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1388پاييز و زمستان ، سيزدهميهشمار، ايناحيهيهجغرافيا و توسعيهجلّم

تحليل اثرات اجتماعي، اقتصاي و محيطي سدهاي كارده مشهد و بيدواز اسفراين

)، نويسنده مسؤولمشهددانشگاه فردوسيي روستاييدانشيار جغرافيا(دكتر حميد شايان 

Shayan34@ yahoo. com
)استاد جغرافياي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد(ندكتر جعفر جوا

)فريماندانشجوي دكتراي جغرافيا دانشگاه فردوسي و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور(علي اصغر كديور 

Ali asghar_ kadivar@ yahoo. com

چكيده

ـال  به دليل افزايش اهميت آب، در ابعاد مختلف زندگي انسان ـتر كشـورها از    ها به ويژه در پنجاه س ـته بيش گذش

ـازه     هاي گستردهگذاريها و سرمايهجمله ايران برنامه ـاخت س ـيم آب از طريـق س ـاي  اي را به منظور كنتـرل و تنظ ه

ـال  ) اسـفراين (و بيدواز 1367در سال ) مشهد(برداري از سد كارده بهره. اندمهندسي، به ويژه سدها، انجام داده در س

آمدهاي حاصل از اي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، پيي عمدهمسأله. باشددر راستاي همين هدف مي1382

ها است، كه تحقيق حاضر پاسخ به آن را ها و ارزشيابي آثار اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي آناجراي اين طرح

ي پيمايشي و مقايسهتحليلي و به كمك مطالعات –اين پژوهش به روش توصيفي . خود قرار داده استدليل تالش 

ـادي،     هاي جديد با اسناد قبل از احداث سدها و همچنين سنجش نگرش بهرهداده ـيابي اثـرات اقتص برداران بـه ارزش

ـاد    . اجتماعي و محيطي سدهاي كارده و بيدواز پرداخته است نتايج حاصل حاكي از كاهش سطح زيـر كشـت و ايج

ص يدر پاياب سد بيدواز به دليـل تخصـ  . ، اجتماعي و محيطي استاثرات منفي در پاياب سد كارده از نظر اقتصادي

ـايج مهـم   . شرايط اقتصادي و زيست محيطي به صورت محدود بهبود يافته است،تمام آب به بخش كشاورزي از نت

ـابع آب و  ديگر اين تحقيق عدم رضايت بيش از هشتاد درصد بهره برداران پاياب سدها از مديريت دولتي حاكم بر من

ـا رويكـرد   ي رودخانهبرداري و مديريت منابع آب در حوضهي توزيع آن است كه بهرههنحو هاي كارده و بيدواز را ب

. نمايدناپذير ميمشاركتي اجتناب

سد كارده، سد بيدواز، اثرات اجتماعي و اقتصادي، اثرات زيست محيطي، سدسازي:كليد واژه ها
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درآمد 

هـا  ملـت –ن همواره در روابط اجتماعي و اقتصادي دولت در خاورميانه خشك، آب و مديريت آ

ترين چالش جوامع اين منطقه تـأمين  اي كه امروزه اصليبه گونه. از اهميت زيادي برخوردار بوده است

هـاي فيزيكـي و   ترين سـازه دهد، كهنشناسان نشان ميهاي باستانكاوش. هاي مختلف استآب بخش

. (Mostert, 2003:27)اورميانه است هاي خاجتماعي متعلق به سرزمين

ـاهش مشـكالت ناشـي از كـم      در دهه آبـي و  هاي اخير اغلب كشورها، از جمله ايران، بـه منظـور ك

ولي متأسفانه مطالعات . انداي را در بخش آب انجام دادهگذاري گستردهها، سرمايهگيري از بروز بحرانپيش

ها در سطح ملي و ي رودخانههاي فيزيكي در حوضهوي سازهي اخير رهاي انجام شده در دههو ارزشيابي

؛ كميته ملي آبياري و 1378پورزند، ـ (WCD, 2004; Mosttert, 2003; Bale, 1998; IWMI, 1994المللي بين

وجود مسائل و مشكالت در ابعاد مختلـف بـه ويـژه    ) 1382؛ حيدريان و همكاران، 1380كشي، زه

براساس نتايج . كنندهاي نوين توزيع آب را تأييد ميسدها و شبكهمديريت منابع آب در پاياب

هـاي سـاخته   كارايي و بازدهي مناسب سازهناين مطالعات بخش عمده مشكالت، به ويژه نبود

هـا بـراي مـدت    گذاريساالري و اوزاليدي به سرمايهشده آبي، ناشي از حاكميت رويكرد ديوان

. تبوده اس) 1950-80(بيش از سه دهه 

ي آب بـه  هـا و ذخيـره  ، با هدف كنترل سـيالب )اسفراين(و بيدواز ) مشهد(سدهاي كارده 

منظور بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي نواحي پاياب و همچنين تأمين بخشـي از  

بـا  1367سـد كـارده در سـال    . انـد آب شرب و بهداشتي مراكز شهري، طرّاحي و ساخته شـده 

ميليون مترمكعب آب در سـال بـه   33ميليون ريال با هدف كنترل و تنظيم 6800ي نهايي هزينه

ميليـون  14ميليون مترمكعـب و تخصـيص   19ي كشاورزان پاياب، به ميزان منظور تأمين حقابه

بـر ايـن   . برداري رسـيده اسـت  متر مكعب جهت مصارف شرب و بهداشتي شهر مشهد به بهره

هكتـار  3707محصـوالت آبـي در طـرح توسـعه، از     بيني شده بود سطح زير كشتاساس پيش

). 52: 1384شركت آب منطقه خراسان، (وضع موجود به بيش از پنج هزار هكتار افزايش يابد 

ميليارد ريـال بـه منظـور كنتـرل و تنظـيم      160ي با هزينه1382سد بيدواز در اسفراين در سال 

اورزي دشـت اسـفراين بـه ميـزان     ميليون مترمكعب جهت تأمين آب مورد نياز بخش كش3/39
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ميليون مترمكعب و تخصيص پنج ميليون مترمكعب جهـت مصـارف شـرب و بهداشـت     3/34

بـرداري از سـد،   بيني شده بـا بهـره  در اين ناحيه پيش. برداري رسيده استشهر اسفراين به بهره

يش هكتـار افـزا  6000هكتار وضع موجود به بيش از 4380سطح زير كشت محصوالت آبي از 

). 9-10: 1378شركت طوس آب، (يابد 

برداري سد كارده و پنج سـال از سـد بيـدواز، مطالعـات     با توجه به گذشت دو دهه از بهره

اوليه به صورت اسنادي و ميداني، وجود مشكالت در ابعـاد اقتصـادي، اكولـوژيكي، بـه ويـژه      

سد كارده در عـدم تحقـق   اين مسائل خصوصاً در پاياب. كندمديريتي، را تأييد مي–اجتماعي 

بـرداران، ايجـاد تعـادل    بيني شده از جمله بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصـادي بهـره  اهداف پيش

