای اجتماعی بهرهمندی از شاخصکبود باالتریا میزان را از نظر بهرهست که روستای چشمهدهنده ایا انشان
 یافتگی روستاهای گوهرچقا، گنداب، سیاه چقا، جلوگیره و خوشینان علیا کیاهش یافتیه  روستا دارا است و بعد از ایا روستا، به ترتیب ضریب توسعه 6بیا 
 12منفعیت داشیته و    هاهای آبیاری و زهکشی ماکور برای آناند که شبکهاذعان داشتهبرداران بهرهدرصد از  88شده،  آوریهایجمعبه استناد داده است 

هیای آبییاری و   کارگیری شیبکه نتای  حاصل از میزان برخورداری روستاییان از هر کدام از منافع حاصل از  به  اندهیچ منفعتی نبردهبرداران بهرهدرصد از 
درصید از   5/81های آبیاری و زهکشیی بیوده کیه    تریا منفعت حاصل از شبکهایا است که افزایش درآمد از طریق کشاورزی مهم دهندهزهکشی نشان

هیای آبییاری و   کارگیری شیبکه از به مند شدند  از سویی، نتای  حاصل از میزان برخورداری روستاییان از هر کدام از مضرات حاصلروستاییان از آن بهره
های کارگیری شبکهتریا مضرات حاصل از بهایا است که به ترتیب میزان اواویت افزایش نزاع و درگیری در بیا کشاورزان از مهم دهندهزهکشی نشان

 برداران از آن متضرر شدند بهرهدرصد از  28آبیاری و زهکشی بوده که 
 

 های آبیاری و زهکشی، اثرات اجتماعی، رضایتمندیان، شبکهسد گاوش :ی کلیدیهاواژه
 

   1  مقدمه

تریا مسائلی که نقش قابل توجهی در شرایط کنونی، یکی از مهم
در افزایش تواییدات را دارا اسیت، اسیتفاده بهینیه از منیابع آب قابیل       

با مدیریت صحیح منیابع آب و بااسیتفاده از دانیش و     دسترسی است  
هیای آبییاری و زهکشیی و    کارگیری شیبکه نظیر به های نویافناوری

وری از منیابع  درجهیت ارتقیاب بهیره    تیوان هیای آبییاریمی  بهبود روش
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 کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
دانشیار، گروه تروی  و آموزش کشیاورزی، دانشیکده کشیاورزی، دانشیگاه رازی      -2

 کرمانشاه، ایران

استادیار، گروه تروی  و آموزش کشیاورزی، دانشیکده کشیاورزی، دانشیگاه رازی      -3
 کرمانشاه، ایران
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آب،افزایش کارایی مصیر  آب،افیزایش رانیدمان آبییاری و افیزایش      
  (1390شت )محمودی، های اساسی را برداعملکرد در واحد سطح گام

شیوند  های توسعه معموالً با هد  پیشرفت و توسعه اجرا میطرح
تیوان آثیار   داشته باشیند، امیا نمیی   توانند منافع بسیاری به همراه و می

-ها را از نظر دور داشیت، بیه  ناخواسته اجتماعی و احتماالً تخریبی آن

-های توسعه به هید  ها و طرحها، برنامهطوری که بعضی از سیاست

یابند و در عیوض آثیار مخیرب بیه جیا      های موردنظر خود دست نمی
  Ahmadvand and)زننید  گااشته و به نارضایتی اجتماعی داما می

Karami., 2009)هایی نظیر پروژه   عدم توجه به اثرات بر جای مانده
های آبیاری و زهکشی، محقق و حتی ذینفعیان را از  سدسازی و شبکه

سیازد  بنیابرایا   ها دور میی شناخت و امس پیامدهای واقعی ایا پروژه
کردن نوع تغییرات، عوامل دخیل در آن و پیامدهای برخاسته مشخص

هیای اجراشیده و در نتیجیه    تواند در مدیریت بهتر برنامیه ها، میز آنا
هیا و در نهاییت اجیرای موفیق و     کاهش پیامدهای منفی ناشیی از آن 
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؛ تمنیا،  1386ابیوعلی،  (باشید   سیزایی داشیته  ها تأثیر بهپایدارسازی طرح

-  از ایا جهت با توجه به نقش و تأثیر احداث یک سد  و شبکه(2006

و زهکشی آن در محیط پیرامون، انجام مطااعیات علمیی    های آبیاری
هیا بیر کشیاورزی و    در جهت بررسی اثرات و پیامدهای ایا نوع پروژه

های آوریزندگی مردم و به طور کلی ارزشیابی اثرات اجتماعی ایا فا
ارزییابی اثیرات   محیور، ضیرورتی اجتنیاب ناپیایر اسیت  در واقیع،       آب

 پیامدهایکه به نقد و بررسی آورد ود میایا امکان را به وجاجتماعی، 
تیاثیر  ها،های آبیاری و زهکشیی منشیعب از آن  سدها وشبکهاجتماعی 

در منابع توایدی، ایجیاد اشیتغال، مشیخص نمیودن     هاایا نوع فعاایت
    بپیردازیم در   نسبت فایده به هزینیه، افیزایش توایید محصیوالت و    

آبیاری و زهکشیی  های خصوص ارزیابی سدهای احداث شده و شبکه
اامللی مطااعات بسیاری انجام شده اسیت، از  ها در سطح ملی و بیاآن

 Robinson and) تیوان بیه مطااعیه رابینسیون و گوئنیو     جملیه میی  

Gueneau., 2014) انصار و همکاران ،(Ansar et al., 2014)   اشیاره
 کرد 

پاالنیسمی و کومار در مطااعه خیود بیه بررسیی ابعیاد اقتصیادی،      
-ی آبهییای توسییعهمحیطییی و بیواییوژیکی طییرحمییاعی، زیسییتاجت

هیا از آثیار و   محورپرداختند و به اییا نتیجیه رسییدند کیه اییا طیرح      
ها توانستند در دسیتیابی  پیامدهای مثبت فراوانی برخوردارند و اکثر آن

توانند بسییار متنیوع   به اهدافشان موفق باشند، هرچند ایا پیامدها می
نمودند که کیفیت شیرایط اقتصیادی ی اجتمیاعی     باشند  ایشان اذعان 

ها، بهداشت، آموزش، زندگی افراد محلی از قبیل اشتغال، میزان دارایی
هیای آبییاری و   استفاده از منابع انرژی و غیره از طریق اجیرای طیرح  

تواند گیرد و به شکل شایان توجهی میزهکشی تحت ااشعاع قرار می
از طرفی، براون نییز    (Palanisami and Kumar., 2009)بهبود یابد

