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3ارزیابی پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 
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چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی 

است که با استفاده از روش کیفی اجرا شده است.  3ي احداث سد کارون پروژه
دهد افرادي که تحت تأثیر اثرات منفی سد کارون هاي پژوهش نشان مییافته

نقل مکان شده از محل خود، جوامع هاياند عبارتند از: خانوادهقرار گرفته3
باشند.  ي کارون میي رودخانهمیزبان و پذیرنده و جوامع ساکن در حاشیه

ویرانی نظام تولید سنتی و مهاجرت 3ترین پیامد احداث سد کارون مهم
روستائیان به سوي شهرها بوده است که این امر خود منجر به از دست دادن 

و روابط خویشاوندي، افزایش فردگرایی و انزوا، هویت، از بین رفتن همبستگی
نشینی و بزهکاري و در نهایت فقر و بیکاري بوده است.  از سویی دیگر، حاشیه

توان به جایی و تجمیع صورت گرفته میو با توجه به جابه3با احداث سد کارون 
بروز مسائلی از قبیل بر هم خوردن نظام همسایگی، کمرنگ شدن ارتباطات 

تماعی به دلیل بر هم خوردن نظام گذشته، کمرنگ شدن آداب و رسوم خاص اج
محلی به دلیل ورود افراد از سایر روستاها و تجمیع ساکنان روستاهاي مختلف 

ي اجتماعی را براي هاي ارتباطی و کاهش سرمایهدر یک مکان، از بین رفتن راه
ي سد برشمرد.روستاییان حاشیه

د، پیامدهاي اجتماعی ـ فرهنگی، مهاجرت، فقر و بیکاريساخت سمفاهیم کلیدي:

ي مسئول)(نویسندهدانشجوي کارشناسی ارشد مطالعات توسعه دانشگاه تهران١
zahmadiavendi@gmail.com

sajadbahmaee@gmail.comشناسی دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري جامعه2
sepahvandaziz37@gmail.comانتظامی دانشگاه علوم انتظامیکارشناس ارشد مدیریت 3
lajmorak.a@gmail.comشجوي دکتري تاریخ ایران اسالمی دانشگاه شهید چمران اهوازدان4
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مسألهیانبقدمه و م
زم دانش اليکنندهاي از علوم اجتماعی است که فراهمشاخه1ثیر اجتماعیأارزیابی ت

ثیرات اقدام، برنامه، پروژه یا تغییر سیاست پیشنهادي در براي تحلیل منظم و پیشاپیش تأ
تاثیراتباشد. ثیر است، میشان تحت تأاجتماعاتی که محیطد وکیفیت زندگی روزمره افرا

(یا اثرها و پیامدهاي) اجتماعی به تغییراتی اشاره دارد که اقدام پیشنهادي در سطح 
زندگی، کار و تفریح روابط افراد با یکدیگر، يآورد و شیوهاجتماعی یا فردي به بار می

عنوان اعضاي جامعه را تغییر شان بي انطباقوهشان و بطور کلی شیبرآوردن نیازهايينحوه
يثیر اجتماعی به گفتهأمراحل اساسی در فرایند ارزیابی ت).26: 1389، 2(برجدهدمی

اي براي جلب مشارکت تدوین برنامه-1باشند که عبارتند از: مرحله می9رابل جی برج 
تاریخچه و وضعیت -3؛ هاي ممکن)(و جانشینتوصیف اقدام پیشنهاد شده- 2عمومی؛ 

انعکاس -6پیشنهادي؛ ثیر اقدامبررسی تأ-5یابی؛ دامنه- 4رخ اجتماعی)؛ (نیماولیه
نظارت و - 9تعدیل و بهبود و - 8ر اقدام پیشنهادي؛ ی؛ تغی7ثیرات پروژه؛ واکنش به تأ

).80- 81(همان: پیگیري اجتماعی
برداري قرار گرفت،مورد بهره1383در آبان ماه 3سد کارون يکه پروژهییاز آنجا

ثیرات مثبت و منفی پروژه جهت به حداقل رساندن اثرات أهدف این پژوهش، شناخت ت
بعبارت دیگر، کار ارزیابی در این پژوهش منفی و به حداکثر رساندن اثرات مثبت آن است.

اعی) قرار دارد؛ ثیر اجتمأهشتم فرایند ارزیابی تيتعدیل و بهبود (مرحلهيبر مبناي مرحله
ثیرات اجتماعی معناداري در أپیشنهادي، تياي که بر اثر اجراي پروژهیعنی مرحله

ل را به منظور هاي تعدیرو انواع مختلفی از سنجهاند، از اینتحلیل مشخص شدهيمرحله
شود.ثیرات مثبت بکار برده میبه حداقل رساندن تأثیرات منفی و به حداکثر رساندن تأ

توسعه يتغییرات اجتماعی و زندگی جمعی همواره در طول تاریخ با مسئلهيلهمسئ
از جمله اقداماتی که منجر به تغییراتی گسترده در زندگی اجتماعی در ارتباط بوده است.

که جمعیت جهان در قرن اخیر از یک از آنجاییباشد.گردد، ساخت سد میو جمعی می
نفر به باالي شش میلیارد نفر افزایش یافت، تقاضا براي آب میلیارد و شصت و پنج میلیون 

گویی به این نیازها، سدهاي ها براي پاسخو انرژي بصورت تصاعدي افزایش داشته و دولت
هاي سازي آب و استفادهبزرگی را براي تولید برق، آبیاري کشاورزي، کنترل سیل، ذخیره

1 social impact assessment
2 Burdge
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ياي که بر مبناي گزارش شبکهبه گونه).24: 2001، 1(آیرداندمتنوع دیگري ساخته
هاي اصلی جهان، سد ساخته شده درصد رودخانه60ها، بر روي بیش از المللی رودخانهبین

دست کم تعداد 1930).  بنا بر گزارش کمیسون جهانی سدها، تا سال 26(همان: است
در واقع ).1: 2010و دیگران، 2(حسینسد در سراسر جهان ساخته شده بود45000

ه بود که این تعداد بعد از ساخته شد1950سال تا 10سد در هر 700تعداد نزدیک به 
).760: 2007و دیگران، 3(طهماسکیوغلوبطور سریعی افزایش یافته است1950

محیطی، ترین مسائل سدها در زمان اجرا و پس از آن، ابعاد زیستیکی از مهم
هایی است که در پشت مخزن گاهجایی سکونتابهاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بحث ج

گیرد به جایی با توجه به اینکه از روي اضطرار صورت میاین نوع جابهگیرند.سد قرار می
ایجاد سدها باعث تغییر الگوهاي کاربري جایی اجباري یا اسکان اجباري معروف است.جابه

ثیرات منفی بگذارد.أاي وسیع تگسترهتواند در اراضی، آب و سایر منابع طبیعی شده و می
شود و به همین دلیل ساختار این تغییرات سبب وارد آمدن خسارت به روستائیان می

خدمات اجتماعی يهاي مربوط گسیخته شده و ارائهاجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و شبکه
ون جهانی کمیسی).54: 1389(رحمتی و نظریان، سازدو غیره را با مشکالتی مواجه می

میلیون نفر از مردم جهان بر اثر احداث سد، مجبور به 80تا 40سدها اعالم کرده که بین 
هاي هاي اجرایی سد در میان سالهاي بانک جهانی از پروژهبررسیاند.جایی شدهجابه

میلیون نفر از 4سد بزرگ، ساالنه 300حاکی از آن بود که بر اثر ساختن 1993تا 1986
جایی اجباري مشکل اصلی در جابه).12: 2007، 4(نامی و ایوانساندجا شدهجابهمردم 

اي پیامدهاي منفی آن، فقر و کاهش سطح معیشت مردم است که با اهداف توسعه
رو جدي است که بیشتر این موضوع از ایندر تضاد است. کشورهاي در حال توسعه کامالً

اند و آثار منفی یط نامطلوب زندگی مواجه بودهبا فقر شدید و شرااین افراد قبالً
افرادي که در چنین دهد.ها را در وضعیت بدتري قرار میگذاري زیربنایی، آنسرمایه

هاي افرادي بومی، اقلیتاطراف سدها ساکن هستند، عموماًهاي نامناسبی مثالًموقعیت
قومی و روستانشینان هستند.