نسبي بين عرضه و تقاضا براي منابع آب و رونق كشاورزي مـؤثر واقـع شـده و موجـب بـروز      

از تحقيـق حاضـر سـعي دارد اثـرات منـتج     . برداران شـده اسـت  هاي منفي در بين بهرهواكنش

شناسايي و بررسـي  ،به ويژه از نگاه حقابه بران،را) هاي فيزيكيسازه(هاي عظيم گذاريسرمايه

ي مزبـور  در سـطح دو حوضـه  ) اكولوژيكي(بنابراين ابعاد اجتماعي، اقتصادي و محيطي . نمايد

. اندمورد توجه قرار گرفته

ت اجتمـاعي، اقتصـادي و   آن است كه پاسخ سؤال اصلي يعني اثـرا در نهايت تحقيق در پي

. برداري از سدهاي كارده و بيدواز در روستاهاي پايـاب را ارائـه دهـد   محيطي و ساخت و بهره

مـدار در سـاماندهي و   سؤال مطرح ديگر اين است كه با توجه به ناتواني الگوي مديريت دولت

نجـر بـه   هـاي كـارده و بيـدواز، كـدام الگـوي مـديريتي م      مديريت توزيع منـابع آب رودخانـه  

. برداري مطلوب از آب و انسجام مديريتي خواهد شدبهره
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مواد و روش تحقيق 

–با توجه به ماهيت موضوع و سؤاالت طرح شـده، روش تحقيـق در ايـن پـژوهش توصـيفي      

ي در آمـار و ارقـام اسـناد موجـود،     بـه دليـل وجـود مشـكالت و نـواقص جـد      . تحليلي است

. ي اسنادي و ميداني صـورت گرفتـه اسـت   نياز به دو شيوهها و اطالعات موردآوري دادهجمع

) بـردار و آبـادي  سرپرستان خانوارهاي بهـره (پرسشنامه عهاي ميداني از طريق دو نوآمار و داده

. آوري شده استجمع

مواد تحقيق با توجه به اهداف و فرضيات در سـه بعـد اكولـوژيكي، اقتصـادي و اجتمـاعي در      

. اندشدهمشخص ) 1(جدول شماره 

مواد تحقيق) 1(جدول شماره 

متغيرهاابعاد

سرسبزي در محيط روستا، تغييرات آبدهي قنوات، وضـعيت آب  اكولوژيكي

ها بـر توليـدات، آبـدهي چاههـا،     ساليشرب دامها، اثرات خشك

تنوع محصوالت؛

سطح زير كشت زراعت آبي، سطح زير گشت باغات، سطح زيـر  اقتصادي

ستانه، سطح زير كشت محصوالت زمستانه، كشت محصوالت تاب

ميزان توليدات، تعداد دام كوچك، تعداد دام بزرگ، افزايش شغل 

گــذاري بيشـتر در بخــش كشــاورزي،  و كـار در منطقــه، سـرمايه  

استفاده بهتر از آب؛ 

سطح مشاركت مردم در مديريت آب، اعتماد به مسـؤوالن امـور   اجتماعي و مديريتي

در داخل روسـتاها، اختالفـات روسـتاها بـا     آب، اختالفات مردم 

ــه تعــاوني  ــهيكــديگر، اعتمــاد ب ــع عادالن ــين هــا، توزي ــر آب ب ت

انـد،  هـايي كـه داده  داران، عمل كردن مسـؤوالن بـه وعـده   حقابه

. مديريت توزيع آب، توزيع مناسب زماني آب
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ي آماري جامعه

هاي كارده و بيـدواز  ي رودخانههي آماري تحقيق، تمام روستاهاي داراي حقابه در حوضجامعه

در سطح روسـتاهاي دو حوضـه   1385براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال . است

با توجه به اين كه امكان مطالعه و بررسـي  . كنندتن جمعيت زندگي مي30914خانوار با 7707

ـ . ي حجـم نمونـه گرديـد   تمام جامعه در اين تحقيق وجود ندارد، اقـدام بـه تهيـه    راي تعيـين  ب

هاي اوليه در سطح منطقه و آگاهي يـافتن  ها، پس از مطالعات و بررسيچگونگي انتخاب نمونه

ي مورد مطالعه، مشخص شد كه جامعـه از هـم گنـي بـااليي     از برخي اطالعات عمومي جامعه

در نتيجه بدون نيـاز . برخوردار و داراي كمترين تباينات در ارتباط با موضوع مورد مطالعه است

ي براي تعيين تعداد و حجم جامعـه . ها به طور كامالً تصادفي انتخاب شدبندي، نمونهبه خوشه

در نهايـت بـه كمـك روش رياضـي و از     . هاي مختلفي مورد كندوكاو قرار گرفتنمونه، روش

طريق فرمول 
2

2

d
pqtn ). 115: 1377نيا، حافظ(تن تعيين گرديد 290حجم نمونه =

96/1=t  : اندازه متغير در توزيع طبيعي

75=p  : نسبت افرادي كه داراي صفت مورد مطالعه هستند

25=q  : نسبت افرادي كه فاقد صفت مورد مطالعه هستند

96/1 =d : تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين براي وجود آن صفت

درصـد خانوارهـا در   75اسـت كـه حـدود    هاي اوليه، بيانگر اينآمار و ارقام موجود و بررسي

% 95بر اين اساس سطح اطمينـان  . سطح دو حوضه داراي زمين آبي و حقابه از رودخانه هستند

تـن از  290ي مورد مطالعه در نظر گرفته شد و حجم نمونه در محدوده05/0و احتمال خطاي 

. بردارند، تعيين گرديدهسرپرستان خانوارها، كه عموما بهر

هاي آنگيري و ويژگير اندازهزااب

برداري از سـد  ي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و محيطي ساخت و بهرهدر اين پژوهش از پرسشنامه

و ) دموگرافيـك (شـناختي  بخش اول پرسشنامه، شـامل متغيرهـاي جمعيـت   . استفاده شده است
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ا نـه گويـه؛ بعـد    شود كه به ترتيب بعد اقتصادي ببخش دوم آن چهار خرده آزمون را شامل مي

. اجتماعي، نه گويه؛ بعد محيطي، شش گويه و نگرش جامعه سيزده گويه هستند

پايايي بـه دقـت و   . داشتن پايايي و روايي مناسب است،گيريدو ويژگي عمده يك ابزار اندازه

تـن از  86جهـت بررسـي پايـايي و روايـي، پرسشـنامه روي      . ثبات نتايج يك ابزار اشاره دارد

ها با روش آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد كه به پايايي خرده مقياس. پژوهش تكميل شدي نمونه

و خـرده مقيـاس   74/0، بعـد محيطـي   40/0، بعـد اجتمـاعي   72/0ترتيب براي بعـد اقتصـادي   

. است78/0سنج آن نگرش

ر روايي محتوايي ايـن ابـزا  . كندي مورد نظر اشاره ميروايي يك ابزار به سنجش دقيق خصيصه