تأثیرات اجتماعی و اقتصادی در حوزه درمطااعات خود به نکات مهمی 
دارد وی بییان میی   .اشیاره کیرده اسیت    ی منابع آبهای توسعهپروژه
-ی اجرایی، تیوان منطقه هایآب باید منطبق باویژگی حوزه هایطرح

برداری ازمنیابع موجیود،   طبیعی و بااقوه و امکانات توسعه و بهره های
برداری و امکانات توسعه و بهرهباشند  برداریبهرههای فرهنگ و شیوه

رای  از منابع آب و خاك، وضعیت اقتصادی و اجتماعی را مدنظر قیرار  
های توسعه منابع آب ضروری است که موقعییت  دهند  در اجرای طرح

اعیه میورد   و شرایط فرهنگی، طبیعی، اقتصادی و اجتمیاعی بسیتر مطا  
   (Brown et al., 1995)قرارگیردتوجه 

کیارگیری روش  ی خود با بیه ( در مطااعه1388رحمتی و نظریان )
به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و )سوات(  swotماتریس ارزیابی 

هیای آبییاری و   کیارگیری سید گتونید و شیبکه    تهدیدهای فراروی بیه 
به ایا نتیجیه رسییدند   ی خود زهکشی آن پرداختند  ایشان در مطااعه

هیای  که احداث سد بیه علیت قیرار گیرفتا برخیی روسیتاها و زمییا       
کشاورزی در پشت مخزن سد، آثار اقتصادی و اجتماعی منفی فراوانی 
در پی دارد و ایا تبعات برای جوامع روسیتایی کیه بیه داییل شیرایط      

خاص جغرافیایی، اجتماعی، اقتصیادی و فرهنگیی کیامه بیه محییط      
( 1392غنییان و همکیاران )    ی وابسته است، دوچنیدان اسیت  جغرافیای

هیای عمرانیی،   بیان داشتند که در مسیر جلب مشارکت مردم در طیرح 
مسائل متعددی همچون مشکهت مرتبط بیا مااکییت زمییا، تعیییا     
حقابه، فرهنگ حاکم بر جامعه روستایی، عیدم اعتمیاد کشیاورزان بیه     

جرایی، هزینه ماای مشارکت و های اهای ارائه شده توسط دستگاهطرح
قوانیا و مقررات دست و پاگیر اداری وجود دارد  تته و همکاران نیز به 

های منشیعب از آن در کشیور   منظور بررسی آثار سد بارکیس و شبکه
شاخص مختلف اقتصیادی، اجتمیاعی و    55غنا، با مطرح کردن حدود 

ثرات اقتصیادی  ها، در نهایت، اروانی ی اجتماعی و واکاوی ایا شاخص 
جیایی، تغیییر در انیدازه و    و اجتماعی سدها را شیامل مهیاجرت، جابیه   

هیای کسیب و درآمید و اسیتخدام،     ها، تغییر در فرصتساختار خانواده
ی تغییر در کیاربری زمییا و اسیتفاده از منیابع آبیی، تغیییر در شیبکه       

اجتماعی و یکپارچگی جوامع، مشیکهت روانیی ی اجتمیاعی در افیراد      
کیار میردم و همچنییا    وجا شده، تغییرات بنیادیا در نحوه کسیب جابه

نقل و سیوخت، تغیییرات   وداری، تغییر در شیوه آبیاری، حملشیوه خانه
جا شیده و اجتماعیات روسیتاهای    اجتماعی گسترده در اجتماعات جابه

حسیینی و    ملیک (Tate et al., 2004)سید برشیمردند   واقع در حیوزه 
ارزیابی تاثیرات اجتماعی سد خود به  یز در مطااعه( ن1393زاده )میرك
آبیاری و زهکشیی   هشاه سنقر بر روستاهای تحت پوشش شبکسلیمان

منظیور دسترسیی بیه اهیدا      ی خیود، بیه  پرداختند  ایشان در مطااعه
و از کردنید کیفییی اسیتفاده   ی   کمییتلفیقی از روش تحقییق  تحقیق،

تا اقیدام بیه   زدن در روسقدم طریق پرسشنامه، فا مصاحبه، مشاهده و
ها از تحلیل دادهمنظور ایشان، به آوری اطهعات نمودند در مطااعهجمع

هیای ذهنیی میدل میوریس در بخیش کمیی و از فیا تیدویا نقشیه
نتای  تحلیل محتیوا  ه است  محتوا در بخش کیفی استفاده شدو تحلیل
 دهشیاه در  نسیید سیلیما  که آثیار مثبیت و منفیی اجتمیاعی دادنشان 
بهبیود امنیییت  ،شود: افزایش امیید بیه زنیدگیکلی خهصه می هدست

 ،افزایش اشیتغال  ،افزایش ماندگاری در روستا،توریسم هتوسیع ،منطقیه
 ،اجتمیاعی  هتقوییت سیرمای  ،وحیدت و انسیجام اجتماعی   ،کاهش فقیر 

 و نقض حقوق اساسی میردم  نتیای  حاصیل از میدل     ،ناموزون هتوسع
روسیتاهای جیوب   ی میورد مطااعیه،   در منطقیه موریس نشان داد که 

اول و  هترتیییب رتبیی  ها بییه کبودعلیا و قروه در برخورداری از شاخص
به بررسی اجتمیاعی   ایآگویر نیز در مطااعهد  آخیر را بیهدسیت آوردن

جوامع تحت تاثیر قرار گرفته توسط سد چیکسوی پرداخته است  اییا  
های الزم به ایا نتیجه رسید کیه سیاخت   ام بررسیمحقق پس از انج

سد ماکور خطرات متنوع و زیادی نظییر اختهفیات مردمیی را بیرای     
صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحیت تیاثیر قیرار گرفتیه     جوامعی که به

و هیا  تحت پوشش سد خانه چنیا ساکنان منطقهایجاد کرده است  هم
ز دست داده بودند و منجیر بیه   را به دایل زیر آب رفتا اهایشان زمیا

ی ( دیمیتریو نییز در مطااعیه  Aguree., 2005شده بود)ها جابجایی آن
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ی اجتماعی، عواملی از ها و ابعاد مختلف توسعهخود با بررسی شاخص
هیای عیاطفی و   قبیل برابری، منافع اجتماعی، نگرش، فرهنگ، ارزش
-زندگی را از مهم اخهقی، ساختار جدید مااکیت، تغییر و بهبود شرایط

داند کیه  تریا عوامل اجتماعی در راستای پایداری مناطق روستایی می
هیای اجتمیاعی جبیران    ها موجب به وجیود آمیدن آسییب   غفلت از آن
( هد  کلی ایا مطااعه، (Demetriouset al., 2011گرددناپایری می

