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چكیده 
      بدون شک امروزه یكی از پایه های اصلی در توسعه کشور های 
مختلف جهان آب است. در شرایط کنونی آب به عنوان مسئله 
بیشتر  امروز  به  همین دلیل  اساسی در توسعه محسوب می شود. 
از  برای جلوگیری  فكر ذخیره آب  به  احداث سدها  با  دولت ها 
مورد  کمتر  که  عمده ای  مساله ی  ولی  می باشند،  آن  رفتن  هدر 
توجه سازندگان سد قرار گرفته است، بررسی میزان رضایت مندی 
ساکنین منطقه از پیامد هاي حاصل از اجرای این طرح ها می باشد. 
آبیاری  شبكه  از  بهره بردار  کشاورزان  دیدگاه  از  پژوهش  این 
پروژه  اجراي  از  بهره برداران  رضایت مندي  میزان  بررسی  به 
می پردازد.  سمیرم  شهرستان  در  حنا  سد  پروژه  آبیاري  شبكه  و 
تعداد بهره برداران 1610 خانوار می باشد که با استفاده از فرمول 
از  استفاده  با  و  شده  مشخص  آماري  نمونه  تعداد210  کوکران 
ابزار  روایی  است.  آمده  بدست  اطالعات  پرسشنامه و مصاحبه، 
تحقیق از طریق تایید گروهی از متخصصین مرتبط و پایایی آن 
مختلف  قسمت های  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده  با 
میزان رضایت مندی از اجراي پروژه هاي تامین آب در زمینه های 
شد.  محاسبه   %75 اکولوژیكی  و  اجتماعی%71  اقتصادی%84، 
نتایج حاصل نشان داد که میزان رضایت مندی نسبتا خوبی در بعد 
احداث سد حاصل شده  به  نسبت  بهره برداران  نظر  از  اقتصادی 
است. همچنین در بعد اجتماعی عدم رضایت اکثریت بهره برداران 
از مدیریت دولتی حاکم بر منابع آب و نحوه توزیع آن می باشد. 
اعتماد  رفتن  باال  با  داد  نشان  همبستگی  آزمون  نتایج  همچنین 
کشاورزان به مسئوالن، رضایت کشاورزان نسبت به احداث سد 
بیشتر می شود. ضمن اینكه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که با 
احتمال 42% قدرت پیش بیني مي توان عوامل موثر بر رضایت مندي 
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کشاورزان از اجراي پروژه هاي تامین آب در منطقه را  به ترتیب 
افزایش دبی قنات وچشمه ها  به   Beta براساس مقدار  اهمیت و 
255/.، ایجاد تنوع در کشت محصوالت 208/.، شاخص کاهش 
آلودگی آب 206/. و تخصیص منصفانه آب بین کشاورزان 176/. 
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مقدمه
همواره تداوم عمل انسان در تغییر شرایط طبیعی، نهایتا می تواند 
پیامد های  از  زنجیره ای  و  زده  برهم  را  محیط  موجود  توازن های 
ناخواسته و یا پیش بینی نشده را در برداشته باشد. یکی از مهم ترین  
مسائل مربوط به پروژه های آبی در زمان اجرا و پس از آن، بحث 
میزان رضایت مندی کشاورزان منطقه و ایجاد حس اعتماد در بین آنها 
می باشد که عدم توجه به این مسئله باعث ایجاد مشکالتی در منطقه 
برای ساکنین می شود ]8[. از این رو در طرح های پرژه های آبی بهتر 
توجه  در محدوده طرح،  مردم ساکن  زندگی  از  این جنبه  به  است 
کشاورزان  علمی رضایت  برنامه ریزی  با  و سعی شود  بیشتری شود 
که  پروژه  این  منفی  آثار  مهمی از  بخشی  تا  شود  ایجاد  بهره بردار 
مهم ترین مبحث ساخت سد می باشد، بهبود یابد. یکي از مهمترین 
و مشهودترین این پروژه ها، توسعه سد سازي در چین است دولت 
چین با نگه داشتن آب رودخانه یانگ مرکزي در سه دره با استفاده 
از سد و استفاده از برق آبي، بهبود ناوبري و کنترل سیالب، توانس 
نماید  ایجاد  بهبود چشمگیری  منطقه  و  کشور  اقتصادي  توسعه  در 
اما از پیامدهای منفی این سدها مي توان به آواره شدن یک میلیون 
و سیصد هزار نفر در چین اشاره نمود به طوری که باعث مشکالت 
اسکان مجدد و مهاجرت، بیکاري و سالمت ساکنین در منطقه شد 
و  بشر  زندگی  تمامی ادوار  در  آب،  حیاتی  نقش  به  توجه  با   .]17[
و  بوده  پیش بینی  قابل  آبی  بحران کم  گسترش روزافزون جمعیت، 
همواره کارشناسان را برآن داشته تا با ارائه طرح ها و شیوه های مهار 
در  منطقه  مردم  داده و همچنین رضایت  کاهش  را  آن  تلفات  آب، 
بگیرد  پایدار صورت  توسعه  تا  گردد  تامین  پروژه ها  این  ایجاد  اثر 
]16[. متوسط سالیانه بارندگی در کشور ایران 413 تا 418 میلیارد 
متر مکعب می باشد که 93 میلیارد مترمکعب در رودخانه ها جاري 
می شود، 25 میلیارد متر مکعب وارد زمین و 300 میلیارد متر مکعب 
متر  میلیارد   88 از  می شود.  زمین  اتمسفر  وارد  بخار  بصورت  آن 
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مکعب آبی که در کشاورزي استفاده می شود، 45 میلیارد متر مکعب 
از چاه ها، 18 میلیارد متر مکعب از چشمه ها، 8 میلیارد متر مکعب 
از قنات ها، 17 میلیارد متر مکعب از آب هاي سطحی تامین می شود  
آب  کم  و  مناطق خشک  داراي  ایران  اینکه کشور  به علت    .]16[
بخش  آب  می توان  که  روش هایی  از  یکی  می شود،  محسوب  دنیا 
کشاورزی را تامین کرد احداث سدها می شود. اگرچه احداث سد با 
در نظر نگرفتن مسایل اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي آن به 
عقیده محققین آثار زیان باري چون خشک شدن نواحی پایین دست 
سد، از بین رفتن تاالب ها و دریاچه طبیعی، افزایش رسوب گذاری 
در پشت سدها، تخریب راه ها و ساختمان ها و آثار باستانی و غیر را 
در بر دارد اما در برخي موارد اجتناب ناپذیر مي باشد زیرا این امر در 
بهبود زندگی و رضایت کشاورزان می تواند نقش مهمی را داشته باشد 
زیرا بیشتر کشاورزان کشور ما در بخش کشاورزی دارای مشکالت 
زیادی می باشند که با رفع این مشکالت می توان رضایت کشاورزان 
ارمغان  به  بهره بردار  کشاورزان  برای  را  بیشتری  رفاه  نهایت  در  و 
آورد ]10[.  پس از احداث سد حنا 90 میلیون مترمکعب آب تنظیم 
این  که  شد  داده  تخصیص  منطقه  کشاورزان  براي  مطمئن  و  شده 
میزان آب موجب بهبود اراضي کشاورزي به میزان 15 هزار هکتار 
شده است و افزایش عملکرد و بهبود وضعیت اقتصادي کشاورزان 
این  را در پي خواهد داشت. واقعیت  آن ها  ایجاد آسایش خاطر  و 
مثبت  آثار  و  جنبه ها  به  اغلب  مناطق  این  در  ساکن  کشاورزان  که 
احداث سد واقف و معترف هستند، اما نگرشي جدی نسبت به آینده 
فعالیت خود، خانواده و گاهی سرنوشت جامعه خویش  زندگی و 
دارند که به نظر می رسد مطالعه و جستجو راهکارهایی که کمترین 
آسیب را به آنها برساند و تا حدودی رضایت آنها را تامین سازد، 
باید به طور جدی در دستور کار مجموعه مطالعات احداث سد قرار 
گیرد. بنابرین ممکن است که آثار کلی این پروژه های آبی به صورت 
مهاجرت های سشاکنین به دلیل عدم رضایت از این سازه ها، کاهش 
از  و  بیهودگی  احساس  و  اجتماعی  و  روانی  بیماری های  تولیدات، 

