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 تفسیر معنایی روستاییان از پیامدهای ساخت سد

 ایالم و لرستان هایاستان در رودبار یمنطقهموردی:  یمطالعه

 دانشگاه حکیم سبزواری-شناسیجمعیتاستادیار ، *شفيعه قدرتي

 یسبزوار میدانشگاه حک-پژوهشگری -علوم اجتماعی ارشد یکارشناس التحصیلفارغ، مهرداد زيدی

 چکيده

لرستان و ایالم( از  هایاستاندر )رودبار ییان منطقهذهنی روستای درک معنای ،هدف از این پژوهش

 ایزمینه یکه با استفاده از روش کیفی و نظریه پیامدهای احداث سد و نیروگاه سیمره در استان ایالم است

 حالتابهو از زمان آبگیری  مختلفی داشته پیامدهایابعاد و  ،مطالعه مورد یمنطقه. احداث سد در شدانجام 

مختلفی  هایواکنش گذاشته است. در مقابل، روستاییان نیز جایبهتاییان زیادی بر زندگِی روس تأثیرات

. در این نمودندبرخی مهاجرت کردند و گروه دیگر مقاومت و ماندن در روستا را انتخاب  کهطوریبه ؛اندداشته

قوالت میند کدگذاری و استخراج مقوالت انجام شد. ، فرآمصاحبه با بیست نفر از روستاییانپژوهش پس از 

اشاره نشده  هابدانو تغییر سبک زندگی، مقوالتی هستند که در مطالعات پیشین نیز  فرسایش اعتماد نهادی

، رکود و پسرفت اقتصادی و معیشتی، محیطیزیستمشکالت  شاملمقوالت  ترینمهم هاآناست. عالوه بر 

مهاجرتی، کاهش انسجام اجتماعی، از مبهم، معضالت  یآیندهمناسب،  ریزیبرنامهکاهش خدمات عمومی، نبود 

. است و تغییر سبک زندگی اجتماعی و نارضایتی از وضع موجود ناامنیفرهنگی،  هایپشتوانهبین رفتن 

و احساس سردرگمی،  کردند، تمام پیامدهای ساخت سد در این منطقه را منفی ارزیابی شوندگانمصاحبه

 .استنگرانی از وضع موجود و آینده مفاهیمی است که گویای وضعیت روستاییان این منطقه  ،ناامیدی

 .ایزمینه ینظریهتحلیل کیفی، سدسازی، روستا،  واژگان کليدی:
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 مقدمه -1

و  هابرنامهعمرانی کشورها، مانند دیگر  هایطرحبخشی از  عنوانبهبزرگ  سدهایساخت  هایپروژهامروزه 

 تأثیرو محلی تحت  ایمنطقهرا در سطوح ملی،  کشورهااز جمعیت  ایمالحظهقابل، بخش ایتوسعه فرآیندهای

، هارودخانهمثبتی چون ایجاد اشتغال، مهار سیالب و طغیان  تأثیرات. دهدمیمثبت و منفی خود قرار  پیامدهای

را در پی خواهد داشت. بُعد دیگر  سدها باالدستدر پایین و  متأثرزندگی مردم  سبک درگردشگری، تغییر  یتوسعه

 مسکن واز بین رفتن خانه ؛ از قبیل شودمینیز یاد  هاآسیبتحت عنوان  هاآنمنفی است که از  پیامدهایمعطوف به 

اجتماعی ناشی از عدم ی ایجادشده هایهزینهخوردن نظام معیشت مردم و همطق مستغرق، از بین رفتن یا بهمردم منا

 (.27-52: 1393و همکاران،  وندیااحمدی )دسترسی به امکانات و مهاجرت

ا ی پروژهاقدام، برنامه،  تأثیراتاز علوم اجتماعی است که به دنبال تحلیل منظم  ایشاخه 1اجتماعی تأثیرارزیابی 

. گیردمیقرار  تأثیرشان تحت افراد و اجتماعاتی است که محیط یزندگی روزمره کیفیت درتغییر سیاست پیشنهادی 

اجتماعی( به تغییراتی اشاره دارد که اقدام پیشنهادی در سطح اجتماعی یا فردی به بار  پیامدهایاثرات یا )تأثیرات

 هایشیوه طورکلیبه وبرآوردن نیازهایشان  یو تفریح، روابط افراد با یکدیگر، نحوه کار زندگی، یشیوهو  آوردمی

 (.26: 1389 برج،)دهدمیاعضای جامعه را تغییر  عنوانبهشان انطباق

 کهازآنجایی .است، ساخت سد گرددمیاقداماتی که منجر به تغییراتی گسترده در زندگی اجتماعی و جمعی  ازجمله

میلیون نفر به باالی شش میلیارد نفر افزایش یافته است،  وپنجشصتجمعیت جهان در قرن اخیر از یک میلیارد و 

بزرگی را  سدهای گویی به این نیازها،برای پاسخ هادولتتصاعدی افزایش داشته و  صورتبهی آب و انرژی تقاضا برا

متنوع دیگر  هایاستفادهو  خشک هایسالآب برای  سازیذخیرهسیل،  کنترل برای تولید برق، آبیاری کشاورزی،

ی اصلی هارودخانهدرصد  60، بر روی بیش از هانهرودخا المللیبینکه بر مبنای گزارش شبکه  ایگونهبه ؛اندساخته

 (.Aird, 2001: 24)استجهان سد ساخته شده 

روانی و اجتماعی، فرهنگی،  اقتصادی، ،محیطیزیستابعاد  ،ازآنپسو  ی سدهامسائل در زمان اجرا ترینمهماز 

جایی با توجه به اینکه از روی هنوع جاب. این گیرندمیاست که در پشت مخزن سد قرار  هاییگاهسکونت جاییهجاببحث 

کاربری  الگوهایباعث تغییر  سدهاجایی اجباری یا اسکان اجباری معروف است. ایجاد هبه جاب ،گیردمیاضطرار صورت 

شناسایی  یدر زمینه منفی بگذارد. تأثیراتوسیع  ایگسترهدر  تواندمیاراضی، آب و سایر منابع طبیعی شده و 

خأل  ،فراوانی بر اقتصاد و اجتماع این نواحی بگذارد تأثیرات تواندمیدر نواحی روستایی که  محیطیتزیس هایچالش

، همکاران داود جمینی و)پردازدمی هاچالشصرفًا به معرفی  و اغلب این مطالعات در سطح کالن و شدیدی وجود دارد

 و گسیختهازهممربوطه را  هایشبکهساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  تواندمی(. همین دلیل 87-71: 1395

بانک جهانی  هایبررسی(. 54: 1389رحمتی و نظریان،)سازدخدمات اجتماعی و غیره را نیز با مشکالتی مواجه  یارائه

 4سد بزرگ، ساالنه  300حاکی از آن بود که بر اثر ساختن  1993 تا 1983 هایسالاجرایی سد در میان  هایپروژهاز 

 پیامدهایجایی اجباری همشکل اصلی در جاب .(Namy & Evans, 2007: 12)اندشدهجا همیلیون نفر از مردم جاب

عدم دسترسی به امکانات فقر و کاهش سطح معیشت مردم و  نیز در ابعاد بیرونی مثلدرونی و عد روانی، منفی آن در بُ

 توسعهدرحالکشورهای  ایتوسعهجایی است که با اهداف هبل و چه بعد از جابفرهنگی و اقتصادی چه قاجتماعی، 

 در تضاد است. کامالً 

به  ساکن هستند و مجبورسد  یخصوص در دریاچههب سدها یحاشیهو در ست باالدر بعضی موارد که سن افراد 

به  هادولتهمین امر باعث کاهش عمدی خدمات اجتماعی  .کنندمیمقاومت  جاییهجاب، در برابر شوندمیمهاجرت 

ی اجتماعی و فرهنگی هاآسیبکه خود  شودمی هاآنقرار دادن مردم و مهاجرت  فشارتحتمردم این مناطق برای 

                                                           
1- Social impact assessment 
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  105                                                  1396 اييزپ، مهنشماره بيست و  م،شتهمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

با توجه به  ایمنطقهشدید باشند، اقتصاد محلی و  هاجاییجابه، زمانی که هااینبسیاری را در پی دارد. عالوه بر 

 (.56: 1389 رحمتی و نظریان،)شودمیدچار ضعف  ،تأثیروقعیت مناطق تحت م

است که از سوی دولت در جهت توسعه انجام شد. این پروژه در سال  هاییسیاستسد سیمره یکی از  یپروژه

 ی زیستنزدیک شدن به تجربه منظوربهکامل قرار گرفت. این مطالعه  برداریبهره مورد 1394شروع و در سال  1376

هدف ما  ازآنجاکه. کنندمیاز احداث سد انجام شد و تأکید آن بر پیامدهایی است که روستاییان تجربه پس یان روستای

تحقیق کمّی مناسب  هایروشاز این تجربه هستیم،  هاآنتفسیر معنای ذهنی روستاییان است و به دنبال درک و فهم 

تحقیقات کیفی این است که واقعیت در تعامل بین افراد  فرضپیش کیفی استفاده شود. هایروشنبوده و الزم است از 

 درک نماید؛، شودمیمند است تا معنایی را که ساخته . تحقیق کیفی نیز عالقهشودمیو جهان اجتماعی آنان ساخته 

ن برخالف تحقیق کمی که بر اجزای چنیم. هسازندمی فهمقابلچون از طریق این معنا، افراد تجربیات و دنیای خود را 

توضیح این است که چگونه فعالیت اجزاء در ارتباط  دنبالتمرکز دارد، تحقیق کیفی به  متغیرهایک پدیده، تحت عنوان 

 .سازندمیبا یکدیگر کل را 

، راینبنابو تحلیل اطالعات است؛  آوریجمعتحقیق کیفی آن است که محقق ابزار اصلی  هایبرترییکی دیگر از 

و یا رایانه که در تحقیقات  نامهپرسش، نه از طریق ابزار خشک مانند شوندمی آوریجمعاطالعات از طریق ابزار انسانی 

حضور نزدیک و فعال در میدان  ،ی در این است که محققی کاربرد دارد. برتری دیگر تحقیق کیفی نسبت به کمّکمّ

آزمایشگاهی و رعایت  فضاهایی با تمرکز بر ولی در تحقیق کمّ پردازد،ط طبیعی به مشاهده رفتار بدارد تا در شرای

 هایروش کهازآنجاییهمچنین  .شودمیاطالعات نقض  آوریجمع، شرایط طبیعی موردمطالعهفاصله بین محقق و 

سطح موضوعات و روابط پس در  ،تبیین علمی حقیقی از واقعیت و مسائل اجتماعی به ما بدهند تواندمیکیفی 

خواهد  بخشنتیجهکمّی  هایروشکیفی بیش از  هایروش، شانپیچیدگی یواسطهبهسیاسی  -اجتماعی

 .(39 :1392،فلیک)بود

، ایتوسعه فرآیندهایو  هابرنامهعمرانی کشور، مانند دیگر  هایطرحیکی از  عنوانبهسد سیمره  یاجرای پروژه

تصویری  یپس از ارائه تا سعی بر آن است پیامدهاارزیابی این در این مقاله نیز با ه است. مثبت و منفی داشت پیامدهای

 .گیرد قراروضعیت قبل و بعد از اجرای پروژه، اثرات مهم آن مشخص و مورد ارزیابی درست از 

 پژوهش یپيشينه -2

. ابتدا پردازیممیدر مناطق مختلف سدسازی  هایپروژهپیشین پیرامون پیامدهای  هایپژوهش مروربهدر این بخش 

 .گرددمیخالصه بررسی  طوربهتحقیقات خارجی  ازآنپستحقیقات داخلی و 

اجتماعی و اقتصادی سد خاکی کمیز سبزوار بر روی روستاهای مجاور  پیامدهای( در پژوهشی 1388) حمیدیان

اجتماعی و  یکه این سد در هردو حوزه دهدمیاز روش پیمایشی کمک گرفته است. نتایج نشان  سد را بررسی نمود و

 اقتصادی دارای ابعاد مثبتی بوده است.