های آب محور در غیرب کشیور )مطااعیه    ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه
-باشید کیه بیه   های آبیاری و زهکشی سد گاوشان( میی موردی شبکه

منظور رسیدن به هد  ماکور، ضرورت دارد که به اهدا  اختصاصیی  
 زیر پرداخته شود 

 های منشعب برداران سد گاوشان و شبکههای بهرهبررسی ویژگی
 آن

  هیای  بررسی وضعیت برخورداری اهاای از منافع و مضرات شیبکه
 سد گاوشان آبیاری و زهکشی

 بندی روستاهای تحیت  های توسعه اجتماعی و رتبهتعییا شاخص
 های اجتماعیپوشش سد گاوشان بر اسار شاخص

 های اجتماعیمقایسه وضعیت روستاهای مختلف از نظر شاخص 

 برداران از سد گاوشان و مندی بهرهبررسی عوامل موثر بر رضایت
 اجستیکهای منشعب آن با استفاده از رگرسیون شبکه

 

 هامواد و روش

از نظر رویکرد کلی، تحقیق حاضیر از نیوع کمیی بیوده و از نظیر      
زیرا هید   ، باشدگرا میهد  تحقیق، تحقیق حاضر کاربردی و نتیجه

های واقعی و تحقیق دستیابی به اصول و قواعدی است که در موقعیت
 د کننهایاجرایی کمک میروششوندو به بهبود میعملی به کار بسته 

، اییا پیژوهش از جملیه تحقیقیات     هیا ی گیردآوری داده از نظر نحیوه 

توصیفی)غیرآزمایشییی( بییوده و روش اصییلی مییورد اسییتفاده در ایییا  
آمیده اسیت    1طور که در جدول شماره پژوهش، پیمایش است  همان

روسیتاهای  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان سرپرستخانوار 
براسیار   هیا نفیراز آن  165کیه  ( =288N)سد گاوشیان  حوضه آبگیر 

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند  در ایا تحقیق بیه  جدول مورگان به
-روستا پراکنیده شیدند از روش نمونیه    6که جامعه آماری در دایل ایا

اطهعی در دسترر نیست از  هاای و چون از واریانسطبقهگیری طبقه
استفاده شده اسیت )سیرمد   ( nانتساب متناسب در تعییا حجم نمونه )

(  پس از تعییا حجم نمونه در هیر روسیتا، از روش   1381وهمکاران، 
استفاده گردید  در جدول توزیع جامعه آمیاری و  ها تصادفی برای نمونه

مختلف گزارش شده اسیت  ابیزار    هایمتناسب با آن در طبقه ینمونه
با اسیتفاده  های توسعه، شاخصها پرسشنامه بوده است  گردآوری داده

هیای میرتبط   از متون نظری و کمک گرفتا از نتای  برخی از پژوهش
شناسایی و جهت طراحیی در پرسشینامه روسیتا میورد اسیتفاده قیرار       

منیظورتعییینرواییییی پرسشییینامه از روش بررسیییی روایییی  بییهگرفت 
در اختییار   هیا میحتواییاستیفاده شد  به اییا صییورت کیه پرسشینامه    

انشگاه و کارشناسان مربوط قرار داده شد و با مصاحبه تعدادی اساتید د
و نظرهای ایشیان بیرای اصیهح و رفیع     ها حضوری و دریافت دیدگاه

هیا اقیدام   پرسشنامه، نسبت بیه رواییی آن   هایوگویهها ابهام از سوال
پاییایی   در ایا پژوهش جهت تعییا پاییایی ابیزار تحقییق،    شده است 

و سپس با استفاده سنجیده شدآزمون پرسشنامه از طریق اجرای پیش 
از آزمون آافای کرونباخ پایایی پرسشنامه برای تحقییق میورد آزمیون    

حاصل شد و از نظیر آمیاری قابیل     77/0قرار گرفت که ضریب آافای 
هیااز طرییق پرسشینامه بیه منظیور      آوری دادهقبول است  پس از جمع

ی آماری اقدام بیه  هاها برای تجزیه و تحلیل و آزمونسازی دادهآماده
 شد  ExcelوSPSS16ها توسط نرم افزار پردازش داده

 
 تعداد خانوار روستاهای تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشي سد گاوشان و تعداد نمونه انتخاب شده -1جدول

 نمونه تعداد خانوار روستا دهستان شهرستان 

 53 89 کبودچشمه  بیلوار کرمانشاه
13 22سیاه چقاببیلوارکرمانشاه
29 53گوهر چقابیلوارکرمانشاه
26 47گنداببیلوارکرمانشاه
15 24جلوگیرهبیلوارکرمانشاه
29 53خوشینانبیلوارکرمانشاه

 165 288 کل 

 

 نتایج و بحث

 شناختيهای جمعیتویژگي
برداران نشان داد که حدود وضعیت نوع اشتغال اصلی بهرهبررسی 

 3درصید دامیدار،    12درصد کشاورز و دامیدار،   38درصد کشاورز،  54
درصید   10درصید جوشیکار،    2/1کیار،  درصد بیرق  2/1درصد راننده، 

درصد کارمند و      2/1درصد تعمیرکار و  2/1درصد کارمند،  3کارگر، 
دهنده ایا است کیه  زراعی و باغی نشانبودند  وضعیت میزان اراضی 
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 11-20درصد بیا  24هکتار،  10تر از های آماری کمدرصد نمونه 57
 4درصد و  31-40درصد بیا  5هکتار،  21-30درصد بیا  10هکتار، 

هکتار زمیا دارنید  بررسیی مییزان درآمید ماهیانیه       40درصد بیش از 
هیزار تومیان در    500ز تیر ا ها کمدرصد از نمونه 8نشان داد که حدود 

درصد بیا یک تیا ییک و    30تا یک میلیون،  500درصد بیا  17ماه، 
برداران بیش از یک و نیم میلیون تومیان  درصد بهره 45نیم میلیون و 

 در ماه درآمد خااص ماهیانه دارند 

 های آبیاری و زهکشيوضعیت برخورداری از منافع شبکه
 88شیده،   آوریهیایجمع دادهوبیه اسیتناد    2مطابق جدول شماره 

های آبییاری و زهکشیی   اذعان داشتند که شبکهبرداران بهرهدرصد از 
از سید  بیرداران  بهیره درصید از    12منفعت داشته و  هاماکور برای آن

  ندماکور هیچ منفعتی نبرد

 
 هاآبیاری و زهکشي سد گاوشان براساس برخورداری از منافع شبکههای برداران شبکهتوزیع فراواني بهره -2جدول