1 Aird
2 Hossain
3 Tahmiscioğlu M.
4 Namy&Evans



93بهار ، 3، شمارههشتم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 30

گذارد، چرا که شوند، نظام تولیدي رو به ویرانی میجا میوقتی مردم به اجبار جابه
ها درآمدزا نابود شده و سطح عمومی هاي مرغوب و سایر داراییها، زمینبیشتر شغل

هاي غیر رسمی اجتماعی هاي خویشاوندي و شبکهآید. گروهتر میبهداشت نیز پایین
گسسته و دانش محلی از لباًپراکنده شده و ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان غا

هاي گاهها و زیارتاي موارد هم الزم است که مقبرهدر پارهماند. پتانسیل توسعه باز می
این موضوع باعث گسستن ارتباط مردم با جا یا زیر آب بروند.تاریخی و مذهبی جابه

گی مردم تمامی موارد فوق، سبب بدتر شدن شرایط زندشود. نیاکان و هویت فرهنگ می
اي دچار ها شدید باشند، اقتصاد محلی و منطقهشده و عالوه بر این، زمانی که جا به جایی

بعنوان یکی 3سد کارونياجراي پروژه).56: 1389نظریان، و(رحمتیگرددضعف می
اي بخش قابل ها و فرآیندهاي توسعههاي عمرانی کشور، مانند دیگر برنامهاز طرح
ثیر پیامدهاي أاي و محلی تحت تجمعیت کشور را در سطوح ملی منطقهاي ازمالحظه

در ارزیابی این اثرات هدف اصلی مطالعه بوده است.مثبت و منفی خود قرار داده است.
تصویري از وضعیت موجود منطقه، اثرات مهم ياین ارزیابی کوشش شده است پس از ارایه

ها به آثار مثبت و منفی، بندي آنرات و طبقهپس از تعیین این اثپروژه مشخص گردد. 
ها و پیشنهاداتی هاي کاهش و تخفیف اثرات منفی پروژه بر منطقه، در قالب توصیهروش

که از قابلیت اجرایی کافی نیز برخوردار باشد، ارائه شده است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
جایی جابهيبارهدرتوان گفت که پژوهشدر ارتباط با تغییرات ناشی از سد می

سوادها سوادها یا بیبندها نشان داد که سالمندان و کمها به علت ایجاد سدها و آبجمعیت
اگر موانع فیزیکی ایجاد شده هاي جدید مشکل دارند.ها در سازگاري با مکانو اقلیت

ستها دشوار اآنيشود و ایجاد دوبارهباشد، پیوندهاي دوستی و خویشاوندي گسسته می
جایی به صورت مشکالت بنابراین ممکن است که آثار کلی این جابه)؛105: 1389(برج، 

هاي اجتماعی نظیر جرم و جنایت، کاهش اجتماعی و اقتصادي از جمله بیکاري، ناهنجاري
هاي روانی و احساس بیهودگی و از دست دادن هاي ناخواسته و بیماريتولید، مهاجرت

تحوالت اجتماعی ناشی از يرو بحث و بررسی دربارهاز اینشود.فرهنگی ظاهر يپشتوانه
ریزي دقیق در جهت کاهش اثرات منفی آن و تقویت جهت برنامه3احداث سد کارون
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اي کاري ضروري و       ي منطقهحل مسائل و توسعهاثرات مثبت و دستیابی به راه
ناپذیر است. اجتناب

اهداف پژوهش
نفوذ پروژهيتعیین حوزه-1
شناسایی افراد متاثر از پروژه-2
شناسایی پیامدهاي مثبت و منفی پروژه-3
ها و مشخصات جغرافیایی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و شناسایی آبادي-4

هاجمعیتی آن
شناسایی آثار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و روانی اسکان مجدد روستائیان داخل -5

مخزن سد
يدریاچهيثار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و روانی روستائیان حاشیهشناسایی آ- 6

سد
راهکارهاي مناسب براي کاهش پیامدهاي منفی و تقویت پیامدهاي مثبت يارائه-7

پروژه

پژوهششناسیروش
به این منظور براي بخش روش مورد استفاده در این پژوهش، روشی کیفی است.

مستقیم و ياد دست اول و براي بخش کیفی آن از مشاهدهنظري آن از کتابخانه، اسن
مصاحبه استفاده شده است.

ناپذیر در بیشتر مطالعات و تحقیقات اجتماعی استفاده از اسناد و مدارك اجتناب
(طالب، اجتماعی یا در گذشته روي داده و یا ریشه در گذشته داردياست، زیرا هر پدیده

ها، مجالت، بکار گرفته شده در این تحقیق شامل کتاباسناد و مدارك).148: 1391
مشاهده از يشیوهباشند.ها، اطالعات اینترنتی و غیره میها، نقشهها، آمارنامهگزارش

ياي به اندازههیچ شیوههاي تحقیق در علوم اجتماعی است.ترین شیوهترین و مهمعمده
هاي نزدیک با پدیدهيمحقق را در رابطهتواندمستقیم در میدان تحقیق نمیيمشاهده

هاي مورد نیاز را فراهم آورد. از مورد مطالعه قرار دهد و یا در مطالعات اکتشافی داده
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مورد مطالعه است.يمحسنات این شیوه، امکان برقراري ارتباط نزدیک بین محقق و پدیده
فاده از مصاحبه در انجام استروش بکار گرفته دیگر در این تحقیق، روش مصاحبه است.

درشود.اجتماعی محسوب میيزار مطالعهبدارد و اهاي اجتماعی کاربرد فراوانیبررسی
گیري تعمدي استفاده شده است.این تحقیق از نمونه

توصیف منطقه مورد مطالعه
بر اساس سرشماري باشد. شهرستان ایذه واقع در شمال شرقی استان خوزستان می

شهرستان ایذه داراي سه بخش باشد. نفر می203621، جمعیت این شهرستان1390سال 
دهستان، بخش 5هاي آن عبارتند از بخش مرکزي با باشد که بخشدهستان می10و 

در بخش دهدز احداث 3سد کاروندهستان.2دهستان و بخش سوسن با 3دهدز با 
سله جبال زاگرس واقع شده کوهستانی از سليبخش دهدز در یک منطقهشده است.

درجه طول 50و 21درجه تا 50و 3مختصات جغرافیایی ياست، این منطقه در محدوده
شرقی به درجه عرض شمالی قرار داردکه از شمال31و 52درجه تا 31و 28شرقی و 

شرقی به استان کهگیلویه و بویراحمد، از غرب و استان چهارمحال بختیاري، از جنوب
شود.ربی به شهرستان ایذه و از جنوب به شهرستان باغملک محدود میغشمال

آمار جمعیتی بخش دهدز:1جدول 
جمعیتمردزنخانواردهستان
1497344633316777دهدز

1267302128995920رود جنوبیدنباله
833191319523865رود شمالیدنباله

).1390کن، (مرکز آمار ایران، سرشماري نفوس و مس

3موقعیت و جانمایی سد کارون
کیلومتري شرق شهرستان ایذه و در فاصله 28در 3ساختگاه سد و نیروگاه کارون 

کارون در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است.يکیلومتري مصب رودخانه610
ارد.) قرار د1کیلومتري باالدست سد شهید عباسپور (کارون120این طرح در حدود 
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: 1389بنیس، (رضائیکیلومتر است140از اهواز، تقریبا3ًهوایی طرح کارونيفاصله
10(.

