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چکیده
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مقدمه
ایدۀ توسعۀ پایدار برای اولین بار در سال 1791
مطرح شد .از آن زمان بیشاز  111نوع تعریف از
توسعۀ پایدار ارائه شده است؛ اما گستردهترین و
تأثیرگذارترین تعریف پذیرفتهشده مربوطبه کمیسیون
جهانی سازمان ملل متحد در محیطزیست و توسعه
در سال  1789در «کنفرانس آیندۀ مشترک ما»
میباشد که توسعۀ پایدار تأمین نیازهای اساسی عصر
حاضر بدون بهخطرانداختن نیازهای نسلهای آینده
تعریف شده است ( .)Qu et al, 2015: 686براساس
تعریف توسعۀ پایدار توجه به ظرفیتهای محیطی و
استفادۀ مناسب از آنها یک اصل مهم محسوب
میشود .با توجه به محدودیت منابع آب ،افزایش
جمعیت شهرها و روستاها ،تمایل به زندگی
شهرنشینی ،توسعۀ شهرهای موجود ،ایجاد شهرهای
جدید ،توسعۀ صنایع و گسترش زمینهای زراعی در
روستاها ،نگرش به موضوع برنامهریزی امور آب از
دیدگاههای مختلف ،امری ضروری و حیاتی است
(شایان و همکاران .)12 :1888 ،کاهش نزوالت جوی،
رشد جمعیت و اهمیت تأمین مواد غذایی برای
جمعیت روبهافزایش و شرایط خاص جغرافیایی ایران
سبب شده تا مدیران کشور بیشازپیش به کنترل و
مهار آبهای سطحی توجه کرده و ساخت سد را
بهعنوان یک عامل راهبردی در دستور کار قرار دهند
(رحمتی و نظریان.)42 :1887 ،درواقع بیشتر کشورهای
توسعهیافته ،ساخت و اجرای متعدد طرحهای توسعۀ
منابع آب را بهمنظور تسریع در رسیدن به توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی پیگیری میکنند و سد بهعنوان
یکی از سازههای مهم در سیستمهای انتقال و منابع
آب مطرح است (پیرستانی و شفقتی21 :1888 ،؛
 .)Ishida et al,2003: 149بدون شک این پروژهها
تأثیرات مثبت یا منفی زیادی را در ابعاد مختلف
بهدنبال دارند (قیامی.)4 :1871،
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برای نمونه نتایج تحقیقاتی در هلند نشان میدهد

که در برخی مناطق این کشور ،کشاورزان برای
برآورد کردن تأثیرات مدیریت آب بر روی زمینهای
کشاورزی ،تعیین سودآوری اقتصادی ،تدوین
استراتژیها و تصمیمات عملی در زمینۀ مدیریت آب،
نیاز به رویآوردن به روشهای مناسبتر در تأمین
آب موردنیاز کشاورزی با توجه به تأثیرات مثبتی که
سدها در زمینههای اقتصادی و بهخصوص اقتصاد
کشاورزی دارند ،میباشند ()DeVos et al, 2006: 187
یا نتایج تحقیقاتی بر روی سد بزرگ آسوان 1در
کشور مصر نشان میدهد که این سد عالوهبر اینکه
کنترلکنندۀ ذخیرۀ آب فراهمشدۀ دریاچۀ ناصر
است ،موجبات رشد کشاورزی ،رونق تولیدات
کشاورزی ،رونق حملونقل و درنهایت پویایی جامعۀ
روستایی مصر شده است (.)Strzepek et al,2008: 122
1
آواکل ( )1111به بررسی تأثیرات سد پاک مون
پرداخته و معتقد است که سدها عالوهبر تأثیراتی که
ازلحاظ اقتصادی بر ساکنان پیرامون خود میگذارند،
تأثیرات اجتماعی و سیاسی نیز بههمراه دارند
( .)Avakol, 2002: 44نتیجۀ تحقیق کمپبل ()1111
نشان داد که ازلحاظ زیستمحیطی ،سد گورجس
باعثشده که منطقه آسیبپذیرتر شود و روند
فرسایش و رانش زمین بهویژه در اراضی کشاورزی
افزایش یابد .عالوهبراین ،تغییرات آبوهوای محلی و
تعارضات مکانی نیز از دیگر پیامدهای آن بوده است
()Campbell, 2012 :2؛ بنابراین سدها بهعنوان
پروژههای عظیم اقتصادی و صنعتی در سطح
منطقهای ،تأثیرات متفاوت مکانی -فضایی ازنظر
ساختاری-کارکردی را بر توسعۀ پایدار شهری و
روستاییپیرامون برجای میگذارند(رحمتی.)11 :1871،
این تأثیرات در ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،زیستمحیطی ،کالبدی و ...در مراکز
1-Aswan
2-Pak mun
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سکونتگاهی انسانی نمود پیدا میکنند (ریاحی سامانی
و همکاران .)1 :1881 ،با توجه به همین تأثیرات
منفی ،برخی سازمانهای بینالمللی ،مطالعاتی
بهمنظور متوقفکردن پروژههای تأمین آب ازجمله
سدها در کشورهای درحالتوسعه انجام دادهاند .بر
همین اساس در مدیریت منابع آب ،توسعۀ فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی مورد توجه قرار
گرفته است ( .)Tahmicioglu et al, 2007: 259ازنظر
کمیسیون جهانی 1با گسترش دانش و تجربۀ بشری،
ساخت سدها بهطور گستردهای مورد مباحثه قرار
گرفته است .نحوۀ احداث و پیامدهای اجتماعی-
اقتصادی سدها بهصورت مسئلهای جهانی در محافل
بینالمللی مطرحشده که اثربخشی سدها بر جوامع و
روستاهای پیرامون ،نحوۀ معیشت مردم و ساکنان
حوزههای پیرامونی و نیز اکوسیستمها از این گونه
مسائل بهشمار میروند (کمیسیون جهانیسدها:1111 ،
)18؛ اگر مدیریت بهینه و مطلوبی چه قبل و چه بعد
از ایجاد سد درجهت بهرهوری بهتر از آن و همچنین
منابع محیطی وجود داشته باشد؛ مسلما میتوان از
بسیاری پیامدهای منفی تأثیرگذار آن در سطح یک
منطقه جلوگیری کرد و روند توسعه را بهسمت
توسعۀ پایدار محیطی سوق داد (سعادتی و همکاران،
)1 :1888؛ اما درصورتیکه اینگونه نباشد و مدیریت

و نگرش سیستمی نیز در سطوح مختلف حاکم
نباشد ،نتیجۀ آن بروز مسائل و پیامدهای جدیدی
است که گریبانگیر نقاط روستایی و شهری خواهد
شد؛ بنابراین روستاها در پیوند مستقیم با طرحهای
توسعه قرار دارند و این طرحها تأثیرات کامال
مشخصی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان
میگذارند .امروزه تالش میشود تا در قالب ارزیابی
آثار توسعهای طرحها ،سود و زیان فعالیتهای
توسعهای بر هر منطقه ارزیابی و تحلیل شود
(ملکحسینی و میرکزاده.)487 :1878 ،
1-World Commission
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با توجه به آنچه که بیان شد ،تحقیقات گذشته
اثرات سدها را بهصورت کلی مورد مطالعه قرار داده و
کمتر در یک چارچوب و سطح معین عمل کردهاند؛
اما تحقیق حاضر عالوهبر نوع دیدگاه حاکم یعنی
توسعۀ پایدار به حوزۀ مورد مطالعه ،تأکید خاصی بر
روی اثرات اجتماعی سد بر سکونتگاههای روستایی
دارد .موضوعی که در تحقیقات قبلی کمتر به آن
توجه شده و درواقع اثرات سدها را بهصورت کلی
مورد مطالعه قرار دادهاند؛ بنابراین تحقیق حاضر
درصدد آن است که این خأل مطالعاتی (توجه خاص
به مطالعۀ روستاها) را پوشش دهد و بهصورت ویژه
اثرات سدها را بر جامعۀ روستایی مورد مطالعه قرار
دهد.
سد کارون  8بزرگترین سد قوسی خاورمیانه و
یکی از نمونه سدهای مخزنی ایران است که بر روی
رودخانۀ کارون در جنوب غربی ایران و در شهرستان
ایذه (استان خوزستان) احداث شده است .نیروگاه این
سد درحالحاضر با تولید سالیانه  2191میلیون
کیلووات ساعت انرژی ،یکی از بزرگترین نیروگاههای
برق آبی ایران است .هدف از احداث سد و نیروگاه
کارون  ،8تأمین بخشی از برق موردنیاز کشور ایران و
نیز کنترل سیالبهای مخرب است .از زمان آبگیری
سد کارون  8تاکنون ،بیش از  8سیالب با دبی بیش
از  1111مترمکعب بر ثانیه توسط این سد مهار شده
است که از آنجمله میتوان به دو سیالب  1411و
یک سیالب  2811مترمکعب بر ثانیه اشاره کرد
(شرکت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران .)18 :1871،در
طول دورۀ ساخت ،فرصتهای اشتغال بهوجود آمده
در طرح کارون ( 8اشتغال مستقیم و غیرمستقیم)
بالغبر  11هزار نفر بوده است که بسیاری از این افراد
را مردم روستایی تشکیل میدادهاند .در حریم کارگاه
و دریاچۀ کارون  ،8تعداد  18نقطه آبادی کوچک و
بزرگ واقعشده که  87روستا عرصه و اعیان خود و
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مابقی بخشی از اراضی خود را ازدست دادهاند (جهاد

