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چكیده 
با  می شود.  محسوب  توسعه ای  عظیم  طرح های  از  یکی  سد 
اجرای این طرح، دریاچه ای در پشت سد تشکیل شده و سطح 
برای  می شود  سبب  که  می رود  آب  زیر  اراضی  از  قابل توجهی 
افراد زیادی از ساکنان حاشیه دریاچه اشتغال ایجاد شود. امروزه 
احداث سد منافع و مضرات اقتصادی- اجتماعی زیادی داشته و 
تالش می  شود تا در قالب بررسی آثار این طرح، بیش ترین منفعت 
سنجش  تحقیق  این  اصلی  هدف  شود.  حاصل  کم ترین ضرر  و 
اقتصادی- اثرات  از  سد  باالدست  روستای   14 ساکنان  نگرش 

زندگی  بر  لرستان،   استان  در  معشوره  سد  ساخت  اجتماعی 
آن هاست. جامعه آماری در این تحقیق شامل ساکنان روستاهای 
اساس  بر  آن ها  از  نفر   290 که  می باشد  معشوره   باالدست سد 
با  داده ها،   جمع آوری  از  بعد  شدند.  مشخص  کوکران  فرمول 
استفاده از نرم افزار SPSS  رابطه ای معنادار بین متغیر سن افراد با 
میزان رضایت از اجرای پروژه و مقصد مهاجران در آینده مشاهده 
از احداث  بعد  شد و نگرش ساکنان در دو مقطع زمانی قبل و 
سد و نگرش دو گروه از ساکنان بر اساس میزان اَراضی که زیر 
تفاوت  آمده  بدست  نتایج  طبق  بر  شد.  بررسی  رود،   می  آب 
قابل مالحظه ای در نگرش ساکنان در دو مقطع زمانی قبل و بعد 
از احداث سد و نگرش دو گروه) براساس میزان زیر آب رفتن 
اراضی شان( وجود داشت و این بیانگر تغییرات ایجاد شده در 

ابعاد اقتصادی-اجتماعی ساکنان بر اثر ساخت سد است.
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مقدمه 
موجب  خشک  مناطق  در  ویژه  به  آب  به  انسان  همیشگی  نیاز 
شد که از زمان  های بسیار دور انسان به فکر نگهداری و ذخیره آب 
برای فصول خشک خود باشد و به این منظور روش های مختلفی 
مانند ایجاد قنات، آب انبار، سد های کوچک و بزرگ مورد استفاده 
قرار گرفت. با گذشت زمان و پس از بروز انقالب صنعتی که رشد 
جمعیت سرعت چشم گیری به خود گرفت، نیاز به آب برای تولید 
و  یافت  افزایش  مستقیم  مصرف  و  کشاورزی  صنعتی،  محصوالت 
هم زمان با رشد فن آوری و توانایی های ماشینی بشر، امکان ساخت 
و ساز سدهای عریض و طویل و متعدد برای او فراهم آمد. ذخیره 
آب و تأمین انرژی از طریق سدها امری اجتناب ناپذیر تصور شد 
]13[. احداث سد علی رغم منافع متعدد، پیامدهای ناگوار اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی دارد. از جمله به زیرآب رفتن بخشی از 
روستاهای باالدست سد، تخریب مراتع و زیر آب رفتن زمین های 
کشاورزی آسیب های احداث سدها در مناطق مختلف به ویژه مناطق 
برخی  در  اجرای سد  که  این عامل سبب شده  لذا  است.  روستایی 
کشورها متوقف شود که می توان به کشورهایی هم چون امریکا اشاره 

نمود ]12[.
دائمی در دره های رشته کوه  پرآب و  ایران وجود رودهای  در 
مواهب   این  از  مختلف  استفاده های  به  وادار  را  دولت ها  زاگرس، 
خدادادی نموده است که احداث سد یکی از اینهاست. )مثل احداث 
فاصل  حد  در  معشوره  سد  و...(.  وکارون  وگتوند  کرخه  سدهای 
که  لرستان  دراستان  الشتر  و  دلفان   – بین شهرستان های کوهدشت 
این  پایین دست  و  باالدست  در  است.  پر آب کشکان  بر روی رود 
قرار  دائمی  این رود  فراوانی در دره ها و سواحل  سد، روستاهای 
دارند. ساخت این سازه بزرگ با این که منفعت فراوانی برای منطقه 
و کشورمان دارد، اما عالوه بر این منفعت ها در زمان آبگیری کامل 
سد، اراضی و ساختمان های ساکنان 14 روستا در باالدست این سد 
به زیر آب می روند که با احداث سد معشوره، ابعاد مختلف زندگی 
و  درآمد  )شغل،  اقتصادی  منظر  از  به ویژه  سد  باالدست  روستاییان 
فامیلی  روابط  اجباری،  )مهاجرت  فرهنگی  و  اجتماعی  و  مالکیت( 
و قبیله ای، آداب و رسوم( در معرض تغییرات فراوانی قرار خواهند 
گرفت. با توجه به نکات گفته شده سال تحقیق به صورت زیر است:
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  - ساخت سد معشوره چه اثرات اقتصادی و اجتماعی بر زندگی 
ساکنان باالدست سد دارد؟

یکي از اهداف مهم اغلب برنامه ریزیها، ایجاد تعادل زیستي براي 
جمعیت یک سرزمین است. درحال حاضر نابرابري شدیدي از نظر 
ایران وجود  بین جوامع شهري و روستایي  زندگي  درآمد و سطح 
دارد. در چنین حالتي، به منظور کاهش نابرابري هاي زیستي بین دو 
فضاي شهر و روستا و لزوم توجه به برنامه ریزي روستایي در بطن 
برنامه ریزي هاي ملي و منطقه اي، هرچه بیش تر نمایان مي شود ]19[.

 آثار اجتماعي سدهاي بزرگ شامل اثر آن بر معیشت، سالمت، 
آن ها  ناپذیر عملکرد  تفکیک  فرهنگ ها، جزء  و  اجتماعي  نظام هاي 
محسوب مي شوند. سدها یکي از مجموعه طرح هاي زیر بنایي هستند 
آبریز،  یا یک حوضه  منطقه، کشور،  اقتصادي یک  توسعه  براي  که 
ساخته مي شوند. سودهاي مستقیمي که این سدها براي مردم ایجاد 
مي کنند، معموالً توسط ارقام پولي در تحلیل هاي اقتصادي نشان داده 
مي شود و بر حسب عبارت هاي علوم انساني ثبت و ارائه نمي گردند. 
به عالوه در نظر گرفتن منافع طرح ها، مانند تأمین آب، برق و مهار 
تأثیر  یا  و  اقتصادي  غیرمستقیم  فایده هاي  و  بهره ها  سایر  و  سیل، 
ضریب هاي افزایشي آن ها، به تنهایي کافي نیست. اما هم زمان سدها، 
روي بسیاري از مردم و جوامع تأثیر منفي نیز گذاشته اند. این موضوع 
را مي توان از طریق پایگاه اطالعاتي کمیسیون جهاني سدها و بیش تر 
از طریق بسیاري از گفته هاي مردم تأثیرپذیر از سدها در مشاوره هاي 
منطقه اي کمیسیون جهاني سدها و جلسه هاي سازمان هاي غیر دولتي 

در اروپا و آفریقاي جنوبي، به طور آشکار مشاهده کرد ]6[.