در شمال شرق استان خوزستان3موقعیت جغرافیایی دریاچه و سد کارون : 1ينقشه

پیشینه پژوهش
هاي آبی و مدیریت آن به لحاظ اهمیت و نقش سازهيدهد پیشینهمطالعات نشان می

ياز آن زمان تاکنون جامعهگردد. جانشینی انسان برمیدر زندگی بشر به تاریخ یکآب
هاي فیزیکی و مدیریت منابع آب بوجود آورده است. انسانی آثار باارزشی در خصوص سازه

گردد که هایی بر میتاریخی، داستان مدیریت آب در ابعاد گسترده به سازهياز نظر سابقه
هاي قدیمی از قبیل مصر، آسیاي شرقی، هند و چین با بل، تمدنسال ق6000حدود 

کردند.آبی برطرف میهاي خود را در فصل کمها نیازآنسازي آب در پشت ساخت و ذخیره
آغاز شده است. 1330يهاي مهندسی مدرن در ایران از دههمطالعه و ساخت سازه

ساخت 1370ياز دههبرداري رسید. رهها به بهتعدادي از این پروژه50و 40هاي در دهه
تري پیدا کرد و تاکنون تعداد قابل توجهی از این هاي آبی در ایران ابعاد گستردهسازه
هاي آبی در این مدت بررسی و ارزیابی پیامدهاي سازهبرداري رسیده است. ها به بهرهسازه

رت نیرو محدود شده است. هاي وزاملی آبیاري و زهکشی و سایر بخشيبه کمیتهعمدتاً
در مناطق برخوردار نظیر دشت عمدتا50ًو 40يگذاري سدسازي در دههسرمایه

در این مناطق گیالن و سایر مناطق مستعد صورت گرفته است. يخوزستان، مغان، جلگه
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برداران اصلی منابع آب هاي چند ملیتی بهرههاي سهامی زراعی و حتی شرکتشرکت
هاي مهندسی بودند.زهتنظیم شده سا

طرحی تحت عنوان مطالعات اجتماعی، اقتصادي و 1381و 1380هاي در سال-
در سازمان اجرایی طرح و توسط معاونت پژوهش 3باالدست سد کارونيطبیعی حوضه

هاي هدف از اجراي طرح مذکور بررسی ویژگیجهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اجرا گردید. 
هاي کاهش یا جلوگیري از باالدست و شناسایی راهيي و طبیعی حوضهاجتماعی، اقتصاد

بروز مسائل اجتماعی ناشی از احداث سد و انتقال جمعیت ساکن در روستاهاي منطقه بوده 
هاي شغلی در روستاهاي هاي مناسب ایجاد فرصتاست و به طور خاص، بررسی زمینه

اي منطقه احداث سد مد نظر بوده است. سد یا در سایر روستاها و شهرهيمجاور دریاچه
(سد ارزیابی پیامدهاي سدسازييجهاد دانشگاهی تحقیقات دیگري نیز در زمینه-
دهد که احداث ها نشان میاین ارزیابیو سد گتوند علیا) نیز به انجام رسانده بود.4کارون 

کشورها به آن مبادرت اي و عمرانی است که بسیاري از هاي توسعهترین پروژهسد از مهم
هاي مخرب، ها و کنترل سیالبتولید انرژي برقابی، تنظیم آب رودخانهغالباًاند.ورزیده
مناطق، ایجاد اشتغال و تولید صنعتی، اهداف و مزایاي ساخت سدها محسوب يتوسعه

و هاي اجتماعیمحیطی و اقتصادي، در زمینهسدها عالوه بر آثار طبیعی، زیستشوند.می
يپیامدهاي اجتماعی سدهات و منفی فراوانی دارند.بفرهنگی نیز آثار و پیامدهاي مث

زرگ شامل از بین بردن برخی منابع و تغییر نظام معیشت، اختالل در امور بهداشتی و ب
يهاي شغلی دیگر، توسعهسالمت، از بین بردن برخی مشاغل و بوجود آوردن برخی فرصت

شوند.دي از این دست محسوب میارتباطات و غیره موار

پژوهشچارچوب نظري 
عمل يتغییرات مهم یا پایدار در زندگی مردم که در نتیجه"ثیر أمنظور از تاینجادر 

به عبارت .)41: 1387، 1(روچاست، "معین یا مجموعه اعمال معینی به وجود می آید
يو فرهنگی طرح است که شیوهثیر اجتماعی نتایج و پیامدهاي اجتماعی أدیگر منظور از ت

ها را بعنوان اعضاي جامعه تحت مین نیازها و ایفاي نقش آنارتباط تأتفریح،زندگی، کار،
تر پیامدهاي فرهنگی در ارتباط با تغییرات در مهميالبته شاید نکتهأثیر قرار دهد؛ت

1 Rouch
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کیفیتاهمیتبهوجهتباها و باورهایی است که افراد اجتماع محلی دارند.ارزشهنجارها،
عوامل تبیینوزندگیکیفیتسنجشانسانی،اجتماعاتو بهزیستیتوسعهدرزندگی

مکان روستا، يیابی بهینهدارد، بنابراین الزم است عالوه بر مکانویژهاهمیتیآنبرمؤثر
کیفیت زندگی پس از اسکان مجدد نیز وضعیت معیشتی روستائیان بررسی گردد.

باشد که متشکل از ابعاد عینی و ي و پویا میاي و مفهومی چند بعدي میان رشتهامقوله
باشد ثر میجغرافیایی و نظام ارزشی جامعه متأکیفیت زندگی از زمان و مکان ذهنی است. 

هاي ذهنی از پیمایش شاخصشود.و به احساس رضایت فرد از شرایط زندگی اطالق می
هاي آیند، حال آنکه شاخصدست میت ساکنین از زندگی بها و رضایاداراکات، ارزیابی

مربوط است.ـ آیندهاي ثانویه بدست میکه غالباً از دادهـعینی به حقایق قابل مشاهده
ثر از زمان و أکیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متزندگی:کیفیتسنجش
ونی، ذهنی و درونی را در بر هاي فردي و اجتماعی است که ابعاد عینی و بیرمکان و ارزش

یت محیطی که مردم در آن معتقد است اصطالح کیفیت زندگی به وضع1پاکیونگیرد. می
هاي ن و همچنین به برخی صفات و ویژگیکنند، مثل آلودگی و کیفیت مسکزندگی می

خود مردم مانند سالمت و دسترسی اشاره دارد.
هاي زیادي در مورد قلمروهاي مورد ثي تعریف کیفیت زندگی، بحافزون بر مسئله

،)2000و همکارانش (2هازل هندرسونکیفیت زندگی مطرح است. ياستفاده در مطالعه
دوازده قلمرو شامل آموزش، کار، انرژي، محیط زیست، سالمت، حقوق انسانی، درآمد، 

اند.ها، امنیت، اصالحات و مسکن را براي سنجش کیفیت زندگی پیشنهاد کردهزیرساخت
اظهار داشتند که هفت قلمرو شامل روابط با خانواده، 2001هاگرتی و همکاران در سال 

تعلق به اجتماع و بهزیستی عاطفی، بهزیستی مادي، سالمت، کار و فعالیت مولد، احساس
توانند فضاي کیفیت زندگی را به خوبی پوشش دهند.امنیت فردي می

ها، وضعیت کنندهبع اقتصادي و شرایط مصرفشامل منانه قلمرو ،)2002(3جانسون
کار و اشتغال، آموزش و دسترسی به مدارس، سالمت و دسترسی به خدمات بهداشتی، 
زندگی و روابط اجتماعی، مسکن و تسهیالت آن، فرهنگ و فراغت، امنیت فردي و منابع 

ها لفهؤوستایی مپایدار رياز دیدگاه توسعهدهد.سیاسی و مشارکت را مورد توجه قرار می

1 Pacione
2 Hazel Henderson
3 Janson
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در این چارچوب کلی براي رسیدن به ثرند. جش کیفیت زندگی مؤو معیارهایی در سن
شود که خود شامل معیارهاي کیفیت زندگی تعریف میيلفهؤپایداري اجتماعی روستا، م

به طور کلی به علت باشد. کیفیت اشتغال و درآمد و همچنین کیفیت خدمات و مسکن می
ب دقیق و منطقی در جهت سنجش و ارزیابی شرایط و وضعیت رفاهی یا نبود یک چارچو

اجتماعی ملل متحد اقدام يتحقیقات توسعهيسسهؤکیفیت زندگی در نقاط روستایی، م
هایی در سطح جهانی براي سنجش کیفیت زندگی کرده است که عبارتند به تعریف مقیاس

منیت، آموزش و درآمد.از: بهداشت، تغذیه، محیط طبیعی، اوقات فراغت، ا
روش اول کنند.گیري میدر مطالعات اخیر، کیفیت زندگی را به دو روش اندازه

هاي شاخصدهد.یفیت زندگی مورد استفاده قرار میهاي عینی را براي سنجش کشاخص
مین نیازهاي أهاي اجتماعی و اقتصادي قابل سنجش براي انعکاس میزان تعینی، شاخص

در روش دوم، شوند.هاي رسمی بررسی میها و آمارکه با استفاده از گزارشنی هستند انسا
اصطالحاً بهزیستی ها را که دارند که سطح رضایت افراد و گروههاي ذهنی قرار شاخص

کنند. در رویکرد ذهنی، کیفیت زندگی بر حسب رضایت شود، ارزیابی میذهنی نامیده می
در این روش رضایت کلی از شود.گیري میل اندازهکلی افراد از زندگی و بعنوان یک ک

روش دیگر براي شود. گیري میزندگی معموالً با استفاده از پاسخ شهودي یا منطقی اندازه
بر سنجش کیفیت زندگی در رویکرد ذهنی استفاده از قلمروهاي مختلف زندگی است.

