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چکیده
امروزه اهمیت توسعۀ کشاورزی ازنظر تأمین امنیت غذایي به عنوان زیرساختار توسعۀ روستایي مورد توجه جدی برنامهریززان اتتازادی
است .این موضوع در مناطق خشک و نیمهخشک جهان وابستگي زیادی به توانهای محیطي ازجمله منابع آب و خاک و بهرهوری صحیح
از آنها دارد .طرح های آبخیزداری با تأمین آب و حفاظت از خاک در کشورهایي که با بحران آب و فرسایش خاک زراعي (ازجملزه کشزور
ما) روبهرو مي باشند ،نقش ویژهای در رشد و توسعۀ بخش کشاورزی دارد .پژوهش حاضر در راستای بررسي اثرات اتتازادی طزرحهزای
آبخیزداری در ایران و در استان فارس که یکي از بزرگترین سدهای مخزني ایران بهنام «سلمان فارسي» اجرا شده ،تهیزه شزده اسزت.
روش انجام تحقیق مبتنيبر روش توصیفي-تحلیلي با رویکرد پیمایشي است .جامعۀ آماری تحقیق شزام  584خزانوار ،در روسزتاهای
باالی  20خانوار متأثر از پروژ ۀ سد سلمان فارسي ساکن در شهرستان تیروکارزین است .در این تحقیق نمونهگیری به روش احتمالي است
که در مرحلۀ تکمی پرسشنامه و انتخاب اعضای نمونه ،با توجه به در اختیار داشتن لیست روستاییان بهرهبردار از آب سد ،انتخاب نمونه
براساس فرمول کوکران  95خانوار به روش تاادفي ساده صورت پذیرفت و درنهایت تعداد  120پرسشنامه (برای دتزت بیشزتر) تکمیز
شده است .برای انجام محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای ناپارامتری دوجملهای و ویلکاکسون ،به تجزیهوتحلیز
دادهها پرداخته شده است .همچنین بهمنظور سنجش صحیح و واتعي درآمد ناخالص بهرهبرداران نمونزه در سزال پایزه ( ،)1387درآمزد
ساالنۀ آنان را براساس اطالعات بانک مرکزی از نرخ تورم ،به سال  1394تبدی و سپس مقایسه انجام شد .نتایج بهدستآمده نشزان داد
که در محدودۀ مورد مطالعه ،تأثیر احداث سد سلمان فارسي بر شاخصهای اتتاادی زیاد و همچنین در وضعیت کشاورزی بعد از احزداث
سد تغییر معناداری ایجاد شده است؛ بهطوری که در موارد «مساحت باغ و تلمستان ،مدار گردش آب محاوالت کشاورزی ،تعداد نیزروی
کار خارج از خانوار ،تعداد نیروی کار از خانوار ،تعداد دام سبک ،تعداد تطعات باغي و درنهایت تعداد ماشینآالت ملکزي یزا اجزارهای در
مرحلۀ کاشت ،داشت و برداشت» تغییرات ایجادشده نسبتبه تب از احداث سد معنادار و درحال افزایش بوده است.
کلید واژگان :توسعۀ روستایي ،توسعۀ کشاورزی ،اثرات اتتاادی ،سد سلمان فارسي ،شهرستان تیروکارزین.
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مقدمه
در جهان کنونی رشد و توسعۀ اقتصادی بهعنوان رکنی
اساسی در راستای توسعۀ یکپارچه و همگن سررزمینی
از دغدغههای مهر برنامرهریرزان و اندیشرمندان عمرو
مختمف بهشمار میآید .تحول و بهبرود نارا اقتصرادی
خود مرهون توسعۀ همه جانبه و پایدار اجزایی بوده کره
در آن بخش کشاورزی به دالیمی همچون تأمین نیراز و
امنیت غذایی جامعه تأمین مواد اولیۀ صرنعت و نشرش
در توسررعۀ صررنعتی جررذر نیررروی کررار و ...از جایگرراه
ویژه ای برخوردار است .درواقر ثبراو و اسرتمرار رشرد
بخش کشاورزی از عوامل عمدۀ کمککننرده بره ثبراو
اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه بهشمار میآید ( Irish
Leader Network, 2002: 10-14؛ فالسمیمان و دیگرران
 .)134 :1392از سوی دیگر کشاورزی بهعنروان منبر
عمدۀ تأمین درآمرد ایاادکننردۀ اشرت ال و ...نشرش و
اهمیررت اساسرری در حیرراو و توسررعۀ روسررتایی دارد.
توسعۀ کشاورزی نیز بره نوبرۀ خرود بخرش عمردهای از
فراینررد توسررعۀ روسررتایی را برره عهررده دارد .توسررعۀ
کشاورزی از سویی نوعی راهبررد و هردا اولیره بررای
هدا بزرگ تر یعنی توسعۀ روستایی و از سویی بخشی
یا جزئی از سیسرت کمری توسرعۀ روسرتایی محسرور
میشود .حتی برخی از اندیشمندان توسرعۀ کشراورزی
را بخشی از یک توسعۀ روستایی جام دانسرته (کروتر
 )25 :1368یررا کشرراورزی را بررهعنرروان راهبرررد اصررمی
توسعۀ روستایی معرفی میکنند (نروری زمرانآبرادی و
امینی فسخودی .)275-263 :1386
آر یکی از عوامل محدود کنندۀ بخش کشاورزی اسرت
و توجرره برره ایررن مه ر مرررورو اهمیررت طررر هررای
آبخیزداری در مناطق مستعد را بریش از پریش روشرن
میسازد .برا توجره بره خشکسرالی و کر آبری ایرران از
دهههای گذشته توجه بر روی طرر هرای برزرگ آبری
بهعنوان راهبرد اساسی در تأمین مناب آر کشور مورد
توجه جدی بوده است؛ ازجممه راهکارهای مفیرد بررای
تأمین مناب آر ایااد سد است .سد سرممان فارسری
یکی از پنج سد بزرگ استان فارس واقر در شهرسرتان
قیروکارزین نیز به همین مناور احداث شده است.