تأثیرات ساخت سد بر جوامع محلی
محل  که  جمعیتی  جابجایی  سد:  ساخت  مهاجرتی  تأثیرات 
به  سد  احداث  موجب  به  آن ها  کشاورزی  زمین های  و  سکونت 
زیر آب رفته اند، یکی از مهم ترین اثرات ناشی از احداث سدها به 
شمار می  رود. وقتی که یک سد احداث می شود جمعیتی از مردم، 
محل سکونت آن ها به زیر آب رفته و با مشکالت عمده ای مواجه 
این  مجدد  اسکان  برای  برنامه ریزی هایی  می بایست  که  می  شوند 
جمعیت سرگردان صورت پذیرد. به عنوان مثال در کشور چین که 
یکی از مهم ترین کشورهای سد ساز در دنیا محسوب می شود، بروز 
چنین مشکالتی همواره زندگی افرادی را که از محل سکونت خود 
قبیل  از  مشکالتی  است،  کرده  همراه  مخاطره  با  را  شده اند  جابجا 
تغییرات سازمانی و نهادی، افزایش خطرات ناشی از بیماری، تزلزل 
در وضعیت اقتصادی جمعیت جابجا شده بخصوص در زمینه توان 
اشتغال، از بین رفتن امالک و دارایی های افراد و از همه مهمتر از 
بین رفتن اراضی کشاورزی و مراتع جلگه ای کناره آبراهه اصلی را 

به همراه دارد ]16[.
اقتصادی  تأثیراتی که از لحاظ  تأثیرات سیاسی: سدها عالوه بر 
بر ساکنان پیرامون خود می گذارند، تأثیرات اجتماعی و سیاسی نیز 
می تواند  مختلف  نقاط  در  سدها  احداث  واقع  در  دارند.  همراه  به 

تأثیرات و تغییرات جمعیتی بر پیکره آن اجتماع داشته باشند. پس از 
احداث سد مدیریت و اداره جوامع و تسکین آن ها در زمینه تغییرات 
اجتماعی مسأله مهمی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، 
زیرا این تأثیرات اهمیت بسزایی در ثبات و عدم ثبات جوامعی دارند 

که سد زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار داده است ]10[.
اثر بر بهداشت محیط و زندگی افراد روستایی: تغییرهاي زیست 
و  بزرگ  سدهاي  احداث  از  ناشي  اجتماعي  گسیختگي  و  محیطي 
منفي  تأثیرهاي  مي توانند  آبیاري،  طرحهاي  مانند  وابسته  تأسیسات 
پایین دست دشتها  قابل توجهي روي جمعیت هاي محلي و جوامع 
توانایي  و  جمعیت  بهداشت  و  تغذیه  در  برابري  موضوع  بگذارند. 
مقاومت در مقابل شرایط بهداشتي جدید، از جمله پیامدهاي منفي 
بهداشتي احداث سدها محسوب مي شود. در میان جمعیت اسکان 
یافته، دستیابي به آب شرب، خدمات بهداشتي و توانایي رویارویي 
کننده  تعیین  جدید،  فیزیکي  محیطي  زیست  و  اجتماعي  شرایط  با 
شرایط بهداشتي و سالمت هستند. در نواحي استوایي، بیماري هاي 
مسري فراواني بر اثر احداث سدها و مخازن آب به وجود مي آیند. 
بسیاري از طرح هاي سدسازي و آبیاري در نواحي ماالریا خیز، باعث 
عوامل  رشد  محیط  پدیدآمدن  است.  بوده  ماالریا  بیماري  افزایش 
مربوط  بیماریهاي  تشدید  باعث  گرم  درمناطق  بیماري ها مخصوصًا 

به آب مي گردد ]8[.
مرحله  در   -1 روستاها:  فرهنگی  میراث  و  فرهنگ  بر  اثر 
بهره برداري از سد به دلیل بیش تر شدن دسترسي ها و ایجاد تسهیالت 
جدید و تغییر در فیزیک محیط زیست، قسمت هایي از آثار باستاني 
و معماري و مناظر زیبا و مناطق مورد توجه از نظر علمي، تخریب 
یا تحت تأثیر فرسایش بیش تر قرار مي گیرند. 2- اثرات فعالیت هاي 
بهره برداري از سد و خدمات جنبي آن بر درک بهتر مردم از زندگي، 
گردش  و  سینما  و  کتابخانه  به  دسترسي  و  سنن  و  آداب  در  تغییر 
و  ورزشگاه   و  رستوران ها  و  ها  محوطه  و  احداثي  پارک هاي  در 
یا احیانٌا  اثرات اختالط فرهنگ ها و عقاید مختلف، و  امثال آن؛3- 
درگیري هاي فکري و اختالفي کارکنان سد با سکنه بومي منطقه؛4- 
آثار باستاني و معماري و مناطق زیبا و منظره هاي خوب یا مناطقي که 
از نظر علمي در زمین شناسي مهم هستند و به زیرآب فرو مي روند، یا 
در حین عملیات ساخت اطراف آن تخریب خواهند شد؛5- تغییراتي 
که در امکانات تفریحات سالم و فراغت از گرفتاریهاي شهر، گردش 
برون شهري پیش مي آید؛ 6- تغییراتي که در الگوي جهانگردي و 

ایرانگردي )گردشگري( منطقه پیش مي آید ]6[.
جوامع  مجدد  اسکان  و  جابجایی  که  دارد  اعتقاد   ]17[ توکلی 
اجتماعی  بعد  در  دائمی،  اقتصادی  نظر  از  که  گونه ای  به  روستایی 
تالشی  باشد،  پایدارتر  محیطی  زیست  جنبه  از  و  رضایت بخش 
پیچیده و در تمامی مداخالت توسعه یکی از دشوارترین است. از 
این رو در اغلب موارد با مشکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
توان  بیگانه  محیط های  به  روستایی  جوامع  انتقال  می باشد.  روبرو 
سازگاری را از بین برده و فقر را تشدید نموده و بسیاری از آن ها 
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در  اسکان  پروژه های  بیش تر  متاسفانه  می سازد.  ها  شهر  روانه  را 
جهان سوم فاقد مطالعات اجتماعی، اقتصادی الزم بوده و در عمل با 

شکست روبرو می شوند.
ملک حسینی ]8[ معتقد است که یکی از این نکات مهم در بحث 
با  منطبق  آبخیزداری  طرح های  که  است  این  اقتصادی  و  اجتماعی 
ویژگی  های حوزه آبخیز، توان های طبیعی و بالقوه و امکانات توسعه 
بهره برداری  شیوه های  و  فرهنگ  موجود،  منابع  از  بهره برداری  و 
می باشند و امکانات توسعه و بهره برداری رایج و متداول از منابع آب 
و خاک، وضعیت اقتصادی و اجتماعی را مد نظر قرار دهند. به طور 
گسترده تر، کل جوامعي که مخازن سدها از ارضي آن ها زیر آب برده 
و یا موجب تغییر شکل رودخانه ها شده است، رابطه خود را با منابع 

