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 چکيده

 از كه مناطقي در ويژهبه سطحي هايجريان تنظيم در كه هستند هاييسازه ترينمهم از يکي ،آب منابع مديريت از بخشي عنوانبه سدها 
 جهان در سدسازي توسعه و رشد به توجه با ،بنابراين كنند.مي ايفا ايبرجسته نقش نيستند؛ برخوردار بارش زماني و مکاني مناسب توزيع

 و فرهنگي آثار ارزيابي ،مقاله اين اصلي هدف است. برخوردار ايويژه اهميت از سدها زيستيمحيط آثار بررسي لزوم ايران در ويژهبه
 كيفي تحقيق روش از ،منظور اين براي .بود سد زهکشي و آبياري شبکه پوشش تحت منطقه روستايي توسعه بر سدسليمانشاه زيستيمحيط

 شده گردآوري قبل از شده دوينت پروتکل قالب در روستا در زدن قدم و مستقيم مشاهده مصاحبه، فن طريق از اطالعات و شده استفاده
 هايدهياري و شورا اعضاي ،پژوهش اين مطالعه مورد جامعه و شد استفاده نرم هاينظام متدولوژي از حاضر تحقيق در ،كليطوربه است.

 رايب .آمد عملبه مصاحبه سرشماري صورتبه افراد اين تکتک با كه بودند (N=84) زهکشي و آبياري شبکه پوشش تحت روستاهاي
 كه داد نشان مطالعه اين در محتوا تحليل نتايج شد. استفاده محتوا تحليل و ذهنيهاينقشه تدوين فن از ،آمده ستدهب هايداده تحليل

 ياحيا .8 توريسم توسعه .9 آگاهي افزايش .2 فرهنگي مبادله .1 شود:مي خالصه زير كلي دسته 0 در سليمانشاهسد فرهنگي آثار طوركليبه
 هايمصاحبه محتواي تحليل از همچنين فرهنگي. –اجتماعي تعلقات بردن بين از .0 و شهرنشيني فرهنگ ظهور .1 تفريحي هايينمکا

 گونه ورود .2 هوايي و آب تغييرات .1 آمد: دستبه اثر نوع 8 سدسليمانشاه زيستيمحيط آثار با ارتباط در مطالعه مورد جامعه با گرفته صورت
 منطقه. سرسبزي .8 و طبيعي مناظر تخريب .9 منطقه به نپرندگا جديد
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 سرآغاز
 رويکرد اساس بر ايتوسعه هاياقدام متمادي هايسال تجربه
 و فرهنگي ،زيستيمحيط آثار مالحظه بدون و اقتصادي عمدتا

 چه اگر است. نبوده خوشايند گذارند،مي جايبه كه اياجتماعي
 يهايهايد بروز و يافته آگاهي امر اين بر گذشته دهه سه در جهان
 با آگاهي اين اما است، آگاهي همين محصول پايدار توسعه مانند

 مشخص هامروز ،حال هر به است. افتهي راه ما كشور به خيرأت
 براي كه اهدافي به سادگيبه ايتوسعه هاياقدام كه است شده
 اين به يافتن دست و يابندنمي دست ،شودمي گرفته نظر در هاآن

 در است. خاصي اجتماعي شرايط شدن مفراه نيازمند اهداف
 محتمل شودمي انجام توسعه راستاي در كه اقدامي هر ضمن،
 اين كردن لحاظ بدون و باشد داشته همراهبه منفي آثار كه است
 متصور توسعه هايفرايند براي خوشي عاقبت تواننمي منفي آثار
 ماعياجت و فرهنگي آثار وقتي كه ايمدريافته امروز ،همچنين شد.

