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  چکیده

  

هاي زیاد و مشکالتی را و منافع آن، هزینه اجتماعی مزایاي واسطه به بزرگ سدهاي احداث

 این پژوهش بررسیهدف از . هستند ناپذیر جبران موارد برخی در که داشته همراه بهنیز 

واقع در شهرستان سنقروکلیایی  جوبکبود علیا روستاي بر ،)سلیمانشاه(پیامدهاي سد شهدا 

 مطالعه مورد جامعه. گیري از تحلیل محتوا انجام پذیرفت بهره و باشد که با رویکرد کیفیمی

 12داد گیري هدفمند تعباشند که با روش نمونهمیپژوهش کشاورزان روستاي جوبکبود علیا 

گیري از مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده  ها با بهره آوري دادهجمع. نفر از آنان انتخاب شدند

هاي  داده. هاي میدانی آغاز گردید و تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت مستقیم و یادداشت

روستا حاصل در قالب دو مرحله کدگذاري باز و محوري تحلیل و پیامدهاي سد شهدا بر این 

 بردن بین از مانندشهدا داراي پیامدهاي منفی  سد که داد نشان پژوهش هاي یافته. تبیین گردید

تبدیل  عدم روستا، آسیب زدن گردشگران به محصوالت کشاورزان روستا، ارتباطی هاي راه

 .بوده است کشاورزان محصوالت و زمین بردن بین از هاي کشاورزي دیم روستا به آبی و زمین

اطمینان از آب در دسترس در فصول کم آب شامل مزیت سد براي کشاورزان روستا  ،همچنین

  . باشد میها  و جلوگیري از بروز سیالبهاي آبی  جهت آبیاري زمین ،مانند تابستان

  

 جوبکبود علیا ،سد شهدا، توسعه کشاورزيتوسعه روستایی، : کلیدي هايواژه

  

  مقدمه

. اهمیت سد و سدسازي بر کسی پوشیده نیست     

هاي مختلف به منظور  طی هزاران سال مردمان سرزمین

مهار آب و تأمین آب آشامیدنی، آبیاري و اخیراً آب مورد 

آمار سدهاي . اند نیاز صنایع به احداث سد پرداخته

 13احداث شده طی دو دهه پس از پیروزي انقالب از 

در حال حاضر، در برنامه . افتسد افزایش ی 60سد به 

شبکه آبیاري  48سد مهم و  70تأمین آب کشور 

 ,.Zarghani et al)زهکشی در دست اجرا قرار دارد 

 گسترش و بشر زندگی بر آب ثیراتأت گرچه. (2013

 ادعا شده اما ،است شده شناخته جهان سراسر در هاتمدن

بهره رايب که هاییپروژه از نظر، مورد اقتصادي مزایاي که

و  نشده حاصل شده، طراحی آب منابع از برداري

 مضرات کاهش براي ضروري هايبینی پیش ،همچنین

انجام  درستی به اجتماعی و اقتصادي محیطی، زیست

 به مطالعاتی المللی، بین هايسازمان برخی حتی. اند نشده

کشورهاي  در آب مینتأ هايپروژه کردن متوقف منظور

 مدیریت در دلیل همین به. اندداده انجام توسعه حال در

مورد  اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، توسعه آب، منابع

 این حاصل که محیطی زیست ثیراتأت و گرفته قرار توجه
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 Sait( است یافته افزون روز اهمیت است مطالعات

