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 چکيده

داورزن بخش در ی کمیز روستاکوچک خاکی  سدی آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصاد ،پژوهش نیا

نتقال اضمن جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش  این نوع از سدهااحداث  .کندبررسی میرا شهرستان سبزوار 

درآمد  رسوبات به پشت سدهای بزرگ، کاهش خسارات وقوع سیالب از اهمیت زیادی در تثبیت جمعیت، افزایش

ز سنخیت ینروستاها و تحقق عدالت اجتماعی برخوردار بوده و در ضمن با وضعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران 

تمندی روستائیان با تاًکید بر رضایسد خاکی کمیز بنابراین در این پژوهش، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد. 

با  .ی استیمایشروش بررسی پهای این نوع از سدها مورد مطالعه قرار گرفت. بردار به عنوان یکی از نمونهبهره

راج و مورد کامل و بدون خدشه استخ نامهپرسش 146سؤال  34پاسخ به  ،گیری تصادفی سادهاستفاده از نمونه

د در سطح سگویان از احداث مندی پاسخکه رضایت دهدنشان می ی حاصلها. یافتهقرار گرفت تحلیل و تجزیه

گو پاسخ یلیهو وسایل نق تحصیالت ،دار و مثبتی بین میزان درآمدی معنیچنین رابطهه باال است. همبمتوسط 

در هکتار و میزان  داری بین میزان بازده محصولیی معناما رابطه ؛از احداث سد وجود داردمندی میزان رضایتبا 

که ایجاد این  ددهنشان می مطالعهاین  طورکلیبه مندی او وجود ندارد.فرد از سد با رضایت یاستفاده موردآب 

 رکشتمجموعاً اسباب افزایش درآمد و رونق کشاورزی و گسترش سطح زی ،سد کوچک که ربع قرن قدمت دارد

یر محسوسی ایجاد از روستا تغی روستاییاناما نتوانسته در روند مهاجرت  ؛اراضی روستا را فراهم آورده است آبی

 نماید.

 ، سبزوار.مندی، مهاجرت، رضایتکمیز روستا، سد واژگان کليدی:

 

 

 

 

 

 

                                                 

* Email: alireza.hamidian1337@yahoo.com           ی مسئولنویسنده  :                                           
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 مقدمه -1

استحصال آب و تقسیم آن بوده چگونگی خاورمیانه خشک مناطق خشک و نیمه ینهای مهم ساکندغدغهیکی از 

-های فیزیکی و اجتماعی متعلق به سرزمینترین سازهدهد، کهننشان می شناسیباستانهای که کاوش ایگونهبهاست؛ 

پیوسته در اندیشه چگونگی مهار و تأمین آب  ،خنیز از ابتدای تاری یانایران(. 157: 2003، 1مسترت)استهای خاورمیانه 

همگان بر این واقعیت اذعان دارند  کهنحوی به ؛انددست زده فردیمنحصربهستا به ابداعات گوناگون و ادر این ر بوده و

 اند.یا قنات در دنیا بوده« کاریز» یهگذار پدیدکه ایرانیان بنیان

دسار و بنهای سطحی از طریق ایجاد بند، ر آبای برای مهاهای گستردهاز عصر هخامنشیان تاکنون تالشچنین هم

مشهود هم  اکنونهماین سرزمین  جایجایآبی در  یصورت گرفته است که آثار این ابنیه ما آبی در کشور حفر کانال

افزون به آب، نیاز روز چراکه ؛تبدیل شده استسدساز دنیا  ییکی از کشورهای عمدهبه ایران ، ریاخ یهاسالدر است. 

 افزاریو نرم افزاریهای سختیابی بخش عمران کشور به تکنیکسدسازی و دست موردنیازکمبود منابع آب، وفور مصالح 

وچک و با ابعاد متفاوت از بزرگ تا متوسط و کسدهای  احداث با ،های سطحیمهار آبشده است.  فراهمساخت سد 

 های کوچکسدگیرد که هر یک مزایا و معایب مربوط به خود را دارند. صورت می کوچک خاکی بندآب کیگاهی حتی با 

شرایط ران، تنوع گسترده توپوگرافی ایبا انطباق  به جهت ،موضوع بحث این پژوهش است ( کهی خاکیهابندآب) یخاک

حداث این ا. توجهی برخوردار است درخوراز اهمیت  مختلفدر مناطق  های کوچک و متعددوقوع سیالبو  خاص اقلیمی

آمد ها و افزایش در، کاهش خسارات احتمالی جاری شدن سیالبآبی کشتر ضمن افزایش سطح زیتواند می سدها

شرایط احداث  وتوجه به ابعاد  با ،عالوهبه نیز کمک کند.عدالت اجتماعی تحقق و  توزیع مناسب جمعیتبه  روستاییان