 نيز هاآن آميزموفقيت اجراي شوند،نمي لحاظ ايتوسعه هاياقدام
 مشاركت عدم مردمي، مقاومت مانند مسايل از طيفي علتبه

 ميسر منفي آثار از ناشي عواقب يا هاياقدام پيشبرد در مردم
 نتايج توانندمي كه حال عين در ايتوسعه هاياقدام شود.مين

 فرسايش مانند مسايل از انبوهي ادرندق باشند، داشته خوشايند
 و دولت انمي تضاد ايجاد ،زيستيمحيط تخريب اجتماعي، سرمايه

 ايجاد و مردم، قانوني حقوق نقض اجتماعي، هايآسيب ،مردم
 مسايل بروز و باشند داشته همراهبه نيز را اجتماعي هايتبعيض
 رونديم شماربه ايتوسعه ضد مقوالت، اين از يک هر با مرتبط

 موجب محلي اجتماعات به صنعت ورود (.1943 )فاضلي،
 روابط منطقه، اكولوژيکي ساختار در تغيير چون يهايدگرگوني
 ...و مردم زندگي سبک و معيشت شيوه اجتماعي، و اقتصادي

 منطقه صنعتي توسعه با معمول طور به تغييرات اين كه شودمي
 از نبايد صنعتي عهتوس جريان خالل در ولي بود. خواهد همراه

 گذشت تفاوتيبي با محلي اجتماعات در شده ايجاد تغييرات كنار
 در ايتوسعه هايطرح كه منطقه بومي مردم و جامعه به و

 صنعتي توسعه زيرا، .نمود توجهيبي ،دارد قرار هاآن مجاورت
 توسعه به منجر شرايط سرييک كردن لحاظ با تواندمي

 تواندمي اجتماعي توسعه يامدهايپ طرفي از شود. اجتماعي
 هايطرح اهداف پيشبرد در زيادي بسيار تأثير خود نوبهبه

 اقتصادي سودآوري افزايش موجب حتي و باشد داشته ايتوسعه
 از بسياري هددمي نشان مطالعات ،ديگر طرف از .شود طرح

  دليلبه ها،روژهـپ اجراي رـمسي در آمده وجودبه موانع و مشکالت

 در ذينفع و درگير هايگروه و افراد مورد در سطحي هاياوتقض
 و انتظارات براساس و هاآن با مناسب تعامل عدم و پروژه
 .(1941 مجد،عمراني و طالبيان) است بوده هاآن هايارزش

 در اين وجود با است، شده بهتر موقعيت اخير هايسال در چهگر
 هاطرح اجراي تأثير نعتي،ص كشورهاي در ويژهبه ها،ريزيبرنامه
 شود.مي گرفته ناديده هنوز فرهنگي بالقوه هايميراث روي

 از ميراث اين بر توجهي قابل منفي هايتأثير ،بزرگ سدهاي
 ها،صحن )معابد، فرهنگي محلي منابع بردن ميان از طريق

 ها(ساختمان و دستي هنرهاي مذهبي، و مقدس هايمکان مزارها،

 و گياهي )آثار باستاني آثار شدن خراب و تنرف آب زير به و
 باستاني آثار گذارند.مي (معماري آثار و مزارها معابد، جانوري،

 آثاري يا محلي جوامع فرهنگي زندگي از بخشي است ممکن
 آب فرسايش ايجاد باشد. محل آن به هاآن ورود از قبل به متعلق

 و داده قرار ددي معرض در را باستاني آثار تواندمي سواحل، در
 آثار و دستي هنرهاي قانونيغير هايحفاري يا هاآن غارت سبب

 هايطرح اجراي موقع است ممکن نيز سدها .شود باارزش
 ها،جاده ساختمان و انتقال خطوط ايجاد اراضي، اصالح آبياري،
 منابع رفتن بين از موجب كارگري، هايشهرک و آهنراه خطوط

 )كميسيون شوند هاآن به زدن سارتخ يا و تاريخي، و فرهنگي
 كاهش براي تدابيري موارد، از بسياري در (.1940 سدها، جهاني
 است. نگرفته صورت شناسيباستان و فرهنگي منابع تلفات
 را مقدس آثار و معابد با برخورد مساله مکرر ،تأثير تحت جوامع

