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Constructing reservoir dams for inter-basin water transfer has been considered as one of main strategies of policy 
makers for managing water shortage in recent decades. However, this strategy can lead to negative social, economic 
and environmental consequences. The purpose of this paper is to study the views of local rural and urban households 
regarding the social effects of constructing the Behesht Abad reservoir dam and the inter-basin water transfer proj-
ect on the local communities. The research was conducted in Behesht Abad watershed, as the origin basin, located 
in Chaharmahal and Bakhtiari Province. It aimed at how local rural and urban communities would be affected if a 
dam was constructed. In this survey, a sample of 200 out of 3514 households was randomly selected, and the data 
were collected through structured interviews using a questionnaire. From the perspective of the local communities, 
the dam construction would increase the emigration of local people, leading to marginalization of emigrants in the 
outskirt of cities; weakening the local households' participation in their communities and increase of job vulnerability, 
particularly such activities as crop farming, animal husbandry and the related services. Also, land prices in the area 
would be adversely affected by the dam construction. This perspective was significantly affected by variables such 
as respondents' age, education level, and households' animal units. This shows that the respondents at higher ages, 
more children, and more animal units assessed the impact of the dam construction more negatively, while more 
educated people had more positive attitudes toward this issue.
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Extended Abstract

1. Introduction

ater crisis has been a crucial issue of 
the 21st century in many nations, which 
will cause concerns in both human wel-
fare and ecosystem. Various schools of 
thought have come into being to manage 

the global water crisis. Iran has an arid and semiarid cli-

mate, and it is essential to apply strategies for climate ad-
aptation. The Integrated Water Resources Management, 
as one of the most important strategies in this regard, is a 
process of maximizing economic benefits and social wel-
fare, without threatening the sustainability of the environ-
ment. Reservoir dam construction and inter-basin water 
transfer have been done as water management strategies 
to reduce water crisis. They are mechanisms of using new 
water resources and transferring water from one water-
shed to another. Despite the benefits of dams, the expe-
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rience of dam construction in recent decades shows that 
many dams have negative environmental, human and po-
litical consequences. Few studies have been carried out to 
directly investigate the impact of dam construction and 
inter-basin water transfer on local rural and urban com-
munities from the viewpoint of making a living and en-
vironmental issues in Iran. However, some studies have 
indirectly assessed the social, economic and environmen-
tal impacts of these projects. The purpose of this paper is 
to examine the views of local urban and rural households 
on the social consequences of the Beheshtabad dam con-
struction and inter-basin water transfer.

2. Methodology

This applied research utilized a survey methodology 
conducted in the local rural and urban communities in 
the Beheshtabad basin located in the Chaharmahal and 
Bakhtiari Province. These communities, who depend on 
the water resources of the area, would be affected directly 
if the Beheshtabad dam were constructed. According to 
the Beheshtabad dam project, 29 villages and three ur-
ban areas of the origin basin would be affected. Among 
these rural and urban areas, four communities, includ-
ing the villages of Beheshtabad, Rostam Abad, Sheikh 
Mahmoud, and Kaj, with 1439 households and 5621 
population, were more vulnerable to this project, while 
some households in the town of Ardal were likely to ben-
efit from this project. A multi-stage sampling technique 
was utilized to select the respondents. At the first stage, 
these three villages and the towns of Kaj and Ardal were 
purposefully chosen, and then, using a disproportionate 
stratified sampling technique, the number of households 
as the sample of each community was identified. At the 
final stage, the sample households of each community 
were selected using the systematic sampling technique. A 
sample of 200 out of 3514 households in the origin basin 
was randomly selected based on the Krejcie and Morgan's 
(1970) sampling formula (with the sampling error of 6% 
and the variance of 0.25, which depended on the research-
ers' resources and time). The data were collected through 
structured interviews with the local family members. For 
this purpose, a questionnaire was developed and used by 
the researchers.

3. Results

The social capital of the households within their local 
communities was investigated in terms of relationships, 
trust and local participation. The respondents assessed 
their relationship with the other members of their com-
munities at a high rate and their relationship with their lo-
cal councils (village / city) and neighboring communities 

at a moderate rate. They also evaluated their trust in each 
other at a high level. However, their public participation 
in decision making and planning within their local com-
munities was low, while there was some local collabo-
ration among people. From the respondents' perspective 
social abnormalities and disorders were not common in 
their communities. The perceived social consequences of 
the Beheshtabad dam were assessed in four main catego-
ries: 1) escalating migration and urbanization, 2) social 
issues related to cultural and ethnic problems, 3) social 
issues related to job opportunities, and 4) vulnerability of 
jobs in local communities. These views were significantly 
correlated with the respondents' age, education, number 
of children, area of living, marriage, and having agricul-
tural jobs and animal units.  

4. Discussion

From the local households' points of view, constructing 
a dam would lead to the escalation of migration, urban-
ization, marginalization, and change of living styles from 
rural to urban. They, however, believed that migration 
may provide an opportunity to enhance children educa-
tion and improve access to communication media. They 
also held that the dam would cause ethnic and cultural 
crises due to the destruction of archaeological and his-
torical sites, mosques, other religious places, and grave-
yards, weakening of traditional and indigenous cultures, 
disidentification of communities, and disintegration of 
relations between people and their ancestors. Moreover, 
due to their low abilities and skills, the housholds cannot 
be employed in occupations other than their existing jobs 
(particularly agriculture). Local people perceive that this 
dam would weaken their livelihood strategies and decline 
their job opportunities in agriculture and local production. 
The respondents with a higher age, more livestock, more 
children as well as less education had more negative at-
titudes than the others. 

5. Conclusion

The local communities living in the origin basin of Be-
heshtabad watershed consider the construction of a dam 
in that area as a social threat to their society, particularly 
increasing their social vulnerability. These communities 
believe that not only will they lose many of their physical 
assets and infrastructures but also this will lead to home-
lessness, migration, ethnic conflicts, social disintegration, 
and the destruction of cultural assets and other social in-
frastructures. Although some job opportunities to work on 
the dam may be created for some people, most rural and 
nomadic households will remain dependent on agricul-
ture, and local resources of the origin basin will be lost.

Naderi,L., et al. Perspective of local households toward the social consequences of establishing the Behesht Abad dam in the origin basin. JRR, 9(4), 628-645
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احداث سدها به منظور ذخيره سازی و انتقال آب بين حوزه اي یکي از راهکارهاي سياست گذاران به منظور مدیریت چالش کمبود آب در 
دهه هاي اخير است، اما این راهبرد مي تواند منجر به پيامدهاي منفي اجتماعي، اقتصادي و زیست محيطی گردد. هدف این مقاله بررسي 
دیدگاه خانوارهاي روستایي و شهري محلي در مورد پيامدهاي اجتماعي حاصل از احداث سد بهشت آباد و انتقال آب بين حوزه اي است. 
این پژوهش در حوزه آبخير بهشت آباد واقع در استان چهارمحال و بختياري انجام شد و جوامع محلي که به طور مستقيم تحت تأثير 
سد قرار می گيرند موردمطالعه قرار گرفت. در این مطالعه پيمایشي، با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي 200 خانوار از 3514 
خانوار منطقه انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته گردآوري گردیدند. از دید جوامع محلي احداث سد 
موجب افزایش مهاجرت که منجر به حاشيه نشينی در اطراف شهرها شده، تضعيف مشارکت بين خانوارهاي محلي و افزایش آسيب پذیري 
معيشت ها، به ویژه در فعاليت هایي همچون زراعت، باغداري، دامپروري و خدمات مرتبط و افزایش قيمت زمين در مناطق تحت تأثير 
احداث سد خواهد شد، هرچند به اعتقاد برخي از افراد، احداث سد سبب ایجاد مشاغل گوناگوني خواهد شد. این دیدگاه ها به طور 
معني داري تحت تأثير سن پاسخگو، ميزان تحصيالت، تعداد فرزندان و تعداد دام خانوارها بود. این نشان مي دهد که پاسخگویان که داراي 
سن باالتر، تعداد دام سبک بيشتر و تعداد فرزند بيشتري بودند تأثير احداث سد را منفي تر و افرادي که داراي سطح تحصيالت باالتري 

بودند دید مثبت تري نسبت به احداث سد داشتند.