مترتب است  هابر آنی ترکم محیطیزیستهزینه و آثار نامطلوب رسد سدهای بزرگ به نظر میدر مقایسه با این ابنیه 

 دارد. تریبیشو با شرایط محیطی ایران انطباق 

 ی تحقيقپيشينه -2

آمریکا  یمتحدهایاالت 4در ماین 3بر روی رود پنبوستوک ایجادشدهاثرات اقتصادی سدهای ( 2008) 2بوهلن و یلویس

ها حکایت از آن دارد که بعد از ی آنمطالعهنتایج  .قرار دادند موردمطالعهتفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی را با اس

 .استمناطق مجاور سد افزایش داشته ها و میزان دارایی ساکنان سد، قیمت خانهاحداث 

اند و قرار داده مطالعه موردای اثرات مثبت و منفی سدها بر محیط را در مقاله( 1997) 5تاهامیسی گل و همکاران

بر ابعاد مختلف زندگی انسان  مثبت آیند و قادر به تأثیرمهم توسعه به شمار می عاملمعتقدند با وجودی که سدها یک 

شان و عدم تبعیت زندگیاما عمومًا به دو دلیل عدم قبول و پذیرش ساکنین از احداث یک بنای تازه در قلمرو ؛ هستند

از اهداف مثبت  یاست بخش ها ممکنبرنامهها و حتی مقاومت و مخالفت با ریزیساکنین مناطق اطراف سد از برنامه

 .شوددر مواردی موجب بروز مشکالت و خطراتی برای ساکنین مناطق مجاور سد هم و حتی سدها محقق نشده 

 غیرمستقیمی مفصلی که برای بانک جهانی در مورد اثرات مطالعهدر فصل دوم ( 2009) 6سستی و مالیکباتیا،  

سدهای  احداثمستقیم اقتصادی زیل انجام دادند. اثرات مثبت غیرموردی هند، مصر و بر یمطالعهها اقتصادی سد

تایج در میان طبقات یکسان نبوده و حتی در یک سد خاص ن جاهمهو معتقدند این اثرات در  هرا تأیید کرد موردمطالعه

                                                 
1- Mostert 

2- Bohlen and Lewis 

3- Penobscot 

4- Maine 
5- Tahmiscioğlu et al 

6- Bhatia, Cestti and. Malik 
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 روستاییان یطبقه درآمدترینکمدرآمد احداث این سد نمونه در مورد سد اسوان،  طوربهمتفاوت است.  روستاییانمختلف 

 .استافزایش داشته درصد  22میانگین درآمد کل روستاییان که درحالیداده  درصد افزایش 20را 

روستایی کوهستانی ) شهیباهیسور در ارزیابی اثرات اجتماعی سد های مشارکت محچی و همکاران تأثیر شیوهتجزیه

 آمده دستبهاند. نتایج قرار داده مطالعه موردبرداری ساختمانی و بهره یدر شمال ایران( روی رود چالوس را در مرحله

 7/33 یساختمان یمرحلهدر احداث سد نشان داد  مطالعهدر این  SPSS افزارنرمدر  شده کدبندیسؤال  94از تحلیل 

مندی اجتماعی رضایتپایدار( ) یدائم آثار بعد از احداث،؛ و است داشته مدتکوتاهاجتماعی مثبت  مندیدرصد رضایت

 (.1841: 2012 چی و همکاران،تجزیه)استرسیده درصد  80سد به مثبت 

 موردمطالعهنساء شهرستان رامسر را  یرودخانهاحداث سد میجران  محیطیزیستاثرات ( 1387)بداقپور و جدیدی 

ها معتقدند احداث سد اثرات منفی مانند تغییر در روند مهاجرت جانوران، تغییر رژیم طبیعی رودخانه، آن .اندقرار داده

اثرات  را به همراه داشته و در عوض موجب های با ارزش اقتصادیفرسایش شیب منتهی به مخزن و از بین رفتن گونه

گردشگری، کنترل سیالب، افزایش بیالن آب، افزایش ارزش زمین نواحی پیرامون سد و افزایش  یند توسعهمثبتی مان

 .استشده درآمد 

 .اندسد سردشت در استان خوزستان پرداخته محیطیزیستبه ارزیابی اثرات  (1383) حیدری محمدینیکبخت و شاه

 یمرحلهدر  ویژهبهسد  محیطیزیستدهد آثار رت گرفته نشان میصو ستیلچککه با استفاده از روش  مطالعهنتایج این 

 .استرا کسب کرده  508امتیاز مثبت  محیطیزیستشاخص آثار است و بسیار مثبت بوده  برداریبهره

