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ارزيابي کيفي آثار محيطزيستي و فرهنگي سد سليمانشاه بر
توسعه روستايي منطقه تحت پوشش سد

افسانه ملکحسيني*1؛ علياصغر

ميرکزاده2

 1دانشجوي دكتري توسعه كشاورزي ،گروه ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشکده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
 2استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشکده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه
(تاريخ دريافت1932/12/11 :؛ تاريخ تصويب)1931/10/11 :

چکيده
سدها بهعنوان بخشي از مديريت منابع آب ،يکي از مهمترين سازههايي هستند كه در تنظيم جريانهاي سطحي بهويژه در مناطقي كه از
توزيع مناسب مکاني و زماني بارش برخوردار نيستند؛ نقش برجستهاي ايفا ميكنند .بنابراين ،با توجه به رشد و توسعه سدسازي در جهان
بهويژه در ايران لزوم بررسي آثار محيطزيستي سدها از اهميت ويژهاي برخوردار است .هدف اصلي اين مقاله ،ارزيابي آثار فرهنگي و
محيطزيستي سدسليمانشاه بر توسعه روستايي منطقه تحت پوشش شبکه آبياري و زهکشي سد بود .براي اين منظور ،از روش تحقيق كيفي
استفاده شده و اطالعات از طريق فن مصاحبه ،مشاهده مستقيم و قدم زدن در روستا در قالب پروتکل تدوين شده از قبل گردآوري شده
است .بهطوركلي ،در تحقيق حاضر از متدولوژي نظامهاي نرم استفاده شد و جامعه مورد مطالعه اين پژوهش ،اعضاي شورا و دهياريهاي
روستاهاي تحت پوشش شبکه آبياري و زهکشي ( )N=84بودند كه با تکتک اين افراد بهصورت سرشماري مصاحبه بهعمل آمد .براي
تحليل دادههاي بهدست آمده ،از فن تدوين نقشههايذهني و تحليل محتوا استفاده شد .نتايج تحليل محتوا در اين مطالعه نشان داد كه
بهطوركلي آثار فرهنگي سدسليمانشاه در  0دسته كلي زير خالصه ميشود .1 :مبادله فرهنگي  .2افزايش آگاهي  .9توسعه توريسم  .8احياي
مکانهايي تفريحي  .1ظهور فرهنگ شهرنشيني و  .0از بين بردن تعلقات اجتماعي– فرهنگي .همچنين از تحليل محتواي مصاحبههاي
صورت گرفته با جامعه مورد مطالعه در ارتباط با آثار محيطزيستي سدسليمانشاه  8نوع اثر بهدست آمد .1 :تغييرات آب و هوايي  .2ورود گونه
جديد پرندگان به منطقه  .9تخريب مناظر طبيعي و  .8سرسبزي منطقه.