دست دادن پشتوانه فرهنگی ظاهر شود. 
در این مقاله سعی شده است تا به بررسی و تحلیل اثرات احداث 
پروژه آبی سد حنا در میزان رضایت مندی کشاورزان منطقه با استفاده 
بدست  میدانی  اطالعات  نیز  و  کشاورزان  خود  از  که  اطالعاتی  از 

آمده، بپردازد. 

پیشینه و طرح مبنای نظری تحقیق
 با توجه به توسعه و پیشرفت یک منطقه و همچنین میزان سطح 
رفاه  و توجه به بخش کشاورزی  همواره این سئوال مطرح است که» 
آیا احداث سد در یک منطقه موجب باال رفتن میزان رضایت مندی 
و رفاه ساکنین آن منطقه می شود یا موجب عدم رضایت ساکنین و 

باعث ایجاد مشکالت عدیده ای براي منطقه و مردم آن مي شود؟«
اقتصادی-  آثار  بررسي  به  درتحقیقي   )1388( نظریان  و  رحمتی 
اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاه های مشمول جابجایی ناشی از 

احداث سد گتوند علیا پرداختند. محقیقین به این نتیجه رسیدند که 
که  بطوری  است،  نبوده  موثر  منطقه  مردم  رضایت  در  سد  احداث 
از مردم که خانه هایشان در مخزن سد  از احداث سد بسیاری  بعد 
همچنین  شده اند.  منطقه  این  از  مهاجرت  به  مجبور  بود  شده  واقع 
رضایت آنها هم از عملکرد  مسئوالن در حد پایین قرار دارد، زیرا 
در خصوص مشکالت مردم در این منطقه عملکرد مناسبی از خود 