کلیدواژه ها: 
احداث سد، استراتژی های 

معيشت، جوامع محلي، 
سد بهشت آباد، پيامدها

تاریخ دریافت: 03 خرداد 1396
تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1396

مقدمه 
امروزه بحران آب زندگي ميليون ها نفر از افراد، در کشورهاي 
درحال توسعه را به شدت با خطر مواجه ساخته است. طبق گزارشي 
از فائو، 80 درصد جمعيت جهان تنها به 20 درصد از ذخایر آب 
سالم و بهداشتي دسترسي دارند که در صورت عدم برنامه ریزي 
مناسب، بحران آب در آینده ای نه چندان دور چالش هایي را به بار 
خواهد آورد (FAO, 2015). عالوه بر این، ميزان توزیع آب در دنيا 
متناسب با جمعيت و تقاضاي رو به افزایش آن ها براي آب نبوده 
است. بسياري از کشورهاي داراي جمعيت رو به افزایش، با کمبود 
جدي آب مواجه هستند. تأمين آب از سالي به سال دیگر با توجه 
 (Boyd, به تغييرات اقليمي و الگوهاي بارش کاماًل متفاوت است
(2015. ایران نيز از جمله کشورهایي است که در منطقه خشک و 

نيمه خشک جهان واقع شده است و با بحران آب مواجه بوده و در 
آینده این بحران تشدید خواهد شد. 

در  که  داشته  آن  بر  را  ایران  و  دنيا  کشورهاي  فوق  مسائل 
جستجوي راهکارهاي جدید براي تأمين آب الزم باشند. در همين 
زمينه، احداث سد به عنوان یکي از این راهکارها مطرح شده است 
به منظور مهار آب و  و در دهه هاي گذشته کشورهاي زیادي 
تأمين آب کافي براي مصارف مختلف این رویکرد را برگزیده اند. 
به دليل گسترش جمعيت و افزایش فعاليت هاي اقتصادي، از دهه 
1950 ميالدي از سدها براي تأمين آب و انرژي استفاده کرده اند 
و حداقل 45000 سد بزرگ در کشورها و مناطق مختلف احداث 
شده است. در دهه اخير، بيشترین سرمایه گذاري ها در احداث 
 (Open سدهاي بزرگ، در جنوب شرقي آسيا صورت گرفته است
 Development Cambodia,2014 & International Rivers,2013)

عملکرد سد سازي در ایران، قبل از جمهوري اسالمي طي یک 
دوره 31 ساله در12 استان 19 سد و بعد از انقالب طي یک 
دوره 26 ساله در 29 استان 152 سد صورت گرفته است که 

1-  دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
2- دانشيار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی،  دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

ديدگاه خانوارهاي محلي پیرامون پیامدهاي اجتماعي احداث سد بهشت آباد در حوزه مبدأ
الدن نادري1، *اسماعيل کرمي دهکردي2
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 .Power and Water Resources Development Company: 2016)

ولي نکته قابل توجهی که در مورد احداث سد وجود دارد نحوه 
احداث سد و پيامدهاي متعدد آن از جمله پيامدهاي اجتماعي 
سدها بر جوامع محلي تحت تأثير است که این تأثيرات بر فرهنگ 

.(Rahmatian,2010) و معيشت آن ها تأثير به سزایي دارد

در همين راستا، یکي از پروژه هاي مهم، احداث سد بهشت آباد 
واقع در استان چهارمحال و بختياري و انتقال آب از حوزه آبخيز 
استان هاي  آبي  نيازهاي  تأمين  مرکزي جهت  فالت  به  کارون 
تونل  صورت  به  پروژه  این  ابتدا  است.  کرمان  یزد،  اصفهان، 
پيشنهاد شد که بر اساس مصوبات سيزدهم جلسه شوراي عالي 
آب )1393(، به دالیل بسياري از جمله عوامل زیست محيطی 
و اجتماعي، اعتراض بسياري از مردم چهارمحال و بختياری و 
خوزستان انتقال آب توسط تونل حذف گردید و حجم مخزن 
آن کاهش یافت. در صورت احداث این  سد، ساالنه 580 ميليون 
مترمکعب آب جهت انتقال به استان هاي مجاور انتقال خواهد 
اصفهان،  استان  به  مترمکعب  ميليون   250 مقدار  که  یافت 
ميليون   248 )انتقال  یزد  استان  به  مترمکعب  ميليون   150
مترمکعب به این استان و کاهش 98 ميليون متر مکعب از آب 
این استان( و 180 ميليون  به  از حوزه زاینده رود  یافته  انتقال 
 (Office Macro مي یابد  تخصيص  کرمان  استان  به  مترمکعب 
(Planning of Water and Abfa, 2016. بر اساس سخنراني معاون 

این  اجراي  اصفهان،  استان  در   1395 آبان  در  رئيس جمهور 
پروژه مجدداً مورد تأکيد قرار گرفت (Irna, 2016). این مصوبات 
و سخنراني هاي فوق عکس العمل های مثبت از سوي ذي نفعان 
استان هاي دریافت  کننده آب و عکس العمل های منفي از سوي 
به  را  خوزستان  و  بختياري  و  چهارمحال  استان هاي  ذینفعان 
همراه داشته است. مصاحبه هاي اوليه با کارشناسان آب  منطقه ای 
و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري نشان داد که این 
پروژه به عنوان پرهزینه ترین پروژه سدسازي و انتقال آب ایران 
مطرح شده است و هم اکنون مناقشات زیادي بين متخصصان، 
سازمان هاي غيردولتی و سياست گذاران مختلف در مورد اجراي 
در  قوي  بررسي  هنوز  ولي  دارد.  وجود  آن  اثرات  و  سد  این 
مورد دیدگاه هاي مردم محلي که تحت تأثير مستقيم سد قرار 
مي گيرند صورت نگرفته است. یکي از روش هاي ارزیابي اثرات 
پروژه ها بررسي دیدگاه جوامع محلي نسبت به آثار و پيامدهاي آن 
است که درواقع پژوهش حاضر، به دنبال تحليل اثرات اجتماعي 
و اقتصادي احتمالي احداث سد بهشت آباد در جوامع روستایي و 

شهري حوزه مبدأ است.

مروري بر ادبیات موضوع
بررسي ها در مناطق مختلف دنيا و برخي مناطق ایران نشان 
اقتصادي،  پيامدهاي  آثار و  داده است که احداث سد مي تواند 
اجتماعي و زیست محيطی را در پي داشته باشد که ارزیابي و 

بررسي آن ها براي پيشبرد بهتر اهداف و پایداري هر چه بيشتر 
طرح ها و برنامه ها الزم و ضروري است. در این زمينه به برخي 
مطالعات صورت گرفته اشاره مي گردد. یعقوبي فراني و همکاران  
سد  احداث  اکولوژیکي  اجتماعي،  تأثيرات  بررسي  با   )2014(
یافتند  نتایج دست  این  به  توسعه کشاورزي منطقه  بر  فدامي 
هزینه،  و  درآمد  مهاجرت،  بر جمعيت،  فدامي  احداث سد  که 
کشاورزي، صنعت و معدن خدمات، حمل ونقل، کاربري اراضي، 
طاهري  داشت.  مثبتي  تأثير  اجتماعي  پذیرش  توسعه،  طرح 
صفار و همکاران )2015(، طي بررسي هاي خود در خصوص 
ارزیابي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زیست محيطی احداث سد بار 
نيشابور نشان داد، سد بار اثرات منفي و مثبتي بر ابعاد مختلف 
از جمله ابعاد اجتماعي دارد که حذف کامل تأثيرات منفي پروژه 
امکان پذیر نيست، اما می توان از شدت این تأثيرات کاهش داد. 
ابعاد اجتماعي اثرات مثبت بر جوامع محلي  این پروژه از نظر 
رفاه  مهاجرت،  روند  درآمد،  سطح  مشاغل،  وضعيت  جمله:  از 
روستایيان، توسعه کارخانه مجتمع فوالد خراسان داشت که این 

تأثيرات مثبت، اثرات نامطلوب و منفي آن را کمرنگ می نماید.

اثرات  ارزیابي  در   ،)2014( زاده  ميرک  و  حسيني  ملک 
نتيجه  این  به  سنقر  شهرستان  در  سليمان شاه  سد  اجتماعي 
دست یافتند که توسعه اقتصادي بدون در نظر گرفتن پيامدهایي 
اجتماعي امکان پذیر نيست. عدم توجه به این موضوع در احداث 
سد موجب بروز چالش هایي همچون تشدید درگيري بين مردم 
و دولت، آسيب هاي اجتماعي، نقض حقوق مردم، و تبعيضات 

اجتماعي مي گردد. 