Tahmicioglu et al., 2007 .(طراحی مطالعات در امروزه 

 طور همان شوند، می انجام جدید هايیافته اساس بر که

 گیرند،می قرار توجه مورد و تکنیکی اقتصادي لئمسا که

 باید نیز فرهنگی و اجتماعی محیطی، زیست هايارزش

 جمله از سدها انواع زمینه این در .گیرند قرار توجه مورد

 آلودگی نظیر هاییآلودگی موجب نیز زیرزمینی سدهاي

 Ishida(هاي زیرزمینی خواهد شد آب بر روي نیتروژنی

et al., 2003.(  

هاي  ها و پروژه بررسی سوابق اجرایی طرح     

هاي  ریزي دهد که در برنامه عمرانی در کشور ما نشان می

گذشته همانند بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، 

زیست از هاي منابع طبیعی و محیط اهمیت و ارزش

ها بدون  ده و بسیاري از آنگیران پنهان بو دیدگاه تصمیم

برداري  محیطی طراحی و بهرهتوجه به مالحظات زیست

نتیجه و پیامدهاي چنین اقداماتی بروز . شده است

هاي مختلف، تخریب و خسارت به منابع طبیعی  آلودگی

اما  ،)Pirstane & Shafghati, 2008( در کشور بوده است

 سایر بالق در آب منابع توسعه هاي طرح بودن اي پایه

 با رابطه در صحیح ریزي برنامه اهمیت ها، بخش

 اجراي اگرچه. است ساخته ضروري را آن از برداري بهره

 عمر اما گذرد، می سال هزاران آب به مربوط هاي پروژه

 سال پنجاه از بیش به آب منابع نوین ریزي برنامه

 محیطی زیست پیامدهاي ارزیابی آن، از فراتر و رسد نمی

 گذارده عرصه به پا که نیست دهه سه از بیش توسعه

 عنوان به اشتباه به نیز کوتاه مدت همین در اما است،

 سبب همین به و شده مطرح توسعه ضد بر فرآیندي،

 داشتن مدنظر در توسعه حال در کشورهاي از بسیاري

 به توجه با. هستند میل بی گذاري سیاست سطح در آن

 توسعه در کشور آب منابع عمده و اساسی نقش بر تأکید

 این پایدار توسعه که نکته این و اجتماعی و اقتصادي

 نیز ها بخش سایر پایدار توسعه ضامن ارزشمند، منبع

   ).Tabatabaeinaeine & Maknon, 2003(بود  خواهد

 توسعه در ایران دولت اساسی هاي سیاست از یکی     

 از جلوگیري روستا، اقتصاد به بخشیدن تنوع روستایی

 شهري، مناطق به روستایی مناطق از رویه بی مهاجرت

 روستایی و شهري مناطق بین فضایی هاي نابرابري کاهش

 هایی طرح و ها برنامه قالب در کلی اهداف این که است

 هاي بخش در شده هدایت صورت به و شده تدوین

 اجراست حال در روستایی نواحی در بویژه کشور مختلف

)Motyeilangrode et al., 2005(. پایدار توسعه مفهوم 

 تمام از بهینه برداري بهره خصوص در امروزي جهان در

 و خشک اقلیمی شرایط به توجه با و بوده مطرح منابع

 از پایدار استفاده ایران، فالت پهنه بر حاکم خشک نیمه

 قلمداد مذکور هاي طرح توسعه رکن مهمترین آب منابع

 و مهار چگونگی در است الزم منظور بدین و شود می

 و مهار. گردد خاصی توجه آن به سطحی هاي آب کنترل

 جهت مناسب هاي روش اتخاذ و سطحی هاي آب کنترل

 در طوالنی سابقه ارزش، با منبع این از برداري بهره

 اخیر هاي سال در و داشته ایران مردم تمدن و فرهنگ

 رشد از ناشی تقاضاي میزان افزایش با تدریج به نیز

 اهمیت بر بیشتر چه هر شهرها، شدید تراکم و جمعیت

 و اول هاي برنامه در که طوري به است شده افزوده آن

 1368 سال از کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، دوم

 صرف کشور عمرانی اعتبارات از توجهی قابل مقادیر

 دست پایین آبی هاي طرح و سدها اندازي راه و احداث

 ,Plan and Budget Organization(است  شده ها آن

 در مانعی عنوان به سدها احداث که هاست سال). 1993

 عظیم، مخازن در آن ذخیره کردن و آب حرکت برابر

 راهکارهاي از یکی  غیره و انرژي تولید و سیالب کنترل

 بزرگ سدهاي آن، عالوه بر. است رفته شمار به اساسی

 طبیعت، بر انسانی نبوغ استیالي و ملی غرور نمادهاي

 ها،مهارکننده سیالب غذا، و آب برق، کننده مینتأ

 هر ملی استقالل کننده تضمین و ها بیابان آبادکننده

 هر .(Perstane & Shafaqhe, 2008)است  بوده کشور

 و اجتماعی مزایاي واسطه به بزرگ سدهاي احداث چند

 را آن، مضراتی زیاد منافع وجود با و آنها زیاد هاي هزینه

 ناپذیر جبران موارد از ايپاره در که داشته همراه به نیز

  .(Karimigashni & Chmanche, 2006)هستند 

دهد که  هاي صورت گرفته نشان می بررسی     

توانند سبب بروز پیامدهاي مثبتی مانند توسعه  سدها می

پذیري در  اقتصادي، تولید انرژي، کنترل سیل، توریسم

 ,Siakia(اطق پایین سد و دسترسی به آب شوند من

توانند  و از سوي دیگر، می )Reynolds, 2011؛ 2012

منجر به پیامدهاي ناگوار اجتماعی، اقتصادي و زیست 

 ,.Becka et al(محیطی در مناطق تحت نفوذ خود شوند 
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این در  .)Namy, 2007 & Anorefa et al., 2009؛ 2012