نشان نداده اند ]8[.
پیامدهاي  ارزیابي  به  اصفهاني)1389(  عبدشریف  و  ابراهیمي 
زیست محیطي، اجتماعي و اقتصادي احداث سد شهید مدني تبریز 
احداث سد  از  ناشي  منفي  اثرات  داد  نشان  نتایج تحقیق  پرداختند. 
رفتن  آب  زیر  افراد،  زندگي  محل هاي  رفتن  آب  زیر  از:  عبارتند 
جابجا  مردم  زندگي  کیفیت  کاهش  مراتع ،  و  کشاورزي  زمین هاي 
افزایش  پل ها،  رفتن  آب  زیر  روستاها،  ارتباطي  راه  قطع  شده، 
از  ناشي  آلودگي هاي  بهداشتي و  با آب، مسائل  بیماري هاي مرتبط 
ایجاد تاسیسات، مشکالت حقابه، کاهش کیفیت آب در مخزن سد، 
و  زیستگاه  پایین دست، تخریب  اراضي  در  میزان محصول  کاهش 
افزایش آلودگي ها در پایین دست به علت کاهش میزان جریان آب 

می باشد ]1[.
پیامدهای  بررسي  به  همکاران)2009(  و  تایل  مطالعه ي  در 
پرداختند. سدهاي مورد بررسي  اجتماعي سدهاي بزرگ در جهان 
دراین مقاله سه سد  در کشور چین، ترکیه  وکلمبیا مي باشد. نتیجه 
پیامدهای منفی سدها در منطقه از جمله نارضایتی  بحث حاکی از 
مردم منطقه از بی توجهی مسولین نسبت به مشکالت آنها در احداث 
سد، مشکالت جابجایی اجباری و کوچ دادن آنها از منطقه، زیر آب 
رفتن محل هاي زندگي، افزایش بیماري هاي مرتبط با آب، قطع راه 
ارتباطي و غیره می باشد ]22[. در تحقیقی که توسط کمیسیون جهانی 
آبی  سازه های  مدیریت  و  دادکه ساخت  نشان  گرفت،  انجام  سدها 
دولتی حاکم  مدیریت  از  توسط دولت ها وعدم رضایت کشاورزان 
مدیریت  عرصه ی  به  را  فراوانی  مشکالت  و  مسائل  آبی  منابع  بر 
منطقه وارد کرده است. همچنین احداث سد، باعث افزایش هزینه ها، 
و  عرضه  تعادل  خوردن  بهم  سرمایه گذاری ها،  پایین  بهره وری 
و  بهره برداران  توقعات  رفتن  باال  در سطح حوضه ها،  آب  تقاضای 
به طورکلی نبود استفاده بهینه از منابع آب تنظیم شده، از مشکالت 
عمده است ]21[. اشرف1 و همکاران )2007( به بررسي پیامدهای 
احداث سدهاي کوچک بر کشاورزان پرداختند نتایج این بررسي که 
از مطالعه 32 سد کوچک در ایالت پنجاب پاکستان صورت گرفت، 
نشان می دهد که پس ازساختن این سدها وکانال هاي آبیاري شدت 
برداشت محصول وعملکرد آن افزایش داشته است ]17[. همچنین 
پیامد مثبت طرح می توان به رضایت مندی مردم از این سدها و  از 
استفاده از آب این سد ها می باشد به طوری که مردم نیز در ساخت 
آن ها و بیشتر کارها آن مشارکت دارند که یکی از نکات مثبت طرح 
به    2008 همکارانش  و  تولوس  توسط  که  مطالعه ای  در  می باشد. 

1- M.Ashraf&  M:Akahlown& A.Ashfaq
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بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی سدها انجام گرفته، این آثار شامل 
اندازه و ساختار خانواده ها، تغییر در  مهاجرت، جابجایی، تغییر در 
فرصت کسب وکار و استخدام، تغییردر کاربری زمین و استفاده از 
منابع آبی، تغییر در شبکه اجتماعی و یکپارچگی جوامع، مشکالت 
بررسی  مورد  را  مدیریت  افراد جابجا شده و  در  اجتماعی  روانی- 
قرار دادند ]24[.  این تحقیق به بررسي و تحلیل میزان رضایتمندي 
ابعاد  در  حنا  سد  از  بهره بردار  گروه  مهمترین  عنوان  به  کشاورزان 

اقتصادي، اجتمعي و زیست محیطي مي پردازد.

موارد و روش ها
در  اصفهان  سمیرم،استان  شهرستان  شهرهاي  از  یکي  حنا  شهر 
مرکز ایران است. سد حنا در30 کیلومتري سمیرم واقع شده است. 
سد حنا بر روي رودخانه اي به همین نام از سرشاخه هاي رودخانه 
-13 جغرافیایي  طول  در  سد،  محل  است.  گردیده  احداث  کارون 
حنا  سد  باشد.  مي  شرقي   51-45 جغرافیایي  عرض  و  شمالي   31
باهدف کنترل سیالب ها، مشروب کردن اراضي کشاورزی دشت حنا 
و توسعه اراضي قابل کشت جمعا به میزان 5000 هکتار، ذخیره ی 
و  اکولوژیکی  و  اقتصادی  اجتماعی-  اوضاع  بهبود  به منظور  آب، 
بهداشتی، طراحی و ساخته  از آب شرب و  تامین بخشی  همچنین 
شده است ]9[. شروع عملیات اجرایی سد حنا در سال1372 آغاز 
هدف  با  ریال  میلیارد   120 هزینه حدود  با   1384 سال  در  و  شده 
کنترل و تنظیم50 میلیون متر مکعب جهت تامین آب مورد نیاز بخش 
کشاورزی و شرب و بهداشت به بهره برداری رسیده است ]9[. سد 

حنا در شهرستان سمیرم در استان اصفهان واقع شده است )شکل 
شماره 1(.  

باتوجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق در این پژوهش از نوع 
تحلیلي است. به دلیل وجود مشکالت و نواقص جدی  توصیفي– 
نیاز  اسناد موجود، جمع آوري داده ها و اطالعات مورد  آمار و  در 
به دوشیوه اسنادي و میدانی صورت گرفت. آمار و داده هاي میداني 
ازطریق پرسشنامه )سرپرستان خانوارهاي بهره بردار کشاورز( جمع 
آوري شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از این پژوهش 
اقتصادی-  داده ها در سه بخش  تحلیل  آن،  اهداف  به  و دست یابی 
با  بهره برداران،  نگرش  به سنجش  توجه  با  اکولوژیکی  و  اجتماعی 
تحلیل رگرسیون چند  متغیرها و  بین  از ضریب همبستگی  استفاده 
این  آماری  است. جامعه  گرفته  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  متغیره 
بهره برداران کشاورزی در روستاهای دارای حقابه در  تمام  تحقیق، 
حوضه ی رودخانه حنا می باشد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن 1390 در سطح روستاهای این حوضه 1610 خانوار با5886 
نفر جمعیت زندگی می کنند]11[. موارد تحقیق با توجه به اهداف و 

فرضیات به صورت جدول شماره)1( مشخص شده اند.
با توجه به اینکه امکان مطالعه و بررسی تمام جامعه در این تحقیق 
وجود ندارد، اقدام به تهیه حجم نمونه گردید. برای تهیه چگونگی 
انتخاب نمونه پس از مطالعات  و بررسی های اولیه در سطح منطقه و 
آگاهی یافتن از برخی از اطالعات عمومی جامعه مورد نظر، مشخص 
شد که جامعه از همگنی باالیی برخوردار و دارای کمترین افتراق در 
ارتباط با موضوع مورد مطالعه است. آمار و ارقام موجود و بر اساس 

شكل شماره1- محل جغرافیایي احداث سد حنا
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بررسی های اولیه، بیانگر این است که حدود 80 درصد خانوارها در 
این  بر  از رودخانه هستند.  آبی  و حقابه  سطح حوضه دارای زمین 
گرفته  نظر  در   0/05 خطای  احتمال  و   %95 اطمینان  سطح  اساس 
شده است. در نتیجه بدون نیاز به خوشه بندی، نمونه ها بطور کامال 
تصادفی انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه به کمک روش ریاضی 
تن؛ که  نمونه 210  فرمول کوکران   حجم  از طریق  و 

عموما بهره بردارند، تعیین گردید]5[.
کشاورزان  رضایت مندی  میزان  پرسشنامه ی  از  پژوهش  این  در 
و  ساخت  اکولوژیکی  و  اجتماعی  اقتصادی-  ابعاد  در  بهره بردار 
پرسشنامه شامل  اول  است. بخش  استفاده شده  از سد  بهره برداری 
شامل  آن   دوم  بخش  و  شناسی)دموگرافیک(  جمعیت  متغییرهای 
سه حیطه بعد اقتصادی، بعد اجتماعی- مدیریتی و بعد اکولوژیکی 
پایایی و  داشتن  گیری،  اندازه  ابزار  دو ویژگی عمده یک  می باشد. 
روایی مناسب است،که در این تحقیق سعی شد جهت بررسی پایایی 
و روایی، این پرسشنامه نمونه ای به تعداد 30 نفر انتخاب و میزان 
پایایی خرده مقیاس ها با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید، که به 
ترتیب برای بعد اقتصادی 84% ، بعد اجتماعی 71% و بعد محیطی آن 
75% بدست آمده است. همچنین جهت بررسی سنجش دقیق روایی 
محتوای این ابزار از نظر تعدادی از کارشناسان و متخصصین استفاده 

شد،که مورد تایید قرار گرفته است. 

یافته های تحقیق
در این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و 
ضریب مجذور اتا به بررسی میزان همبستگی بین رضایت کشاورزان 
منقطه نسبت به سن، تحصیالت، درآمد، سطح زیر کشت، وضعیت 
قرار  بررسی  مورد  غیره  و  و محیط زیست  میزان سرسبزی  شغلی، 