 یضهاجتماعی، اقتصادی و طبیعی حو هایویژگیبه روش کیفی،  ایمطالعه( در 1390) همکارانمیرزایی و 

کاهش یا جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی ناشی از  هایراهو گتوند علیا را بررسی نمودند تا  4و  3سد کارون  باالدست

 پیامدهایاین تحقیق حاکی از وجود  هاییافتهاحداث سد و انتقال جمعیت ساکن در روستاهای منطقه شناسایی شود. 

کشاورزی، نابودی منابع درآمدی، سرگردانی و  هایزمیننابودی  ؛از اندعبارتاجتماعی و اقتصادی برای مردم است که 

 خدمات عمومی. یمردم، از بین رفتن همبستگی قومی، تشدید اختالفات قومی و کاهش ارائه التکلیفیب

« در سنقر شاهسلیمانبررسی آثار اجتماعی و اقتصادی سد »( تحقیقی با عنوان 1391) زادهحسینی و میرکملیک

را از دست دادن تعلقات اجتماعی و  تأثیرکیفی است و نتایج آن بر روی مردمِ تحت  -. روش پژوهش کمیانددادهانجام 

 هیاول هایشغل، نابودی هاخانهمرغوب، نابودی  هایزمین، نابودی هامقبرهفرهنگی مانند نابودی بناها تاریخی و 

 .اندنمودهمرغوب کشاورزی با قیمت کم اعالم  هایزمینو تصرف  کشاورزی()
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به کمک روش کیفی  3سد کارون  یی و فرهنگی پروژهبه ارزیابی اجتماع (1393) احمد اوندی و همکاران

کشاورزی، افزایش فقر  هایزمینمهاجرت، نابودی  یزمینهمنفی سد در  تأثیراتتحقیق حاکی از  هاییافته. اندپرداخته

سنتی، ایجاد اشتغال کاذب، نابودی بناهای تاریخی و فرهنگی،  ورسومآدابو بیکاری، ایجاد مسائل روانی، از بین رفتن 

 معیشتی سنتی مردم منطقه بوده است.قومی و خویشاوندی و از بین رفتن هویت و ویرانی نظام  هایهمبستگیکاهش 

احداث  محیطیزیستارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و »( در پژوهشی با عنوان 1394) همکاران اهری صفار وط

عدم اجرای پروژه  یگزینه روژه به این نتایج دست یافتند کهعدم اجرا و اجرای پ یبر مبنای دو گزینه« د بار نیشابورس

نمره مثبت کسب نمود و بدین ترتیب  151اجرای پروژه با انجام اقدامات اصالحی  یامتیاز منفی و گزینه 48 درمجموع

 است تا عدم اجرای آن. و بهتر بوده ترصرفهبه درمجموعاجرای پروژه 

 جوارهمسد ژاوه بر روستاهای  تأثیراتکمی به ارزیابی –( در پژوهشی به روش کیفی 1396) یگفتارینی و ام

ایجاد پروژه سد را برای خود و وضعیت  ،سد تأثیرحت قه تپرداختند. این تحقیق حاکی از آن است که ساکنین منط

 به نابودی منابع کشاورزی شده است.که منجر  کنندمییک مخاطره تلقی  شانکشاورزیو  معیشتی

مجدد در  اسکان وجایی ه( در پژوهش به بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی طرح جاب1396) همکارانحسینی و 

طرح جابجایی باعث فاصله  دهدمی. تحقیق به روش کمی است و نتایج نشان اندپرداختهگالیش  آبادبلوچروستای 

 کشاورزی و افزایش کیفیت زندگی روستاییان نیز شده است. هایزمینکشاورزی، افزایش قیمت  هاینزمیگرفتن از 

منابع آبی، تغییر مکان  یتوسعه هایپروژهآثار اجتماعی منفی  ترینمهم مورد در ایمطالعه( در 1996) 2مک کولی

 یا تغییر محل اقامت اجباری یا داوطلبانه مردم را اعالم نموده است.

به این « توسط سد چیکسوی قرارگرفته تأثیربررسی اجتماعی جوامع تحت »با عنوان  ایمقاله( در 2005) 3آگویری

به اختالف بین مردم  توانمیکه  آمده بارنتایج دست یافت که خطرات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای این جوامع به 

منابع آب،  تأمینارتباطی، مشکالت  مسیرهایو  هاراهجایی، تخریب هو زمین، جاب هاخانهاز سد، از بین رفتن  متأثر

 اشاره کرد. هاماهیمشکالت بهداشتی و آلودگی 

 سدهای، یک دامنه از اثرات اجتماعی مشترک بین مقیاسبزرگ سدهای( در بررسی اثرات 2008) 4هدامین و تیلت

ت در یک مکان دیگر، تغییرات در ساختار اقتصادی و مهاجرت و اقام از؛ اندعبارترا ذکر نمودند که  مقیاسبزرگ

، ترابری ونقلحملجنسیتی و فرهنگ، اثرات روی سیستم  هاینسبتسیستم استخدامی، اثرات بر روی سالمت مردم، 

 و مسکن.

 انجامکه مطالعات پیرامون پیامدهای احداث سد، به دو روش کیفی و کمّی  دهدمیمرور تحقیقات پیشین نشان 

و بررسی قرار گرفته است و  موردتوجه، بیش از دیگر ابعاد محیطیزیستاست. در بررسی پیامدها، ابعاد اقتصادی و  شده

 درگیر هستند، غفلت شده است. هاآناز پرداختن به مسائل ذهنی و ابعاد پنهانی که روستاییان با 

یکی از مناطق خاص  زبانعرب، کرد و در تحقیق حاضر به لحاظ وجود چهار قومیت، لک، لر موردمطالعه یمنطقه

، زبانعربخصوص برای قوم هجدید را، ب یمنطقهجایی و مهاجرت و ادغام در هکه این امر جاب شودمیقومیتی محسوب 

های منفیِ آن، و شناخت پیامدهای احداث سد در این منطقه با هدف کاهش پیامد سازدمیبا مشکالت فراوانی همراه 

 با توجه به آنچه گفته شد، اهداف پژوهش حاضر بدین قرار است: رسد.نظر میامری ضروری به 

 کنند؟مردم روستا پیامدهای سدسازی را چگونه تفسیر و معنا می: هدف اصلي تحقيق

 :اهداف فرعي تحقيق

 کنند؟مردم روستا پیامدهای اقتصادی سدسازی را چگونه تفسیر و معنا می .1

                                                           
2- McCally 

3- Aguiree 
4- Tilt and Hedamin 
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 کنند؟را چگونه تفسیر می مردم روستا پیامدهای فرهنگی سد .2

 کنند؟مردم روستا پیامدهای اجتماعی سد را چگونه تفسیر می .3

 کنند؟مردم روستا وضعیت آینده خود را در پی تغییرات ایجادشده ناشی از سد چگونه تفسیر می .4

 مباني نظری پژوهش -3

عمل معین یا  ینتیجهست که در و پیامدهای سدسازی، تغییرات مهم یا پایدار در زندگی مردم ا تأثیرمنظور از 

اجتماعی و فرهنگی  پیامدهایاجتماعی، نتایج و  تأثیرمنظور از  ،دیگرعبارتبه .آیدمیاعمال معینی به وجود  یمجموعه

نیازها و ایفای نقش  تأمیناجتماعی و بهداشتی و آموزشی، ارتباطی،  نیازهایزندگی، کار، تفریح،  یطرح است که شیوه

 (.41: 1387، 5روچ)دهندقرار  تأثیراعضای جامعه تحت  عنوانهبرا  هاآن

روستایی و کیفیت زندگی روستایی به پدیده نگریست.  یتوسعهاز منظر  توانمی، سدسازی پیامدهای یدر مطالعه

و  ( چند قلمرو شامل وضعیت کار2002)6روستایی، کیفیت زندگی روستاییان است. جانسون یتوسعه هایمؤلفهیکی از 

 هایمؤلفه... را از یت فردی و سیاسی، مشارکت سیاسی وشغل، دسترسی به مدارس، دسترسی به خدمات بهداشتی، امن

یکی از مباحثی که (. 27-52: 1393 احمدی اوندی و همکاران، به نقل از)شماردبرمیتوسعه و کیفیت زندگی روستایی 

در اینجا  .نوع نگرش و ذهنیت آنان نسبت به مسائل است ،دهد قرار تأثیرزندگی مردم را تحت  کیفیت وسطح  تواندمی

کیفی  هایپژوهش ازباید  هانگرشو برای فهم این تفسیری مردم نسبت به پدیده است  هایکنشاولویت با درک 

 .استفاده نمود

در گذشته، اسکان مجدد و جابجایی از باال به پایین و  معتقدند 7هاردوی و ساترتویتدر بحث پیامدهای سدسازی، 

 هایشاخص. شودمیبوده و از مشارکت عمومی امتناع نموده است که خود منجر به بروز مسائل اجتماعی  محوردولت

شامل موارد  1996و  1993 هایسالی اسکان مجدد از دیدگاه بانک جهانی در هابرنامهکارایی بالقوه( )پایش بررسی

 :استیر ز

 چگونه است؟ تأثیرمیزان برخورداری جامعه تحت  -

 ؟اندیافتهی نو اسکان هاخانهآیا افراد جابجا شده در  -

 آیا اقدامات کمکی برای جوامع میزبان اجرا شده است؟ -

 اجتماعی و خدماتی انجام شده است؟ هایزیرساختآیا اقدامات مرمتی و بازسازی برای  -

فرهنگی  هایفعالیتمکان  و بهداشت ،خدمات جدد یافته قادر به دسترسی به مدارس،آیا جوامع اسکان م -

 هستند؟

 است؟ داده رخو استفاده از منابع نسبت به وضعیت قبلی  دیتول اشتغال، الگوهایدر  تغییراتیچه  -

 است؟ شده ایجادزندگی و درآمد نسبت به قبل از اجرای پروژه  هایهزینهچه تغییراتی در  -

 است؟ داده رخزندگی  استانداردهایدر پارامترهای اجتماعی و فرهنگی چه تغییراتی در ارتباط با  -

 (.105: 1389 )برج،؟دهدمیرخ  پذیرآسیب هایگروهچه تغییراتی برای  -

 محدوده مورد مطالعه -4

 یزیرا فاصله ؛لرستان باشدبین استان ایالم و ارتباطی نزدیک و مناسب  راهیک تواندمی موردمطالعه یمنطقه 

پوشش گیاهی، همچنین این منطقه به لحاظ . استدقیقه  40 تنهالرستان تا مرکز استان ایالم  روستاهایی ضهحو

این منطقه به لحاظ وجود چهار قومیت،  .آیدمی حساببهبرای جذب گردشگر  ایبالقوه ، منبعرودخانهو وجود  وهواآب

                                                           
5- Rouch 
6- Janson 

7- Hardoy and Satterthwaite 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 19

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1301-fa.html


 108                                           ...رودبار ی: منطقهیمورد یمطالعه ساخت سد یامدهاياز پ انييروستا ييمعنا ريتفس

زبان رودبار واقع در جنوب غربی ی لکمنطقه. شودمیناطق خاص قومیتی محسوب ی از میک زبانعربلک، لر، کرد و 

واقع در شمال شرقی شهرستان سیروان در استان  زبانعربکرد و  یشهرستان کوهدشت در استان لرستان و منطقه

 ایالم قرار دارد.