. ي جغرافيا مورد تأييد قرار گرفته استتوسط تعدادي از كارشناسان رشته

روش تجزيه و تحليل

يابي به اهداف آن، در بخش هاي به دست آمده از اين پژوهش دستجهت تجزيه و تحليل داده

هاي فراواني مطلق و فراواني درصـدي و در بخـش آمـار اسـتنباطي از     آمار توصيفي از شاخص

.پارامتريك كاي دو استفاده شده استشاخص نا

پيشينه و طرح مباني نظري تحقيق 

در ساخت تأسيسـات آبـي،   گذاريها در امور آب، به ويژه سرمايهاز نظر تاريخي دخالت دولت

پـردازي  نظريـه . ي نقد و بررسي انديشمندان كشانده استاي را به عرصهمباحث نظري گسترده

گيـري  هـاي اوليـه و شـكل   ريـزي تمـدن  هـا در پـي  به نقش دولتپيرامون استبداد شرقي اشاره 

گيـري  كاستللو معتقد اسـت شـكل  ). 167: 1368دون، (ي طبقاتي دارد ي جامعهنخستين مرحله

هاي اين منطقه در ارتبـاط  ساليها و خشكهاي قدرتمند مركزي در خاورميانه با ناامنيحكومت

نظريات محققين چپ معتقـد اسـت بخـش عمـده     ويتفو گل با نقد). 9: 1368كاستللو، (است 

هاي كامالً خشك و نيمه خشك در بر گرفته است در چنين شرايط جغرافيايي، آسيا را سرزمين

در يـك  . عظيم آبرساني و توزيع دقيق آب وابسته استيحيات اقتصادي جامعه به ايجاد شبكه
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25...تحليل اثرات اجتماعي، اقتصاي و محيطي سدهاي كاردههفتم                                سال

ي ام دولتي بوروكراتيك از عهدهتمدن عقب مانده از نظر فني، اقتصادي و اجتماعي تنها يك نظ

در خصوص ايران كه در كانون خاورميانه قـرار  . (Wittfogel, 1961: 109)آيد اجراي آن بر مي

هاي خشك و نيمه خشك فـالت ايـران قبـل از شـروع     دارد، سوداگر معتقد است، در سرزمين

رسـاني در  آب. گرفـت كارهاي كشاورزي بايد كارهاي آبرساني در مقياس بـزرگ صـورت مـي   

مناطق خشك و نيمه خشك مستلزم كنتـرل سـيل و ذخيـره آن و در نهايـت انتقـال بـه مـزارع        

انجام اين امور نياز به وجود يك سازمان بزرگ و قدرتمند با مديريت متمركـز  . كشاورزي است

). 104: 1359سوداگر، (دارد 

جانشـيني  به تـاريخ يـك  هاي آبي و مديريت آني سازهدهد، پيشينهتجربيات تاريخي نشان مي

هاي آبي در بعد فنـي و  موسترت قدمت سازه. (Bale & Smith, 1998: 32)گردد انسان باز مي

:Mostert, 2003)دانـد  اجتماعي در خاورميانه را به شـش هـزار سـال قبـل مربـوط مـي       27) .

دها و هـا و سـ  ي آبياري و ساخت كانالپطروشفسكي معتقد است در سراسر تاريخ ايران مسأله

بـه  ). 27: 1359پطروشفسـكي،  (هاي آبي از اهميـت بـااليي برخـوردار بـوده اسـت      ساير سازه

اي كه سد كريت كه در نزديكي طبس در زمان هخامنشيان ساخته شده با شصـت و چهـار   گونه

: 1372فرهنگـي،  (شـد  متر ارتفاع بيش از ششصد سال بزرگترين سازه آبي جهان محسوب مـي 

كشاورزان ايرانـي هشتصـد سـال    : گويدهاي آبي ايران ميص قدمت سازهگوبلو در خصو). 74

). 10: 1371گوبلو، (كردند هاي زيرزميني استفاده ميقبل از ميالد قنات براي استخراج آب

ي هـا در بيشـتر كشـورها بـه دهـه     ي رودخانههاي آبي در حوضهدر دوره جديد، ساخت سازه

هاي آبي به طور شبكهساخت و مديريت سدها و ،ه دههدر مدت بيش از س. گرددباز مي1950

آمـدها و  تجربيات داخلي و خارجي در خصوص پي. ها انجام گرفته استدولتگسترده توسط

، اسـپانيا  (IWMI, 1994)، مكزيـك  (www.gap.gov.tr)هاي آبي در كشـور تركيـه   اثرات سازه

(Mostert, 2003)اط مختلف جهان توسط كميسيون ، ارزشيابي عملكرد صد و بيست سد در نق

، )1386حيـدريان،  (هاي آبي در دشت قزوين و در خصوص سازه(WCD, 2004)جهاني سدها 

دهد كـه  نشان مي) 1386كشي، كميته ملي آبياري و زه(و پاياب سد منجيل (nahafi, 2007)مغان 

ي بـه عرصـه  ها، مسائل و مشـكالت فراوانـي را   هاي آبي توسط دولتساخت و مديريت سازه
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ي سيزدهمهشمارايي ناحيهافيا و توسعهي جغرمجلّه26

ــايين هــا، بهــرهافــزايش هزينــه. بــرداري از منــابع آب كشــانده اســتمــديريت و بهــره وري پ

هـا، بـاال رفـتن    ها، به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضـاي آب در سـطح حوضـه   گذاريسرمايه

به طور كلي نبود استفاده بهينـه از منـابع آب تنظـيم شـده، از مشـكالت      وبردارانتوقعات بهره

هـا و  گذارها در بخش آب، دخالت گسـترده دولـت  ويژگي اصلي سرمايه. موجود استيعمده

و جايگاه مردم بوده است كه خود متأثر از اين بوده كه روابـط اجتمـاعي و   ناديده گرفتن نقش

). 531: 1386ولكـاك،  (آمـد  هاي سنتي زندگي، موانع بر سر راه توسعه به حساب مـي راه و رسم

اي، دست كم گـرفتن  ي منطقهرزي توسعهي برنامههاي عمدهيكي از چالشميسرا، معتقد است 

). 29، 1366ميسرا، (اهميت مردم و تكيه بيش از حد الزم به اهميت رشد اقتصادي است 

هاي مختلف از جملـه آب، در  ها و طرحريزيمدار در برنامهدر ايران نيز حاكميت نگرش دولت

ي مـديريت  هـا در عرصـه  دن نقش مردم و دانـش بـومي آن  رنگ شپنجاه سال گذشته باعث كم

هـا در روابـط اجتمـاعي و    پس از آشكار شدن نقاط ضعف دخالت گسترده دولت. منابع گرديد

هـا در  اقتصادي و ناتواني مديريت دولتي در حل مشكالت، بحث بازگشت مردم و مشاركت آن

در سـازوكار  . طـرح شـده اسـت   م1980ي ي مديريت به ويژه منـابع آب از اواخـر دهـه   عرصه

