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دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشگاه زنجان

سلیمان بهمنی

کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری

چکیده
احداث سدهای مخزنی جهت ذخیرهسازی و انتقال آب بینحوزهای یکی از سیاستهای مهم کشور ایران جهت تأمین آب در
دهههای اخیر بوده است که بهنوبه خود میتواند اثرات مثبت و منفی متعددی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع محلی مبدأ و جوامع
مقصد داشته باشد .در این مطالعه پیمایشی ،با استفاده از روش نمونهگیری چندمرحلهای  200خانوار از  3514خانوار منطقه
انتخاب شدند و دادهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته گردآوری گردیدند .بهطورکلی جوامع محلی نگرش نسبتاً
منفی نسبت به احداث سد داشتند ،زیرا احداث سد سبب تخریب محیط طبیعی منطقه ،مهاجرت ،بیخانمانی و ناهنجاریهای
اجتماعی و فرهنگی مردم محلی میگردد .تحلیل رگرسیون نشان داد که نگرش جوامع محلی تحت تأثیر متغیرهای میزان
وابستگی خانوار به منابع طبیعی ،خانوارهای شاغل در بخش کشاورزی ،درآمد خانوار وابسته به صنایعدستی ،افراد شاغل در بخش
غیر کشاورزی خارج از منطقه و دسترسی خانوار به خدمات و زیرساختها بود .خانوارهایی با وابستگی بیشتر به منابع طبیعی و
همچنین خانوارهای که دارای مشاغل وابسته به منطقه بهویژه کشاورزی و فروشندگی بودند نسبت به خانوارهای شاغل در بخش
غیر کشاورزی و خانوارهای با دسترسی بیشتر به خدمات و زیرساختها با آسیبپذیری کمتر ،نگرش منفیتری داشتند.
واژههای کلیدی :نگرش ،جوامع محلی ،احداث سد ،استان چهارمحال و بختیاری.
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مقدمه
رشد و گسترش روزافزون جمعیت و صنعت موجب
افزایش تقاضا برای منابع آبی و بحران آب در بسیاری از
مناطق گردیده است .حتی در برخی از کشورها با منابع آبی
فراوان ،درصورتیکه تقاضا برای آب بیشتر از عرضه باشد آن
منطقه دچار بحران آب خواهد شد .راهکارهای متعددی برای
فائق آمدن بر بحران آب وجود دارد که ازجمله این راهکارها
احداث سد و انتقـال آب بینحوزهای است (& Matete
 .)Hassan, 2005دولتمردان برخی کشورها عالقه
زیادی به احداث سدهای بزرگ بهعنوان روشی برای
تولید بیشتر انرژی برقآبی و کاهش تغییرات آب و هوایی
جهانی نشان دادهاند ( ;International Rivers, 2013
 .) World Bank, 2010, 2013اخیرا ً پروژههای برقآبی
بسیاری در سرتاسر جهان ازجمله کشورهای درحالتوسعه
برنامهریزیشدهاند ( .)Urban et al., 2013بهعنوانمثال،
در منطقه جنوب شرق آسیا 72 ،پروژه جدید در کشور الئوس،
10پروژه در منطقه سارواک مالزی ،بیش از  50پروژه در
کشور کامبوج و  6پروژه در کشور میانمار ،برنامهریزیشدهاند
(.)Siciliano et al., 2015
عالوه براین ،از انتقال آب بینحوزهای در سطوح ملی،
منطقهای ،محلی برای تأمین مصارف گوناگون توسعه اقتصادی
و اجتماعی داخلی استفاده میشود (Matete & Hassan,
 .)2005برخی دیدگاهها بر آن است که با توجه به توزيع
غيريكنواخت بارندگي در حوزههای آبريـز ،انتقال آب مازاد
يك حوزه با پتانسيل آبي باالتر به حوزههای آبريز با پتانسیل
آبی کمتر و داراي كمبود آب ،میتواند بهعنوان یکراه حـل
موردتوجه قرار گیرد (یازرلو و همکاران .)1391 ،در همین
راستا ،یکی از پروژههای مهمی که در برنامههای آتی کشور
مطرح گردیده است ،احداث سد بهشتآباد واقع در استان
چهارمحال و بختیاری و انتقال آب از حوزه آبخیز کارون به
فالت مرکزی جهت تأمین نیازهای آبی استانهای اصفهان،
یزد ،کرمان و برخی مناطق استان چهارمحال و بختیاری بوده
است .بر اساس برآوردهای انجامشده این سد در سال 1383
با حجم مخزنی حدود یک میلیارد مترمکعب با طرح اولیه
انتقال توسط تونل اجرا شد (داوودیان و همکاران،)1392 ،
ولی به دلیل اختالفات و اعتراضات زیاد پروژه متوقف گردید.
بر اساس مصوبات سیزدهم جلسه شورای عالی آب (،)1393
انتقال با تونل حذف گردید و حجم مخزن آن کاهش یافت.
بهطوریکه ساالنه  580میلیون مترمکعب آب جهت انتقال
از طریق احداث این سد در نظر گرفته شد که مقدار 250
میلیون مترمکعب به استان اصفهان 150 ،میلیون مترمکعب
به استان یزد (انتقال  248میلیون مترمکعب به این استان
و کاهش  98میلیون مترمکعب از آب انتقالیافته از حوزه
زایندهرود به این استان) و  180میلیون مترمکعب به استان
کرمان تخصیص یافت (دفتر برنامهریزی كالن آب و آبفا،
 .)1393بر اساس سخنرانی معاون رئیسجمهور در آبان
 1395در استان اصفهان ،اجرای این پروژه مجددا ً مورد
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تأکید قرار گرفت (ایرنا .)1395 ،این مصوبات و سخنرانیهای
فوق ،عکسالعملهای مثبت از سوی ذینفعان استانهای
دریافتکننده آب و عکسالعملهای منفی از سوی ذینفعان
استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان را به همراه
داشته است.
مصاحبههای اولیه با کارشناسان آب منطقهای و منابع
طبیعی استان چهارمحال و بختیاری نشان داد که این
پروژه بهعنوان پرهزینهترین پروژه سدسازی و انتقال آب
ایران مطرحشده است .هماکنون مناقشات زیادی بین
متخصصان ،سازمانهای غیردولتی و سیاستگذاران مختلف
در مورداجرای این سد و اثرات آن وجود دارد .ولی هنوز
بررسی قوی در مورد دیدگاههای مردم محلی که تحت تأثیر
مستقیم سد قرار میگیرند صورت نگرفته است .بررسیها در
مناطق مختلف دنیا و برخی مناطق ایران نشان داده است که
احداث سد میتواند آثار و پیامدهای مختلفی را داشته باشد
که ارزیابی و بررسی آنها برای پیشبرد بهتر اهداف و پایداری
هر چه بیشتر طرحها و برنامهها الزم و ضروری است .یکی از
روشهای ارزیابی اثرات پروژهها بررسی دیدگاه جوامع محلی
نسبت به آثار و پیامدهای آن است که درواقع پژوهش حاضر
نیز در همین راستا صورت پذیرفته است .در این زمینه برخی
مطالعات صورت گرفته که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره
میگردد.
محمدی کنگرانی و همکاران ( )1393با بررسی اثرات
اجتماعی سد تلنگ در استان هرمزگان نشان دادند که به
دلیل در نظر نگرفتن تأثیرات اجتماعی احداث سد بر مردم
منطقه ،درگیری و چالشهایی میان مردم محلی در مراحل
اولیه احداث سد به وجود آمد و موجب توقف پروژه گردید.
ملک حسینی و همکاران ( )1393در ارزیابی اثرات
اجتماعی سد سلیمان شاه در شهرستان سنقر به این نتیجه
دست یافتند که توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن اثرات
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی امکانپذیر نیست و
ممکن است چالشهایی را به وجود آورد .بدون در نظر گرفتن
اثرات منفی پروژهها ،نمیتوان به توسعه همهجانبه رسید.
فرسایش ،تخریب محیطزیست ،تشدید درگیری بین مردم
و دولت ،آسیبهای اجتماعی ،نقض حقوق مردم و تبعیضات
اجتماعی ازجمله اثرات منفی این پروژهها هستند .در چنین
پروژههایی به دلیل نزدیکی عوامل صنعتی و اجتماعی با
یکدیگر ،معیارهایی مانند محدودیتهای اجتماعی ،ارزشها،
نگرشهای مردم محلی ،دستکم گرفتن گروههای صاحب
نفوذ چشمپوشی میشود که باعث ایجاد مشکالت متعددی و
تلفات منابع ملی و منطقهای میشود.
( )Tilt et al. 2009در بررسی اثرات اجتماعی
پروژههای احداث سدهای بزرگ در کشور آفریقای جنوبی و
سد من وان واقع در رودخانه مکونگ در جنوب غربی چین
به ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژههای سدهای بزرگ در
دورههای زمانی در مقیاسهای مختلف جغرافیایی پرداختند.
در مقیاسی گسترده ،اثرات اجتماعی مشترک در پروژههای
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احداث سدها شامل :مهاجرت و اسکان مجدد مردم در مناطق
نزدیک به سد ،تغییر در اقتصاد و اشتغال روستاییان ،اثرات
زیرساختی و مسکن ،جنبههای فرهنگی زندگی مردم محلی
و تأثیر بر سالمت و بهداشت جامعه است.
( )Siciliano et al 2015بامطالعه اولین سد بزرگ
کامبوج تحت عنوان سد کمچای ،اولویتهای اجتماعی
جوامعی که تحت تأثیر پروژه قرارگرفتهاند و کنشگران
نهادی /سازمانی مرتبط با اثرات زیستمحیطی و اجتماعی
پروژههای سدهای بزرگ برقآبی را موردبررسی قراردادند .در
این پژوهش نگرانیهای جوامع تحت تأثیر سد مشخص شدند
که عبارتاند از :دسترسی به انرژی ،تغییرات معیشت ،اثرات
زیستمحیطی ،دسترسی به منابع طبیعی و جبران خسارت.
مطالعه همچنین تفاوتها یا ناهمگنیهایی را بین اولویتهای
ملی و محلی مشخص نمود که بهنوبه خود ،باعث یک توزیع
نابرابر هزینهها و فواید سد کمچای بین مناطق شهری و
روستایی گردید.
( )Tullos et al., 2013آسیبپذیری بیوفیزیکی،
اجتماعی ،اقتصادی و ژئوپلیتیک ناشی از توسعه سدهای
برقآبی در رودخانه نو در کشور چین را موردمطالعه
قراردادند .این سدها در پاسخ به نیاز روزافزون تقاضاهای تولید
انرژی پاک رو به افزایشاند ،ولی بهطور بالقوه اکوسیستمها،
اجتماعات و نظامهای جغرافیایی منطقه را با آسیبپذیری
مواجه میکنند .مطالعات پیمایشی ،تحلیل وقایع جغرافیایی
و مدلسازی هیدرولوژیکی ،هیدرولیکی و فضای طبیعی
منطقه نقش انزوای جغرافیایی را در تشدید آسیبپذیری در
برابر توسعه سدهای برقآبی نشان داد .همچنین مشخص
نمود که دسترسی به اطالعات ،عدم قطعیت دادهها و
ویژگیهای جغرافیای سیاسی چگونه بر آسیبپذیری مردم
و محیطزیست اثر میگذارند.
( )Diop et al. 2009طی بررسیهای صورت
گرفتهشده در پیرامون مهاجرت کنندگان غرب آفریقا براثر
احداث سد به این نتیجه رسیدند که یکی از واکنشهای
دولت برای رفع نیاز آبی یا تولید انرژی برقآبی ،احداث
سد است که در این طرح اغلب به دالیل مزایای اجتماعی،
اقتصادی ،زیستمحیطی جبران هزینههای سنگین آن را
میکند .ولی آنچه در این پروژههای بزرگ نهفته است عدم
توجه برنامه ریزان به آثار منفی این طرحها بر مردم ساکن در
مبدأ (جوامع پیرامون احداث سد) است .بهعنوان نمونه یکی
از چالش-های اقتصادی احداث سد ،نوع وضعیت معیشت
مهاجرت کنندگان در مناطق جدید به دلیل محدودیتهای
اقتصادی است که این محدودیتها باعث ایجاد فقر ،کمبود
زمین زراعی ،عدم وجود فعالیتهای درآمدزا و غیره میشوند.
( )Hogg et al. 2005نگرش را مجموعهای پایدار
از باورها ،احساسات و گرایشهای رفتاری افراد نسبت به
گروهها ،اشیاء و یا نمادهای اجتماعی تعریف کردند؛ که
بهطورکلی نگرش از سه جزء شناختی ،رفتاری و عاطفی
تشکیلشده است.