روش تحقیق

دانشگاهی دانشگاه تهران)81 :1881،؛ ازاینرو این سد
تأثیرات فضایی -مکانی مختلفی را بر حوزۀ پیرامون
خود ازجمله نقاط روستایی تحتنفوذ بر جای
گذاشته است؛ چراکه با ایجاد این سد ابعاد فضایی-
مکانی و روند توسعۀ روستاها و نقاط شهری در
منطقه تحتشعاع آن قرار گرفته است .عالوهبر مدت
 11سالۀ انجام این پروژه که بسترهایی را برای مردم
روستاها ازنظر اشتغال و فعالیتهای مختلف فراهم
کرده؛ اما ساختارهای اجتماعی روستاها نیز
تحتتأثیر آن بوده است؛ بنابراین روستاهای پیرامون
سد در طول مدت ساخت و بهرهبرداری سد دچار
تغییرات ساختاری-کارکردی متنوعی شدند،
بهگونهایکه بسیاری نواحی روستایی خالی از سکنه
شدند .این تغییرات و تحوالت خود سؤاالتی را مطرح
میکند که علل و چرایی این موضوع و تغییرات در
روستاها به چه مسئلهای برمیگردد؟ و آیا سد کارون
 8دارای اثرات اجتماعی بر روستاهای پیرامون خود
بوده است؟ با توجه به ساختار روستاها قبل و بعد از
ایجاد سد بهنظر میرسد که سد در این بعد اثرات
متنوعی بر پیکرۀ روستاها تحمیل کرده است .برای
اینکه مشخص شود که سد کارون  8بهعنوان یکی از
پروژههای توسعۀ منابع آب در ایران ،چه تأثیرات
اجتماعی از زمان شروع آن (سال  )1898تاکنون بر
نقاط روستایی منطقه داشته و درجهت پایداری
اجتماعی چگونه عمل کرده است  -بررسی نظاممند
این موضوع میتواند در این زمینه راهگشا و قابل
تعمیم به دیگر مناطق و نمونههای سدسازی باشد -؛
بنابراین وضعیت روستاها در دو مقطع قبل و بعد از
ایجاد سد مورد بررسی قرار گرفت تا اثرات اجتماعی
آن مشخص شود .این موضوع هدف اصلی تحقیق را
بیان میکند.

این تحقیق باا توجاه باه ماهیات آن ،توصایفی-
تحلیلای؛ ازنظاار هاادف ،کاااربردی و بااراساااس روش،
کماای-کیفاای (ترکیباای) 1اساات .در ایاان پااژوهش
نمیتوان روساتاها را باراسااس تقسایمات بخاش یاا
دهستان به عنوان جامعۀ آماری درنظر گرفت؛ چراکاه
روستاها به فراخور فاصاله از ساد کاارون  8تاأثیرات
متفااااوتی را ازجملاااه در بخاااش زیساااتمحیطااای
پذیرفته اند .بهترین گزینه برای انتخاب جامعۀ آمااری
در حوزۀ سد کارون  8ازنظر نقاط روستایی این اسات
که روستاها براساس یک فاصلۀ مشاخص و همچناین
خصوصیات جغرافیایی انتخااب شاود .بارای انتخااب
روستاها معیارهایی ازجمله روستاهایی در حاوزۀ ساد
کااارون  8و رود کااارون ،فاصاالۀ  1کیلااومتری بااا رود
کارون ،توپوگرافی کمتر از  1111متر ارتفااع ،حضاور
نیروی انسانی آن ها در احاداث ساد کاارون  8ماورد
تأکید قرار گرفت .ازجمله دالیال درنظارگارفتن ایان
معیارها به ماواردی مانناد کوهساتانیباودن منطقاه،
یکسانسازی داده های برداشتشده و کااهش تفااوت
روسااتاها ،انتخاااب روسااتاهای هدفمنااد ،انتخاااب
روستاهایی با تأثیرپذیری بیشتر از ساد ،لحااظکاردن
معیار فاصله از سد و رود کارون که بهنسابت فاصاله،
مسلما تأثیرپذیری کمتر یا بیشاتر مایشاود و غیاره.
بهصورت کلیتر ،بهدلیال اینکاه تحقیاق حاضار یاک
تحقیااق جغرافیااایی اساات ،لحاااظکااردن برخاای
خصوصیات جغرافیاایی در انتخااب روساتاها ،میازان
دقت تحقیق را افزایش میدهد و آن را با نموناههاای
تحقی اق قبل ای متمااایز م ایسااازد .ازآنجاااکااه تعااداد
روستاهای مشخص شده حوزۀ سد کارون  8باراسااس
معیارهای درنظر گرفته شده 18 ،روستاسات و امکاان
دسترسی و مطالعۀ همۀ آن ها وجود نداشت ،به همین
دلیل  88آبادی بهعنوان روستاهای نمونه تعیین شاد.
1- Mix method
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ای ان روسااتاها دارای جمعی ات  18111نفاار و 1481
خانوار میباشند .گاروهبنادی روساتاها در ساه ماورد
(بدون تغییر ،صرفا تملاک اراضای و جاباهجاا شاده)
براساس میزان تأثیرپذیری روساتاها از ساد مشاخص
شااده اساات کااه ایاان تأثیرپااذیری ازطریااق سااؤال
مطرح شده در عملیات پرسشگری مشخص شد .تعداد
نمونۀ مورد مطالعه برای هرکدام از گروهها ،باراسااس
میزان نمونۀ مورد مطالعه برای هر روستا باوده اسات؛
چراکه به فراخور تعداد روستاها ،تعداد نمونه برای هر
طبقه یا گروه نیز متفاوت بوده است .براساس فرماول
کوکران ،1نمونۀ آماری به تعداد  882خانوار محاسابه
و درنهایت به منظور افزایش دقت و اطمینان باه 841
خانوار ارتقاا یافات .پرسشاگری در ساطح سرپرسات
خانوار روستایی انجام گرفت .روایی تحقیق با استفاده
از نظرات کارشناساان ( 11نفار از اساتادان دانشاگاه)
انجام شد و پایایی ابزار ازطریق ضریب آلفای کرونباخ
در سطح  1/91تأیید شد .در ایان فرماول =n ،حجام
نمونه؛  =zمقدار آمارۀ توزیع نرماال اساتاندارد 1/71؛
 =dدقت احتمال مطلوب ()1/14؛  =Nتعاداد اعضاای
کاال جامعااه (جمعیاات روسااتایی  1481خااانوار)؛
 =pاحتماال وجاود صافت ( )1/4و  =qاحتماال نبااود
صفت ( )1/4است.
Nz 2 pq
Nd 2  z 2 pq

n

)2531(1 / 96) 2 (0 / 5)(0 / 5
)  334  350
)2531(0 / 05) 2  (1 / 96) 2 (0 / 5)(0 / 5

n

درنهایت دادهها پس از جمعآوری ،با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSیکپارچه میشوند .همچنین بر
اساس مصاحبۀ هدفمند با  88مدیر محلی روستاهای
موردمطالعه ،بررسی کیفی براساس تحلیل محتوا
انجام و نتایج آن ارائه شد.