یب میزان رضایت حاصل اساس این روش زندگی به قلمروهاي مختلفی تقسیم شده و ترک
). 89-90: 1392(رضوانی، دهداز هر یک از قلمروها، کیفیت کلی زندگی را نشان می

کیفیت زندگی مشخص شده و يدهندهبر این اساس در این مقاله قلمروهاي تشکیل
(شهودي و منطقی)، روستاهاي اسکان مجدد با استفاده از این قلمروها در رویکردي ذهنی

اند.مورد ارزیابی قرار گرفته3کارون در اثر احداث سد کارون يستاهاي حاشیهیافته و رو
در گذشته، اسکان مجدد و جابجایی معتقدند 1هاردوي و ساترت ویتاسکان مجدد:

منجر بنابراین ؛ نموده استاز باال به پایین و دولت محور بوده و از مشارکت عمومی امتناع 
زندگی خواستار هیچ کس در مکانی که نداشتند و لی به آن تمایبه تولید مسکنی که مردم 

در آن نیست، شده است.

1 Hardoy & Satterthwaite
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جاسازي و جابجاییدرادغام،وهاي اجرائی براي بازسازي عبارتند از: تجمیعسیاست
شود.که ابعاد آن به شرح زیر بررسی میانتقال یا

اثربردیدهبآسیمناطقبازسازيدراجراییهايسیاستیکی از تجمیع و ادغام:
سازيیکپارچهیاادغامسیاستانسانی،حوادثیا)زلزله: مورد خاص(طبیعیحوادث
خصوصاًمتفرق،وکوچکهايگاهسکونتشیوهدر این.استدیدهآسیبسکونتیمناطق
نقطهاززیادتفرقعلتبهاینکهیااند وشدهمتحملرافراوانیآسیبکههاییگاهسکونت

درهستند،روبرواشکال اساسیباجدیدهايزیرساختتأمینومجدددهیسسروینظر
یا چند روستا در یک شده ومجتمعسکونت قبلی) ي(بدون زمینهجدیدمکانیک

.گیردمیصورتویژهمکانآندربازسازيوروستاي دیگر ادغام شده 
رار گرفته است.در این روش روستا در محل اصلی خود مورد بازسازي ق: درجاسازي

جایی یا تغییر اساسی در محل به معنی هر نوع جابه(اسکان مجدد):جابجایی و انتقال
:شودمیگروه تقسیمدوبهجابجاییياسکان مجدد به شیوهسکونت است.

تداركهمچونرفاهیامکاناتي برگیرندهدرکهجامعجابجایییامجدداسکان)الف
.استآموزشومسکن، بهداشتاشتغال،
هايمانند روشاجتماعیهايزیرساختومسکنتداركجابجایی به همراه)ب

خدمات. وهاخودیاري، مکان
گاه جدید از طرف مردم بستگی هاي اسکان مجدد و پذیرش سکونتموفقیت پروژه

به طور کلی همزمان بازیادي به همخوانی مکان اولیه و مکان جدید پس از جابجایی دارد. 
ها را در ریزي جابجایی باید کنترل بهداشتی و اقتصادي این افراد انجام شود و آنبرنامه

ملی قرار داد و به حفظ هویت آنها کمک نمود. يهاي توسعهجریان منفعت همگانی طرح
اند بسیاري از مردم بخصوص افراد مسن به مکانی که در آن متولد گردیده و رشد یافته

بنابراین با چنین مواردي که از سوي آنها قابل احترام است باید با ؛نددلبستگی عاطفی دار
در مقابل، با انگیزه دادن مراقبت و ظرافت برخورد کرده و همواره از اجبار اجتناب کرد. 

آنها را تشویق به نقل مکان به سمت برخورداري از استانداردهاي باالتر زندگی رهنمون 
اسکان مجدد به نفع آنها و براي کمک به بهبودي شرایط کرد، بطوریکه اطمینان یابند 
). 91-92(همان: آنهاست و در آن مشارکت کنند

هاي اسکان مجدد از دیدگاه بانک پایش (بررسی کارایی بالقوه) برنامههايشاخص
) شامل موارد زیر است: 1993(و )1996(جهانی
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ثیر چگونه است؟أمیزان برخورداري جامعه تحت ت-
اند؟هاي نو اسکان یافتهآیا افراد جابجا شده در خانه-
آیا اقدامات کمکی براي جوامع میزبان اجرا شده است؟-
هاي اجتماعی و خدماتی انجام شده آیا اقدامات مرمتی و بازسازي براي زیرساخت-
است؟

آیا جوامع اسکان مجدد یافته قادر به دسترسی به مدارس، خدمات، بهداشت و -
هاي فرهنگی هستند؟فعالیتمکان

هاي جایگزین، (از قبیل استفاده از زمینهاي ترمیمی درآمدي و معیشتیآیا فعالیت-
شروع مجدد تولید و آموزش افراد) در برنامه لحاظ شده است؟ 

چه تغییراتی در الگوهاي اشتغال، تولید و استفاده از منابع نسبت به وضعیت قبلی -
رخ داده است؟

هاي زندگی و درآمد نسبت به قبل از پروژه ایجاد شده است؟ غییراتی در هزینهچه ت-
در پارامترهاي اجتماعی و فرهنگی چه تغییراتی در ارتباط با استانداردهاي زندگی -

رخ داده است؟
پذیر رخ داده است؟چه تغییراتی براي گروه آسیب-

دستهاي باالدست و پایینمنافع اجتماعی سدها در حوزه
ساخت سدهاي بزرگ عالوه بر منافع اقتصادي و تکنولوژیکی داراي آثار اجتماعی 

در مجموع ها هستند. هاي اجتماعی و فرهنگشامل اثر آن بر نظام معیشت، سالمت، نظام
توان منافع اجتماعی ساخت سدها را چنین برشمرد؛می

ت اجتماعی و سایر رسانی، خدماجاده، خطوط برقساختی: ایجاد امکانات زیر-1
پذیر یابی به نواحی دور افتاده را امکانسیسات زیربنایی مربوط به یک سد، امکانات دستأت

شود.اي به بازارهاي مالی میساخته و باعث اسکان جمعیت و اتصال اقتصاد منطقه
احداث سد هم در فرایند ساخت و هم در اي:منطقهيهاي توسعهاجراي برنامه-2

منطقه در بردارد.يمستقیم در توسعهبرداري نتایجی مستقیم یا غیرهزمان بهر
ماهر و ساخت، به شمار زیادي کارگران غیريسدها در دورهایجاد مشاغل جدید:-3
ساختمانی هم براي کارگران يبنابراین در مرحلهمتري از کارگران ماهر نیاز دارند؛شمار ک

منافع حاصل براي جوامع شود. کار جدید ایجاد میماهر ماهر و هم براي کارگران غیر
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اما ممکن است است؛مدت اقتصادي عملیات ساختمانی، گذرثیرهاي کوتاهت تأمحلی به عل
مدت نیز بینجامد.محل ایجاد کرده و به منافع درازریزي دقیق، رونق اقتصادي دربرنامه

یابی آنان ایی مردم و دستجدر خیلی از موارد به دلیل جابهدسترسی به آموزش:-4
طرح، دسترسی آنان به آموزش بهتر يبه امکانات رفاهی بهتر و ایجاد امکانات در منطقه

دتر نطرح، مردم توانميهمچنین بدلیل تغییر و تحوالت ایجاد شده در منطقه؛شده است
اند.شده

هاي الیتهاي تحصیلی، امکان انجام فعبا بهبود فرصتثیرات مثبت فرهنگی:تأ-5
هاي فقیر.اجتماعی، باال بردن آگاهی مردم و بهبود پایگاه اجتماعی گروه

بطور کلی احداث سدهاي بزرگ، موجب امنیت بیشتر دسترسی به مواد غذایی: - 6
تر در سطح خانوارهاست.مناسبيغذایی و تغذیه

لوژیک و احداث سد و تغییرات تکنواي و کم شدن تعصبات:هاي توسعهرواج ارزش-7
گیري تدریجی نظام ارزشی نوین در منطقه جایی ناشی از آن منجر به شکلمهاجرت و جابه