طبیعي و میراث فرهنگي از دست داده اند. 
و  آب  در  شده  ایجاد  تغییرات  شمردن  بر  ضمن   ]14[ ساعدی 
افراد  از هجوم  مراتع،  بر  مثبت  تأثیرات  و  اطراف سد  ناحیه  هوای 
زیاد و غیرمالک به نواحی اطراف سد، استفاده های بیش از حد از 
امالک  بر سر تسخیر  رقابت  منابع و  آن  رفتن  منابع طبیعی و هدر 

خبر می دهد.
احداث  و  منابع آب  توسعه  معتقدند   ]7[ و همکاران   محمودی 
سدهای مخزنی در دهه های اخیر لزوم توجه جدی به این سازه ها را 
افزایش داده است. به رغم وجود منافع اقتصادی این سازه ها برای 
آب  به جوی  رودهای خروشان  تبدیل  هم چون  پیامدهایی  جوامع، 
منطقه و  زمینی  زیر  از حد سطح آب  بیش  آمدن  باال  به عکس،  و 
پیامدهای اجتماعی از جمله نارضایتی ساکنین از حمایت های مالی 

از سوی دولت ها و... را در بر دارد.
سد  احداث  که  هستند  معتقد  مقاله ای  در   ]2[ همکاران  و  امینی 
بر سرمایه هاي معیشتي1 تأثیرگذار است. به این صورت که میانگین 
رتبه ي دارایي هاي معیشتي قبل از احداث سد باالتر از میانگین بعد 
از احداث سد بوده است، یعني از نظر پاسخ دهندگان احداث سد بر 

معیشت روستاییان آثار مخربي داشته است.
که  است  معتقد  مقاله ای  در   ]5[ همکاران  و  لجندی  نژاد  حبیب 
بر  نیست؛ چون  آمیز  موفقیت  از سد طرحی  ناشی  مردم  جابجایی 
کالبدي-زیرساختي،  مالحظات  رعایت  عدم  تحقیق،  نتایج  اساس 
عدم رعایت مالحظات زیست محیطي در احداث روستاي جدید، 
با  مرتبط  مشکالت  جدید،  سکونتگاه  نامناسب  اجتماعي  عملکرد 
وضعیت اقتصادي خانوار روستایي و عملکرد نامناسب سکونتگاه هاي 
جدید از بعد فرهنگي-رواني مهم ترین مشکالت روستاییان پس از 

جابه جایي از موانع جابجایی محسوب می شوند.
ویسي ]19[ در مقاله ای عنوان کردند که در محدوده سدها، حضور 
مي دهد.  افزایش  را  گردشگري  فعالیت  از  آن ها  لذت  میزان  مردم 
برآورد تمایل به پرداخت گردشگران نیز نشان داد که بیش از نیمي 

Livelihood capital -1: سرمایه معیشتی از جمله رویکردهایی است که سعی 
فقر روستایی و آسیب پذیري خانوارها را بر محوریت انسان حل  دارد مشکل 

کند ]11[.

از مردم در صورتي که هزینه ها صرف حفاظت منطقه شود تمایل به 
پرداخت دارند. به عبارتی سدها جاذبه های گردشگری هستند که در 
صورت سرمایه گذاری به مناطق مناسبی برای جذب گردشگر تبدیل 

می شوند.
سد  این  ساخت  که  است  کرده  عنوان  مقاله اي  در   ]1[ آگویر 
خطرات متنوع و زیادي را براي جوامع ایجاد کرده است. از جمله 
اختالف بین مردمي که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر 
قرار گرفته بودند، هم چنین مردمي که به صورت مستقیم تحت تأثیر 
رفتن  زیر آب  دلیل  به  را  زمین هایشان  و  بودند خانه ها  گرفته  قرار 
در  این  بود.  شده  آن ها  جابجایي  به  منجر  و  بودند  داده  دست  از 
حالي بود که جوامعي که به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته 
بودند متحمل خساراتي مثل تخریب راه ها و مسیرهاي ارتباطي آن ها، 
قابلیت دسترسي آنها، مشکالتي در زمینه منابع آب آن ها و باالخره 

مشکالت بهداشتي و آلودگي ماهي ها شده بودند. 
از مطالعات موردی  بین المللی  تیلت و همکاران ]18[ مقایسه  ای 
و کاربردهای آن جهت بدست آوردن تجربیات بهتر، ضمن بررسی 
تأثیرات اجتماعی پروژه های سدسازی در آفریقا و چین و هم چنین 
قبیل  از  مسائلی  بر  آبرسانی  سازه های  و  سدها  احداث  تأثیرات 
اقتصاد روستایی، حمل ونقل، تأسیسات زیر بنایی، مسکن، فرهنگ، 
دیگر،  مکان  یک  در  اقامت  و  مهاجرت  انسانی،  نیروی  بهداشت، 
تغییرات در ساختار اقتصاد و سیستم استخدامي، اثرات روي سالمتي 
مردم و نسبت هاي جنسیت و فرهنگ، اَثرات بر روي سیستم حمل 
ساختار  و  افراد  تعداد  میزان  در  تغییر  مسکن،  و  ترابري  و  نقل  و 
خانواده، تغییر در شغل و عایدات، تغییر در خلق فرصت ها، تغییر در 
دستیابی و استفاده از منابع آب و خاک، تغییر در شبکه های اجتماعی 
ریسک های  دامنه  و  طبیعت  در  تغییر  انجمن ها،  یکپارچگی  و 
اثر  بر  اجتماعی  روانی-  خوشبختی های  قطع  و  بهداشتی  مختلف 
جابجایی های فردی پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که ارزیابی 
تأثیرات اجتماعی پروژه ی سدسازی می تواند کمک مؤثری به پیشبرد 
افزایش  و  محلی  مردمان  مسائل  حل  جهت  توسعه  اِستراتژی های 

طوالنی مدت توسعه پایدار پروژه های سدسازی باشد.
جهانی  و  تاریخی  مفهوم  بررسی  ضمن  مقاله ای  در   ]10[ تالس 
اجتماعی،  مختلف  زمینه های  در  سدها  تأثیرات  بررسی  و  سدها 
یک  هر  که  می رسد  نتیجه  این  به  بیوفیزیکی  و  سیاسی  اقتصادی، 
از تأثیرات فوق بر روی ساکنان پیرامون سدها به صورت مستقل و 
جداگانه از یکدیگر عمل نمی کنند، بلکه با یکدیگر ارتباطات متقابلی 
دارند و بررسی این تأثیرات می تواند اطالعات مفید و ارزشمندی را 
در اختیار دانشمندان، بازرگانان و مدیران منابع طبیعی جهت بررسی 
مزایا و معایب ناشی از احداث سدها در جوامع و اکوسیستم ها به 