1- Cochrane

معرفي منطقۀ مورد مطالعه

شهرستان ایذه در استان خوزستان ،در  81درجه
و  41دقیقه و  11ثانیۀ شمالى و  27درجه و 41
دقیقه و  11ثانیۀ شرقی نسبتبه گرینویچ واقع شده
است که از شرق و شمالشرق به شهرستانهای
فارسان و کوهرنگ و از شمال و شمالغرب به
شهرستان مسجدسلیمان ،از جنوب و جنوبغرب به
استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان باغ ملک
منتهی میشود .مرکز اینشهرستان در دامنۀ کوههای
زاگرس با ارتفاع  919متری از سطح دریا و مساحت
 8997/87کیلومتر مربع قرار دارد .میزان باران ساالنه
بهطور متوسط  141میلیمتر و متوسط درجه حرارت
نیز  12درجه سانتیگراد است (میکانیکی و صادقی،
 .)42 :1871براساس سرشماری نفوس و مسکن
 1871شهرستان ایذه دارای سه بخش مرکزی ،دهدز
و سوسن و  848روستای دارای سکنه است .کل
جمعیت روستایی منطقه بالغ بر  81718نفر و
 11898خانوار است (مرکز آمار ایران.)1871 ،
سد کارون  8یکی از بزرگترین سدهای ایران
است که بر روی رودخانۀ کارون در جنوب غربی
ایران احداث شده است .هدف از احداث سد و
نیروگاه ،تأمین بخشی از برق موردنیاز کشور ایران و
کنترل سیالبهای مخرب است .ساختگاه سد و
نیروگاه کارون  ،8در  18کیلومتری شرق شهرستان
ایذه و در فاصلۀ  111کیلومتری مصب رودخانۀ
کارون در شمال شرقی استان خوزستان است (شرکت
توسعۀ منابع آب و نیروی ایران.)1871 ،
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شکل  :9نقشۀ موقعیت جغرافیایي منطقه و توزیع روستاهای مورد مطالعه

تهیه و ترسیم  :نگارندگان1874 ،

نتایج و بحث
دادههای مورد بررسی تحقیق براساس چارچوب
جدول ( )1است؛ به این صورت که  4متغیر اصلی در
بعد اجتماعی با توجه به تأثیرات سد و پایداری در
این زمینه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .هریک
از  4متغیر براساس شاخصهای مختلف که در جدول
( )1ارائه شده است ،بررسی و تحلیل شد که در ادامه
نتایج در سطح متغیرها ارائه میشود.
ارزیابي توصیفي متغیرهای اجتماعي
ارزیابی کلی متغیرهای اجتماعی نشان میدهد که
تفاوت چندانی در قبل و بعد از ایجاد سد در آنها
مشاهده نمیشود؛ چراکه میانگین مقیاس متغیرها
قبل از ایجاد سد برابربا  8/11و انحراف معیار 1/881
بوده و در بعد از ایجاد سد نیز دارای میانگین  1/82و
انحراف معیار  1/878است؛ بنابراین تفاوتی در قبل و
بعد از ایجاد سد در متغیرهای اجتماعی بهصورت

کلی وجود دارد و سد تأثیرات منفی در بعد از ایجاد
سد داشته است؛ اما در سطح هریک از متغیرها
میتوان برخی تفاوتها را مشاهده کرد .در قبل از
ایجاد سد متغیرهای تعلق و وابستگی مکانی با
میانگین  ،8/18انحراف معیار  1/412و تغییرات
ساختار اجتماعی-فرهنگی با میانگین  8/18و انحراف
معیار  1/288وضعیت مناسبی را داشتهاند .همینطور
متغیر تغییرات جمعیت با میانگین  8/88بیشترین
تأثیرپذیری را از سد داشته که این تأثیرپذیری
بهصورت تثبیت جمعیت و دیگر موارد است .بهطور
کلی بایستی بیان کرد که سد در بعد از ایجاد ،در
برخی موارد بهصورت تأثیرگذاری مثبت عمل کرده و
در برخی موارد نیز تأثیرگذاری آن بهصورت منفی
بوده است .جدول ( )1وضعیت کلی متغیرهای
اجتماعی بررسیشده و آمار توصیفی آنها را ارائه
میدهد.
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جدول  :9متغیرها و شاخصهای مورد تأکید

شاخصها
بهبود آب آشامیدنی (کمیت) ،دسترسی جادۀ ارتباطی ،دسترسی به خدمات بهداشتی ،دسترسای
به خدمات ارتباطی ،دسترسی به امکانات اقامتگاهی ،دسترسی به خدمات و مواد غذایی ،دسترسی
به شبکۀ برق ،دسترسی به شبکۀ گاز.

متغیر
توسعۀ امکانات
رفاهی -خدماتی
تغییرات جمعیت
ساختار اجتماعی-
فرهنگی

مهاجرت ،تغییرات نیروی جوان روستا ،تغییرات دانشآموزان در روستا ،اجبارکاردن خانوارهاا باه
نقل مکان ،ساماندهی جمعیت.
افزایش مشارکت مردم در فعالیت ها ،کاهش اختالفات مردم ،افزایش مسائولیت پاذیری (محیطای
و ،)...افزایش تعامل مردم ،افزایش درآمد و ثروت ،کاهش فقر ،توزیع عادالنۀ منابع ،امنیت زندگی،
توزیع عادالنۀ منابع ،سطح سالمت روانی ،سطح سالمت جسمی ،کاهش جرم.

تعلق و وابستگی
مکانی

عالقهمندی به زندگی در روستا ،عالقهمندی نسبتباه زنادگی در کناار اقاوام و آشانایان ،میازان
اولویت به تحصیل فرزندان در شهر ،میزان اولویتدادن به گذراندن اوقاف فراغت در روستا ،میزان
مراجعات به شهر.

ساختار مسکن

اهمیتدادن به مقاوم سازی مسکن ،تعمیرات مساکن درنتیجاۀ نشسات زماین و لارزههاا ،تغییار
کاربریهای اقتصادی مسکن ،تخریب یا ایجاد شکاف در مسکن درنتیجۀ لرزههاا ،ارائاۀ تساهیالت
اعتباری در زمینۀ مسکن.

مأخذ :نگارندگان1874 ،
جدول  :8ارزیابي کلي متغیرهای اجتماعي در قبل و بعد از ایجاد با توجه به تأثیرگذاری سد

ردیف

متغیرهای اجتماعی

1

توسعۀ امکانات رفاهی -خدماتی

اسهها
مق8یگوی

1
8
2
4
-

تغییرات جمعیت
ساختار اجتماعی -فرهنگی
تعلق و وابستگی مکانی
ساختار مسکن
مجموع

 4گویه
 11گویه
4گویه
 4گویه
-

ردیف

متغیرهای اجتماعی

ترکیب

توسعۀ امکانات رفاهی -خدماتی
1
تغییرات جمعیت
1
ساختار اجتماعی -فرهنگی
8
تعلق و وابستگی مکانی
2
ساختار مسکن
4
مجموع
مأخذ :نگارندگان1874 ،

ترکیب
اسیهها
مق8ی گو
 4گویه
 11گویه
4گویه
 4گویه
-

قبل از ایجاد سد
توزیع آماری
انحراف معیار
میانگین
1/91

1/898

1/111
8/88
1/288
8/18
1/412
8/18
1/148
1/98
1/881
8/11
بعد از ایجاد سد
انحراف معیار
میانگین
8/11
1/84
1/24
1/91
1/77
1/82

1/221
1/111
1/111
1/484
1/271
1/878

ضریب
رات
تغیی
1/188
1/117
1/187
1/148
1/171
1/119
ضریب
رات
تغیی
1/189
1/171
1/118
1/171
1/112
1/121