با توجه به مباحث فوق ،شناخت دیدگاه جوامع محلی
مبدأ نسبت به احداث سد و انتقال آب بینحوزهای میتواند
به سیاستگذاران این عرصه کمک نموده قبل از احداث سد
و انتقال آب ،سیاستها و برنامههای خود را بهصورت جامعتر
و با لحاظ کردن منافع ذینفعان مختلف اجرا نمایند تا از به
وجود آمدن تضاد بین آنها و پیامدهای ناگوار اجتماعی-
اقتصادی و زیستمحیطی اجتناب شود.
اهداف تحقیق
هدف این پژوهش بررسی نگرش ساکنان جوامع محلی
پیرامون اثرات احداث سد بهشتآباد در استان چهارمحال و
بختیاری است.
در راستای هدف کلی تحقیق ،اهداف اختصاصی زیر
دنبال می شود؛
 شناخت دیدگاههای خانوارهای محلی در مورد اثراتاحداث سد بر سرمایههای فیزیکی معیشت خانوارها و جوامع.
 شناخت دیدگاههای خانوارهای محلی در مورد اثراتاحداث سد بر سرمایه فیزیکی کشاورزی و غیر کشاورزی
خانوارها.
 شناخت دیدگاههای خانوارهای محلی در مورد اثراتاحداث سد بر راهبردهای معیشت خانوارها بهویژه تغییر شغل
و مهاجرت.
 شناخت دیدگاههای خانوارهای محلی در مورد اثراتاحداث سد بر سرمایههای طبیعی و زیستمحیطی خانوارها
و جوامع.
روش پژوهش
این پژوهش کاربردی و مبتنی بر روششناسی پیمایشی
است .دادهها عمدتاً از طریق فنون مصاحبه ساختارمند با
خانوارهای ساکن در جوامع محلی تحت تأثیر احداث سد
بهشتآباد ،با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري گرديد.
جوامع محلی موارد بررسی مناطقی در زیر حوزههای آبخیز
مرتبط با محل احداث سد بهشتآباد بود که در صورت احداث
سد ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میگرفتند
(نگاره .)1