ها و افزایش تماسخواهد شد که با نظام ارزشی سنتی قبل تا حدي متفاوت خواهد بود. 
اند و ورود سد و کسانی که به نحوي در سد مشغوليمبادالت فرهنگی با متخصصین حوزه

اي کمک خواهد هاي نوین به منطقه، به تقویت نظام ارزشی توسعهآوريفنآالت و ماشین
).2-3: 1390(میرزایی و دیگران، کرد

اندازهاي بکر و طبیعی را احداث سدها مناظر و چشمگسترش صنعت توریسم: -8
گردد.آورد که خود منجر به جذب گردشگر و رونق اقتصادي منطقه میبوجود می

هاي پشت سدها، دریاچههاي آبی، قایقرانی و ماهیگیري:ورزشيامکان توسعه-9
مناسبی را براي ماهیگیري يهاي آبی و زمینهورزشيموقعیت مناسبی را براي توسعه

آورند.فراهم می
مین آب مورد نیاز کشاورزي أسدها با تافزایش ارزش ملک و زمین در منطقه:-10

هاي دهند که این امر باعث افزایش ارزش زمینیهاي بایر را مامکان آباد کردن زمین
شود.برخوردار از آب سد می

دستهاي باالدست و پایینمضار اجتماعی سدها در حوزه
به دلیل آنکه عمده جایی اجباري مردم و مشکالت اسکان مجدد:جابه-1
ها گیري آباديلاند و شکهاي انسانی در ایران در اطراف منابع آب شکل گرفتهگاهسکونت
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يها را در حوزهگاهاین سکونتمنوط به وجود آب در یک منطقه است، احداث سد معموالً
این کنند.جا را دستخوش دگرگونی میکند و محیط طبیعی آنمخزن دچار خسارت می

در نتیجه، کند.اي را ایجاد میاسکان مجدد، مسائل عدیدهيگاه و مسئلهتغییر در سکونت
ناپزیر است کننده، دراز مدت و اغلب برگشتامدهاي اجتماعی و فرهنگی یک سد، مختلپی

ریزي و مدیریت دقیق به کنترل و هدایت مسائل اجتماعی بایست با برنامهکه بطور قطع می
ناشی از آن پرداخت.

ها و جایی مردم و زیر آب رفتن زمینبا جابهبه هم خوردن نظام معیشتی مردم: -2
همچنین ؛گرددها دچار مشکالت زیادي میمراتع، مردم نظام معیشت آنيمنطقه

اراضی و معیشت شان باز شده است،پذیر که اقتصاد ملی به رویآسیبهاي بومی وگروه
بینند.خود را در معرض تهدید نیروهاي فراتر از تجربه و کنترل خود می

نطقه با ورود شمار زیادي از اهالی اهالی مبه خطر افتادن سالمتی اهالی منطقه:-3
هاي جنسی و (شامل؛ ماالریا، بیماريبهداشتیيخارجی، خود را در معرض مسائل فزاینده

سد و يهمچنین با افزایش آب دریاچه؛)3- 4: 1390(میرزایی و دیگران، یابندایدز) می
(طهماسکیوغلو آیندهایی چون تیفوس، حصبه، ماالریا و وبا پدید میراکد بودن آن بیماري

اندازد.) که این امر سالمت اهالی منطقه را به خطر می763: 2007و دیگران، 
احداث سد بر ساختارهاي اجتماعی از دست رفتن همبستگی و انسجام مردم:-4

(میرزایی و دیگران، آورندهاي مردم پدید میگذارد و تعارضاتی را در میان گروهثیر میأت
1390 :4.(
ساخت سدها و دست:هاي کشاورزي پایینلوگیري از انتقال رسوبات به زمینج-5

شود که از انتقال رسوبات که سدها، موجب میينگهداشتن رسوبات در دریاچه
عمل آید و این باشند جلوگیري به دست سدها میهاي کشاورزي پاییني زمینکنندهتغذیه

(طهماسکیوغلو و دیگران، شونددست میي پایینهاي کشاورزامر منجر به فرسایش زمین
2007 :763.(
ثیر منفی قابل توجهی أسدهاي بزرگ تثیرات منفی بر آثار فرهنگی و باستانی:أت- 6

(معابد، شناسی از طریق از بین رفتن منابع محلی فرهنگیبر میراث فرهنگی و آثار باستان
ها) و تاریخی و به زیر آب ساختمانهاي مقدس و مذهبی، هنرهاي دستی ومزارها، مکان

؛4: 1390(میرزایی و دیگران، گذراندرفتن و خراب شدن آثار باستانی و معماري می
).762: 2007طهماسکیوغلو و دیگران، 
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اي قابل مالحظه بر روي ساختارهاي سدها به گونهبوجود آمدن مسائل روانی:-7
از طریق اجبار مردم به خصوصاً؛گذارندثیر میأاجتماعی، فرهنگی و اقتصادي منطقه ت

هایشان هاي کشاورزي و خانهجایی و مهاجرت به مناطق دیگر و به زیر آب رفتن زمینجابه
: 2007(طهماسکیوغلو و دیگران، آورداثرات روانی منفی را براي مردم بومی بوجود می

763.(
هاي بزرگ دن دریاچهممکن است به علت پر شهاي القایی:امکان ایجاد زلزله-8

(همان).هایی رخ دهندپشت سد زلزله
برخی تغییرات جوي بدلیل تغییر در درصد رطوبت هوا، تغییرات آب و هوایی:-9

جایی هوا در مقیاس بزرگ و تغییرات توپوگرافی منطقه بدلیل حجم زیاد دماي هوا، جابه
(همان).آب، ایجاد خواهد شد

3فی احداث سد کارون ثیرات مثبت و منأت:2جدول 
ثیرات منفیتأثیرات مثبتأت

ریزي) و (بدون برنامهجایی اجباريجابههاتولید برق، تامین آب و کنترل سیالب
هاي اجتماعیاحتمال درگیري

هاي نو آبیاري امکان استفاده از روش
کشاورزي

هاي مرغوب و از دست زیر آب رفتن زمین
دادن شغل

بیشتر و بهینه از مزارع برداري امکان بهره
کشاورزي

نابود شدن منابع درآمدزا و کاهش سطح 
معیشت مردم محلی

گردشگري و بالفعل شدن يامکان توسعه
هاي گردشگري و جذب گردشگرتوانایی

ها در عدم کارایی نیروي محلی و عدم جذب آن
هاي آتی به علت عدم داشتن مهارت فنیشغل

دید نظیر امکان ایجاد شغل خدماتی ج
پروريگردي و آبزيطبیعت

از دست دادن مالکیت زمین و ویرانی نظام 
تولید

فقر اجتماعی و عدم توانایی خرید زمین در افزایش آگاهی و سطح سواد
شهر

هاي ارتباطیاز بین رفتن راهامکان اعمال مدیریت مشارکتی مردم محلی
تانیاز بین رفتن آثار باسافزایش سطح عمومی بهداشت

هاي خویشاوندي و افزایش پراکندگی گروهارتقا فرهنگ اجتماعی
فردگرایی و انزوا

تشدید مهاجرت به شهرهاوجود ارتباطات شهر و روستا
گراییکاالیی شدن و مصرفوجود حس همکاري بین افراد محلی

نشینی و بزهکاريحاشیههاي شغلی بیشترایجاد فرصت
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3ی و فرهنگی سد کارون آثار و پیامدهاي اجتماع
پیامدها و آثار جدي بر زندگی، معیشت، فرهنگ و معنویت مردم 3احداث سد کارون

هاي هاي ایجاد عدالت که از نابرابريمنطقه داشته که این امر به علت غفلت و فقدان قابلیت
ی هاي اقتصادي و سیاسهاي فرهنگی، تبعیض و در حاشیه قرار دادنساختاري، ناسازگاري

ياي از آثار منفی پروژهشود، سبب شده که مردم و قبایل بومی، بطور غیر عادالنهمنتج می
که اغلب از منافع و سودهاي حاصل محروم ضرر ببینند، حال آن3احداث سد کارون

اند.مانده
اند که داراي روستا بوده70اند بیش از ثیر پذیرفتهأاز سد تروستاهایی که مستقیماً