همراه داشته باشد.
تراز  مشکل  که  است  کرده  عنوان  خود  مطالعه  در   ]4[ گراف   
حساب کردن هزینه هاي مالي زیر سازي ساختمان سد هزینه هاي 
مکان  تغییر  فسادسیاسي،  اجتماعي،  شکست  به  مربوط  غیررایج 
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زمین شناسي  تهدیدهاي  اکولوژیکي،  و  شناختي  بوم  تلفات  فشرده، 
همراه با زمین لغزه  ها و زمین لرزه ها هستند. این سد یکي از بحث 
زیست  و  اجتماعي  اقتصادي،  اثرات  واسطه  به  پروژه ها  انگیزترین 

محیطي بوده است.
کشورها  از  برخی  در  که  بودند  معتقد   ]20[ همکاران  و  وانگ 
دولت متوجه از دست دادن دارایی روستاییان ناشی از احداث سد 
بوده است و برای جبران آن سیاست های مختلفی اتخاذ کرده است. 
در پژوهش وانگ و همکاران مشخص گردید که خانه ها و مزارع 
عمده ترین چیزهایی هستند که از بین می روند؛ در حالی که خسارات 
خانه ها همیشه جبران می شود، مزارع جدید اغلب کوچک تر یا از نظر 

کیفی فقیرتر از قبل هستند.
افزایش آسیب پذیري  کمپل ]3[ معتقد بود که احداث سد سبب 
مناطق تحت تأثیر سد و افزایش فرسایش و تخریب اراضي کشاورزي 

محلي منطقه خواهد شد.
شایسته و همکاران ]15[، در مقاله ای عنوان کردند که در محدوده 
سدها، حضور مردم میزان لذت آن ها از فعالیت گردشگري را افزایش 
مي دهد. برآورد تمایل به پرداخت گردشگران نیز نشان داد که بیش 
از نیمي از مردم در صورتي که هزینه ها صرف حفاظت منطقه شود 
گردشگری  جاذبه های  سدها  عبارتی  به  دارند.  پرداخت  به  تمایل 
هستند که در صورت سرمایه گذاری به مناطق مناسبی برای جذب 

گردشگر تبدیل می شوند.
مایبری لویس ]9[ در اثر خود معتقد است که بعضی از مسئولین 
دارند؛  غرامت  قانونی  انکار حق  یا  کاهش  بر  اغلب سعی  پروژه ها 
برنامه های توسعه دخالت  قانون، سیاست ها و اصول و  بنابراین در 
دستکاری  چنین  یک  می دهند.  تغییر  خود  نفع  به  را  آن  و  کرده 
کاهش  موارد  اغلب  در  و  داشته  وجود  هند  کشور  در  غیراخالقی 

مشارکت مردم را در پیشرفت پروژه ها را به همراه داشته است.
سیسیلیانو و همکاران ]16[، با مطالعه اولین سد بزرگ، به بررسي 
اولویت هاي اجتماعي کامبوج تحت عنوان سد کمچاي جوامع تحت 
تأثیر این پروژه پرداختند. احداث سد سبب افزایش نگراني هایي در 
بین جوامع محلي مانند تغییرات معیشت، تغییر شیوه زندگي، جبران 
خسارت، میزان دسترسي به مدارس و مراکز درماني، تغییر انسجام و 
یا روابط اجتماعي، کیفیت اسکان مجدد و زیرساخت ها خواهد شد. 

مواد و روش ها
روستاهای  در  ساکن  افراد  سنی  میانگین  که  داد  نشان  یافته ها 
باالدست سد حدوداَ 45 سال بوده است و بیش ترین توزیع فراواني 
و  مسن ترین  و  درصد   15  /7 با  سال  سني42-47  طبقه  به  مربوط 
جوان ترین افراد به ترتیب با سن 85 و 18 ساله بوده است. براساس 
داده هاي به دست آمده 80/3 درصد مرد و 19/3 درصد زن هستند. 
فراوانی100 و 33/3درصد و  با  افراد بی سواد  تعداد  این تحقیق  در 
فوق دیپلم به باال با فراوانی10 و 3/3 درصد به ترتیب بیش ترین و 

کم ترین سطح سواد را داشتند.

در گام اول میزان حجم مورد نیاز تحقیق محاسبه شد. برای این 
در  گردید.  محاسبه  نمونه  حجم  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  کار 
جدول 1 حجم نمونه هر روستا مشخص شده است. در این تحقیق 
جمعیت1902 نفری کل روستاها به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته 
تعیین و  نفر  نمونه 290  از فرمول کوکران، حجم  استفاده  با  شد و 
برای پوشش قرار دادن احتمال خطا، حجم نمونه 300 خانوار در نظر 
گرفته شده است. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید 
و محققان روستایی استفاده شده است. در این پژوهش جهت تعیین 
پایایی ابزار تحقیق، پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون سنجیده 
پرسشنامه  پایایی  کرونباخ  آلفای  آزمون  از  استفاده  با  سپس  و  شد 
مورد بررسی قرار گرفت. مقدار آلفا باید باالی 0/7 باشد که نشان 
دهد داده ها از پایایی مناسبی برخوردار هستند. در این تحقیق طبق 
یافته های جدول مقدار آلفا برابر 0/73 بوده است که نشان از پایایی 

مناسب داده ها دارد. 

جدول 1: روستاهای باالدست سد معشوره و اطالعات مربوط به 
حجم نمونه       

تعداد نمونه هر نام روستا
روستا

تعداد نمونه هر نام روستا
روستا

12چم گرگعلی27رضاویس
39چشمه طال33گنج دره علیا

16جم شاهی9گنج دره سفلی
5چم شته33سرمرنگ

37لعل آباد39عزیز کشته
7چال سبز13اسحاق آباد

6کلکستان14چم قبرستان
12چم گرگعلی

در نمودار 1 مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده است. این مدل 
بر اساس پیشینه تحقیق و مشاهدات میدانی بدست آمده است. 

دلفان  شهرستان  کیلومتری   54 در  که  معشوره  چندمنظوره  سد 
به  مشهور  تنگه ای  در  که  است  ملی  پروژه ای  می شود،  احداث 
واقع  بر روی رودخانه کشکان  این سد  است.  واقع شده  گاوشمار 
پایین تر  کیلومتر  یک  حدود  در  سد  این  ساختگاه  موقعیت  و  شده 
یعنی  کشکان  بزرگ  رود  دهنده  تشکیل  شاخه  دو  تالقی  محل  از 
سد  این  جغرافیایی  است. موقعیت  زکریا  چم  رود  و  رودکاکارضا 
دقیقه   48 و  درجه   33 و  شرقی  طول  دقیقه   50 و  درجه   47 برابر 
عرض شمالی است. این ساختگاه در 90 کیلومتری غرب شهر خرم 
آباد، 54 کیلومتری جنوب شهر دلفان و در 45 کیلومتری شمال شهر 
بزرگترین سد  به عنوان  از سد معشوره  است.  واقع شده  کوهدشت 
چندمنظوره تاریخ لرستان و غرب کشور یاد می شود. در نقشه محل 