 كردند. مطرح سدها جهاني كميسيون ايمنطقه هايمشاورت در
 در شده دفن اجساد جنوبي، آفريقاي در ايناندا سد ساخت امهنگ

 به و كردند دفن جايک و درآورده خاک زير از را سد مخزن محل
 هايگزارش كردند. آشفته بر را محلي جوامع شدتبه گونهاين

 بوميان معابد رفتن آب زير به از كولي گراند سد موردي مطالعه
 و خود هايامکان با مي،بو قبايل كند.مي حکايت آمريکايي
 هنگام بود، شده تأمين آمريکا دولتي هايمقام توسط كه اعتباري

 شده ياد هايمقبره جاييهجاب به مخزن، آب نشينيعقب
 از يکي گذشتگان، هايمقبره رفتن آب زير به خطر پرداختند.

 باشدمي اپوپا پيشنهادي سد با هيمبا مردم مخالفت اصلي داليل
(The World Commission on Dams, 2000).  

 تلفات و فرهنگي هايميراث شده شناخته اهميت وجود با
 مديريت هم هنوز سدها، ساختن علتبه ميراث اين ناپذيرجبران

 در است. نشده منظور ريزيبرنامه فرايند در كافيطور به آثار اين
 چگونه كه است امر اين دهندهنشان «(1)جرج تري طرح» چين،
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 منجر است ممکن فرهنگي، ميراث مسايل گرفتن ناديده و غفلت
 و بودجه كمبود زمان، تنگي مانند مسايلي .شود خسارت ايجاد به

 محافظت و نجات مانع جدي طوربه ماهر، كاركنان كمبود
 است. شده فرهنگي و شناسيباستان آورشگفت آثار و هاجايگاه

 احداث از ناشي اجتماعي گسيختگي و زيستيمحيط تغييرهاي
 آبياري، هايطرح مانند وابسته سيساتأت و بزرگ سدهاي

 و محلي هايجمعيت روي توجهيقابل منفي هايتأثير توانندمي
 گسيختگي جوامع، براي بگذارند. هادشت دستنپايي جوامع

 سد موردي مطالعه باشد. آورعذاب تواندمي فرهنگي -اجتماعي
 برابر در تونگا، گومبه رهد مردم كه دارد آن از حکايت كاريبا

 بين از دادند. نشان شديدي عاطفي واكنش خود اجباري اسکان
 به گيري،ماهي و كشاورزي در جامعه توليدي هايپايه رفتن

 خواهد تغذيهسوء و گرسنگي به نتيجه در و غذايي مواد كمبود
 مواد جدي كمبود كه دهدمي نشان كاريبا موردي مطالعه انجاميد.
 مربوط واملع در توانمي را 1301 تا 1314 هايسال در غذايي

 (.1940 سدها، جهاني )كميسيون كرد جستجو اسکان به
 پايه، مطالعات و پژوهش معاونت ايران، آب منابع مديريت شركت

 محيط بر سدها آثار (1948) فني معيارهاي و استانداردها دفتر
 خالصه زير موارد در را برداريبهره و اجرا مراحل در فرهنگي

 :است كرده
 بيشتر دليلبه سد از برداريبهره مرحله در كه اين بررسي .1

 فيزيک در تغيير و جديد تسهيالت ايجاد و هادسترسي شدن
 و معماري و باستاني آثار از هايقسمت چه زيستمحيط
 تأثير تحت علمي نظر از توجه مورد مناطق و زيبا مناظر

  گيرند.مي قرار ربيشت فرسايش يا دستبرد يا تخريب

 بر آن جنبي خدمات و سد از برداريبهره هايفعاليت آثار .2
 دسترسي و سنن و آداب در تغيير زندگي، از مردم بهتر درک

 و احداثي هايپارک در گردش و سينما و كتابخانه به
 آن امثال و ورزشگاه و هارستوران و هامحوطه

 تخفيف تجه در مختلف، عقايد و هافرهنگ اختالط آثار .9
 با سد كاركنان اختالفي و فکري هايدرگيري يا و خرافات