ترین مشاغل این مردم، کشاورزي و مهماند.خانوار بوده1421نفر جمعیت در قالب 9056
هاي دولتی شاغل بودند.دامداري است و برخی از روستائیان نیز به امور خدماتی یا فعالیت

روستا بخشی از 28اند، روستا به طور کامل از بین رفته38ثیر پذیرفته، أاز روستاهاي ت
شان قطع شده که این امر براي رفت و روستا فقط راه ارتباطی11رفته و ها از بین آن

ها برخی از روستاهایی که بطور کامل یا بخشی از آنآمدشان مشکالتی ایجاد کرده است. 
محال هاي شهرستان لردگان استان چهار(آبادياند عبارتند از؛ بارز، شوارززیر آب رفته

تسبیحی، تنگ قاف، گل، بلوطک شالو، کلخنگدون،حوضزار، بختیاري)، بوحوض، بادام
امامزاده شهپیر، پس قلعه، پشت آسیاب شیوند، گود عبدالرضا، شوشتري، بنه بلوط، زراس، 

چارك، چم موال، تنه، مورد، فالح، نوشیوند، درب، سهخون، ده نوکل، گرموت، فالح، درهبرد
علیا، باجول، کهرال، دهکوه، رکعت، زیر زپل شالو، دوشلواري، ده زیر، کفت ملک، دهد

زیر، لیشیران، لیرسیاه، گنجشکان، گود جهره، تنگویله، آببرافتاب، بزرگ شیوند، جوکار، گ
ي گولک، سه بلوطک و ... بلوطک، درهيچمن، گردلیدان، پاتاوه، مرغا، میراحمد، دره

ه بود با مهاجرت ها زیر آب رفتبرخی از روستاهایی که بطور کامل و یا بخشی از آن
ساکنانشان به شهرستان ایذه و دیگر شهرهاي استان و در برخی موارد يگسترده

این امر منجر به محال بختیاري و اصفهان مواجه گردیدند.هاي دیگر نظیر چهاراستان
پراکندگی روابط خویشاوندي و از بین رفتن همبستگی و انسجام قومی و افزایش فردگرایی 

برخی دیگر از روستائیان نیز به نشینی و بزهکاري گردیده است.و به تبع آن حاشیهو انزوا
اند که این امر ضمن از بین بردن فرهنگ بومی منجر به ایجاد روستاهاي مجاور پیوسته

خود را به يهاي اسکان مجدد توجهدر واقع برنامههاي اجتماعی گردیده است. درگیري
اقتصادي و اجتماعی ياند و به فرآیند توسعهان فیزیکی کردهطور عمده معطوف به اسک
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ریزي و اجراي در فرآیند برنامهاند.جا شده و سایر مردم اثرپذیر، توجهی نداشتهمردم جابه
هاي سدسازي، مردم اثرپذیر براي اسکان مجدد و نوسازي، یا مشارکتی نداشتند یا طرح

هاي چنین فرآیند اسکان در واقع مشخصهست.دار نبوده اها معنیاینکه مشارکت آن
خیر و نیز انکار و رد امکانات توسعه هاي اجباري، تلخ، همراه با تأاییجمجددي، اغلب جابه

توان گفت براي مردمی که مجبور به طور کلی میها بوده است.ها و حتی دههبراي سال
معروف هستند، به منظور "اثرپذیر"اند و به طور رسمی به مردم جایی فیزیکی شدهبه جابه

اسکان مجدد در یک محل جدید کمکی نشده است.
هاي ارتباطی دیگر روستاها هاي کشاورزي، راهعالوه بر زیر آب رفتن روستاها و زمین

هاي ارتباطی روستائیان بود که بدلیل شیوند یکی از راهـمحور باجولنیز قطع شده است. 
هشت هزار باجول این جاده بطور کامل زیر آب رفته است.، بخش 3آبگیري سد کارون

روستاي مناطق باجول تا سادات حسینی بطور مستمر و روزانه، به ناچار 35نفر از ساکنان 
عالوه بر کنند.براي پیمودن عرض رودخانه و رساندن خود به شهر ایذه از بارج استفاده می

محال بختیاري بارز و شوارز در استان چهاراین، حدود دو هزار نفر از جمعیت روستاهاي
با بدلیل داشتن روابط خویشاوندي و نیز سنخیت فرهنگی در این مسیر در تردد هستند.

هزار نفراز ساکنان روستاهاي استان خوزستان و چهار10احتساب این افراد، در مجموع 
بود جاده در دسترس سکونت دارند، به علت ن3سد کارونيمحال بختیاري که در حاشیه

در واقع قبل و استفاده از بارج همواره در معرض خطر سقوط به داخل رودخانه قرار دارند.
مواصالتی از دنباله رود از مسیر چهار ده با عبور ي، قرار بود جاده3گیري سد کاروناز آب

وستائیان ها و سادات حسینی براي تردد رغریبیيمنطقه،از گویله، تنگه قاف، شیوند
ساکن در این مناطق احداث شود که از زمان آبگیري سد تاکنون اقدامی در این رابطه 

ثیرهاي منفی قابل توجهی بر میراث أت3عالوه بر این، سد کارونصورت نگرفته است. 
(مزارها، اي که باعث از بین رفتن منابع محلی فرهنگیفرهنگی داشته است به گونه

ها) و به زیر آب رفتن و خراب شدن آثار باستانی شده است. انهنرهاي دستی و ساختم
این يدهندهاشتن رویکرد کیفی انجام شده نشانمصاحبه با ساکنین که با در نظر د

واقعیت است که جوامع روستایی با محیط طبیعی پیرامون خود ارتباط نزدیکی دارند و 
مانند رودخانه، چشمه، کوهستان شکل ثیر از عوامل طبیعی أاي از روستاها با تبخش عمده

لذا جابجایی مکانی و انتقال ساکنین به مکان دیگر باعث گسسته شدن پیوندهاي اند؛گرفته
که منجر به بروز اجتماعی، اقتصادي و ارتباط با محیط طبیعی آنها گردیده است به طوري
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ر مورد روستاهاي دسازگاري ساکنان با محیط جدید شده است.يمسائلی پیرامون نحوه
توان به بروز مشکالتی از ا توجه به جابجایی صورت گرفته میب3سد کارونيحاشیه

هاي کشاورزي و کم شدن دسترسی به ، تنزل وضعیت دامداري، به زیر آب رفتن زمینقبیل
مراتع و کاهش دلبستگی به مکان به دلیل فقدان خاطرات جمعی گذشته اشاره کرد. 

توان به بروز مسائلی از قبیل بر جایی و تجمیع صورت گرفته میبه جابههمچنین با توجه 
هم خوردن نظام همسایگی، کمرنگ شدن ارتباطات اجتماعی به دلیل بر هم خوردن نظام 
گذشته، کمرنگ شدن آداب و رسوم خاص محلی به دلیل ورود افراد از سایر روستاها و 

ثر، أمجموعه روستاهاي متشاره نمود.تجمیع ساکنان روستاهاي مختلف در یک مکان ا
دادند، لیکن با ورود اطالعات، اي را تشکیل میسد، مجموعه بستهيقبل از اجراي پروژه

اي پویا و باز ها با بیرون، به مجموعهپول، انرژي و ورود عناصر بیرونی و گسترش ارتباط آن
انی و فرهنگی خاصی را دارا ها و مسائل اجتماعی، اقتصادي، رواند که ویژگیتبدیل شده

ها در نهایت سیستم قبلی را که هاي مربوط به آنمجموعه تغییرات مثبت و هزینههستند.
اي داشت دچار نوعی عدم تعادل در سطوح مختلف فردي و حالت متعادل و خود بسنده

از دست دادن شغل، مشخص نبودن وضعیت آینده، ناتوانی در فرافردي کرده است. 
در سطح باشند. هایی از این دست مسائل میگیري و تغییر در نظام انتظارات نمونهتصمیم

متعادل هاي نسبتاًجایی جمعیتی، مهاجرت، فشار بر دیگر نظامتوان از جابهفرافردي نیز می
ـ هاي اجتماعیبه لحاظ ویژگیها یاد کرد.اطراف و باالخره نامتعادل ساختن دیگر حوزه

هاي بسته و محدود زدایی و خارج شدن از قالبیل تجربه کردن نوعی ساختاردلروانی، به
اي که گونهبهاي شده است.خوش تغییرات گستردهدستمورد نظريقبلی، جامعه

ها و نظام انتظارات روستائیان شاهد تغییراتی هستیم که این تغییرات ها، انگیزهدرخواست
به این دلیل مثبت هستند که ي منفی هستند. هم داراي بعدي مثبت و هم داراي بعد

ثر از حیث ؤهاي مثبت، کارا و مزمینه و آمادگی روانی را براي بروز رفتارها و کنش
ها بیشتر ناشی از سازند و منفی بودن آناقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فراهم می

و سازماندهی قرار چه مورد کنترل گیري نوعی احساس ولع و انتظاري است که چنانشکل
در سازد.هاي ناسازگار و نابهنجار فراهم مینگیرد زمینه را براي بروز رفتارها و کنش

آمد، اي کشاورزي، از بین رفتن منبع درهارزیابی از عوارض منفی سد، از بین رفتن زمین
و جایی، از بین رفتن همبستگی قومی، تشدید اختالفات محلیسرگردانی و بالتکلیفی جابه

اند.خانوادگی و تعویق کار عمرانی از مواردي هستند که از طرف روستائیان مطرح شده
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منفی اتفاق يتمامی روستائیان نسبت به از بین رفتن زمین کشاورزي بعنوان یک عارضه
هایی که صورت اجباري دارد، یعنی در مهاجرت، به خصوص بخشيدر زمینهنظر دارند.