در تحقيق پرویزي )2014(، احداث سد باعث بهبود درآمد 
روستایيان، افزایش سـطح زیر کشـت منطقـه، بهبـود وضعيت 
در  توليدات  افزایش  کشاورزي،  محصوالت  در  تنوع  اشتغال، 
منطقه، بهبود وضعيت توریسـتي منطقـه و نادیده گرفتن نقش 

مشارکتي مردم شده اسـت.  

سيسيليانو1 و همکاران )2015( با مطالعه اولين سد بزرگ 
کامبوج تحت عنوان سد کمچاي2، به بررسي اولویت هاي اجتماعي 
جوامع تحت تأثير این پروژه پرداختند. احداث سد سبب افزایش  
نگراني هایي در بين جوامع محلي مانند تغييرات معيشت، تغيير 
شيوه زندگي، جبران خسارت، ميزان دسترسي به مدارس و مراکز 
درماني، تغيير انسجام و یا روابط اجتماعي، کيفيت اسکان مجدد 
و زیرساخت ها خواهد شد و همچنين تفاوت ها یا ناهمگني هایي 
بين اولویت هاي ملي و محلي مشخص نمود که به نوبه خود باعث 
یک توزیع نابرابر هزینه ها و فواید سد کمچاي بين مناطق شهري 

و روستایي مي گردد. 

بررسي اثرات زیست محيطی و معيشتي احداث سدها توسط 

1. Siciliano
2. Kamchay
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هزینه- کامل  تحليل  که  داد  نشان   )2012( همکاران  و  بک 
منفعت که در بيشتر موارد در آغاز اجراي پروژه انجام مي شود 
مي تواند سبب حفاظت از محيط زیست و بهبود معيشت محلي 
دقيق  صورت  به  باید  منفعت  هزینه-  تجزیه وتحليل  شود.  
نشان دهنده هزینه پروژه هاي سدسازي در طول اجراي احداث 
سد و بعد از آن باشد. همچنين مسائل فضایي و زماني چندگانه 
را در مورد جوامع محلي تحت تأثير در نظر داشته باشند. نياز به 
تجزیه وتحليل هزینه-منفعت، در بررسي رابطه بين  توسعه پایدار 
و از دست رفتن معيشت از طریق تخریب محيط زیست و افزایش 

مهاجرت افراد ضروري است. 

اجتماعي  اثرات  بررسي  در   )2009( همکاران  تيلت3و 
و  جنوبي  آفریقاي  کشور  در  بزرگ  سدهاي  احداث  پروژه هاي 
سد من وان4 واقع در رودخانه مکونگ در جنوب غربي چين به 
ارزیابي تأثيرات اجتماعي پروژه هاي سدهاي بزرگ در دوره هاي 
زماني در مقياس هاي مختلف جغرافيایي پرداختند. در مقياسي 
احداث سدها  پروژه هاي  اجتماعي مشترک در  اثرات  گسترده، 
عبارت بودند از: مهاجرت و اسکان مجدد مردم در مناطق نزدیک 
به سد، تغيير در اقتصاد و اشتغال روستایيان، اثرات زیرساختي و 
مسکن، جنبه های فرهنگي زندگي مردم محلي و تأثير بر سالمت 

و بهداشت جامعه. 

کمپل5 )2013( طي مطالعات صورت گرفته در موردبررسی 
اثرات اجتماعي و زیست محيطی سد گورجيس6 در چين معتقد 
تحت  مناطق  آسيب پذیري  افزایش  سبب  سد  احداث  که  بود 
تأثير سد و افزایش فرسایش و تخریب اراضي کشاورزي جوامع 
محلي منطقه خواهد شد. براون7 و همکاران )2009( در ارزیابي 
اثرات احداث سدها با استفاده از تخمين هزینه ها و مزایاي نسبي 
اثرات و پيامدهاي مختلف از جمله پيامدهاي اجتماعي به این 
نتيجه رسيدند که اگرچه سرمایه گذاري در سدهاي برق آبي یک 
اولویت براي افزایش ميزان انرژي و توسعه ملي در بسياري از 
کشورهاي درحال توسعه است، اما به دليل توزیع نابرابر هزینه و 
منفعت پروژه، مردمان محلي تحت تأثير این پروژه  قرار می گيرند. 
غفلت از نيازهاي مردمي متأثر سبب به وجود آمدن پيامدهاي 
اجتماعي منفي همچون تغيير سنت و فرهنگ، تغيير انسجام بين 
خانوارهاي روستایي، مهاجرت، تغيير درآمد، افزایش تنش بين 
کشور ساحلي خواهد شد. مطالعه بورک و همکاران )2009( در 
مورد اثرات زیست محيطی سدها روي رودخانه کوتني در غرب و 
شمال امریکا حاکي از آن بود که احداث سد، عالوه بر پيامدهای 
زیست محيطی، اثرات منفي اجتماعی و اقتصادی در پایين دست 

3. Tilt
4. Manwan Dam 
5. Campbell
6. Gorges
7. Brown, Philip H

سد برجاي می گذارد.

در جمع بندي مطالعات ذکر شده در مورد پروژه هاي احداث سد 
و انتقال آب مي توان گفت که بيشتر این پروژه ها صرفاً به تأمين 
آب براي مناطق مقصد و منافع اقتصادي حاصل توجه نموده اند. 
در حالي که به پيامدهاي زیست محيطی و اجتماعي- اقتصادي 
حوزه مبدأ و حوزه پایين دست توجه بسيار کمي داشته اند. با توجه 
به مباحث فوق، شناخت دیدگاه جوامع محلي مبدأ نسبت به 
احداث سد و انتقال آب بين حوزه اي مي تواند به سياست گذاران 
این عرصه کمک نموده تا قبل از احداث سد و انتقال آب، بتوانند 
سياست ها و برنامه هاي خود را به صورت جامع تر و با لحاظ کردن 
منافع ذي نفعان مختلف پياده نمایند تا از به وجود آمدن تضاد 
بين آن ها و پيامدهاي ناگوار اجتماعي اجتناب شود. لذا هدف 
ارزیابي دیدگاه خانوارهاي محلي ساکن در حوزه  این پژوهش 
مبدأ انتقال آب پيرامون پيامدهاي اجتماعي ناشي از احداث سد 

بهشت آباد در آینده است.

روش شناسی تحقیق
در این پژوهش کاربردي و مبتني بر روش شناسی پيمایشي 
ابزار  از  با استفاده  از طریق مصاحبه ساختارمند،  است، داده ها 
پرسشنامه، از خانوارهاي جوامع روستایي و شهري محلي تحت 
تأثير احداث سد بهشت آباد گردآوري گردید. جوامع محلي موارد 
بررسي مناطقي در زیر حوزه هاي آبخيز مرتبط با محل احداث سد 
بهشت آباد بود که در صورت احداث سد، سرمایه هاي اجتماعي، 
فيزیکي و طبيعي آن ها به طور مستقيم یا غيرمستقيم تحت تأثير 

قرار مي گرفتند. 

نمونه گيري خانوار هاي روستایي و شهري موردمطالعه از طریق 
یک روش نمونه گيري سه مرحله اي انجام گردید. در مرحله اول 
روستا ها و شهر هایي انتخاب گردیدند که در صورت احداث سد 
بيشترین تأثير را مي پذیرند. تخمين هاي صورت گرفته آن بود که 
طرح احداث سد 29 روستا ، شهر کاج، شهر دشتک و شهر اردل 
)2075خانوار و 8992 نفر جمعيت( در سه زیر حوزه بهشت آباد، 
دشتک و اردل- ناغان واقع در شهرستان هاي اردل و کوهرنگ در 
استان چهارمحال  و  بختياري را در برمی گيرد که از بين این مناطق، 
چهار منطقه شامل روستاهاي بهشت آباد، رستم آباد و شيخ محمود 
و شهرکاج )داراي 1439 خانوار و با جمعيت 5621 نفر( به طور 
مستقيم تحت تأثير احداث سد قرار مي گيرند و بيشترین آسيب را 
از نظر سرمایه هاي فيزیکي کشاورزي و غيرکشاورزي، سرمایه هاي 
طبيعي و اجتماعي مي دیدند. همچنين پيش بينی مي شد برخي 
از اراضي کشاورزي و مرتعي اطراف شهر اردل نيز تخریب شوند. 
مي بينند که در انجام این پژوهش، به طور هدفمند انتخاب شدند. 
عالوه بر این، با توجه به این که برخي ساکنان شهر اردل از احداث 
سد ممکن است منتفع گردند، این شهر نيز انتخاب گردید. در 
مرحله دوم، تعداد نمونه هر روستا با روش نمونه گيري طبقه  اي 
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غير منتسب مشخص شدند. با توجه به این که فرض بر آن بود 
که تأثير احداث سد از دید جوامع محلي مختلف  متفاوت ارزیابي 
مي شود، براي مقایسه بين این جوامع محلی الزم بود که حداقل 
تعداد گروه هاي مقایسه لحاظ شود. لذا تعداد نمونه هر جامعه 
محلي به طور غيرمنتسب تعيين گردید. در نهایت با کمک روش 
نمونه گيري سيستماتيک، خانوارهاي نمونه در هر روستا انتخاب 
و  کریجيسي  نمونه گيري  فرمول  کمک  با  نمونه  حجم  شدند. 
بر اساس  و  واریانس 0/25  با  و  با خطاي 6 درصد  مورگان)5( 
امکانات، منابع و زمان 200 خانوار تعيين  گردید. جامعه و تعداد 
نمونه هاي انتخاب شده از هر یک از جوامع در جدول شماره 1 

آورده شده است. 

داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوري گردیدند. پرسشنامه 
توسط پژوهشگران ساخته شد و روایي محتوایي آن از راه پانل 
متخصصين دانشگاه و کارشناسان منابع طبيعي مورد تأیيد قرار 
گرفت. پایایي سازه هاي مهم پرسشنامه از راه مطالعه اوليه با حدود 

30 بهره بردار و تحليل آزمون کرونباخ آلفا براي داده هاي ترتيبي 
چند قسمتي تائيد گردید که مقادیر آن براي همه شاخص ها باالتر 
از 0/70 به دست آمد که نتيجه قابل قبولي براي محاسبات آماري 
است. داده هاي پرسشنامه ها با استفاده از تحليل هاي توصيفي و 
استنباطي و با کمک نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه وتحليل قرار 

گرفتند.

معرفي محدوده موردمطالعه 

محدوده احداث سد بهشت آباد شامل  29 روستا )شامل 2687 
خانوار و 10381 نفر جمعيت(، شهر کاج )982 خانوار و 4027نفر 
جمعيت(، شهر دشتک )1092خانوار و 4348نفر جمعيت( و شهر 
اردل )2075خانوار و 8992 نفر جمعيت( در سه زیر حوزه  از 
حوزه آبخيز بزرگ کارون )زیر حوزه هاي بهشت آباد، دشتک و 
اردل- ناغان( واقع در شهرستان هاي اردل و کوهرنگ در استان 
چهارمحال و بختياری تحت تأثير قرار مي گيرد )تصویر شماره 

.)1

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير1. موقعيت جغرافياي منطقه موردمطالعه. منبع: داده های حاصل از پژوهش نگارندگان، 1395

جدول 1. جامعه و نمونه جوامع محلي با آسيب پذیری بسيار باال.

نمونهجمعیتتعداد خانوارروستاها و شهر بسیار آسیب پذير
982402766شهر کاج

7929830شيخ محمود
5923030بهشت آباد
319106644رستم آباد

14395621جمع
2075899230شهر اردل )کمتر آسيب پذیر(

351414613200جمع کل
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يافته ها
ویژگي هاي پاسخگویان

ميانگين سني پاسخگویان 42/3 سال و متوسط بعد خانوار 5/6 
نفر محاسبه گردید. از نظر سطح تحصيالت نيز 13 درصد بی سواد 
بوده، 17 درصد از آنان را افراد داراي تحصيالت خواندن و نوشتن 
تشکيل  مي دادند و 43/5 درصد آن ها نيز داراي تحصيالت دیپلم 
و باالتر از دیپلم بودند. شغل اصلي بيش از 51 درصد سرپرستان 
خانوارها و 42 درصد پاسخگویان در فعاليت  هاي کشاورزي اظهار 
شد همچنين شغل اصلي 41 درصد پاسخگویان و 44 درصد 
معلمي،  )کارگري،  خدماتي  زمينه هاي  در  خانوار  سرپرستان 

صنعت و کارمندي( عنوان شده است )جدول شماره 2(. 

ناهنجاري هاي  و  محلي  خانوارهاي  اجتماعي  سرمایه 
اجتماعي موجود درون جوامع

سرمایه هاي اجتماعي خانوارها درون جوامع محلي بر اساس 
 )3 شماره  )جدول  محلي  مشارکت هاي  و  اعتمادها  روابط، 
نشان داد که پاسخگویان موردبررسی ميزان روابط خود با افراد 
دیگر روستا را در حد زیاد و ميزان روابط خود با شوراي محل 
)روستا/ شهر( و جوامع هم جوار را در حد متوسط ارزیابي نمودند. 
همچنين، پاسخگویان ميزان اعتماد خود را در همه زمينه ها اعم از 
اعتماد به یکدیگر، به شوراي محل، شوراي حل اختالف و اعتماد 
به مردم جوامع هم جوار را در سطح باال عنوان کردند. عالوه بر این، 
از دیدگاه آن ها، حضور مردم در تصميم گيري و برنامه ریزي هاي 
درون جوامع محلي کم بود، در حالي که بين مردم محلي تا حدی 

مشارکت و همکاري وجود داشت. 

به طورکلی ارزیابي دیدگاه افراد محلي نسبت به ناهنجاري هاي 
موجود نشان داد که مسائلي همچون ناامني اجتماعي )دزدي، 
خریدوفروش مواد مخدر(، اعتياد در خانوارها، درگيري و فساد 
اخالقي در جوامع، اختالفات قومي و قبيله اي در بين خانوارها و 
همچنين در بين روستاها و شهرهاي هم جوار در حد کم گزارش 

شدند )جدول شماره 4(. 

نگاه  از  بهشت آباد  سد  احداث  اجتماعي  پیامدهاي 
جوامع محلي

همان گونه که اشاره شد پيامدهاي اجتماعي احداث سد از لحاظ 
چهار شاخص: 1( تشدید مهاجرت و شهرنشيني، 2( موضوعات 
فرهنگي و قوميتي، 3( فرصت هاي شغلي، و 4( آسيب پذیري 
معيشت جوامع محلي خانوارها ارزیابي گردید. بررسي دیدگاه 
افراد محلي نسبت پيامدهاي اجتماعي احداث سد از لحاظ تشدید 
مهاجرت و شهرنشيني نشان داد )جدول شماره 3( که بر اساس 
ميانگين امتيازات نظر پاسخگویان، احداث سد موجب تسریع 
مهاجرت )67 درصد افزایش(، حاشيه نشيني در اطراف شهرها 
)58/5 درصد افزایش(، تغيير شيوه زندگي روستایي به شهري 
)75 درصد افزایش( و تضعيف مدیریت مشارکتي منابع محلي 
از سوي  توسط مردم محلي )41 درصد تضعيف( خواهد شد. 
دیگر، پاسخگویان بيان داشتند که احداث سد موجب افزایش 
سطح تحصيالت کودکان و جوانان شده )68 درصد افزایش( و 
بهبود دسترسي به رسانه هاي ارتباطي )72/5 درصد افزایش( را 
به واسطه مهاجرت به همراه خواهد داشت. براي ساخت شاخص 
اجتماعي جوامع  آسيب پذیری  یا  اجتماعي  پيامدهاي  ترکيبي 
محلي از لحاظ مهاجرت و شهرنشينی خانوارها، مقادیر هریک 

از متغيرهاي تشکيل دهنده این شاخص با یکدیگر جمع شدند.
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.)n=200( جدول 2. توزیع فراواني مشاغل پاسخگویان/ سرپرست خانوار

نوع شغل 
سرپرست خانوارپاسخگویان 

درصد فراوانيفراوانيدرصد فراوانيفراواني

کشاورزي

5125/56532/5زارع و باغدار
126126دامدار

199/52311/5زارع، باغدار و دامدار
2121شيالت

خدماتي

70357537/5 خدمات )کارگري، آرموتوربندي..(
94/594/5معلم 
10/510/5کارمند
2131/5صنعت

سایر مشاغل

2131/5بازنشسته
178/510/5دانشجو
10531/5بيکار

52/531/5خانه دار
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 به طورکلی، احداث سد پيامدهاي منفي اجتماعي در این زمينه 
خواهد داشت. شایان ذکر است که برخي از گویه ها به صورت مثبت 
موافقت را نشان می داد و برخي به صورت منفي. جهت ساخت 
سازه یا متغير ترکيبي، حاصل از جمع این 6 گویه، امتيازبندي سه 
گویه  به صورت معکوس صورت گرفت. به عنوان مثال، در ساخت 
متغير ترکيبي، متغير تأثير احداث سد بر »افزایش مهاجرت مردم 
از مناطق روستایي و شهر کاج به شهرهاي دیگر«، به عنوان یکي 
از اثرات احداث سد، امتيازبندي معکوس گرفت. بدین ترتيب 
ميانگين منفي امتيازها در شاخص ترکيبي نشان دهنده تأثير 

منفي احداث سد است )جدول شماره 5(.   