احداث سد معشوره، مشخص شده است )شکل2(.
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نتایج
تأثیر  سد  ساخت  می دهد،  نشان   )2( جدول  که  همان طور 
نشان  جدول  نتایج  است.  گذاشته  روستایی  مردم  بر  قابل توجهی 
روستایی  افراد  تمایل  و  شده  بیش تر  روستاها  امنیت  که  می دهد 
هم چنین  است.  شده  بیش تر  دامپروری  و  دامداری  فعالیت های  به 
مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی روستا بیش تر شده است. از 

طرفی زمینه بازگشت مهاجران روستایی به روستا افزایش یافته است 
و بخشی قابل توجهی از رستاییان به روستا برگشته اند. هم چنین نتایج 
بیش تر  یکدیگر  با  به مشارکت  افراد  تمایل  میزان  که  نشان می دهد 
شده است. این جدول نشان می دهد که بعد از ایجاد سد مراتع به 
زمین های کشاورزی تبدیل شده و آلودگی صوتی و هوا و آبی بیش تر 
شده است، درگیری ها افزایش یافته است. برای حل این مشکالت 

شکل1: مدل مفهوم تحقیق

شکل2: روستاهایی که بر اثر آبگیری سد معشوره زیر آب می روند
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می توان با ارائه آموزش هایی به مردم بومی و گردشگران زمینه های 
ایجاد آلودگی پسماند و صوتی را کاهش داد. هم چنین الزم است تا 
اختالفات بین افراد از طریق نهاد شوراهای اسالمی روستا و دهیاران 
و ریش سفیدان مدیریت شده و کاهش یابد و حتی می توان جلساتی 

عمومی با مردم برای حل مشکالت مشترک برپا کرد..

در جدول 3 مشخص است که پاسخگویان معتقد بودند احداث سد 
بر کشاورزی تأثیر منفی گذارده است. اما کاشت درخت بیش تر شده 
است. هم چنین دریافت غرامت از دولت بابت ترغیب زمین های زراعی 
آن ها موجب رضایت نسبی در بین مردم محلی شده است. احداث 
بهره وری  افزایش  واسطه  به  کشاورزی  به  عالقه  تا  شده  منجر  سد 

جدول2: سنجش نگرش ساکنان قبل و بعد ازاحداث سد
قبل از احداث سدسؤاالت

ای
تبه 

ن ر
گی

میان

ش
گر

ن

بعد از احداث سد

ای
تبه 

ن ر
گی

میان

ش
گر

ن

کم
ی 

خیل

سطکم
یادمتو
ز

یاد
ی ز

خیل

کم
ی 

خیل

سطکم
یادمتو
ز

یاد
ی ز

خیل

خیلی زیاد12/31024/760/74/56متوسط1420/32716/7222/88اختالفات بر سر تقسیمات 

8104015اختالفات ملکی  زیاد35/31631/742/74/43متوسط273/03 
میزان همکاری در بین 

افراد روستا 
متوسط11/722/728/720/7152/95زیاد3/3826/730/731/33/51

 میزان مشارکت زنان در 
کارها 

زیاد5/710/71833/730/74/26متوسط5213722/714/32/80

گرایش به دامداری و 
دامپروری 

متوسط1027241918/32/91زیاد5/772035/731/73/89

زیاد4/35/3152351/34/47متوسط13/329/732/3158/33/25کاشت انواع درختان 
زیاد37/712/33441/74/35کم24/7322412/36/71/59میزان بازگشت مهاجران

تبدیل مراتع به زمین 
کشاورزی 

زیاد3/7102037/7263/86متوسط19/73130/710/382/74

تأثیر تنوع شغلی بر میزان 
همکاری روستاییان 

زیاد4/3818/345/3233/75کم19/7303212/35/72/46

زیاد5815/744/723/73/66کم1836/32512/38/32/43 امنیت منطقه و راه ها 

زیاد311/72042/3213/68کم2143247/73/32/71تعداد گردشگران

زیاد4/75/77/1944/322/74/25کم2642/31875/71/77آلودگی هوا 
زیاد3122442/3174/11کم27/740/716/39/35/31/77آلودگی آب

زیاد6/710/317/345/3184/09کم333913/79/33/71/90آلودگی صوتی
روند مهاجرت از روستا به 
خارج از روستا               

کم1228/314/725/716/71/93کم1217/32729/713/31/85

متوسط4/316/72732/317/73/73متوسط15/72736/7144/73/36تغییر شغل افراد روستایی

زیاد4/71221/733/326/74/24کم113433147/31/28ساخت و ساز
زیاد4/710/317/342/3224/41کم1238/7337/77/71/40مساحت خانه های مسکونی
و  تصاحب  برسر  رقابت 

مالکیت اراضی بین مردم 
زیاد59/323/339/721/33/98متوسط18/734/727/31451/56

و  باغ  سرایجاد  بر  رقابت 
اختصاص اراضی شیب دار 

و مرتعی 

زیاد3/41121/33923/34/13کم1836/727/312/351/64

زیاد710/322/338213/66کم22/336/3269/35/31/61میزان ساخت راه روستایی 
زیاد3/87میانگینکم2/35میانگین

خیلی کم)1(- کم)2(- متوسط)3(- زیاد)4(- خیلی زیاد)5(
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محصوالت کشاورزی بیش تر شود. هم چنین روستاییان اعالم کرده اند 
که افراد زیادی با احداث سد تصمیم به برگشتن به روستا کرده اند. 
وقتی علت را از روستاییان پرسیده شد، عده ای این مسأله را به جهت 
دریافت غرامت ناشی از قطع درخت در هنگام آبگیری سد دانسته اند. 
هم چنین رفت و آمدها به روستا بیش تر شده و روستاییان شغل های 

جدیدی را در ارتباط با سد و گردشگری بدست آوردند.
نتایج نشان می دهد که تعامل خوبی بین مردم روستایی و مسئوالن 
اجرای پروژه در نواحی روستایی وجود داشته است؛ آگاهی رسانی ها 
به مردم بومی در حد قابل قبولی بوده است و اطالعات قابل قبولی به 

مردم بومی درباره سد ارسال شده است. دولت مذاکراتی را با مردم 
بومی برای زمین ها و مسکن هایشان و تأثیراتی که سد بر آن می گذارد، 
داشته اند، اما در مجموع به نظر می رسد که مردم دخالت چندانی در 
پروژه سدسازی نداشته اند و میان مشارکت دادن مردم کم بوده است. 
حتی برخی از مردم می گفتند که »مسئوالن سد برای خودکار می کنند و 

ما هم برای خود و کاری به کار همدیگر نداریم )جدول4(.
مهاجرت  مقصد  که  نشان می دهد   5 از جدول  یافته های حاصل 
تمایل  جوان تر  افراد  عبارتی  به  دارد.  افراد  سن  با  نزدیکی  رابطه 
دارند که شهرهای بزرگ و حتی تهران مهاجرت کنند اما افراد پیرتر 