ها قطع هاي ارتباطی آنگیرند و یا راهکامل در دریاچه سد قرار میروستاهایی که بصورت 
شود همراه با نوعی از دست دادن احساس تعلق و هویت و پیوستگی روانی، اجتماعی و می

فرهنگی است. 
توان چنین آن را میيبر روستاهاي حاشیه3بطور کلی اثرات احداث سد کارون

برشمرد:
هاي روستائیانی که زمینکشاورزي و مهاجرت به شهرها:هايزیر آب رفتن زمین-1

اند و این امر خود موجب ویرانی نظام تولید و تشدید شان را از دست دادهکشاورزي
مهاجرت به شهرها در جهت یافتن شغل شده است.

مهاجرین روستایی بدلیل از هاي مهاجر: افزایش فقر و بیکاري و سرگردانی خانواده-2
کشاورزي و دامداري است براي یافتن شغل در شهرها به شغل خود که عمدتاًدست دادن 

آورند و از آنجایی که در شهر نیروي کار مازاد وجود دارد، منجر به افزایش کارگري روي می
شود.ها در محیط شهري میهاي آنفقر و بیکاري در میان مهاجرین و سرگردانی خانواده

هاي کشاورزي روستائیان و ب رفتن خانه و زمینزیر آاز بین رفتن هویت: -3
يها به شهرها باعث از بین رفتن هویت روستائیان شده است که در شهرهامهاجرت آن

بزرگ به دلیل پراکندگی خویشاوندي و از دست رفتن همبستگی و انسجام قومی محلی به 
اند.حال خود رها شده

تاهایشان از بین رفته و اسکان مهاجرین روستائی که روسعدم اسکان مجدد: -4
کنند که این امر موجب تزلزل در هویت قومی اند به شهرها مهاجرت میمجدد نیافته

شود و باعث کاهش همبستگی و روابط خویشاوندي و به تبع آن افزایش شان میمحلی
گردد.فردگرایی و انزوا می

زیر آب رفتن ی:از بین رفتن فرهنگ سنتی و کمرنگ شدن آداب و رسوم محل-5
روستا و از هم پاشیدگی همبستگی و انسجام قومی و مهاجرت منجر به از بین رفتن 

فرهنگ و رسوم محلی گردیده است.
مهاجرین روستایی به علت نداشتن مهارت، اغلب به هاي کاذب:پیدایش شغل- 6

آورند.هاي کاذب در شهرها روي میشغل
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اجرت روستائیان به شهرهاي بزرگ و عدم توانایی مهنشینی و انزوا:افزایش حاشیه-7
نشینی و شهرها منجر به افزایش حاشیهيدلیل گرانی و گرایش به حاشیهخرید مسکن به

از طرفی دیگر پراکندگی روابط خویشاوندي و از بین رفتن همبستگی و انسجام قومی 
کاري در شهرهاي بزرگ منجر به افزایش انزوا و فردگرایی و به تبع آن افزایش جرم و بزه

گردد.می
هاي باعث از بین رفتن راه3احداث سد کارونهاي ارتباطی:از بین رفتن راه-8

سد تحت محاصره قرار ياي که آنان توسط دریاچهارتباطی روستائیان گردیده به گونه
اند.گرفته

آثار فرهنگی باعث زیر آب رفتن 3سد کاروناز بین رفتن آثار فرهنگی و تاریخی: -9
و تاریخی گردیده است؛ نظیر زیر آب رفتن پل تاریخی شالو.

هاي زمین3در اثر احداث سد کارونهاي کشاورزي و باغات: از بین رفتن زمین-10
اند، و این امر باعث از بین رفتن مالکیت زمین و خیز کشاورزي زیادي زیر آب رفتهحاصل

شغل روستائیان شده است.
مهاجرت روستائیان به شهرها یا روستاهاي هاي اجتماعی:درگیرياحتمال -11

هاي اجتماعی گردیده است. همجوار بدلیل نداشتن قرابت فرهنگی منجر به درگیري
زیر آب رفتن قبور نیاکان، باعث از دست دادن ارتباط بوجود آمدن مسائل روانی:-12

ی را در پی داشته است.مردم محلی با نیکان خود شده که این امر مسائل روان
یکی از پیامدهاي زیر آب رفتن روستاها و مهاجرت گرایی:کاالیی شدن و مصرف-13

بصورت خودکفا روستایی است که قبالًيگرایی خانوادهبه شهرها، کاالیی شدن و مصرف
گذراند.امورات خود را می

نشینی ، حاشیهمهاجرت به شهرها، نداشتن شغلافزایش ناهنجارهاي اجتماعی: -14
و انزوا، افزایش فردگرایی و از بین رفتن روابط خانوادگی و همبستگی قومی در نهایت منجر 

هاي اجتماعی گردیده است.به افزایش ناهنجاري
زیر آب رفتن روستاها و عدم اسکان مجدد از بین رفتن معیشت مبتنی بر دام:-15

ي رام، روستاهایی شده که شغل دامپرومنجر به از بین رفتن معیشت مبتنی بر دعمدتاً
اند.داشته

در حالی در کنار 3سد کارونيروستائیان حاشیهعدم برخورداري از آب شرب: - 16
اند، بهرهآب شرب آن بیکنند که خود ازترین دریاچه و نیروگاه خاورمیانه زندگی میبزرگ
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مین آب شرب خود را أبراي تهایی که قبل از احداث سد هر یک از روستاها چشمهدر حالی
هاي آن زیر آب رفته است.روستاها و چشمه3داشتند که با آبگیري سد کارون

و تبخیر زیاد از سطح 3بر اثر احداث سد کارونگرم شدن بیش از حد منطقه:-17
هواي منطقه شده است.يدریاچه، باعث گرم شدن بیش از اندازه

آب و راکد نگهداشتن يسد بعلت ذخیرهيریاچهدهاي واگیردار:بروز بیماري-18
هاي خونی است. هاي واگیردار نظیر ماالریا و بیماريآن منبع بسیاري از بیماري

پیشنهادات جهت کاهش پیامدهاي منفی و تقویت پیامدهاي مثبت پروژه
هاي اجرا شده ناشی از عدم ارزیابی الزم یا بسیاري از پیامدهاي منفی پروژه

رو از ایناند. پروژه توجه داشتهيهاي مثبت اجراهاي ناقصی بوده که تنها به جنبهزیابیار
مدت باشد تا پروژه یک فرایند طوالنیگیري در مورد اجراي فرایند تصمیمضرورت دارد که

مدت و گیري طوالنیاي که فرایند تصمیمجوانب امر در نظر گرفته شوند، به گونهيکلیه
توان راهکارهاي زیر را رو در این رابطه میاز اینهزینه باشد. مدت و کمرا کوتاهفرآیند اج
ارائه داد؛
به اجرا در آمده و پیامدهاي منفی نیز به همراه 3سد کارونياگر چه پروژه

حل کاهش این مشکالت در گرو همکاري بین مسئوالن محلی و دولتی نهفته داشته، اما راه
گزارش مشکالت منطقه به مسئولین دولتی، راهيلی ضمن ارائهمسئوالن محاست. 