دو استان لرستان و ایالم  مابینرا  مرزبندیسیمره در حال حاضر به لحاظ تقسیمات کشوری بیشترین  یرودخانه

سه قوم مختلف کرد، عرب و لک، بلکه مرز دو شهرستان بزرگ  تنهانهمرز  ،. این روداستکیلومتر دارا  150در حدود 

 روستاهاییعنی شهرستان کوهدشت در استان لرستان و شهرستان سیروان در استان ایالم است. تعداد  هااستاناین 

شهرستان سیروان( )روستا و در استان ایالم 10شهرستان کوهدشت( ) مستقیم این سد در استان لرستان و تأثیرتحت 

 ،شودمیکه مشاهده  طورهمانشده است. ارائه  2و  1ول اجدکه مختصات جمعیتی این روستاها در  ستروستا 5

در این  که اندرفتهم این پروژه قرار گمستقی تأثیرپانزده روستا از دو استان و با چند قومیت مختلف تحت  درمجموع

 اجباربهاز این روستاها  گیریچشمدو وضعیت قبل و بعد از اجرای پروژه جمعیت قابل  یمیان با توجه به مقایسه

خانوار باقی مانده  732فقط  ،خانواری 206با کاهش  ،از اجرای پروژه قبل خانوار 938 مجموع از. اندنمودهمهاجرت 

اشاره خواهد  هاآنکه در ادامه به  احداث سد بسیار منفیاثرات  تأثیراتمهاجرت و تحت  حالنیز در  هاآناست که 

 مختل شده است. شدتبه هاآنی فعلی و زندگ اندرفتهقرار گ ،شد
 

 لرستان منطقه مربوط به استان زبان رودبار،لک روستاهای: آمار جمعیتی 1جدول 

 بعد از آبگيری سد 95سرشماری سال  قبل از آبگيری سد 90سال  سرشماری

 جمعیت کل زن مرد خانوار جمعیت کل زن مرد خانوار روستا نام

 11 4 7 2 593 281 312 132 چم برزو

 363 162 201 40 412 183 229 57 چم نقدعلي

 128 55 73 25 147 61 86 32 قبر محمد مراد

 121 50 71 30 164 75 89 39 چم لتور

 165 74 91 41 226 89 137 47 چم ميربگ

 107 48 59 27 159 63 96 36 رودبار حسين بگ

 83 39 44 20 125 49 76 24 سرگنداب

 134 57 77 29 211 79 132 43 سياه کمر زالي

 23 10 13 7 43 15 28 9 کاکاوند راه

 18 7 11 6 54 23 31 10 سيد مجيد

 1153 506 647 227 2134 918 1216 429 جمعيت کل
 

 ایالم رودبار، منطقه مربوط به استان کردزبانعرب و  روستاهایتی آمار جمعی :2جدول 

 از آبگيری سد بعد 95سال  سرشماری قبل از آبگيری سد 90سال  سرشماری

 جمعیت کل زن مرد خانوار جمعیت کل زن مرد خانوار روستا نام

 956 461 495 191 961 454 507 193 چم شير

 847 387 460 169 856 390 466 171 چم روته

 152 69 83 37 162 72 90 40 دار بلوط

 230 94 136 59 217 88 129 54 چم جنگل

 262 125 137 49 271 122 149 51 ظهيری

 2447 1136 1311 505 2467 1126 1341 509 جمعيت کل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 19

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1301-fa.html


  109                                                  1396 اييزپ، مهنشماره بيست و  م،شتهمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 موردمطالعه یمنطقهو  سد و نيروگاه سيمره موقعيت ومشخصات  -1-4

طول شرقی و  12/47در مدار  کیلومتری پایتخت و 640 یفاصله در سد و نیروگاه سیمره در جنوب غربی کشور

 یسیمره و در شمال شرقی استان ایالم در شهرستان بدره با فاصله یکه در مسیر رودخانه استعرض شمالی  177/47

در  یلومتریک 47 یغربی استان لرستان در شهرستان کوهدشت با فاصلهدر روستای تلخاب و در جنوب  کیلومتری، 20

متر و طول  180مشخصات فیزیکی از نوع بتونی دو قوسی با ارتفاع از پی  لحاظسد به . قرار گرفته است روستای رودبار

جامی و توانایی  یکنندهپرتابکه دارای دو دریچه با است متر  6متر و عرض در تاج  28در پی  عرض ،متر 202تاج 

 کیلومترمربع 2/67مساحت دریاچه است.  مترمکعب ونیلیم 3200بر ثانیه و حجم مخزن  مترمکعب 5763 یهیتخل

الزم به ذکر است که . رسید برداریبهرهبه  1394آغاز به عملیات ساخت نمودند و در سال  1376که در سال است 

از  متأثروسیع  یمشخصات فوق نشانگر عظمت طرح و محدوده تمامآغاز شده است.  1391جابجایی روستاییان از سال 

 .استاین پروژه  یحاشیهبرای مردم و روستاهای  بیشتر ریزیبرنامهکه نیازمند توجه و  استآن 

 سد سیمرهدر محور  موردمطالعهاستان، شهرستان و روستاهای جغرافیایی  تیموقع :1 شکل

 شناسي تحقيقروش -5

 ییک نظریه ایزمینه ینظریه است. 8ایزمینه یمبتنی بر نظریهو کیفی  ،در این پژوهش مورداستفادهروش 

. در کندمیکمک  مسئلهاست که به ایجاد ساختار نظری یک  هاییگاممحور و مبتنی بر ارتباط دادن مراحل و مسئله

 !در یک پیوستار و شوندمیبه مفاهیم یا کُد تبدیل  شدهگردآوری هایداده، ایزمینه یفرآیند ساخت یک نظریه

 ایهستهلیلی برد متوسط، انتزاعی و مبتنی بر یک متغیر تح ی. این نظریه، یک نظریهشوندمیفرآیندی به هم متصل 

تر مطالعات و بیش در (.191-213: 1387به نقل از محمد پور و ایمانی،، 2001 10، اسکرایبر1967، 9گلیسر)است

زیرا هر پدیده اجتماعی یا در گذشته روی داده یا  است؛ ناپذیراجتنابتحقیقات اجتماعی استفاده از اسناد و مدارک 

، مجالت و هاکتابدر این تحقیق شامل  شدهگرفته(. اسناد و مدارک به کار 148: 1391 طالب،)داردریشه در گذشته 

 .استاطالعات اینترنتی و  هاقشهن ،هاآمارنامه ،هاگزارش ،هامقاله

                                                           
8- Grounded Theory 
9- Glaser 
10- Schereiber 
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برای  مورداستفاده یتکنیک عمده ،روش گردآوری اطالعات در این تحقیق، روش مصاحبه است. در تحقیق کیفی

 هادادهتری روی ساخت کنترل بیش تواندمیمحقق  ،عمیق یاست. در مصاحبه 11عمیق ی، مصاحبههاداده آوریجمع

نفر از  20با در این تحقیق  .(Patton, 1987: 110)استشده یک گفتگوی جهت دادهاینجا مصاحبه داشته باشد. در 

بوده است که ابتدا اولویت انتخاب  صورتبدین منطق انتخاب گروه نمونه مصاحبه شد. موردنظر یمنطقهروستاییان در 

. اندداشتهسد  یدریاچه یوضهحترین فاصله را با مخزن سد و و کم تأثیرترین ی بوده است که بیشروستاهاینمونه با 

و  اندداشتهتری را جمعیتی، جمعیت بیش ازلحاظی که هم ویژگی باال را داشته و هم روستاهایبعد با  یدر مرحله

 ،اندبودهرست خانواده و درگیر با مسائل مربوط به سد با گروه سنی که اکثراً سرپ روستاهادر بین ساکنین این  سپس

 زمانهم طوربه گرتحلیل ،در این روش نظری است. گیرینمونهدر این تحقیق  گیرینمونهروش  مصاحبه شده است.

و  بعد گردآوری یرا در مرحله هاییدادهکه چه  گیردمیو تصمیم  کندمیکدگذاری و تحلیل ، را گردآوری هایشداده

فرآیند  ،در حال تدوین ینظریهتدوین کند.  اشگیریشکلرا در حین  اشنظریه وسیلهبدینتا  را کجا پیدا کند هاآن

 .(139-138 :1392فیلیک، )کندمیرا کنترل  هادادهگردآوری 

. الزم به ذکر است که در حین مصاحبه برای استدر طول مصاحبه شامل پنج مورد زیر  شدهمطرح هایپرسش

 دیگری بسته به شرایط مطرح شده است. سؤاالتافزایش غنای اطالعات، 

 ؟افتیدمی چیزهای چه یاد شنوید،می را سد یکلمه وقتی -1

 ؟دادیدمیانجام  کاریچه ،گرفتیدمیخودتان تصمیم  یاگر قرار بود برای احداث سد در جایی مثل منطقه -2

 است؟ کرده تغییری چه شما است، زندگی رسیده برداریبهره به شده و احداث سد وقتی از -3

 ناشی از احداث سد نشوید؟ زیان و ضرر دچار شما هم و شود اجرا سد هم دارد امکان چگونه شما نظر به -4 

 زندگی وضعیت شدن بهتر برای کنیدمی فکر است، شده سد اجرای از ناشی تغییر دچار شما زندگی اگر -5

 دهید؟ انجام است بهتر کاریچه

 زمانهم طوربه است و تنیدهدرهم هادادهو تحلیل  آوریجمع، ایزمینه یدر نظریه ویژهبهکیفی و  مطالعاتدر 

حاضر،  یمطالعهدر (. 147: 1395فراستخواه، )کندکمک  هادادهبه پیدایش نظریه مستقر در  دتا بتوان شودمیانجام 

در  هاآنو واکاویِ  هادادهانجام شد. تفسیر  هاداده آوریجمعو  گیرینمونهدر حین  هادادهیند کدگذاری و تفسیر فرآ