188

ارزیابي نواحي روستایي در قبل و بعد از ایجاد
سد ازنظر مؤلفۀ اجتماعي
برای ارزیابی نواحی روستایی ازنظر اجتماعی در
دو مقطع زمانی قبل و بعد از ایجاد سد ،از آزمون تی
نمونههای وابسته استفادهشده است .این آزمون برای
مقایسۀ دادههای نرمال در دو حالت متفاوت بر اساس
یک نمونه عمل میکند .نتایج این بخش نشان
میدهد که با توجه به سطح معناداری بهدستآمده
برای متغیرهای بررسیشده که برابربا 1/111
میباشند ،تفاوت معناداری درزمینۀ مؤلفۀ پایداری
اجتماعی نواحی روستایی در قبل و بعد از ایجاد سد
مشاهده میشود .براساس جدول ( )8همۀ متغیرها با
توجه به اینکه سطح معناداری آنها برابربا 1/111
است و چون از  1/14کمتر میباشد ،تفاوت آنها در
دو مقطع زمانی مورد تأیید قرار میگیرند .هرچند که
این تفاوت میانگینها برای هریک از متغیرها کم
است و درواقع نشانگر آن است که تأثیرات سد بر
پایداری اجتماعی روستاها پایین بوده است .بر این
اساس در ابتدا متغیر و حالت قبل از ایجاد سد وارد
تحلیلشده است .اگر مقدار میانگین و  tمحاسبهشده
مثبت باشد ،نشانگر آن است که آن متغیر در بعد از
ایجاد سد ،تغییری در روندش وجود نداشته است و
برعکس درصورتیکه میانگین و  tمحاسبهشده منفی
باشد ،نشانگر آن است که میانگین آن متغیر در بعد
از ایجاد سد بهتر از وضعیت قبلی آن است و سد،
تأثیراتی در روند بهبود آن داشته است؛ ازاینرو،
متغیرهای ساختار مسکن (با میانگین  -1/117و t
محاسبهشده برابربا  )-8/181و توسعۀ امکانات
رفاهی -خدماتی (با میانگین  -1/281و  tمحاسبهشده
برابربا  )-11/29با توجه به میانگین و  tارائهشده که
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منفی است ،میتوان اینگونه استنباط کرد که

وضعیت بعد از ایجاد سد برای این موارد مناسبتر
بوده و سد در این زمینه تأثیرات مثبت داشته است.
هرچند با توجه به تفاوت میانگین این میزان
تأثیرگذاری پایین است.
بررسی سه متغیر تغییرات جمعیت (با میانگین
1/781و  tمحاسبهشده برابربا  ،)118/24تعلق و
وابستگی مکانی (با میانگین 1/711و  tمحاسبهشده
برابربا  )84/98و همچنین ساختار اجتماعی -فرهنگی
(با میانگین 1/197و  tمحاسبهشده برابربا ،)18/72
نشان میدهد که با توجه به مقادیر ارائهشده ،وضعیت
قبل از ایجاد سد برای هرکدام از آنها بهتر و
مطلوبتر بوده است و با ایجاد سد وضعیت آنها
ناپایدار شده است؛ چراکه میانگین و  tارائهشده،
مثبت بوده و این نشانگر آن است که مقادیر متغیرها
در حالت قبل از ایجاد سد بیشتر و بهتر بوده است؛
هرچند این تفاوت چندان نیست .این مقدار تفاوت
کم را با بررسی مقدار میانگین متغیرها بهخوبی
میتوان مشاهده و درک کرد .بهطورکلی از مجموع 4
متغیر بررسیشده در بخش اجتماعی ،سه متغیر در
بعد از ایجاد سد وضعیتشان ناپایدار شده و دو متغیر
دیگر بهنسبت قبل از ایجاد ،کمی وضعیت آنها بهتر
شده است ،هرچند این بهترشدن چندان تفاوتی با
مقطع قبل از احداث سد نداشته است؛ بنابراین
میتوان اینگونه بیان کرد که سد بر متغیرهای
اجتماعی مورد تأکید ،هرچند تأثیرات مطلوب و
مثبتی در برخی موارد داشته است؛ اما این تأثیرات
بسیارکم بوده و درواقع اثرات منفی و ناپایدار آن
بیشتر بوده است.
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جدول  : 3بررسي معناداری متغیرهای اجتماعي نواحي روستایي ازنظر تأثیرگذاری سد (آزمون  tنمونههای وابسته)
سطح
 %74فاصله اطمینان
میانگینخطای
انحراف
میانگین
متغیر های
 dfمعناداری
وضعیت
t
اجتماعی
حد باال
( )Meanاستاندارد انحرافاستاندارد حدپایین
()Sig
قبل از ایجاد -بعد
1/111 827
118/24
1/718
1/771
1/118
1/142
1/781
تغییرات جمعیت
از ایجاد سد
تعلق و وابستگی
مکانی

قبل از ایجاد -بعد
از ایجاد سد

1/711

1/411

1/111

1/719

1/118

84/98

827

1/111

ساختار اجتماعی-
فرهنگی

قبل از ایجاد -بعد
از ایجاد سد

1/197

1/287

1/118

1/188

1/914

18/72

827

1/111

مسکن

قبل از ایجاد -بعد
از ایجاد سد

-1/117

1/298

1/114

-1/147

-/147

-8/181

827

1/111

توسعه امکانات
رفاهی-خدماتی

قبل از ایجاد -بعد
از ایجاد سد

-1/281

1/989

1/121

-1/414

-1/211

-11/29

827

1/111

مأخذ :نگارندگان1874 ،

بررسي تفاوت معناداری متغیرها براساس نوع

گروهبندی انجام گرفته (روستاهای بدون تغییر،

تأثیرپذیری نواحي روستایي

روستاهای جابهجا شده و روستاهای صرفا تملک

در این قسمت نیز تفاوت معنیداری متغیرها

اراضی) مورد تأیید قرار گرفت؛ اما متغیرهای تغییرات

براساس نوع تأثیرپذیری نواحی روستایی مورد تأکید

جمعیت ،ساختار اجتماعی-فرهنگی ،تعلق و وابستگی

قرارگرفته است .نوع تأثیرپذیری روستاها در سه

مکانی و ساختار مسکن در سطح ( ،)Sig=1/111وجود

نمونه؛ روستاهای بدون تغییر ،روستاهای جابهجا شده

تفاوت معناداری آنها در بین گروهبندی روستایی

و همچنین روستاهایی که صرفا تملک اراضی در

انجامگرفتهشده مورد تأیید قرار گرفت .همچنین

آنها صورت گرفته شده است ،تقسیمبندی شدهاند.

بررسی معنیداری تفاوت متغیرها در بعد از ایجاد سد

این تقسیمبندی براساس دادههای گردآوریشده و

نشان میدهد که بین همۀ متغیرها ،تفاوت معناداری

میزان خسارات و تبعات پذیرفتهشده از سد برای

در سطح ( ،)Sig=1/111براساس گروهبندی روستاها

طبقهبندی روستاها مورد لحاظ قرار گرفت .برای

ازنظر تأثیرپذیری از سد وجود دارد .درحقیقت سد

بررسی معناداری در این زمینه از آزمون تحلیل

تأثیرات متفاوتی در بعد از ایجاد ازنظر متغیرهای

فیشر) استفاده شده است .بررسی

اجتماعی ذکرشده بر روستاهای پیرامون داشته است

متغیرهای اجتماعی در قبل از ایجاد سد نشان

و حداقل یکی از گروهبندی روستاها ،از دو مورد دیگر

میدهد که بهجز متغیر توسعۀ امکانات رفاهی-

ازنظر تأثیرپذیری از سد درجهت پایداری اجتماعی

خدماتی 2 ،متغیر دیگر براساس گروهبندی انجام

تفاوت دارد .جدول ( )2نتایج بررسی تفاوت

گرفته دارای تفاوت معناداری ازنظر مؤلفۀ اجتماعی

معنیداری متغیرهای اجتماعی را در قبل و بعد از

میباشند .متغیر توسعۀ امکانات رفاهی -خدماتی با

ایجاد سد براساس نوع تأثیرپذیری نواحی روستایی

مقدار ( ،)Sig=1/918نبود تفاوت معناداری آن در

بیان میکند.