ي هـاي ارتبـاطي جامعـه بـا عنـوان مفهـوم سـرمايه       جديد، جايگاه مردم به ويژه روابط و شبكه

ها كه باعـث ناديـده   در واقع دخالت دولت. اجتماعي و به دنبال آن مشاركت، مطرح شده است

پاتنـام،  (سـت  شود، نامطلوب انگاشته شـده ا گرفتن زير ساختارهاي اجتماعي و تضعيف آنها مي

1385 :100 .(

ي مورد مطالعه هاي عمومي منطقهمعرفي و ويژگي

هاي كارده در شمال شهر مشـهد و بيـدواز در   ي رودخانهي مورد مطالعه، شامل حوضهمحدوده

در سـطح  1385براساس سرشماري عمومي نفوس و مسـكن سـال   . اطراف شهر اسفراين است

آبـادي  23از اين تعـداد  . تن جمعيت هستند30914داراي بر آبادي حقابه51دو حوضه تعداد 

بـرداري از  تن در پايين دست سدهاي كارده و بيدواز قرار دارند كه بـا بهـره  21401با جمعيت 

ميـانگين  . گيـرد برداران، از طريق آب تنظيم شده و در اختيار آنهـا قـرار مـي   ي بهرهسدها حقابه
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27...تحليل اثرات اجتماعي، اقتصاي و محيطي سدهاي كاردههفتم                                سال

يدواز از شهر پنجاه و پـنج هـزار تنـي اسـفراين هشـت      ي روستاهاي حقابه بر رودخانه بفاصله

ميليون تني مشهد، بيسـت و  4/2كيلومتر و اين ميانگين براي روستاهاي حقابه بر كارده از شهر 

تن در كيلومتر مربـع  7/33و در كارده 7/72تراكم نسبي در پايان سد بيدواز . پنج كيلومتر است

). 1385سان رضوي و شمالي، ريزي استانداري خرامعاونت برنامه(است 

بـه جـز روسـتاهاي    . تن اسـت 930تن و كارده 970هاي بيدواز ميانگين جمعيت ساكن آبادي

هـاي نسـبتاً همـوار    اند، ساير روسـتاها در سـرزمين  اندرخ و رضوان كه در دره كارده واقع شده

. اندهاي آبرفتي و رسوبي قرار گرفتهدشتي روي اليه

هاتحليل يافته

در بخـش  . هـا در سـه بخـش اقتصـادي، اجتمـاعي و اكولـوژيكي صـورت گرفتـه اسـت         تحليل يافته

برداران، تغييرات سطح و الگوي كشت در دو مقطع زماني قبـل  اقتصادي، عالوه بر سنجش نگرش بهره

. برداري سدها، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته استاز بهرهپسو 
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ي سيزدهمهشمارايي ناحيهافيا و توسعهي جغرمجلّه28

تحول در ابعاد اقتصادي 

هاي اقتصادي احداث سد، تأثير آن بر سـطح و الگـوي كشـت در پـايين دسـت      مهمترين جنبهيكي از

ي پـايين  ي حوضـه با توجه به سطح زير كشت محصوالت زراعي و باغي، حقابه1356در سال . است

). 25: 1356سـتيران،  (دست كارده توسط شركت ستيران، نوزده ميليون مترمكعب بـرآورد شـده اسـت    

برداري از سد، ميانگين آب تخصيص يافته به بخش كشاورزي از طرف شـركت  اي بهرههدر طول سال

اي خراسـان  آب منطقـه (مترمكعـب بـوده اسـت    000/075/12اي خراسـان سـاالنه   سهامي آب منطقـه 

درصـد كمتـر از   3/36ي واگذار شده بـه بخـش كشـاورزي    بنابراين حجم حقابه). 15: 1387رضوي، 

اين مسأله باعث كـاهش سـطح زيـر كشـت آبـي و تغييـر در       . باشداث سد ميميزان حقابه قبل از احد

). 2جدول شماره (الگوي كشت شده است 

سطح و الگوي كشت در پاياب سد كارده قبل و پس از احداث سد) 2(جدول شماره 

)هكتار(سطح زيركشت 
نوع محصول

درصد )3و 2(1386پس از احداث سد قبل از احداث
تغييرات درصدسطح زير كشتدرصدزير كشتسطح 

-18283/4911802/484/35)گندم، جو(غالت 
-2148/5803/36/62كاريصيفي

-7081/1900100چغندر
391/11105/4182يونجه
-223600100نخود

003034/12100فرنگيگوجه
002502/10100زعفران
-2538/62502/102/1باغات

-4429/112722/114/38تاكستان
-3707100244510034جمع

: مأخذ
؛ 1356شركت مهندسي مشاور ستيران، . 1
؛1382مركز آمار ايران، سرشماري عمومي كشاورزي، . 2
. 1386هاي پژوهش، يافته. 3

درصـد، از  34هكتـار،  1252بـرداري از سـد   دهد كه در طـول دوره بهـره  آمار جدول نشان مي

اي از محصوالتي كـه بـه طـور قابـل توجـه     . سطح زير كشت محصوالت آبي كاسته شده است
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29...تحليل اثرات اجتماعي، اقتصاي و محيطي سدهاي كاردههفتم                                سال

هـا، چغندرقنـد و   ، تاكستان)گندم و جو(غالت : اند ازها كاسته شده، عبارتسطح زير كشت آن

. نخود

)گندم و جو(غالت ) الف

بـرداران در  ده، بهـره ي كـار ي رودخانـه هاي فيزيكـي مـدرن در حوضـه   تا قبل از احداث سازه

اي از هاي پايين دست به دليل وجود آب فراوان در اواخر زمستان و بهـار، بخـش عمـده   بخش

هـا و روان  با ساخت سد و مهار سـيالب . دادندهاي قابل كشت را به غالت اختصاص ميزمين

ـ هاي فصلي به ويژه در بهار، سطح زير كشت گندم و جود با كاهش قابـل توجـه  آب رو اي روب

. شده است

چغندرقند ) ب

. ي زياد، از الگوي كشت منطقه حذف شده اسـت چغندرقند به دليل مصرف باالي آب و هزينه

برداري از صنايع تبديلي به ويـژه كارخانجـات رب در مجـاورت روسـتاهاي     اما ساخت و بهره

ايـن محصـول   هـاي پـايين   فرنگي و هزينهپاياب سد كارده و همچنين درآمد نسبتاً باالي گوجه

نسبت به بسياري از محصوالت ديگر نظير چغندرقند، سـبب رواج كشـت آن در سـطح منطقـه     

. شده است

ها تاكستان) پ

روستاهاي پاياب سد كارده از قديم يكي از مراكز عمده توليـد انگـور در شهرسـتان مشـهد بـه      

ي اخيـر، بـه دليـل    هبرداري از سد، به ويـژه در دهـ  متأسفانه پس از بهره. آمده استحساب مي