وجود  هاداده وتحلیلتجزیهمختلفی برای  هایروشدر تحقیق کیفی، بعدی کمک نمود.  هاینمونههر مرحله به انتخاب 

 کدهاکاربرد فراوانی دارد. برای بیرون کشیدن  ایزمینه ینظریه، کدگذاری نظری است که در هاروشدارد. یکی از این 

 انتخابی. کدگذاریمحوری و  کدگذاری باز، کدگذاری: شودمی استفاده کدگذاریو مفاهیم از سه روش 

، شدهشناساییکه طی آن، مفاهیم  شودمیاین مرحله به فرآیند تحلیلی اطالق باز است.  کدگذاری اولین مرحله،

-پاسخ بعد از هر جمله یا کلمه و شودمیشکسته  هادادهمرحله  این در. شودمیکشف  هادادهو ابعادشان در  هاخصیصه

یعنی به هر کلمه، متن و یا  ؛دهیممیرا انجام  گذاریبرچسب. سپس مرحله شودمیگو، استنباط محقق نوشته 

آن  رسیممی. در این مرحله ما متن را باز و به یک تعداد مفهوم دهیممیپاراگراف یک برچسب یا معنا و مفهوم 

دومین  .دهیممیبه نام مقوله قرار  ترانتزاعیرا در یک مفهوم  هاآنو  شوندمی بندیدسته ،مفاهیمی که مشابه هستند

. سومین شودمی دهی(( نام)محوری)هامقولهبه زیر  هامقولهفرآیند اتصال  درواقع است که محوری کدگذاری مرحله

 & Strauss)است هامقولهو پاالیش  سازییکپارچهفرآیند  کدگذاریاین نوع  انتخابی است. کدگذاری ،کدگذاریمرحله 

Corbin, 1998: 105-110.) 

از یک یا تمام مراحل مذکور  توانمیبسته به اهداف تحقیق  هادادهتفسیر و تحلیل  یمرحلهالزم به ذکر است در 

 .انجام شود گانهسهشده باشد، الزم است مراحل  آوریجمعی هادادهاز  سازینظریهاستفاده نمود. چنانچه هدف تحقیق، 

 وتحلیلتجزیه یمرحلهبدین ترتیب در دهای ساخت سد بر روستاییان است؛ حاضر، بررسی پیام یمطالعهاما هدف از 

                                                           
11- Deep interview 
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، متن مصاحبه باز شد و به اتمام مصاحبه پس ازابتدا  ،اول کدگذاری استفاده شد. بدین ترتیب یمرحلهاز  هایافته

 بندیدستهبا ، سپس جمالت داده شدبه  حققینمبنا به استنباط  ،هابرچسبکدها و  جمالت مجزا از هم تجزیه شد.

جمالت زیر که در طی مصاحبه  مثالعنوانبه .الب یک مقوله، مقوالت استخراج شدمشترک در ق هایبرچسبکدها و 

 کدگذاری گردید: صورتبدینبیان شده است، 

، وضعیت زندگی آینده(ترس از )آیدمیچه بر سر زندگی خودمان و فرزندانمان  دانیمنمیجایی هبعد از جاب

هیچ پیشنهادی از طرف مسئولین در مورد زندگی آینده به ما نشده  مبهم(. یآینده)خوردمیچگونه رقم 

 احساس بالتکلیفی(.)است

 آینده قرار داده است. ازبه نام ابهام  ترکلی ینیز این کدها را در یک مقوله درنهایت

یابی اعتبار هاآناز یکی  :شودمیکیفی، از سه تکنیک استفاده  لعاتمطابرای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد در 

کلی را ارزیابی کرده و در مورد  هاییافتهتا  خواهیممی کنشگران ازکه  توسط اعضاء یا روش ارتباط با کنشگران است

بندی ساخت تا کنیممیی خام رجوع هادادهبه  شودمیتحلیلی نامیده  یکه مقایسه صحت آن نظر بدهند. در روش دوم

استفاده از تکنیک ممیزی است که در آن از چند متخصص  مقایسه و ارزیابی گردد و روش سومی خام هادادهنظریه با 

و استخراج مقوالت نظارت داشته  سازیمفهوم، کدگذاریدر تمام مراحل  خواهیممی ایزمینه یدر کار نظریه

بعد از  کهنحویبه؛ شده استفاده شده استتوسط خود اعضاء مصاحبههم یابی بارقابلیت اعت(. 411: 1392فیلیک، )باشند

ارائه  هایافتهخواسته شد که نظر خود را در مورد صحت یا عدم صحت  هاآن، مجدداً از هایافتهاتمام مصاحبه و تحلیل 

و آشنا  متخصصدو نفر  ،مصاحبهمراحل بر روی نحوه و انجام  کدگذاریو هم از روش ممیزی که در تمام مراحل  کنند

 .اندداشتهنظارت  کیفی یبه فرآیند نظریه

 تحقيق هایيافته -6

لیسانس  گویان از تحصیالتنفر از پاسخ 5ند. دمتأهل و سرپرست خانواده بو مردانِ ،گویانتمام پاسخ قیدر این تحق

گویان از هستند. سن پاسخ سوادبی کامالً و چهار نفر نیز  تحصیالت ابتدایینفر سیکل و  11 و باالتر برخوردار هستند.

 6 ،درمجموعکه  اندشدهزبان انتخاب ی کرد، عرب و لکاز هر سه منطقه نفرهبیست. این گروه است سال 65تا سال  35

 .اندبوده کردزباننفر  6زبان و نفر لک 8، زبانعربنفر 

سطر صورت گرفته و ل خُرد و سطربهبه روش تحلی هاداده. تحلیل ودشمیارائه  هادادهدر این بخش نتایج تحلیل 

 عنوانبه ترکلیرا با یکدیگر مقایسه و مفاهیم مرتبط تحت عنوان یک مفهوم  هاآن، هاگزارهتزاع مفاهیم از ناز ا پس

، نتایج تحلیل 3تند. جدول زده مقوله قرار گرفتحت پوشش دوا آمدهدستبهامی مفاهیم . تمشوندمییکپارچه  مقوله،

 .دهدمیرا نشان  هاداده
 

 هاآنمفاهیم و مقوالت مستخرج از  بندیتقسیم: 3جدول 

 هامقوله مفاهيم

 هایزمینگل شدن  -سطحی هایآبآلوده شدن  -وحشحیات هایگونهنایاب شدن  -قطع درختان

 مرغوب هایزمینماندن  بالاستفاده -مرغوب

مشکالت 

 محیطیزیست

 -مشکالت کشاورزی -مشکالت دامداری -سردی از کاردل -فصلی هایشغلکاهش -افزایش بیکاری

 مالی ضررهای -کاهش تولیدات -گیورشکست -هکاری مردمبد

رکود اقتصادی و 

 معیشتی

نداشتن مدرسه  –مشکل تلفن و اینترنت -مشکل بهداشت -مشکل آب آشامیدنی -مشکالت ارتباطی

 مناسب.

کمبود خدمات 

 عمومی
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 112                                           ...رودبار ی: منطقهیمورد یمطالعه ساخت سد یامدهاياز پ انييروستا ييمعنا ريتفس

 موقعبی برداریبهره -تملک بدون برنامه–جانمایی بد سد –نبود متخصص–ی درست هابرنامه یعدم ارائه

 نیازهایآگاهی نداشتن به  -مشورت نکردن با مردم -نبود نظارت بر مجریان سد -برنامه صرفاً از باال  –

 به مردم. هابرنامه ینکردن در خصوص ارائه رسانیاطالع -مردم

 ریزیبرنامهنبود 

 مناسب

 مبهم یآینده احساس بالتکلیفی -برای آینده اندازپس کاهش -ابهام و ترس از آینده

آواره  -(کنندهمصرف هایگروه)ساالنکهنماندن  -مولد( نیروهای)جوانانمهاجرت  -مهاجرت اجباری

 نشینیحاشیهافزایش  -کاذب هایشغل ایجاد -شدن
 معضالت مهاجرتی

بر هم  -سالمندان()ییتنهاتنها ماندن و احساس  -گروهی هایمشارکتکاهش -بدبینی نسبت به هم

 تبعیض -سنتی هاینظامن خورد

کاهش انسجام 

 اجتماعی

 شدن رسم و رسومات رنگکم -از بین رفتن هویت -تاریخی و مذهبی بناهاینابودی 
از بین رفتن 

 فرهنگی هایپشتوانه

در  کسیبیاحساس  -نهادهاکاهش اعتماد به مسئولین و  -بدبینی سیاسی -کاهش مشارکت سیاسی

 گو نبودن مسئولین.پاسخ -سیاست یعرصه

اعتماد  فرسایش

 نهادی

 اجتماعی ناامنی جمعیدسته هاینزاعافزایش  -افزایش اعتیاد -افزایش جرم

در جا  -شدن شرایط زندگی نسبت به قبل غیرعادی -قرار دادن مردمفشارتحت-به وضع مردم توجهیبی

 زدن در زندگی

نارضایتی از شرایط 

 آمدهپیش

افزایش اوقات  -خرید کاالهای رفاهی -خرید کاالهای تجمالتی -گراییمصرف -معیشتی یتغییر شیوه

 فراغت
 تغییر سبک زندگی

 

، مطرح کنندگانمشارکت هایقولنقلهمراه با  3 یمندرج در جدول شماره گانهدوازدهجداگانه مقوالت  طوربهر ادامه د

اعالم  شانواقعیدر این تحقیق از آوردن اسم  شوندگانمصاحبه. الزم به ذکر است که تمام گیردمیقرار  کندوکاوو مورد 

و  بحثدرنهایت  گانهدوازدهپس از طرح مقوالت  از اسامی مستعار استفاده شده است. وجودبااین، اندنمودهرضایت 

 .گرددمیارائه  گیرینتیجه

 محيطيزيستمشکالت  -1-6

 هایچالش یایجادکنندهیکی از عوامل  تواندمیمخزنی  سدهایاقتصادی مانند احداث  – ایتوسعه هایپروژهانجام 

در زندگی  و زیستی محیط طبیعی . نقش و اهمیت(177-202: 1390سلیمی ترکمانی، )زیست در مناطق مختلف باشد

به بحث  را خود هایمصاحبهمتن  هاشوندهمصاحبهاز  توجهیقابلپوشیده نیست، درصد  کسهیچهای روستایی بر هگرو

 -مرغوب  هایزمینگل شدن  - سطحی هایآبآلوده شدن  - وحشحیات هایگونهنایاب شدن  -قطع درختان

 .اندداشتهمرغوب  هایزمینماندن  بالاستفاده

 قباًل در جریان بود.شدن آب سد منجر به آلودگی و گندیده شدن آب رودخانه شده است که  جمع: گویدمیمهدی 

و هم برای مصارف خانگی و حتی کشاورزی از آن استفاده  هادامهم برای  راحتیبهچون آب جریان داشت ما  قبالً

جز مصرف  اآلنولی  ،شدمیاز رودخانه تهیه  ،دروستا که آب شرب نداشتن چندینو حتی نظافت و مصرف  کردیممی