 درصد فراواني های آبیاری و زهکشي برخورداری از منافع شبکه

 88 145 بلی
 12 20 خیر

 100 165 کل

 
ارائه شده، نتای  حاصل از میزان  3طور که در جدول شماره همان
کیارگیری  روستاییان از هیر کیدام از منیافع حاصیل از بیه     برخورداری 

اییا اسیت کیه بیه ترتییب       های آبیاری و زهکشی نشان دهندهشبکه
میزان اواویت، افزایش درآمد از طریق کشاورزی یکی از منافع حاصل 

درصید از روسیتاییان از    5/81های آبیاری و زهکشی بوده که از شبکه

 3/67هیای آبیی،   ی زمییا ز توسیعه درصید ا  3/76مند شدند  آن بهره
هیای  فرصیت  درصید از توسیعه   3/65درصد از افزایش قیمت اراضی، 

منید  درصد از روستاییان از افزایش امید به زندگی بهیره  3/28شغلی و 
 شدند 

 
 های آبیاری و زهکشي سد گاوشانترین منافع حاصل از شبکهمهم -3جدول 

 (٪مندی روستاییان )میزان بهره های آبیاری و زهکشينافع شبکهم

 5/81 افزایش درآمد

 3/76 توسعه اراضی آبی
 3/67 افزایش قیمت اراضی
 3/65 توسعه فرصت شغلی
 3/28 افزایش امید به زندگی

 
 های آبیاریوضعیت برخورداری از مضرات شبکه

اذعان  بردارانبهرهدرصد از  45شده،  آوریهایجمعبه دادهبا توجه 
ضیرر نییز    هیا های آبیاری و زهکشی ماکور برای آنکه شبکه ندداشت

از سد میاکور هییچ گونیه خسیارتی      بردارانبهرهدرصد از  55داشته و 
به فراوانی و درصد وضیعیت برخیورداری از    4  در جدول شماره ندندید

 شاره شده است ها ماکور امضرات شبکه
 

 های آبیاری و زهکشي گاوشان براساس برخورداری از مضرات آنبرداران شبکهتوزیع فراواني بهره -4جدول

 درصد فراواني های آبیاری و زهکشيبرخورداری از مضرات شبکه

 45 74 بلی
 55 91 خیر
 100 165 کل

 
نییز اشیاره شیده اسیت، نتیای        5طور که در جدول شیماره  همان

حاصل از میزان برخورداری روستاییان از هر کدام از مضرات حاصل از 
ایا است که بیه   دهندههای آبیاری و زهکشی نشانکارگیری شبکهبه

یکی از  شاورزانترتیب میزان اواویت افزایش نزاع و درگیری در بیا ک

های آبیاری و زهکشیی بیوده کیه    کارگیری شبکهمضرات حاصل از به
، آن را در از بییا مضیرات حاصیل از شیبکه    برداران بهرهدرصد از  28

 27نید   اواویت قرار دادند و بقیه در ایا خصوص از شبکه آسیبی ندید
درصیید از  19درصیید از محییدودیت در کشییت برخییی از محصییوالت، 
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درصید از حیا  برخیی     14عیدااتی در منطقیه،   یض و بیافزایش تبع
بهیا  درصد از روستاییان از افزایش اجاره 12ها و مشاغل با ورود شبکه

 متضرر شدند 

 
 های آبیاری و زهکشي سد گاوشانترین مضرات حاصل از شبکهمهم -5جدول 

 (٪ری )میزان برخوردا مضرات حاصل از شبکه

 28 افزایش نزاع
 27 محدودیت در کشت محصوالت

 19 افزایش تبعیض
 14 حا  برخی مشاغل
 12 بهاافزایش اجاره

 
 بندیرتبهتحقیق و در رابطه با  هایدر راستای دستیابی به هد  
هیای آبییاری و   روستاهای تحیت پوشیش سید و شیبکه    بندی و سطح

در  هییایپییژوهش و داده هییایزهکشییی گاوشییان، بییر اسییار هیید 
و اسیتفاده از دسیتورااعمل    سازیدسترر، با بکارگیری اصول شاخص

شیاخص اجتمیاعی    13، تعیداد  هیا شاخصارزیابی سدها برای طراحی 
های آبیاری و زهکشی تدویا شد که امکیان  متأثر از بکارگیری شبکه
ردید  با توجه بیه شیاخص   شاخص فراهم گ 13دسترسی به اطهعات 

شده و بر اسار  بندیرتبهیافتگی روستایی اصلی توسعه، از نظر توسعه
یافته، درحال توسیعه  صورت توسعهیافتگی روستایی بهسه سطح توسعه

  در نهاییت بیا اسیتفاده از عامیل     ندشدبندی یافته سطحتر توسعهو کم
حد به طور ویلیامسون مشخص شده است که مقدار هر شاخص تا چه 

 نامتعادل در روستاها توزیع شده است  
های آبییاری و زهکشیی   بندی روستاهای تحت پوشش شبکهرتبه

های مرتبط با سد گاوشان با استفاده از مدل موریس بر اسار شاخص
های توسعه، با اسیتفاده از متیون   شاخص های آبیاری و زهکشیشبکه

های مرتبط شناسیایی  نظری و کمک گرفتا از نتای  برخی از پژوهش
 و جهت طراحی در پرسشنامه روستا مورد استفاده قرار گرفت 

 
 سازی تکنیک  شاخص

در ایا پژوهش جهیت ارزییابی اثیرات اجتمیاعی سید گاوشیان و       
های منشعب آن بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش شیبکه  شبکه

سازی استفاده شده است  بدیا منظور جهت بررسی از تکنیک شاخص
های مناسیب  های آبیاری و زهکشی و رسیدن به شاخصاثرات شبکه
بنیدی روسیتاهای منطقیه تحیت پوشیش شیبکه از احیا         جهت رتبه

های توسعه روستایی، ابتیدا بیا انجیام مطااعیات     برخورداری از شاخص
هیای تحقییق و چیارچوب مفهیومی،     نظری و با در نظر گرفتا هید  

-ها فرآینید شیاخص  آنروی  متغیرهای مورد نیاز تعییا گردید  سپس

سازی انجام گرفت بدیا صورت که متوسط متغیرها و در بعضی موارد 
درصد پاسخگویی)خیلی زیاد و زیاد( در نظر گرفتیه شید  بعید از اییا     

های حاصله صورت پایرفت به ایا مرحله، فرایند اعتبارسنجی شاخص
ه ها در اختیار متخصصان و کارشناسان مربوطی صورت که ایا شاخص
ها جهت ارزییابی  ها مناسب بودن شاخصآن قرار داده شد تا به وسیله
منظیور در  های آبیاری و زهکشی تعییا شیود،به اثرات اجتماعی شبکه