نگاره  .1موقعیت جغرافیای منطقه موردمطالعه
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تخمینهای صورت گرفته حاکی از آن بود که طرح احداث
سد 29 ،روستا (شامل  2687خانوار و  10381نفر جمعیت)،
شهر کاج ( 982خانوار و  4027نفر جمعیت) ،شهر دشتک
( 1092خانوار و  4348نفر جمعیت) و شهر اردل (2075
خانوار و  8992نفر جمعیت) در سه زیر حوزه بهشتآباد،
دشتک و اردل -ناغان واقع در شهرستانهای اردل و کوهرنگ
در استان چهارمحال و بختیاری را ازلحاظ زیرآب رفتن اراضی
مسکونی ،اراضی کشاورزی ،مراتع و زیرساختها تحت تأثیر
قرار میدهد .نمونهگیری خانوارهای محلی طی سه مرحله
صورت گرفت .در مرحله اول از بین جامعه موردبررسی ،چهار
منطقه شامل روستاهای بهشتآباد ،رستمآباد و شیخ محمود
و شهر کاج (دارای  1439خانوار و با جمعیت  5621نفر)
بهطور مستقیم تحت تأثیر احداث سد قرار میگیرند بیشترین
آسیب را میبینند بهطور هدفمند انتخاب شدند .در مرحله
دوم ،تعداد نمونه هر روستا با روش نمونهگیری طبقهای غیر
منتسب مشخص شدند .با توجه به اینکه فرض بر آن بود
که تأثیر احداث سد از دید جوامع محلی مختلف متفاوت
ارزیابی میشود ،برای مقایسه بین این جوامع محلی الزم
بود که حداقل تعداد گروههای مقایسه لحاظ شود .لذا تعداد
نمونه هر جامعه محلی بهطور غیر منتسب تعیین گردید.
درنهایت با کمک روش نمونهگیری سیستماتیک ،خانوارهای
نمونه در هر روستا انتخاب شدند .حجم نمونه با کمک فرمول
نمونهگیری کرجسی و مورگان با خطای  6/5درصد و با
حداکثر واریانس ( )0/25و بر اساس امکانات ،منابع و زمان
 200خانوار تعیینگردید .تعداد نمونه هر روستا ابتدا با روش
نمونهگیری طبقهای غیر منتسب مشخص شدند .پسازآن با
کمک روش نمونهگیری سیستماتیک خانوارهای نمونه در هر
روستا انتخاب شدند .جامعه و تعداد نمونههای انتخابشده از
هر یک از جوامع در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1جامعه و نمونه جوامع محلی با آسیبپذیری باال
جمعیت

نمونه

روستاها و شهر بسیار آسیبپذیر تعداد خانوار
شهر کاج

982

4027

66

شیخ محمود

79

298

30

بهشتآباد

59

230

30

رستمآباد

319

1066

44

جمع

1439

5621

شهر اردل (کمتر آسیبپذیر)

2075

۸۹۹۲

30

جمع کل

3514

14613

200

سازه یا متغیر پنهان نگرش خانوارها نسبت به موافقت با
احداث سد با استفاده از  9گویه و توسط مقیاس امتیازبندی
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ترتیبی  7قسمتی (*طیف امتیازبندی= 3-:بسیار مخالف 2-
= تا حدی مخالف  = 1-کم مخالف =0ممتنع =1کم موافق
 =2تا حدی موافق  =3بسیار موافق) اندازهگیری گردید.
بهطوریکه از هر پاسخگو خواسته شد میزان موافقت خود
را با هریک از  9گویه مذکور بیان نمایند .برخی از گویهها
بهصورت مثبت موافقت را نشان میداد و برخی بهصورت
منفی .سپس جهت ساخت سازه یا متغیر ترکیبی نگرش،
امتیازات این  9گویه با یکدیگر جمع گردیدند .در ساخت
این سازه ،ابتدا به گویههای منفی ،امتیازبندی معکوس داده
شد ،سپس سازه نگرش ساخته شد .بهعنوانمثال ،متغیر
«حاضر نیستم با احداث سد محل زندگی خود را تغییر دهم
حتی اگر پول زیادی بابت جبران امالک به من بدهند» در
مورد موافقت با احداث سد جهتگیری منفی داده شد که در
ساخت متغیر ترکیبی ،امتیازبندی آن معکوس گردید.
متغیرهای دیگری که بهعنوان عوامل مؤثر بر نگرش
پاسخگویان موردتوجه قرار گرفتند شامل :ویژگیهای فردی
(شامل سن ،میزان تحصیالت و تعداد فرزند پاسخگو)،
سرمایههای فیزیکی کشاورزی خانوار (سطح اراضی زراعی،
باغی ،مرتعی ،تعداد دام ،ماشینآالت و ادوات) ،سرمایههای
فیزیکی غیر کشاورزی (اماکن یا فروشگاهها چه در داخل و
چه در خارج روستا ،وسایل نقلیه نیمه سبک و سنگین)،
دسترسی به امکانات و زیرساختها در جامعه محلی
(بهداشتی ،ارتباطی ،انرژی و خدمات/نهادهای ترویجی) و
وابستگی خانوارها به سرمایههای طبیعی (استفاده از چشمه،
رودخانه ،ماهیان و مراتع) بودند.
روایی محتوایی پرسشنامه از راه پانلی از متخصصین
دانشگاهی و اجرایی مورد تائید قرار گرفت و پایایی سازههای
مهم پرسشنامه از راه مطالعه اولیه با حدود  30بهرهبردار
و تحليل آزمون ضریب آلفا کرونباخ براي دادههاي ترتيبي
چندقسمتی تائید گرديد که مقادير آن براي همه شاخصها
باالتر از  α=0/75بود که این مقدار برای متغیرهای شاخص
نگرش  ،α= 0/81سرمایههای فیزیکی کشاورزی،α=0/74
سرمایههای فیزیکی غیر کشاورزی  ،α= 0/73دسترسی به
خدمات و برنامهها  α= 0/84به دست آمد که نتیجه قابل
قبولی برای محاسبات آماری است .دادههای پرسشنامهها
با استفاده از تحلیلهای توصیفی و استنباطی و با کمک
نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهها

ویژگیهای پاسخگویان

از بین پاسخگویان 96 ،درصد افراد مرد و  85/5درصد
سرپرست خانوار بودند .میانگین سن پاسخگویان  42/3سال
و میانگین بعد خانوار  5/6نفر محاسبه گردید .ازنظر سطح
تحصیالت نیز  13درصد بیسواد بوده 17 ،درصد از آنان را
افراد دارای تحصیالت خواندن و نوشتن تشکیل میدادند و
 43/5درصد آنها نیز دارای تحصیالت دیپلم و باالتر از دیپلم
بودند .شغل اصلی بیش از  51درصد سرپرستان خانوارها و
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 42درصد پاسخگویان در فعالیتهای کشاورزی بیان شد .همچنین شغل اصلی  41درصد پاسخگویان و  44درصد سرپرستان
خانوار درزمینة خدماتی (کارگری ،معلمی ،صنعت و کارمندی) عنوان گردید.
سرمایه فیزیکی کشاورزی و غیر کشاورزی خانوارها
تحلیل داراییها یا سرمایههای خانوارهای افراد موردمطالعه نشان داد که  44درصد آنان فاقد اراضی کشاورزی بودند و از
بین خانوارهای دارای اراضی کشاورزی بهطور میانگین هر خانوار دارای  5هکتار زمین زراعی کشتشده 4/1 ،هکتار اراضی
زراعی کشت نشده 2/6 ،هکتار اراضی زراعی آبی کشتشده 2/1 ،هکتار اراضی زراعی دیم و  1/4هکتار اراضی باغی بود.
بررسی تعداد دام پاسخگویان نیز نشان داد به ترتیب  27 ،39و  29درصد خانوارها دارای گوسفند ،بز و گاو بودند که بهطور
متوسط هر خانوار دارای  29گوسفند 16 ،بز و  3گاو بود .همچنین  36درصد خانوارها طیور بومی داشتند (با متوسط سرانه
 18قطعه طیور) .از بین افراد پاسخگو  9درصد از خانوارها به پرورش آبزیان مشغول بودند که بهطور متوسط ظرفیت پرورش
آنها  16/5تن محاسبه شد .فقط  6درصد خانوارها تراکتور و ادوات کشاورزی داشتند.
بررسی سرمایههای فیزیکی غیر کشاورزی خانوارهای محلی تحت تأثیر احداث سد بهشتآباد نشان داد 99 ،درصد
پاسخگویان مالک واحد مسکونی خود بودند که میانگین زمین مسکونی خانوارها  327مترمربع با متوسط سطح زیربنای
 190مترمربع تخمین زده شد .همچنین متوسط زیربنای زمین اختصاص دادهشده برای نگهداری دام  76/65مترمربع و برای
فعالیتهای دیگر (از قبیل انبار علوفه و یا محل نگهداری طیور) 63 ،مترمربع تخمین زده شد .همچنین  44درصد افراد دارای
وسایل نقلیه سبک و  5/5درصد نیز دارای وسایل نقلیه نیمه سنگین جهت باربری ،رانندگی و از این قبیل بودند.
راهبردهای معیشت
تحلیل راهبردهای معیشت خانوارهای جوامع محلی نشان داد که بیش از  80درصد خانوارها ،تولیدکننده محصوالت زراعی،
باغی و دامی بودند ،بهطوریکه  56درصد آنها به کشت محصوالت زراعی 46 ،درصد به تولید محصوالت باغی و حدود 40
درصد به پرورش گوسفند و بز اشتغال داشتند .همچنین  50درصد خانوارها درزمینة کارگری کشاورزی (با متوسط  101روز
کارگری در سال) و  27/5درصد خانوارها درزمینة کارگری غیر کشاورزی همچون فعالیتهای صنعتی ،عمرانی و ساختمانی
(با میانگین  111روز کار در سال) فعالیت داشتند .عالوه براین 25/5 ،درصد افراد درزمینة فروشندگی (خواروبار ،قصابی و
از این قبیل) با متوسط درآمد  130میلیون ریال در سال 10/5 ،درصد در مشاغل خدماتی (مانند رانندگی یا ارائه خدمات
ماشینآالت) با متوسط درآمد  140میلیون ریال در سال 8 ،درصد در مشاغل کارمندی و معلمی با درآمد متوسط سالیانه
 190میلیون ریال 12/5 ،درصد افراد نیز در فعالیتهای مربوط به مشاغل فصلیو فنی حرفهای (پیمانکاری ،مکانیکی و بنایی)
با متوسط درآمد سالیانه  830میلیون ریال فعالیت مینمودند .همچنین  14/5درصد از خانوارها نیز جزء آسیبپذیرترین
اقشار جوامع بودند که سالیانه با مبلغی حدود  7میلیون ریال تحت حمایت کمکهای دولت مانند کمیته امداد و بهزیستی
قرار داشتند .عالوه بر این حدود  10درصد از زنان نیز با استفاده از فعالیتهای خوداشتغالی مانند صنایعدستی (فرش ،گلیم
و چوقا) بهطور متوسط سالیانه  50میلیون ریال درآمد به دست میآوردند (جدول .)2
جدول  .2توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر اساس سرمایههای فیزیکی کشاورزی و غیر کشاورزی جوامع محلی ()n=200
کمیت دارایی