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،28پاییز 1397


مسألۀ اساسی این است که احداث سد سرممان فارسری


چه تأثیری برر رشرد شراخ هرای اقتصرادی منراطق
روستایی واق در شهرستان قیروکرارزین داشرته اسرت
به همین منارور پرژوهش حامرر بره بررسری ترأثیراو
احداث سد سممان فارسی بر رشد اقتصادی بهطور اعر
و توسعۀ فعالیتهای کشاورزی برهطرور اخر در ایرن
شهرستان میپردازد.
مباني نظری و پیشینۀ تحقیق
تراری نشران داده اسرت کرره منشرأ توسرعهیررافتگی در
کشورهای پیشرفتۀ دنیا براساس مازاد کشاورزی صورو
گرفته و بخش کشاورزی بهلحاظ تنها بخرش اقتصرادی
جوام مختمف در مراحل اولیۀ توسعه عمدهترین نشش
را داشته است (مطیعی لنگررودی و شمسرایی :1386
 .)86به همین دلیل است که کشورهای مختمف جهران
بررا سررطو متفرراوو توسررعۀ اقتصررادی و اجتمرراعی برره
حمایت از ناا های کشاورزی خود ادامره مریدهنرد و
بهترین راه اطمینان از وجود یک ارتباط مستحک برین
جمعیت و زمین را فعالیت کشاورزی درنار مریگیرنرد
( .)Durand, 2003: 19درواق کشاورزی و فعالیتهرای
متنوع و گونراگون آن نشرش مهمری در ابعراد مختمرف
اقتصادی اجتماعی و محیطری منراطق روسرتایی دارد
()Whelan, 2003: 7؛ بنررابراین امررروزه در بیشررتر
کشررورهای جهرران حمایررت از بخررش کشرراورزی یررک
موموع بسیار مه امنیتی بهشمار مریرود و توجره بره
توانمندیهای بخش کشاورزی و نشش مه آن در رونق
اقتصرادی مرررورو داشررته و حمایرت از آن نیررز نشررش
اساسی در توسرعۀ کشرورها خواهرد داشرت (مختراری
حصاری و دیگران )86 :1389؛ بره همرین دلیرل نیرز
گررزارب بانررک جهررانی بیررانگر آن اسررت کرره اهمیررت
کشاورزی به صورو مستشی یرا غیرمسرتشی در زمینرۀ
دست یابی به اهداا توسعۀ هزاره به ویژه در کشرورهای
ک درآمد رو به گسترب است (.)World Bank, 2003
توسعۀ کشاورزی فرایندی اسرت کره در آن برهتردریج
اوماع اقتصادی و اجتمراعی کشراورزان بهبرود یافتره و
اصال میشود ( .)Koutsouris, 2000: 34همچنین
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توسعۀ کشاورزی فرایندی پویا و پایردار بررای افرزایش
محصوالو کشاورزی و ت ییراو بهینره درجهرت بهبرود
زندگی کشراورزان اسرت (افتخراری و دیگرران :1388
 .)88حتی دولتهایی که ساختارهای اقتصرادی بسریار
محکمرری دارنررد برره هررید عنرروان دسررت از حمایررت
کشاورزان خود برنمی دارند و در همۀ شرایط و مراحرل
و با تما شیوههای ممکن از آنهرا حمایرت مریکننرد
(رموانی  .)252 :1383درواقر دسرتیابی بره توسرعۀ
روسرتایی برردون توجرره برره بخررش کشرراورزی و بهبررود
ومعیت این بخش ممکن نخواهد بود؛ بنابراین مسرائل
بسیاری چون امنیت غذایی و رسیدن به خودکفرایی در
تولیداو کشاورزی جموگیری از تخریب و نابودی مناب
خاک آر و غیره توجه جردی بره بخرش کشراورزی را
مروری می سازد (ثابت دیزاونردی و همکراران :1389
.)64-65
از سوی دیگر توسعۀ کشاورزی سه غیرقابلِانکراری در
توسعۀ روستایی دارد .درواق مه ترین و اساسریتررین
مبحث در زمینرۀ ارتبراط کشراورزی و روسرتا نشرش و
وظیفررۀ کشرراورزی بررهعنرروان فعالیررت اصررمی و عمرردۀ
روستایی است« .مولت» کشاورزی درحال ترقی را کمید
توسعۀ روسرتایی خودپایرا (مولرت جری .ای  )1370و
«کاتسوری» دیدگاه جدید توسعۀ روسرتایی را متمرکرز
بر بخش کشاورزی میدانرد (.)Koutsouris, 2000: 54
همچنین در برخی مدل هرای توسرعۀ روسرتایی چرون
«توسعۀ همه جانبۀ روستایی» به کشاورزی و توسعۀ آن
به عنوان وسیمه و شرط توسعۀ روستایی نگریسته شرده
و درمدلهایی چون «آگروپمیتن فریدمن» کشاورزی در
توسعۀ روستایی نشش اصمی را ایفا میکند.
توسعۀ کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان
وابستگی زیادی به توان هرای محیطری ازجممره منراب
آر وخاک و بهره وری صحیح از آنهرا دارد .طرر هرای
آبخیررزداری بررا تررأمین آر و حفاظررت از خرراک در
کشورهایی که با بحرران آر و فرسرایش خراک زراعری
(ازجممه کشور مرا) روبرهرو هسرتند نشرش ویرژهای در
رشد و توسعۀ بخش کشاورزی دارد.
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پالستر آبخیزداری را بهعنوان عممی تعریف میکند کره
ممن توجه به مسائل اقتصادی و اجتمراعی منارر بره
اسررتفادۀ صررحیح از ارامرری حومررۀ آبخیررز مطررابق بررا
برنامههرای طرر ریرزیشرده مریشرود و شرامل مهرار
فرسررایش خرراک تنارری جریررانهررای سرریالبی و
رسور گذاری و اصرال پوشرش گیراهی منطشره اسرت
( .)Plaster, 2002: 42به این ترتیب آبخیزداری یکی از
مباحررث عمرردۀ زیربنررایی اسررت کرره هرردا نهررایی آن
مدیریت جام حفظ احیا و بهرهبررداری از منراب آر
خرراک و پوشررش گیرراهی در محرردودۀ آبخیررز و ایارراد
تبادلی بهینه برین آنهاسرت .در ایرران آبخیرزداری برا
هرردا جمرروگیری و کرراهش تخریررب منرراب و پوشررش
گیرراهی و آر و خرراک در قالررب برنامررههررا و اقررداماو
حفاظت آر و خاک اناا میشود.
هرچند حومه های آبریرز بیشرتر بره عنروان واحردهای
هیدرولوژیکی درجهت ارزیابی بیوفیزیکی فعالیرت هرای
باالدست و پرایین دسرت درنارر گرفتره شرده انرد؛ امرا
می توانند مرز مناسبی برای برنامهریزی برهعنروان یرک
واحررد اجتمرراعی سیاسرری و اقتصررادی داشررته باشررند؛
به طوری که بیشتر برنامهریزی ها در حومه هرای آبریرز
بزرگ و کوچک آمریکرا برر ایرن عشیرده اسرتوار اسرت.
همچنین در بعضی از مناطق آسیا نیز این عشیده وجود
دارد؛ برررای ملررال  USAIDپررروژههررایی در زمینررۀ
آبخیزداری در تایمند اندونزی و فیمیپرین انارا داده و
از برنامه های حفراظتی در آسریا حمایرت کررده اسرت
(بروکس  .)1 :1372عالوهبر این  FAOفعالیرتهرایی
را در زمینۀ آبخیزداری در اف انستان پاکسرتان برمره
اندونزی نپال فیمیپین و تایمند اناا داده است .بیشتر
ایررن کشررورها در برنامررهریررزی توسررعۀ روسررتایی و
کشرراورزی از مرررز آبخیررز اسررتفاده مرریکننررد؛ چراکرره
فعالیت های توسعۀ روستایی غالباً در منراطق باالدسرت
حومررههررای آبریررز متمرکررز اسررت .در کنیررا انتخررار
پروژه های توسرعۀ کشراورزی در منراطق روسرتایی برر
ظرفیت هیدرولوژیکی حومۀ آبریز استوار است .در هند
پررروژۀ حومررۀ آبریررز میتامرراری برره قصررد حفاظررت از
سیست های حیاتی تولیرد در نرواحی روسرتایی یعنری
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(حفاظت آر و خاک) و تولید غالو در ارامی خشرک
جنگلکاری در ارامی حاشیهای صرورو گرفرت .نترایج
این پروژه افزایش محصوالو کشاورزی و دوبرابر شردن
درآمد کشاورزان نواحی روستایی بود .همچنرین ایاراد
سد سادگرو در هند آر کافی برای آبیراری محصروالو
کشرراورزی روسررتاها فررراه آورد و اتفررت منرراب آر
زیرزمینی برطرا شد (.)Latif, 2000: 2
در هندوسرتان انارا عممیرراو آبخیرزداری را متضررمن
توسعۀ کشاورزی دی در مناطق نیمهخشک مریداننرد؛
ازاینرو یکی از پروژههایی که در زمینرۀ توسرعۀ آبخیرز
در هند اناا شده برنامۀ مناطقِ در معرض خشکسرالی
است .این طرر  40حومره از منراطق بیالسرپور آنرا
دهارمپور و بخش کونیهار در ناحیۀ سروالن را در سرال
 2004- 2005تحت برنامه قرار داد .اعتباری در حدود
 351/21هزار روپیه در همین مردو بررای آبخیزهرای
جدیررد و طررر هررای درحررال اناررا صرررا شررد .بررا
هزینرهکررردن  260/19هرزار روپیره حرردود 4411/86
هکتار از ارامی منطشه بهبود یافت .از دیگرر پرروژههرا
برنامۀ توسعۀ یکپارچۀ حومره هرای آبخیرز اسرت .ایرن
برنامه در همۀ بخش های ایالت هیماچال پرادب نایرر
بیالسپور آنا و الهرائول -اسرپیتی بره اجررا درآمرد .در
طول سال  2004- 2005بهمناور توسرعۀ همرهجانبرۀ
حومه های آبخیز در بخش های یادشده اعتباری برابربا
 838/52هزار روپیه به این برنامره تخصری داده شرد
(شفرد .)102 :1393
همچنین کشاورزی در مناطق ک باران راجسرتان هنرد
که با خطرر براالی خشکسرالی روبره رو اسرت؛ موجرب
تخریب مناب طبیعی و فشر فراگیر و ناامنی غذایی شده
بود؛ از این رو بررای ایرن منطشره آبخیرزداری یکپارچره
به عنوان یک پتانسیل برای رشد کشاورزی و توانمنردی
زمین های شکننده و تخریب شده شناخته شرده اسرت
که درنتیاه اجررای آن باعرث افرزایش نرواحی تحرت
آبیاری و همچنین باعث تنوع محصوالو زراعی از نروع
سنتی به نوعِ تااری شده کره باعرث افرزایش درآمرد و
کاهش فشر مرد این حومه شده است ( Pathak & et
 .)al, 2013همینطور مدیریت آبرسرانی در اتیروپی در
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دهۀ  1970برای مشابمه با اثراو فرسایش خاک ناشی از