کارده مشهد و بیدواز رات اجتماعی، اقتصادی و محیطی سد در مورد اث (1388) شایان و همکاران یمطالعهنتایج 

اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارد. در پایاب سد بیدواز  ازنظراسفراین حکایت از کاهش اثرات منفی در پایاب سد کارده 

محدود بهبود یافته است. از نتایج مهم  طوربه محیطیزیستبه دلیل تخصیص تمام آب به کشاورزی شرایط اقتصادی و 

 .استدرصدی مردم از مدیریت دولتی حاکم بر منابع آب  80عدم رضایت  مطالعهدیگر این 

ای و بیولوژیک سنتی و توان به بررسی و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی عملیات سازهاز دیگر مطالعات اثرات سد می

سازی منابع آب سطحی و استان زنجان و تأکید بر اهمیت سدهای خاکی بر مهار و ذخیره وخاکآبنوین حفاظت 

های برای توسعه و گسترش فعالیت مورداحتیاجو  شدهبینیپیشها برای تأمین نیازهای آبی برداری از آنسازی بهرهبهینه

 حفظ اکوسیستم منظوربهسدهای بزرگ  یجابه، پیشنهاد استفاده از سدهای خاکی 1380در سال  عبدیتوسط  کشاورزی

و اثرات مثبت اقتصادی و بهبود وضع اجتماعی  1386 سالدر  قرمز چشمه، گودرزی و مددیتوسط های آبخیز حوزه

 اشاره کرد. 1386 در سال پارساتوسط  مردم با ایجاد سدها

سرمایه و اوج گرفته و بخش زیادی از  شدتبههای اخیر نهضت احداث سدهای بزرگ در سال ،در ایران کهدرحالی

داشته و  انتقادات جدی ،این استراتژی کالنای از محققین به عده ،شودمی به کار گرفتهاین زمینه کشور در  امکانات

این برای  نیبنابرا ؛داردبه همراه ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیطیزیست معتقدند احداث این سدها معضالت

ست؛ اطق مستعد احداث سدهای کوچک ابر روی من مطالعه. یکی از پیشنهادات اندهایی معرفی کردهجایگزیناستراتژی 

اقلیمی، پراکندگی روستاهای کوچک در گوشه و کنار کشور و  ،با توجه به شرایط محیطی بر این باور هستند که چراکه

 ی. اولویتی که تا حد زیادی هم در حوزهباید در اولویت قرار بگیردگذاری کالن احداث این نوع سدها عدم نیاز به سرمایه

 نخست ،این پژوهش بنابراین اهداف؛ اجرا و احداث به دست فراموشی سپرده شده است یو پژوهش و هم در حوزه مطالعه

گیری نگاهی نو در نهضت سدسازی کشور و شکلریزان به عملکرد و کارایی این نوع سدها پژوهشگران و برنامه توجهجلب

اد سد خاکی کمیز تا حدی اسباب رسد ایجنخست به نظر می یتا با آزمون دو فرضیهآن است بر بعد  یدر مرحله .است

رود احداث سد خاکی چندان بر روند مهاجرت می دوم گمانو  را فراهم کردهافزایش درآمد در بخش کشاورزی روستا 

بخش داورزن روستای کمیز  خاکی سداقتصادی و اجتماعی  آثار از روستای کمیز تأثیرگذار نبوده است. روستاییان
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توان با آگاهی از اثرات مثبت و منفی این سدها بهتر می رایز ؛درا مورد واکاوی قرار دهقدمت ربع قرن با شهرستان سبزوار 

 کرد. گیریتصمیمها در آمایش سرزمین و نقش آن در مورد آینده

 مورد مطالعه محدوده -3

شهرستان سبزوار به مختصات طول  7روستایی از توابع دهستان کاه، بخش داورزنکمیز  موقعیت روستای 1در شکل 

 لومتریک 25 از سطح دریا درمتر  1350ارتفاع متوسط  با قهیدق 24درجه و  36 و عرضدقیقه  3درجه و  57 جغرافیایی

ت کمیز از مجاور یفصل یرودخانه. این روستا دارای موقعیت پایکوهی بوده و نشان داده شده است داورزنشرق  شمال

دارای و  داشتهارتفاعات جغتای قرار  یهدر دامن زیکم .(84: 1370 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،)گذردآبادی میاین 

اندکی باالتر  احتماالًکه نسبت به شهر داورزن دارد  تریبیشبا توجه به ارتفاع  آن یبارندگبیابانی است. میزان اقلیم نیمه

اهالی روستای کمیز کشاورزی بوده و محصوالت  ترکار بیش (.359: 1377 والیتی،)باشدبارندگی داورزن متر میلی 155از 