عباس نیز به انواع  .دهدمی ایگندیدهآب جمع شده بوی بد و  واقعاً چون  ؛مصرف دیگری ندارد گونههیچکشاورزی 

هیچ جانوری یافت  اآلن گویدمیوی  .کندمیسد اشاره  گیریآبزیاد قبل از اجرا و  جانوری و پوشش گیاهی هایگونه

 هااین یهمهکه  ایمماندهفقط آب است و ما  ،کندمیتا چشم کار  شودمیو حتی هیچ درخت سبزی دیده ن شودمین

 .اندرفتهکجا 
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 رکود اقتصادی و معيشتي -2-6

 هاتمدنو شکوفایی جوامع و  گیریشکلاجتماعات پایه، نقش اساسی در  عنوانبه حالتابهروستاها از گذشته 

عامل اصلی  ،چه در شهر و چه در روستا آب هامکان یادوار و در همه ی. همیشه در همه(1: 1385، پورجمعه)اندداشته

در  که کشور ما ه توجه داشتتباید به این نک اما بوده است، هابخش یتولید و آبادانی در همه نیز توسعه و پیشرفت و

شاورزی و تولید منابع غذایی و حتی ایجاد ک یخصوص در حوزههو تولید ب درآمدیسطح کالن به لحاظ معیشتی و 

حال ذکر این نکته ضروری است که  جامعه به بخش روستایی متکی بوده است. هایگروهمایحتاج اکثر  تأمیناشتغال و 

اشاره  امر به این کنندگانشرکتدر این تحقیق نیز اکثر  یی به آب چندین برابر مناطق شهری است.روستانیاز مناطق 

 .اندکردهاین مشکالت را به خاطر عدم دسترسی به آب ذکر  یو همه اندداشته

سردی از کار، مشکالت دلفصلی،  هایشغل کاهش مفاهیم افزایش بیکاری، یمجموعهرکود اقتصادی از  یمقوله

 مالی استخراج شده است. ضررهایو تحمل  دامداری، مشکالت کشاورزی، بدهکاری مردم، ورشکستگی، کاهش تولیدات

 به دوردست هایزمینخیز ما زیر آب است و حاصل هایزمینکه  کندمییزدان در این خصوص به این نکات اشاره 

در طول فواصل  بااینکهنیست و مردم نیز  استفادهقابلمشکالت به وجود آمده ناشی از گل کنار رودخانه هنوز  خاطر

برای خود  تنهانه، اندداشتهو درآمد  اندبودهبرداشت و کاشت و  وخروشجوشژه همیشه در ومختلف قبل از اجرای پر

 و مشکالت زیادی مثل بیکاری ،از سد برداریبهرهاما امروزه ؛ اندکردهبلکه برای مناطق اطراف نیز شغل ایجاد 

 روزروزبهبر داشته است و ... را در اندازپسعدم  و یبدهکار تولید، فقر، هایزمینه کاهش شغلی مردم، سردرگمی

 .کندمیوضعیت مردم را بدتر هم 

 گونههیچبرای مردم منطقه  تنهانهدر این منطقه  :گویدمیتوسعه  و ارتباط آن بافرشید با توجه به ماهیت پروژه 

وی به بحث  .سرها در این منطقه نیز شده استدرد یهمهبلکه عامل اصلی را در پی نداشته است،  ایتوسعهپیشرفت و 

اولین بار در فصل پر آب زمستان جلوی آب را  کهازآنجاییکه  کندمیبه مردم به این نکات اشاره وارده  هایخسارت

ی یکی از هاخانهبه  تنهانهاز آب پر شد. همین باعث شد  کامالًمنطقه  ،گرفتند و با توجه به حجم زیاد آب طی دو روز

کشاورزی و ادوات کشاورزی مردم که از قبل  هایوسیلهبلکه خیلی از  ،درصد خسارت بزند هشتاد حدوددر  روستاهای

خود شدند و این خسارات  یآن به هزینه یدوبارهناپدید شوند و مردم مجبور به خریدن  ،اندبودهرودخانه  یدر حاشیه

 از طرف سد جبران نشد. وجههیچبه

 کمبود خدمات عمومي -3-6

اقتصادی و چه اجتماعی و  ازلحاظجوامع چه  یستاها در همههمیشه یکی از عوامل اصلی بر هم خوردن تعادل رو

خیلی از موارد  روستایی در یحوزه درآنان بوده است. نهادهای مربوطه از این لحاظ  نیازهایعدم توجه به  ،یا فرهنگی

را فراهم  هاآن یتوسعه هایزمینه تنهانه، موردنیاز هایبندیبودجه غلط و عدم تخصیص هایریزیبرنامهبه خاطر 

ابعاد سد و نیروگاه  تأثیررودبار نیز که تحت  ی. منطقهاندنمودهبلکه این مناطق را به مهاجرت تشویق ، اندنیاورده

از زمان اجرایی شدن  شوندگانمصاحبه یاما بنا به گفته ،سیمره قرار گرفته است از این حیث نیازمند توجه است

مشکل  ،مشکل آب آشامیدنی ،مشکالت ارتباطی یر زمینهد هاآنتوجهی به  رینتکوچکحتی  حالتابه سد یپروژه

 .مناسب نشده است ینداشتن مدرسه ،مشکل تلفن و اینترنت ،بهداشت

نسبت به قبل از اجرای پروژه  ایمقایسهمشابه و  کامالً و یزدان با نظری  ، عباسفرهاد در این خصوص، مهدی،

امکانات رفاهی،  ترینابتداییاجرای پروژه نیز با گذشت بیش از سی سال از انقالب هنوز از قبل از  بااینکهما  :گویندمی

 ؛سد و نیروگاه سیمره اوضاع خیلی بدتر شده است یپروژه ، اما از زمان اجرایبهداشتی و اجتماعی محروم بودیم

هر روستا یک  کهچونمدارس ما  ارتباط نداشتیم. هفته دوبوده با شهر تا  بارهاو  شوندمیتباطی ما قطع را هایراه

وضعیت بهداشت . ستفرساطاقتدیگر بفرستیم و این برای ما سخت و  روستاهایرا به  هایمانبچهباید  ،مدرسه ندارد
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هم در آن پیدا  سردردولی حتی یک قرص ی بهداشت داریم، شبکه بااینکه .در حد خیلی پایینی است روستاها

و هم خاکی  هزینه خاطر بههم  هابیمارستانبه  وآمدرفتو  رو هستندهباردار ما با مشکالت زیادی روب زنان. شودمین

به خاطر همین خاکی بودن جاده و دیر رسیدن به بیمارستان جان یک نفر  باریکحتی . بودن جاده بسیار مشکل است

مواد  خریدوفروش ،ی کمی روی منطقه استجاده خاکی است و نظارت انتظام کهچون. از دست رفت روستاییاناز 

آنتن خوبی  اصالًهمراه نیز  هایتلفنمنطقه فاقد تلفن ثابت است و  جایی آن برای همه آسان شده است.همخدر و جاب

 در دسترس است. سختیبهکرده و حتی اینترنت هم در این منطقه  روهروبندارند و ارتباطات را با مشکل 

 مناسب ريزیبرنامهنبود  -4-6

 ریزیبرنامهداشتن  ،را پیش برد هابرنامهچه در سطوح خرد و چه کالن  راحتیبهی که بتوان هایراهشاید یکی از 

صورت نگرفته مناسبی  هایریزیبرنامهپروژه برای این  شوندگانمصاحبه ازنظراما ؛ دقیق باشد هایبندیزمانمناسب و 

مذکور  یمقوله هاآنمفاهیمی که بر اساس  قرار داده است. تأثیررا تحت است و به همین خاطر هم زندگی این مردم 

 برداریبهره، برنامهبیتملک  سد، بد جانمایی صحیح، نداشتن متخصص، یاستخراج شد عبارت است از: نبود برنامه

نکردن در خصوص  رسانیاطالععدم آگاهی از نیازهای مردم،  ،با مردمنکردن مشورت  ، نظارت بر مجریان سد،موقعبی

 به مردم. هابرنامه یارائه

با  ،شود بینیپیش برایمان ایبرنامهها در مورد اینکه قرار است در آینده چه ما بار: به این موضوع اشاره دارد فردین

درست مشخص و هنوز اوضاع ما  اندکرده خبریبیخود از این موضوع ابراز  هاآنو  ایمکردهخود مسئوالن سد صحبت 

 کار کنیم و همین امر باعث دلسردی و نگرانی مردم شده است.هنیست که باید چ

 ریزیبرنامه هاآنبرای مردم و منطقه و آینده  هاپروژه جوراینباید از چندین سال قبل از اجرای : گویدمیاشکان 

در حال حاضر نیز قادر  نشده، بلکه ریزیبرنامه تنهانهبیانگر این مطلب است که  ،شودمیامروز دیده  آنچهولی  ،شدمی

مبنی  هاییزمزمه اآلنولی  ،درصد منطقه را تخلیه کنیدصد طوربهشما باید همگی  اندگفتهبارها  .نیستند گوییپاسخبه 

 برنامگیبیو این یعنی  رسدمیبه گوش  ،تملک کند تواندمیدولت پول ندارد و ن کهچونبر اینکه باید در منطقه بمانید 

 .شوندمیضرر متهستند که  روستاییانفقط مردم و  ،این بین در برای مردم و

 مبهم یآينده -5-6

افزایش و یا برای  نگریآیندهباید مبتنی بر  ایتوسعه هایطرحمجریان  دامروزه بلکه در گذشته نیز راهبر تنهانه

نقاط قوت و ضعف و نیز راهکارها  پیش از انجام طرح،الزم است  است.ابعاد مثبت و منفی مربوط به آن طرح کاهش 

ملی و دارای ابعاد مثبت و منفی  عظیم سدهای ،که گفته شد طورهمان شود.مشخص برای کاهش ابعاد منفی 

مبهم  یآینده ،آمدهدستبهیکی از مقوالت  هستند که سد و نیروگاه سیمره نیز از این قاعده مستثنی نیست. ایمنطقه

دور است. احساس  چنداننه یآیندهدر  هاآن، ابهام در مورد وضعیت شوندگانمصاحبه یعمده هاینگرانیاز  یکی است.

