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بر معیشت شهرستان کامیاران  زیویه تحلیل و تبیین اثرات احداث سد
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 چكیده

پژوهش حاضر  هدفکند. دهد و کارکردهای معیشتی را متحول میها، الگوهای کاربری منابع طبیعی را تغییر میاحداث سد روی رودخانه
اسناد های متأثر است. برای ارزیابی آثار معیشتی از ت اجتماعی، فرهنگی، مالی، فیزیكی و انسانی احداث سد در سكونتگاهبررسی آثار و تبعا

 282استفاده شده است. حجم نمونه برابر با  و مدارک موجود در پرونده بهره برداران سد زیویه در شرکت تعاونی تولید روستایی سد زیویه
و از جمله مناطق روستایی است که در آن بین دو شهرستان کامیاران و مریوان  پایاب سد زیویه  است. منطقۀ ارخانو 383بهره بردار و 

فرضیۀ اصلی تنظیم و متغیرهای مستقل ناشی از آن ارزیابی  شش . در این تحقیق،کشاورزی متجلی شده استتوانایی انسان در رویارویی با 
 ، مهاجرت معكوس، حیات وحش و محیط زیست و تعاون جامعههای معیشتیحداث سد بر سرمایهنشان داد که اپژوهش . نتایج ه استشد

 از میانگین بعد از احداث سد بوده است، پایین ترهای معیشتی قبل از احداث سد تأثیرگذار است. به این صورت که میانگین رتبۀ دارایی
است، میزان مهاجرت معكوس پس از احداث سد افزایش داشته است و  افزایش جمعیت گونه های جانوری بعد از احداث سد بیشتر شده

 تعاون میان بهره برداران روستاهای منطقه بعد از احداث سد بیشتر شده است.
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 مقدمه

ها از طریق رودخانه. ها شکل بگیرندکنار رودخانههای بشری در نیاز انسان به آب موجب شده است بیشتر تمدن 

بخشی به مناظر فرهنگی با ارائۀ غذا، آب، و سایر خدمات فرد خود و همچنین شکلمشخصات هیدرولوژیک منحصربه

. (Marcus et al., 2012اند )زیست نقش مهمی ایفا کردهبوم، در شکل دادن به فیزیک زمین، مناظر و محیطزیست

شده و بینی، ارزیابی و بازتاب و مدیریت درنظرگرفتهأثیرات اجتماعی تحلیل فرایندی است شامل پیشارزیابی ت

ها( و نیز هر ها، طرح، برنامهریزی مداخالت )سیاستزیست انسانی که ناشی از برنامهعواقب ناخواسته در محیط

ری که به عنوان مورد پایدارتر در فرایند تغییر اجتماعی به استناد آن توسط چنین مداخالتی است؛ به طو

. به همین دلیل در مدیریت منابع آب، به (Tilt et al., 2009)فیزیکی عادالنه به کار رود زیست انسانی و زیستمحیط

مطالعات است اهمیت  محیطی که حاصل اینتوسعۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجه شده و تأثیرات زیست

ای از منابع تحقیقاتی در یک نگاه جامع و با بررسی خالصه. (Tahmicioglu Et al., 2007)  روزافزون یافته است

 ,Derakhshan & Toghian)برداری، از نظر اجتماعی داخل و خارج کشور، سدها در مراحل مختلف احداث و بهره

2014; Malek hosini & Mirak zade, 2014) مالی و اقتصادی ،(Rahmati & Nazarian, 2009; Aoami, 2015)، 

 ;GHragozlo et al., 2013)، فیزیکی (Rahmati & Nazarian, 2009; Pirstani & shfghati, 2008)طبیعی 

Aoami, 2015  ،)معیشتی(Kura et al., 2017؛ Chandy et al., 2012) 

شعتی، ایجعاد این پژوهش به بررسی اثرات احداث سد زیویه بر وضععیت معیتأثیرات عمیقی بر جای خواهند گذاشت. 

 اشتغال، تغییر الگوی کشت، تعاون و تغییر رفتاری مردمان منطقه می پردازد.

با  قیشد. تحق یابیاز آن ارز یمستقل ناش یرهایو متغ میتنظ یاصل یۀشش فرضهدف اصلی از این پژوهش، بررسی 

عنوان نمونه از احداث سد بهمتأثر  یخانوارنفر از خانوارها 383بهره بردار از  282 یبر رو یاطبقه یروش تصادف

انجام نشده  هیویسد ز یبر رو یقیاست که تا کنون تحق نیحاضر ا قیمهم در ارتباط با تحق ۀانجام شده است. نکت

  است. دهیرس یاست که در زمان کم  به بهره بردار ییسد ها نیاست و درکشور جز اول

Khaton abadi et al(2019) اجتماعی و زیست محیطی  احداث سد شاه  -صادیدرپژوهشی به بررسی اثرات اقت

قاسم یاسوج پرداختند که بیان کردند احداث سد اثراتی بر بهبود درآمد روستاییان، افزایش سطح زیر کشت منطقه، 