گرفت.
 بر اساس یافته های تحقیق بین میزان تحصیالت افراد و متغیرهای 
رضایت آن ها از زندگی در محل و بین دیدگاه کشاورزان نسبت به 
کاهش دعوا و نزاع بر سر آب ارتباط منفی و معنی داری در سطح 
95% وجود دارد که بیانگر این است که با باال رفتن میزان تحصیالت 
افراد، رضایت آن ها از زندگی در محل کاهش پیدا می کند. همچنین 
بیانگر این است که با باال رفتن سطح تحصیالت، از میزان دعوا و 
نزاع در بین کشاورزان کاسته می شود. ارتباط بین میزان تحصیالت و 
متغیرهای رضایت از عملکرد مسئوالن  و رضایت از مدیریت دولتی 
بدین  منفی می باشد.  معنی دار و  منابع آب در سطح %99  بر  حاکم 
ترتیب با باال رفتن تحصیالت، رضایت کشاورزان از عملکرد دولت 
کمتر می شود. همچنین بین متغیر تحصیالت با متغیرهای سن، سطح 
معنی داری مشاهده  رابطه  از احداث سد  زیر کشت، سازه رضایت 

نمی شود.
بر اساس یافته های تحقیق بین سازه رضایت از احداث سد حنا 
و متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیالت، وضعیت 

جدول 1- موضوعات مورد تحقیق
بعد اکولوژیکیبعد اجتماعی و مدیریتیبعد اقتصادی

سرسبزي در محیط روستاسطح مشارکت مردمسطح زیرکشت
تغییرات آبدهي قنواتاعتماد به مسوالن امورآبسطح تولیدات

اثرات خشک سالي هابرتولیداتتوزیع عادالنه آب بین حق آبداراناشتغال
ورود گونه های پرندگانرضایت ازعمل کردن مسوالن به وعده هادرآمد

جمعیت ماهیان و موجودات آبزیمهاجرتسرمایه گذاري دولت وکشاورزان
برداشت بی رویه شن در پایین دستمیزان دعوا و نزاع بر سر آبتوسعه راه های ارتباطی

آلودگی در پایین دست سدرضایت از امکانات رفاهی در منطقهاستفاده از فناوری نوین کشاورزی
شور شدن آب کشاورزی و شربمیزان دسترسی به خدمات عمومیافزایش ارزش ملک و زمین

جدول 2- ارتیاط بین میزان تحصیالت افراد  و با رضایت مندی 
کشاورزان با استفاده از ضریب همبستگي اسپرمن

میزان ضریب نام متغیر
*149/.-رضایت از زندگی در محل

**0/193-رضایت از عملکرد مسئوالن

*0/148-کاهش دعوا و نزاع بر سر آب

**0/260-رضایت از مدیریت دولت بر منابع آب

ns092/0-رضایت از احداث سد حنا
ns052/-سن

ns076/-سطح زیر کشت
*: معنی دار در سطح 5%   **:معنی دار در سطح ns   %1: بدون سطح معنی داری 

جدول 3- ارتیاط بین رضایت از احداث سد حنا و دیگر 
متغیرها با استفاده از مجذور اتا

میزان ضریب نام متغیر
ns246/.جنسیت

ns058/.وضعیت تأهل
ns130/.شغل اصلی

ns270/.تحصیالت
ns: بدون سطح معنی داری
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شغلی افراد در محل ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود. لذا می توان 
بیان داشت که بین دیدگاه های مردان و زنان، افراد مجرد و متأهل، 
با  رابطه  در  مختلف  تحصیالت  با  افراد  و  مهاجر  بومی و  ساکنین 

رضایت از احداث سد حنا تفاوت خاصی دیده نمی شود.
با توجه به جدول شماره )4( بین متغیر درآمد و متغیرهای رضایت 
از احداث سد و دیدگاه افراد نسبت به تمایل به ماندگاری در محل 
می توان  لذا  دارد.  وجود  معنی داری  و  مثبت  ارتباط   %95 در سطح 
احداث سد حنا در درآمد کشاورزان،  تأثیرات  افزایش  با  که  گفت 
و  محل   در  ماندگاری  به  تمایل  و  زندگی  از  کشاورزان  رضایت 
جلوگیری از مهاجرت آن ها زیاد می شود. همچنین بین متغیر درآمد 
و دیدگاه افراد نسبت به  افزایش زمین های قابل کشت در سطح %99 
افزایش  با  درصد رابطه مثبت و بسیار معنی داری وجود دارد، زیرا 
زمین های کشاورزی، درآمد کشاورزان منطقه نیز بیشتر می شود. در 

نتیجه رضایت آنها نیز بیشتر می شود. 
متغیر  با  حنا  سد  احداث  از  رضایت  متغیر  بین  رابطه  همچنین 
تخصیص  بهبود  در  سد  احداث  اثر  مورد  در  کشاورزان  دیدگاه 
اعتماد  حس  افزایش  کشت،  الگوی  تغییر  و  توسعه  آب،  منصفانه 
کشاورزان به مسئوالن، افزایش بخش های خدماتی، افزایش آبدهی 
چشمه ها در پایین دست و بهبود خدمات درمانی رابطه در سطح %99 
درصد مثبت و بسیار معنی دار وجود دارد. در رابطه با متغیر رضایت 
از احداث سد و کاهش آلودگی در پایین دست رابطه در سطح %99 
منفی و معنی دار وجود دارد، زیرا با کاهش آلودگی در پایین دست 

سد، رضایت کشاورزان بیشتر می شود. 
از  رضایت  متغیر  بین  تحقیق  یافته های  جدول  نتایج  اساس  بر 
رابطه  دیگر در سطح 95%  و %99  متغیر  احداث سد حنا و سایر 

مثبت و معنی داری وجود دارد. 