کمبود آر آغاز شد (.)WESR, 2015

مطالعاو متعرددی در ارتبراط برا مومروع پرژوهش در
داخل و خارج از کشور صورو گرفته است کره در ایرن
بخش به مرور برخری از ایرن مطالعراو پرداختره شرده
است.
قنبری و همکاران ( )1387به بررسی اثراو اجتمراعی
و اقتصررادی فعالیررتهررای آبخیررزداری بررر خانوارهررای
روسررتایی در حومررۀ آبخیررز تنررک خشررک شهرسررتان
سمیر پرداخته و نتایج بهدستآمده نشاندهنردۀ ایرن
است که براسراس نررب برازدۀ داخمری و ارزب خرال
کنونی تولیداو کشاورزی اجرای طر های آبخیرزداری
دارای اثراو ملبت بوده و با نرب  0/65توجیه اقتصرادی
را برای عممیاو آبخیزداری به همرراه دارد؛ در صرورتی
کرره ایررن نرررب برررای تولیررداو مرتعرری دارای توجیرره
اقتصادی نیست .همچنین اجرای طر های آبخیرزداری
در شهرستان سمیر نشرش ملبتری در زمینرۀ افرزایش
اشررت ال برررای بهرررهبرررداران و جمرروگیری از مهرراجرو
روستاییان ایفا نکرده است.
دریکونررد و همکرراران ( )1388برره ارزیررابی اثررراو
اقتصررادی-اجتمرراعی طررر توسررعۀ حومررۀ ریممرره
پرداختهاند و به این نتیاه رسیدهانرد کره طرر ازنارر
کیفی بر اشت ال روستاییان مؤثر بوده است و درماموع
بخررش کشرراورزی سرره بسرریار بیشررتری در اشررت ال
روستاییان داشته و طر توسعۀ ریممه بر افزایش درآمد
خانوارهای ساکن در منطشه بهخصوص درآمد کشاورزی
آنان مؤثر بوده است .همچنین این طر باعرث کراهش
چشررمگیر اسررتفاده از هیررز و موجررب جررایگزینی
سوخت های فسیمی به جرای سروختهرای جنگمری در
حومه شده و از نار ساکنان حومه و نیز اطالعاو فنی
موجب کاهش سریالر و افرزایش آر کشراورزی شرده
است.
در پژوهشرری دیگررر پیررری ( )1390در ارزیررابی اثررراو
زیست محیطی احداث سد چاه نیمه چهار در زابل بره
این نتایج رسیده است کره مامروع ارزب هرای طرر
 632امتیاز ملبت و  524امتیاز منفری اسرت؛ بنرابراین
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طر احداث سد چاه نیمه چهار با وجود اثراو منفری
تأثیر ملبت بیشتری بر محریط اقتصرادی -اجتمراعی و
زیستمحیطی منطشه دارد و درصورو مدیریت صرحیح
مناب آر تأثیراو ملبتی بر رشد و توسرعۀ اقتصرادی-
اجتماعی منطشه خواهرد داشرت؛ ازایرنرو اجررای ایرن
طر بالمان است.
همچنررین هادسررون ( )1991پژوهشرری برراعنوان عمررل
موفشیت و شکست طر های حفاظت آر و خاک انارا
داده است که میتوان آن را بهعنوان یکری از مطالعراو
منسا در ارزیابی سازه های حفاظت خاک تمشری کررد
که روب مشخصی نیز ارائه کرده است .نتایج این طرر
مشخ میکند که سادهبودن عممیاو و منطبرقبرودن
آنهررا بررا دانررش بررومی شرررط اساسرری در احررداث
بهرهبرداری و نگهداری از سازههای آر و خاک است.
حسررین و هررانارا ( )2003در مشالررۀ تررأثیر روبهررای
آبیاری بر کراهش فشرر منراطق روسرتایی در جنرور و
جنور شرق آسیا به این نتیاه رسیدهاند کره در رشرد
اقتصررادی روسررتاها اسررتفادۀ صررحیح از منرراب آر و
مدیریت آن در بخش کشاورزی تأثیر بسزایی داشرته و
توانسته است بر کاهش فشر روستاییان اثر داشته باشد.
براون ( )1995در مطالعاو خود به نکاو مهمی اشراره
کرده است که یکی از نکاو مه در بحرث اجتمراعی و
اقتصادی است .او میگوید طر هرای آبخیرزداری بایرد
منطبق با ویژگیهای حومۀ آبخیز باشرند و تروانهرای
طبیعی و بالشوه و امکاناو توسعه و بهرهبرداری از مناب
موجود فرهنک و شریوههرای بهررهبررداری و امکانراو
توسعه و بهرره بررداری رایرج و مترداول از منراب آر و
خاک ومرعیت اقتصرادی و اجتمراعی را مردنار قررار
دهند.
همچنررین وارمررا و نامررارا ( )2006در ترررویج فنرراوری
میکرو آبیاری در کاهش فشر به این نتیاه رسیدهاند که
مدیریت بهینۀ مناب آر کشاورزی در مناطق روسرتایی
از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بوده و
سرمایهگذاری در ایرن بخرش برر رونرد فشرزدایری ایرن
مناطق مؤثر است.
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بررسی پیشینۀ تحشیق نشان میدهد کره فعالیرتهرای
آبخیزداری ازجممه احداث سدها دارای اثرراو ملبتری
برروده و نتررایج حرراکیاز اقتصررادیبررودن ایررنگونرره
طر هاست .به عبارو دیگر احداث سد باعث اسرتفادۀ
صحیح از مناب آر و مدیریت آن در بخش کشراورزی
افزایش اشت ال روستاییان و افزایش درآمد خانوارهرای
روستایی به خصوص افزایش درآمد حاصل از کشراورزی
شده است.
محدودۀ مورد مطالعه
شهرستان قیروکارزین در جنور غربی استان فرارس در
فاصمۀ  180کیمومتری شهر شیراز برین مردارهای ‘32
˚ 28تا ’ 28˚ 54عررض شرمالی ‘ 52˚ 6ترا ‘53˚ 13
طول شرقی با ارتفاع متوسط  750مترر از سرطح دریرا
واق شده است .این شهرسرتان از شرمال بره محردودۀ
شهرستان فیروزآبراد از جنرور بره شهرسرتان خترنج و
الرستان و از شرق بره شهرسرتان جهرر و از غررر برا
شهرستان فراشبند همسایه اسرت .مسراحت آن حردود
 3400کیمومترمربر اسررت .همچنررین ایررن شهرسررتان
دارای دو بخش (مرکزی و افزر) و پنج دهسرتان (افرزر
زاخروئیه فتحآباد مبارکآباد و هنگا ) است و محدودۀ
این شهرستان دارای  241نشطه آبادی مسکونی و 100
نشطه آبادی خالی از سکنه است (بهمند .)102: 1389
سد مخزنی سممان فارسی بر روی رودخانه قرهآغاج کره
از کرروههررای زاگرررس سرچشررمه مرریگیرررد در محررل
تنگهکارزین در حدود  20کیمومتری شمالشرقی شرهر
قیر واق شده است .شکل شمارۀ ( )1موقعیت محردودۀ
مورد مطالعه را نشان میدهد.