 .اندساختهبرای آینده مفاهیمی است که این مقوله را  اندازپسبالتکلیفی، ترس از آینده و نبود 

 خودمان و یآینده دانیمنمیما  .چه بر سرمان بیایدقرار است  دانیمنمیما : گویدمیفرشاد در این خصوص 

و بعد از اجرای  اندنریختهو هیچ طرحی برای ما  اندنبودهاز اول به فکر مردم ؛ چراکه خوردمیفرزندانمان چگونه رقم 

 .کنندمیو ن اندکردهن برای ما فکری اساسیهم سد 

به سد تان را هایزمینا زدند و گفتند بیاید ر مانخانهما از اول تا زمانی که آمدن در  :کندمیاشاره  چنین سجاد نیز

 دولی وقتی متوجه شدن ،شان را بفروشندهایزمینخیلی از مردم ابتدا قبول کردند که  .از هیچی خبر نداشتیم ،بفروشید

کردند و گفتند  پافشاریآنان نیز بر نفروختن زمین  ،شودمیاز طرف مسئوالن ارائه ن کاریراههیچ  هاآن یآیندهبرای 

 اینکه به شهر برویم و ندانیم باید چکار کنیم. بمانیم تا جاهمین دهیممیترجیح 
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 معضالت مهاجرت -6-6

 .مل جاذبهعا دیگریدافعه است و  ،عوامل آنیکی از  :بر مهاجرت وجود دارد مؤثرها دو نیروی اساسی و در روستا

-هها بحجم عظیم مهاجرت را از روستا عامل دافعه که تریناصلیتند. و عوامل جاذبه در مقصد هس مبدأ درعوامل دافعه 

-ست. در منطقهدگی در روستاهاهم خوردن روند تعادل زن، نبود امکانات و یا برکندمیزیر اسر شهرهاخصوص به سمت 

از  هایمهاجرت. اندکردهمنطقه را ترک  زیادی یو عدهشرایط فوق را به وجود آورده است  یهمه سدسازیرودبار  ی

را در پی دارد که خود منشأ معضالت دیگری خواهد بود.  نشینیحاشیهگروهی،  صورتبه همآنو  یشهر-روستانوع 

ماندن ، مولد( نیروهای)جوانانمهاجرت ، شامل اندساختهمعضالت مهاجرت را  یمقولهمفاهیمی که  مجموعه

 است. نشینیحاشیهافزایش  ،کاذب هایشغل دایجا ،آواره شدن ،(کنندهمصرف هایگروه)ساالنکهن

من و خانواده شش سعید الف(؛ : گویندمیدر این خصوص  ،هستندساکن شهر  اآلن ( کهو سعید، الف ط ،سعید)

 یپول گرفتم که با آن یک خانه ونیلیم 100حدود  .و زندگی آرامی داشتیم کردیممینفریم که ابتدا در منطقه زندگی 

بعد از چند ماه دیدم دستم خالی است و دیگر پولی برای خرج کردن  ،ولی وقتی مهاجرت کردم ،متری خریدم 70

زندگی راحتی منی که در روستا  .است آورننگبرایم  این وکنم  گردیدوره ،درآمدمجبور شدم برای کسب  و نداشتم

 سرخورده مسئلهخودم که فرزندانم نیز از این  تنهانه .باید شب تا صبح فک کنم که باید فردا چکار کنم اآلن ،داشتم

 .مشابه داشته است کامالً هایگفتهسعید ط نیز  .هستیم و عصبی

بد  درآمدمانو  کنیممی فروشیدستاینجا  دیگرهمراه با سه برادر  .در تهران هستم اآلنمن : گویدمیجبار نیز 

را  هاآنو فقط ما خرجی  دن رفته زیر آب و هیچ کاری ندارنماهایزمینو  هستندولی پدر و مادر پیرم در روستا  ،نیست

 .آیندنمیبرای همین به شهر  ترسندمی شهرنشینیولی از شهر و  ،دهیممی

 اجتماعي کاهش انسجام -7-6

بررسی موضوع انسجام اجتماعی در جامعه و دالیل کاهش یا افزایش آن از حیث نظری و تجربی، روندی تاریخی 

نوایی و و هنجارهای اجتماعی وجود داشته باشد تا هم هاارزشباید حداقلی از وحدت در زمینه  یاجامعهدارد. در هر 

افراد جامعه از طریق تعهدات انسجام اجتماعی موقعیتی است که در آن . مشارکت بین افراد جامعه به وجود آید

ات جامعه در پی انسجام است و به همین علت . استحکام و ثبخورندیماجتماعی و فرهنگی مشترک، به یکدیگر پیوند 

 (.174-206: 1380و غفاری،  ازکیا)شودمیاجتماعی محسوب  یتوسعه یهامؤلفهاز 

بر هم خوردن  ،سالمندان()ییتنهاتنها ماندن و احساس ، گروهی هایمشارکتکاهش  همبدبینی نسبت به 

کاهش  یمقوله ،درمجموعبه دست آمد و  هامصاحبهمفاهیمی است که از درون و احساس تبعیض  سنتی هاینظام

 .سازندمیانسجام اجتماعی را 

راحت و بدون دغدغه و در کنار هم بر روی ، یآرامبهمن سه تا پسر دارم که قبل از اجرای پروژه : گویدمیرضا 

برای  هایمبچه ،ولی از زمان اجرای پروژه و عدم توانایی استفاده از زمین ،و منبع درآمدی داشتیم کردیممیزمین کار 

من احساس عاجز و یک منزل بزرگ و خالی.  یرزنپو یک  امماندهمن  اآلنو  اندنمودهکسب درآمد به شهر مهاجرت 

 کسی به فکر من نیست. کنمیمو حس  کنمیمتنهایی 

کارها چه کشاورزی چه مراسمات خاص در کنار هم و به  یهمهسد در قبل از اجرای  مردم یهمه :گویدمیمیالد 

و دیگر  کنندمیدر مراسم هم کمتر شرکت  .انگار همه رقیب هم هستند ،نیست گونهینا اآلنولی ، کردندیمهم کمک 

 ن هستند.. همه دنبال نفع خودشاکسی به فکر کسی نیست

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 19

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1301-fa.html


 116                                           ...رودبار ی: منطقهیمورد یمطالعه ساخت سد یامدهاياز پ انييروستا ييمعنا ريتفس

 فرهنگي یاز بين رفتن پشتوانه -8-6

از موارد به نفع و پیروزی مدرنیته و در بسیاری از موارد به نفع سنت رخ  یسنت و مدرن شدن در بسیارتقابل بین 

شند و ود که به مانند دو روی یک سکه بابا هم ادغام نم طوریاین دو را  توانمی، اما در بعضی مواقع نیز دهدمی

تر به بیش ،شوندمیدر تقابل با هم شناخته  معموالًی جهان سوم این دو کشورهادر  کهازآنجایییکدیگر را کامل کنند. 

 و مسائل اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد. هابحران تواندمی که انجامدمینفع و حفظ مدرنیته و به نابودی سنت 

یکی از  سدسازی .ستارهاساختسری از یک آن تغییر در تبعبهو  هازیرساختسری نیازمند ایجاد یک ،شدن یمدرن

 بناهایباعث نابودی  موردمطالعه یمنطقهدر احداث سد معتقدند  شوندگانمصاحبهو ابعاد مدرنیته و توسعه است 

 شده است. شدن رسم و رسومات رنگو کم از بین رفتن هویت ،تاریخی و مذهبی

وجود جمعیت زیاد  خاطر بهقبل از اجرای سد  :گویندمیدر خصوص تغییر در رسم و رسومات  و حیاط بگ مهدی

که جمعیت زیادی نیز در آن شرکت  شدمیباز روستایی اجرا  هایمحیطما در همین  هایمراسم یهمهدر این منطقه 

دویست نفر در شاید ارتباطی طوری است که  ازلحاظو شرایط به وجود آمده  اندکردهولی امروزه همه مهاجرت  ،کردمی

مردم همه با هم دشمن هستند و حدود دو سال است  ،خاطر این سده . بدنکنمیچه شادی و چه عزا شرکت  هامراسم

 .گیردمیاین مراسم در روستای ما شکل ن اصالًکه 

نیز از این قاعده مستثنی  هاقبرستانو  روندمیتاریخی و مذهبی ما در آینده زیر آب  بناهای یهمه :گویدمیسجاد 

خودم را  یگذشتهشاید تا ده سال دیگه بتوانم  نهایتاًمن  .گذاردمی تأثیرو این امر بر روح و روان ما و هویت ما  نیستند

 .شوندمیهویتم را فراموش کنم و فرزندان ما نیز دچار این بحران  اجباربهباید  نهایتاًبه یاد بیاورم و 

 اعتماد نهادی فرسايش -9-6

اعتماد ابعاد آن، اعتماد نهادی است.  ترینمهماعتماد اجتماعی از الزامات زندگی در دوران مدرن است و یکی از 

و  هاسازمان، اعتماد مردم به آنمنظور از در مورد اعتماد اجتماعی اخذ شده و  (1380)دنزیگ ینظریهنهادی از 

 دارند. عهده برمردم را  یاولیهنیازهای  تأمینو  رسانیاطالعن، تدوین، اجرا و نظارت بر قانو یوظیفهنهادهایی است که 

. در و نهادهای تخصصی نیست هانظاماز تعامل با  نیازبی کسهیچست که در دنیای مدرن روازایناهمیت اعتماد نهادی 

 هاینظامبین دولت و مردم است. امری که در  یرابطهضعیف شود به معنای تضعیف  این شرایط اگر اعتماد نهادی

؛ داشتن مشروعیت عمومی است هادولتاصلی  هایویژگییکی از ادی را در پی خواهد داشت. دموکراتیک تبعات زی

سد و نیروگاه  یتجربه ه دلیلرودبار ب یدولت و مردم باید حامی و پشتیبان همدیگر باشند. در منطقهبدین معنا که 

تنها راه جبران این ضررها را از  روستاییان .اندشدهه ناخواست هایزیانو م از خیلی از جهات دچار ضرر سیمره، مرد

که  گونهآنولی  ،اندنمودهمراجعه  ربطذیو بارها نیز به همین خاطر به مراجع  دانندمیطریق مراجع قانونی 

کاهش مشارکت  اهش اعتماد نهادی شامل کدهایک یمقولهاست. ی نبرده جایبهراه  گویندمی شوندگانمصاحبه

گو نبودن پاسخ، سیاست یدر عرصه کسیبیاحساس  ،نهادهااعتماد به مسئولین و  کاهش ،بدبینی سیاسی ،سیاسی

 .استمسئولین 

ی با نحوه واقعاًنمایندگان سد که  علیهما : گویدمیبرای بهبود وضعیت چنین  هاگیری پیدر خصوص  علیعباس

ولی  ،ی فوق مراجعه نمودیمنهادهابه  ،انددادهدرست بارها ما را در مخاطره قرار  رسانیاطالعشتباه و عدم تملک ا

هم در این زمینه موفق نبودیم و حتی عوامل اجرایی سد هنوز که هنوز است دارند در حق ما  باریکحتی  متأسفانه

 .کنندمیظلم 

مردم در مجلس مالقات داشتیم و همیشه قول مساعد  یمسئوالن سد و نمایندهما بارها با : گویدمی بارهدراینرضا 

ما حتی بارها در  نرسیده. ما از ما به ایمطالبه ترینکوچکست بعد از پنج سال حتی اولی هنوز که هنوز  ،انددادهبه ما 

 .اندنکردهبرایمان کاری  کسهیچاما  ،مقابل مجلس و وزارت نیرو تجمع کردیم
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 اجتماعي ناامني -10-6

 ،، پیچیده و جدید در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادیبااهمیتیکی از مفاهیم 

فرد و جامعه تلقی  ایپایه هایضرورتو  نیازها(. امنیت از 12 :1386اخوان کاظمی، )استموضوع و مفهوم امنیت 

 هایبازتابو  پیامدهااجتماعی است که فقدان امنیت و یا اختالل در آن،  ناامنیمقابل آن  یو نقطه شودمی