بهبود وضعیت اشتغال، تنوع در محصوالت کشاوزی، افزایش تولیدات در منطقه، بهبود وضعیت توریستی منطقه  را 

  .به دنبال دارد

Ahmadvand et al(2014) های کشاورزی در پشت مخزن سد، احداث سد به علت قرار گرفتن برخی روستاها و زمین

آثار اقتصادی و اجتماعی منفی فراوانی در پی دارد و این تبعات برای جوامع روستایی که به دلیل شرایط خاص 

از  Turton (2013) اند، دوچندان استایی وابستهجغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کامالً به محیط جغرافی
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رویکرد معیشت پایدار و اصول آن جهت تدوین برنامه و راهکارهایی برای توسعۀ روستایی و نابودی فقر در کامبوج 

ترین چیزهایی هستند ها و مزارع عمدهخانه در پژوهش خود نشان دادند کهWang et al (2014)  بهره گرفته است.

تر یا از نظر کیفی شود، مزارع جدید اغلب کوچکها همیشه جبران میروند. در حالی که خسارات خانهن میکه از بی

به « چارچوبی برای تجزیه و تحلیل تأثیر اجتماعی سدهای بزرگ»در  Wang et al (2012) .فقیرتر از قبل هستند

زیست و وساز است بر محیطمراه با ساختهای هیدرولوژیکی بزرگ که هاین نکتۀ مهم دست یافتند که اغلب طرح

ویژه در بخش کشاورزی به رویکرد تنوع در اقتصاد روستایی به Tilt et al( 2009)گذارد جوامع محلی تأثیر می

اند با روستاها و های کشاورزی متنوعی بودهپرداخته و یادآوری کرده است که خانوارهای روستاهایی که دارای فعالیت

اند و تأکید بر های معیشتی )اقتصادی، اجتماعی، انسانی( متفاوتها و داراییقد این اصل، در شاخصخانوارهای فا

  .ها استترین راهکار کاربردی پژوهش آنسازی اقتصاد روستاها برای تحقق معیشت پایدار روستاییان مهممتنوع

 روش تحقیق
بهره برداران پایاب سد زیویه در بایگانی شرکت تحقیق حاضر بر اساس داده های حاصل از بررسی پرونده های 

تعاونی تولید روستایی پایاب سد زیویه، پرسش و پاسخ با کشاورزان، مشاهده و تحقیقات میدانی در روستاهای منطقه 

انجام شد. در این پژوهش میزان تولید محصول گندم تحویل داده شده توسط کشاورز، تعداد مهاجرین فصلی جهت 

شهرستان ها، تعداد ساخت و ساز در روستاها و بازسازی ساختمان های فرسوده، میزان سطح باغات  کار در سایر

کشت شده، تعداد و نوع گونه های جانوری و میزان شراکت و رانت زمین کشاورزی در بین مردمان روستاهای 

نی و دهیاری های مختلف قبل و بعد از احداث سد زیویه به روش جمع آوری اطالعات از طریق شرکت تعاو

 روستاهای بزوش، گازرخانی، کاشتر، تیلکو و زیویه بررسی و مقایسه گردید.

 نتایج و بحث
فرضیۀ اصلی تنظیم و متغیرهای مستقل ناشی از آن ارزیابی شد. تحقیق با روش تصادفی  شش این تحقیق،در

عنوان نمونه انجام شده است. ز احداث سد بهمتأثر ااز خانوارهای  خانوارنفر 383بهره بردار از  282ای بر روی طبقه
تحقیقی بر روی سد زیویه انجام نشده است و درکشور جز نکتۀ مهم در ارتباط با تحقیق حاضر این است که تا کنون 

ای تازه و نوآورانه آثار و این تحقیق به شیوهاولین سد هایی است که در زمان کم  به بهره برداری رسیده است. 
بل و بعد از احداث سد را با رویکرد معیشتی )در نظر گرفتن تمام جوانب معیشت پایدار( بررسی کرده پیامدهای ق

 است.
برای سرمایه های معیشتی نشان داد که احداث سد بر سرمایه های معیشتی تاثیرگذار است با افزایش نتایج حاصل 

( باعث افزایش اشتغال ودرآمد خانوارها شده 2ماره ( و افزایش مقدار تولید )نمودار ش۱مقدار عملکرد )نمودار شماره 
دهند که احداث سد باعث . نتایج پرسشگری تحقیق به همراه چندین مصاحبۀ مستقیم با مردم منطقه نشان میاست
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اند و در مجموع مند شدهخانوارها از آن بهرهبیشتربوده و نمحدود راین تأثیوشده است، دائم ایجاد اشتغال و درآمد 
 باعث ارتقا دارایی ها و سطح معیشت روستاییان شده است.ث سد احدا

افزایش های انسانی های انسانی تأثیرگذار است. یعنی از نظر خانوارها با احداث سد میزان داراییاحداث سد بر سرمایه
ر فرایند ها و مبادالت فرهنگی با متخصصان حوزۀ سد و کسانی که به نحوی دچشمگیری داشته است. افزایش تماس