ها اي كه سطح زير كشت تاكستانبه گونه. اندنرسيدن آب، بسياري از باغات انگور خشك شده

. هكتار كاهش يافته است272هكتار قبل از احداث سد به 442از 
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ي سيزدهمهشمارايي ناحيهافيا و توسعهي جغرمجلّه30

)نخود(حبوبات ) ت

بـا  . كردنـد يها كشت مـ نخود يكي از محصوالتي بوده كه كشاورزان پاياب سد كارده بيشتر در تر سالي

. ساخت سد و كنترل آب، اين محصول از الگوي كشت اين ناحيه حذف شده است

، مطالعات تكميلي پروژه سـد بيـدواز اسـفراين را انجـام داده     1370ي شركت طوس آب در اواخر دهه

ي روسـتاهاي حقابـه بـر پايـاب سـد      ميزان حقابـه 1378براساس مطالعات اين شركت در سال . است

شـركت طـوس آب بـه    2/6/78مورخ3609/2100نامه شماره (است ليون مترمكعب برآورد شدهميشانزده

اين حقابه براساس الگو و سطح زير كشت محصـوالت زراعـي و   ). اي خراسانشركت سهامي آب منطقه

در طـول دوره ). 3جـدول  (بوده كه توسط شركت طوس آب برآورد شـده اسـت   1378باغي در سال 

000/075/21سد، ميانگين آب تخصيص يافته به بخـش كشـاورزي روسـتاهاي پايـاب     برداري از بهره

بخش كشـاورزي بـه دليـل    ). 7: 1387اي خراسان شمالي، شركت سهامي آب منطقه(مترمكعب بوده است 

درصد بيشـتر از حقابـه تعيـين شـده،     32ي انتقال آب شرب و صنعت شهر اسفراين عدم تكميل شبكه

اين وضعيت سبب تحـوالت مثبـت در سـطح و الگـوي كشـت روسـتاهاي       . آب دريافت نموده است

). 3جدول (پاياب شده است 

از احداثپسسطح و الگوي كشت در پاياب سد بيدواز قبل و ) 3(جدول شماره 
)هكتار(سطح زيركشت 

نوع محصول

درصد )3و 2(1386پس از احداث سد 1378قبل از احداث سد 

تغييرات درصدسطح زير كشتصددرسطح زير كشت

-7/23245320518/437/11گندم
-5/1228289/12885/275/0جو

-2/1596/33/1195/225چغندرقند
8/3458/75252/118/51پنبه

8/726/14/9526/23يونجه
8/317/04/337/07/4زمينيسيب
008/1716/3100فرنگيگوجه

-644/17/4714/25يساير محصوالت صيف
8/1535/37/3433/74/123باغات
6/43801002/64721007/6جمع

: مأخذ
؛ 1356شركت مهندسي مشاور ستيران، . 1
؛1382مركز آمار ايران، سرشماري عمومي كشاورزي، . 2
. 1386هاي پژوهش، يافته. 3
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31...تحليل اثرات اجتماعي، اقتصاي و محيطي سدهاي كاردههفتم                                سال

ث تغييـرات در سـطح زيـر كشـت     بـرداري از سـد بيـدواز باعـ    دهد بهـره آمار جدول نشان مي

ي كشاورزان، سطح زير كشت درصدي حقابه32اگر چه با افزايش . محصوالت آبي شده است

درصد افزايش يافته، ولي به دليل تنظيم آب توسـط سـد، كشـاورزان گـرايش بـه      7/6آبي تنها 

:كنيمكشت محصوالت پردرآمدتر پيدا نموده كه به نكات عمده اين تحوالت اشاره مي

) گندم و جو(غالت ) الف

رودخانه در بهار بيش از پنجاه درصد كشت آبي به گنـدم  قبل از ساخت سد به دليل دبي باالي

تـر از  برداري از سد بيدواز امكان ذخيره و اسـتفاده اقتصـادي  اما با بهره. و جو اختصاص داشت

در نتيجه كشاورزان براي كسب درآمد بيشتر اقدام . بردارن فراهم شده استمنابع آب براي بهره

و افـزايش سـطح محصـوالت    ) گنـدم و جـو  (نه به كاهش سطح زير كشت محصوالت زمسـتا 

. اندپردرآمد مثل باغات نموده

باغات ) ب

درصد افزايش، بيشترين تغييرات 4/123برداري از سد بيدواز، سطح زير كشت باغات با با بهره

هـاي تابسـتان و درآمـد قابـل     كاهش ريسك ناشي از كم آبي در ماه. مثبت را تجربه كرده است

. شودردرختي از داليل عمده افزايش سطح زير كشت باغات محسوب ميتوجه محصوالت س

پنبه ) پ

ايـن ناحيـه در   . دشت اسفراين به دليل آب و هواي مناسب قابليت بااليي براي كشت پنبه دارد

كنتـرل و  . پنجاه سال گذشته يكي از قلمروهاي اصلي كشت پنبه در خراسان شمالي بوده اسـت 

اي كـه سـطح   گسترش كشت اين محصول را فراهم كرده، به گونهذخيره آب توسط سد، امكان

هكتـار بعـد از   525هكتار قبل از احداث سد بـه  345درصد افزايش از 8/51زير كشت پنبه با 

. برداري افزايش يافته استبهره
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ي سيزدهمهشمارايي ناحيهافيا و توسعهي جغرمجلّه32

فرنگي گوجه) ت

. افته استفرنگيدر مقياس وسيعي رواج يي اخير در بيشتر مناطق ايران، كشت گوجهدر دو دهه

اين محصول در نواحي سردسير مثل خراسان شمالي در اواخر بهار، كشت و در طـول تابسـتان   

اي كه منابع آب در تابستان از پايـداري الزم برخـوردار   در نتيجه در نواحي. نياز به آبياري دارد

و برداري از سد بيدواز ضـمن ذخيـره آب  بهره. شودباشد، امكان كشت اين محصول فراهم مي

امكان استفاده از آن در ماههاي تابستان، شرايط الزم براي كشاورزان پاياب سد را جهت كشـت  

. فرنگي فراهم كرده استگوجه

با توجه به سطح زير كشت محصوالت زراعي و باغي و همچنـين ميـزان توليـد در روسـتاهاي     

رد محاسـبه قـرار   مـو 1386پاياب سدهاي كارده و بيدواز، درآمد ناخـالص خانوارهـا در سـال    

. ذكر شده است) 4(گرفته كه نتايج آن در جدول 

1386ي مطالعاتي، ميانگين درآمد ناخالص خانوارها از زراعت و باغداري در محدوده) 4(جدول 