حالی است که بسیاري از محققان بر این باورند 

ها  پیامدهاي مثبت احداث سدها بیشتر از اثرات منفی آن

هاي پژوهش  یافته ).Saleh et al., 2010( باشدمی

Aghile et al. (2007)  نشان داد که در صورت مدیریت

محیطی روي سد مخزنی بعد از احداث نه  صحیح زیست

رات منفی را کاهش داد بلکه اثرات مخرب توان اث تنها می

هاي مخرب در برخی فصول  طبیعی مانند بروز سیالب

 Tilt et al (2008). .سال در رودخانه را نیز کنترل نمود

در بررسی اثرات سدهاي بزرگ مقیاس، یک رنج از اثرات 

اجتماعی مشترك بین سدهاي بزرگ مقیاس را ذکر 

و اقامت در یک مکان  مهاجرت: اند که عبارتند از کرده

دیگر، تغییرات در ساختار اقتصاد و سیستم استخدامی، 

هاي جنسیت و  اثرات روي سالمتی مردم و نسبت

ونقل و ترابري و  فرهنگ، اثرات روي سیستم حمل

در پژوهشی بیان داشت که  Aguiree (2005). مسکن

احداث سد، خطرات متنوع و زیادي را براي جوامع تحت 

اختالف بین : کرده است، که عبارتند از تأثیر ایجاد

مردمی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر 

سد قرار گرفته بودند، همچنین، مردمی که به صورت 

-ها و زمینمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته بودند خانه

اند و منجر هایشان را به دلیل زیر آب رفتن از دست داده

همچنین، جوامعی که به . ستها شده ابه جابه جایی آن

صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته بودند، متحمل 

ها،  ها و مسیرهاي ارتباطی آنخساراتی مثل تخریب راه

ها، مشکالتی در زمینه منابع آب قابلیت دسترسی آن

 & Mansorian .ها و باالخره مشکالت بهداشتیآن

Mohamadi (2005) در تحقیق خود به این نتیجه 

رسیدند که پروژه اجراي طرح آبخیزداري از نظر 

اقتصادي قبل از اجرا به طور دقیق ارزیابی نشده و در 

مهاجرت روستاییان، اشتغال و افزایش علوفه دام تأثیري 

ترین مزیت اجراي طرح کاهش یکی از مهم. نداشته است

سیل در منطقه بوده و در استفاده از منابع روستایی در 

ز رضایت اهالی حاصل نشده و در کل اجراي طرح نی

درصد روستاییان از انجام طرح به دلیل عدم  50بیش از 

استفاده از امکانات روستایی که مهمترین آن نیروي کار 

 .Hossiene etal . اند بیکار روستایی بوده رضایت نداشته

از مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که قبل از  (2007)

بر در نظر گرفتن مالحظات فنی، احداث هر سدي عالوه 

اقتصادي و اجتماعی باید با مطالعه وضعیت طبیعی 

هاي ناشی از اجراي سد در  ها و چالش حوزه، فرصت

ارتباط با منابع طبیعی را شناسایی و براي آینده منطقه 

  .ریزي نمود برنامه

هاي بزرگ  با توجه به اینکه جهت احداث پروژه     

را تحت تأثیرات مستقیم و  همانند سدسازي مناطقی

دهد، به نظر رسید که تحقیقی  غیرمستقیم خود قرار می

در این زمینه صورت گیرد؛ تا مشخص شود که احداث 

سد عالوه بر تأثیراتی که بر روي روستاهاي دوردست 

تواند بر  اي می دارد، چه تأثیرات مثبت یا منفی

راین روستاهاي نزدیک و پیرامون خود داشته باشد، بناب

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهاي سد شهدا 

شهرستان سنقروکلیایی بر روستاي جوبکبود علیا انجام 

  .پذیرفت

  

  روش تحقیق

کیفیاز لحاظ پارادایم  این پژوهش     
١

با و  

رویکردي طبیعت گرایانه
٢

گیري از تحلیل و بهره 

جامعه مورد مطالعه  .انجام گردیدمحتواي عرفی 

- پژوهش، کشاورزان روستاي جوبکبود علیا تشکیل می

، 1385این روستا با استناد به آمارگیري سال  .دهند

 نفر جمعیت دارد 208بوده که  خانوار 61داراي 

)statistics, 2006 .( این در حالی است که با توجه به آمار

و خانوار  56، روستاي جوبکبود علیا داراي 1390سال 

در تحقیق ). statistics, 2011(باشد  نفر جمعیت می 171

گیري  از نمونه ها، ، براي مشخص کردن تعداد نمونهحاضر

هدفمند
٣

استفاده گیري از تکنیک گلوله برفی  با بهره 

گیري هدفمند، هدف انتخاب مواردي است  در نمونه. شد

که با توجه به موضوع تحقیق اطالعات زیادي داشته 

                                                                                  
1
 . Qualitative Research 

2
 . Naturalistic Approach 

3
 . Purposed Sampling 
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منظور آشنایی با مطلعین کلیدي به. باشند
١