سالم  هایمحیطروستا یکی از . (26 :1384توسلی و موسوی، )باشددنبال داشته  به دتوانمیو خطرناکی را  کنندهنگران

در قدرتمند نظام سنتی وجود به دلیل این امر تا حد زیادی است.  شدهمیو امن اجتماعی برای اهالی محسوب 

در جوامع سنتی، سازمان خویشاوندی . شودمیبا آن برخورد  شدتبهجرم و یا معضلی  بروزدر صورت  ست کهروستا

 یکنندهکنترلی وجود دارد و تعامل افراد اغلب با آشنایان است. عالوه بر آن، نفوذ دین و سنت همانند یک اقوی

به ی سد، اهالی از زمان اجرای پروژه یگفتهبنا به  وجودبااین. گرددمیارها درونی است و مانعی برای شکستن هنج

، افزایش اعتیاد)برخی جرایم کاذب و هم هایشغلهم است که رایط سخت زندگی به وجود آمده ش خاطر بیکاری،

برای اهالی نسبت به  هاآنوقوع  شدت و کمیتافزایش  و دهدمیاین منطقه رخ  ( درو ... جمعیدسته هاینزاعافزایش 

 ه مشهود است.تگذش

و به  شناسممیهمه اطرافیانم را  ،روستایی وقتی در روستا هستم منِ  :گویدمیو  کندمیجبار به افزایش جرم اشاره 

صد درصد در مقابل کسی که او را  ،ولی اگر در شهر باشم ،کنار بیایم راحتیبه هاآنبا  توانممی واعتماد دارم  هاآن

و با او برخورد  گیرممیسخت موضع  ،خوردبو یا حق من را  کندببه من  احترامیبی ترینکوچکاگر  ،شناسمنمی

 .است همن نیز رخ داد عموهایمن در روستا حتی با برادر خودم بر سر تقسیم زمین دعوایم شده و این برای  .کنممی

بحث افزایش اعتیاد و  ،رو هستندهبا آن روب هاخانواده اآلنیکی دیگر از مسائل و معضالتی که  :گویدمی افشین

 قبالًکه در این منطقه چون  کندمیوی اشاره  .است در دسترس راحتیبهمواد مخدر است که  دسترسی بهافزایش 

کمتر  د،خوابیدنمیو  دو شب همه خسته بودن کردندمیو از صبح تا غروب کار  دجوانان مشغول به کار بودن یهمه

و در  کنندمهاجرت میهمگی بیکار هستند و هیچ سرگرمی ندارند یا  درحال حاضرولی ، آمدمیاعتیاد پیش یشان برا

-و این معضل دامن همه آورندمیچشم خانواده و یا در اینجا به خاطر سرگرمی به آن روی  دورازبه شوندمیشهر معتاد 

 .را گرفته است هاخانواده ی

 آمدهپيشنارضايتي از شرايط  -11-6

با دیگر  پیشین و نیزدر این منطقه با شرایط  آمدهپیشوضع موجود و شرایط  یمقایسه بهنارضایتی،  یمقوله

 اکنونهمو گذشته را نسبت به  از شرایط حال حاضر راضی نیستند وجههیچبه هاشوندهمصاحبه .اشاره دارد روستاها

عمرانی بزرگ در بیش از نود درصد موارد به بهبود اوضاع  هایطرحی است که ایجاد و اجرای این در حال .دانندمیبهتر 

ند با توانمی بااینکهی سیاسی و دولتی نهادها ،از دید مردم. کردن شرایط برای مردم بدترنه  زندمینسبت به قبل دامن 

 توجهیبیاز:  اندعبارتمفاهیم مربوط به این مقوله  .ندکننمیی صورت مولی اقدا ،وضعیت را بهتر کنند ،خدمات یارائه

 .احساس در جا زدن ،شرایط زندگی نسبت به قبلشدن  غیرعادی، مردمقرار دادن  فشارتحت، به وضع مردم

کل این حداقل  طوربهاما بعد از اجرای پروژه  ،ما امکانات رفاهی در حد ابتدایی داشتیم قبالً :گویدمی شکراله

ستیم به مواد غذایی و دارویی و یا سوختی دسترسی پیدا کنیم و توانمی راحتیبهما  قبالً مثالً  است. بین رفتهامکانات از 

تا مردم را مجبور به  شوندمیخود مسئوالن مانع ورود این امکانات به منطقه  عمدبه اآلناما  ،این با حداقل هزینه بود

 دارد. تأثیر سالمندانر تر بترک منطقه کنند و این نبود امکانات بیش

شاید فقط ده  اآلنولی  ،کردیممیمحلی تهیه  برداریبهرهخود را از راه  نیازهایقبالً نود درصد  :گویدمیچنگیز 

شخصی برای  یاین در صورتی است که کسی وسیله. کنیممیرا از شهر تهیه  مابقیدرصد را به این نحو تهیه نماییم و 

و اگر هم کاالیی را  عمومی وجود ندارد یوسیله ،خراب شدتبه یجادهبه خاطر  ،عبور و مرور به شهر داشته باشد
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خاکی را طی  جادهو ما مجبوریم این  شودمیچون زود خراب  ؛باید هفتگی این کار را بکنیم و به شهر برویم ،بخریم

 کنیم.

 تغيير سبک زندگي -12-6

پرداخت اجرایی کالن و ملی در مناطق روستایی بکاهد،  هایطرحاز اثرات منفی  تواندمیکه  ییکارهاراهیکی از 

ست. این هاپروژهوارده شده توسط این  هایخسارتخصوص در بحث تملک اراضی و هتمام و کمال مطالبات مردم ب

 هر یک به نحوی به شوندگانمصاحبهد. ی روستاییان گردبه نحوی باعث تغییراتی در شکل زندگ تواندمی هاپرداخت

 هاپرداختبه نابرابری و مهدی در این خصوص  عباس، حیاط بگ، عباسعلی .اندکردهاشارهمالی به مردم  هایپرداخت

و این شامل نان  کردیممیمحلی تهیه  برداریبهرهخود را از راه  نیازهای: قبالً نود درصد گویدمیچنگیز  .اندنمودهاشاره 

 .نماییممیشاید فقط ده درصد را به این نحو تهیه  اآلنولی ، شدمیحبوبات و گوشت و ... و 
صورت گرفته، منجر به تغییرات فروانی در  هایجاییهجاببه همراه روستایی  هایزمینتملک  یهزینه پرداخت

اتومبیل،  ازجملهبخشی از این مبالغ دریافتی، صرف خرید کاالهای رفاهی سبک زندگی روستاییان شده است. 

 ازجملهاما عالوه بر آن خرید کاالهای تجمالتی ؛ گرددمی... شده است که منجر به بهبود کیفیت زندگی و کولرگازی

رزی و دامداری منجر مربوط به کشاو هایمحدودیت... نیز افزایش یافته است. لویزیون، گوشی همراه ومبل و صندلی، ت

روستایی، همچون لبنیات و  هایخانوادهتا حدی که مواد غذایی مصرفیِ  معیشت روستاییان شده است یشیوهبه تغییر 

و تولیدات کشاورزی بسیار محدود است. از مجموع تغییرات  شودمیشهرهای نزدیک تهیه  هایفروشگاهگوشت نیز از 

به شهر و حتی  وآمدرفتشخصی،  هایاتومبیلزایش یافته و به دلیل افزایش ، اوقات فراغت روستاییان افیادشده

تر جوانان تملک زمین بین فرزندان منجر به استقاللِ بیش یهزینهتفریحی نیز افزایش یافته است. تقسیم  هایمسافرت

 گردیده است. هاخانوادهشدن  ایهستهروستا و 

 ،تولید جایبه گراییمصرفکاالهای تجمالتی، افزایش اوقات فراغت،  کدهای خرید کاالهای رفاهی، خرید درمجموع

 .استکدهای مربوط به این مقوله 

 گيری و پيشنهادهانتيجه -7

 ینحوهبا توجه به  که باشد سدسازیسد و  تواندمیاجتماعی  -توسعه اقتصادی هایشاخصامروزه یکی از ابعاد و 

 تواندمی تأثیرتحت  هایگروهاجتماعی برای  –مختلف اقتصادی هایحوزهدر را مثبت یا منفی زیادی  تأثیراتمدیریت، 

مستثنی  عدهاین قاسد و نیروگاه سیمره نیز از  .پوشیده نیست کسهیچآن بر  ایتوسعهالبته اهداف کالن و  .به بار آورد

نفر را در سطح  4601غ بر بالخانوار و جمعیت  938روستا شامل  15 چراکه طی سالیان اخیر زندگی ساکنین نیست؛

علمی دقیقی  موردبررسی حالتابهاین سد بر روی مردم منطقه  تأثیرات یخود قرار داده است. دامنه تأثیرمنطقه تحت 

دیدگاه مردم منطقه در مورد پیامدهای این پروژه بود و بدین منظور  هدف از این مطالعه، بررسی .قرار نگرفته است

 شد. آوریجمععمیق اطالعات  یمستقیم و مصاحبه یو از طریق مشاهده به کار رفتروش کیفی 

حول ابعاد  هایافته یعمدهکه  دهدمیانجام شده است، نشان  کیفیکه عمدتاً به روش  مرور تحقیقات پیشین

کمی به  یاشارهاست و  هاخانهو  هازمینتغییر ساختار اقتصادی، تخریب  ازجمله و مهاجرت و اقتصادی محیطیزیست

شده است. این مطالعه با هدف رسیدن به معنای ذهنِی روستاییان از پیامدهای سدسازی انجام شد و تأکید  دیگرابعاد 

اقتصادی و  محیطیزیستسیمره عالوه بر پیامدهای  سد یپروژهنشان داد که  هایافتهآن بر رسیدن به ابعاد پنهان بود. 

 اندعبارتو  تقسیم شودسیاسی  ، فرهنگی ودر قالب پیامدهای اجتماعی تواندمیست که مهم دیگری نیز داشته اابعاد 

 هایپشتوانهو از بین رفتن  ، ناامنی اجتماعیاعتماد نهادی فرسایش، مبهم، کاهش انسجام اجتماعی یآیندهاز: 

 فرهنگی.
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مانی است. اعتماد نهادی از الزامات فرسایش اعتماد نهادی و ساز یمقولهیکی از وجوه تمایز این پژوهش استخراج 

کاهش اعتماد نهادی به معنای  .استی سیاسی و مردم نهادهازندگی اجتماعی در دوران مدرن است و رابط بین 

سیاسی مردم نیز  هایمشارکتسیاسی و  هایگیریتصمیمگسست در روابط بین مردم و نهادهای سیاسی است و بر 

سیاست و سیاستمداران  کهنحویبهنموده است؛  رغبتبیمسائل  گونهاینگذاشته و مردم را نسبت به مشارکت در  تأثیر

 .دانندمیرا جدا از مردم و منافع اجتماعی و سیاسی دولت را در تضاد با منافع اجتماعی مردم 

نشده  ایاشارهلعات پیشین بدان تغییر سبک زندگی یکی دیگر از مقوالت استخراج شده است که در مطا یمقوله

تولید کدهای مربوط  جایبه گراییمصرفاست. خرید کاالهای رفاهی، خرید کاالهای تجمالتی، افزایش اوقات فراغت، 

زندگی  هایمؤلفهرو هستند که ترکیبی از هروستاییان با سبک جدیدی از زندگی روب رسدمی. به نظر استبه این مقوله 

زندگی خصوصی  یحیطه، اما در است، محدود کنندمیخدمات عمومی که دریافت  اگرچهست. روستایی و شهری ا

 است. داده رخ، تغییرات زیادی هاآن

فرد و جامعه تلقی  ایپایه هایضرورتو  نیازهااز  اجتماعی امنیتیکی دیگر از ابعاد پنهان، افزایش ناامنی است. 