نظر گرفتا میزان اهمیت هر شاخص از طریق روش میک گراهانیان   
هیای  ها وزن تعیییا شید  در اییا روش بیرای شیاخص     برای شاخص

تشکیل داده شد و میانگیا همبستگی تدویا شده ماتریس همبستگی 
هر شاخص به عنوان وزن آن در نظر گرفته شد  اما با توجه به اینکیه  

هیای ضیعیف از متوسیط همبسیتگی     در ایا روش بعضی از شیاخص 
باالیی برخوردار بودند و با واقعیت اخته  زیادی داشیتند، بنیابرایا از   

شد و مطابق ها صر  نظر های حاصل از ایا روش برای شاخصوزن
ای بییرای بییرداران و کارشناسییان آب منطقییهبییا نظییر جمعییی از بهییره

 های تدویا شده، وزن اعمال شد شاخص
 
 های تدوین شدهشاخص

منظور بررسی اثرات اجتمیاعی سید گاوشیان و    در ایا پژوهش به
های آبیاری و زهکشی منشعب آن بر توسیعه روسیتایی منطقیه    شبکه

های مورد نظر شد  در اییا  شاخصویا تحت پوشش سد، اقدام به تد
سازی که در باال اشاره پژوهش با در نظر گرفتا اصول فرآیند شاخص

های آبییاری و  های بدست آمده برای ارزیابی اثرات شبکهشاخصشد، 
ها قابیل  آنهایی که اطهعات شاخصزهکشی ماکور مشخص شدند  

هیای تیدویا   شیاخص دهی شدند که در جدول زیر، دستیابی بود، وزن
های محاسبه شیده،گزارش  شاخصپژوهش و وزن اعمال شده بر  شده

-های تعریفی پژوهش و وزنشاخصبه  6شده است  در جدول شماره 

 های اعمال شده اشاره شده است 
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 های اعمال شدههای تعریفي پژوهش و وزنشاخص -6جدول 

 عالمت  اختصاری وزن شاخص هاشاخص

 IS-C  توسعه اجتماعی

 I50 9/0 درصد افرادی که معتقدند امنیت بهتر شده است  

 I51 6/0 ی تحت پوشش شبکه روستاها اهاای بیا همدای و انسجامدرصد تغییر در میزان 

 I52 4/0 ها در منطقه درصد مهاجرت مستقیم و معکور پس از اجرای شبکه

 I53 6/0 و توقعات روستاییان تحت پوشش شبکه از خدمات دواتیتغییر در سطح انتظارات 

 I54 5/0 های ماکور تعداد افراد شاغل شده به واسطه شبکه

 I55 7/0 درصد تغییر در میزان اعتماد درون گروهی روستاهای تحت پوشش شبکه 

 I56 7/0 درصد اقدام به یک فعاایت اقتصادی یا غیر اقتصادی گروهی 

 I57 9/0 کارگیری  شبکهبرداران از بهبهره درصد رضایت

 I58 85/0 های آبیاری و زهکشی بهتر شده استها پس از اجرای شبکهتعداد افرادی که باور دارند کیفیت زندگی آن

 I59 8/0 های منطقه شده است  ها و قابلیتآبیاری و زهکشی باعث شناخته شدن پتانسیل درصد مردمی که اعتقاد دارند احداث شبکه

 I60 75/0 های آبیاریدرصد افزایش سطح تعامهت نهادها با مردم پس از اجرای شبکه

 I61 9/0 درصد افزایش سطح مشارکت روستائیان در پروژه های توسعه روستایی پس از اجرای شبکه

 I62 9/0 درصد تغییر در وجود تضاد و نزاع 

 
به منظور تعییا سطوح برخورداری روستاهای تحت پوشش سد   

توسیعه روسیتایی، پیس از محاسیبه      هیای شیاخص گاوشان بر اسار 
استفاده شد  با استفاده « شاخص ناموزونی موریس» از مدلها شاخص

کیارگیری شیاخص نیاموزونی میوریس،     های موجیود و بیه  از  شاخص
هریک از روستاها از نظر توسعه روستایی  یافتگیرتبه توسعه ضریب و

ییافتگی محاسیبه وتعیییا    محاسبه شده و همچنیا سطوح کلی توسعه
گردیده است  مدل موریس با استفاده از اطهعات در دسترر برای هر 

هر یک از واحدها را بر حسب  یافتگیواحد سکونتگاهی، جایگاه توسعه
و در نهاییت مییانگیا مجموعیه     کنید میانتخابی مشخص هایشاخص
ساده  ایرا با استفاده از روش تحلیل شاخص توسعه به گونهها شاخص

 هیا سیکونتگاه  بنیدی وایکا در خور توجه، تعییا کرده و سپس به رتبه
ی (  مقدار ضریب شیاخص توسیعه  1385)بدری و همکاران، پردازدمی

تیر باشید،   دار بیشموریس بیا صفر تا یک متغیر است؛ هر چه ایا مق
تر باشید  باالتر و هر چه مقدار آن کم یافتگیسطح توسعه نشان دهنده

(  در اییا  1383تیر است)رضیوانی،  کم یافتگیسطح توسعه دهندهنشان
 ییافتگی رابطه بر اسار مدل موریس منیاطقی کیه از ضیریب توسیعه    

 شیوند برخوردارند جزب مناطق توسعه یافته محسوب می 6/0تر از بیش
اسیت در گیروه    45/0-6/0 هیا آنو مناطقی که ضیریب برخیورداری   

تر مناطق در حال توسعه قرار دارند و مناطقی با ضریب برخورداری کم
(  1385یافته هستند )بدری و همکیاران،  تر توسعه، مناطق کم45/0از 

  طبیق  ندشید شاخص وارد مدل موریس  13در ایا بخش در مجموع 
کبیود بیا کسیب بیاالتریا ضیریب      روستایچشیمه دست آمده، نتای  به
 1( در بیا سایر روستاها در ایا بخش دارای رتبه 48/0)یافتگی توسعه

 ییافتگی شده است و پیس از آن، روسیتایگوهرچقا بیا ضیریب توسیعه     

تیریا ضیریب   روستای خوشینان علیا بیا کیم   ( قرار گرفته است41/0)
 6را در مییان  اجتمیاعی، رتبیه ششیم   هیای  شیاخص در  یافتگیتوسعه

-های آبیاری و زهکشی سد گاوشیان بیه  روستای تحت پوشش شبکه

های شاخصتریا وضعیت از نظر دست آورده است که بیانگر نامطلوب
روسیتاها از نظیر    بنیدی رتبیه 7باشید  در جیدول شیماره    اجتماعی می