کليد واژه ها :سد سليمانشاه ،اقدامهاي توسعهاي ،ارزيابي ،آثار محيطزيستي ،فرهنگي ،سنقر
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سرآغاز
تجربه سالهاي متمادي اقدامهاي توسعهاي بر اساس رويکرد
عمدتا اقتصادي و بدون مالحظه آثار محيطزيستي ،فرهنگي و
اجتماعياي كه بهجاي ميگذارند ،خوشايند نبوده است .اگر چه
جهان در سه دهه گذشته بر اين امر آگاهي يافته و بروز ايدههايي
مانند توسعه پايدار محصول همين آگاهي است ،اما اين آگاهي با
تأخير به كشور ما راه يافته است .به هر حال ،امروزه مشخص
شده است كه اقدامهاي توسعهاي بهسادگي به اهدافي كه براي
آنها در نظر گرفته ميشود ،دست نمييابند و دست يافتن به اين
اهداف نيازمند فراهم شدن شرايط اجتماعي خاصي است .در
ضمن ،هر اقدامي كه در راستاي توسعه انجام ميشود محتمل
است كه آثار منفي بههمراه داشته باشد و بدون لحاظ كردن اين
آثار منفي نميتوان عاقبت خوشي براي فرايندهاي توسعه متصور
شد .همچنين ،امروز دريافتهايم كه وقتي آثار فرهنگي و اجتماعي
اقدامهاي توسعهاي لحاظ نميشوند ،اجراي موفقيتآميز آنها نيز
بهعلت طيفي از مسايل مانند مقاومت مردمي ،عدم مشاركت
مردم در پيشبرد اقدامهاي يا عواقب ناشي از آثار منفي ميسر
نميشود .اقدامهاي توسعهاي در عين حال كه ميتوانند نتايج
خوشايند داشته باشند ،قادرند انبوهي از مسايل مانند فرسايش
سرمايه اجتماعي ،تخريب محيطزيستي ،ايجاد تضاد ميان دولت و
مردم ،آسيبهاي اجتماعي ،نقض حقوق قانوني مردم ،و ايجاد
تبعيضهاي اجتماعي را نيز بههمراه داشته باشند و بروز مسايل
مرتبط با هر يک از اين مقوالت ،ضد توسعهاي بهشمار ميروند
(فاضلي .)1943 ،ورود صنعت به اجتماعات محلي موجب
دگرگونيهايي چون تغيير در ساختار اكولوژيکي منطقه ،روابط
اقتصادي و اجتماعي ،شيوه معيشت و سبک زندگي مردم و...
ميشود كه اين تغييرات به طور معمول با توسعه صنعتي منطقه
همراه خواهد بود .ولي در خالل جريان توسعه صنعتي نبايد از
كنار تغييرات ايجاد شده در اجتماعات محلي با بيتفاوتي گذشت
و به جامعه و مردم بومي منطقه كه طرحهاي توسعهاي در
مجاورت آنها قرار دارد ،بيتوجهي نمود .زيرا ،توسعه صنعتي
ميتواند با لحاظ كردن يکسري شرايط منجر به توسعه
اجتماعي شود .از طرفي پيامدهاي توسعه اجتماعي ميتواند
بهنوبه خود تأثير بسيار زيادي در پيشبرد اهداف طرحهاي
توسعهاي داشته باشد و حتي موجب افزايش سودآوري اقتصادي
طرح شود .از طرف ديگر ،مطالعات نشان ميدهد بسياري از
مشکالت و موانع بهوجود آمده در مسيـر اجراي پـروژهها ،بهدليل
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قضاوتهاي سطحي در مورد افراد و گروههاي درگير و ذينفع در
پروژه و عدم تعامل مناسب با آنها و براساس انتظارات و
ارزشهاي آنها بوده است (طالبيان و عمرانيمجد.)1941 ،
گرچه در سالهاي اخير موقعيت بهتر شده است ،با وجود اين در
برنامهريزيها ،بهويژه در كشورهاي صنعتي ،تأثير اجراي طرحها
روي ميراثهاي بالقوه فرهنگي هنوز ناديده گرفته ميشود.
سدهاي بزرگ ،تأثيرهاي منفي قابل توجهي بر اين ميراث از
طريق از ميان بردن منابع محلي فرهنگي (معابد ،صحنها،
مزارها ،مکانهاي مقدس و مذهبي ،هنرهاي دستي و ساختمانها)
و به زير آب رفتن و خراب شدن آثار باستاني (آثار گياهي و
جانوري ،معابد ،مزارها و آثار معماري) ميگذارند .آثار باستاني
ممکن است بخشي از زندگي فرهنگي جوامع محلي يا آثاري
متعلق به قبل از ورود آنها به آن محل باشد .ايجاد فرسايش آب
در سواحل ،ميتواند آثار باستاني را در معرض ديد قرار داده و
سبب غارت آنها يا حفاريهاي غيرقانوني هنرهاي دستي و آثار
باارزش شود .سدها نيز ممکن است موقع اجراي طرحهاي
آبياري ،اصالح اراضي ،ايجاد خطوط انتقال و ساختمان جادهها،
خطوط راهآهن و شهرکهاي كارگري ،موجب از بين رفتن منابع
فرهنگي و تاريخي ،و يا خسارت زدن به آنها شوند (كميسيون
جهاني سدها .)1940 ،در بسياري از موارد ،تدابيري براي كاهش
تلفات منابع فرهنگي و باستانشناسي صورت نگرفته است.
جوامع تحت تأثير ،مکرر مساله برخورد با معابد و آثار مقدس را
در مشاورتهاي منطقهاي كميسيون جهاني سدها مطرح كردند.
هنگام ساخت سد ايناندا در آفريقاي جنوبي ،اجساد دفن شده در
محل مخزن سد را از زير خاک درآورده و يکجا دفن كردند و به
اينگونه بهشدت جوامع محلي را بر آشفته كردند .گزارشهاي
مطالعه موردي سد گراند كولي از به زير آب رفتن معابد بوميان
آمريکايي حکايت ميكند .قبايل بومي ،با امکانهاي خود و
اعتباري كه توسط مقامهاي دولتي آمريکا تأمين شده بود ،هنگام
عقبنشيني آب مخزن ،به جابهجايي مقبرههاي ياد شده
پرداختند .خطر به زير آب رفتن مقبرههاي گذشتگان ،يکي از
داليل اصلي مخالفت مردم هيمبا با سد پيشنهادي اپوپا ميباشد
).(The World Commission on Dams, 2000