تعداد محدوده

خانوار

مجموع درآمد 

ناخالص زراعت به 

ميليون ريال

مجموع درآمد 

ناخالص باغداري 

به ميليون ريال

دهاي مجموع درآم

روستاهاي حوضه از 

كشاورزي به ميليون ريال

متوسط درآمد ناخالص 

هرخانوار از كشاورزي در 

سال به ميليون ريال

ي پايين حوضه

دست كارده
3244180095/216025/406115/12

ي پايين حوضه

دست بيدواز
21552/38598194902/5808827

هاي پژوهش ، يافته)1386(قيقات جهاد كشاورزي ، مركز تح)1385(مركز آمار ايران : منابع

دهـد كـه ميـانگين    محاسبات انجام شده روي توليدات كشاورزي در سطح دو حوضه، نشان مي

5/12ي كـارده  در سطح روستاهاي حقابه بر حوضـه 1386درآمد ناخالص يك خانوار در سال 

. باشدميليون ريال مي27ميليون ريال و در سطح روستاهاي حقابله بر پاياب سد بيدواز 

ي نمونـه بـا اسـتفاده از    تحوالت اقتصادي حاصل از احداث سد از نظر جامعه) 7و 6(جداول 

شود كه در كارده از نظر سـطح زيـر كشـت،    مالحظه مي. دهدرا نشان مي(X2)آزمون كاي دو 
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33...تحليل اثرات اجتماعي، اقتصاي و محيطي سدهاي كاردههفتم                                سال

تصادي رونـد  سطح توليدات و افزايش شغل كاهش شديدي اتفاق افتاده و در ساير متغيرهاي اق

ي قابل توجه در سطح روسـتاهاي ايـن   تنها نكته. كاهش از شدت زيادي برخوردار نبوده است

اگر سطح زير كشت يونجـه در دوره قبـل و بعـد از    . ناحيه، افزايش تعداد دام بزرگ بوده است

چون سطح زير كشـت  . سد مورد مالحظه قرار گيرد، افزايش تعداد دام بزرگ قابل توجيه است

. محصول در دوره قبل و بعـد از سـد نزديـك بـه دويسـت درصـد افـزايش داشـته اسـت         اين

. اندها نيمه صنعتي شدهها مجبور به گسترش دامداريكشاورزان جهت تأمين بخشي از هزينه

بـا  . ي نمونه در مجموع مثبت ارزشيابي شـده اسـت  در بيدواز تحوالت اقتصادي از نگاه جامعه

شاورزان و تنظيم آب، سطح زير كشت محصوالت تابستانه و باغات بـا  ي كافزايش ميزان حقابه

افزايش روبرو شده، اما سطح زير كشت محصوالت زمستانه و تعداددام با كـاهش روبـرو شـده    

. است

)1386(نتايج حاصل از سنجش نگرش جوامع نمونه نسبت به متغيرهاي اقتصادي ) 5(جدول شماره 

خيلي كاهش 

يافته
افزايش يافتهفرقي نكردهكاهش يافته

خيلي افزايش 

يافته

كاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدواز

862163030032200سطح زير كشت

سطح زير كشت 

باغات
87081838432200

466182642222000محصوالت زمستانه

2328401614488120محصوالت تابستانه

038184814454400توليدات

1010225650284000دام كوچك

128183254420220دام بزرگ

افزايش شغل در 

روستا
426226220432280

گذاري بيشتر سرمايه

در كشاورزي
04183226343220100

استفاده بهتر از آب 

حاضردر حال
00345216203622100

1386هاي پژوهش يافته: مأخذ
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ي سيزدهمهشمارايي ناحيهافيا و توسعهي جغرمجلّه34

ي كارده در خصوص متغيرهاي اقتصادينتايج آزمون كاي دو در حوضه) 6(جدول شماره 

متغيرها

آناليزها

سطح 

زراعي

سطح زير 

كشت باغ

محصوالت 

زمستانه

محصوالت 

تابستانه
توليدات

دام 

كوچك

دام 

بزرگ

افزايش 

شغل در 

ستارو

گذاري سرمايه

بيشتر در 

كشاورزي

استفاده بهتر از 

آب در حال 

حاضر

53/57149/129723/66723/28851/66298/3448/33191/99936/44511/20كاي دو

درجه 

آزادي
2323323342

سطح 

معناداري
000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

ي بيدواز در خصوص متغيرهاي اقتصادينتايج آزمون كاي دو در حوضه) 7(ماره جدول ش

متغيرها

آناليزها

سطح 

زراعي

سطح زير 

كشت باغ

محصوالت 

زمستانه

محصوالت 

تابستانه
توليدات

دام 

كوچك

دام 

بزرگ

افزايش شغل 

در روستا

گذاري سرمايه

بيشتر در 

كشاورزي

استفاده بهتر 

از آب در 

حال حاضر

37/18744/34372/34163/75860/33156/5858/71581/29791/12628/17اي دوك

درجه 

آزادي
3334233433

سطح 

معناداري
000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

تحوالت اجتماعي 

نتـايج  ) 10و 9(اره ي نمونـه و جـداول شـم   نتايج حاصل از نگرش جامعـه ) 8(جدول شماره 

مديريتي را –سدهاي كارده و بيدواز، در ارتباط با متغيرهاي اجتماعي آزمون كاي دو در پاياب

داري برخوردارانـد، امـا   بر اين اساس، تمام متغيرهاي اجتمـاعي از سـطح معنـي   . دهدنشان مي

در پايـاب  . ه وجود داردداري متغيرها، به ويژه بين دو جامعاي در سطح معنيتفاوت قابل توجه

ي نمونه به متغيرهاي اجتماعي عمدتاً منفي است، اما نگـرش آنهـا بـه    سد كارده، نگرش جامعه

هايشـان  متغيرهاي مديريتي از جمله اعتماد به مسؤوالن آب، عمل كردن مسؤوالن آب به وعـده 

بهتـر شـدن   در خصـوص  . و توزيع مناسب آب از نظر زماني، از شدت بيشتري برخوردار است

مديريت توزيع آب و مشاركت مردم در مديريت آب، نظر اكثريت جامعه حاكي از عـدم تغييـر   

و باألخره اثر سد در خصوص متغيرهاي اختالف بين روسـتاها  . قبل و بعد از احداث سد است
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35...تحليل اثرات اجتماعي، اقتصاي و محيطي سدهاي كاردههفتم                                سال

ي كارده مثبت ي نمونه در حوضهبر سر آب و اختالفات مردم در داخل روستاها از نگاه جامعه

هاي مهندسي و ثابت تقسـيم آب  برداري از سد، ساخت مقسمپس از بهره. شيابي شده استارز

هـاي سـوء اسـتفاده را    هاي انتقال آب، زمينـه براي روستاها و همچنين بتوني كردن بيشتر كانال

البته ارتقاي سطح فرهنگ و ترس از عواقب درگيري، در كـاهش اختالفـات   . كاهش داده است

ي مديريتي از نگـاه جامعـه  –در بيدواز اثر سد بر روي متغيرهاي اجتماعي . ستتأثير نبوده ابي

اعتمـاد بـه مسـؤوالن آب، عمـل كـردن مسـؤوالن آب بـه        . هـايي بـا كـارده دارد   نمونه تفاوت

هايشان، بهتر شدن توزيع آب و توزيع مناسب آب از نظـر زمـاني از نگـاه جامعـه نمونـه      وعده