است)مرکز  نفر اعالم شده 851معادل  1388در سال  آن. جمعیت کنندتولید میو زیره گندم، جو ، فلفل، هندوانه

 کنند.کشاورزی استفاده میبرای منابع آب رودخانه، قنات و چشمه از  کشاورزان .(1388بهداشت سبزوار، 
 

 : موقعیت محدوده موردمطالعه1شکل 

 

ای از این سد که شناسنامه و پیشینه گونهچیه ربطیذهای های گسترده از طریق ادارات و سازمانرغم بررسیعلی

لذا آنچه راجع به شناسنامه  ؛در سطح شهرستان وجود نداشت ،عملیات احداث آن آغاز شده 1364شود در سال گفته می

 ارتفاع وجوهای محلی است.ها، مشاهدات میدانی و پرسگیرینتیجه اندازه واقع درشود و مختصات سد مذکور بیان می

برداری است. حجم ی بهرهدورهگذاری در . این کاهش ارتفاع ناشی از رسوباستمتر  12متر و ارتفاع آبگیری آن  14سد 

                                                 
ی بخش مرکزی این محدودهشهرستان سبزوار به شهرستان ارتقاء یافته و روستای کمیز در  یمحدودهدر حال حاضر بخش داورزن در  -7

 شهرستان قرار دارد.
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که در متر است. قطر لوله خروجی آب سد  320 بر بالغو طول تاج سد  مکعب مترمیلیون  2ود ی پشت سد حددریاچه

توجه به مشاهدات میدانی  با .استمتر سانتی 134متر و محیط این لوله معادل سانتی 40حدود  شدهنشان داده  2شکل 

این  که شودلیتر در ثانیه برآورد می 80ا ت 70میزان آبدهی سد معادل  کمدست 1390نگارندگان در اوایل تابستان سال 

 یشود. هزینهدر اواخر تابستان کل آب پشت سد تخلیه می کهنحویبهاز بهار به تابستان کاهش یافته  یآبدهمیزان 

میلیون ریال اعالم شده است که از این میزان  250انجامیده معادل طولبه  1367تا سال  1364احداث سد که از سال 

آن زمان به بعد تنها یک  از میلیون ریال دیگر توسط روستاییان تأمین شده است. 90یون ریال توسط دولت و میل 160

شده است و تعمیر و یا مراقبت  احداث یکشاورزهای کیلومتر برای انتقال آب به محل زمین 15به طول  یرسانآبکانال 

 ها و یا مردم صورت نگرفته است.خاص دیگری از طرف سازمان

 

 اوایل تابستان(شمال )خروج آب و دریاچه پشت سد نگاه به : تصویر محل 2شکل 

 تحقيق روش -4

. شده استاستفاده  نامهپرسشها از برای گردآوری داده است ودر این پژوهش، روش پیمایشی  استفاده موردروش 

چنین هممورد تأیید قرار گرفت.  نامهپرسش 8، اعتبار صوریو جغرافیایی با نظر استادان و متخصصان علوم اجتماعیابتدا 

، با انجام موردقبولیابی به پایایی ها و مفاهیم نظری استفاده شد. برای دستهای طیفاز اعتبار سازه برای تطابق گویه

. مقدار نهایی آلفای کرونباخ شد نیتأم نامهپرسشلفای کرونباخ، سازگاری درونی آ یهآزمون و با استفاده از آمارپیش

های آماری این تحقیق، تمام سرپرست یه. جامعمقدار مناسبی استبه دست آمد که  7/0برابر با  نامهپرسشبرای طیف 

از این که  شدبرآورد  یمورد 150 ایاستفاده از فرمول کوکران حجم نمونه با شود.را شامل می خانوار روستای کمیز

ای نه و مبشد وارد SPSSافزار نرمدر  و کاملبدون خدشه  نامهپرسش 146های استخراج شده از پاسخسرانجام تعداد 

گیری تصادفی نمونهی هاز شیو ها در روستای کمیزنامهپرسشمیدانی برای پر کردن گرفت.  قرارگیری محاسبات و نتیجه

 .شداستفاده 

                                                 
گیری های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازهاعتبار صوری این مطلب را مد نظر دارد که سؤال -8

 اند.آن تهیه شده
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 بحث و نتايج -5

معاش زندگی، سن،  نیتأمی نحوه یسؤاالتی در زمینه ،نامهپرسشنخست برای به دست آوردن اطالعات عمومی در 

ها حکایت گنجانده شد. نتایج حاصل از پاسخ به این پرسش کشتتفاده از آب سد و میزان زمین زیرسطح سواد، ساعات اس

سایر درصد کارگر و مابقی دارای  1/28گویان، کشاورز و درصد از پاسخ 3/60 موردمطالعه یهنموناز آن دارد که در 