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،28پاییز 1397

136




شک  .1موتعیت شهرستان تیروکارزین و سد سلمان فارسي
(منب  :سازمان نششهبرداری کشور ( )1393تصاویر گوگل ارث ())1394

با توجه به مسألۀ کمبود آر در منطشۀ مورد مطالعه در
رابطه با احداث سد سممان فارسی مطالعاو مرحمۀ اول
طی سالهای  1362-1363آغاز شد و در سرال 1388
این سد به بهره برداری رسیده است؛ ازاینرو برهمنارور
تأمین آر برای کشاورزی در دشتهای الغر افزر و قیر
و همچنررین ت رأمین آر شرررر در منطشررۀ الرسررتان و
جهر توسط سازمان آر منطشهای فارس تعیین محل
احداث سد برروی رودخانۀ قرهآغاج انارا شرده اسرت.
این طر چندمناوره از یک سد بترونی قوسری -وزنری
تشکیل شده است .اهداا کمی آن به مناور ترأمین آر
شرر شرهرهای واقر در منطشرۀ طرر بره میرزان 43
میمیون مترمکعب در سال؛ تأمین آر کشاورزی ارامری
دشتهای قیروکارزین عمریآبراد افرزر الغرر ماموعراً

 32000هکتار؛ طرر توسرعۀ  14000هکترار و طرر
بهبود ارامی  11000هکتار و حفظ ومر موجرود بره
میزان  7000هکتار در تمفیق برا منراب آر زیرزمینری؛
تولید انرژی برق آبی بره وسریمۀ دو دسرتگاه تروربین برا
ظرفیت هرر دسرتگاه  5/6مگراواو و تولیرد سراالنه در
حدود  50گیگراواو سراعت؛ کنتررل سریالر؛ احیرای
ارامی شور و قمیرایی دشرتهرای برا قابمیرت توسرعه و
اشررت الزایرری و افررزایش تولیررداو کشرراورزی و دامرری
منطشۀ طرر اسرت (مهندسران مشراور مهرار قردس
 .)2 :1384جررردول شرررمارۀ  1حاررر آر ورودی و
خروجرری سررد سررممان فارسرری از زمرران بهرررهبرررداری
( )1388تا پایان بهمن  1394را نشان میدهد.
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جدول  .1حجم آب ورودی و خروجي سد سلمان فارسي طي سالهای 1388-1394
سال آبی

حا آر رودی (میمیون مترمکعب)

حا آر خروجی (میمیونمترمکعب)
(تبخیر خروجی شیرآالو و زهکش و نشست)

88 – 89

143/19

114/77

89 – 90

304/19

177/02

90 – 91

177/63

198/98

91 – 92

240/08

198/83

92 – 93

151/52

181/86

93 – 94

92/90

87/12

94 – 95

115/27

42/35

(منب  :سازمان آر منطشهای فارس )1394

روششناسي تحقیق
این تحشیق بهلحاظ هدا کاربردی و ازحیث ماهیرت و
روب توصیفی–تحمیمی است .داده های مرورد نیراز بره
کمک مطالعراو اسرنادی و پیمرایش گرردآوری شرده
است که در این روب از تکنیکهرایی چرون مشراهده
مصاحبه و تهیۀ پرسشنامه اقدا شده اسرت .گرردآوری
داده ها ازطریق پرسشنامۀ محشقساخته صرورو گرفتره
اسررت و از روب اجمرراع صرراحبناررران اعتباریررابی
محتوایی و با استفاده از محاسبۀ آلفرای کرونبراب در دو
مرحمۀ مشدماتی (پیش از اجرای پرسشرنامه دربرارۀ 10
درصد نمونه) و مرحمۀ نهایی (پس از اجرای پرسشرنامه
درخصوص کل نمونه) پایایی آن بهترتیب برابربا 0/868
و  0/733تعیین شده است .کل جامعه مترأثر از پرروژۀ
سد سممان فارسی شامل  25روستا با جمعیتی برابربرا
 2826نفررر در قالررب  736خررانوار اسررت کرره بررهعمررت
پراکندگی روستاها و کمی جمعیرت تعردادی از آنهرا
 14روستای براالی  20خرانوار انتخرار شردند .تعرداد
جمعیت این روستاها برابربرا  584خرانوار اسرت کره از
روب تسهی به نسبت به انتخار تعداد خانوارهای 14
روستا پرداخته شد .حا نمونه پس از پریش آزمرون و
برآورد  pیا نسبت وجود صفت در جامعه (یعنی نسربت
بهره بردارانی که تأثیر پروژۀ سد سممان فارسی بر بهبود
شرراخ اقتصررادی منرراطق روسررتایی را زیرراد ارزیررابی
کرده اند) براسراس فرمرول کروکران تعرداد  95خرانوار
تعیین شده است؛ ازاین رو نمونهگیری به روب احتمالی
است که در مرحمۀ تکمیل پرسشنامه و انتخار اعضرای

نمونه با توجه به اختیار داشتن لیست افراد بهررهبرردار
از آر سد انتخار نمونه به روب تصادفی ساده صورو
پذیرفت و در نهایت تعداد  120پرسشنامه (برای دقرت
بیشتر) تکمیل شده است .بهمناور بررسی توزی نرمال
یا عد نرمال بودن مت یّرهای تحشیق مطابق برا آزمرون
کمموگروا اسمیرنوا اگرر مشردار  sigبرهدسرتآمرده
کمتر از  0/05باشرد داده هرا از توزیر نرمرال تبعیرت
نمیکنند و اگر بیشتر از این مشدار باشد دادههرا دارای
توزی نرمرال هسرتند .برا توجره بره اینکره مشردار sig
بهدست آمده در بررسی نرمال بودن توزی مت یّر تحشیق
برابربا صرفر بروده و ایرن مشردار کمترر از  0/05اسرت؛
بنابراین مت یّر اصمی دارای توزی نرمال نیسرت و بررای
بررسی فرمیه ها از آزمرون هرای ناپارامتریرک اسرتفاده
میشود .پس از جمر آوری اطالعراو برهمنارور انارا
محاسررباو آمرراری از نررر افررزار  SPSSبررا اسررتفاده از
آزمون هرای ناپرارامتری دوجممرهای و ویمکاکسرون بره
تازیهوتحمیل دادهها پرداخته شده است.
یافتههای تحقیق
در ایررن پررژوهش میررانگین و انحررراامعیررار سررن
بهرهبرداران نمونره برهترتیرب برابربرا  47/13و 14/28
سال است و از کل بهرهبررداران نمونره فشرط  4نفرر از
آنها زن و بشیه مرد میباشند.
 8/3درصد از بهرهبرداران نمونه بیسرواد  21/7درصرد
از آنها ابتدایی  14/2درصد سیکل  25درصد دیرپم
 7/5درصد فوق دیپم 15/8درصد لیسانس و درنهایرت
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قابل ذکر است بهمناور ارائۀ یک معیار کیفی از درآمرد


 7/5درصد از آنها باالتر از لیسانس هستند کره بیرانگر
باالبودن سطح سواد بهرهبرداران نمونه است.
همچنین ش ل اصمی  64/2درصد از بهرهبرداران نمونرۀ
زراعررت و باغررداری  1/7درصررد از آنهررا دارای ش ر ل
صنای دستی  20درصد دارای ش ل اداری و درنهایرت
 17درصد از آنها به سرایر مشراغل مشر ول هسرتند؛
از این رو ش ل اصمی بیش از نیمی از بهره برداران نمونره
کشاورزی است.