واریانس

(F
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جدول  :3بررسي تفاوت معناداری متغیرها براساس نواحي روستایي (روستای بدون تغییر ،روستای جابهجا شده
و روستای صرفا تملک اراضي) قبل و بعد از ایجاد سد تحلیل واریانس ( Fفیشر)
بررسی تفاوت معناداری متغیرها در بعد از ایجاد سد

بررسی تفاوت معناداری متغیرها در قبل از ایجاد سد
ردیف

متغیرها

F

Sig

ردیف

متغیرها

F

Sig

1

توسعۀ امکانات رفاهی -خدماتی

1/812

1/918

1

توسعۀ امکانات رفاهی -خدماتی

41/81

1/111

1

تغییرات جمعیت

7/781

1/111

1

تغییرات جمعیت

89/78

1/111

8

ساختار اجتماعی -فرهنگی

188/1

1/111

8

ساختار اجتماعی -فرهنگی

81/22

1/111

2

تعلق و وابستگی مکانی

121/1

1/111

2

تعلق و وابستگی مکانی

171/1

1/111

4

ساختار مسکن

882/1

1/111

4

ساختار مسکن

112/8

1/111

مأخذ :نگارندگان1874 ،

پس از مشخصشدن تفاوت معناداری متغیرهای
اجتماعی ازنظر تأثیرگذاری سد در بین روستاهای
گروهبندی روستایی انجامگرفتهشده (روستاهای بدون
تغییر ،روستاهای جابهجا شده و روستاهای صرفا
تملک اراضی) ،با توجه به اینکه استفاده از تحلیل
واریانس نمیتواند مشخص کند که این تفاوتها بین
کدامیک از گروهها میباشد ،بنابراین برای
مشخصکردن اختالفات سطح روستاهای موردمطالعه
ازنظر تأثیرگذاری سد در متغیرهای اجتماعی معنیدار
شده ،از آزمون دانکن 1استفاده شد .بررسی تفاوت
گروهبندی روستایی تعریفشده در قبل از ایجاد سد در
زمینۀ متغیرهای اجتماعی نشان میدهد که دربارۀ
متغیر تغییرات جمعیت روستاهای جابهجاشده بهترین
وضعیت با میانگین  1/78و روستاهای صرفا تملک
اراضی با  1/81بدترین وضعیت ،در زمینۀ متغیر
ساختار اجتماعی -فرهنگی ،روستاهای جابهجاشده با
مقدار  8/41بهترین وضعیت و روستاهای بدون تغییر
با میانگین  1/99بدترین شرایط ،در زمینۀ میزان تعلق
و وابستگی مکانی و نیز روستاهای صرفا تملک اراضی
با مقدار  2/11بهترین و روستاهای بدون تغییر با
میانگین  8/11بدترین و همچنین در زمینۀ ساختار
مسکن نیز روستاهای صرفا تملک اراضی با میانگین
 1/71بهترین و روستاهای بدون تغییر با  1/41بدترین
 -1آزمون دانکن ( :)Dunkanیک آزمون تعقیبی است که پس از مشخصشدن تفاوت
گروهها ،با استفاده از آن میتوان مشخص کرد که تفاوتها مربوط بهکدام گروه است.

شرایط را داشتهاند .همچنین در بعد از ایجاد سد نیز
متغیر توسعه امکانات رفاهی -خدماتی برای روستاهای
جابهجاشده با میانگین  8/21بهترین وضعیت و برای
روستاهای جابهجاشده با میانگین  1/88بدترین
وضعیت را بههمراه داشته است .همچنین در زمینۀ
تغییرات جمعیت نیز روستاهای جابهجاشده با میانگین
 8/78بهترین وضعیت و روستاهای بدون تغییر با
میانگین  8/18بدترین شرایط ،در زمینۀ ساختار
اجتماعی -فرهنگی ،روستاهای صرفا تملک اراضی با
میانگین  1/41بهترین و روستاهای بدون تغییر با
میانگین  1/81بدترین وضعیت ،در زمینۀ تعلق و
وابستگی مکانی نیز روستاهای صرفا تملک اراضی با
میانگین  8/11بهترین و روستاهای بدون تغییر با
میانگین  1/18بدترین و همچنین در زمینۀ متغیر
ساختار مسکن نیز روستاهای صرفا تملک اراضی با
میانگین  8/28بهترین وضعیت و روستاهای جابهجا
شده با میانگین  1/17بدترین شرایط را داشتهاند؛
بنابراین در قبل از ایجاد سد بهجز متغیر توسعۀ
امکانات رفاهی و خدماتی ،دیگر متغیرها ازنظر سطح
پایداری در میان گروههای همگن روستایی تعریف
شده ،دارای حداقل یک اختالف هستند .این وضعیت
برای همۀ متغیرها بعد از ایجاد سد وجود دارد .جدول
( )4اختالفات نواحی روستایی ازنظر هریک از
متغیرهای اجتماعی در قبل و بعد از ایجاد سد را با
توجه به تأثیرگذاری آن بیان میکند.
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جدول  :0اختالفات نواحي روستایي (روستای بدون تغییر ،روستای جابهجاشده و روستای صرفا تملک اراضي)
در گروههای همگن براساس ابعاد معنيداری ازنظر متغیرهای اجتماعي(قبل و بعد از ایجاد سد)
شاخصها و نواحی روستایی
قبل از ایجاد سد

معناداری طبقات در سطح آلفا 1/14

شاخصها و نواحی روستایی
بعد از ایجاد سد

معناداری طبقات در سطح آلفا 1/14

توسعه امکانات رفاهی -خدماتی

تعداد

1

1

8

توسعه امکانات رفاهی -خدماتی

تعداد

1

روستاهای جابجا شده

114

-

-

-

روستاهای صرفا تملک اراضی

71

1/88

روستاهای صرفا تملک اراضی

71

-

-

-

روستاهای بدون تغییر

182

روستاهای بدون تغییر

182

-

-

-

روستاهای جابجا شده

114

تغییرات جمعیت

تعداد

1

1

8

تغییرات جمعیت

تعداد

1
8/18

1
8/18

8/21
1

روستاهای صرفا تملک اراضی

71

1/81

روستاهای بدون تغییر

182

روستاهای بدون تغییر

182

1/81

روستاهای صرفا تملک اراضی

71

8/71

روستاهای جابجا شده

114

روستاهای جابجا شده

114

8/78

ساختار اجتماعی -فرهنگی

تعداد

1

ساختار اجتماعی-فرهنگی

تعداد

1

روستاهای بدون تغییر

182

1/99

روستاهای بدون تغییر

182

1/81

روستاهای صرفا تملک اراضی

71

روستاهای جابجا شده

114

1/41

روستاهای جابجا شده

114

8/41

روستاهای صرفا تملک اراضی

71

1/41

تعلق و وابستگی مکانی

تعداد

1

8

تعلق و وابستگی مکانی

تعداد

1

روستاهای بدون تغییر

182

8/11

روستاهای بدون تغییر

182

1/18

روستاهای جابجا شده

114

روستاهای جابجا شده

114

1/78
1
8/12
1
8/88

روستاهای صرفا تملک اراضی

71

مسکن

تعداد

1

روستاهای بدون تغییر

182

1/41

روستاهای جابجا شده

114

روستاهای صرفا تملک اراضی

8

1

1

8

8

8

1/79

2/11

روستاهای صرفا تملک اراضی

71

8

مسکن

تعداد

1

روستاهای جابجا شده

114

1/17

1/72

روستاهای بدون تغییر

182

1/71

روستاهای صرفا تملک اراضی

1

8

8/11
1

8

1/74
8/28

مأخذ :نگارندگان1874 ،

یافتههای کیفي پژوهش

درخصوص موضوع و هدف تحقیق بهحالتی یکنواخت

یافتههای کیفی براساس روش تحلیل محتوا

و تکراری رسیده است و بهعبارتی جستجوی بیشتر

چارچوببندی شده است .با توجه به این روش ،ابتدا

به یافتن دادههای جدیدتر منجر نمیشود و این

محقق افراد موردمصاحبه و موردنظر را با توجه به

همان چیزی است که تحتعنوان اشباع تئوریک از

هدف موردبررسی در سطح مدیران محلی شناسایی

آن نامبرده میشود.

کرده و سپس در این مرحله کار جمعآوری اطالعات

در ادامه دادهها توسط پژوهشگر تنظیم شده و به

اولیه با ورود به میدان تحقیق آغاز میکند .البته در

تجزیهوتحلیل دادهها تأکید شده است .برای

این مرحله نمونهگیری هدفمند انجام گرفته است؛

تجزیهوتحلیل دادهها با توجه به یافتههای گردآوری

چراکه نمونۀ مدیران محلی روستاها مشخص است.