 بر اساس این جدول .گو مشخص شده استسن افراد پاسخ 1در جدول  .اندبودهداری و رانندگی مانند مغازهمشاغل 

 ند.سال قرار دار 60تا  51گوها در سن ن درصد پاسختریبیشو سال  5/52گویان میانگین سنی پاسخ
 

 گوی سرپرست خانوارپاسخ طبقات سنی افراد :1جدول 

طبقات  30-20 40-31 50-41 60-51 70-61 80-71 +80

 سنی

 متغیر

 تعداد افراد 21 23 22 39 19 15 7

 درصد 14/14 8/15 1/15 7/26 13 3/10 8/4

 

در سوادشان درصد  9/34سواد، درصد بی 4/1 اندها جواب دادهدر بین افرادی که به پرسش تحصیالتسطح  ازنظر 

درصد باالتر از دیپلم هستند. پاسخگویان  11و  پلمید ریزدرصد  1/41درصد ابتدایی،  6/11سطح خواندن و نوشتن، 

که میانگین کنند. با احداث سد عالوه بر اینتفاده میساعت از آب سد اس 5حدود روزه  16طور میانگین در طول مدار به

نوع کشت هم از دیم به کشت آبی تبدیل شده  ،هکتار افزایش یافته است 9/2هکتار به  2/2 ها ازخانوادهکشت زیرزمین 

در زیردست سد قرار داشته هکتار  600چیزی حدود های آبی روستا درصد زمین 80بیش از  ،در زمان این پژوهش .است

 نامهپرسشاز دیگر موضوعاتی که با پذیر شده است. ها امکانسد کشاورزی آبی در آندر پشت آب  ودجه مدد وو ب

درصد افراد نمونه تاکنون به  90دهد نتایج نشان می .مهاجرت در بین افراد روستا است یسابقه ،قرار گرفت یموردبررس

، خانوادهعدم تحمل دوری به علت  ،انداز روستا را داشتهمهاجرت  یافرادی که سابقهدرصد  10و اند شهر مهاجرت نکرده

و انتخاب همسر از  در شهرزندگی هزینه زیاد ، آبگیری سد، ورشکستگی، در شهر یمشکل زندگ، کمک به والدین

 برآورد الیرمیلیون  یحدود سها آنمیانگین درآمد ساالنه گویان بر اساس اظهارات پاسخاند. به روستا بازگشتهمجدد کمیز

ترین دلیل آن مطرح شاید از اصلی .رسدبه نظر می یرمنطقیغمردم روستا  که با توجه به شرایط زندگی و امکانات شده

 شد.به آن اشاره می اظهارنظرهاها و مصاحبه یالالبهدر  ینوعبهبود که ها در زمان تحقیق بودن بحث یارانه

میانگین این متغیر برابر با ی نمرهدهد. را نشان می رضایتمندی از سد، توزیع پراکندگی متغیر 2 یشمارهجدول 

( و حداکثر آن 5×1=5) 5 ممکن برابر با یهحداقل نمر ه شده است.داین متغیر با پنج گویه سنجی آنجاکه ازاست.  6/17

 ،است ضریب چولگی 25و  9 به ترتیب برابر شدهمشاهده ینمرهاما حداقل و حداکثر ؛ ( است5×5=25) 25با برابر 

و  هااز آزمونتوان بنابراین می؛ دهد که توزیع این متغیر نزدیک به نرمال استکشیدگی و مقدار میانگین نشان می

 .استفاده کردهای پارامتری مناسب هآمار

 
 رضایتمندی از سدتوزیع پراکندگی متغیر وابسته  :2جدول 

 ضریب چولگی انحراف معیار میانگین متغیر
ضریب 

 یدگیکش

حداقل 

 شدهمشاهده

حداکثر 

 شدهمشاهده

 25 9 15/0 -4/0 4/3 6/17 مندیرضایت
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یا آ»پرسشِ نتایج پاسخ به  ،ت مختلف متغیر رضایتمندی ارائه شده است. ستون دومنتایج پاسخ به سؤاال 3در جدول 

 ،گویاندرصد از پاسخ 46حدودِ  گرایش به مهاجرت به شهر در میانِ . دهدیمنشان  را« ؟تمایل به مهاجرت به شهر دارید

به مهاجرت دارند. این امر با وجود آب سد، زمین  گرایش کمی هاآندرصد از  54متوسط به باال است و متوسط و در حد 

وم نتایج پاسخ به سؤال مربوط به سستون  رسد.آمیز میلهزایی حاصل از آن، به نظر مسئرآمدهای دکشاورزی و پتانسیل