با وجود اهميت شناخته شده ميراثهاي فرهنگي و تلفات
جبرانناپذير اين ميراث بهعلت ساختن سدها ،هنوز هم مديريت
اين آثار به طوركافي در فرايند برنامهريزي منظور نشده است .در
چين« ،طرح تري جرج( »)1نشاندهنده اين امر است كه چگونه
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غفلت و ناديده گرفتن مسايل ميراث فرهنگي ،ممکن است منجر
به ايجاد خسارت شود .مسايلي مانند تنگي زمان ،كمبود بودجه و
كمبود كاركنان ماهر ،بهطور جدي مانع نجات و محافظت
جايگاهها و آثار شگفتآور باستانشناسي و فرهنگي شده است.
تغييرهاي محيطزيستي و گسيختگي اجتماعي ناشي از احداث
سدهاي بزرگ و تأسيسات وابسته مانند طرحهاي آبياري،
ميتوانند تأثيرهاي منفي قابلتوجهي روي جمعيتهاي محلي و
جوامع پاييندست دشتها بگذارند .براي جوامع ،گسيختگي
اجتماعي -فرهنگي ميتواند عذابآور باشد .مطالعه موردي سد
كاريبا حکايت از آن دارد كه مردم دره گومبه تونگا ،در برابر
اسکان اجباري خود واكنش عاطفي شديدي نشان دادند .از بين
رفتن پايههاي توليدي جامعه در كشاورزي و ماهيگيري ،به
كمبود مواد غذايي و در نتيجه به گرسنگي و سوءتغذيه خواهد
انجاميد .مطالعه موردي كاريبا نشان ميدهد كه كمبود جدي مواد
غذايي در سالهاي  1314تا  1301را ميتوان در عوامل مربوط
به اسکان جستجو كرد (كميسيون جهاني سدها.)1940 ،
شركت مديريت منابع آب ايران ،معاونت پژوهش و مطالعات پايه،
دفتر استانداردها و معيارهاي فني ( )1948آثار سدها بر محيط
فرهنگي در مراحل اجرا و بهرهبرداري را در موارد زير خالصه
كرده است:
 .1بررسي اين كه در مرحله بهرهبرداري از سد بهدليل بيشتر
شدن دسترسيها و ايجاد تسهيالت جديد و تغيير در فيزيک
محيطزيست چه قسمتهاي از آثار باستاني و معماري و
مناظر زيبا و مناطق مورد توجه از نظر علمي تحت تأثير
تخريب يا دستبرد يا فرسايش بيشتر قرار ميگيرند.
 .2آثار فعاليتهاي بهرهبرداري از سد و خدمات جنبي آن بر
درک بهتر مردم از زندگي ،تغيير در آداب و سنن و دسترسي
به كتابخانه و سينما و گردش در پارکهاي احداثي و
محوطهها و رستورانها و ورزشگاه و امثال آن
 .9آثار اختالط فرهنگها و عقايد مختلف ،در جهت تخفيف
خرافات و يا درگيريهاي فکري و اختالفي كاركنان سد با
سکنه بومي منطقه
 .8به زيرآب فرو رفتن آثار باستاني و معماري ،مناطق زيبا و
منظرههاي خوب يا مناطقي كه از نظر علمي در زمينشناسي
مهم هستند و يا تخريب حين عمليات ساخت
 .1دسترسي به آثار باستاني و معماري و مزايا و معايب افزايش
دسترسي
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 .0تغييراتي كه در امکانات تفريحات سالم و فراغت از
گرفتاريهاي شهر ،گردش برون شهري پيش ميآيد ،بهويژه
عدم دسترسي به فضاهاي باز و چشماندازها
 .1ايجاد تغييراتي در الگوي جهانگردي و ايرانگردي (گردشگري)
منطقه
شركت مديريت منابع آب ايران ،معاونت پژوهش و مطالعات پايه،
دفتر استانداردها و معيارهاي فني ( )1948آثار سدها بر
محيطزيست را در موارد زير ميداند:
آثار احداث سد بر محيط انسانساخت در مراحل اجرا و
بهرهبرداري

 .1آثار بر كيفيت هوا :در اين بخش اثر بر افزايش غبار در
منطقه ،افزايش گازهاي آلودكننده هوا مانند كربن مونوكسيد،
سولفوري دي اكسيد و اكسيدهاي ازت به طور معمول
بررسي ميشود .در ضمن ،اين كه چند درصد به رطوبت
نسبي منطقه اضافه ميشود؟ نتيجه مثبت است يا منفي؟ آثار
در حد تلطيف هوا است و هوا را به محدوده آرامش نزديک
ميكند يا خير؟ نيز بايد بررسي شود.
 .2آثار صوتي در منطقه :آنچه مسلم است عمليات ساختماني و
دستگاههايي كه بهكار گرفته ميشود ،سر و صداي زيادي
توليد خواهند كرد و مسلما تراز صوتي منطقه را افزايش
خواهند داد.
 .9آثار فاضالبها :فاضالبهاي توليدي در محيطهاي
انسانساخت و يا افزايش پسابهاي كشاورزي در صورت
راهيابي به رودخانه باالدست ،مخزن سد و يا رودخانه پايين
دست آلودگيهاي شيميايي و زيستشناختي بهدنبال خواهند
داشت .در بخش محيطزيست انساني با ويژگيهاي بومشناختي
بايد افزايش توليد فاضالبها بررسي شود.
آثار سد بر محيط فيزيکي و شيميايي در مراحل اجرا و
بهرهبرداري