 هایبازتابو  پیامدهامقابل آن ناامنی اجتماعی است که فقدان امنیت و یا اختالل در آن،  یو نقطه شودمی

در این منطقه  سدسازیسد و  یپدیده ،گویانپاسخاز دید  .داشته باشدبه دنبال  تواندمیرا و خطرناکی  کنندهنگران

شده است و مردم نسبت به قبل از اجرای پروژه در بین مردم  جمعیدسته هاینزاعباعث ایجاد جرایم، افزایش اعتیاد و 

 تری در منطقه برخوردار هستند.از احساس امنیت کم

است. این یافته همسو با نتایج  موردمطالعه یمنطقهیکی دیگر از پیامدهای سدسازی در کاهش انسجام اجتماعی 

و  هاارزشحداقلی از وحدت در زمینه  الزم است ایجامعهدر هر . است( 1390) همکارانمیرزایی و  یمطالعه

 همبدبینی نسبت به . هنجارهای اجتماعی وجود داشته باشد تا همنوایی و مشارکت بین افراد جامعه به وجود آید

و احساس  سنتی هاینظامبر هم خوردن  سالمندان(،)ییتنهاگروهی، تنها ماندن و احساس  هایمشارکتکاهش 

پرداخت  ینحوهنشان داد که  هایافته. سازندمیکاهش انسجام اجتماعی را  یمقولهتبعیض مفاهیمی است که 

علل کاهش انسجام  ترینمهمیان شده و این پدیده یکی از نجر به ایجاد رقابت در بین روستایم به روستاییان هاخسارت

 ست.هاآنبین 

دوم ماندن در روستا  یگزینهمهاجرت به شهر و  اول یگزینهدو انتخاب دارند.  احداث سدروستاییان در مواجهه با 

مهاجرت پیامدهایی از قبیل از دست دادن هویت، از بین از نگاه روستاییان، انجام شده،  هایمصاحبهاست. با توجه به 

فقر و بیکاری دارد. ماندن در  درنهایتو بزهکاری و  نشینیحاشیهرفتن همبستگی و روابط خویشاوندی و خانوادگی، 

، هاآنارتباطی و کیفیت  هایراهبخصوص  هازیرساختترین نارضایتی از ستا نیز با مشکالت زیادی همراه است و بیشرو

 هایگفتهتوجه به با  .خدمات عمومی از طرف مسئوالن است یگویی و ارائهنبود آب آشامیدنی و همچنین عدم پاسخ

دهی تلفن، اینترنت و آب آشامیدنی با مشکل آنتن ازلحاظاین منطقه  ،میدانی محققمشاهدات  نیزو  کنندگانمشارکت

که از روی رودخانه  ی استبرق هایکابلقطع شدن  مشکل قطع شدن برق منطقه به دلیل ست.ا روهروباساسی 

، فرسودهمدارس بازسازی  ،ارتباطی روستا به شهر یجادهآسفالت . کندمیمشکالتی ایجاد آب در فصول پر و گذردمی

ماندگاری  رغمعلی روستاییان، جاییهبرای جاب ریزیبرنامهدهی تلفن و اینترنت ازجمله امکاناتی است که به دلیل آنتن

 .است شده خارجاز دستور کار  روستاییان،

 اشاره شد، هاآنتغییر سبک زندگی به  یمقولهافزایش برخی امکانات رفاهی که در قالب  رغمعلیگفت  توانمی

احساس  .ناراضی هستند ،سد سیمره یاز وضعیت موجود و شرایط به وجود آمده پس از پروژه شوندگانمصاحبه

 و نگرانی از وضع موجود مفاهیمی است که گویای وضعیت روستاییان است. اعتمادیبیسردرگمی، ناامیدی، 
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 120                                           ...رودبار ی: منطقهیمورد یمطالعه ساخت سد یامدهاياز پ انييروستا ييمعنا ريتفس

 منابع -8

سد  یاجتماعی و فرهنگی پروژه پیامدهای(. ارزیابی 1393)، لجم اورک مرادی، علی سجاد ، بهمئی، ذوالفقار احمدی اوندی، .1

 .27-52 صص ،3 یشماره، 8 یدورهانسانی سابق(.  یتوسعه)ی اجتماع یتوسعه یشهرستان ایذه، فصلنامه 3کارون 

 .11-39، صص 57 یشمارهمطالعات اسالمی،  یفصلنامه(. امنیت و ابعاد آن در قرآن، 1386) بهراماخوان کاظمی،  .2

 رودبار به نام سد سیمره، یمنطقه هایزمینچرداول، اطالعات انتقال اسناد  ثبت اسناد و امالک شهرستان شیروان و یاداره .3

1386. 

 .1386 رودبار به نام سد سیمره، یمنطقه هایزمینثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت، اطالعات انتقال اسناد  یاداره .4

اجتماعی و مشارکت اجتماعی بین انسجام  یپژوهش و جامعه: بررسی رابطه (.1380) اازکیا، مصطفی، غفاری، غالمرض .5

 صص .36 یشمارهاقتصاد کشاورزی و توسعه. سال نهم،  ،ی روستایی شهرستان کاشانروستاییان در نواح ییافتهسازمان

174-206. 

 .191-208، صص 13 یهاله الجوردی. ارغنون، شماره ینوسازی، ترجمه هایشکست(. 1377شموئل نواح )آیزنشات،  .6

: تهران، چاپ اول رمضانی و مرتضی قلیچ، محمدعلی یترجمهاجتماعی،  تأثیراتعملی  ییراهنما (.1389)ی جبرج، رابل  .7

 .شناسانانتشارات جامعه

ی موردی شهر مطالعه) (. تحلیل کیفی پیوند فراغت و هویت در میان دانش آموزان دبیرستانی1389) وشیدار بوستانی، .8

 .1-35دوم، صص  یشماره اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، علوم یشیراز(، مجله

 .26 یشماره سرمایه در نظریات کالسیک و جدید، نامه علوم اجتماعی، مفهوم (.1384)وی، مرضیه توسلی، غالمعباس، موس .9

 . 1-32صص 

وزارت  انتشاراتتهران: چاپ دوم،  ،هاروشو  هادیدگاهروستایی:  یتوسعه ریزیبرنامهبر  ایمقدمه(. 1385) محمدپور، جمعه .10

 اسالمی. ارشاد وفرهنگ 

و اثرات آن بر ساکنین  محیطیزیست هایچالش(. 1395)ی شاد، قبادی، زهرا ،نصرآبادی ،امیرعلی ،ذوالفقاریداود،  جمینی، .11

 .71-87صص ، 19 یو پایداری محیط، شماره ایجغراف بنیانی، یروستای بدرآباد با استفاده از روش نظریه

 .1360منطقه،  روستاهایاراضی  اطالعات جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت، .12

دانشگاه  انتشاراتسبزوار:  اجتماعی و اقتصادی سد خاکی روستای کمیز سبزوار، پیامدهای(. برسی 1388) رضایعل حمیدیان، .13

 تربیت معلم سبزوار.

 یرسمی بر اعتماد نهادی شهروندان یاسوجی، فصلنامه هایسازمانعملکرد  ینحوه تأثیر(. بررسی 1393) آرمان حیدری، .14

 .77-106(، صص 1) 2ی مارهش ی اجتماعی،نهادها شناسیجامعه

جایی ناشی همشمول جاب هایگاهسکونت(. آثار اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی 1389) اصغر نظریان،،  رضایعل رحمتی، .15

 ،اول سال ،زیستمحیط هایپژوهش یفصلنامه ،کارون( یگتوند علیا و رودخانه سد موردی: یمطالعه)سدها  از ایجاد

 . 53-66صص  .2 یشماره

از  دیدهآسیبکیفیت زندگی روستاهای  بر مجدداسکان  تأثیر (.1392) نیحس منصوریان، ، الیل کوکبی، محمدرضا، رضوانی، .16

 یشماره مسکن و محیط روستا، ینشریه ،استان فارس(-موردی: شهرک زنجیران و شهرک ایثار یمطالعه)ی عیطبسوانح 

 . 87-106صص  .144

 .www.amar.orgایران،سایت مرکز آمار  .17

، زیستمحیط المللبینارومیه از منظر حقوق  یدریاچه محیطیزیست(. بررسی مشکالت 1390) حجت سلیمی ترکمانی، .18

 .177-202(، صص 58) 2 یشماره راهبرد،

انشگاه انتشارات د :تهران، چاپ دوم روش تحقیق کمی و کیفی(،) علمی مطالعات اجتماعی هایشیوه(. 1391) طالب، مهدی .19

 .تهران

 .75شهرستان در سال  روستاهایجمعیتی  آمار فرمانداری شهرستان سیروان، .20

 .1375شهرستان کوهدشت در سال  روستاهایفرمانداری شهرستان کوهدشت، آمار جمعیتی  .21

 .1365کشور سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان شیروان و چرداول،  هایآبادیفرهنگ  .22
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 .1365 مهرماه کشور سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان کوهدشت، هایآبادیفرهنگ  .23

 .نشر نی :تهران، چاپ ششمهادی جلیلی،  یترجمه ،(. درآمدی بر تحقیق کیفی1392) فلیک، اووه .24

 محسن ثالثی. تهران: نشر نی. یترجمه (. پیامدهای مدرنیته،1380) گیدنز، آنتونی .25

اورامان تخت  یتغییرات اقتصادی در منطقه پیامدهایمعنایی  بازسازی(. 1387)محمدتقی پور، احمد، ایمان، محمد .26

 .191-213، صص 28 ی، شماره7 یکردستان ایران: رفاه اجتماعی، دوره

 .1396 سال عرب رودبار، یمنطقه روستاهایجمعیت  آمار مرکز بهداشت شهرستان سیروان، .27

 .1396 سال شهرستان کوهدشت، ایروستاهجمعیت  آمار مرکز بهداشت شهرستان کوهدشت، .28

بر روی مردم منطقه،  شاهسلیمان(. بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی سد 1393)اصغر علی زاده،، میرکافسانه حسینی،ملیک .29

 .325-351، صص 94، پاییز 53 یشماره، 19 سال شهری، ریزیبرنامهجغرافیا و  ینشریه

 یضهبر مردم حو سدهااجتماعی ساخت  تأثیر(. 1390، میرزایی، حسین ) کاوس حیدری، ،ضیاءی، سیدهاشم میرزائی، علی، .30
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