به میان  

از طریق . لی روستاي جوبکبود علیا مراجعه شداها

و دامداران  تعدادي از کشاورزان ،پرسش از اهالی روستا

کشاورزان (هاي متفاوت از لحاظ مالکیت زمین با وضعیت

که  هاي مختلف سنی، گروه)خرده پا و کشاورزان بزرگ

با مراجعه به . شدنداسایی زمین کشاورزي داشتند، شن

 .دیگر را معرفی کردند مطلعاین افراد هر کدام چند 

ها داده شده بود، به  افرادي که بیشترین رفرنس به آن

گیري تا رسیدن به  نمونه وعنوان اعضاي نمونه انتخاب 

اشباع تئوریک
٢

ها  آوري داده همچنین، جمع. ادامه یافت 

 یافته انفرادي،ساختاراده از تکنیک مصاحبه نیمه با استف

هاي  یادداشت و مشاهده مستقیمهاي گروهی، بحث

و  هاي چندگانه بکارگیري روش. میدانی استفاده شد

ها در پژوهش کیفی،  آوري داده در جمع منابع چندگانه

ها را از طریق فرآیندي که از آن به  اعتبار یافته

سازي گوشه سه
٣
 Cohen et)دهد  شود، افزایش می یاد می 

al., 2000). مصاحبه نیمه ساختاریافته  12جام پس از ان

هر کدام به مدت حداقل یک هاي پژوهش، با نمونه

بدین ترتیب که . ساعت، اشباع تئوریک حاصل گردید

ها  ها تکراري شد و مفاهیم جدیدي از سوي نمونه پاسخ

، پس از تبدیل آوري شده هاي جمع داده. دریافت نگردید

به منظور منظم و سیستماتیک  متن،ها به شدن همه آن

 در بودن مراحل کدگذاري در گرنددتئوري، این پژوهش

قالب دو مرحله کدگذاري باز و محوري تحلیل محتوا 

سازي  سی و مفهومکدگذاري باز شامل فرآیند برر. شد

ها،  در پژوهش حاضر، پس از مرور داده. ها است داده

روستاي  بر شھداجمالت در برگیرنده پیامدهاي سد 

استخراج و مفاهیم مشابه با یک کد  ،لیاجوبکبود ع

 23در انتهاي این مرحله بندي گردیدند، مشترك، کد

در مرحله بعد یعنی در کدگذاري . مفهوم شکل گرفت

پس . ها کشف گردید محوري ارتباط و پیوند میان مقوله

گانه حاصل از کدگذاري  سهبیست و  مفاهیماز مقایسه 

شد که هر کدگذاري محوري تشکیل  طبقه در 6باز، 

ها با یک عنوان به خصوصی مشخص کدام از این طبقه

                                                                                  
1
 . Key Informant 

2
 . Theoretical Saturation 

3
 . Triangulation 

با توجه به اینکه در این پژوهش ما به دنبال  .گردید

ترسیم مدل خاصی نبودیم، استفاده از کدگذاري انتخابی 

در نهایت، نتایج به دست آمده به جامعه  .صورت نگرفت

تأیید قرار گرفت، این  مورد مطالعه بازگردانده شد و مورد

ها را باال می برد که به سه گوشه کار نیز اعتبار یافته

 .سازي معروف است

 نوع از کرمانشاه استان در شھدامخزنی  سد     

 102 فاصله در و بوده رسی هسته با خاکی سدهاي

 15 همدان، کیلومتري 100 کرمانشاه؛ شهر کیلومتري

ده  روستاي کیلومتري 2 سنقر، شهرستان کیلومتري

 شرقی طول 47 و 32 جغرافیایی مختصات در و سلیمان

 رودگاو رودخانه روي بر شمالی عرض 34 و 52 و 20 و

 ایران غرب در واقع سیروان رودخانه اصلی هاي شاخه از

 ارتفاعات سطحی هاي آب آوري جمع از پس که باشد می

 شاخه با تالقی از پس غرب و غرب جنوب – شرق شمال

 شده احداث گردد، می مبدل سیروان رودخانه به قشالق

روستاي جوبکبودعلیا واقع در  ).Adati, 2005( است

شهرستان سنقروکلیایی، بخش کلیایی، دهستان سطر 

قرار  شھداکیلومتري از سد  3باشد که در فاصله  می

جمله روستاهاي پایین دست  زاین روستا ا. گرفته است

باشد که از دیرباز از آب رودخانه گاورود  می سد شهدا

استفاده از طبیعت هاي آبی خود و  جهت آبیاري زمین

 مردمان این دیار اکثر درآمد .است بکر رودخانه بهره برده

  . شود می تأمین دامداري و کشاورزي از

  

  هاي تحقیق یافته

 هاي مکالمه تمامی ابتدا ها، داده تحلیل منظور به     

 متون ها به میدانی و مصاحبه هاي ادداشتی ،شده ضبط

هاي دادهي  کلیه سپس. شدند تبدیل نوشتاري

 سعی. گرفتند قرار بازبینی مورد مجدد آوري شده جمع

 به نسبت کلی دید ها داده مکرر مرور با که بود این بر

 بعدي،ي  مرحله در. شود کسب شده آوري جمع هاي داده

 و مهم هاي عبارت جمله، به جمله استراتژي از استفاده با

 این حاصل. شدند مشخص پژوهش موضوع با مرتبط

 مردم بر شهدا سد ، تأثیراتمفهوم 23 شناسایی مرحله،

روستاي جوبکبود علیا بود که با عنوان کدگذاري باز 

  .ارایه گردیده است) 1( جدول معروف است که در
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  )کدگذاري باز(ها  مفهوم سازي داده -1 جدول

 ها کدگذاري باز داده ردیف

 آبی به روستا دیم هاي زمین تبدیل عدم 1

  روستا در جدید محصوالت کشت عدم 2

 *جذب گردشگران 3

  .آسیب رساندن گردشگران به محصوالت و درختان منطقه  4

  *اشتغال ایجاد 5

  کارگرانتأخیر زیاد در پرداخت حق الزحمه   6

  همجوار روستاهاي سایر و سنقر شهر به روستا ارتباطی جاده به رساندن آسیب 7

  روستا مردم درآمد افزایش در تغییر عدم 8

  روستا کشاورزان هاي مقدار قابل توجهی از زمین بردن بین از 9

 محصوالتشان و زمین بردن بین از راضی کردن مردم روستا بایت عدم 10

 اي جاده ترافیک شدن بیشتر 11

  خشک شدن طبیعت زیبا و بکر پایین دست سد  12

  ها زمین روي گذاري سرمایه افزایش عدم 13

 دیم به روستا آبی هاي زمین از قسمتی شدن تبدیل 14

 هم با روستاییان مزارع بین ارتباطی هاي راه رفتن بین از 15

 خرابی آن از پس روستا ارتباطی هاي راه بازسازي عدم 16

 و خشک شدن مراتع شده رودخانه باعث پایین رفتن آب رودخانه، از ماسه حد از بیش برداشت 17

 هاي آبی خود  دریافت پول از مردم روستا، بابت آبیاري زمین 18

 .*هاي آبی روستا عدم تأثیر پدیده خشکسالی بر روي زمین 19

البته در حال ترغیب مردم به (روستا  در )اي آبیاري بارانی و قطره(جدید  آبیاري هاي روش آمدن وجود به عدم 20

 )هاي کشاورزي هستند سازي زمین هاي آبی روستا و یکپارچه منظور آبیاري بارانی براي زمین