احداث سدها به طور معمول موجب ايجاد تغييراتي در شرايط
موجود مؤلفههاي فيزيکي و شيميايي در محل باالدست و
پاييندست سد ميشود .گاهي اين آثار در راستاي بهبود وضع
طبيعي است و در پارهاي از مواقع ،آثار نامناسب محيطزيستي را
شامل ميشود ،بهگونهاي كه منافع اصلي احداث سد را
بهطورنسبي و يا بهطوركلي از بين ميبرد.
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آثار بر توپوگرافي منطقه :تغييراتي كه در سيماي كلي منطقه
بهوجود ميآيد و محدودهاي به زير آب خواهد رفت را بررسي
ميكند.
آثار بر جو و اقليم منطقه :آثار بر دماي منطقه بالفصل سد،
تغييرات بر جابهجايي هوا ،آثار بر تبخير ،نم نسبي ،روزهاي
يخبندان ،ايجاد مه ،بارندگي را مورد بررسي قرار ميدهد.
آثار بر زمينشناسي :در واقع حذف سيالبهاي كوچک و
بزرگ در باالدست سد و پاييندست سد و تغييرات
رسوبگذاري و آثار بعدي آنها را مورد بررسي قرار ميدهد.
آثار بر خاکشناسي منطقه
آثار بر آبهاي سطحي منطقه
آثار بر آبهاي زيرزميني و افزايش آبدهي چاهها ،قناتها و
چشمهها

آثار بر محيط زيستشناختي در مراحل اجرا و بهرهبرداري

 .1آثار سد و درياچه آن بر جوامع گياهي
 .2آثار سد و درياچه بر جوامع جانوري و زيستگاههاي آن.
در نهايت ،اين مطالعه در پيآن است كه پاسخ پرسش اصلي
يعني آثار فرهنگي و محيطزيستي سدسليمانشاه بر توسعه
روستايي منطقه تحت پوشش شبکه آبياري و زهکشي سد را
ارايه دهد.
مواد و روشها
روش پژوهش
از آن جا كه بررسي كمي آثار فرهنگي و محيطزيستي بهعلت
نقص شاخصها ،آمار و مالحضات انساني غيرممکن بود.
بنابراين ،رويکرد كلي پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي كيفي
بوده است .تحقيقات كيفي بر پارادايم طبيعتگرايانه استوار است
كه بر اصالت تعدد واقعيتها ،اعتبار ذهنيت در مقابل عينيت،
تأكيد بر شناخت كل و جامعيت پديدههاي انساني ،و انعکاس
نقش شرايط فرهنگي در دادههاي پژوهش تأكيد دارد .از اينرو،
براي كشف موضوعات توسعهاي مناسب است و به درک عميق و
جامعِ چرايي و چگونگي پديدهها كمک ميكند( Krippendorff,
 .)2004در اين پژوهش ،نيز براي تبيين آثار فرهنگي و
محيطزيستي سد سليمانشاه رويکرد كيفي مورد استفاده قرار
گرفته است .اين پژوهش يک تحليل محتواي كيفي است كه با
تقيل دادههاي كيفي و براساسهبندي آنها ،ميكوشد تا معناي