درصد آن  46اند و حدود درصد افراد این تأثیر را کم ارزیابی کرده 24دهد. وند مهاجرت را نشان میتأثیر احداث سد بر ر

گویان وجود بیانگر آن است که اجماع قاطعی در مورد این تأثیر، در بین پاسخ سؤالاند. نتایج این را زیاد ارزیابی کرده

ها پاسخ جینتا 3چهارم جدول  ستون پذیرد.م دیگری تأثیر میمهاجرت از فاکتورهای مه یهرسد پدیدندارد و به نظر می

 درصد 6/72دهد. را نشان می« کنید احداث سد موجب رونق کشاورزی در روستا شده است؟آیا فکر می» به پرسش

توان تأثیر سد بر پویایی با این نتیجه می که موجب رونق کشاورزی شده است زیادی تا حد گویان معتقدند که سدپاسخ

 و رونق کشاورزی را تأیید کرد.
 مندیمختلف متغیر رضایتهای به گویه هاپاسختوزیع  -3جدول 

درصد تمایل به  طبقات گویه

 مهاجرت

روند تأثیر سد بر 

 مهاجرت

بر رونق  سد ریتأث

 کشاورزی

تأثیرات درآمدی 

 سد

رضایتمندی از 

 احداث سد

 1/6 2/4 1/2 24 1/54 کم

 13 1/30 3/23 1/30 6/9 متوسط

 8/80 3/64 6/72 9/45 3/36 زیاد

 0 4/1 1/2 0 0 پاسخیب

 100 100 100 100 100 کل

  

دهد. در اثر احداث سد را نشان می روستاییانها به سؤال مربوط به افزایش درآمد نتایج پاسخ جدول،این ستون پنجم 

درصد متوسط و  30حدود  اند.زیاد ارزیابی کرده روستاییاندرصد افراد تأثیر احداث سد را بر افزایش درآمد  64بیش از 

دهد که در نتایج این جدول با جدول قبل نشان میی هاند. مقایسهدرصد این تأثیر را در حد کم، ارزیابی کرد 4حدود 

رسد ورزی را تأیید کرد اما این تأثیر زمانی که به میزان درآمد میتوان تأثیر سد بر رونق کشاشرایطی که با قاطعیت می

وری پایین بخش کشاورزی با وجود اثبات توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل بهرهعبارتی می به یابد.کاهش می شدتبه

فراروی بخش کشاورزی های توان با اطمینان از افزایش درآمد سخن به میان آورد این یکی از چالشرونق کشاورزی نمی

میزان رضایت کلی پاسخگویان از احداث سد را ستون ششم جدول، ای اندیشید. در ایران است که بایستی برای آن چاره

اند. درصد رضایت پایین ابراز داشته 6درصد افراد، از ایجاد سد رضایت باالیی دارند و فقط حدود  80دهد. بیش از نشان می

 اند.هوسطی را ابراز کرددرصد نیز رضایت مت 13

درصد  99اطمینان  یرا در فاصله یداریمعنو نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته  4جدول 

گویان دارد. به این مندی پاسخداری با رضایتمنفی و معنی یهرابط متغیر سن ،شودکه مشاهده میدهد. چناننشان می

در رابطه با احداث سد باالتر است. متغیر تعداد وسایل  هاآن ، میزان رضایتباشد ترکمگویان معنی که هرچه سن پاسخ

مندی دارد. به این معنی که هرچه افراد واجد وسایل نقلیه کار داری با رضایتمثبت و معنی یرابطهنقلیه مورد مالکیت 

نی است که افرادی که این بدان معاند. را ابراز کرده تریبیشمندی رضایت ،هستند )ماشین، موتور، تراکتور، ...( تریبیش

درآمد با متغیر ی هرابطبرداری کنند. توانند از شرایط ایجاد سد بهرههتر میب ،کنندمیهای نوین استفاده از تکنولوژی

از احداث  تریبیشرضایت رسد. به این صورت که افراد با درآمد باالتر وابسته نیز مستقیم است. این امر طبیعی به نظر می

داری با متغیر معنی یهاز سد و بازده محصول در هر هکتار، رابط مورداستفادهدو متغیر میزان آب ی هاما رابط؛ سد دارند

 وابسته ندارند.
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 آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته به تفکیک دو نسل :4جدول 

 مندیرضایت متغیر وابسته

 Sig (rهمبستگی ) مستقل متغیرهای

 002/0 -25/0 سن

 007/0 22/0 وسایل

 001/0 27/0 تحصیالت

 026/0 2/0 درآمد

 64/0 05/0 از سد مورداستفادهآب 

 44/0 09/0 بازده در هکتار
 

رسد به نظر می» نخست که یدر مورد فرضیه .پژوهش مورد آزمون قرار گرفت هایبرای روشن شدن موضوع، فرضیه