بهررهبررداران مرورد مطالعره در مراحرل قبرل و بعرد از
احداث سد از فرمرول  ISDMاسرتفاده کررده ایر کره
براساس این فرمول میتوان بیان کرد که:
Intereval of Stsndard Devation from the
Mean (ISDM):
: A<Mean-Sdمعیف =A
: Mean-Sd<B<Meanمتوسط =B
: Mean<C<Mean+Sdخور =C

دربارۀ ومعیت درآمد ساالنۀ حاصرل از کشراورزی
بهرهبرداران نمونه قبرل و بعرد از احرداث سرد نیرز

: Mean+Sd<Dعالی =D

(صدیشی و درویشینیا .)316 :1381
یادآوری میشود کره در روابرط براال  :Meanمیرانگین
درآمد ساالنۀ بهره برداران نمونه و  :Sdانحرراامعیرار از
میانگین است.
با توجه به فرمول  ISDMهیدیک از بهرهبرداران نمونه
در گروه درآمدی مرعیف قررار نمریگیرنرد .همچنرین
 72/4درصد از آنان در گروه درآمدی متوسط (کمترر از
 440میمیررون ریررال)  19/5درصررد از آنرران در گررروه
درآمدی خور (بین  440میمیرون ریرال ترا  1میمیرارد
ریال) و درنهایرت  8درصرد از آنران در گرروه درآمردی
عالی (بیشتر از  1میمیارد ریال) قرار میگیرنرد .جردول
شمارۀ ( )2توزی فراوانی گرروه درآمردی بهررهبررداران
نمونه قبل از احرداث سرد را برراسراس فرمرول ISDM
نشان میدهد.

بررهمناررور سررناش صررحیح و واقعرری درآمررد ناخررال
بهره برداران نمونه در سال  1387درآمرد سراالنۀ آنران
براساس اطالعاو بانک مرکزی از نررب ترور در سرال
 1394تبرردیل و سررپس مشایسرره اناررا گرفترره اسررت؛
از این رو جدول شمارۀ ( )2توزی فراوانری بهررهبررداران
نمونه براسراس مت یّرر میرزان درآمرد سراالنۀ قبرل از
احداث سد را نشان میدهرد و طبرق نترایج منردرج در
آن درآمد ساالنۀ بهره برداران نمونره برا میرانگین 440
میمیون ریال و انحراا معیار  610میمیون ریرال اسرت.
همچنین حداقل درآمد ساالنۀ بهره بررداران نمونره 68
میمیون ریال و حداکلر درآمد ساالنۀ آنان  3/5میمیرارد
ریال اسرت .طبرق میانرۀ منردرج در جردول نیمری از
بهره برداران نمونه درآمد ساالنۀ کمتر از  270میمیرون
ریال و نیمی دیگر بیشتر از آن را دارند.

جدول  .2توزیع فراواني بهرهبرداران نمونه براساس متغیّر میزان درآمد ساالنۀ حاص از کشاورزی تب از احداث سد
گروه درآمدی براساس فرمول ISDM

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تامعی

معیف (کمتر از  -170میمیون ریال)

0

0

0

0

متوسط (کمتر از  440میمیون ریال)

63

52/5

72/4

72/4

خور (بین  440میمیون تا  1میمیارد ریال)

17

14/2

19/5

92

عالی (بیشتر از  1میمیارد ریال)

7

5/8

8

100

جم

87

72/5

100

بدون پاس

33

27/5

جم

120

100

میانه270 000 000 :
انحراامعیار610 000 000 :
میانگین440 000 000 :
حداکلر3 500 000 000 :
حداقل68 000 000 :
(منب  :یافتههای پژوهش )1394
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میمیون ریال و نیمی دیگر درآمدی بیشرتر از رقر
مذکور را دارند.
همچنین با توجه بره فرمرول  ISDMهریدیرک از
بهرهبرداران نمونه در گرروه درآمردی مرعیف قررار
نمی گیرند .همچنین  68/3درصرد از بهررهبررداران
نمونره در گررروه درآمرردی متوسررط (کمتررر از 640
میمیون ریال)  20درصد از آنان در گروه درآمردی
خور (بین  640میمیون ریال تا  1/3میمیارد ریال)
و درنهایت  11/7درصد از آنران در گرروه درآمردی
عالی (بیشتر از  1/3میمیارد ریال) قرار میگیرند.

جدول شمارۀ ( )3توزی فراوانی بهرهبرداران مرورد
مطالعه براساس مت یّر میزان درآمد ساالنه را بعد از
احداث سد نشان می دهد کره برا توجره بره نترایج
مندرج در آن درآمد ساالنۀ بهرهبرداران نمونه بعرد
از احررداث سررد بررا میررانگین  640میمیررون ریررال و
انحراا معیار  720میمیون ریال است کره حرداقل
درآمد ساالنه  25میمیون ریرال و حرداکلر آن 4/5
میمیارد ریال است .طبق میانۀ درجشده در جردول
نیمرری از بهرررهبرررداران دارای درآمررد سرراالنۀ 390

جدول  .3توزیع فراواني بهرهبرداران نمونه براساس متغیّر میزان درآمد ساالنۀ حاص از کشاورزی بعد از احداث سد

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تامعی

گروه درآمدی براساس فرمول ISDM

معیف (کمتر از  -80میمیون ریال)

0

0

0

0

متوسط (کمتر از  640میمیون ریال)

82

68/3

68/3

68/3

خور (بین  640میمیون ریال تا  1/3میمیارد ریال)

24

20

20

88/3

عالی (بیشتر از  1/3میمیارد ریال)

14

11/7

11/7

100

بدون پاس

0

0

0

120

100

جم

میانگین 640 000 000 :انحراا معیار 720 000 000 :میانه390 000 000 :
حداکلر4 500 000 000 :
حداقل25 000 000 :
(منب  :یافتههای پژوهش )1394

با توجه به نتایج بهدسرتآمرده از مباحرث فروق 27/5
درصد از بهره برداران نمونره قبرل از احرداث سرد فاقرد
درآمد ساالنۀ حاصل از کشاورزی بروده انرد کره بعرد از
احداث سد همۀ آنان دارای درآمد حاصل از کشراورزی
می باشند .همچنین با محاسبۀ میانگین درآمرد سراالنۀ
قبل و بعد از احداث سد درآمد ساالنۀ بهرهبررداران 31
درصد افزایش داشته است .بره عبرارو دیگرر نره تنهرا
درآمد ساالنۀ بهره برداران به طرور چشرمگیری افرزایش
داشته است؛ بمکه زمینۀ اشت ال و ایااد درآمد ازطریرق
افزایش سطح زیرکشرت زمرین هرای برایر بررای دیگرر
بهره برداران را نیز فراه کرده است .همینطور الز بره
ذکر است که اخرتالا مشرهود برین درآمرد حرداقل و
حداکلری قبل و بعد از احداث سد بهدلیل نوع محصول

اع از زراعی و باغی نوع زمین اع از مرغور و نامرغور
و نوع رسیدگی به محصوالو بهویرژه محصروالو براغی
است .همچنین در زمینۀ محصوالو باغی عمر درختان
کشت شده بسیار حائز اهمیت است؛ به طوری که معموالً
درختان مرکباو بعد از  5سال و نخیالو بعد از  7سال
به اوج ثمردهی و درآمدزایی برای بهرهبردار میرسد.
جدول شمارۀ ( )4نتایج آزمون ناپرارامتری دوجممره ای
در بررسی نار بهره برداران نمونه دربارۀ تأثیر پروژۀ سد
سممان فارسی بر رشد و توسعۀ فعالیت هرای اقتصرادی
نواحی روستایی را نشان میدهد.
در این آزمون دادهها به دو گروه طبشهبنردی شردهانرد
گروه اول (تأثیر ک ) شامل پاس های «بردون ترأثیر» و
«تأثیر ک » و گروه دو (تأثیر زیاد) شرامل پاسر هرای
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«تأثیر متوسط» «تأثیرزیاد» و «تأثیر خیمیزیاد» است.
درنتیاه فرضهای  H0و  H1بهصورو زیر است:
H0: P = 0/5
H1: P ≠ 0/5