نتایج بررسي دیدگاه پاسخگویان نسبت به پيامدهاي اجتماعي 
)فرهنگ ها  قوميتي  و  فرهنگي  مسائل  لحاظ  از  سد  احداث 
گروه هاي  پراکندگي  قوميتي،  اختالفات  بومي،  سنت هاي  و 
خویشاوندي، تخریب آثار باستاني، مسائل معنوي و مسائل رفاهي( 
جوامع محلي نشان داد که از نظر پاسخگویان، احداث سد تا حدی 
مي تواند سبب تخریب آثار باستاني، تاریخي، مساجد، تکایا، امکان 

مذهبي و قبرستان ها پراکندگي گروه هاي خویشاوندي، تشدید 
اختالف فرهنگي و قوميتي مردم به واسطه تغيير محل زندگي 
آن ها، تضعيف فرهنگ هاي سنتي و بومي و بي هویتي مردم و 
گسسته شدن ارتباط بين مردم و نياکان آن ها شود. پاسخگویان 
توانایي و مهارت خود براي جذب در شغل هاي غير از شغل کنوني 
آن ها را در حد کم ارزیابي کردند که نشان مي دهد در صورت 
جابجایي و مهاجرت از محل زندگي اصلي و از بين رفتن منابع 
با  معيشت آن ها، مدیریت زندگي و راهبردهاي معيشت آن ها 
مشکل جدي مواجه خواهد شد )جدول شماره 6(. براي ساخت 
شاخص ترکيبي، دیدگاه پاسخگویان نسبت به مسائل اجتماعي، 
فرهنگي و قوميتي، مقادیر هریک از متغيرهاي تشکيل دهنده 
این شاخص با یکدیگر جمع شدند. به طورکلی خانوارهاي محلي 
پيامدهاي اجتماعي احداث سد را از لحاظ توانایي هاي جایگزین 
شغل و مسائل فرهنگي و قوميتي تا حدی منفي تلقي می کنند 

)جدول شماره 7(.

.)n=200( جدول 4. وضعيت ناهنجاري اجتماعي موجود جوامع محلي

انحراف معیارمیانهمیانگینزيادتا حدیکمهیچناهنجاري هاي موجود
1151/527/5101/3611ناامني اجتماعي: دزدي و خریدوفروش مواد

8/548/53761/4011ناهنجاري اجتماعي: اعتياد در خانوار
31/545/510/53/50/8611ناامني اجتماعي: درگيري ها، فساد اخالقي
20/543/529/56/51/2211اختالفات قومي- طایفه اي درون روستا

1844/5316/51/2611اختالفات قومي- طایفه ای بين روستا و روستاهاي و شهرهاي هم جوار

* امتيازبندی طيف:0=هيچ  1=کم  2=تا حدی  3=زیاد
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.)n=200( جدول 3. وضعيت اعتماد، روابط و همکاری های موجود بين مردم محلي

انحراف معیارمیانگینمیانهزيادتا حدیکمهیچسرمايه های اجتماعي خانوارروابط

اعتمادها

114/53747/522/30/7ميزان ارتباط شما با مردم داخل روستا

10/528/534/526/521/70/9ميزان روابط شما با شوراي روستا، حل اختالف و ریش سفيدان

426/540/52921/90/8ميزان روابط اعضاي خانوار شما با مردم روستاها و شهرهای هم جوار
1/53046/52221/80/7ميزان اعتماد اعضاي خانوار شما به دیگر مردم روستا 

ميزان اعتماد اعضاي خانوار  شما به شوراي روستا، حل اختالف و 
427/55018/521/80/7ریش سفيدان

739/542/51121/50/7ميزان اعتماد خانوار شما به مردم روستاها و شهرهاي هم جوار

مشارکت
274420/58/511/10/8حضور مردم در تصميم گيری و برنامه ریزی پروژه هاي داخل جامعه

3/524/5432921/90/8مشارکت و همکاری ها بين مردم 

* امتيازبندی طيف:0=هيچ  1=کم  2=تا حدی  3=زیاد
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.)n=200( جدول 5. دیدگاه پاسخگویان نسبت به پيامدهاي اجتماعي احداث سد از لحاظ تشدید مهاجرت و شهرنشينی

انحراف معیارمیانهمیانگینافزايشبدون تغییرکاهشتأثیر احداث سد بر 

18/514/5670/510/7*مهاجرت مردم از مناطق روستایي و شهر کاج به شهرهاي دیگر و شهرنشينی

2516/558/50/310/8*حاشيه نشينی مردم روستا در اطراف شهرها یا محله هاي پایين شهر

1114750/710/6*تغيير شيوه زندگي مردم به سمت مصرف گرایی و زندگي با هزینه بيشتر

15/51272/50/610/6افزایش دسترسي به رسانه های ارتباطي در اثر خروج از روستا و مهاجرت به شهر

15/516/5680/610/6افزایش سواد مردم به ویژه کودکان، جوانان در شهرک ها یا شهرها

0/500/6-4130/528/5اعمال مدیریت مشارکتي مردم محلي

0/20/44-0/10-60/51128/5شاخص ترکيبي **

* امتيازبندی طيف: 1- =کاهش یا تأثير منفي  0= بدون تغيير   1= افزایش یا تأثير مثبت 

**در ساخت شاخص ترکيبي، گویه هاي مذکور با امتيازبندی معکوس محاسبه شدند: 1+ =کاهش  0= بدون تغيير   1-= افزایش
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جدول 7. شاخص دیدگاه پاسخگویان نسبت به پيامدهاي منفي اجتماعي احداث سد از لحاظ مسائل فرهنگي و قوميتي.

انحراف معیارمیانهمیانگیندرصدشاخص ترکیبي
15/5هيچ و خيلي کم 

19/51/701/800/55کم 
58تا حدی 

7زیاد 

*امتيازبندی طيف از لحاظ پيامدهاي منفي: )0/10تا1( = هيچ و خيلي کم   )1/1- 1/49(=کم   )1/50-2/49(=تا حدی   )2/50- 3(= زیاد

**در ساخت شاخص ترکيبي گویه  شماره 1 در جدول 6 با امتيازبندی  معکوس انجام شد:  3= هيچ  2=کم  1= تا حدی  0=زیاد
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.)n=200( جدول 6. دیدگاه پاسخگویان نسبت به پيامدهاي اجتماعي احداث سد از لحاظ مسائل فرهنگي و قوميتي

انحراف معيارميانهميانگينزیادتا حدیکمهيچتأثير احداث سد بر
1273525/512/51/210/9( تا چه حد توانایي و مهارت کافي براي جذب در شغل های غير از شغل کنوني را دارید؟

2361730171/211/1( تا چه حد مردم روستا مجبور می شوند که جابه جا شوند؟
3133732181/510/9( تا چه احداث سد موجب تضعيف فرهنگ هاي سنتي و بومي و بی هویتی مردم مي شود؟

49/5383220/51/620/9( تا چه حد اختالف فرهنگي و قوميتي مردم با تغيير محل زندگي ناشي از احداث سد تشدید می یابد؟
583332271/720/9( تا چه حد جابه جایی ناشي از سد موجب پراکندگي گروه هاي خویشاوندي مي شود
612/532/533221/620/9( احداث سد تا چه حد موجب گسسته شدن ارتباط بين مردم و نياکان خود مي شود

7827/534/5301/820/9( احداث سد تا حد موجب از بين رفتن مساجد، تکایا، امکان مذهبي و قبرستان های روستا/ شهر مي شود
810/520/534351/920/9( احداث سد تا چه موجب حد موجب از بين رفتن آثار باستاني، تاریخي، محل شما مي شود؟