  ها جلوگیري از بروز سیالب  21

 ^سد نزدیک روستاهاي به توجه عدم 22

 ^دوردست روستاهاي براي سد مثبت اهداف 23

 ^  
  

  

مزیت سد *: پژوهش    تیم برداشت از حاصل مطالب

  براي کشاورزان روستا

 استخراج هاي عبارت نمودند سعی محققان سپس

 این. کنند فرموله معنادار هاي طبقه قالب در را شده

 شامل ها که به کدگذاري محوري معروف است،طبقه

  روستا، در کشاورزي هاي زمین خرید براي رقابت عدم

  

  

  

  

پیامدهاي نامطلوب  منطقه، در کشاورزي توسعه عدم

 بردن بین از اشتغال پایدار، ایجاد عدم پذیري، توریسم

 محصوالت و زمین بردن بین از روستا، ارتباطی هاي راه

 در. باشند می ها آن به هزینه پرداخت بدون کشاورزان

  .شده است پرداخته ها طبقه از کی هر تفصیل به ادامه
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  روستا در کشاورزي توسعه عدم -2 نمودار

  

  روستا در کشاورزي توسعه عدم

طبقه صورت گرفته با عنوان ، )2(با توجه به نمودار 

. باشد عدم توسعه کشاورزي در روستاي جوبکبود علیا می

هاي؛ ترغیب مردم به تبدیل طبقهاین طبقه داراي زیر 

، عدم )آبیاري بارانی(هاي آبیاري جدید در روستا  روش

هاي دیم روستا به آبی، عدم کشت تبدیل شدن زمین

هاي محصوالت جدید در روستا و عدم توسعه زمین

  . باشدکشاورزي روستا می

ی رغم انتظارات از احداث ها نشان داد که عل بررسی

هاي توسعه  وانسته بر پتانسیلاین سد نتسد شهدا 

و  بگذارد زیاديروستا تأثیر مثبت این کشاورزي 

شود، کشت محصوالت جدیدي در منطقه کشت نمی

هاي آبی اغلب این روستا همانند گذشته در زمین

در . باشدهاي دیم گندم و نخد میآفتابگردان و در زمین

 هاي آبیاري نیز همانند گذشته در حالاین راستا روش

گیرد، اما کارهایی به حاضر به صورت سنتی انجام می

هاي آبیاري  منظور ترغیب مردم روستا جهت انجام روش

همچنین، هیچ زمین دیمی . جدید در حال انجام است

مورد  در این .در روستا به آبی تبدیل نشده است

  .اي را به عنوان نمونه در اینجا آورده شده استمصاحبه

 شھدا سد احداث با که داشت بیان X4نمونه 

 هیچ است، نشده تبدیل آبی به ما دیمی هاي زمین"

 تمام و کنیم نمی کشت هم جدیدي محصول

 هم گذشته در که هستند محصوالتی همان محصوالتمان

  . "شدند می کشت

  

 

  

  
  پیامدهاي نامطلوب تویسم پذیري -3نمودار 

   

 .است شده تصادفی مشکالت باعث خودش ترافیک این که است شده اي جاده ترافیک باعث  - 

  .اند شده و درختان منطقه مردم محصوالت به رساندن آسیب باعث گردشگران  - 

 عدم درآمدزایی از این گردشگران براي روستا  - 

 توریسم پذیري پیامدهاي نامطلوب

  روستا در جدید آبیاري هاي روش تبدیل ترغیب مردم به  -

 آبی به روستا دیم هاي زمین کردن تبدیل عدم  -

   روستا در آبی جدید محصوالت کشت عدم  -

 کشاورزي هاي زمین توسعه عدم  -

  روستا در کشاورزي توسعه عدم
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  پیامدهاي نامطلوب گردشگري

ها از سدها  برداري یکی از بهرهبا توجه به اینکه 

شرایطی است که براي گردشگري مهیا  استفاده از

اي با  ، طبقه)3(در این مورد با توجه به نمودار شود،  می

پذیري ایجاد شده  پیامدهاي نامطلوب توریسمعنوان 

هاي؛ آسیب زدن گردشگران به  است که حاوي زیر طبقه

محصوالت کشاورزان و درختان منطقه، به وجود آمده 

اي و بروز تصادفات، عدم به وجود آمدن  ترافیک جاده

  درآمد با استفاده از گردشگران براي مردم روستا در زمان

اي از  وص نیز در ادامه نمونهدر این خص. انجام تحقیق

 X5نمونه . هاي به عمل آمده بیان شده استمصاحبه

 افزایش باعث شهدا سد احداث"که  داشت بیان

 ما براي گردشگري این اما است، شده گردشگري

 ترافیک باعث بلکه است، نیاورده وجود به را درآمدي

 شده سنقروکلیایی شهرستان با ما ارتباطی ي  جاده

هاي مورد مطالعه همچنین، یکی دیگر از نمونه. "است

X6  به رساندن آسیب باعث گردشگران"بیان داشت که 

  . "شوند می آفتابگردان جمله از ما کشاورزي محصوالت

  

  

  
  هاي کشاورزي و محصوالت کشاورزان آسیب رساندن به زمین :4 نمودار

  