جدول 3: سنجش نگرش ساکنان از اثرات سد بر زندگی فعلی و آینده خود
نگرشمیانگینخیلي  زیادزیادمتوسطکمخیلي کم سواالت

باوجود مهاجرت اجباری ناشی از احداث سد، نسبت به زندگی آینده خود تا چه اندازه 
خوش بین هستید؟

کم32/321/328/31262/38

متوسط9/325/334/320/310/72/98شما با وجود دریافت غرامت از سوی دولت، احساس رضایت می کنید؟
متوسط1113/331/723/7203/28شما مهاجرت اجباری راتا چه حد تهدیدی برای شغل خود محسوب می کنید؟ 

متوسط10/712/7332715/33/24خود شما تا چه اندازه از شغل فعلي خویش رضایت دارید؟
زیاد7/511/320/738/722/33/61به نظر شما از زمان شروع احداث سد تعداد دام روستا چه میزان کاهش داشته است؟

زیاد5/311/723/734/324/73/62به نظر شما از زمان شروع احداث سد تعداد طیور روستا چه میزان کاهش یافته است؟     
به نظر شما ورود گردشگران به منطقه تا چه اندازه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد شما 

تأثیر داشته است؟
زیاد13/3817/335/3263/53

با شروع ساخت سد معشوره، سرپرستان خانوارهای روستای شما تا چه حد تمایل به 
انجام فعالیت های کشاورزی دارند؟

زیاد610/722/73525/73/64

با شروع ساخت سد معشوره چه میزان از افراد روستای شما اقدام به کاشت درخت 
کرده اند؟

زیاد7/7920/732/3303/68

زیاد6/7821/334/3283/70تا چه اندازه تقاضا برای خرید و فروش امالک و باغات وجود دارد؟
در روستای شما افرادی هستندکه برای فعالیت در زمینه کشاورزی و باغداری به صورت 

روزانه یا هفتگی به روستا مراجعه کنند؟ 
زیاد6/37/328/331/326/73/65

در روستای شما خانوارهایی هستند که با شروع ساخت سد، اقدام به برگشت دائمی به 
روستا نموده اند؟

زیاد913/716/334/326/73/56

متوسط3/40کل
خیلی کم)1(- کم)2(- متوسط)3(- زیاد)4(- خیلی زیاد)5(

جدول 4: سنجش نگرش ساکنان در رابطه با نحوه برخورد مسئوالن پروژه با آن ها
نگرشمیانگینخیلي  زیادزیادمتوسطکمخیلي کم سؤاالت

خیلی کم7318/77/70/30/31/36آیا با مسئوالن پروژه درگیری داشته اید؟
کم21/733/3261362/48آیا مسئوالن پروژه کمک اقتصادی خاصی به شما کرده اند؟

متوسط162227/724/79/72/90آیا مسئوالن پروژه از نظر اقتصادی برای روستا مفید بوده اند؟
متوسط211727/719/713/72/98آیا تعاملی بین شما و مجریان و دست اندرکاران پروژه رخ داده است؟

متوسط10/31431/325/317/73/26آیا آگاهی رسانی درباره پروژه صورت گرفته است؟
متوسط11/712/332/725183/25آیا از روند اجرای پروژه اطالعاتی دارید؟

متوسط7/3122931/3203/45آیا تاکنون با شما مذاکرانی درباره زمین و خانه مسکونی شما شده است؟
زیاد8/710/32924/727/33/52آیا از رفتار دست اندرکاران پروژه احداث سد راضی هستید؟

متوسط9/31435/3263/72/82در مجموع از اجرای پروژه ساخت سد رضایت دارید؟
متوسط2/89میانگین

خیلی کم)1(- کم)2(- متوسط)3(- زیاد)4(- خیلی زیاد)5(
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روستاهای اطراف را ترجیح می دهند. هم چنین رابطه معنی داری بین 
پروژه رضایت  از  افراد مسن  دارد.  پروژه و سن وجود  از  رضایت 
دارند  مهاجرت  به  کم تری  تمایل  لذا  و  دارند  رضایت  سازی  سد 
ترجیح  و  دارند  پروژه  به  نسبت  کم تری  رضایت  جوان  افراد  ولی 
می دهند که مهاجرت کنند. وقتی از سالمندان و جوانان علت این نظر 
پرسیده شد، سالمندان علت رضایت خود را افزایش درآمد حاصل 
از بهبود کشاورزی دانسته اند. چون منابع آب بیش تری بدست آورده 
و تولید کشاورزی آن ها افزایش یافته است. اما جوانان بیش تر تحت 
که  زندگی  تفاوت سبک  و  آمده اند  روستا  به  که  گردشگرانی  تأثیر 
که مسئوالن  پولی  پیشنهاد  به همراه  دارند  با روستاییان  گردشگران 
احداث سد به آن ها در قبال فروش زمین هایشان داده اند، تمایل به 

فروش زمین و مهاجرت پیدا کرده اند.

جدول 5: رابطه بین سن - مقصد مهاجرت و رضایت از اجرای 
پروژه

سطح معنی داریضریب همبستگیمستقلمتغیر وابسته
00**/0/4470سنمقصد مهاجرت

00**/0/2460سنرضایت از اجرای پروژه
** معنی داری در سطح 0/01

جدول شماره 6نشان می دهد که نگرش مردم قبل و بعد از سد 
بر  زیادی  تأثیرات  سد  ساخت  عبارتی  به  دارد.  معنی داری  تفاوت 
نتایج می توان دریافت که در زمان  بنابراین  روستاها گذاشته است؛ 
قبل از احداث سد، اختالفات ملکی، میزان همکاری ساکنان، پدیده 
میزان  و  ساز  و  ساخت  درآمد،  کسب  شیوه  روستا،  از  مهاجرت 
سد  احداث  از  ناشی  که  فعلی  وضعیت  با  خدمات  از  بهره مندی 
می باشد، به طور کلی متفاوت بوده و این نشانگر تأثیرات اجتماعی و 

اقتصادی گسترده سد بر زندگی آن هاست )جدول10(.
انواع  کاشت  شده  سبب  سد  احداث  که  می دهند  نشان  یافته ها 
گردشگری  شود،  بیش تر  کشاورزی  درآمد  شود،  بیش تر  درختان 

جدول 6: نتایج آزمون ویلکاکسون
سطح معنی داریمیزان ضریب گویه ها

** 00/0 11/14-اختالفات بر سر تقسیمات 

** 00/0 10/13-اختالفات ملکی 

** 00/0 7/07-میزان همکاری در بین افراد روستا 

** 00/0 5/63- میزان مشارکت زنان در کارهای کشاورزی 

** 00/0 6/60-گرایش به دامداری و دامپروری 

** 00/0 10/84-کاشت انواع درختان 

** 00/0 11/52-میزان بازگشت مهاجران

** 00/0 9/85-تبدیل مراتع به زمین کشاورزی 

** 00/0 10/24-تأثیر تنوع شغلی بر میزان همکاری روستاییان 

** 00/0 9/28- امنیت منطقه و راه ها 

** 00/0 11/65-تعداد گردشگران

** 00/0 11/52-آلودگی هوا 

** 00/0 11/04-آلودگی آب

** 00/0 11/46-آلودگی صوتی                          

0/820/411-تمایل به مهاجرت به شهر                           
** 00/0 7/55-تغییر شغل افراد روستایی