 اجتماعی گزارش شده است های شاخص
 
منفدی از  ی وضعیت روستاهای مختلف  از نرفر بهفره   مقایسه

هفای آبیفاری و   بفرداری از شفبکه  اجتماعي بهفره  هایشاخص

 زهکشي
اجتماعی در روستاهای  هایشاخصیافتگیضریب توسعه یمقایسه

کبود باالتریا میزان را از اییا  مختلف مشاهده شد که روستای چشمه
روستا دارا است و بعد از ایا روستا، بیه ترتییب ضیریب     6نظر در بیا 

چقیا، جلیوگیره و   روسیتاهای گوهرچقیا، گنیداب، سییاه    ییافتگی  توسعه
هیای  مندی از شیاخص خوشینان علیا کاهش یافته است  وضعیت بهره

و با ترسیم خطوط و موقعییت نقیاط    1اجتماعی در قااب شکل شماره 
ییافتگی روسیتاها( ارائیه شیده     ی موقعیت توسیعه دهندهمرکزی )نشان

 است 
سبه شده، روسیتاهای تحیت   محا یافتگیبا توجه به ضریب توسعه

 ییافتگی پوشش سد گاوشان بر اسیار مییزان برخیورداری از توسیعه    
 یافتهتر توسعهروستایی، به سه سطح توسعه یافته، در حال توسعه و کم

روستاهای تحت پوشش  یافتگی  جدول سطوح توسعهندشدبندی طبقه
 توسعه روستایی نشان داده است  یسد ماکور را در زمینه
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 های اجتماعي براساس مدل موریسرتبه روستاهای تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشیسد گاوشان از نرر شاخص -7جدول 

 شاخص
 روستا

 گنداب خوشینان علیا جلوگیره سیاه چقا چشمه کبود گوهر چقاء

50 I 1 0 0 33/0 17/0 0 
51 I 51/0 90/0 40/0 57/0 64/0 0 
52 I 0 67/0 0 0 1 66/0 
53 I 65/0 90/0 65/0 63/0 87/0 1 
54 I 0 1 0 0 0 0 
55 I 65/0 43/0 1 98/0 47/0 62/0 
56 I 49/0 77/0 37/0 50/0 49/0 1 
57 I 39/0 02/0 39/0 49/0 59/0 1 
58 I 92/0 99/0 80/0 62/0 75/0 1 
59 I 66/0 57/0 60/0 1 12/0 19/0 
60 I 40/0 0 71/0 88/0 33/0 32/0 
61 I 02/0 1 1 95/0 77/0 1 
62 I 13/0 62/0 1 26/0 57/0 33/0 

 39/0 33/0 36/0 38/0 48/0 41/0 ضریب توسعه یافتگی
 2 6 5 4 1 3 بندی روستاهارتبه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجتماعيهای آبیاری و زهکشي از نرر شاخصی وضعیت روستاهای مختل  تحت پوشش سد گاوشان و شبکهمقایسه -1شکل

 
در ایا رابطه بر اسار مدل میوریس روسیتاهایی کیه از ضیریب     

جیزب روسیتاهای توسیعه     نید برخوردار بود 6/0تر از بیش یافتگیتوسعه
-6/0 هیا آنو روستاهایی که ضریب برخورداری  ندشدیافته محسوب 

بود در گروه روستاهای در حال توسعه قرار داشتند و روسیتاهای   45/0
یافتیه  تیر توسیعه  ، روسیتاهای کیم  45/0تر از با ضریب برخورداری کم

کبیود  ارائه شد، روستای چشمه 8جدول شماره طور که در   همانندبود
جیزب روسیتاهای در حیال     48/0 یافتگیبا برخورداری از ضریب توسعه

  بقیه روستاهای تحت پوشیش سید گاوشیان از    ندشدتوسعه محسوب 
  ندقرار داشت یافتهتر توسعهاحا  توسعه روستایی در سطح کم
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 های توسعه اجتماعيهای آبیاری و زهکشي ازنرر شاخصیافتگي روستاهای تفحت پوشش شبکهسطوح توسعه -8جدول 

 روستا ضریب توسعه یافتگي سطوح توسعه یافتگي
 ------ 6/0تر از بیش یافتهتوسعه

 چشمه کبود 45/0 -6/0 درحال توسعه
 گنداب، جلوگیره، خوشینان علیاسیاه چقاب، گوهر چقا،  45/0تر از کم یافتهتر توسعهکم

 
هفای آبیفاری و   کفارگیری شفبکه  رضایت کلي کشاورزان از بفه 

 زهکشي سد گاوشان
-های توسعهبدون شک، یکی از ابعاد مهم تاثیرات اجتماعی پروژه

ی مییزان  هیای آبییاری و زهکشیی، مقوایه    ی روستایی نظییر شیبکه  
ها است و موفقیت و اثربخشیی  هبرداران از ایا پروژمندی بهرهرضایت

هیای جلیب رضیایت روسیتاییان     هایی در گرو ایجاد زمینیه چنیا طرح
های به عمل آمیده از رضیایت کلیی کشیاورزان از     خواهد بود   بررسی

دهنده آن است های آبیاری و زهکشی سد گاوشان، نشاناجرای شبکه
هیای منشیعب آن در   رای شیبکه درصد از اهیاای، از اجی   69که حدود 

بیرداران از اجیرای   درصد بهره 31منطقه رضایت کامل داشته، و حدود 
تییوان گفییت کییه میییزان آن ابییراز نارضییایتی نمودنیید  بنییابرایا مییی 

ها، در حید مطلیوبی اسیت    برداران از اجرای ایا طرحرضایتمندی بهره
داشیتند   که نزدیک به سه چهارم اهاای از اجرای آن رضیایت  طوریبه

برداران از اجیرای سید و   وضعیت رضایت کلی بهره 9در جدول شماره 
 های آبیاری و زهکشی سد گاوشان ارائه شد شبکه
 
توزیع فراواني رضایت کلي بهره برداران  از اجرای سد و  -9-جدول 

 های آبیاری و زهکشي سد گاوشانشبکه

 درصد فراواني وضعیت رضایت

 69 114 بلی
 31 51 خیر
 100 165 جمع

 
مقایسه میانگین مقادیر مربوط به متغیرهای ناپارامتری در بین 

 افراد راضي و ناراضي
منظور بررسی تفیاوت مییانگیا مقیادیر مربیوط بیه متغیرهیای       به

های آبییاری و  برداران راضی و ناراضی از شبکهناپارامتری در بیا بهره
طیور  استفاده گردید  همان 1نیوایتزهکشی سد گاوشان، ازآزمون ما

دهد که اییا  آمده، نتای  ایا آزمون نشان می 10که در جدول شماره 
دو گروه از احا  رضایت از عملکرد و درآمد، میزان مشارکت در طرح، 