آنها را درک كند .تحليل محتواي كيفي ،تحليل دادههاي كيفي
براي استخراج درونمايههاي اصلي آن و كشف الگوهاي موجود
بين دادههاست .تحليل محتوايي بيش از نيم قرن است كه
تركيب مفيدي از كدگذاري در تحقيقات كيفي را بهسادگي حفظ
كرده و توانسته است پلي ارتباطي بين تحقيقات كمي و كيفي
باشد ( .)Krippendorff, 2004منظور از تحليل محتوا آن است
كه بتوان بر اساس آن ،ويژگيهاي يک متن گفته يا نوشته شده
را بهطور واقعبينانه يا عيني و بهطور سيستماتيک شناخت و از
آنها نيز استنتاجهايي درباره مساله نمود (كريپندورف1914 ،؛
سرمد و همکاران .)1941 ،روش تحليل محتوا از مراحل زير
تشکيل شده است (زماني:)1911 ،
 .1گردآوري و تنظيم نظر افراد نسبت به موضوع مورد مطالعه
 .2تعيين مطالب و موضوعات اساسي و تهيه پرسشها يا
فرضيههاي تحقيق
 .9تمركز بر فرضيهها يا سؤالهاي تحقيق ،بررسي نظريهها،
استخراج و ثبت اطالعات از پاسخنامهها تحت هر يک از
عناوين فرضيههاي تحقيق (پرسشهاي تحقيق)
 .8تحليل و توجيه اطالعات استخراج و استنباط شده
 .1استنتاج و جمعبندي نهايي
هدف كلي اين پژوهش ،ارزيابي آثار فرهنگي و محيطزيستي
سدسليمانشاه بر توسعه روستايي منطقه تحت پوشش شبکه
آبياري و زهکشي سد بود و از ميان روشهاي تحقيق كيفي از
مصاحبههاي عميق ،مشاهدات ميداني و «قدم زدن در روستا(»)2
استفاده شده است .براي اين منظور ،اعضاي شورا و دهياريهاي
روستاهاي منطقه تحت پوشش سد ( )N=84كه  12روستا را در
بر ميگرفت بهعنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند كه با
تمامي اين افراد در قالب پروتکل تدوين شده از قبل بهصورت
سرشماري مصاحبه بهعمل آمد .اطالعات بهدست آمده از طريق
فن تدوين نقشههايذهني( )9و تحليل محتوا مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت .نقشهذهني بهعنوان تکنيک گرافيکي قوي
شناخته شده است كه ميتواند در هر بعد از زندگي بهمنظور بهبود
يادگيري و درک بهتر بهكار گرفته شود و كارايي را در
يادداشتبرداري ،طوفانمغزي ،حفظ و تجزيه و تحليل افزايش
خواهد داد ( .(Buzan, 2003نقشهذهني يک روش گرافيکي
براي بيان ايدهها و مفاهيم است و بهعنوان يک ابزار ذهني-
تصويري به ساختار اطالعاتي و انجام بهتر تجزيه و تحليل،
درک ،تـركيب كردن ،يادآوري و تـوليد ايـدههاي جديـد كمـک
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ميكند ).)Farrand, 2002
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه و ساختگاه سد مخزني سليمانشاه در استان
كرمانشاه (شکل  )1و در فاصله  112كيلومتري شهر كرمانشاه،
 11كيلومتري شهر سنقر 2 ،كيلومتري روستاي سليمانشاه و در
مختصات جغرافيايي " 92و " 81طول شرقي و " 21و " 12و
" 98عرض شمالي بر روي رودخانه گاوهرود از شاخههاي اصلي
رودخانه سيروان واقع ميباشد .محدوده شبکه آبياري و زهکشي
دشت سنقر نيز در غرب شهر سنقر بين مدارهاي  21و  81و 91
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و  81طول شرقي و  81و  98و  19و  98عرض شمالي واقع شده
است .از جمله اهداف كلي سد مذكور ،ميتوان به تأمين آب
شرب شهرستان سنقر به ميزان ( 1 -1پنج تا هفت) ميليون متر
مکعب در سال اشاره كرد .همچنين ،تأمين آب كشاورزي اراضي
دشت سنقر به وسعت  1911هکتار و ايجاد تأسيسات تفريحي و
رفاهي جهت اهالي منطقه ،دو هدف ديگر اين طرح هستند كه
در راستاي بحث توسعه روستايي ميباشند (مهندسان مشاور
گاماسياب.)1942 ،

شکل ( :)1موقيعت منطقه مورد مطالعه
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يافتهها
نتايج حاصل از مفهومپردازي و شکلدهي به متن مصاحبههاي
صورت گرفته با اعضاي شورا و دهياريهاي روستاهاي منطقه
تحت پوشش شبکه آبياري و زهکشي سد سليمانشاه در خصوص
آثار فرهنگي و محيطزيستي سد مذكور كه حاصل تحليلهاي
صورت گرفته بر اساس روش كار ذكر شده در بخش
روششناسي بود ،نشان داده شده است جدول ( .)1نتايج تحليل
محتوي مصاحبههاي انجام شده نشان داد كه آثار فرهنگي و
محيطزيستي سد مذكور در قالب  1موضوع محوري قابل بحث
است .موضوع اول به مبادله فرهنگي بر ميشود كه اين موضوع
محوري خود ناشي از يک موضوع اوليه تحت عنوان اختالط
فرهنگي بود كه با  0كد در قالب جلوههاي كالمي زير بيان شده
است .الف .امکان وصلت دو خانواده با هم (آشنايي گردشکران با
اهالي روستاهاي منطقه) با  9فراواني ب .تأثير فرهنگي ناشي از
ورود مسئولين و دستاندركاران سد با  11فراواني ج .ديدن شيوه
برگزاري مراسمات مختلف منطقه توسط گردشگران با  1فراواني
د .آشنايي با نوع پوشش ،گويش سکنه بومي منطقه و متقابال
مردم منطقه با گردشگران با  11فراواني ه .ترغيب گردشگران به
ديدن ديگر آثار باستاني شهر سنقر با  1فراواني ت .آشنايي با