درصد فراوانی داشتن دارایی
سرمایههای فیزیکی کشاورزی

وجود

عدم وجود

میانگین*

میانه

انحراف معیار

گوسفند (رأس)

39

61

29/6

20

27/3

بز (رأس)

27

73

16/6

10

18/3

گاو (رأس)

28/5

71/5

3/4

3

2/2

تعداد طیور (قطعه)

36

64

18

15

12/6

شیالت (تن)

9

91

16/5

14

11/2

ادوات کشاورزی (تراکتور)

6

94

1

1

0/2

کل اراضی زراعی کشتشده (هکتار)

56

44

5

4/5

3/2
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کل اراضی کشت نشده (هکتار)

26/5

72/5

4/1

3

3/6

مالکیت کل اراضی خانوارها (هکتار)

55/5

44/5

7/1

6

4/7

اراضی کشتشده آبی (هکتار)

48/5

51/5

2/6

2

1/7

اراضی زراعی دیم (هکتار)

43/5

56/5

2/1

1/5

2

اراضی باغی (هکتار)

45/5

54/5

1/4

1

1/1

سرمایه فیزیکی غیر کشاورزی

کمیت دارایی

درصد فراوانی داشتن دارایی

واحد مسکونی (مترمربع)

99

1

327

300

202

سطح زیربنای واحد مسکونی تحت تملک (مترمربع)

99

1

190

172

104

سطح زیربنا ساختمان دام (مترمربع)

40

60

76/65

60

64

سطح زیربنای فعالیتهای دیگر (انبار علوفه ،محل نگهداری طیور
و ( )...مترمربع)

9/5

90/5

63/2

40

54/3

فروشگاه در جامعه محلی (مترمربع)

78/5

21/5

52

45

27/4

واحد مسکونی در مناطق دیگر (مترمربع)

16/5

83/5

166/5

120

95/38

وسایل نقلیه سبک

44

56

1

1

0

وسایل نیمه سنگین

5/5

94/5

1

1

0

* میانگین خانوارهای دارای سرمایههای فیزیکی کشاورزی و غیر کشاورزی که واحدهای کمیت در پرانتز نوشتهشده است.

دسترسی به خدمات و زیرساختها
مطابق جدول  3پاسخگویان شرایط موجود را ازلحاظ دسترسی به امکانات بهداشتی روستا ،مراکز درمانی ،مدارس و
امکانات آموزشی و خدمات ترویجی و نهادهای جهاد کشاورزی بهطور ضعیف ارزیابی نمودند .از طرفی افراد پاسخگو میزان
دسترسی به منابع انرژی و ایمنی منازل مسکونی را در حد متوسط بیان کردند .برای ساخت یک شاخص کلی با عنوان
دسترسی خانوارها به خدمات و زیرساختها ،امتیازات میزان دسترسی به هریک از امکانات و زیرساختهای مذکور با یکدیگر
جمع شدند.
جدول  .3دسترسی خانوارها به خدمات و زیرساختها ()n=200
کمیت دارایی

درصد فراوانی داشتن دارایی
میزان دسترسی به:

هیچ

ضعیف

متوسط

مناسب

میانه

میانگین*

انحراف معیار

امکانات بهداشت محیط روستا

22

40/5

24/5

13

1

1/3

1

امکانات بهداشتی خانوار

25

33

29/5

12/5

1

1/3

1

امکانات و مراکز درمانی

27/5

40/5

20/5

11/5

1

1/2

1

مدارس و مراکز آموزشی

18/5

43/5

20/5

17/5

1

1/4

1

امکانات ارتباطی مانند تلفن ،رادیو ،تلویزیون ،اینترنت

6/5

37/5

36

20

2

1/7

0/9

امکانات زیرساختی و رفاهی

8/5

35

35

21/5

2

1/7

0/9
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مراکز خرید

34/5

37/5

20

8

1

1

0/9

منابع انرژی

12/5

23

42/5

22

2

1/7

0/9

خدمات ترویجی جهاد کشاورزی

24

43/5

25

7/5

1

1/2

0/9

خدمات نهادهای جهاد کشاورزی

15

38/5

36/5

10

1

1/4

0/9

منازل مسکونی دارای ایمنی

19

27

42

12

2

1/5

0/9

شاخص ترکیبی

2/5

53

43/5

1

1/4

1/3

0/5

*میانگین روستاهای دارای امکانات و خدمات ** امتیازبندی طیفها=0 :هیچ =1ضعیف = 2متوسط =3مناسب

وابستگی خانوارها به سرمایههای طبیعی
برای بررسی میزان استفاده و وابستگی پاسخگویان محلی به منابع طبیعی مختلف از  9گویه استفاده شد .نتایج نشان داد،
بیشترین کاربری و استفاده از منابع طبیعی که توسط پاسخگویان به آن اشارهشده است به ترتیب شامل استفاده از آب رودخانه
جهت کشاورزی یا شرب ،استفاده از آب چشمهها جهت کشاورزی یا شرب ،استفاده دارویی یا غذایی از گیاهان مرتعی ،استفاده
از ماهیان رودخانه و چرای دام در مرتع است و کمترین آنها نیز استفاده از آب رودخانه برای پرورش ماهی عنوانشده است
البته با توجه به مجاز و غیرمجاز بودن پرورش ماهی در مناطق تحت بررسی ،برخی از افراد به دلیل نداشتن مجوز از دادن
اطالعات مناسب در این زمینه خودداری نمودند .بهعبارتیدیگر بیشتر افراد روستا و شهر که تحت تأثیر سد قرار خواهند گرفت
برای مصارف شرب و کشاورزی وابسته به منابع آبی رودخانه و چشمهها هستند که در صورت احداث سد و مسدود شدن
برخی از چشمهها ،زندگی جوامع محلی آن منطقه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و ساکنین آن با مشکل مواجه خواهند شد.
برای ساخت شاخص ترکیبی وابستگی خانوارهای جوامع محلی به منابع طبیعی ،مقادیر هریک از متغیرهای تشکیلدهنده این
شاخص با یکدیگر جمع شدند (جدول .)4
جدول  .4توزیع فراوانی میزان وابستگی معیشت خانوارها به منابع طبیعی موجود ()n=200
کمیت دارایی

درصد فراوانی داشتن دارایی
استفاده خانوار از:

هیچ

کم

تا حدی

زیاد

میانه

میانگین

انحراف معیار

مراتع جهت چرای دام

49/5

8/5

20/5

21/5

1

1/1

1/2

گیاهان مرتعی ،دارویی و غذایی

7/5

30

42/5

20

2

1/7

0/8

آب چشمهها جهت کشاورزی یا شرب

8

21/5

44/5

26

2

1/8

0/8

آب رودخانه جهت کشاورزی یا شرب

7/5

19

43/5

30

2

1/9

0/8

پرورش ماهی با استفاده از آب رودخانه

79/5

5

6

9/5

0

0/4

0/9

جاذبه منطقه جهت فعالیتهای توریستی

37/5

40

16

6/5

1

0/9

0/8

جاذبه منطقه جهت رفاه خانوار

44/5

34

14/5

7

1

0/8

0/9

ماهیان رودخانه

13

34/5

40

12/5

2

1/5

0/8

جانوران وحشی

30

45/5

19

5/5

1

1

0/8

شاخص ترکیبی

2/5

69/5

28

0

1/2

1/2

0/43

* امتیازبندی طیفها=0:هیچ =1کم =2تا حدی =3زیاد
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نگرش خانوارهای محلی نسبت به احداث سد
بررسی نگرش خانوارهای محلی نسبت به احداث سد بهشتآباد با  9گویه بررسی شد که پس از تحلیل روایی و پایایی
سازه ،یکی از گویهها حذف گردید .همانگونه که نتایج در جدول  5آورده شده است ،بهطورکلی نگرش افراد نسبت به احداث
سد منفی ارزیابی گردید .دو گویه از گویههای نگرش خانوارها ،موافق احداث سد بودند ،بهعنوانمثال  66درصد افراد معتقد
بودند احداث سد ازنظر میزان دسترسی به امکانات و خدمات جدید ،به سود مردم منطقه است یا از دید  84درصد افراد،
احداث سد میتواند سبب ایجاد مشاغل جدید و گسترش توریست شود .ولی از ابعاد دیگر ،نظرات عمدتاً مخالف احداث سد بود.
بهعنوانمثال نزدیک به  96درصد معتقد بودند که احداث سد باعث از بین رفتن مناظر و چشماندازهای طبیعی منطقه
خواهد شد .همچنین حدود  88درصد احداث سد را موجب بیخانمانی و مهاجرت بیشتر مردم دانسته که عواقب اخالقی،
اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی را برای مردم به همراه خواهد داشت .بیش از  82درصد افراد نیز بر این اعتقاد بودند که آنها
در تصمیمگیریهای احداث سد هیچ نقشی نداشتهاند و احداث سد موجب از بین رفتن هویت و فرهنگ بومی آنها خواهد
شد .عدم تمایل به تغییر محل سکونت ،تقابل با دولت ،عدم منفعت کلی برای مردم منطقه نیز ازجمله موارد نگرش منفی
نسبت به احداث سد ذکر گردید.
جدول  .5توزیع فراوانی نگرش خانوارها نسبت به احداث سد ()n=200
میزان موافقت با احداث سد:

درصد مجموع نظرات موافق

میانه*

میانگین*

انحراف معیار

ازلحاظ امکان دسترسی به برخی امکانات و خدمات جدید،
احداث سد به سود مردم منطقه است و بهتر است با آن موافقت
کنند .

66

1

1/3

1/1

احداث سد موجب ایجاد شغلهای جدید ،گسترش توریسم در
منطقه میشود که به سود مردم است.

84

2

1/6

1

حاضر نیستم با احداث سد محل زندگی خود را به خاطر این سد
تغییر دهم حتی اگر پول زیادی بابت جبران امالک من بدهند.

67

1

1/3

1/1

فقط به خاطر اجبار دولت ممکن است با این سد موافقت کنم
وگرنه بههیچوجه موافق نیستم.

71/5

1

1/4

1/1

مردم در تصمیمگیری این سد هیچ نقشی نداشتهاند و مسئوالن
مردم را بهحساب نیاوردهاند ،لذا با آن موافق نیستند.

82

2

1/6

1

احداث هیچ منفعتی برای مردم روستا ندارد .پس چرا باید مردم
موافق باشند.

76/5

2

1/5

1

احداث سد هویت و فرهنگ مردم منطقه را از بین میبرد.

82/5

2

1/5

0/9

احداث سد موجب بیخانمانی مردم و مهاجرت شده که عواقب
اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی بدی برای مردم دارد.

88

2

1/6

0/9

احداث سد طبیعت زیبای این منطقه را از بین خواهد برد.

95/5

3

2/3

0/8

شاخص ترکیبی نگرش نسبت به احداث سد در منطقه

24/5

0-/78

0-/79

1/16

* امتیازبندی طیفها =3-:بسیار مخالف  =2-تا حدی مخالف  =1-کم مخالف  =0ممتنع =1کم موافق  =2تا حدی موافق  =3بسیار موافق

عوامل مؤثر بر نگرش مردم نسبت به احداث سد
مقایسه نگرش افراد نسبت به تأثیر احداث سد برحسب هریک از جوامع محلی با استفاده از آزمون  Fنشان داد اگرچه
پاسخگویان هیچیک از جوامع ،نگرش مثبت باالیی نسبت به احداث سد نداشتند ،این نگرش در بین مناطق موردمطالعه
ازلحاظ آماری (با احتمال  99درصد اطمینان) تفاوت معنیداری داشت ( .)F=11/33تحلیل تفاوت زوجی بین جوامع محلی با
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استفاده از آزمون  LSDنیز نشان داد ،پاسخگویان روستاهای بهشتآباد ،رستمآباد و شیخ محمود همچنین شهر کاج دیدگاه
منفی نسبت به احداث سد داشتند و تفاوت معنیداری با نگرش پاسخگویان شهر اردل نشان دادند (جدول .)6
جدول  .6مقایسه نگرش پاسخگویان نسبت به احداث سد بهشتآباد برحسب جوامع محلی با استفاده از آزمون F
اختالف بین میانگین گروهها ()LSD
جامعه

تعداد

میانگین ( )1ا نحر ا ف
معیا ر

بهشتآباد

31

0-/76

1/34

رستمآباد

44

1-/03

0/93

شیخ محمود

33

1-

1/13

اردل

30

0/38

1/17

کاج

62

1-/08

0/88

جمع

200

آزمون F

معنیداری

2

3

4

5

11/33

0/000

0/26

0/23

*1-/15

0/31

-

0-/02

*1-/41

0/05

-

*1-/41

0/08

-

*1-/47
-

1/16

*طیف امتیازبندی طیفها = 3-:بسیار مخالف  = 2-تا حدی مخالف  = 1-کم مخالف  =0ممتنع =1کم موافق  =2تا حدی موافق  =3بسیار موافق
**معنیداری در سطح 0/05