تحلیل رگرسیون چند متغیره
بر  مستقل  متغیرهای  مجموعه ی  که  آثاری  پیش بینی  منظور  به 
از احداث سد حنا بر جای  متغیر وابسته میزان رضایت کشاورزان 
با استفاده از رگرسیون  چند متغیره خطی به روش گام  می گذارد، 
به گام، داده های حاصل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. با توجه 
به جدول شماره )7(نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای 
ناشی  درکشت محصوالت  تنوع  ایجاد  به  نسبت  کشاورزان  نگرش 

مسئوالن،  به  نسبت  کشاورزان  اعتماد  افزایش  حنا،  سد  احداث  از 
کاهش آلودگی آب در پایین دست، بهبود و توسعه راههای ارتباطی 
بین  سد  دریاچه  آب  منصفانه  تخصیص  حنا،  سد  ایجاد  از  ناشی 
کشاورزان، افزایش تعداد مراکز آبزی پروری، کاهش دخالت دولت 
در تصمیمات و افزایش دبی قنات و چشمه ها ناشی از احداث سد 

در منطقه درهشت گام وارد مدل شدند.
داده شده است، مدل مذکور  همان طور که در جدول )6( نشان 
می توانند 41/6% از میزان رضایت کشاورزان از احداث سد حنا را 
تبیین کنند. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که 
براساس مقدار Beta  عوامل موثر بر میزان رضایتمندي کشاورزان 
از سد حنا به ترتیب عبارتند از: افزایش دبی قنات وچشمه ها، ایجاد 
تنوع در کشت محصوالت، کاهش آلودگي آب، تخصیص منصفانه 
آبزی  مراکز  افزایش  ارتباطي،  راههاي  بهبود  کشاورزان،  بین  آب 
کاهش  و  مسئوالن  به  کشاورزان  اعتماد  افزایش  منطقه،  در  پروری 
آمده  بدست  معنی داری  سطح  و  می باشد  منطقه  در  دولت  دخالت 
99% بوده که بیانگر تأثیرمستقیم و معنی دار این شاخص ها بر میزان 
گفت  می توان  لذا  می باشد.  حنا  سد  احداث  از  کشاورزان  رضایت 
کشاورزان  رضایت  میزان  شاخص ها  این  افزایش  با  و  بهبود  با  که 
که  طوری  به  می شود.  بیشتر  منطقه  در  حنا  سد  احداث  از  منطقه 
قنوات وچشمه ها،  آب  دبی  افزایش  در کشت محصوالت،  تنوع  با 
کاهش آلودگی در پایین دست سد و توسعه و بهبود راههای ارتباطی 
رضایت کشاورزان از احداث سد بیشتر می شود. به عبارتی دیگر از 
آنان  کننده ی رضایت  تضمین  که  متغیری  کشاورز  بهره برداران  نظر 
است استفاده از آب برای کشت محصوالت و در اختیار قرار گرفتن 
آب بیشتر، توزیع مناسب تر آب در بین افراد و افزایش دبی قنات و 

چشمه ها می باشد.

جدول 4- ارتیاط بین تعداد درآمد و دیگر متغیرها با استفاده از 
ضریب همبستگي اسپیرمن

میزان ضریب همبستگی نام متغیر

*330/.رضایت از احداث سد حنا

*276/.تمایل به ماندگاری در محل

**193/.افزایش زمین های کشاورزی

*: معنی دار در سطح 5%                     **:معنی دار در سطح %1                                

جدول 5- ارتیاط بین رضایت از احداث سد حنا و دیگر 
متغیرها با استفاده از ضریب همبستگي اسپیرمن

میزان ضریب نام متغیر
**0/221تخصیص منصفانه آب

*0/143توسعه و افزایش ادوات کشاورزی

**0/312تغییر الگوی کشت

**0/278افزایش حس اعتماد مردم به مسئوالن

*0/220افزایش بخش های خدماتی

*0/157مدیریت توزیع آب

**0/223-آلودگی در پایین دست

**0/188افزایش آبدهی چشمه ها در پایین دست

*0/139وضعیت سرسبزی و چشم انداز

**0/183بهبود خدمات درمانی

**0/199افزایش تعداد دام

*: معنی داری در سطح 5%                     **:معنی داری در سطح %1                                                           



سال چهارم- شماره 13- تابستان 321395 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