  کشاورزان محصوالت وآسیب رساندن به زمین 

نیز مشخص گردیده  )4(همان طوري که در نمودار 

طبقه آسیب رساندن به زمین و محصوالت است، 

هایی شامل؛ از بین بردن کشاورزان، داراي زیر طبقه

هاي کشاورزان و عدم رضایت مردم در محصوالت و زمین

یا قرار است پرداخت مبالغی که به آنان داده شده است 

داده شود، خشک شدن درختان و طبیعت بکر روستاي 

جوبکبود علیا که در پایین دست سد قرار دارد و تبدیل 

. باشدهاي آبی روستا به دیم، میبخشی از زمین

هاي مورد مطالعه بیان داشتند که هنوز در زمان  نمونه

  انجام پژوهش به بعضی از مردم روستا هزینه خسارت

اند و به افرادي هم که صوالت را ندادهزمین و مح 

اي نبوده که کشاورزان اند، مبلغش به اندازهپرداخت کرده

همچنین، . اند، راضی شوند در قبال خسارتی که دیده

مردم معتقدند که با احداث سد، طبیعت بکر پایین 

اند و مراتع دست سد از بین رفته و درختان خشک شده

هاي مورد مطالعه بیان مونهنیز رو به نابودي هستند، ن

  هاي خود را براي   چرا به داشتند که   در گذشته   دام

هاي خود بردند و در کنار چراي دامحاشیه رودخانه می

-بردند و حتی ماهی صید میاز طبیعت بکر آن لذت می

ها همچنین معتقدند که با برداشت بیش از آن. کردند

ها  بیش از حد ماشین حد ماسه از رودخانه و عبور و مرور

کینی کره«هایی همانند از اطراف روستا چشمه
١

که » 

کردند هاي خود را آبیاري می ها زمینمردم از آب آن

                                                                                  
هایی اسـت کـه در اطـراف روسـتا در گذشـته آب       یکی از چشمه. ١

اطـراف  هـایی کـه در    خوبی داشته است و کشاورزان از آب آن زمین

  .کردند چشمه بوده است، آبیاري می

هاي کشاورزان و عدم رضایت مردم در پرداخت مبالغی که به  از بین بردن محصوالت و زمین  - 

 .ها پرداخت شده بود این منظور به آن

   بکر روستا خشک شدن درختان و طبیعت  - 

 .هاي آبی روستا به زمین دیم تبدیل شدن بخشی از زمین  - 

آسیب رساندن به زمین و محصوالت 
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هاي انجام شده در هایی از مصاحبهنمونه. ندخشک شده

  .ادامه بیان گردیده است

 کانال "که عنوان نمودنددر این خصوص  X7نمونه 

 انجام بهانه یک به بار هر که سد مختلف هاي کشی

 بار به باعث و گذشت می ما هاي زمین میان از گرفت می

   قابل مساحت بردن بین از و محصوالت به آسیب آوردن

  . "شد می ما کشاورزاي زمین از توجهی

باید کفش آهنی  "که داشت اذعان X8نمونه 

پوشیدي و بعد از کلی دوندگی، مبلغ ناچیزي ازشان  می

دادند،  آن هم یک دهم خسارت را هم نمیگرفتیم که  می

دهند که  هایمان هم آب می کردیم به دیم ما فکر می

   ."...قبول کردیم، اما 

  

  

  
   روستا ارتباطی هاي راه بردن بین از :5 نمودار

  

  روستا ارتباطی هايراه بردن بین از

تا، از دیگر آثار روس ارتباطی هاي راه بردن بین از

هاي؛ آسیب زیر طبقهاقتصادي سد بود که داراي 

رساندن به جاده ارتباطی روستا به شهر سنقر و سایر 

هاي ارتباطی بین روستاهاي همجوار، از بین رفتن راه

هاي ارتباطی مزارع روستاییان با هم و عدم بازسازي راه

  . باشدها میروستا پس از، از بین بردن آن

در این خصوص افراد مورد مطالعه بیان داشتند که 

-جهت احداث این سد و عبور و مرور بیش از حد ماشین

هاي ارتباطی روستا به شهر و با سایر هاي سنگین، جاد

روستاهاي همجوار به طور جدي آسیب دیدند و خیلی از 

هاي سد قابل عبور و ها نیز به دلیل عبور کانالاین راه

افراد مورد مطالعه همچنین بیان . مرور مجدد نیستند

ها و اتمام کار، پس از خراب شدن این راهداشتند که 

هاي ارتباطی روستا مجدداً مورد بازسازي قرار راه

هاي به اي از مصاحبهدر ادامه به بررسی نمونه. نگرفتند

  .شودعمل آمده در این زمینه پرداخته می

 هاي راه هاي سد کانال این" که عنوان نمود X9نمونه 

 و اطراف روستاهاي سایر اب را روستا مردم ارتباطی

 و است کرده ویران کشاورزي هاي زمین اب همچنین

 به کنند درست را شده ویران هاي راه این اینکه بدون

 تنها قبأل که راهی مثال عنوان به اند کرده رها خود حال

 بوده سطر دهستان به علیا جوبکبود روستاي ارتباطی راه

 و است شده ویران کانال این وسیله به اکنون هم است،

  . "نشده استبازسازي هنوز هم 

  

  

  

  

  

  .روستاهاي همجوار سایر و سنقر شهر به روستا ارتباطی جاده به رساندن آسیب  - 

  .هم با روستاییان مزارع بین ارتباطی هاي راه رفتن بین از  - 

 .نشده بازسازي مجدد صورت به خرابی از پس روستا ارتباطی هاي راه  - 

 

   ارتباطی هاي راه بردن بین از
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شاید براي نزدیک توجه ندارد و اهداف مثبت آن 

  .روستاهاي دور دست باشد

  