91721/526351/721/1( احداث سد تا چه حد موجب از بين رفتن امکانات محل شما مي شود؟

* امتيازبندی طيف: 0= هيچ، 1=کم، 2= تا حدی، 3=زیاد
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همان گونه که در جدول شماره 8 مشاهده مي شود، با ارزیابي 
دیدگاه افراد محلي نسبت به پيامدهاي احداث سد از لحاظ تغيير 
راهبردهاي معيشت و فرصت هاي شغلي نشان داد: که بر اساس 
ميانگين نظر پاسخگویان، احداث سد موجب کاهش فرصت هاي 
شغلي در بخش کشاورزي )75درصد کاهش( و کاهش توليدات 
دیگر،  سوي  از  می شود.  کاهش(  درصد   62( منطقه  در  بومي 
از دید بيش از نيمي از افراد کاهش بيکاري در بين جوانان و 
غيرکشاورزان )56 درصد افزایش( را به همراه خواهد داشت. نيمي 
از پاسخگویان معتقد بودند که احداث سد موجب افزایش درآمد 
افراد به دليل تغيير شغل شده، هرچند نيمي دیگر کاهش درآمد 
را مطرح کردند. برخي افزایش جاذبه هاي گردشگري )46درصد 
به  از کشاورزي  تغيير مشاغل  افزایش  افراد  بيشتر  و  افزایش(، 
مشاغل دیگر )60 درصد افزایش( و افزایش قيمت زمين )72 
درصد افزایش( را مطرح نمودند. براي ساخت شاخص ترکيبي 
تأثير احداث سد بر تغيير فرصت هاي شغلي و راهبردهاي معيشت 
خانوار، مقادیر هریک از متغيرهاي تشکيل دهنده این شاخص با 

یکدیگر جمع شدند. که نشان دهنده آسيب پذیري راهبردهاي 
معيشت مبتني بر کشاورزي و فعاليت هاي بومي است، در حالي 
که اکثر مردم تصور مي کردند، که امکان فرصت هاي شغلي جدید 

در اثر احداث سد به وجود آید. 

بررسي دیدگاه پاسخگویان نسبت به پيامدهاي احداث سد 
احداث  لحاظ آسيب پذیری معيشت خانوارها نشان داد، که  از 
سد سبب افزایش محدودیت چراي دام )40 درصد افزایش(، از 
دست دادن اراضي مرغوب )42 درصد افزایش(، آسيب به مشاغل 
همچون دامپروري و قصابي )32/5 درصد افزایش( خواهد شد 
همچنين 47/5 درصد افراد بيان داشته اند در صورت اجبار به 
مهاجرت، توانایي خرید زمين در شهر را ندارند و غرامتي که براي 
جابه جایي از محل سکونت فعلي به آن ها پرداخت مي شود براي 
خرید مسکن جدید کافي نيست )مراجعه شود به جدول شماره 
بر مسائل  احداث سد  تأثير  ترکيبي  براي ساخت شاخص   .)9
اقتصادي خانوار محلي، مقادیر هریک از متغيرهاي تشکيل دهنده 

این شاخص با یکدیگر جمع شدند )جدول شماره 10(.

.)n=200( جدول 8. دیدگاه پاسخگویان نسبت به پيامدهاي احداث سد از لحاظ ایجاد فرصت های شغلي

انحراف معیارمیانهمیانگینافزايشبدون تغییرکاهشتأثیر احداث سد
10/7-0/6-17512/512/5( فرصت هاي شغلي در بخش کشاورزي 

10/7-0/4-2622117( توليدات بومي منطقه 
10/9-0/1-3567/536/5( بيکاري در بين جوانان و غيرکشاورزان 

444/55/550010/9( درآمد افراد به دليل تغيير مشاغل
534/519/5460/100/8( جاذبه هاي گردشگري  در منطقه و اشتغال مردم در این بخش

623/51561/50/410/7( تغيير شغل از کشاورزي به شغل های دیگر پردرآمدتر
726/51360/50/410/8( به وجود آمدن فرصت شغلي براي مردم در ساخت سد و اشتغال اعضاي خانوار 

81414720/610/6( قيمت زمين در منطقه 
938/5853/50/070/120/45( شاخص ترکيبي 

* امتيازبندی طيف: 1-=کاهش 0=بدون تغيير  1= افزایش 

**در ساخت شاخص ترکيبي گویه  3 جدول 8 با امتيازبندی معکوس انجام شد:  3= هيچ  2=کم  1= تا حدی  0=زیاد
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.)n=200( جدول 9. پيامدهاي اجتماعي- اقتصادي احداث سد از لحاظ آسيب پذیری معيشت جوامع محلي

انحراف معیارمیانهمیانگین*زيادتا حدیکمهیچتأثیر احداث سد بر 

147/537/51320/610/7( توانایي خرید زمين در شهر در صورت اجبار به مهاجرت

223/54232/520/910/7( کفایت غرامت جابه جایی منزل و محل بابت خرید منزل و ایجاد شغل در مکان دیگر
3( تا چه حد براي زمين های کشاورزي باقي مانده از لحاظ کشت یا چراي دام محدودیت به 

8/52229/540220/9وجود می آید

413162942221( تا چه حد  زمين های مرغوب شما از دست می رود؟
5( تا چه حد معيشت مبني بر دام مردم از لحاظ پرورش دام یا فعاليت های وابسته به آن مانند 

72032/540/5220/9قصابي آسيب می بيند؟

* امتيازبندی طيف: 0= هيچ، 1=کم، 2= تا حدی، 3=زیاد
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جدول 10. شاخص دیدگاه پاسخگویان از لحاظ آسيب پذیری معيشت جوامع محلي.

انحراف معیارمیانهمیانگیندرصدشاخص ترکیبي
5/5هيچ و خيلي کم 

102/052/200/53کم 
63تا حدی
21/5زیاد 

*امتيازبندی طيف: )0/10تا1( = هيچ و خيلي کم   )1/1- 1/49(=کم   )1/50-2/49(=تا حدی   )2/50- 3(= زیاد

**در ساخت شاخص ترکيبي گویه هاي 1 و 2 جدول 9 با امتيازبندی  معکوس انجام شدند:  3= هيچ  2=کم  1= تا حدی  0=زیاد
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پیرامون  محلي  خانوارهاي  دیدگاه  بر  مؤثر  عوامل 
پیامدهاي اجتماعي احداث سد

به منظور مقایسه هریک از شاخص هاي مربوط به پيامدهاي 
پاسخگویان  دیدگاه  برحسب  بهشت آباد  سد  احداث  اجتماعي 
هریک از جوامع تحت تأثير احداث سد، از آزمون تحليل واریانس 
یک طرفه )F( استفاده شد. مقایسه آسيب پذیري اجتماعي جوامع 
محلي از لحاظ مهاجرت و شهرنشيني نشان داد که این دیدگاه 
در بين مناطق موردمطالعه از لحاظ آماري )با احتمال 95 درصد 
اطمينان( تفاوت معني داري داشت )F=4/041(. تحليل تفاوت 
نشان  نيز   LSD آزمون از  استفاده  با  بين جوامع محلي  زوجي 
داد، پاسخگویان روستاهاي بهشت آباد، رستم آباد، و شيخ محمود 
سد  احداث  به  نسبت  منفي  تري  دیدگاه  شهر کاج  همچنين 
داشتند و بين پاسخگویان روستاهاي رستم آباد و شيخ محمود 

روستاي  پاسخگویان  بين  همچنين  اردل  شهر  پاسخگویان  با 
تفاوت معني داري  با روستاي بهشت آباد و شهر کاج  رستم آباد 
مشاهده شد )جدول شماره 11(. همچنين مقایسه تأثير احداث 
سد بر تغيير فرصت هاي شغلي خانوارها برحسب هریک از جوامع 
محلي مشخص نمود که این دیدگاه در بين مناطق مورد تفاوت 
معني داري داشت )F=19/72(. تحليل تفاوت زوجي بين جوامع 
محلي با استفاده از آزمون LSD نيز نشان داد، که پاسخگویان 
روستاهاي رستم آباد و شيخ محمود، بين پاسخگویان روستاهاي 
بهشت آباد، رستم آباد و شيخ محمود با اردل، بين پاسخگویان شهر 
کاج با شهر اردل و همچنين بين روستاي رستم آباد با شهر کاج 
تفاوت معني داري وجود داشت که در بين جوامع مذکور از نظر 
تغيير فرصت هاي شغلي شهر اردل از نظر پاسخگویان کمتر تحت 

تأثير احداث سد قرار خواهد گرفت )جدول شماره 12(.