نتیجه گیری
ساخت سد حنا اثرات گسترده ای در ابعاد اقتصادی – اجتماعی و 
اکولوژیکی در حوضه ی رودخانه آن به وجود آورده است. بر اساس 
دلیل تخصیص  به  اقتصادی  نظر  از  می توان گفت  تحقیق  یافته های 
تمام آب تنظیم شده به بخش کشاورزی و افزایش حقابه کشاورزان، 
از  قبل  دوره  به  نسبت  حنا  پایاب  منطقه  در  کشاورزان  رضایت 
بهره برداری از سد بهبود قابل توجهی یافته است. در زمین های باال 
دست سد با استفاده از موتورهای پمپاژ آب از مخزن سد و نصب 
پمپ ها در زمین های نزدیک به سد توانسته اند زمین های زیادی را به 
زیر کشت ببرند که این امر باعث رونق کشاورزی و افزایش درآمد 
نتایج  این  که  از زمین های موات خود شده است  بیشتر کشاورزان 
نتایج شایان و جوان)1388( و شهیدیان )1385( مطابقت داشته  با 
زیرا تحقیقات آنها نیز نشان دادن احداث سد باعث افزایش رضایت 
کشاورزان از درآمد حاصل و رونق اقتصادی از نظر کشاورزی در 
منطقه شده است. همچنین با ساخت کانال های بتنی جهت انتقال آب 
به زمین های دوردست تر، باعث افزایش سطح زیر کشت محصوالت 
گردید، در نتیجه افزایش درآمد کشاورزان منطقه شده است، که نتایج 
آزمون همبستگی بین متغیره ها اثرات مثبت اقتصادی در این پایاب 
را تایید می کند. طبق آماری که از اداره آب منطقه ای اصفهان)1391( 
بدست آمده است از کل 9200 هکتار زمین بیش از 5000 هکتار آب 
تحت پوشش آب سطح قرار گرفته است و بقیه اراضی با توجه به 
جدول بندی در حال افزایش می باشد. همچنین طبق نتایج به دست 
آمده میزان زمین های زراعی و باغات سیب نیز در منطقه افزایش یافته 
است. یافته های حاصل با نتایج رحمتی و نظریان )1389(، شهیدیان 
  )2008( همکاران  و  تولوس  همکاران)2007(،  و  اشرف   ،)1385(
تطابق دارد و با نتایج ابراهیمی و عبدشریف اصفهانی )1388(، شایان 
از  ندارد.  تطابق  رستم زاده)1384(  و  فرج  زاده  و  جوان)1388(  و 

عوامل مؤثر می توان به  افزایش آب در منطقه، توجه بیشتر کشاورزان 
به بخش کشاورزی و جدول بندی و کانال کشی برای رساندن آب 
به زمین های دور ازدسترس اشاره کرد. ضمنا باید به این نکته اشاره 
نمود که در چند سال اخیر به علت خشکسالی های پی در پی آب 
دریاچه سد کاهش قابل مالحظه ای داشته است و این امر در کاهش 
کشت محصوالت کشاورزان تاثیر داشته است و مسئوالن برای تامین 
جیره بندی  صورت  به  را  آب  کشاورزان  کشاورزی  زمین های  آب 
مشخص کرده اند که کشاورزان از این وضع رضایت چندانی ندارند.
شده،  تعریف  متغیرهای  اغلب  در  مدیریتی  اجتماعی-  نظر  از   
کامال  نگاه  است.  شده  ارزشیابی  منفی  نظر  مورد  جامعه  نظر  از 
مشارکت  عدم  بومی و  دانش  به  بی توجهی  طرح ها،  به  مهندسی 
کشاورزان در طرح ها و کم رنگ شدن نقش مردم در تصمیم گیری ها، 
به  نکردن  توجه  و  آب  برمنابع  حاکم  عرفی  قوانین  گرفتن  نادیده 
مدیریت بومی و همچنین ایجاد توقعات کاذب در کشاورزان، زمینه 
این  که  است،  نموده  فراهم  را  بران  حقابه  بین  در  نارضایتی  بروز 
اثرات منفی در بعد اجتماعی- مدیریتی در آزمون همبستگی، مورد 
و جوان  شایان  )1385(و  پاتنام  نتایج  با  که  است  گرفته  قرار  تایید 
و  همکاران)2008(  و  تولوس  همکاران)2009(  و  تایل   ،)1388(
گالوی)2005( مطابقت دارد، چرا که آنها نیز حاکمیت نگرش دولت 
مدار در برنامه ریزی ها و طرح های مختلف از جمله آب را در پنجاه 
نیز  سال گذشته در کمرنگ شدن نقش مردم و دانش بومی آن ها و 
آبی  منابع  بر  دولت  از حاکمیت  بهره بردار  عدم رضایت کشاورزان 
منطقه می دانند. بخش عمده مشکالت به وجود آمده، به ویژه در بعد 
اجتماعی، می توان رویکرد دولت مدار در ساخت و بهره برداری از 
این سازه و بی توجهی به گروه های هدف است. این مشکل انگیزه 
از  بهینه  استفاده  منظور  به  تحول  ایجاد  بهره برداران جهت  در  الزم 
منابع آب تنظیم شده را با موانع جدی روبرو ساخته است؛ در نتیجه 

جدول 6 - مجموعه ی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان رضایت کشاورزان
رضایت  از احداث سد حنامتغیرمستقل

BRR2BetatSigمتغیر

 constant-8/284---2/8970/004
X11/1630/3850/1480/2083/2160/002نگرش به ایجاد تنوع محصوالت

X20/6260/4920/2420/1442/0770/039افزایش اعتماد کشاورزان به مسئوالن
X30/9060/5450/2970/2063/1790/002کاهش آلودگی آب 