  کشاورزي هاي زمین بردن بین از و لوله کانال

  گیري

با توجه به کمبود آب در مناطق وسیعی از ایران، 

احداث . مدیریت آب از اهمیت خاصی برخوردار است

ها و ذخیره نمودن آب در پشت سدها در مسیر رودخانه

هاي روان است که بهترین روش استفاده از آب

هاي متعددي از جمله کشاورزي، تواند در زمینه

در . شرب، صنعت، گردشگري و غیره از آن استفاده شود

کنار این مزایا، احداث سد داراي اثرات نامطلوبی، از 

هاي باالدست سد، تأثیر بر جمله آب گرفتگی زمین

  دشت   زیرزمینی آب   سطحمحیط زیست منطقه، اثر بر 

......شهدا پیامدهاي احداث سد: حیدري و پاپ زن  

  

   پیامدهاي مثبت سد - 6نمودار 

، این سد داراي )6(در نهایت، با توجه به نمودار 

پیامدهاي مثبتی، همچون، جذب گردشگري، ایجاد 

هاي اشتغال، عدم تأثیر پدیده خشکسالی بر روي زمین

ها و ترغیب مردم جهت  روز سیالب

هاي آبی، بوده است که در ادامه  آبیاري بارانی براي زمین

افراد مورد مطالعه . ها پرداخته شده است

بیان داشتند که با احداث این سد، گردشگران بیشتري 

کنند، اما به واقع این گردشگران 

ها بیان داشتند که آن. دسودي براي افراد روستا ندارن

براي احداث سد نیاز به نیروي کارگري بود که در برخی 

شد، اما براي موارد از افراد این روستا استفاده می

پرداخته حق الزحمه کارگران مشکالتی وجود داشته 

ها الزحمه آن کشید تا حقاست و خیلی طول می

پدیده در ادامه با احداث این سد، تأثیر 

هاي آبی این روستا کم شده است 

  و در واقع در هر زمان از سال آب مورد نیاز براي 

هاي همچنین، نمونه. باشدهاي آبی موجود می

مورد مطالعه بیان داشتند که احداث سد باعث جلوگیري 

 . شودها در فصول پر باران سال می

 سایر و دیار این مردمان قبأل

    استفاده آنطبیعت بکر  از دست

 هر دل که است شده تبدیل بیابانی

برداشت تیم پژوهش  .آورد می لرزه

نیز از نتایج به دست آمده این است که سد به روستاهاي 

نزدیک توجه ندارد و اهداف مثبت آن 

روستاهاي دور دست باشد

  

  

کانال حفاري: 1شکل 
     

گیري بحث و نتیجه

با توجه به کمبود آب در مناطق وسیعی از ایران، 

مدیریت آب از اهمیت خاصی برخوردار است

سدها در مسیر رودخانه

بهترین روش استفاده از آبها آن

تواند در زمینه می

شرب، صنعت، گردشگري و غیره از آن استفاده شود

کنار این مزایا، احداث سد داراي اثرات نامطلوبی، از 

جمله آب گرفتگی زمین

محیط زیست منطقه، اثر بر 

  جذب گردشگر

  ایجاد اشتغال

  هاي آبی روستا عدم تأثیر پدیده خشکسالی بر روي زمین

 ها جلوگیري از بروز سیالب

  هاي مثبت سدپیامد

 

  

  

 

  

در نهایت، با توجه به نمودار 

پیامدهاي مثبتی، همچون، جذب گردشگري، ایجاد 

اشتغال، عدم تأثیر پدیده خشکسالی بر روي زمین

روز سیالبآبی، جلوگیري از ب

آبیاري بارانی براي زمین

ها پرداخته شده استبه بررسی آن

بیان داشتند که با احداث این سد، گردشگران بیشتري 

کنند، اما به واقع این گردشگران به منطقه سفر می

سودي براي افراد روستا ندارن

براي احداث سد نیاز به نیروي کارگري بود که در برخی 

موارد از افراد این روستا استفاده می

پرداخته حق الزحمه کارگران مشکالتی وجود داشته 

است و خیلی طول می

در ادامه با احداث این سد، تأثیر . پرداخت شود

هاي آبی این روستا کم شده است خشکسالی براي زمین

و در واقع در هر زمان از سال آب مورد نیاز براي 

هاي آبی موجود میزمین

مورد مطالعه بیان داشتند که احداث سد باعث جلوگیري 

ها در فصول پر باران سال میاز بروز سیالب

قبأل که اي رودخانه

دست پایین روستاهاي

بیابانی به حال ،کردندمی

لرزه به را دردمندي انسان

نیز از نتایج به دست آمده این است که سد به روستاهاي 

جذب گردشگر  -

ایجاد اشتغال  -

عدم تأثیر پدیده خشکسالی بر روي زمین  -

جلوگیري از بروز سیالب  -

پیامد
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پایین دست، تأثیرات اقتصادي و اجتماعی منفی بر 