فرررض صررفر در ایررن آزمررون بیرران مرریکنررد نسرربت
پاس های دو گروه برابر اسرت .اگرر مشردار  sigآزمرون
کمتر از  0/05باشد فرض صرفر رد مری شرود و فررض
مشابل آن پذیرفته میشود؛ بنابراین با توجه بره جردول
شمارۀ ( )4و مشادیر  sigحاصل شده نتیاه مریگیرری
که در بعضری از مروارد مرورد بررسری در ایرن جردول
نسبت پاس های دو گروه با ه برابر هستند و با توجره
به تعداد پاس ها در دو گروه نتیاه مریگیرری کره در
موارد «افزایش سرطح زیرر کشرت محصروالو زراعری
افزایش سطح زیر کشت محصوالو باغی رشد درآمد از
فعالیت های زراعی رشد درآمرد از فعالیرتهرای براغی
کاهش هزینه ها در مرحمۀ کاشت کاهش هزینرههرا در
مرحمۀ داشرت و برداشرت ت ییرر در تنروع محصروالو
زراعی و باغی بهسمت کشتهای تااری سرمایهگذاری
در توسعۀ شبکۀ آبیاری توسعۀ پروژههای نوین آبیاری
توسعۀ مکانیزاسیون کشراورزی خریرد زمرین زراعری
خرید باغ و قممستان افرزایش پرسانرداز خرانوار رفر
مشررکل کمبررود آر ارامرری زراعرری و برراغی ت ییررر در
قیمررت آر زراعرری توسررعۀ اشررت ال و افررزایش رونررق
کسب و کار افزایش سرمایهگذاری در بخش کشراورزی


رشررد اسررتفاده از نهررادههررای زراعرری و برراغی ایارراد


تعاونی های تولیدی کشاورزی بهبود ومرعیت راه هرای
ارتبرراطی تررأثیر بررر یکپارچررهسررازی ارامرری توسررعۀ
گردشگری در منطشه» تعداد پاس های مشراهده شرده
در گروه دو بیشتر از گروه اول است؛ به عبرارو دیگرر
از دیدگاه افراد تأثیر احداث سد سممان فارسی بر موارد
مذکور «زیاد» است .همچنین در موارد «رشد درآمد از
فعالیتهای پرورب ماهی رشد درآمرد از فعالیرتهرای
گمخانهای» با توجه به تعداد پاس هرای مشراهدهشرده
تأثیر احداث سد سممان فارسی بر موارد مذکور «کر »
است.
همررینطررور در مرروارد «رشررد درآمررد از فعالیررتهررای
دامداری و دامپروری بهبود ومعیت راههرای ارتبراطی
ایااد تعاونی های تولیدی کشاورزی رشد فعالیرتهرای
کارآفرینی رشد مشاغل خرانگی» برا توجره بره اینکره
مشدار  sigبهدست آمده از آزمون بیشتر از  0/05اسرت؛
بنابراین می توان نتیاه گرفت که تفاوو معناداری برین
فراوانی های مشاهده شده در دو گروه وجرود نردارد .بره
عبارتی دیدگاه افراد پیرامرون مروارد مرذکور متفراوو
است .به طور کمی بر اسراس سرطر آخرر جردول نتیاره
می گیرری کره ترأثیر احرداث سرد سرممان فارسری برر
شاخ های اقتصادی «زیاد» است.

جدول  .4نتایج آزمون دوجملهای در بررسي تأثیرات سد سلمان فارسي بر شاخصهای اتتاادی
موارد

تعداد پاس های
مشاهدهشده در گروه اول

تعداد پاس های مشاهدهشده در
گروه دو

sig

نتیاه

افزایش سطح زیر کشت محصوالو زراعی

11

109

0/000

تأثیر زیاد

افزایش سطح زیر کشت محصوالو باغی

5

115

0/000

تأثیر زیاد

رشد درآمد از فعالیتهای زراعی

9

111

0/000

تأثیر زیاد

رشد درآمد از فعالیتهای باغی

11

109

0/000

تأثیر زیاد

رشد درآمد از فعالیتهای دامداری و دامپروری

56

64

0/523

-

رشد درآمداز فعالیتهای پرورب ماهی

85

35

0/000

تأثیر ک

رشد درآمد از فعالیتهای گمخانهای

87

33

0/000

تأثیر ک

کاهش هزینهها در مرحمۀ کاشت

28

92

0/000

تأثیر زیاد

کاهش هزینهها در مرحمۀ داشت

28

92

0/000

تأثیر زیاد

کاهش هزینهها در مرحمۀ برداشت

34

86

0/000

تأثیر زیاد

ت ییر در تنوع محصوالو بهسمت کشتهای تااری

10

110

0/000

تأثیر زیاد
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سرمایهگذاری در توسعۀ شبکۀ آبیاری

24

96

0/000

تأثیر زیاد

توسعۀ پروژههای نوین آبیاری (قطرهای بارانی)

17

103

0/000

تأثیر زیاد

توسعۀ مکانیزاسیون کشاورزی

12

108

0/000

تأثیر زیاد

خرید زمین زراعی

9

111

0/000

تأثیر زیاد

خرید باغ و قممستان

10

110

0/000

تأثیر زیاد

افزایش پسانداز خانوار

9

111

0/000

تأثیر زیاد

رف مشکل کمبود آر ارامی زراعی و باغی

10

110

0/000

تأثیر زیاد

ت ییر در قیمت آر زراعی

51

69

0/120

-

توسعۀ اشت ال و افزایش رونق کسبوکار

22

98

0/000

تأثیر زیاد

رشد مشاغل خانگی

68

52

0/171

-

رشد فعالیتهای کارآفرینی

70

50

0/082

-

افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی

32

88

0/000

تأثیر زیاد

رشد استفاده از نهادههای زراعی و باغی

22

98

0/000

تأثیر زیاد

ایااد تعاونیهای تولیدی کشاورزی

49

71

0/055

-

بهبود ومعیت راههای ارتباطی

51

69

0/120

-

تأثیر بر یکپارچهسازی ارامی

26

94

0/000

تأثیر زیاد

توسعۀ گردشگری در منطشه

23

97

0/000

تأثیر زیاد

تأثیر احداث سد سممان فارسی بر شاخ های اقتصادی

2

118

0/000

تأثیر زیاد

(منب  :یافتههای پژوهش )1394

بررهمناررور تحمیررل و نتیاررهگیررری ومررعیت اقتصررادی
کشاورزیِ محدودۀ مورد مطالعه اقدا به بررسی برخی
مت یّرهای مربوط به ومرعیت کشراورزی بهررهبررداران
نمونۀ قبل و بعد از احداث سد کردهای  .جردول شرمارۀ
( )5نتایج آزمون ناپارامتری ویمکاکسون در بررسی نارر
بهره برداران نمونه دربارۀ تأثیر پروژۀ سد سممان فارسی
بر رشد و توسعۀ فعالیت های کشاورزی نواحی روستایی
را نشان میدهد .در ایرن آزمرون فررضهرای  H0و H1
بهصورو زیر است:
H0: M1 = M2
H1: M1 ≠ M2

فرض صفر بیان میکند که ومرعیت کشراورزی قبرل و
بعد از احداث سد ت ییر معناداری نکرده اسرت و فررض
مشابل بیان می کند که در ومعیت کشاورزی قبل و بعد
از احداث سد ت ییر معناداری ایااد شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمرون ویمکاکسرون در
جدول :5