شده ،به کدگذاری دادهها اقدام شد؛ سپس در ادامه

با توجه به ساختار این روش ،مصاحبه و جمعآوری

سازماندهی آنها انجام گرفت .به این صورت که پس

اطالعات در بین نمونۀ مورد مطالعه تا جایی ادامه

از تشخیص فرایندهای آن ،به هر جمله یک کد داده

یافت که محقق به این باور رسید که اظهارنظرها

شد و درنهایت نیز آن جمله بهعنوان یکی از
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خردهطبقات اجتماعی شناسایی شد .در این تحقیق



نزاع و درگیری با  1کد نمایانگر ،بهعنوان یک اثر

کدگذاری استفادهشده ،کدگذاری اساسی است؛

اجتماعی دیگر مطرحبوده که جهت تأثیرگذاری آن

چراکه از عین کلمات افراد مصاحبهشده استفاده شده

منفی است .افزایش حملونقل تنها با  1جلوۀ کالمی

است .جمالت برداشتی باعنوان خردهطبقات در

بهعنوان تنهاترین تأثیر اجتماعی که دارای

هریک از جداول ابعاد مورد بررسی ذکر شده است.

جهتگیری مثبت بوده ،شناخته شده است.

سپس خردهطبقات جمعآوریشده ،سازماندهی شد و

بیتوجهی و بهبود مساکن در روستاها با  2عبارت

کدهای مشابه یا همان خردهطبقات ،در قالب مفهوم

توصیفشده ،افزایش پیری جمعیت با دو عبارت

محوری یا خردهطبقات گسترده نمایان گردید.

توصیفی و کاهش تعلق مکانی با  1عبارت توصیفی از

درنهایت نیز مفاهیم محوری هریک از ابعاد مورد

دیگر آثار اجتماعی منفی سد محسوب میشود.

بررسی ،در قالب نقشههای ذهنی تنظیم و مدل

افزایش جرم و خودکشی با  2کد نمایانگر از دیگر آثار

نهایی نیز ارائه شد .آثار اجتماعی سد بر روستاها

شناختهشده در بخش اجتماعی بهشمار میرود.

براساس طبقهبندی صورتگرفته درنتیجۀ جلوههای

همچنین بهنظر افراد ،سد کارون  8سبب توسعۀ

کالمی افراد موردمصاحبه ،در  12مورد خالصه و

نامتوازن در سطح روستاها شده است .این موضوع از

جمعبندی شده است .افزایش مهاجرت با  1نمایانگر،

 2عبارت توصیفی برداشت شده است .عالوهبراین 8

بارزترین تأثیر اجتماعی سد بر روستاها ،با

جلوۀ کالمی دیگر ،توصیفکنندۀ مفهوم محوری

جهتگیری منفی است .ضعف در خدماترسانی به

دیگری باعنوان سیاست یکجانبه و بیبرنامهریزی

روستاها بهدلیل موانع ایجادشده توسط سد با  2کد،

است .کوتاهی مسئوالن در قبال روستاها با  1کد و

یکی دیگر از مفهومهای محوری شناخته شده است.

نابودی آثار باستانی با  1کد از دیگر آثار اجتماعی

کاهش مشارکت با  8جلوۀ کالمی و کاهش اعتماد با

شناختهشده درنتیجۀ ایجاد سد بر توسعۀ روستایی

 1جلوۀ کالمی از دیگر موارد است .همچنین افزایش

در منطقه است (جدول .)1
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جدول  :6مفهومپردازی و شکلدهي به مصاحبههای انجامشده با مدیران محلي روستاها
خرده طبقات اجتماعی
سد سبب کم شدن جمعیت روستا شده است.
جوانان بعد ازدواج به شهر مهاجرت کردهاند.
جمعیت روستاها پیر شده است.
دسترسی به امکانات آموزشی تفاوتی نداشته است.
دسترسی به مراکز بهداشت کمی بدتر شده است.
آب آشامیدنی نسبت به قبل بدتر شده است
نسبت به قبل از ایجاد سد امکانات فرقی نکرده است
همکاری مردم در فعالیتهای زراعی کم شده
کاهش کارهای دستهجمعی به نسبت به قبل از ایجاد سد
رغبت پایین مردم به سرمایهگذاری جمعی
صمیمیت مردم خیلی کم شده
اعتماد مردم نسبت به فعالیت دستهجمعی پایین آمده
درگیریهای زیادی در زمینه اراضی وجود آمده است
افزایش فعالیتها در باالدست و نارضایتی مردم محلی
جاده جدید ،سبب شلوغی تردد در منطقه شده است.
توسعه راهها در برخی روستاها و دسترس بهتر
زمینلرزهها در مساکن شکاف ایجاد کرده است.
کم شدن بخشهای انبار ،نگهداری تولیدات کشاورزی و...
اعتبارات مسکن در زمینه ترمیم وجود نداشته است.
عمر بیشتر مساکن در روستا زیاد است.
کم شدن میزان زادوولد به دلیل مهاجرت جوانان به شهر
جمعیت سالخوردگان روستا زیاد شده است.
تعصب جوانان نسبت به روستا خود کم شده
عالقه به زندگی در روستا بسیار کم شده است
جرم افزایشیافته است.
خودکشی در دریاچه سد وجود دارد.
به دلیل بیکاری در بعد از سد ،امنیت کمتر شده است
آزاد کردن بدون وقت آب سبب مرگ افراد در پاییندست میشود
روستاهای نزدیک سد بیشتر از سد تأثیر مثبت پذیرفتهاند.
توجه بیشتر مسووالن به روستاهای نزدیک سد
ارتباط خدمات مقطعی در پشت سد به افراد شهری
آسیب کمتر روستاهای باالدست از روستاهای پاییندست
اجبار کردن روستاییان به نقلمکان از روستا
تصرف اراضی کشاورزی روستاهای نزدیک
سرگردانی بسیاری از جمعیت بعد از تصرف توسط سد،
مسئوالن سد نسبت به روستا بیتفاوت بودهاند.
عدم توجه ارگانهای روستایی به روستاهای پاییندست
بسیاری از آثار باستانی در باالدست به زیرآب رفته
جمع ( 88نمونه)

مأخذ :نگارندگان1874 ،

فراوانی
11
18
11
9
4
9
4
1
11
4
8
11
4
1
8
2
18
11
8
8
14
8
9
1
1
8
8
8
1
2
4
2
11
2
1
1
7
11
-

درصد ((%

49/8
82/1
21/1
18/2
18/1
18/2
18/1
14/9
81/4
18/1
9/87
11/8
18/1
4/11
11/1
11/4
29/8
81/4
11/1
9/87
87/2
11/1
18/2
4/11
14/9
9/87
9/87
11/1
4/11
11/4
18/1
11/4
18/7
11/4
14/9
14/9
18/1
81/4
-

مفهوم محوری

عملکرد

افزایش مهاجرت

منفی

ضعف در
خدماترسانی

منفی

کاهش مشارکت

منفی

کاهش اعتماد

منفی

افزایش نزاع و
درگیری

منفی

افزایش حملونقل

مثبت

آسیبپذیری مساکن
و عدم بهبود

منفی

افزایش پیری
جمعیت

منفی

کاهش تعلق مکانی

منفی

افزایش جرم و
خودکشی

منفی

توسعه نامتوازن

منفی

سیاست یکجانبه و
بیبرنامهریزی

منفی

کوتاهیمسئوالن در
قبال روستاها
نابودی آثار باستانی
-

منفی
منفی
-
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شکل ( )1نقشۀ ذهنی محقق در زمینۀ آثار اجتماعی



ایجاد سد ،درحقیقت پایداری اجتماعی روستاها را

سد را نشان میدهد .این نقشۀ ذهنی نتیجۀ ترکیب

تحتشعاع قرار خواهد داد .اکثر پیامدهای اجتماعی

عوامل مختلف اجتماعی و چگونگی شکلگیری هر

سد روند منفی و ناپایداری اجتماعی را بهدنبال دارد.

متغیر است .درواقع هرکدام از این متغیرها ،درنتیجۀ

درصورتی میتوان از این روند جلوگیری کرد که یک

بهوجودآمدن چندمورد یا گزینۀ کوچکتر شناسایی و

برنامهریزی اصولی و مبتنیبر پایداری سکونتگاههای

چارچوببندی شده است .این آثار ذکرشده درنتیجۀ

روستایی مورد تأکید باشد.