توجه به  گفت باتوان می ،«است شدهایجاد سد خاکی کمیز تا حدی اسباب افزایش درآمد در بخش کشاورزی و روستا 

 50درصدی سد بر رونق کشاورزی بوده و تأیید  96شوندگان که معتقد به تأثیر های پرسشاز پاسخ آمدهدستبهنتایج 

نتایج پاسخ به  ،. عالوه بر آنشودمیاین فرضیه تا حد زیادی تأیید  روستاییانآمد درصدی افراد مبنی بر تأثیر سد بر در

و ... نیز در راستای  وضعیت خانوارهای دارای وسایل نقلیه، خانوارهای دارای حمام، فریزر ازجمله نامهپرسشت دیگر سؤاال

 63درصد سواری و  5/7درصد وانت،  13مالک تراکتور،  روستاییاندرصد  3نمونه  عنوانبه .تأیید نسبی فرضیه است

درصد  30ها حمام بهداشتی شخصی وجود داشته و حدود درصد خانواده 86 بربالغدر  هستند. موتورسیکلتدرصد دارای 

در  کار رفته و نوساز بودنهنوع مصالح بمساکن از جهت اندازه، ظاهری وضعیت ی خانوارها دارای فریزر هستند. مشاهده

باالتر این روستا  درآمد یدهندهنشانتواند تری برخوردار است که میعموماً از وضعیت مطلوب مقایسه با روستاهای مجاور

 .باشددر مقایسه با روستاهای مجاور 

مهاجرت از کاهش روند  ررود احداث سد خاکی چندان بگمان می»بر این مبنا که دوم  یهفرضیی آزمون اما نتیجه

، سخن به دیگر ؛است مورد تأیید ،اندها جواب دادهافرادی که به پرسش ازنظر ،«ی کمیز تأثیرگذار نبوده استروستا

و با قاطعیت از نقش سد در کاهش نرسیده  اجماعبه از روستا مهاجرت کاهش سد بر مثبت دهندگان در مورد تأثیر پاسخ

. جهت کامل شدن این ادعا روند تحوالت جمعیتی این روستا در شودمیفرضیه تأیید  نیبنابرا ؛اندنگفتهمهاجرت سخن 

 یدهه در چندروستای کمیز  یتیجمعبررسی روند تحوالت . شدمجاور مقایسه  ترازهمطول زمان بررسی و با روستاهای 

احتمالی آثار  کهاینو با عنایت به  5با توجه به جدول کند. در مورد فرضیه دوم تأیید می ای راگذشته نیز چنین نتیجه

 ،روند صعودی نداشته است 1385از این سال تا سال  جمعیت روستا .است 1367 های بعد ازمربوط به سالاقتصادی سد 

مربوط به احداث  1388تا  1385 هایو روند افزایش جمعیت بین سالاست  بودهروند کاهشی روند رشد جمعیت بلکه 

در دو د مشابه با این رون چراکه ؛طلبدکه خود پژوهشی جدید را می یگری استناشی از عوامل دظاهراً سد نبوده و 

 دانست.جذب جمعیت  را عاملسد توان احداث نمیبنابراین ؛ وجود دارد ،سدی احداث نشده هاروستای مجاور که در آن
 1335ـ  1388 یدورهطی  وزن روستای کمیزروستاهای پایکوهی هم جمعیتیتحوالت  :5جدول 

روستا                             

 سال

1335 1345 1355 1365 1375 1385 1388 

 857 787 948 1071 787 733 740 کمیز

 588 554 660 733 626 560 445 نهالدان

 1269 1157 1499 1331 1040 809 661 بیزه

 های مختلف و مرکز بهداشتدورههای عمومی منبع: نتایج سرشماری

یعنی احداث سد ؛ دوم را تأیید کنیم یو مفاد فرضیه شده نظرهمدهیار و مردم روستا با بنابراین ناگزیریم که ما 

چندان تأثیر قابل محسوسی بر کُند کردن روند مهاجرت از روستا نداشته است و تنها شاید با احتیاط بتوان گفت که تا 
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  61                                                  1396 بهار، هفتممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 

 

 شهر در ایران، پیچیده بودن علل مهاجرت از روستا به به ،مسئلهن . علت ایجمعیت روستا مؤثر بوده است حفظحدی در 

 عالوههب .گرددپایین اقتصادی این بخش برمی وریبهره، سنتی بودن کشاورزی و فصلی بودن رودخانه و آب پشت سد

عدم وجود امکانات برتر روستایی نظیر  ،کیلومتر( 15های کشاورزی از روستا )جاده خاکی روستا و فاصله جغرافیایی زمین