ها، میزان تغیییر در ارزش زمییا،   برداری و نگهداری شبکههزینه بهره
هیا، نیرخ   ی شیبکه زایی مندی از خدمات دواتی، اشتغالدسترسی و بهره

بها، محدودیت در کشت بعضی از محصوالت، میزان دسترسیی بیه   آب

                                                           
1- Mann Whithney 

هیای دواتیی میرتبط بیا     آب )نحوه توزیع و تقسیم آب(، عملکرد ارگان
 های آبیاری با هم تفاوت معناداری دارند مدیریت و نگهداری شبکه

 

بفرداران از اجفرای   مندی بهفره بررسي عوامل موثر بر رضایت

 آبیاری و زهکشي سد گاوشانهای شبکه
برداران از اجرای منظور بررسی فاکتورهای موثر بر رضایت بهرهبه
های آبیاری و زهکشیی سید گاوشیان، از رگرسییون اجسیتیک      شبکه

در میواقعی کیه متغییر     2استفاده گردید  به ایا دایل که مدل الجییت 
یاری های آبوابسته دو مقواه )رضایت یا عدم رضایت از اجرای سیستم

ارائه  11طور که در جدول تحت فشار( باشد، کاربرد مؤثری دارد  همان
ها نشان داد که عیواملی نظییر سیطح    شد، نتای  حاصل از ایا بررسی
بها، تغییر در ماهیت اجتماعات محلی، سواد، درآمد پس از اجرا، نرخ آب
ی توزییع و تقسییم آب، عملکیرد و    تبدیل اراضی دیم به آبیی، نحیوه  

ت محصول، بهبود شرایط زندگی، تخریب اراضی، محیدودیت در  کیفی
کشت محصوالت متنوع، عدم وجود بستر مشیارکت اهیاای در طیرح،    
خسارت به چرخه تواید کشاورزی، ایجاد خشونت در رفتیار میردم و از   

گیام وارد معادایه شیده و بیه      14بیا رفتا مشاغل سنتی مزرعه طی 
-بیرداران از بیه  رضایتمندی بهیره  کننده(بینیعنوان عوامل مؤثر )پیش

 های آبیاری و زهکشی شناخته شدند کارگیری شبکه

R  ر مقدا
درصد از متغیر وابسیته توسیط    71نشان داد که حدود  2

 بینی شده است متغیرهای مستقل پیش
 

 گیرینتیجه

هیای آبییاری و   با توجه به نقش و تأثیر احداث یک سد  و شیبکه 
ن، انجام مطااعات علمی در جهت بررسی زهکشی آن در محیط پیرامو

-ها بر کشاورزی و زندگی مردم و بیه اثرات و پیامدهای ایا نوع پروژه

محییور، هییای آبآوریطییورکلی ارزشیییابی اثییرات اجتمییاعی ایییا فییا
شناخت اثیرات اجتمیاعی    ،بر ایا اسار ضرورتی اجتناب ناپایر است 

-ایا امکان را به وجود میی  های آبیاری و زهکشی سد گاوشانشبکه

و تاثیر ایا  های آبیاریشبکهکه به نقد و بررسی اثرات اجتماعی  آورد
در منابع توایدی، ایجاد اشتغال، افزایش تواید محصوالت هانوع فعاایت

تا چه حد توانسته است بر توسعه طورکلی بهو اینکه  پرداخته شودو      
 روستائی منطقه نقش داشته است 

                                                           
1-Logit Model 
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 های آبیاری و زهکشي از لحاظ متغیرهای ناپارامتریتفاوت های افراد راضي و ناراضي از اجرای شبکه -10جدول  

 متغیرها
 میانگین رتیه ای

U-test داریمعني 
sig ناراضي راضي 

 018/0 5129 111 122 عملکرد و درآمد
 001/0 4963 101 127 مشارکت در طرح

 021/0 5112 106 124 هابرداری از شبکههزینه بهره
 000/0 3882 99 128 تغییر در ارزش زمیا

 08/0 5453 113 121 مندی از خدمات دواتیبهره
 05/0 4837 110 122 اشتغال در پروژه

 01/0 5219 106 123 بهانرخ آب
 037/0 5479 107 120 محدودیت در کشت بعضی از محصوالت

 000/0 4458 102 128 برداران  به آب)کانال اصلی(دسترسی بهره
 002/0 4738 97 122 های دواتی عملکرد ارگان

 
 های آبیاری و زهکشي سد گاوشانبرداران از شبکهبررسي عوامل موثر بر رضامندی بهره -11جدول

 df sig والد B S.E متغیر

 000/0 1 000/15 629/0 435/2 سطح سواد

 021/0 1 261/3 000/0 000/0 درآمد پس از اجرا

 000/0 1 141/20 688/0 -086/3 بهانرخ آب

 001/0 1 051/11 961/0 196/3 تغییر در ماهیت اجتماعات محلی

 006/0 1 615/7 298/0 821/0 ی توزیع و تقسیم آبنحوه

 055/0 1 690/3 448/0 861/0 تبدیل اراضی دیم به آبی

 000/0 1 653/17 630/0 649/2 وکیفیت محصولعملکرد 

 002/0 1 399/9 532/0 629/1 بهبود شرایط زندگی

 001/0 1 106/10 415/0 -318/1 تخریب اراضی

 006/0 1 572/7 380/0 -045/1 محدودیت در کشت محصوالت 

 004/0 1 261/14 361/0 362/1 عدم وجود بستر مشارکت اهاای

 000/0 1 495/21 578/0 -680/2 توایدکشاورزیخسارت به چرخه  

 000/0 1 639/18 450/0 -946/1 ایجاد خشونت در رفتار مردم

 006/0 1 615/7 298/0 -821/0 از بیا رفتا مشاغل سنتی

 003/0  681/8 187/3 383/8 عدد ثابت
***01/      p‹**05/0      p‹*10/0p‹ 

 
هیای  مطااعات گاشته نیز، بر اثرات منفی اجتماعی سد و شبکهدر 

هیای آبییاری و   آبیاری و زهکشیی گاوشیان، توسیعه نیاموزون شیبکه     
امکانات توزیع آب در بیا روستاها تأکید شده و نقش آن را  در کاهش 

توسعه و میدیریت و نگهیداری برجسیته    های مشارکت مردم در پروژه
-بهیره اعث مقاومت مردم در برابیر اجیرا و   دانستند  ایا امر به نوعی ب

تسهیم ناموزون منافع  به عبارتی، شود میها از ایا گونه پروژه برداری
های آبیاری و زهکشی و مشیکهت ناشیی از جابجیایی    ناشی از پروژه

اجباری مردم به نوعی مانعی فراروی اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم 
نتای  تحقییق  باشد میهای توسعه پروژهو در نتیجه رسیدن به اهدا  