شکل  :8نقشۀ ذهني آثار اجتماعي سد بر نواحي روستایي (منفي و مثبت)

تهیه و ترسیم :نگارندگان1874 ،

نتیجه

ساختار مسکن ،تعلق و وابستگی مکان و ساختار

در این تحقیق به بررسی تأثیرات اجتماعی سد

اجتماعی-فرهنگی ازجمله متغیرهای اجتماعی بودهاند

کارون  8بر سکونتگاههای روستایی پیرامون پرداخته

که ازنظر تأثیرگذاری سد در روستاهای پیرامون مورد

شد.توسعۀ امکانات رفاهی-خدماتی ،تغییرات جمعیت،

مطالعه قرار گرفت .سد بهعنوان یکی از زیرساختهای
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توسعه بهویژه در زمینۀ منابع آب و پایداری محیط،

یک مقطع زمانی مؤثر بوده است ،اما این درآمدها

اگرچه امروزه جایگاه خود را در جهان ازدستداده

پیامدهای دیگری نیز بهدنبال داشته که یکی از آنها

است؛ اما در ایران همچنان بهعنوان یک رویکرد در

تسریع روند مهاجرتها و تخلیۀ روستاها از جمعیت

مدیریت بهینۀ منابع محیطی مورد تأکید است .ایجاد

است .در بحث امکانات نیز پس از قطع شبکههای

سد از هر نظر بر نقاط پیرامونی خود اعماز شهرها و

ارتباطی درنتیجۀ آبگیری سد ،بسیاری از روستاها از

روستاها ،تأثیرات گوناگونی در ابعاد مختلف اقتصادی،

دسترسی به امکانات محروم شدهاند و برنامهریزی

اجتماعی و زیستمحیطی خواهد داشت .این تأثیرات

مناسبی در این زمینه انجام نگرفته است.

درصورت مدیریت بهینه به پایداری سکونتگاهها کمک

بنابراین ،توجه به پیامدهای اجتمااعی سادها بار

خواهد کرد .در غیر این صورت بایستی منتظر تبعات

نواحی روستایی و روند پایداری آنها در هماۀ مراحال

منفی آن بود .در زمینۀ اینکه روند تأثیرات سد بر

پروژه های عمرانی ازجمله سدها ،به انجام هرچاه بهتار

سکونتگاههای پیرامونی مثبت یا منفی باشد ،مدیریت

آن ها و تأثیرات مثبت در زمینۀ نقااط پیراماونی خاتم

سیستمی و مبتنیبر برنامهریزی در مراحل مختلف

میشود .سد کارون  8همچنانکه میتواناد پیامادهای

ساخت سد ازجمله قبل از ساخت ،حین احداث و

اقتصادی مناسبی برای سطح ملی و کشور با توجه باه

همچنین بعد از ساخت بسیار مهم است؛ بهگونهایکه

اهداف آن بهدنبال داشته باشد ،اماا نتوانساته تاأثیرات

تمام ساختارهای طبیعی-انسانی درنتیجۀ ایجاد سد

چندانی در زمینۀ توساعۀ محلای -منطقاه ای باه ویاژه

برای منطقۀ پیرامون موردتوجه قرار گیرد.

نقاط روستای پیرامون داشته باشد؛ بهگونهایکه اماروز

نتیجۀ این تحقیق نشان میدهد که سد کارون 8

منطقه ازنظر مؤلفۀ اجتماعی وضعیت پایداری نداشاته

بر سکونتگاههای روستایی پیرامون خود چه بهصورت

و با مسائل مختلفی ازجملاه مهااجرتهاای بایرویاه،

مستقیم و چه غیرمستقیم تأثیرات زیادی داشته است.

تخلیۀ مکانی ،کاهش امنیت ،پیری جمعیت و ...مواجاه

روند این تأثیرات اگرچه در برخی موارد مثبت بوده

است کاه هماۀ ایان ماوارد باه تاأثیرات ساد مرباوط

است ،اما بهطورکلی تأثیر آن بر متغیرهای اجتماعی

میشود؛ چراکه تا قبل از ایجاد سد روستاهای منطقاه

موردبررسی ،نامطلوب است؛ بهگونهای که وضعیت

دارای اقتصاد متکیبر کشاورزی بوده و ازنظر اجتماعی

متغیرهای اجتماعی بهنسبت قبل از ایجاد سد ،دچار

نیز شارایط در برخای شااخصهاا ازجملاه مشاارکت،

تغییراتی فراوانی شده و روند اجتماعی روستاها را

تعامل و ...مطلوب بوده است .درواقع جامعاۀ روساتایی

بهسمت ناپایداری اجتماعی سوق داده است؛ برای

متکیبار یاک اقتصااد و اجتمااع محلای خودمحاور و

نمونه در بحث ساختارهای اجتماعی-فرهنگی ،کاهش

خودتولید بوده است که پس از شروع پروژۀ سدساازی

مشارکت ،نزاع و درگیری ،افزایش جرم ،کاهش

و دیگر طرحهای وابسته باه آن در منطقاه ،باهصاورت

مسئولیت ،افزایش اختالفات و همچنین در بحث

تدریجی این وضعیت دگرگاونشاده و ساد یاک ناوع

جمعیت تغییراتی ازجمله افزایش مهاجرتها ،کاهش

تغیی ارات اجباااری (ی اکسااویه) باار نااواحی روسااتایی

نیروی جوان را بههمراه داشته است .اگرچه سد کارون

تحمیال کاارد ،باادون اینکااه بااه وضااعیت ساااختاری-

 8ازنظر اقتصادی برای نمونه در بحث درآمدها ،در

کااارکردی نقاااط روسااتایی در ابعاااد مختلااف توجااه
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چندانی صورت گیرد .بهنظر میرسد که با توجه به این



اقتصادی گنجانده شده است؛ ازاینرونتیجاۀ تحقیقاات

شرایط ،مسئلۀ اقتصاد سیاسی و دیگر عوامل وابسته به

قبلی از اثرات مثبت ساد از بعاد اجتمااعی بار حاوزۀ

آن در زمینااۀ رونااد ناپایااداری روسااتاها و تااأثیرات

پیرامون بیشتر حکایت دارد؛ چراکه اثرات اجتماعی باا

اجتماااعی سااد مااؤثر بااوده اساات .بااهعبااارتدیگاار

اثرات اقتصادی قابل برداشت باوده اسات .درحاالیکاه

تصمیمسازی و فرایند اجرایی پاروژۀ سدساازی بادون

تحقیق حاضر بهصورت مجزا اثرات اجتماعی را مطالعه

درنظرگرفتن نواحی روستایی پیرامون ،به بحث اقتصاد

کرده و به این نتیجه رسیده که سد هرچند در برخای

سیاسی و تصمیمگیریهای تک بعدی مربوط میباشاد

موارد اثرات اجتماعی مثبتی داشاته اسات ،اماا اثارات

که فقط به اهداف ملی ساخت آن توجه شاده اسات و

اجتماااعی آن از مهاااجرتهااای باایرویااه گرفتااه تااا

مسائل و توسعۀ محلی -منطقه ای کمتارین جایگااه را

خااالیشاادن جمعیاات روسااتاها بااه ناپایااداری ایاان

در آن داشته است؛ بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد

سکونتگاه ها انجامیده اسات .درواقاع اثارات اقتصاادی

کااه ناکارآماادی انااواع پااروژههااای عمرانای -صاانعتی،

سد ،خود عاملی شده تا روساتاییان تاوان مهااجرت و

ازجمله سدها در نواحی پیرامونی در کشاور ایاران ،باه

رغبت و انگیزه زندگی در شهرها را دریابند و روساتاها

دیدگاه تک بعدی برنامهریزان ،تسلط اقتصاد سیاسی بر

متحمل پیامدهای ناگوار اجتمااعی شاوند .هماۀ ایان

تصمیمات و بیتوجهی به نگارش سیساتمی و توساعۀ

مسااائل بااه عاادمبرنامااهری ازی سیسااتماتیک مربااوط

پایادار مربااوط مایشااود .هماین مااوارد ،علاال اصاالی

میشود.