در موارد «مساحت براغ و قممسرتان مردار گرردب آر
محصوالو کشاورزی تعداد نیروی کار خارج از خرانوار
تعداد نیروی کرار از خرانوار تعرداد دا سربک تعرداد
قطعاو باغی و درنهایت تعرداد ماشرین آالو ممکری یرا
اجارهای در مرحمۀ کاشت داشت و برداشت» برهدلیرل
اینکه مشدار  sigکمتر از  0/05اسرت بنرابراین نتیاره
مریگیرری کره ت ییرراو ایاادشرده در مروارد مرذکور
نسبتبه قبل از احداث سرد معنرادار اسرت و درجهرت
افزایش موارد مرذکور بروده اسرت .همچنرین در مروارد
«مساحت ارامی زراعی و تعداد قطعاو زراعی» به دلیل
اینکه مشدار  sigبیشتر از  0/05است بنرابراین نتیاره
می گیری کره ت ییرراو ایاراد شرده در مروارد مرذکور
نسبت به قبل از احرداث سرد معنرادار نیسرت کره ایرن
مسأله به عمت افزایش نراچیز ارامری زراعری اسرت کره
عمیرغ میزان کر آن از دیردگاه بهررهبررداران مرورد
توجه و اهمیت قرار گرفته است؛ ازایرنرو تنراق برین
دیدگاه بهره برداران درخصوص افزایش مساحت ارامری
زراعی در جدول شمارۀ  4و  5به این عمت است.
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جدول  .5نتایج آزمون ویلکاکسون در مقایسۀ وضعیت کشاورزی بهرهبرداران تب و بعد از احداث سد سلمان فارسي




موارد

میانگین قبل از
احداث سد

میانگین بعد از
احداث سد

sig

نتیاه

مساحت ارامی زراعی (هکتار)

1/96

2/1

0/938

عد معناداری
ت ییراو

مساحت باغ و قممستان (هکتار)

1/77

2/27

0/000

نسبتبه قبل
افزایش

مدار گردب آر محصوالو کشاورزی (شبانهروز)

5/55

3/4

0/000

نسبتبه قبل
افزایش

تعداد نیروی کار خارج از خانوار

1/96

2/89

0/000

نسبتبه قبل
افزایش

تعداد نیروی کار از خانوار

1/7

1/9

0/000

نسبتبه قبل
افزایش

تعداد دا سبک (رأس)

19

32/08

0/002

نسبتبه قبل
افزایش

تعداد قطعاو زراعی

1/36

1/5

0/473

عد معناداری
ت ییراو

تعداد قطعاو باغی

1/17

1/23

0/000

نسبتبه قبل
افزایش

تعداد ماشینآالو ممکی یا اجارهای در مرحمۀ کاشت

1/34

1/54

0/000

نسبتبه قبل
افزایش

تعداد ماشینآالو ممکی یا اجارهای در مرحمۀ داشت

1/28

1/54

0/000

نسبتبه قبل
افزایش

تعداد ماشینآالو ممکی یا اجارهای در مرحمۀ برداشت

1/52

1/74

0/000

نسبتبه قبل
افزایش

(منب  :یافتههای پژوهش )1394

نتیجهگیری
به طور کمی با توجره بره نترایج بره دسرتآمرده چنرین
استنباط می شرود کره دیردگاه بهرره بررداران پیرامرون
تأثیراو اقتصادی احداث سد سممان فارسری در مروارد
«افزایش سطح زیرکشرت محصروالو زراعری افرزایش
سررطح زیررر کشررت محصرروالو برراغی رشررد درآمررد از
فعالیت های زراعی رشد درآمرد از فعالیرتهرای براغی
کاهش هزینه ها در مرحمۀ کاشت کاهش هزینرههرا در
مرحمۀ داشت کراهش هزینره هرا در مرحمرۀ برداشرت
ت ییررر در تنرروع محصرروالو زراعرری و برراغی بررهسررمت
کشت های تاراری سررمایه گرذاری در توسرعۀ شربکۀ
آبیرراری توسررعۀ پررروژههررای نرروین آبیرراری توسررعۀ
مکانیزاسیون کشاورزی خرید زمین زراعی خرید باغ و
قممستان افزایش پس انداز خانوار رف مشرکل کمبرود

آر ارامی زراعی و باغی ت ییرر در قیمرت آر زراعری
توسعۀ اشرت ال و افرزایش رونرق کسربوکرار افرزایش
سرمایهگرذاری در بخرش کشراورزی رشرد اسرتفاده از
نهاده های زراعی و براغی ایاراد تعراونیهرای تولیردی
کشاورزی بهبود ومرعیت راههرای ارتبراطی ترأثیر برر
یکپارچه سازی ارامی توسعۀ گردشرگری در منطشره»
زیاد؛ در موارد «رشرد درآمرد از فعالیرت هرای پررورب
ماهی رشد درآمد از فعالیت های گمخانهای» کر و در
موارد «رشد درآمد از فعالیتهای دامداری و دامپروری
بهبود ومرعیت راه هرای ارتبراطی ایاراد تعراونیهرای
تولیدی کشاورزی رشد فعالیتهرای کرارآفرینی رشرد
مشاغل خانگی» متفاوو است.
شرایان ذکرر اسرت کره دربرارۀ دیردگاه متفراوو افرراد
پیرامررون «رشررد درآمررد از فعالیررتهررای دامررداری و
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دامپررروری» بررهعمررت تفرراوو در موقعیررت ج رافیررای
سکونت آنان است .بهعبارتی در محدودۀ مورد مطالعره
مناطشی وجود دارد که باغداری و کشراورزی برهعنروان
ش ل اصمی آنان قممداد می شرود و در مشابرل در دیگرر
مناطق بهعمت عد مرغوبیرت ارامری بهررهبررداران بره
مشرراغل دیگررری ازجممرره دامررداری و دامپررروی روی
آورده اند؛ برای نمونه در بخرش افرزر عرالوه برر کمبرود
ارامی حاصمخیز بهدلیل وجود عشایر مشراغل مررتبط
با دا رونق بیشتری دارد .همچنین تفاوو دیدگاه افراد
در ارتباط با «بهبرود ومرعیت راه هرای ارتبراطی» نیرز
به عمت موقعیت مکانی پالکهای ثبتری ارامری زراعری
شهرستان است .بهعبارتی در سالهای اخیرر بعضری از
پالکهای ثبتی در قالب بهسازی راههرای برین مرزارع
اقدا به زیرکوبی و حتی آسرفالت راههرای برین مرزارع
شده است؛ برای نمونره زیرکروبی راه هرای برین مرزارع
قاس آباد و لیفرجان و راه آسفالتۀ بین مزارع سرچشرمه
که در چند سال اخیر صرورو گرفتره اسرت .در مشابرل
مزارعی وجود دارند که هنروز اقرداماتی در ایرن زمینره
صورو نگرفته است .به نار می رسد کره میرزان درآمرد
پالک های ثبتی مرذکور و پیگیرری اهرالی و شروراهای
محل در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده اسرت .بردیهی
است که تفراوو دیردگاه افرراد در مرورد مرذکور قابرل
توجیه باشد.
بهنار میرسد میزان فعالیت یا عدفعالیت تعراونیهرای
تولید کشاورزی در بعضی از نشراط شهرسرتان دیردگاه
افراد را دربارۀ «ایااد تعاونیهرای تولیردی کشراورزی»
دچار تضاد کرده است .در واقر عرد فعالیرت بعضری از
تعاونیهای تولیردی تنهرا برهعمرت دریافرت تسرهیالو
صورو گرفته و صرفاً به شکل صوری اناا مریپرذیرد؛
بنابراین دیدگاه بهره برداران را تحت تأثیر خود قرار داده
است .در ارتباط با دیدگاه م ایر بهررهبررداران پیرامرون
موارد «رشد فعالیرت هرای کرارآفرینی و رشرد مشراغل
خانگی» چنین اسرتنباط مری شرود کره کرارآفرینی در
مناطق پُردرآمد شهرسرتان برهدلیرل پیگیرری اهرالی و
شرروراهای محررل ازطریررق اخررذ وا و تسررهیالو رونررق
بیشتری داشته است .بدیهی اسرت کره توانرایی براالی