نگاه اكثريت جامعه به مشاركت مردم در مـديريت آب، اخـتالف   اما. منفي ارزشيابي شده است

ي قابل توجه، نكته. دهدبرداران با هم و اختالف روستاها با يكديگر، نبود تغيير را نشان ميبهره

ي نمونـه در  بران با توجـه بـه سـنجش نگـرش جامعـه     هاي آبارزشيابي مثبت عملكرد تعاوني

هايي كه جهت كاهش تشكيل شده، به دليل تالش1385سال ها كه دراين تعاوني. بيدواز است

سـاالري دولتـي در خصـوص توزيـع آب     هاي حاصـل از ديـوان  مشكالت مديريتي و نارسايي

. داشته، مورد تأييد و حمايت قرار گرفته است

1387نتايج حاصل از سنجش نگرش جوامع نمونه نسبت به متغيرهاي اجتماعي ) 8(جدول شماره 

افزايش يافتهفرقي نكردهكاهش يافتهاهش يافتهخيلي ك
خيلي افزايش 

يافته
كاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدواز

مشاركت مردم در 
مديريت آب

121210383816222444

206444221248320اعتماد به مسؤوالن آب
20263642216808اختالف با هم

اختالف با روستاهاي 
ديگر

202832404612848

ندارد8ندارد26ندارد30ندارد22ندارد0هاي آباعنماد به تعاوني
عمل كردن مسئولين آب 

به قولهايشان
387228124414422

بهتر شدن مديريت 
توزيع آب

12230481418242462

آب از نظر توزيع مناسب 
زماني

1220445426201480
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ي سيزدهمهشمارايي ناحيهافيا و توسعهي جغرمجلّه36

نتايج آزمون كاي دو در حوضه كارده در خصوص متغيرهاي اجتماعي) 9(جدول شماره 

متغيرها
آناليزها

مشاركت 
مردم در 
مديريت آب

اعتماد به 
مسؤوالن 
آب

اختالف با 
روستاي 
ديگر

با اختالف 
روستاي 
ديگر

عمل كردن به 
مسؤوالن آب 

هايشانبه وعده

بهتر شدن 
مديريت توزيع 

آب

توزيع مناسب 
آب از نظر 
زماني

574/35383/92660/41064/45319/191581/76979/56كاي دو
درجه 
آزادي

4333443

سطح 
معناداري

000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

خصوص متغيرهاي اجتماعي ي بيدواز در نتايج آزمون كاي دو در حوضه) 10(جدول شماره 

متغيرها
آناليزها

مشاركت 
مردم در 
مديريت آب

اعتماد به 
مسؤوالن 
آب

اختالف 
با هم

اختالف با 
روستاي 
ديگر

اعتماد به 
هاي تعاوني
آب

عمل كردن 
مسؤوالن آب 
به قولهايشان

بهتر شدن 
مديريت 
توزيع آب

توزيع مناسب 
آب از نظر 
زماني

62791/12093/56674/21140/62- 209/51140/62581/39140كاي دو
درجه 
آزادي

44343444

سطح 
معناداري

000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

. درصد افزايش يافته اسـت 32برداران نسبت به دوره قبل از ساخت سد ي بهرهدر بيدواز حقابه

دهد اين مسأله نشان مي. اندنگي مديريت آب ناراضيبرداران از چگوبا وجود اين افزايش، بهره

هـاي فيزيكـي، در بهبـود وضـعيت اجتمـاعي و اقتصـادي       مديريت منابع آب تنظيم شده سـازه 

. هاي هدف از اهميت زيادي برخوردار استگروه

اثرات اكولوژيكي 

نهـا بـراي   ي مطالعاتي از شش متغيـر، كـه اثـرات آ   براي شناخت اثرات اكولوژيكي در محدوده

اين متغيرّها در سطح دو جامعه بيدواز و كارده .تر است، استفاده شده استبرداران ملموسبهره

) 13(و ) 12(، )11(به كمك آزمون كاي دو، مورد سنجش قرار گرفته كه نتـايج آن در جـدول   

. مشخص شده است
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37...تحليل اثرات اجتماعي، اقتصاي و محيطي سدهاي كاردههفتم                                سال

)1386(يرهاي اكولوژيكي نتايج حاصل از سنجش نگرش جوامع نمونه نسبت به متغ) 11(جدول شماره 

خيلي كاهش 
يافته

خيلي افزايش افزايش يافتهفرقي نكردهكاهش يافته
يافته

كاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدوازكاردهبيدواز
سرسبزي در 

روستاها
127081616448420

630443434262400هاآبدهي چاه
ها و آبدهي چشمه

قنوات
648426341838240

01416546624400هاآب شرب دام
80642882863800اثرات خشكسالي
بيشتر شدن تنوع 
محصوالت زراعي

0010503016422840

.1386هاي پژوهش، يافته: مأخذ

خصوص متغيرهاي اكولوژيكي ي كارده درنتايج آزمون كاي دو در حوضه) 12(جدول شماره 

سرسبزي 
در 

روستاها

آبدهي 
هاچاه

آبدهي 
ها و چشمه

قنوات

آب شرب 
دامها

اثرات 
خشكسالي

بيشتر شدن تنوع 
محصوالت زراعي

766/126936/22766/46702/59128/2979/18كاي دو
333322ي آزاديدرجه

سطح 
معناداري

000/0000/0000/0000/0000/0000/0

ي بيدواز در خصوص متغيرهاي اكولوژيكي نتايج آزمون كاي دو در حوضه) 13(جدول شماره 

سرسبزي 
در 

روستاها

آبدهي 
هاچاه

آبدهي 
ها و چشمه

قنوات

آب شرب 
دامها

اثرات 
خشكسالي

بيشتر شدن تنوع 
محصوالت زراعي

163/75674/59116/69442/75140/112302/43كاي دو
ي درجه

آزادي
434233

سطح 
معناداري

000/0000/0000/0000/0000/0000/0

.1386هاي پژوهش، يافته: مأخذ
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ي نمونـه، منفـي   ي كارده اثر سد بـر روي تمـام متغيرهـاي محيطـي از نگـاه جامعـه      در حوضه

بـرداران و خشـكيدن بسـتر رودخانـه در     ي بهـره كـاهش ميـزان حقابـه   . ارزشيابي شـده اسـت  

هاي پايين دست در نتيجه احداث سد، سبب ايجاد اثرات منفـي بـه ويـژه در سرسـبزي     قسمت

روستاها، آبدهي قنوات، كاهش تنوع محصوالت زراعي و باغي شده و در ساير متغيرهـا اثـرات   

از دوازده 1386هاي پـژوهش در سـال   براساس يافته. منفي با شدت كمتري مشاهده شده است

از احداث سد تنها دو رشته آبدهي بسيار پايين داير بوده و ساير قنوات در رشته قنات داير قبل