آثار فرهنگي

آثار
محيطزيستي

شيوهي زندگي سکنه بومي منطقه ،اعتقادات ،هنر ،اخالق ،دانش
بومي ،ارزشها ،معماري منطقه ،موسيقي ،صنايع دستي با 10
فراواني .موضوع محوري آگاهي از يک موضوع اوليه تحت عنوان
«افزايش شناخت» با يک كد نمايانگر و  98فراواني شکل گرفته
است .توريسم ،موضوع محوري ديگري است كه از يک موضوع
اوليه جذب گردشگر بومي و غيربومي و ترويج گردشگري با 2
كد نمايانگر شکل گرفته است .يکي ديگر از آثار فرهنگي سد
سليمانشاه ترويج فرهنگ شهرنشيني است كه در قالب يک
موضوع اوليه با يک كد و  4فراواني شکل گرفته است .موضوع
محوري نابودي تعلقات اجتماعي– فرهنگي از يک موضوع اوليه
با  8كد و  23فراواني شکل گرفته است .آثار محيطزيستي
موضوع محوري ديگري است كه از  8موضوع اوليه شکل گرفته
است .الف .تغييرات آب و هوايي با  9كد نمايانگر ب .ورود
پرندگان جديد با  1كد نمايانگر و  11فراواني ج .تخريب مناظر
طبيعي با  1كد نمايانگر و  19فراواني د .سرسبزي منطقه با  2كد
نمايانگر .بهطوركلي ،نتايج حاصل از تحليل محتواي نظرات
جامعه پاسخگو در خصوص آثار فرهنگي و محيطزيستي سد
سليمانشاه را ميتوان در شکل مشاهده كرد شکل (.)2

.1
.2
.9
.8
.1
.0

مبادله فرهنگي 
آگاهي 
توسعه توريسم
احياء و آباداني مکانهاي تفريحي 
گسترش فرهنگ شهرنشيني 
از بين بردن تعلقات اجتماعي-فرهنگي

.1
.2
.9
.8

تغيييرات آب و هوايي
ورودگونهجديد پرندگانبه منطقه
تخريب منابع و مناظر طبيعي 
سرسبزي منطقه

شکل ( :)2آثار فرهنگي و محيطزيستي سد سليمانشاه از نظر جامعه پاسخگو
عاليم«  و  و  » به ترتيب نشانه آثار مثبت ،منفي و مثبتمنفي ميباشد.
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جدول( :)1مفهومپردازي و شکلدهي به متن مصاحبههاي انجام شده با اعضاء شورا و دهياريهاي روستاهاي منطقه تحت
پوشش شبکه آبياري و زهکشي سد سليمانشاه در خصوص آثار فرهنگي و محيطزيستي سد

 امکان وصلت  2خانواده با هم (آشناييگردشگران با اهالي روستاهاي منطقه)
 تاثير فرهنگي ناشي از ورود مسئولين ودستاندركاران سد
 ديدن شيوه برگزاري مراسمات مختلف منطقهتوسط گردشگران
 آشنايي با نوع پوشش ،گويش سکنه بوميمنطقه و متقابال مردم منطقه با گردشگران
 ترغيب گردشگران به ديدن ديگر آثار باستانيشهر سنقر
 آشنايي گردشگران با شيوه زندگي سکنه بوميمنطقه ،اعتقادات ،هنر ،اخالق ،دانش بومي،
ارزشها ،معماري منطقه ،موسيقي ،صنايع
دستي و ...
 افزايش شناخت از طريق گفتمان بين مردممنطقه و گردشگران
 -ترويج آداب تفريج و گردشگري در منطقه

98

11/49

افزايش شناخت

افزايش آگاهي

0

12/1

 -ورود گردشگران به منطقه

84

111

جذب گردشگربومي و
غير بومي و ترويج
گردشگري

توسعه توريسم

 خيلي از مکانهاي تفريحي در روستاهاي منطقهتحت پوشش بواسطه احداث اين سد آباد شدهاند

9

0/21

11

21/49

1

11/81

11

21/49

1

11/81

10

99/99

اختالط فرهنگي

11

91/21

احياء مکانهاي
تفريحي

4

10/00

فرهنگ شهرنشيني

 -ازبين رفتن مساجد و تکايا در پشت سد

3

14/11

 -از بين رفتن اماكن مذهبي

9

0/21

 -از بين رفتن مدارس

9

0/21

 -به زير آب رفتن قبور نياكان

18

23/10

 -كاهش دماي هواي منطقه(حدود  9درجه)

84

111

 -شرجي شدن هوا

84

111

 -افزايش رطوبت هوا

84

111

 -ورود پرندگان جديد به منطقه

11

91/21

ورود پرندگان جديد

 -از بين رفتن مناظر طبيعي در پشت سد

19

21/14

تخريب مناظر طبيعي

 -گسترش فضاي سبز و سرسبزي و آباداني منطقه

84

111

 -افزايش پوشش گياهي منطقه

84

111

 -نمود فرهنگ شهرنشيني در منطقه

از بين رفتن تعلقات
اجتماعي – فرهنگي

مبادله فرهنگي

احيا و آباداني
مکانهاي
تفريحي
ظهور فرهنگ
شهرنشيني

نابودي تعلقات
اجتماعيفرهنگي

تغييرات آب و هوايي

سرسبزي منطقه

آثار مثبت و منفي
محيطزيستي

محيط زيستي

پاسخگويان

محوري

اثر

فرهنگي

عبارات توصيف کننده

فراواني

درصد

موضوع اوليه

موضوع

نوع
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سدسليمانشاه از ابعاد زير داراي آثار مثبت و منفي بر توسعه
روستايي منطقه تحت پوشش خود بوده است.