.F جدول 11. مقایسه تأثير احداث سد از لحاظ تشدید مهاجرت و شهرنشينی خانوار با استفاده از آزمون

میانگینتعدادجامعه 
)1(

 )LSD( اختالف بین میانگین گروه ها
انحراف 

2345معنی داریآزمون Fمعیار

0/070/41-131. بهشت آباد 

4/0410/004

0/21*0/08-0/15-0/01
*0/23-*0/37-0/13--0/290/34-244. رستم آباد

0/09-*0/24--0/150/40-333. شيخ محمود
0/14-4300/080/39.اردل
-0/050/50-562.کاج
0/100/43-200جمع 

)1( امتيازبندی طيف: 1- =تأثير منفي  0= بدون تغيير   1= تأثير مثبت               

 *معنی داری در سطح 0/05
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.F جدول 13. مقایسه پيامدهاي اجتماعي احداث سد از لحاظ مسائل فرهنگي و قوميتي با استفاده از آزمون

 )LSD( اختالف بین میانگین گروه ها
2345معنی داریآزمون Fانحراف معیارمیانگین )1(تعدادجامعه 

1311/930/53. بهشت آباد 

19/720/000

-0/51*-0/002-0/75*-0/39
*0/47-*0/24-*0/51-2441/420/53. رستم آباد

0/03-*0/75--3331/930/36. شيخ محمود
*0/71-4301/180/48.اردل
-5621/890/42.کاج
2001/690/55جمع 

)1( امتيازبندی طيف: )0/10تا1( = هيچ و خيلي کم   )1/1- 1/49(=کم   )1/50-2/49(=تا حدی   )2/50- 3(= زیاد

*معنی داری در سطح 0/05
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لحاظ  از  سد  احداث  اجتماعي  پيامدهاي  مقایسه  همچنين 
مسائل فرهنگي و قوميتي خانوار برحسب دیدگاه پاسخگویان 
از آزمون F نشان داد که  با استفاده  از جوامع محلي،  هر یک 
این دیدگاه در بين مناطق موردمطالعه تفاوت معني داري داشت 
)F=19/72(. تحليل تفاوت زوجي بين جوامع محلي با استفاده از 
آزمون LSD نيز نشان داد، بين پاسخگویان روستاي بهشت آباد 
روستاي  پاسخگویان  بين  اردل،  شهر  و  رستم آباد  روستاي  با 
رستم آباد با شيخ محمود، شهرکاج و شهراردل و بين پاسخگویان 
شهرهاي کاج و اردل، بين پاسخگویان روستاي شيخ محمود با 
اردل و همچنين بين پاسخگویان شهر کاج با شهر اردل تفاوت 
و  بهشت آباد  روستاهاي  به طورکلی  داشت.  وجود  معني داري 
شيخ محمود و شهر کاج که در اثر احداث سد باید جابجا شوند 
و مجبور به مهاجرت خواهند بود، نسبت به روستاي رستم آباد 
و شهر اردل پيامدهاي اجتماعي احداث سد را از لحاظ مسائل 
فرهنگي و قوميتي خانوارها منفي تر مي دانستند )جدول شماره 
13(. همچنين مقایسه تأثير احداث سد بر آسيب پذیري معيشت 
جوامع محلي با استفاده از آزمون F نشان داد که این دیدگاه در 
 .)F=4/77( بين مناطق موردمطالعه تفاوت معني داري وجود داشت
 LSD تحليل تفاوت زوجي بين جوامع محلي با استفاده از آزمون

نيز نشان داد، که تفاوت معني داري بين دیدگاه پاسخگویان شهر 
اردل با روستاهاي بهشت آباد، رستم آباد، شيخ محمود و شهر کاج 
وجود دارد که نتایج نشان دهنده آسيب پذیری کمتر شهر اردل 
از نظر معيشت نسبت به سایر مناطق موردمطالعه است )جدول 

شماره 14(.

تحليل تفاوت دیدگاه پاسخگویان پيرامون پيامدهاي اجتماعي 
کشاورزي  شغل  در  خانوار  بودن  شاغل  برحسب  سد  احداث 
t آزمون  از  استفاده  با  اصلي(  شغل  )به عنوان  غيرکشاورزي  و 

نشان داد که افراد داراي شغل اصلي کشاورزي پيامدهاي منفي 
شهرنشينی  و  مهاجرت  تشدید  لحاظ  از  را  سد  این  اجتماعي 
)t=2/149(، مسائل فرهنگي و قوميتي )t= -3/22(، ایجاد فرصت 
شغلي )t=2/92( از لحاظ آماري به طور معني داري در مقایسه 
با غيرشاغالن بخش کشاورزي منفي تر ارزیابي نمودند. همچنين 
افراد متأهل نسبت به غير متأهالن، پيامدهاي اجتماعي این سد 
را از لحاظ تشدید مهاجرت و شهرنشينی )t=1/005(، مسائل 
فرهنگي و قوميتي )t= -2/22(، ایجاد فرصت شغلي )t=3/44( و 
مسائل آسيب پذیری معيشت )t= -2/50( آن را به طور معني داري 

منفي تر بررسي نمودند )جدول شماره 15(.

»الدن نادري و همکاران. دیدگاه خانوارهاي محلي پيرامون پيامدهاي اجتماعي احداث سد بهشت آباد در حوزه مبدأ«

.F جدول 12. مقایسه پيامدهاي احداث سد از لحاظ ایجاد فرصت های شغلي خانوار با استفاده از آزمون

میانگین )1(تعدادجامعه
 )LSD( اختالف بین میانگین گروه ها

2345معنی داریآزمون Fانحراف معیار
1310/040/42. بهشت آباد 

19/720/000

0/51*0/0020/75*0/39
*0/47-*0/24*0/51--0/150/42-244. رستم آباد
0/036*0/75-0/010/41-333.شيخ محمود

*0/71--4300/500/36.اردل
-5620/090/43.کاج
2000/070/45جمع 

)1( امتيازبندی طيف: 1- =کاهش  0= بدون تغيير   1= افزایش                                *معنی داری در سطح 0/05
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.F جدول 14. مقایسه تأثير احداث سد از لحاظ آسيب پذیری معيشت جوامع محلي با استفاده از آزمون

میانگین )1(تعدادجامعه
)LSD( اختالف بین میانگین گروه ها

2345معنی داریآزمون Fانحراف معیار
60./1312/250. بهشت آباد 

4/770/001

0/200/130/54*0/17
0/02-*0/070/34--2442/050/50. رستم آباد

0/04*0/41-3332/120/44. شيخ محمود
*0/37--4301/700/64.اردل
-5622/070/43.کاج
2002/050/53جمع 

)1( امتيازبندی طيف: )0/10تا1( = هيچ و خيلي کم )1/1- 1/49(=کم   )1/50-2/49(=تا حدی )2/50- 3(= زیاد،    *معنی داری در سطح 0/05
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»الدن نادري و همکاران. دیدگاه خانوارهاي محلي پيرامون پيامدهاي اجتماعي احداث سد بهشت آباد در حوزه مبدأ«

جدول 15. مقایسه نگرش پاسخگویان نسبت به احداث سد بهشت آباد برحسب داشتن شغل اصلي کشاورزي و تأهل.

معنی داریtانحراف معیارمیانگینتعداد

تشدید مهاجرت و شهرنشينی )1(
شغل اصلي پاسخگو

0/050/40-116غير کشاورزي 
2/1490/033

0/180/46-84کشاورزي 

وضعيت تأهل
0/040/38-30مجرد 

1/0050/320
0/120/44-   170متأهل 

مسائل فرهنگي و قوميتي )2(
شغل اصلي پاسخگو

1161/580/51غير کشاورزي 
-3/220/001

841/830/56کشاورزي 

وضعيت تأهل
301/470/61مجرد 

-2/220/032
1701/730/52متأهل 

ایجاد فرصت شغلي )1(
شغل اصلي پاسخگو

1160/150/45غير کشاورزي 
2/920/004

0/030/44-84کشاورزي 

وضعيت تأهل
300/330/49مجرد 

3/440/001
1700/030/43متأهل 

مسائل آسيب پذیري راهبردهاي معيشت )2(
شغل اصلي پاسخگو

1161/980/54غير کشاورزي 
-1/9300/055

842/130/79کشاورزي 

وضعيت تأهل
301/760/71مجرد 

-2/500/017
1702/100/47متأهل 

)1( امتيازبندی طيف: 1- =کاهش  0= بدون تغيير   1= افزایش

)2( امتيازبندی طيف: )0/10تا1( = هيچ و خيلي کم   )1/1- 1/49(=کم   )1/50-2/49(=تا حدی   )2/50- 3(= زیاد
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و  ناهنجاري  و  فردي  متغيرهاي  بين  همبستگي  بررسي 
سرمایه هاي اجتماعي موجود پاسخگویان با دیدگاه افراد نسبت به 
تأثير احداث سد بر تشدید مهاجرت و شهرنشينی )مراجعه شود 
به جدول شماره 16( نشان داد که تأثير احداث سد بر مهاجرت 
و شهرنشيني با تعداد دام سبک خانوارها رابطه منفي معني داري 
داشت در حالي که این دیدگاه با متغير تحصيالت پاسخگو رابطه 
مثبت و معناداري داشت. به طورکلی افرادي که داراي تعداد دام 
سبک بيشتري بودند تأثير احداث سد را منفي تر ارزیابي کردند در 
صورتي که افرادي که تحصيالت باالتري داشتند دیدگاه پيامدهاي 
منفي مهاجرت و شهرنشيني ناشي از احداث سد را کمتر منفي 