X40/7290/5710/3260/1752/7330/007توسعه راههای ارتباطی
X51/0830/6050/3660/1762/5560/011تخصیص منصفانه آب بین کشاورزان

X60/6600/6220/3860/1692/6100/010افزایش تعداد مراکز آبزی پروری
X70/5370/6370/4050/1352/0970/037کاهش دخالت دولت در منطقه
X81/3380/6450/4160/2553/8510/000افزایش دبی قنات و چشمه ها
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سرمایه گذاری های الزم جهت ایجاد تحول به منظور تحقق هدف را 
ندارند. به همین منظور و به دلیل افزایش ارزش آب در محدوده ی 
مورد مطالعه و تخصیص بخشی از آب به مصرف شرب و بهداشتی، 
پیش بینی های انجام شده در خصوص بهبود شاخص های اجتماعی- 
اقتصادی و محیطی و حتی حفظ وضعیت شاخص ها در سطح قبل از 
بهره برداری از سد، مستلزم ایجادتحول در مدیریت منابع آب و ایجاد 
زمینه مناسب برای حضور گروه هدف، مردم و نهادهای مردمی است، 
زیرا تجربه مدیریت دولتی در خصوص سازه های آبی تاکنون تجربه 
موفقی نبوده است. همچنین به منظور پیش بینی آثاری که هر یک از 
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان رضایت کشاورزان از احداث 
رگرسیون  از  استفاده  با  می گذارند،  کشاورزان  دیدگاه  بر  حنا  سد 
چند متغیره خطی نتایج زیر بدست آمد؛ در انجام رگرسیون هشت 
می توانند  مذکور  متغیرهای  شدند.  مدل  وارد  گام  هشت  در  متغیر 
41/6 درصد از میزان رضایت کشاورزان از احداث سد حنا را تبیین 
گفت:  می توان   Beta شده  استاندارد  ضرایب  به  توجه  با  می کنند. 
نسبت  کشاورزان  نگرش  متغیر  و  چشمه ها  و  قنوات  آبدهی  متغیر 
به ایجاد تنوع در کشت محصوالت به ترتیب قوی ترین متغیر مثبت 

رضایت افراد از احداث سد حنا در منطقه می باشند.

پیشنهادات
پیشنهاد می شود در مدیریت  باال  به موارد ذکر شده در  با توجه 
شود.  نظر  تجدیده  حوضه  این  در  آبی  سازه های  و  آب  منابع 
مثبت  تعامل  با  با عناصر دولتی  نهادهای مردمی همراه  کشاورزان و 
بایکدیگر و تفکیک وظایف خود، زمینه استفاده بهینه از منابع آب 
البته این امر در در صورتی امکان پذیر است که با  را فراهم کنند. 
استفاده از آموزش های مناسب جهت آشنایی بهره برداران با استفاده 
راندمان  بهبود  و  افزایش  منظور  به  شده  تنظیم  آب  منابع  از  بهینه 
همراه  تاسیسات  نگهداری  و  کشت  بهینه ی  الگوی  ترویج  آبیاری، 
باشد. همچنین مسئوالن دولتی می توانند با ایجاد پارك های ساحلی و 
وسایل تفریحی در کنار دریاچه سد در زمینه افزایش جلب توریسم 
افراد  ساکنین  درآمد  افزایش  و  اشتغال  ایجاد  سبب  گردشگر  و 
منطقه شود. در بعد اجتماعی نیز می توان با بهبود خدمات دهی 
بهداشتی، آموزشی،جلب  قبیل خدمات کشاورزی،  از  به کشاورزان 
کسانیکه  و همچنین  غرقاب شده  زمین هاي  مالکین  رضایت خاطر 
استفاده  مورد  غیره  و  انبارها  کمپ ها،  احداث  براي  آنها  زمین هاي 

پیمانکاران سدسازي قرارگرفته است، تامین گردد.
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Today, water is one of the most cornerstones in the development of the world's countries. In the current 

conditions, water as a key issue in the development. This why, today the most governments interested to 
implementation of dams for water storage and avoid wasting it. A major issue that has received less attention 
dam builders to consequences of satisfaction of the residents of these projects. This study was analyzed 
of farmers' satisfaction on water supply projects in the Semirom County. The number of beneficiaries 
was 1,610 households using the Quocran formula specified number of 210 samples and the necessary 
data were obtained using a questionnaire.  The validity of the questionnaire confirmed by experts and its 
reliability using Cronbach's alpha coefficient for the relevant parts: economic )0.84), social )0.71) and 
ecological )0.75( respectively. The results or research showed that range of satisfaction in the economic 
dimension of implementation of dams has been made. The economic dimension of implementation of 
dams the dissatisfaction of the beneficiaries was to state management of water resources. The results or 
research showed that there was a high correlation between trust in the authorities and farmers' satisfaction to 
implementation of dams. The result of multiple regression analysis showed that the factors could be predicted 
42% of the farmers' satisfactions to implementation of dams were: increase the dubai of subterranean 
0.225, increase the crop diversification 0.208, water pollution index 0.206 and equitable allocation of water 
between farmers0.176.
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