در حقیقت ساکنان شهر اردل کمتر تحت تأثیر اثرات نامطلوب سد قرار میگرفتند و حتی برخی از آنها نیز از احداث
سد منتفع می شدند ،لذا نگرش آنها در حد کمی میل به مثبت داشت .بر اساس آزمون  ،tتأهل ،دامدار بودن و بهطورکلی
داشتن شغل کشاورزی بر نگرش افراد نسبت به احداث سد تأثیر منفی داشت ،بهگونهای که افراد متأهل در مقایسه با افراد
غیر متأهل ( ،)t=3/84افراد دارای شغل کشاورزی نسبت به شاغالن دیگر ( )t=3/53و دامداران در مقایسه با غیر دامداران
( )t=2/64نگرش منفیتری نسبت به احداث سد نشان دادند (جدول .)7
جدول  .7مقایسه نگرش پاسخگویان نسبت به احداث سد بهشتآباد برحسب داشتن شغل اصلی کشاورزی و تأهل

شغل اصلی پاسخگو

وضعیت تأهل

دامداری داشتن

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

معنیداری

غیر کشاورزی

116

0-/55

1/11

3/53

0/001

کشاورزی

84

1-/12

1/17

مجرد

30

0-/59

1/3

متأهل

170

0-/92

1/1

نداشتن

116

0-/61

1/2

داشتن

84

1-/04

1/1

3/84

2/64

0/000

0/009

بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای فردی پاسخگویان با نگرش آنها نسبت به احداث سد نشان داد که نگرش افراد
با سن ،تعداد فرزندان ،بعد خانوار و میزان وابستگی به منابع طبیعی رابطه منفی معنیداری داشت .درحالیکه این نگرش با
متغیرهای تعداد روزهای کارگری در فعالیتهای غیر کشاورزی (ازجمله کارگری در فعالیتهای عمرانی و صنعتی) ،تحصیالت
پاسخگو ،میزان درآمد حاصل از صنایعدستی رابطه مثبت و معناداری نشان داد (جدول .)8
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جدول  .8تحلیل همبستگی عوامل مؤثر بر نگرش افراد نسبت به احداث سد بهشتآباد
نگرش افراد محلی

متغیر

نگرش افراد محلی

متغیر

مقدار همبستگی

سطح معنیداری

مقدار همبستگی

سطح معنیداری

0-/102

0/152

سن پاسخگو

**0-/252

0/001

تعداد رأس گوسفند

0/162

تعداد فرزندان

**0-/277

0/000

تعداد رأس بز

0-/099

بعد خانوار

*0-/163

0/021

تعداد رأس گاو

0-/065

0/363

مالکیت کل اراضی

0-/012

0/923

سطح تحصیالت

*0/193

0/006

میزان درآمد در مشاغل فصلی

0/109

0/124

تعداد واحد دامی

0-/111

0/117

تعداد روز کارگری کشاورزی

0-/031

0/661

تعداد ادوات کشاورزی

0-/130

0/066

میزان درآمد کمکهای دولتی

0-/011

0/877

سطح زیربنای مسکونی

0-/125

0/078

مقدار درآمد صنایعدستی

*0/155

0/028

میزان دسترسی به خدمات

0/114

0/109

مقدار درآمد کارمندی

0-/015

0/838

میزان وابستگی به منابع طبیعی

**0-/315

0/000

تعداد روز کارگری غیر کشاورزی

**0/253

0/001

پس از تحلیل رگرسیونی به روش همزمان ،عوامل مؤثر بر نگرش افراد پیرامون احداث سد به دست آمد (جدول  .)9مقدار
ضریب همبستگی چندگانه ( )Rبرابر با  0/516و ضریب تعیین برابر  0/256به دست آمد .متغیرهای «میزان وابستگی خانوار
به منابع طبیعی»« ،کشاورز بودن پاسخگویان (بهعنوان شغل اصلی)» و «سطح مالکیت اراضی» ازلحاظ آماری تأثیر منفی
و متغیرهای «تعداد روزهای کارگری در مشاغل غیر کشاورزی»« ،میزان درآمد حاصل از صنایعدستی» و «میزان دسترسی
به خدمات و امکانات زیرساختی در جامعه» تأثیر مثبت بر نگرش پاسخگویان نسبت به احداث سد داشتند .متغیرهای دیگر
همچون تعداد روز کارگری در کشاورزی ،تعداد واحد دامی ،سن پاسخگو ،درآمد حاصل از فعالیتهای دیگر بهویژه فروشندگی
در جامعه ،تأهل و تحصیالت ،تأثیر معنیداری بر نگرش پاسخگویان داشتند.
جدول  .9ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای مؤثر بر نگرش پاسخگویان در مدل رگرسیونی به روش همزمان
متغیرهای معنیدار