عدمتأثیرگذاری مطلوب اقتصادی و اجتمااعی ساد بار

نکتۀ مهمی و کلی که نسبتبه تحقیقات قبلی

روسااتاهای پیرامااون درجهاات توسااعۀ پای ادار اساات؛

قابل طرح و از نتایج این تحقیق قابل استنباط است،

بنابراین برای اینکاه بتاوان از پتانسایل هاای مختلاف

وجود یک نوع دوگانگی در مدیریت بهینه و مبتنیبر

سدسااازی در توسااعۀ پایدارکنناادهای اسااتفاده کاارد،

توسعۀ پایدار است .درواقع از زمان شروع ایجاد یک

پیشنهاد مایشاود کاه توجاه باه ایان علال و عوامال

سد تا پایان آن (در این مطالعه سد کارون )8

ضروری تلقی گردد و در راساتای طارحهاایی ازجملاه

چارچوب مطالعاتی دقیقی انجام نمیگیرد؛ بهگونهای

سدها ،برناماهریازی دقیقای درزمیناۀ ساکونتگاههاای

که طی یک فرایند نظامیافته و مبتنیبر اصل پایداری،

روستایی پیرامون انجام گیرد .بهترین نوع دیادگاه باه

بتوان با استفاده از پتانسیلهای سد ،سکونتگاههای

چنین موضوعی ،نگارش سیساتمی مبتنایبار توساعۀ

روستایی پیرامون را تقویت و توسعه داد و ازسوی

پایدار است.

دیگر ضعفهایی را که این سکونتگاههای روستایی

تفاوت این تحقیق با تحقیقات قبلی در ایان اسات

درجهت توسعۀ پایدار دارند ،با تکیهبر سد کاهش داد.

که این تحقیق بهصورت ویژه جامعۀ روستایی را ماورد

بهنظر میرسد مسئلۀ مهم در زمینۀ ارتباط سدسازی

مطالعه قرار داده و به آن تأکید شده است؛ موردی که

و روستاهای پیرامونی بهویژه در کشورهای درحال

در تحقیقات قبلی بهندرت مشاهده میشود .همچناین

توسعه درجهت توسعۀ پایدار ،نبود نگرش سیستمی

کمتر بهصورت مجزا ،بعد اجتماعی مورد مطالعاه قارار

است که بهصورت تکبعدی به توسعه و طرحهای

گرفتااه شااده و معمااوال اثاارات اجتماااعی در بخااش

توسعهای توجه میشود.
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پیشنهادها
 -1انجام برنامهریزی درجهت استفاده از پتانسیلهای



بررسی اثرات زیستمحیطی سد مارون بهبهان ،دومین

اقتصادی ایجادشده در منطقه.

همایش سراسری آب .دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 -1تغییر نوع نگرش به نگرش سیستمی و تأکید بر
توسعۀ پایدار منطقه.

بهبهان .بهبهان.


 -8همکارینهادها و نیروگاه کارون  8درجهت پایداری

کارده مشهد و بیدواز اسفراین ،مجلۀ جغرافیا و توسعۀ

 -2توسعۀ خدمات و دسترسیها برای جامعۀ روستایی

ناحیهای .)18( 9 .صفحات .17-28


 -4برنامهریزی درجهت توسعۀ اشتغالهای روستایی با

ایران ،تهران .نشر شرکت توسعه منابع آب و نیروی

-1توجه به ضعفها و قوتها و درنتیجۀ تالش در

ایران .چاپ اول .صفحه .18












قیامی ،علی ( .)1871بررسی تأثیرات سد تبارک قوچان
بر اقتصاد کشاورزی خانوارهای روستایی بخش مرکزی

منابع
پیرستانی ،محمدرضا؛ مهدی شفقتی ( .)1888بررسی
اثرات زیستمحیطی احداث سد ،مجلۀ نگرشهای نو در
جغرافیای انسانی .)8(1 .صفحات .87-41
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ( .)1881طرح مطالعات
اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی حوضۀ باالدست سد
کارون  .8تهران .سازمان اجرایی طرح و توسط معاونت
پژوهشی دانشگاه تهران .چاپ اول.
رحمتی ،علیرضا؛ نظریان ،اصغر ( .)1887آثار اقتصادی-
اجتماعی و محیط زیستی سکونتگاههای مشمول
جابهجایی ناشیاز ایجاد سدها (مطالعۀ موردی :سد
گتوند علیا ،رودخانۀ کارون) .مجله پژوهشهای محیط
زیست .)1(1 .صفحات.48-11 .
رحمتی ،علیرضا ( .)1871بررسی روند ارزیابی اثرات
محیط زیستی در ایران؛ چالشها و راهکارها .مجله
محیطزیست و توسعه .)1(4 .صفحات.14 -18 .
ریاحیسامانی ،مریم؛ الهام ترابی هفشجانی؛ سامان
عبدالرضا کبیری ( .)1881ارزیابی اثرات زیستمحیطی
احداث سد و نیروگاه بر رودخانۀ کارون در استان
چهارمحالوبختیاری ،اولین کنفرانس ملی نیروگاههای
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Introduction
Dam as one of the regional and national developmental infrastructure of each country has different
impacts on its surroundings, including rural settlements. These effects are effective in a variety of
dimensions, including the social component and the sustainability process. In this article, the case of
Karun dam is emphasized. This dam has had various effects on its surroundings, including rural
areas, because by creating this dam the spatial-location dimensions and the development process of
villages and urban areas in the area has been effected. In addition to the 11-years period, the project
has provided some beds for villagers in terms of employment and activities, but the social structures
of the villages have also been affected. In order to find out how Karun 3 Dam as one of the water
resources development projects in Iran has had social impacts since its inception (since 1994) on the
rural areas of the region and has worked in the direction of social sustainability, a systematic review
of this issue can be used in this area to be generalized to other areas and dam construction samples.
Methods and Materials
The research method is based on the nature is of the descriptive-analytical and based on the purpose
is functional. Out of 63 villages around Karun III Dam, 38 villages were selected based on specific
geographical features. The statistical population of the study was 2531 households. The sample was
computed using the Cochran formula of 334 households and, in order to increase the reliability of the
sample, the number was increased to 350 households.
Results and discussion
The results showed that due to the significance level obtained for the studied variables equal to 0.000,
there is a significant difference in the field of social sustainability of rural areas before and after the
creation of the dam. This difference can be seen in the variables of housing structure, development of
amenities and services. The survey also showed that the three variables of population changes,
location and spatial dependence and socio-cultural structure with respect to the presented values, the
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situation before and after the creation of the dam for each of them was better and more favorable and
by creating dam, their situation is unstable. In general, of the total of 5 variables studied in the social
sector, the three variables have become unstable after the creation of the dam, and the other two
variables are more appropriate than before the creation, their position is more appropriate. However,
this improvement was not much different from the section before the dam was constructed. Thus, it
can be stated that the dam emphasizes social variables, although it has some desirable and positive
effects in some cases, but these effects are very low and in fact its negative and unstable effects are
more. In addition, the results indicate that there is a significant difference between the type of
villages (unmodified villages, displaced villages and villages of land ownership) due to the impact of
the dam. In fact, the dam has different effects on social development in terms of social variables on
the surrounding villages. At least one of the listed villages is different from the other two in terms of
the impact of the dam in terms of social sustainability. Therefore, before the dam, except for the
development of facilities and services, other variables are defined in terms of the level of stability
among the homogeneous rural groups, with at least one difference. This situation is true for all
variables after the dam has been created. Also, the analysis of qualitative studies shows that the most
important social impacts of dam on rural settlements can be unbalanced development, destruction of
ancient works, increasing crime and suicide, increasing population aging, reducing trust, reducing
participation, weakness in services, Increasing immigration and so on. Most of these effects will lead
to rural instability.
Conclusion
The results showed that the dam has a significant impact on variables such as development of
amenities, services, population changes, spatial dependency, housing structure and socio-cultural
structure of rural settlements. The process of these effects, both before and after the creation of the
dam, has led to social instability. It has played an important role in the process of indicators such as
the lack of development of facilities and the acceleration of rural migration. In addition, there is a
significant difference between the rural groups defined as the effect of the dam, for each of the social
variables. The effects created by the creation of a dam in reality undermine the social sustainability
of the countryside, which has negative effects as well as social instability. If this can be prevented, a
systematic planning based on the sustainability of rural settlements should be emphasized.
Keywords: Social Impacts, Sustainability, Villages, Dam, Karun 3.
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