باشد، بنابراین قبل روستاهاي باالدست و پایین دست می

محیطی آن مورد  از احداث هر سد، باید اثرات زیست

در این پژوهش به بررسی اثرات  .ارزیابی دقیق قرار گیرد

یا که یکی احداث سد شهدا بر روي روستاي جوبکبود عل

باشد، پرداخته شده  از روستاهاي پایین دست سد می

  .است

 ،پژوهش این در شده گرفته نتایج به توجه با

مسئوالن فقط روستاهاي دوردست سد  که شد مشخص

را مدنظر دارند و به روستاهاي اطراف و نزدیک سد 

احداث سد  هاي این تحقیق،طبق یافته اند، توجه بوده بی

ت زیادي روي اهالی روستاي جوبکبود شهدا تأثیر مثب

مثبت ات تأثیرعلیا نداشته است، به عبارتی در کنار 

روستاي جوبکبود  کشاورزان روي شھدا سد محدود

علیا، احداث این سد تأثیرات منفی هم، روي مردمان این 

 Karimigashni)دیار گذاشته است، این نتیجه با نتایج 

& Chmanche, 2006) تأثیرات مثبت  .همخوانی دارد

از بین رفتن نااطمینانی از خشکسالی در سد شامل؛ 

 ،هاي آبی روستا ، جهت آبیاري زمینها بعضی از سال

ایجاد اشتغال و گردشگري به همراه جلوگیري از به 

ها در فصول پرباران سال و ترغیب وجود آمدن سیالب

هاي آبی  مردم براي استفاده از آبیاري بارانی براي زمین

 ,Siakiaهاي  باشد، این نتیجه با نتایج پژوهشتا میروس

 ,Perstane & Shafaqhe)و  )Reynolds, 2011؛ (2012

 سد مذکورتأثیرات منفی  همسویی دارد، اما (2008

 جوبکبودعلیا روستاي ارتباطی هاي راه رفتن بین ازشامل 

 حد از بیش مرور و عبور ي اطراف،روستاها سایر با

 آسفالته و اصلی جاده و خراب شدن باري هاي ماشین

از بین  ،سنقروکلیایی شهرستان به روستا این ارتباطی

، خود مزارع داخل به کشاورز مردم ارتباطی هاي راه رفتن

 مردم مهاجرت شدن بیشترهاي سد،  به خاطر حفر کانال

روستا، به دلیل پایین آمدن منابع آبی روستا و پایین 

باقی ماندن  ي و دامداري،آمدن درآمد مردم از کشاورز

قبلی و عدم تبدیل شدن  صورت همان به دیم هاي زمین

 هاي زمینبخشی از  هاي آبی، تبدیل شدنآنها به زمین

و  سد کشی کانال ساخت براي( دیم زمین بهروستا  آبی

 که هاي اطراف مناطقی برداري بیش از حد از ماسه بهره

و  ها کانال بودن عمیق دلیل به داشته وجود چشمه

 روستا هاي چشمه هاي بیش از حد از ماسه، برداري بهره

هاي اطراف آن به دیم تبدیل و زمین  شده خشک

 Tilt et)هاي باشد این نتایج با نتایج پژوهشمی) اند شده

al, 2008)، (Aguiree, 2005)  و(Mansorian & 

Mohamadi, 2005) همچنین .همسویی دارد، 

مجانی  صورت به قبأل داشتند که کشاورزان روستا بیان

 استفاده رودخانه گاورود آب از هاي آبی خود براي زمین

 گذشته در که آبی مقدار همان براي حال اما کردند، می

 در این راستا. کنند پرداخت پول باید کنند، می استفاده

 اشتغال باعث است نتوانسته مذکور سد که شد مشخص

 زیرا شود، مطالعه مورد روستاي و منطقه افراد پایدار

 مشغول سد ساختمانی مراحل در کارگري به که افرادي

فق به بعد از مدت طوالنی مو ها آن از برخی اند، بوده

اند و این اشتغال بعد از  دریافت دستمزد خود شده

همچنین . کارهاي زیربنایی سد به پایان رسیده است

اي براي  جذب گردشگران به منطقه نیز نه تنها فایده

درآمدزایی مردم این روستا نداشته، بلکه برخی از 

زدن به محصوالت کشاورزان  گردشگران باعث آسیب

ها احداث سد باعث به  ر همه ایناند، در کنا منطقه شده

اي و بروز تصادفات دلخراش در  وجود آمدن ترافیک جاده

این نتایج با نتایج تحقیقات . این منطقه گردیده است

)Becka et al, 2012 ؛Namy, 2007 2009 & Anorefar 

et al, (در نهایت   با توجه به   نتایج به    .همخوانی دارد  

  .شود ارائه می دست آمده پیشنهادات زیر

   پیشنهادها

و هاي صورت گرفته قبل ریزي در برنامه استبهتر 

عی با مردمان احداث سد، همکاري و مشارکت واقحین 

 .منطقه به عمل آید

سازي به روستاهاي اث پروژه سدبهتر است در احد

دست سد توجه روستاهاي دور نزدیک سد نیز، همانند

 .شود اساسی 

ستاي جوبکبود علیا، همانند هاي دیم رو تبدیل زمین

این  مهاجرت از تا آبی، زمین روستاهاي دوردست به

 بیکاري مشکالت و شهرها به تولیدکنندگان روستایی

 جلوگیري آن در حاشیه شهرها و تخلیه روستا از بعد

 .گردد
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 سد هاي مختلف جهت فعالیت که ارتباطی هاي راه

 .گردند بازسازي ،اند شده خراب

شود جهاد  احداث سد شهدا، پیشنهاد میبا توجه به 

کشاورزي شهرستان، جهت توسعه کشت محصوالت 

جدید و پر درآمد همانند گیاهان دارویی، همکاري و 

 .هاي الزم را به کشاورزان منطقه به عمل آورد کمک
  

  سپاسگزاري

دانیم که از کشاورزان روستاي  بر خود الزم می

بی براي جوبکبود علیا که همکاري و مشارکت خو

هاي پژوهش با محققین داشتند، کمال  آوري داده جمع

  .تشکر و قدردانی را به عمل آوریم
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