اذعیان  بیرداران  بهیره درصید از   88حاضر نشان دهنده ایا است کیه   

منفعیت   هیا های آبیاری و زهکشی میاکور بیرای آن  داشتند که شبکه
های ماکور هییچ منفعتیی   از شبکهبرداران بهرهدرصد از   12داشته و 
سیتاییان از هیر   نتای  حاصل از میزان برخیورداری رو   از سویی، ندنبرد

های آبیاری و زهکشی نشان کارگیری شبکهکدام از منافع حاصل از به
ایا است که به ترتیب میزان اواویت، افزایش درآمید از طرییق    دهنده

های آبیاری و زهکشیی بیوده   کشاورزی یکی از منافع حاصل از شبکه
 مند شدند  درصد از روستاییان از آن بهره 5/81که 

-که شیبکه  نداذعان داشت بردارانبهرهدرصد از  45 از طر  دیگر،

درصید   55ضرر نیز داشته و  هاهای آبیاری و زهکشی ماکور برای آن
نتای  حاصل از   نداز سد ماکور هیچ گونه خسارتی ندید بردارانبهرهاز 



 97     ... آب محور در غرب کشور هايپروژه ياثرات اجتماع يابیارز

-میزان برخورداری روستاییان از هیر کیدام از مضیرات حاصیل از بیه     

ی ایا است که به هکشی نشان دهندههای آبیاری و زکارگیری شبکه
یکیی   ترتیب میزان اواویت، افزایش نزاع و درگیری در بیا کشاورزان

های آبیاری و زهکشی بوده کیه  کارگیری شبکهاز مضرات حاصل از به
، آن را در از بییا مضیرات حاصیل از شیبکه    برداران بهرهدرصد از  28

 ند  شبکه آسیبی ندیداواویت قرار دادند و بقیه در ایا خصوص از 
-های توسعهبدون شک، یکی از ابعاد مهم تاثیرات اجتماعی پروژه

ی مییزان  هیای آبییاری و زهکشیی، مقوایه    ی روستایی نظییر شیبکه  
ها است و موفقیت و اثربخشیی  هبرداران از ایا پروژمندی بهرهرضایت

هیای جلیب رضیایت روسیتاییان     هایی در گرو ایجاد زمینیه چنیا طرح
های به عمل آمده از رضایت کلی کشیاورزان از اجیرای   ت   بررسیاس

دهنیده آن اسیت کیه    های آبیاری و زهکشی سد گاوشان، نشانشبکه
های منشیعب آن در منطقیه   درصد از اهاای، از اجرای شبکه 69حدود 

درصد بهره برداران از اجرای آن ابراز  31رضایت کامل داشته و حدود 
-توان گفت که میزان رضایتمندی بهیره رایا مینارضایتی نمودند  بناب

طیوری کیه   ها، در حید مطلیوبی اسیت بیه    برداران از اجرای ایا طرح
 نزدیک به سه چهارم اهاای از اجرای آن رضایت داشتند 

نتای  نشان از ایا دارد که عواملی نظیر سطح سواد، درآمد پس از 
تبدیل اراضی دییم  بها، تغییر در ماهیت اجتماعات محلی، اجرا، نرخ آب
ی توزیع و تقسیم آب، عملکرد و کیفیت محصول، بهبود به آبی، نحوه

شرایط زندگی، تخریب اراضی، محدودیت در کشت محصوالت متنوع، 
عدم وجود بستر مشارکت اهاای در طیرح، خسیارت بیه چرخیه توایید      
کشاورزی، ایجاد خشونت در رفتار مردم و از بیا رفتا مشاغل سینتی  

کارگیری برداران از بهعنوان عوامل موثر بر رضایتمندی بهره مزرعه به
 های آبیاری و زهکشی شناخته شدند شبکه

 
 پیشنهادها

-از آنجا که سطح سواد جزب متغیرهای مؤثر در رضایتمندی بهیره 

توان ادعا داشت که تیأثیر آمیوزش   های آبیاری بوده میبرداران شبکه
هیا تأثیرگیاار   و اجتمیاعی شیبکه  نیز در اثربخشی و کارایی اقتصیادی  
هیای عملیی و   شود که آمیوزش میخواهد بود بر همیا اسار پیشنهاد

با برداران ارائه گردد تامند به بهرهمند و هد کاربردی به صورت زمان
، حداکثر استفاده را مدیریت صحیح منابع آبگیری از دانش روز و بهره

 از منابع موجود داشته باشند 
اهش تینش و تضیاد در روسیتاهای میورد مطااعیه،      در راستای کی 

شیده و  منیدی ارائیه  ضروری است که نظام توزیع آب عادالنه و نظیام 
متوایان توزیع آب، راهبردهای مناسب را در جهت رعاییت عیداات در   

 توزیع امکانات و منابع آب بکار گیرند 

های های توسعه منابع آب منطبق باویژگیضروری است که طرح
-های طبیعی و بااقوه و امکانیات توسیعه و بهیره   اجرایی، توان منطقه

بیرداری باشیند و در   های بهرهبرداری از منابع موجود، فرهنگ و شیوه
برداری از منابع آب و خاك، موقعییت و شیرایط فرهنگیی،    فرایند بهره

 طبیعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه را مدنظر قرار دهند  
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Abstract 
Undoubtedly, manufacturing and exploiting civil projects such as dams and irrigation and drainage networks 

have inevitable and unexpected negative effects on the environment and economic and social grounds of a 
region. Accordingly, in this study, the researcher explores the social effects of irrigation and drainage networks 
of Kavoshan dam followed by the analysis of users` satisfaction level from these networks.  

Firstly,it was necessary to compare development level of social indicators in the villages under the coverage 
of drainage and irrigation network of Gavoshan dam and the results showed that village Cheshmeh Kaboud has 
the highest rate of exploitation from social indicators to use irrigation and drainage networks among 6 
villages  followed byGoharChegha,Gandab, Siahchegha,Jelogireh and Khoshinanolia.Based on the evidence 
collected,88% of beneficiaries stated that they benefited from irrigation and drainage networks  and 12% did not 
benefit from these networks. 

The results of investigating the villagers` exploitation from the benefits of using irrigation and drainage 
networks show that in the importance of priority, increasing revenue through agriculture is one the benefits from 
the irrigation and drainage networks for 81.3% of the villagers. 

On the other hand, the results of villagers` experiencing the harms of using irrigation and drainage networks 
show that in the importance of priority , increase of conflict and dispute overed 28% of beneficiaries while others 
were spared of this harm. 

 
Keywords: Gavoshan dam,irrigation and drainage networks,social effects,satisfaction 
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