همچنين ،به منظور ريشهيابي و نحوه آثار فرهنگي و
محيطزيستي احداث سد بر توسعه روستايي منطقه روش تدوين
نقشههايذهني بهكار گرفته شد شکل ( .)9بر اساس اين نقشه،

کاهش
دماي هوا

افزايش رطوبت

شرجي شدن هوا

تغييرات
فرهنگ شهرنشيني

آب و هوا

مبادله فرهنگي

+

+
افزايش شناخت

احياي مکانهاي تفريحي

+

آثار فرهنگي سد

آثار محيطزيستي

سليمانشاه

سد سليمانشاه

+

+

توريسم

تخريب مناظر

+

ورود پرندگان
جديد به منطقه

+
سرسبزي منطقه

طبيعي پشت سد

از بين رفتن
به زير آب رفتن قبور نياکان

از بين رفتن مدارس

تعلقات اجتماعي
از بين رفتن مساجد و تکايا

– فرهنگي

از بين رفتن اماکن مذهبي

شکل ( :)3آثار فرهنگي و محيطزيستي سد سليمانشاه در قالب نقشه ذهني ()Mind Mapping

بحث و نتيجهگيري
با توجه به تحقيقات و بررسيهاي بهعمل آمده ،مشخص شد كه
احداث سد سليمانشاه بر منطقه تحت پوشش خود داراي آثار
فرهنگي و محيطزيستي ميباشد و اين آثار براي جوامع روستايي
كه بهدليل شرايط خاص جغرافيايي ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي كامال به محيط جغرافيايي وابستهاند ،دوچندان است.
همانطور كه در تجزيه و تحليل كيفي با استفاده از روش تحليل
محتوا و نقشهذهني گزارش شد ،آثار فرهنگي و محيطزيستي سد
مذكور در دو بخش قرار گرفت كه در جدول تحليل محتوا به
تفکيک مورد بررسي قرار گرفته است .موضوع مورد بحث اين
پژوهش سنجش آثار فرهنگي و محيطزيستي سد مذكور و رابطه
آن با بحث توسعه روستايي است و اين كه نقش عوامل فرهنگي
و محيطزيستي در فرايند توسعه روستايي منطقه تحت پوشش