ای کمک های نوین به منطقه، به تقویت نظام ارزشی توسعهآالت و فناوریاند و ورود ماشینساخت سد مشغول
اند و فخرفروشی و تجمالت در رفتار های زندگی سادهروستاییان مردمانی با سبک (Mirzai et al,. 2010)خواهد کرد

پس تاثیر جرت به شهرها دستخوش تغییرات فراوانی خواهد شد. شود. این امر با مهاو ظاهر آنان کمتر مشاهده می
سد برروی مهاجرت معکوس و بازگشت مردمان روستا به مناطق روستایی باعث تاثیر مثبت برروی ثبات فرهنگ و 

توان گفت که احداث سد به طور به عبارتی میآدابی و رسوم  و سبک زندگی ساده و بیآالیش روستایی میشود و 
 شود.های انسانی میدارایی افزایشسبک و شیوۀ زندگی مردم مناطق متأثر موجب  ثابت نگه داشتن غیرمستقیم و با 

های های اجتماعی نیز تأثیرگذار است. یعنی از نظر خانوارها با احداث سد میزان داراییاحداث سد بر سرمایه
برانگیز که با احداث و آبگیری سد آشکار داشته است. برخی از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی چالش اجتماعی کاهش

اند از: برخورد و ارتباط با مردم گوناگون از شهرهای دور و نزدیک با فرهنگ، زبان، پوشش و نیز آداب و شدند عبارت
 های اجتماعی و، آداب و رسوم و در کل شاخصهرفتارهای متفاوت و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن مناسبات عرفی

فرهنگی مردم منطقه؛ تهدید خاطرات جمعی، زبان بومی، احساس تعلق به محیط و زادگاه بومی، خویشاوندی و 
های سنتی آبیاری، باغداری و معماری. نکتۀ حائز اهمیت در ارزیابی تأثیرات سد، تأکید های فامیلی و حتی نظامحلقه

های روستایی است. احداث سد بر آثار نامطلوب سد بر روی هویت اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه جامعۀ هدف بر
 .(Mirzai et al,. 2010)آوردهای مردم پدید میگذارد و تعارضاتی را در میان گروهساختارهای اجتماعی تأثیر می

های طبیعی حداث سد میزان داراییهای طبیعی نیز تأثیرگذار است. از نظر خانوارها با ااحداث سد بر سرمایه
باعث افزایش گونه های گیاهی و جانوری و افزایش مالهیان و جانوران آبزی میشود اما پیدا کرده است.  افزایشنیز

تاثیر منفی آن بر منطقه می تواند افزایش گازهای گلخانه ای براثر پوسیده شدن پوشش گیاهی می تواند باشد.یا به 
 و زمینهای زیادی نیز از آثار منفی احداث سد می تواند باشد.زیر آب رفتن باغات 

  

 گیری و پیشنهادهانتیجه
با روش  قی. تحقکندمی یابیارز را از آن یمستقل ناش یرهایو متغ میتنظ یاصل یۀشش فرضاین پژوهش بررسی 

عنوان نمونه انجام شده داث سد بهمتأثر از اح یخانوارنفر از خانوارها 383بهره بردار از  282 یبر رو یاطبقه یتصادف

ها در قالب توصیفی ای، مقاالت و سایتبدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهاست. 

تغییر الگوی کشت؛ قبل از ها در قالب تحلیلی توصیف شده است. نتایج و گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیه

شد گندم بود که عملکرد خوبی نداشت، اما حال یشتر زمینها دیم بودند و محصولی که کشت میاحداث سد زیویه ب
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با آبی شدن بیشتر زمینها محصول کشت شده هم تغییر کرده و عملکرد محصوالت بهتر شده است افزایش درآمد 

ن در منطقه؛جالیز محصولی اشتغال زنا خانوار؛ افزایش درآمد خانوارها تابع افزایش مقدار تولید محصول می باشد

مهاجرت معکوس؛با افزایش درآمد و  است که بیشترین سطح زیر کشت را در منطقه به خود اختصاص داده است

افزایش زمینه های پایه ای معیشت پایدار و رفاه کافی در زندگی بدون دغدغه و مشکالت ازدحام و شلوغی شهر 

جرت کرده بودند، به روستاها و بازسازی ساختمانهای فرسوده شده باعث بازگشت روستاییانی که قبال به شهر مها

افزایش گونه های جانوری  درمنطقه؛ احداث سد باعث فضا ها و شرایطی شده که گونه های گیاهی و گونه  است.

همبستگی مردمان روستاهای اطراف و رفع ناسیونالیستی در  های جانوری موجود در منطقه افزایش و متنوع شده

از تقسیم اراضی برای افزایش عملکرد جلوگیری شود و جوامع روستاهای همجوار و همچنین پیشنهاد می شود  بین

 ایجاد شود. های شغلی مرتبطشدۀ مرتبط با سد فرصتگذاریهای سرمایهشریک کردن مردم در طرحبا 
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