143

اقتصرررادی منارررر بررره افرررزایش قررردرو ریسرررک و
سرمایهگرذاری در زمینرۀ کرارآفرینی را فرراه خواهرد
کرد؛ ازاین رو بسته به نوع درآمد توانایی افراد در ایااد
کارآفرینی افزایش می یابد ولی ازطرفی قابمیرت براالی
شهرستان ازلحاظ تنوع و کیفیرت محصروالو جایگراه
کارآفرینی را بیش از پیش مورد توجه قررار مریدهرد و
درنتیاه تفراوو در دیردگاه افرراد در ایرن زمینره نیرز
توجیه می شود .همچنین ناآگاهی بهرهبررداران از افرراد
دارای مشاغل خانگی به این دلیل که اکلراً در محیطری
محدود و بسته صورو میگیرد و به عالوه معموالً افرراد
با سطح درآمدی پرایین ترر فعالیرت بیشرتری در ایرن
زمینرره دارنررد بنررابراین دیرردگاه متفرراوتی را برررای
بهرهبرداران نمونه بهوجود آورده است.
همچنین بهنار میرسد دیدگاه متفاوو افرراد پیرامرونِ
«ت ییر در قیمت آر زراعی» بهعمرت محرل قرارگیرری
بعضی از مکانهرا در نزدیرکتررین فاصرمه بره ماررای
خروجی آر سد است .بهعبارودیگر وجود کانرالهرای
تشسی آر سد و وفور آر بالطب باعث افزایش هزینره
برای بهره برداران نزدیک به محرل خروجری سرد شرده
اسررت کرره عمررت آن هزینررههررای مربرروط برره احررداث
کانال های انتشال آر و دریافت حا قابلتوجهی از آر
است .درحالیکه بهره بردارانری کره در فاصرمۀ دورترری
نسبتبه خروجی سد قرار دارند و از کانرالهرای درجره
دو و سه محرو اند و از کانالها و جویهای سنتی برای
آبیاری زمین های خود استفاده میکنند بالطب هزینرۀ
کمتری را پرداخت میکنند.
همرینطررور احرداث سررد باعرث افررزایش سرطح برراغ و
قممستان بهدلیل اقتصادی برودن آن در محردودۀ مرورد
مطالعه است .بهعبارو دیگر نتایج نشان داد که عالوه بر
اینکه بهرهبرداران ارامی زراعی تحت مالکیرت خرود را
تبدیل به ارامی باغی کردهاند بهعمت افزایش درآمرد و
قدرو خرید اقدا به خرید زمینهرای مزروعری جدیرد
کرده و سرپس آن را بره زیرر کشرت محصروالو براغی
برده انرد .بره عبرارو دیگرر کشرت محصروالو زراعری
بهسمت کشت محصوالو باغی سوق پیردا کررده اسرت
که این مبیّن درآمدزایی بیشتر محصوالو باغی است.
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قبررل از احررداث سررد «مرردار گررردب آر محصرروالو
کشاورزی» با میانگین  5/55روز بوده که بعد از احداث
سد به میانگین  3/4روز کاهش داشرته اسرت کره ایرن
نشان دهندۀ تأثیر احداث سد بر افزایش تعداد روزهرای
آبی بررای یرک کشراورز اسرت کره از اهمیرت زیرادی
برخوردار است .همچنرین نترایج نشران داد کره تعرداد
نیروی کار خارج از خانوار بهطرور چشرمگیری افرزایش
داشته که دلیل آن رونق کشراورزی و اشرت الزایری در
این منطشه است.
به طور کمی تأثیراو اقتصرادی سرد سرممان فارسری در
توسعۀ فعالیتهای کشاورزی در شهرستان قیروکرارزین
بسیار زیاد و چشمگیر است و نترایج برهدسرتآمرده در
این پژوهش برا نترایج برهدسرتآمرده از پرژوهشهرای
دریکوند و همکاران ( )1388و پیری ( )1390در داخل
کشررور و حسررین و هررانارا ( )2003و وارمررا و نامررارا
( )2006در خارج از کشور همسوست.
پیشنهادها
 -1افزایش مکانیزاسیون در همۀ مراحل کاشت داشت
و برداشت.
 -2سرروقدهرری کشررتهررای زراعرری و برراغی بررهسررمت
کشتهای تااری.
 -3افررزایش صررنعت کشرراورزی در منطشرره و افررزایش
حمایررت از صررادراو محصرروالو؛ بررهعنرروان ملررال در
شهرستان قیروکارزین تنها یک کارخانۀ قنرد خرمرا در
سال اخیر ( )1394توسط بخرش خصوصری راهانردازی
شده اسرت .پتانسریل براالی محصروالو کشراورزی در
شهرستان توجه به گسرترب صرنای بره ویرژه صرنای
فرآوری و بسته بندی را بیش از پیش مورد تأکیرد قررار
میدهد.
 -4ترغیب و تشویق کشاورزان به استفاده از روبهرای
آبیاری تحت فشار مانند قطررهای و برارانی و مسراعدو
الز درجهت ترویج شیوه های مردرن آبیراری ازطریرق
افزایش آگاهی بهواسطۀ آموزب و تخصی تسهیالو و
اعتباراو مالی صورو پذیرد؛ بره عنروان ملرال احرداث
اسرتخرهایی درجهرت تررأمین آر کشراورزی بره جررای
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استفاده از آر های زیرزمینری .یرادآوری مری شرود کره


محدودۀ مورد مطالعه از دیرباز بهواسطۀ وجود رودخانرۀ
قره آغاج دارای آر های سطحی فراوانی است که بعد از
احداث سد سممان فارسی عمریرغر خشکسرالی هرای
پیاپی نه تنها زمان و مشدار آر سطحی ک نشده است
بمکه تضمینی درجهت دائمی بودن آر حتی در مواقر
بروز خشکسالی است.

منابع
افتخاری عبدالرما رکرن الردین؛ پورطراهری مهردی؛ فررج زاده
منوچهر؛ حیدری ساربان وکیل ( .)1388نشش توانمندسرازی
در توسعۀ کشاورزی (مطالعۀ مروردی :اسرتان اردبیرل) مامرۀ
پژوهشهای ج رافیای انسانی شمارۀ  69ص .88-103
بروکس کنت ( .)1372مدیریت جام حومههای آبخیز ترجمه
عمی نافینژاد معاونت آبخیزداری و وزارو جهاد سازندگی.
بهمند داداله ( .)1389نشرش نارا بهررهبررداری خرانوادگی در
توسعۀ پایدار روستایی (نمونۀ موردی :شهرستان قیروکارزین).
رسالۀ دکتری ج رافیا و برنامهریزی روستایی .دانشگاه تهران.
پیری حمیمه ( .)1390ارزیابی اثراو زیست محیطی احداث سد
نیمۀ چهار در زابل فصمنامۀ آمایش سرزمین سال  3شمارۀ
 5ص .163-145
تصاویر گوگل ارث .1394
ثابت دیزاوندی محمود؛ انصاری حمید؛ ازکیا مصطفی (.)1389
بررسی میزان رمایت اعضاء از عممکررد اقتصرادی و اجتمراعی
تعاونی های روستایی (مطالعۀ مروردی :تعراونیهرای روسرتایی
شهرستان مشهد) مامۀ تعاون شمارۀ  2ص .63-91
دریکوند فیروز؛ شاهکرمی عزیزاهلل؛ لشنی زنرد مهرران؛ گراونرد
پرویز؛ مبارکیان سید ماید؛ کرمری حمیرد؛ خرادمی کرری
( .)1388ارزیابی اثراو اقتصادی-اجتماعی طر توسعۀ حومۀ
ریممه پنامین همایش ممی عمو و مهندسی آبخیزداری ایران
(مدیریت پایدار بالیای طبیعی) کرج ایران.
رموانی محمدرما ( .)1383مشدمه ای برر برنامرهریرزی توسرعۀ
روستایی در ایران چاپ اول تهران :قومس.
سازمان آر منطشهای استان فارس (.)1394
سازمان نششهبرداری کشور (.)1393
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 مناطق روستایی اصفهان) مامۀ عمو کشاورزی ایران:موردی
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