 تواند مهاجرت از روستا را توجیه نماید.دبیرستان و درمانگاه نیز خود می

 و پيشنهادها گيرینتيجه -6

اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عوارض  ،دارای منافع و مزایای زیادی استهای بزرگ احداث سد هرچند

نیز به همراه دارد و اصوالً در بسیاری از مناطق امکان احداث آن وجود ندارد. در  ، اجتماعی و اقتصادیمحیطیزیست

مقابل احداث سدهای کوچک در گوشه و کنار کشور ضمن جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش انتقال رسوبات به پشت 

اها و تحقق عدالت کاهش خسارات وقوع سیالب از اهمیت زیادی در تثبیت جمعیت، افزایش درآمد روستسدهای بزرگ، 

 اجتماعی برخوردار بوده و در ضمن با وضعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران نیز سنخیت دارد. 

ی جنوبی ارتفاعات موسوم به ارتفاعات در دامنهوپنج سال پیش ست که در بیستا سد خاکی کمیز یکی از این سدها

شده و تقریباً بدون هیچ احداث یر یک سیالب داورزن با مشارکت مردم توسط دولت در بستر مس یمنطقهجغتای 

که احداث این سد خاکی  دارداز آن  تیحکا ،این تحقیق نتایجای در طول این مدت به حیات خود ادامه داده است. هزینه

مندی مردم از امکانات رفاهی شده این افزایش درآمد موجب افزایش سطح بهره .روستا شده استاسباب افزایش درآمد 

نیازی به مهاجرت فصلی به شهرهای این روستا بعد از احداث این سد مردم  ، اعضای شورا و دهیاربه اذعان مردماست. 

کار در روستا  ترکمافراد با مقدار زمین و درآمد  برایو در بخش کشاورزی شته همانند روستاهای مجاور را ندامجاور 

این  .ی نداشته استمحسوس روستا اثراز مهاجرت  اهش روندکسد بر  احداث ،های تحقیقبر اساس یافته .وجود دارد

خارج از و  غیراقتصادیبرتر عوامل  آفرینینقشی مهاجرت و پدیدهبودن  چندبعدیو موضوع حکایت از پیچیدگی 

 ،احداث شده استمردم روستا هرچند این سد توسط دولت و با مشارکت  کهایندیگر  یمسئله. داردروستا  یمحدوده

احساس  ترکمی مدیریت آن توسط دولت به دست فراموشی سپرده شده و مردم روستا هم در زمینهلیکن پس از احداث 

نظارت  عدم ،مدیریت خألاست.  شدهو به قولی به امان خدا رها شود برداری از آن مدیریت نمیبنابراین بهره ؛کنندنیاز می

درآمد کاهش آب و کم وری کاهش آبگیری، بهره سد موجب های آبیاریروشگذاری در برداری و عدم سرمایهبر بهره

 شود.زیر ارائه می بنابراین پیشنهادهای؛ است شده روستاییان

 ،سد خاکی کمیز پس از احداث .است ای دیگرهداری و مدیریت آن مقولهاحداث سد و بند در روستا یک چیز و نگ -1

امور این سد مدیریتی تعریف کرد که ما در این  یادارهباید برای اول  یدر وهله نیبنابرا حال خود رها شده است؛ به

این شرکت  .شرکت تعاونی سهامداران آب سد کمیز را داریم یاسد کمیز  !!آب برانزمینه پیشنهاد ایجاد شرکت تعاونی 

ره نسبت به رفع مشکالت موجود اقدام با حمایت نهادهای دولتی و دریافت اعتبار الزم در قالب وام و غی بایستیتعاونی 

 نماید.

 توانها زائر از این مسیر میمشهد و با عنایت به عبور میلیون -ی اصلی تهراناز جادهسد کم  یبا توجه به فاصله -2

باید را این بخش تعریف کرد. بخشی از درآمد حاصل  سدرا برای و گردشگری  پرورش ماهیکارکردهای دیگری همچون 

 کند. روستاییانکشاورزی جهت تحقق درآمد پایدار های آبیاری و صرف اصالح شیوه تعاونیشرکت 

 و آرشیو سد مذکور در اسناد دولتی ی ازنام و نشانهیچ سال از احداث این سد،  25رغم گذشت متأسفانه علی -3

دوین و ثبت گردد.حداقل باید تالش شود شناسنامه مختصری از مختصات این سد ت .نهادهای مربوطه نیست

 منابع 

، 30جلدهای  های جمهوری اسالمی ایران میامی، ترود، باغستانفرهنگ جغرافیایی آبادی (.1370)ی جغرافیایی ارتش اداره .1

 : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.، تهران 41و  40
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