** 00/0 8/41-ساخت و ساز

** 00/0 9/63-مساحت خانه های مسکونی

** 00/0 9/89-رقابت برسر تصاحب و مالکیت اراضی بین مردم 

** 00/0 10/37-رقابت بر سر ایجاد باغ و اختصاص اراضی شیب دار و مرتعی 

** 00/0 10/05-میزان ساخت راه روستایی 

** معنی داری در سطح 0/01
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افزایش یابد و گرایش به دامداری و دامپروری بیش تر شود.  هم چنین 
افزایش  اهالی روستا  بین  میزان مشارکت  یافته ها نشان می دهند که 
یافته است. اما در مقابل آلودگی بیش تر شده و به واسطه شلوغ شدن 

و ورود افراد غیربومی امنیت کاهش یافته است.
دو گروه برای تحقیق انتخاب شدند: الف( گروهی که کل اراضی 
گنج  روستاهای  ساکنان  این ها  است.  رفته  زیر آب  آن ها  مساکن  و 
دره سفلی، اسحاق آباد، چم قبرستان، چم گرگعلی، چشمه طال، چم 

شاهی، چم شته و کلکستان هستند.
آب  زیر  آن ها  باغات  و  اراضی  از  بخشی  فقط  که  گروهی  ب( 
می رود: این ها ساکنان روستاهای چال سبز،گنج دره علیا، رضاویس، 

سرمرنگ، لعل آباد، و عزیز کشته هستند.

به نظر می رسد تفاوت قابل مالحظه ای در نگرش این دو گروه در 
برخی گویه ها نسبت به اثرات احداث سد معشوره وجود دارد و این 
تفاوت نگرش، منشأ تغییراتی در زندگی آن ها شده است. این تفاوت 

نگرش با آزمون من ویتنی مورد بررسی قرار گرفت.
است.  متفاوت  گروه  دو  بر  سد  تأثیرات  که  می دهد  نشان  نتایج 
افرادی که بخشی از زمین هایشان تحت تأثیر سد زیر آب رفته است 
تالش می کنند تا از طرق مختلف نظیر کاشت درختان، کسب درآمد 
کشاورزی و دامپروری و جذب گردشگر کسب درآمد کنند و تمایل 
مهاجرت  زمین هایشان  تمام  که  آن ها  اما  دارند؛  اقامت  به  بیش تری 
دارند  از روستایشان  به دریافت غرامت و مهاجرت  تمایل  کرده اند  

)جدول7(

جدول 7: نتایج آزمون من ویتنی

گویه ها
ضریب من 

ویتنی
سطح 

گویه هامعنی داری
ضریب من 

ویتنی
سطح 

معنی داری
1/770/077-میزان ساخت راه روستایی 1/270/203-اختالفات بر سر تقسیمات 

با احداث سد، نسبت به زندگی آینده خود تا چه اندازه خوش 460/014*/2-اختالفات ملکی 
بین هستید؟

-1/66 
0/259

1/120/070-شما با وجود دریافت غرامت از سوی دولت، احساس رضایت می کنید؟3/400/734-میزان همکاری در بین افراد روستا 
 میزان مشارکت زنان در کارهای 

کشاورزی 
مهاجرت اجباری راتا چه حد تهدیدی برای شغل خود محسوب 1/960/049-

1/80-می کنید؟   
0/410

0/820/085-شما تا چه اندازه از شغل فعلي خویش رضایت دارید؟2/040/041-گرایش به دامداری و دامپروری 
به نظر شما از زمان شروع احداث سد تعداد دام روستا چه میزان 0/680/491-کاشت انواع درختان 

کاهش داشته است؟
-2/**920/003

به نظر شما از زمان شروع احداث سد تعداد طیور روستا چه 1/810/070-میزان بازگشت مهاجران
میزان کاهش یافته است؟     

-1/710/086

ورود گردشگران به منطقه تا چه حد بر ایجاد اشتغال و افزایش 370/001**/3-تبدیل مراتع به زمین کشاورزی 
2/37-درآمد شما تأثیر داشته است  

  

0/*018
تأثیر تنوع شغلی بر میزان همکاری 

روستاییان 
انجام 0/640/519- به  تمایل  حد  چه  تا  شما  روستای  خانوارهای  سرپرستان 

فعالیت های کشاورزی دارند؟
-2/*29  

0/022  

با شروع ساخت سد معشوره چه میزان از افراد روستای شما 0/510/607- امنیت منطقه و راه ها 
اقدام به کاشت درخت کرده است

-2/*11  

0/034  

0/910/360-تا چه اندازه تقاضا برای خرید و فروش امالک و باغات وجود دارد؟0/740/456-تعداد گردشگران
افرادی هستندکه برای فعالیت در زمینه کشاورزی و باغداری 0/910/360-آلودگی هوا 

روزانه یا هفتگی به روستا مراجعه کنند؟
-3/73  **

0/00  

در روستای شما خانوارهایی هستند که با شروع ساخت سد، اقدام 1/110/267-آلودگی آب
به برگشت دائمی به روستا نموده اند

-1/03  0/302  

0/230/814-آیا با مسئوالن پروژه درگیری داشته اید؟3/420/501-آلودگی صوتی
روند مهاجرت از روستا به خارج از 

روستا               
آیا مسئوالن پروژه کمک اقتصادی خاصی به شما تاکنون 0/290/768-

کرده اند؟
-1/190/234

210/027*/2-آیا مسئوالن پروژه از نظر اقتصادی برای روستا مفید بوده اند؟0/860/387-تغییر شغل افراد روستایی
آیا تعاملی بین شما و مجریان و دست اندرکاران پروژه تاکنون 0/420/670-ساخت و ساز

رخ داده است؟
-2/**970/003

0/310/752-آیا آگاهی رسانی درباره پروژه صورت گرفته است؟1/730/082-مساحت خانه های مسکونی
اراضی  مالکیت  و  تصاحب  برسر  رقابت 

بین مردم 
0/340/732-آیا از روند اجرای پروژه اطالعاتی دارید؟0/950/342-

رقابت بر سرایجاد باغ و اختصاص اراضی 
شیب دار و مرتعی 

آیا تاکنون با شما مذاکرانی درباره زمین و خانه مسکونی شما 1/470/140-
0/19-شده است؟  

0/844

230/026*/2-آیا از رفتار دست اندرکاران پروژه احداث سد راضی هستید؟
1/680/092-در مجموع از اجرای پروژه ساخت سد رضایت دارید؟