تأثير  مورد  در  خانوارها  دیدگاه  بين  همچنين،  کردند.  ارزیابي 
احداث سد بر مسائل اجتماعي از لحاظ آسيب پذیري معيشت، 
فرصت هاي شغلي و مسائل فرهنگي و قوميتي با متغيرهاي نظير 
سن پاسخگو، تعداد فرزندان، بعد خانوار رابطه منفي و معني داري 
و معني داري وجود داشت.  رابطه مثبت  با سطح تحصيالت  و 
مي توان این گونه بيان کرد که افرادي با سن باالتر و تعداد فرزند 
بيشتر و همچنين خانوارهاي پرجمعيت تر تأثير احداث سد را 
منفي تر و افراد با تحصيالت باالتر این مسائل اجتماعي ناشي از 

احداث سد را کمتر منفي ارزیابي کردند )جدول شماره 17(.
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جدول 16. تحليل همبستگي عوامل مؤثر بر تأثير احداث سد از لحاظ مهاجرت و آسيب پذیری معيشت.

متغیر
از لحاظ آسیب پذيری معیشت جوامع محلياز لحاظ تشديد مهاجرت و شهرنشینی

سطح معنی داریمقدار همبستگيسطح معنی داریمقدار همبستگي
0/011*0/179-0/1200/092-سن پاسخگو

0/001**0/0470/226*0/141سطح تحصيالت
0/0320/652-0/1150/106-بعد خانوار

0/0180/8060/0190/788-شغلي اصلي پاسخگو
0/011*0/180-0/0870/221-تعداد فرزندان

0/0850/2330/0160/819-سن سرپرست خانوار
0/0530/459-0/1290/069-مالکيت کل اراضي

0/0400/578-0/0710/321-رأس گاو
0/0350/623-0/013*0/175-واحد دامي )گوسفند و بز(

0/1160/101-0/0740/300-سرمایه های اجتماعي
0/0330/641-0/0630/378-ناهنجاري اجتماعي
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جدول 17. تحليل همبستگي عوامل مؤثر بر تأثير احداث سد از لحاظ فرصت هاي شغلي و مسائل فرهنگي، قوميتي.

از لحاظ مسائل فرهنگي و قومیتياز لحاظ ايجاد فرصت های شغليمتغیر
0/019*0/166-0/003**0/211-سن پاسخگو

0/005**0/0010/200**0/225سطح تحصيالت
0/032*0/152-0/0960/178-بعد خانوار

0/0140/849-0/0260/719شغلي اصلي پاسخگو
0/000**0/246-0/001**0/235-تعداد فرزندان

0/0150/832-0/0250/721-سن سرپرست خانوار
0/0130/857-0/0690/335-مالکيت کل اراضي

0/1170/100-0/0620/383-رأس گاو
0/1160/102-0/1290/069-واحد دامي )گوسفند و بز(
0/0070/924-0/1180/097-سرمایه های اجتماعي 

0/0600/4020/0370/603ناهنجاري اجتماعي
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»الدن نادري و همکاران. دیدگاه خانوارهاي محلي پيرامون پيامدهاي اجتماعي احداث سد بهشت آباد در حوزه مبدأ«

بحث و نتیجه گیري
احداث سد بهشت آباد جهت انتقال آب از یکي از سرشاخه هاي 
رودخانه کارون در چهارمحال و بختياري )حوزه مبدأ( به حوزه 
مقصد در فالت مرکزي به عنوان یک سياست کشور جهت تأمين 
آب شرب یا صنعت استان هاي اصفهان، یزد و کرمان در نظر گرفته 
شده است که مي تواند نياز آبي آن ها را در کوتاه مدت یا ميان مدت 
تا حدی برآورده نماید. ولي این مطالعه نشان داد که جامعه مبدأ 
احداث این سد را از لحاظ اجتماعي نوعي تهدید تلقي مي نمایند 
که موجب آسيب پذیري اجتماعي آن ها مي گردد. جوامع محلي 
شهري و روستایي که در اثر احداث سد بسياري از دارایي ها و 
زیرساخت هایشان را از دست مي دهند معتقدند که احداث سد 
موجب بی خانمانی، مهاجرت، اختالفات قومي، تخریب دارایي هاي 

فرهنگي و زیرساخت هاي معيشت شان مي گردد. همچنين اگرچه 
ممکن است برخي فرصت هاي شغلي براي برخي افراد به وجود 
آید، بيشتر خانوارهاي روستایي و عشایري منطقه که به منابع 
محلي و کشاورزي وابسته اند بسيار متضرر خواهند شد. این یافته 
بابا نتایج مطالعات پژوهشگران دیگر نيز مطابقت دارد. مطالعات 
ملک حسيني و همکاران )2014(، صمدی بروجنی )2012(، 
دیویس )1992(، تيلت و همکاران )2009(، براون و همکاران 
)2009(، دیوپ و همکاران )2009(، بک و همکاران)2012(، 
کمپل )2013( نيز حاکي از آن است که احداث سد تأثيرات 
طاهري  دیگر  از سوي  دارد.  محلي  جوامع  بر  منفي  اجتماعي 
فرانی و همکاران )2014( و حلبيان  صفار )2015(، یعقوبي 
و همکاران )2010(، پرویزي )2014( معتقد بودند که احداث 
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»الدن نادري و همکاران. دیدگاه خانوارهاي محلي پيرامون پيامدهاي اجتماعي احداث سد بهشت آباد در حوزه مبدأ«

تأثير  بر جوامع تحت  اثرات مثبتي  اثرات منفي،  بر  سد عالوه 
خواهد داشت که سبب ارتقا زندگي، درآمد و رفاه آن ها خواهد 
شد که دیدگاه این افراد با دیدگاه پاسخگویان جامعه شهري و 
محلي موردمطالعه مطابقت ندارد. از دید جامعه محلي، مسئوالن 
براي  منافعي  سد  احداث  و  داده اند  قرار  بي خبري  در  را  مردم 
اکثریت مردم نخواهد داشت، هرچند ممکن است اقليتي داراي 
سرمایه ها و موقعيت های برتر در مناطق شهري از احداث سد 
منتفع گردند. افراد متأهل و افراد داراي شغل اصلي کشاورزي 
پيامدهاي اجتماعي منفي احداث سد را بيشتر می دانند. همچنين 
افراد مسن تر و خانوارهاي پرجمعيت تر و با وابستگي بيشتر به 
پرورش گوسفند و بز تأثير اجتماعي احداث سد را منفی تر ارزیابي 
باالتري  تحصيالت  سطح  داراي  که  افرادي  هرچند  مي کنند، 
هستند دید کمتر منفي دارند. درواقع افراد وابسته تر به منطقه، 
تأثير احداث سد را نه تنها از بعد اقتصادي ممکن است نگاه کنند، 
بلکه معتقدند با تخریب منابع کشاورزي و منابع طبيعي مربوط به 
تعليف دام هاي آن ها، به ویژه در خانوارهاي پرجمعيت تر، فرهنگ 
و هویت آن ها نيز صدمه خواهد دید و با جابجایي به منطقه دیگر 
مسائل قوميتي و فرهنگي و تضادهاي اجتماعي متعددي به وجود 
خواهد آمد. این موضوعي است که از نگاه سياست گذاران مورد 

غفلت قرار گرفته است.

تشکر و قدردانی

این مقاله هيچ گونه حامی مالی نداشته است.
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