چيست .و اين كه كداميک از آثار شناسايي شده سد سليمانشاه
موجب توسعه روستايي منطقه و كداميک مانع توسعه منطقه
است .اين كه فرهنگ سازنده توسعه است و توسعه در مفهوم
گسترده خود بهناگريز بعد فرهنگي را دربر ميگيرد و توسعه
فرهنگي عنصري اساسي و جداناپذير از توسعه بهطوركلي است،
امري انکارناپذير است .بر اساس نتايج جدول تحليل محتوا،
مبادله فرهنگي بهعنوان يک اثر فرهنگي از سد سليمانشاه بيان
شده است .مبادله فرهنگي از طرق مختلف سبب ترغيب ديگر
گردشگران به ديدن سد و منطقه تحت پوشش آن ميشود كه
اين امر بهنوعي زمينهساز توسعه اقتصادي و اجتماعي و در نتيجه
توسعه روستايي منطقه خواهد شد.
) (Sadler et al., 2000يک روش مناسب براي سنجش آثار
اجتماعي را شناسايي تغييرات در فرهنگ جامعه ،محيطزيست،
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امنيت جسمي و روحي و ترس از آينده جامعه ميدانند .همچنين
) (Tilt et al., 2009در مطالعه خود آثار پروژههاي سدسازي بر
روي فرهنگ را بهعنوان بخشي از آثار اجتماعي عنوان كردند.
متن مصاحبههاي انجام شده با اعضاي شورا و دهياريهاي
منطقه تحت پوشش سد نشان ميدهد كه سد مذكور بستر الزم
را براي گفتمان بين گردشگران و مردم منطقه فراهم كرده است
و بهنوعي سبب افزايش آگاهي مردم و تقويت ارتباطات اجتماعي
ميشود كه نقش بسيار اساسي در توسعه فرهنگي و در نتيجه
توسعه روستايي خواهد داشت.
توريسم يکي ديگر از آثار فرهنگي سد سليمانشاه است .سد
مذكور در جذب گردشگر بومي و غيربومي موفق بوده است و
بهنوعي سبب ترغيب مردم منطقه به گردشگري و تفريح شده
است كه بهلحاظ روانشناختي تأثير بهسزايي در روحيهي افراد و
در نتيجه كارايي آنها خواهد داشت .تمامي اين مسايل به
صورت زنجيرهوار در توسعه فرهنگي و توسعه اقتصادي و در
نهايت توسعه روستايي نقش خواهند داشت .احيا و آباداني
مکانهاي تفريحي سابق كه به علت خشکساليهاي پي در پي
در منطقه قبل از احداث سد خشک شده بودند ،يکي ديگر از آثار
سد مذكور ميباشد .اين مساله تغيير در امکانات تفريحات سالم
محسوب ميشود كه در راهكار ارزيابي آثار سدها بهعنوان يک اثر
فرهنگي از سد گزارش شده است .ترويج فرهنگ شهرنشيني
يکي ديگر از آثار سد بوده كه در نوع خود سبب كاهش
نابرابريهاي شهري و روستايي و در نتيجه كاهش مهاجرت شده
است .نابودي تعلقات اجتماعي– فرهنگي تعدادي از مردم منطقه
تحت پوشش سد و پشت سد نيز يکي ديگر از آثار فرهنگي سد
بوده است كه نتيجه مطالعه (رحمتي و نظريان )1944 ،ميباشد.
مقوله نابودي تعلقات اجتماعي– فرهنگي ،ارتباط تنگاتنگي با
كاهش مشاركت مردم در انجام موفقيتآميز اينگونه پروژهها
دارد و مانعي در راه پيشرفت و توسعه آنها محسوب ميشود كه
در نوع خود قابل بحث است .آثار محيطزيستي در كل در قالب
يک موضوع محوري گنجانده شده است .تغييرات آب و هوايي
يکي از آثار سد بوده كه براساس نظر مردم تحت پوشش سد جو
مطلوب و لطيفي را توانسته است براي مردم منطقه ايجاد كند كه
در نوع خود هم در جذب گردشگر تأثير دارد ،هم در كاهش
مهاجرت مردم منطقه .ورود پرندگان جديد به منطقه بهعلت
وجود درياچه پشت سد نيز يکي ديگر از آثار محيطزيستي سد
مذكور بوده است .تخريب مناظر طبيعي زيباي پشت سد يکي از

325

آثار منفي محيطزيستي سد سليمانشاه ميتواند باشد كه در مقابل
با ايجاد و احيا مکانهاي تفريحي و در مجموع سرسبزي و
آباداني منطقه تحت پوشش توانسته اين اثر منفي را تا حدي
كاهش دهد .بر اساس يافتههاي تحقيق ،پيشنهادهاي زير
بهمنظور تقويت آثار مثبت و تضعيف آثار منفي ارايه ميشود:
 براساس نتايج تحليل محتوا يکي از آثار فرهنگي سد مذكور
از بين بردن تعلقات اجتماعي– فرهنگي مردم منطقه ميباشد
و با توجه به اينكه مردم منطقه وابستگي شديدي به تعلقات
اجتماعي– فرهنگي خود دارند ،پيشنهاد ميشود تا حد امکان
مخزن سدها در جايي احداث شود كه كمترين آسيب را به
مناطق تحت پوشش خود بگذارند.
 با توجه به يافتههاي تحقيق كه نشان داد سد مذكور در
توسعه توريسم و جذب گردشگر نقش پررنگي را ايفا كرده
است ،پيشنهاد ميشود كه امکانات رفاهي الزم جهت اسکان
گردشگران تدارک ديده شود.
 از ديگر نتايج اين تحقيق ميتوان به مبادله فرهنگي اشاره
كرد كه سد سليمانشاه تا حدي توانسته است بستر الزم را
براي اختالط فرهنگي آماده كند .بنابراين ،به دستاندركاران
و مسئولين اينگونه پروژهها پيشنهاد ميشود موزههايي از
صنايع دستي و روستايي ،هنرها ،فرهنگ پوشش و خوراک،
موسيقي و  ...مناطق تحت پوشش سدها تأسيس نمايند كه
بهنوعي در توسعه فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي و در نتيجه
توسعه روستايي تأثير داشته باشد.
 با توجه به اين كه در بيشتر موارد بهنوعي ناگريز به احداث
سد در منطقهاي هستيم كه به نابودي تعلقات اجتماعي-
فرهنگي مناطق تحت پوشش منجر ميشود و خود همين
مساله زمينهساز مقاومت مردم و كاهش مشاركت آنها در
انجام موفقيتآميز اينگونه پروژهها ميباشد ،بنابراين،
پيشنهاد ميشود كه در زمينه انتقال آثار فرهنگي ،باستاني،
مذهبي و حتي قبور نياكان براي كاهش تألمات روحي و
همکاري آنها با اين پروژهها اقدامهايي صورت گيرد.
يادداشتها
1. Three Goregs Project
2. Transect
3. Mind Mapping
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