ضرایب غیراستاندارد
ضریب رگرسیون خطایمعیار ()SE
( )B

ضرایب استاندارد
( )Beta

T

Sig

VIF

مقدار ثابت

0/195

0/605

وابستگی خانوار به منابع طبیعی

0-/715

0/203

0-/264

پاسخگویان دارای شغل کشاورزی

0-/451

0/229

0-/191

1-/970

سطح مالکیت اراضی خانوار

0-/037

0/018

0-/157

2-/026

0/044

تعداد روزهای کارگری در مشاغل غیر کشاورزی

0/004

0/001

0/197

2/941

0/004

1/118

درآمد حاصل از صنایعدستی

0/088

0/039

0/148

2/256

0/025

1/073

دسترسی به خدمات

0/372

0/141

0/171

2/636

0/009

1/051

درآمد حاصل از فروشندگی در جامعه محلی

0-/017

0/011

0-/099

1-/483

0/140

1/106

سن پاسخگو

0-/010

0/009

0-/127

1-/145

0/254

3/084

تعداد واحد دامی خانوار

0/002

0/002

0/076

1/028

0/305

1/358
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0/323

0/747

3-/516

0/001

1/412

0/050

2/341
1/503
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سطح تحصیالت

0-/053

0/062

0/094

0-/852

0/395

3/041

وضعیت تأهل پاسخگو

0-/218

0/262

0-/067

0-/834

0/405

1/610

تعداد روز کارگری کشاورزی

0/001

0/001

0/039

0/495

0/621

1/578

F= 5/340, Sig=0/000, R=0/506, R0/256 =2, Durbin Watson=1/790

بحث و نتیجهگیری
تحلیل نگرش خانوارهای محلی جوامع حوزه مبدأ تحت تأثیر احداث سد بهشتآباد نشان داد ،خانوارهای محلی نگرش
منفی نسبت به احداث سد دارند زیرا به اعتقاد آنها احداث سد سبب تخریب منابع طبیعی و سرمایههای فیزیکی کشاورزی
و غیر کشاورزی راهبردهای معیشتشان خواهد شد .این دیدگاه با نتایج مطالعات ملک حسینی و همکاران ( ،)1393صمدی
بروجنی و همکاران ( ،)1391جزايري فارساني ( ،)1391نقشبندی و همکاران ( ،)1391وارسته و همکاران ( ،)1391بصیرزاده
و همکاران ( )Davie et al. 1992), (2009) Tilt، (Tullos et al., 2013)، (Brown et al., 2009( )1387و
( )Diop et al 2009همسویی دارد.
همچنین نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان داد که هر چه میزان وابستگی به منابع طبیعی بیشتر باشد ،افراد
نگرش منفیتری نسبت به احداث سد داشتند .این شرایط میتواند به دلیل وابستگی باالی معیشت خانوارها به منابع طبیعی
باشد ،بهگونهای که آنها احداث سد را نوعی تهدید برای راهبردهای معیشتشان میدانند .عالوه براین از دید خانوارهای محلی،
احداث سد با تخریب سرمایههای فیزیکی ازجمله منازل مسکونی سبب افزایش مهاجرت خانوارهای محلی به شهرهای اطراف
میگردد و سبک زندگی آنها به سمت زندگی شهرنشینی سوق پیدا میکند .مطالعات انجامشده توسط محمدی کنگرانی
و همکاران ( ،)1393ملک حسینی و همکاران ( ،)1393صمدی بروجنی و همکاران ( ،)1391جزايري فارساني (،)1391
یازرلو و همکاران (et al., 2009) (Tilt، et al., 2015) (Siciliano، (Tullos et al., 2013)، et al., ،)1391
 2009) (Brownو ( )Diop et al., 2009بامطالعه حاضر ازنظر تأثیر احداث سد بر کاهش روابط اجتماعی و اعتماد بین
خانوارهایی محلی و روند افزایش مهاجرت خانوارهای محلی همسویی دارد .در حقیقت خانوارهای محلی معتقدند که احداث
سد میتواند موجب بیخانمانی و مهاجرت بیشتر افراد گردد که نتیجه آن عواقب اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی به
همراه خواهد داشت از طرفی اغلب خانوارها تمایلی به تغییر محل سکونت خود ندارند و معتقدند در صورت اجبار دولت به
احداث سد در منطقه ،نوعی تقابل و تضاد بین مردم و دولت به وجود خواهد آمد .اگرچه ممکن است برخی امکانات یا مشاغل
جدید و یا فرصتهای توریستی در منطقه فراهم گردد ،ولی این منافع صرفاً در دست افراد محدودی قرار خواهد گرفت و برای
اکثریت افراد منفعتی به همراه نخواهد داشت.
بهطورکلی میتوان سه تفکر اصلی خانوارهای محلی را در راستای احداث سد بهشتآباد بیان نمود :تفکر اول مربوط به
خانوارهای با جمعیت بیشتر ،افرادی که شغل اصلی آنها کشاورزی است ،خانوارهایی با وابستگی بیشتر به منابع طبیعی
و محیطزیست و خانوارهای دارای سرمایههای فیزیکی بیشتر بهویژه اراضی کشاورزی ،نگرش منفیتری نسبت به احداث
سد داشتند .درواقع ،مخالفت آنها بیشتر به دلیل تغییر راهبردهای معیشت آنهاست که این تغییر ارتباط مستقیمی با
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،روانشناختی ،فرهنگی و زیستمحیطی جوامع محلی مرتبط خواهد داشت .تفکر دوم مربوط
به خانوارهایی با مشاغل کارگری غیر کشاورزی در مناطق اطراف محل زندگی خود ،افراد شاغل در بخش صنایعدستی و
خانوارهایی با دسترسی بیشتر به امکانات و خدمات (بهویژه شهر اردل) بود که تمایل بیشتری به احداث سد داشتند زیرا
وابستگی کمتری به منابع طبیعی درون حوزه دارند همچنین این افراد معتقدند احداث سد سبب ایجاد فرصتهای اشتغال
جدید در منطقه در فرایند احداث سد یا پس از احداث خواهد شد ،بهگونهای که بسیاری از آنها مجبور به اشتغال در مناطق
دیگر نخواهند بود و بسیاری از آنها خدمات یا کاالهای خود مانند صنایعدستی را باارزش افزوده بیشتر به مراجعهکنندگان و
توریستها عرضه خواهند نمود .تفکر سوم مربوط به افرادی است که به دلیل عدم داشتن شغل کشاورزی وابسته به منطقه،
احداث سد را فرصتی برای به دست آوردن منابع مالی جبران خسارت جابجایی میپندارند و با استفاده از آن به مناطق شهری
مهاجرت میکنند .درنتیجه مشارکت ندادن مردم محلی در تصمیمگیریهای مربوط به احداث سد موجب شد که بیشتر
خانوارهای روستایی و شهری با یک عدم قطعیت و عدم اطالعات کافی در مورد پیامدهای احداث سد مواجه شوند که موجب
شد از احداث آن حمایت نکنند.
پیشنهادها
ـ سیاستگذاران و برنامهریزان نسبت به آگاهی هر چه بیشتر مردم و مشارکت آنان در تصمیمگیریهای مربوطه اقدام
نمایند تا با نگاهی نظاممند و یکپارچه نسبت به احداث سد یا عدم احداث آن تصمیمگیری شود.
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ـ تغییر روند تصمیمگیری باال به پایین کنشگران و
کارشناسان بیرونی مرتبط با احداث سد و استفاده از جوامع
محلی در برخی از تصمیمگیریهای مربوطه برای اجتناب از
آسیبپذیری و تضادهای اجتماعی و تعدیل اثرات اجتماعی-
اقتصادی و زیستمحیطی.
ـ تصمیمگیریها با حضور کنشگران بیرونی مختلف
بهگونهای اتخاذ گردند که ضمن نگاه جامع ،همه ابعاد و اثرات
احتمالی احداث سد نیز موردتوجه قرار گیرد.
ـ ضرورت احداث سد و انتقال بهعنوان آخرین راه تأمین
آب در محل موردنظر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و در
صورت اجرا منافع و آسیبپذیری جوامع شهری و روستایی
در مبدأ و مقصد بهطور کامل و شفاف در نظر گرفته شود.
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