** معنی داری در سطح 01/ *0معنی داری در سطح 0/05
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بحث و نتیجه گیری
ایجاد سد اختالفات زیادی بر سر  با  نتایج تحقیق نشان می دهد 
در  اختالف  شامل  اختالفات  این  است.  داده  رخ  امالک  تقسیمات 
که  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  هم چنین  است.  بوده  ملک  و  زمین 
است.  یافته  افزایش  کشاورزی  کارهای  در  زنان  مشارکت  میزان 
روستاییان برای کسب درآمد و جبران خسارت توسط دولت اقدام 
درآمد و  افزایش  به واسطه  کرده اند. همین  انواع درخت  به کاشت 
شغل در روستا میزان بازگشت مهاجران به روستا افزایش یافته است. 
ورود گردشگران به منطقه رشد داشته که کسب شده گردشگری به 
شغل دوم برای روستاییان تبدیل شود. در مقابل به خاطر سود جویی 
و کسب درآمد بیش تر مراتع به زمین کشاورزی تبدیل شده است.     
به  یا  باالدست سد، مسأله جابه جایی  برای ساکنان  مهم ترین مسأله 

عبارتی مهاجرت اجباری ساکنان است؛
بسیاری  محو  و حتی  از هم گسیختگی  باعث  پروژه  این  احداث 
هم،  با  روستاییان  همکاری  مانند  مرسوم  شیوه های  و  سنت ها  از 
افراد  شغل  تغییر  خود،  بین  در  عدالت  اساس  بر  اراضی  تقسیمات 
روستایی، تجاوز بیش تر به طبیعت، افزایش نگرش اقتصادی ساکنان، 
افزایش دغدغه ساکنان از وضعیت آینده خود و عدم توجه دولت به 

توسعه این روستاها طی چند سال اخیرشده است؛
وجود  و  راه  بهبود  واسطه  به  اکنون  هم  از  پروژه  این  اجرای 
مشاغل  و  درآمد  افزایش  و  گردشگری  رونق  باعث  آن  جاذبه های 

ساکنان شده است؛
با اجرای این پروژه، اختالفات بر سر تقسیم اراضی و آب در بین 
درگیری  و  به خشونت  منجر  گاهی  حتی  و  داشته  افزایش  ساکنان 

منجر شده است؛
با احداث سد، تعداد زیادی از ساکنان شغل خود را از دست داده 
از  مورد  این  که  باشند  کاذب  دنبال شغل های  به  باید  در شهرها  و 
با تحقیقات صورت گرفته که در پیشینه تحقیق  اثرات ساخت سد 

آمده مطابقت دارد؛ 
و  اقتصادی  لحاظ  از  قابل توجهی  تغییر  معشوره،  سد  احداث  با 
آن جایی که  از  و  شده  ایجاد  ساکنان  نگرش  و  رفتار  در  اجتماعی 
مساکن،  دارایی ها،  امالک،  احداث سد،  با  می کنند  احساس  ساکنان 
در  بنابراین  داد؛  خواهند  دست  از  را  خود  زندگی  مکان  و  شغل 
مساحت  افزایش  طریق  از  خود  سرمایه  و  درآمد  افزایش  راستای 
مساکن، تبدیل اراضی شیبدار و اختصاص آن به باغ، تصاحب بیش تر 
بیش تر  امالک و کاشت درخت جهت دریافت غرامت و خسارت 
از دولت تالش می کنند که در خصوص این موارد هم مذاکراتی با 
ساکنان 14 روستای باالدست سد صورت گرفته است و این نشان 
می دهد در آینده ای نه چندان دور، ساکنان باالدست سد با مهاجرت 
اجباری و پیامدهای آن مواجه هستند. با توجه به مطالب گفته شده 

پیشنهادهای زیر ارائه می شوند:
ابعاد  از  دقیق تر  مطالعه ای  باید  می رسد،  به نظر  همه  از  قبل   -1
مختلف زندگی ساکنین باالدست سد صورت گیرد؛ به این معنی که 

در این روستاها تنوع منابع درآمد زیاد است و از بین 14 روستای 
مورد مطالعه، روستاهایی وجود دارند که با توجه به محیط طبیعی 
طبیعی  فروش محصوالت درختان  از  را  زیادی  درآمد  بکر خود  و 
جنبه  روستاها  ساکنان  گفته  به  محصوالت  این  و  می آورند  بدست 
درمانی )محصول درخت مازو، ارجن، سقزکوهی و بلوط کوهی( و 
جنبه غذایی)محصول درخت گز( دارند و یا در این روستاها افراد 
غنی و فقیر و گاهَا بینوا زندگی می کنند، با این شرایط دولت باید 
چطور و چه مقدار غرامت زیر آب رفتن زمین ها کشاورزی را به 
این افراد پرداخت کند؟ آیا پرداخت غرامت ناچیز از سوی دولت به 
این افراد فقیر می تواند زندگی شهر نشینی آنان را تضمین کند؟ پس 
با توجه به این موارد و موارد فرهنگی فراوان دیگر مطالعه ای همه 

جانبه ضروری به نظر می رسد؛ 
گسترش  سدها  ایجاد  اهداف  از  یکی  این که  به  توجه  با   -2  
فعالیت های تفریحی و گردشگری می باشد، برنامه ریزی گردشگری 
اقتصادی روستاهای  به سزایی در رونق  تأثیرات  روستایی می تواند 
اراضی  در  ساکنان  این  مجدد  اسکان  وبا  باشد  داشته  سد  پیرامون 

مرتفع زمینه افزایش درآمد آن ها از طریق گردشگری وجود دارد؛
3- پیشنهاد می شود از هم اکنون مسئولین نسبت به تأمین زندگی 
دادن  اُمیدی،  نا  و  یأس  از  جلوگیری  جمله  از  اقداماتی  ساکنین 
امتیازاتی از جمله مشارکت دادن روستاییان در اُمورات ساخت سد، 
از سرگیری اجرای طرح هادی روستایی در این روستاها و مبارزه 

شدید با تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی انجام دهند؛
4- در صورت اسکان اجباری ساکنان در اراضی مرتفع باقیمانده،  
پیشنهاد می شود دولت با دادن تسهیالت ویژه به ساکنان و تشویق 

آن ها به دامداری بکوشد.
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The dam is one of the huge development projects. With the implementation of this project, a lake will be 

formed behind the dam and a significant area of land will be submerged, which will create employment for 
many residents of the lake shore. Today, the construction of the dam has many socio-economic benefits and 
harms, and efforts are being made to obtain the most benefits and the least losses in the form of examining 
the effects of this project. The main purpose of this study is to assess the attitudes of residents of 14 villages 
upstream of the dam from the socio-economic effects of the construction of Mashoureh Dam in Lorestan 
province, on their lives. The statistical population in this study includes residents of villages upstream of 
Mashoureh Dam, 290 of whom were identified based on Cochran's formula. After collecting data, using 
SPSS software, a significant relationship was observed between the age variable of individuals with the 
level of satisfaction with the implementation of the project and the destination of immigrants in the future. 
The basis of the amount of land that goes under water was examined. According to the results, there was 
a significant difference in the attitude of residents in the two periods before and after the construction of 
the dam and the attitude of the two groups (based on the amount of water covered by their lands) and this 
indicates changes in socio-economic dimensions of residents due to Construction of a dam.

Keywords: Socio-Economic attitude, Mashoureh dam, Forced migration, Under water, Lorestan 

province
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