دسـت  ي پايينباغات در بيشتر روستاهاي حوضه. برداري از سد خشكيده استطول دوره بهره

ي نمونه كـارده پـس از احـداث    تنها متغير محيطي كه از نظر جامعه. اندكارده، كامالً از بين رفته

. ها بوده استساليي ارزشيابي نشده، اثرات خشكسد تا حدود منف

ها و اختصاص همه آب تنظيم شده به بخش كشـاورزي، سـبب بهبـود    در بيدواز كنترل سيالب

به جز روستاي درازپـي و چهـل حصـاري كـه از نظـر      . بيشتر متغيرهاي اكولوژيكي شده است

هاي محيطـي منفـي ارزشـيابي    فاصله دورترين روستاها از سد و محل تقسيم آب هستند، متغير

ساير روستاها سرسبزي از طريق افزايش سطح زير كشت باغـات و محصـوالت   در. شده است

اي آب در ماههـاي تابسـتان در   به دليل وجود ميزان قابل توجـه ،تابستانه و افزايش دبي قنوات

ــه ــد مثبــت داشــته اســت ،بســتر رودخان ــره. رون ــرل و ذخي ــرات كنت ي آب باعــث كــاهش اث

ي نمونه ساخت سد را سبب كـاهش  اي كه نود درصد جامعهها شده است، به گونهساليكخش

از هـا ها و بهبـود وضـعيت آب دام  چاهدهيدر خصوص آب. اندهاي خشك دانستهاثرات سال

. اثري نداشته است،ي نمونه بيدواز، سدنگاه جامعه

گيري نتيجه

مـديريتي و  –ي در ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعي    اساخت سدهاي كارده و بيدواز اثرات گسـترده 

از نظــر اقتصــادي در . هــا بــه وجــود آورده اســتهــاي آني رودخانــهاكولــوژيكي در حوضــه

برداران سبب كاهش سطح زير كشت ي بهرهدرصد حقابه6/36روستاهاي پاياب كارده، كاهش 

. به دنبال داشته اسـت محصوالت زراعي و باغي شده، كه اين مسأله كاهش درآمد كشاورزان را 
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34در بيدواز، فعالً به دليل تخصيص تمـام آب تنظـيم شـده بـه بخـش كشـاورزي و افـزايش        

هاي اقتصادي در بيشتر روستاهاي پاياب نسـبت بـه دوره   ي كشاورزان، شاخصدرصدي حقابه

شـهر  برداري از خـط انتقـال آب سـد بـه    اما با بهره. برداري از سد بهبود يافته استقبل از بهره

نتـايج آزمـون كـاي دو اثـرات     . هاي اقتصادي متوقف خواهد شداسفراين، روند بهبود شاخص

–از نظر اجتمـاعي  . كندمثبت اقتصادي در پاياب سد بيدواز و اثرات منفي در كارده را تأييد مي

مديريتي در پاياب هر دو سد اغلب متغيرهاي تعريف شده، از نگاه جامعه منفي ارزشيابي شـده  

اي بـه دانـش و مـديريت بـومي، ناديـده گـرفتن       توجهها، بيسي به طرحدنگاه صرفاً مهن. تاس

ها، بوروكراسـي گسـترده ناشـي از حاكميـت     عرفي و مدني حاكم بر منابع آب رودخانهينقوان

ي بـروز نارضـايتي و   بـرداران، زمينـه  ها و همچنين ايجاد توقعات كاذب در بهرهدولتي بر سازه

مديريتي –اثرات منفي در بعد اجتماعي . بران را فراهم نموده استفي بين حقابههاي منواكنش

در بيـدواز، نظـر   . در پاياب سد كارده به كمك آزمون كاي دو، مورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت    

اكثريت جامعه نسبت به چهار متغير منفي، سه متغير تفاوتي نكـرده و يـك متغيـر مثبـت بـوده      

ي كارده، وضعيت متغيرهاي محيطي از جمله سرسـبزي در  وژيكي در حوضهدر بعد اكول. است

اي كه بيشتر درختـان  ها روند منفي داشته، به گونهمحيط روستاها، تنوع محصوالت و دبي قنات

. مثمر و غيرمثمر از بين رفته و آثار باغات خشكيده در بسياري از روستاها قابل مشـاهده اسـت  

ساير قنـوات در طـول   دهي كم داير است ووجود، اكنون دو رشته با آباز دوازده رشته قنات م

ها و رهاسـازي آب  اما در بيدواز به دليل كنترل سيالب. اندداري از سد خشك شدهبردوره بهره

ها، به ويـژه در ماههـاي تابسـتان، وضـعيت اكولـوژيكي از جملـه سرسـبزي        در بستر رودخانه

بخش عمده مشكالت بـه وجـود آمـده، بـه     . ا بهبود يافته استهو دبي قناتي رودخانهحاشيه

مـدار در سـاخت و   ويژه در ابعـاد اجتمـاعي و مـديريتي ناشـي از مشـكالت، رويكـرد دولـت       

ي الزم در اين مسـأله انگيـزه  . هاي هدف بوده استاي به گروهتوجهها و بيبرداري از سازهبهره

فاده بهينه از منابع آب تنظيم شده را با موانع جـدي  برداران جهت ايجاد تحول به منظور استبهره

ها كارايي الزم جهت ايجاد تحول به منظـور تحقـق   گذاريدر نتيجه سرمايه. روبرو ساخته است

ي مورد مطالعـه و تخصـيص   اكنون به دليل ارزش آب در محدوده. اهداف تعيين شده را ندارند
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هـاي  بينـي شرب و بهداشت شـهري، پـيش  بخشي از آب هر دو سد كارده و بيدواز به مصارف

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي و محيطـي و حتـي حفـظ       انجام شده در خصوص بهبـود شـاخص  

از سـدها، مسـتلزم ايجـاد تحـول در مـديريت      برداريها در سطح قبل از بهرهوضعيت شاخص

ردمـي  منابع آب و ايجاد بستر مناسب براي حضور بازيگران مؤثر، به ويـژه مـردم و نهادهـاي م   

ي مـوفقي نبـوده   هاي آبي تاكنون تجربـه ي مديريت دولتي در خصوص سازهاست، زيرا تجربه

هـاي  شود در مديريت منابع آب سازهاز اين رو پيشنهاد مي. (www.dams.org/reports). است

مردم و نهادهاي مردمي همراه با عناصر دولتي مرتبط . مهندسي بيدواز و كارده تجديد نظر شود

كشاورزي با تعامل مثبت با يكديگر و تفكيك وظايف حاكميتي و مـديريتي و واگـذاري   با آب

البتـه ايـن   . ي استفاده بهينه از منابع آب را فراهم كنندوظايف مديريتي به نهادهاي مردمي زمينه

برداران با استفاده بهينـه از منـابع آب تنظـيم    هاي متناسب جهت آشنايي بهرهمهم بايد با آموزش

ي كشت و نگهداري تأسيسـات همـراه   به منظور بهبود راندمان آبياري، ترويج الگوي بهينهشده

.باشد
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