هاي کاهش این مشکالت را نیز ارائه دهند، از سویی دیگر مسئولین دولتی نیز با حل
ریزي دقیق اقدامات الزم را در جهت کاهش مشکالت و مشورت با مسئولین محلی و برنامه

منطقه بردارند.يتوسعه
سد براي آبیاري مزارع خود يسد از آب دریاچهيشیههیچ یک از روستاهاي حا

هایی از دریاچه به بر است و مستلزم ایجاد کانالکنند چرا که این کار هزینهاستفاده نمی
مردم منطقه خارج است، لذا مسئولین وزارت نیرو با يمزارع کشاورزي است که از عهده

توانند، باعث ش کشاورزي میهاي بخاختصاص دادن بخش از درآمد سد به زیرساخت
کشاورزي در منطقه گردند.يتوسعه
مردمان يعالوه بر زیر آب رفتن خانه و کاشانه3بعد از آبگیري سد کارون

هاي ارتباطی نیز قطع گردیده و تاکنون اقدامات الزم جهت احداث راه، بعمل منطقه، راه
خود طول يو انجام امورات روزانهنیامده است و مردمان منطقه روزانه براي رفتن به شهر
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ها بطول پیمایند که عالوه بر مشکالت مربوط به تردد که ساعترودخانه را با بارج می
هاي لذا باید اقدامات الزم در جهت احداث راه؛انجامد خطرات جانی را نیز در پی داردمی

ارتباطی و زمینی جدید بعمل آید.
جا شده.رفاهی به مردمان جابهـ یخدمات آموزشی، بهداشتيارائه
ترین دریاچه و نیروگاه خاورمیانه زندگی سد، در کنار بزرگيروستائیان حاشیه

کند که بنابراین ضرورت ایجاب می؛اندبهرهکنند اما خود از برق و آب شرب آن بیمی
روستاهاي منطقه گردد.يبخشی از درآمد سد، صرف توسعه

سد، اراضی کشاورزي و مشاغل خود را از دست يي پروژهمردمی که در اثر اجرا
پذیرترین طبقه در نظر گرفته این گروه از مردم، آسیباند باید مورد توجه قرار گیرند.داده

خدمات رفاهی گردند.يشوند و باید مشمول ارائه
جا شده جا شده باید براي جمعیت جابهعالوه بر واگذاري مسکن به مردم جابه

هاي آنان به شهر هاي اسکان جدید ایجاد شود تا مانع از مهاجرتهایی در محلشغلنیز 
شود. 

 رعایت مسائل بهداشتی، به ویژه دفع صحیح زباله در جهت جلوگیري از
هاي واگیردار.بیماري
از.آناتمامازپسحتیوسدسازياجرايحیندرمستمرهايارزیابیانجام

بروزمختلفهايزمانطیدرکهراپنهانونشدهبینیپیشهايههزینتوانمیطریقاین
این. کرداقدامآنهامدیریتبرايدقیقگذاريسیاستباوکردشناساییکنند،می

یارينیزآنهادردقیقهايبینیپیشوبعدسدهايطراحیدرراماتواندمیهاارزیابی
.کند

گیرينتیجه
در بخش دهدز شهرستان 3احداث سد کارونيابی پروژهدر پژوهش حاضر به ارزی

مین آب کشاورزي و کنترل أمذکور تولید برق، تيهدف از اجراي پروژهایذه پرداخته شد. 
ها ي ساکنان آندهد که بخش عمدهسد نشان میيبررسی روستاهاي حاشیهسیالب بود.

يروستائیان حاشیه3ي سد کارونبدنبال آبگیردهند. درآمد تشکیل میهاي کمرا گروه
هاي کشاورزي و باغات، فقر و بیکاري، از بین آن با مشکالتی از جمله؛ زیر آب رفتن زمین
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هاي ارتباطی، عدم برخورداري از آب شرب کافی، مهاجرت به شهرها، پراکندگی رفتن راه
سنتی و هاي خویشاوندي، از دست رفتن هویت قومی محلی، از بین رفتن فرهنگگروه

نشینی و بزهکاري، از بین رفتن آداب و رسوم محلی، افزایش فردگرایی و انزوا، حاشیه
معیشت مبتنی بر دام، از بین رفتن آثار فرهنگی و تاریخی، مسائل روانی و غیره مواجه 

ریزان پروژه تنها به ابعاد اقتصادي پروژه توجه رسد که پیمانکاران و برنامهبنظر میاند.شده
اند و بعبارتی هیچ محیطی آن توجهی نکردهبه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و زیستاند و اشتهد

اند و همان رویکرد سخت و فیزیکال توسعه را گونه ارزیابی از پیامدهاي احداث سد نداشته
هاي توسعه از کارگزاران خیریه تا اياخیر باحرفهيدر حالیکه در دو دههاند.دنبال کرده

دولتی اولویت دادن به مردم نسبت به اشیا، اولویت دادن به فقرا نسبت به هاي غیرسازمان
اند و رویکرد توسعه، ها را درك کردهثروتمندان و یاد گرفتن از مردم نه درس دادن به آن

محور شده است.رویکردي انسان
ایت کید بر رضزندگی، رویکرد ذهنی و تأرویکرد مورد استفاده براي سنجش کیفیت 

براي سنجش میزان رضایت کلی افراد از زندگی و رضایت از قلمروهاي مختلف زندگی بود.
ها، محیط زیست، خدمات قلمرو شامل مسکن، زیرساخت7دگی، افراد از قلمروهاي زن

مصاحبه با رفاهی، اطالعات و ارتباطات، بهزیستی، درآمد و اشتغال مورد توجه قرار گرفت.
ها دارند که مربوط به ه بیشترین میزان نارضایتی را از زیرساختساکنین نشان داد ک

وضعیت ، کیفیت برق و روشنایی منازل و معابر عمومی، وضعیت آب آشامیدنی روستاها
سازي روستا در مقابل ایمن، هاها، کوچهکیفیت معابر، خیابان، هاي منتهی به روستاراه

ضعیت آب مورد نیاز براي آبیاري مزارع و باغاتو، بالیاي طبیعی از قبیل سیل و زمین لرزه
عامل اصلی هاي ارتباطیها بویژه نبود راهدر واقع همین نارضایتی از زیرساختاست. 

در رابطه با ها بوده است. مهاجرت بسیاري از روستائیان به شهرهاي استان و دیگر استان
ارتباطات، درآمد و اشتغال، به ترتیب قلمرو خدمات رفاهی، اطالعات وقلمروهاي دیگر 

بهزیستی، محیط زیست و مسکن مورد نارضایتی ساکنان منطقه بوده است.
توان نتیجه گرفت که در واقع پس از ارزیابی پیامدهاي مثبت و منفی پروژه می

ي اقتصاد محلی روستاهاي ناپذیر بر پیکرهاي سخت و جبرانضربه3احداث سد کارون
هاي کشاورزي و باغات باعث اي که با زیر آب رفتن زمینبه گونهآن بوده استيحاشیه

مهاجرت ویرانی نظام تولید سنتی شده و موجب مهاجرت روستائیان به شهرها شده است.
منجر به مسائل و مشکالتی از قبیل؛ از دست دادن هویت، از بین رفتن روستائیان نیز 
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بزهکاري و در نهایت فقر و بیکارينشینی وهمبستگی و روابط خانویشاوندي، حاشیه
اند از طرفی دیگر احداث سد بر ساکنانی که در محل زندگی خود باقی ماندهگردیده است. 

جایی و تجمیع صورت گرفته با توجه به جابهاند:نیز اثراتی داشته است که از آن جمله
گ شدن ارتباطات توان به بروز مسائلی از قبیل بر هم خوردن نظام همسایگی، کمرنمی

اجتماعی به دلیل بر هم خوردن نظام گذشته، کمرنگ شدن آداب و رسوم خاص محلی به 
کاهش دلیل ورود افراد از سایر روستاها و تجمیع ساکنان روستاهاي مختلف در یک مکان،

، وجود خطرات جانی در استفاده از بارج، هاي ارتباطیرفتن راهاز بین اجتماعی،يسرمایه
امکانات و خدمات بهداشتی کافی، عدم برخورداري از آب شرب و برق، گرماي شدید نبود 

هاي اجتماعی بدلیل اسکان اجباري و منطقه بر اثر تبخیر آب دریاچه، احتمال درگیري
سد برشمرد. يغیره براي روستاییان حاشیه
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