 منطقه بومي سکنه

 و زيبا مناطق ،معماري و باستاني آثار رفتن فرو زيرآب به .8
 شناسيزمين در علمي نظر از كه مناطقي يا خوب هايمنظره

  ساخت عمليات حين تخريب يا و هستند مهم

 افزايش معايب و زايام و معماري و باستاني آثار به دسترسي .1
 دسترسي

 از فراغت و سالم تفريحات امکانات در كه تغييراتي .0
 ويژهبه آيد،مي پيش شهري برون گردش شهر، هايگرفتاري

 اندازهاچشم و باز فضاهاي به دسترسي عدم

 ()گردشگري ايرانگردي و جهانگردي الگوي در تغييراتي ايجاد .1
  منطقه

 پايه، مطالعات و پژوهش عاونتم ايران، آب منابع مديريت شركت
 بر سدها آثار (1948) فني معيارهاي و استانداردها دفتر

 :داندمي زير موارد در را زيستمحيط
 

 و اجرا مراحل در ساختانسان محيط بر سد احداث آثار

 برداريبهره

 در غبار افزايش بر اثر بخش اين در هوا: كيفيت بر آثار .1
 مونوكسيد، كربن مانند هوا ندهآلودكن گازهاي افزايش منطقه،

 معمول طور به ازت اكسيدهاي و اكسيد دي سولفوري
 رطوبت به درصد چند كه اين ضمن، در .شودمي بررسي
 آثار منفي؟ يا است مثبت نتيجه ؟شودمي اضافه منطقه نسبي

 نزديک آرامش محدوده به را هوا و است هوا تلطيف حد در
 .شود بررسي بايد نيز خير؟ يا كندمي

 و ساختماني عمليات است مسلم چهآن منطقه: در صوتي آثار .2
 زيادي صداي و سر ،شودمي گرفته كاربه كه يهايدستگاه

 افزايش را منطقه صوتي تراز مسلما و كرد خواهند توليد
 داد. خواهند

 هايمحيط در توليدي هايفاضالب ها:فاضالب آثار .9
 صورت در زيكشاور هايپساب افزايش يا و ساختانسان

 پايين رودخانه يا و سد مخزن باالدست، رودخانه به يابيراه
 خواهند دنبالبه شناختيزيست و شيميايي هايآلودگي دست

 شناختيبوم هايويژگي با انساني زيستمحيط بخش در داشت.

 شود. بررسي هافاضالب توليد افزايش بايد
 

 و اجرا مراحل در شيميايي و فيزيکي محيط بر سد آثار

 برداريبهره

 شرايط در تغييراتي ايجاد موجب معمول طور به سدها احداث
 و باالدست محل در شيميايي و فيزيکي هايمؤلفه موجود
 وضع بهبود راستاي در آثار اين گاهي .شودمي سد دستپايين

 را زيستيمحيط نامناسب آثار مواقع، از ايپاره در و است طبيعي
 را سد احداث اصلي منافع كه ايهگونبه ،شودمي شامل

 برد.مي بين از طوركليبه يا و طورنسبيبه
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 منطقه كلي سيماي در كه تغييراتي منطقه: توپوگرافي بر آثار .1
 بررسي را رفت خواهد آب زير به ايمحدوده و آيدمي وجودبه

 كند.مي
 سد، بالفصل منطقه دماي بر آثار منطقه: اقليم و جو بر آثار .2

 روزهاي نسبي، نم ،رتبخي بر آثار هوا، جاييهجاب بر تغييرات
  .دهدمي قرار بررسي مورد را بارندگي مه، ايجاد ،خبنداني

 و كوچک هايسيالب حذف واقع در شناسي:زمين بر آثار .9
 تغييرات و سد دستپايين و سد باالدست در بزرگ
 دهد.مي قرار بررسي مورد را هاآن بعدي آثار و گذاريرسوب

 منطقه شناسيخاک بر رآثا .8
 منطقه سطحي هايآب بر آثار .1
 و هاقنات ،هاچاه آبدهي افزايش و زيرزميني هايآب بر آثار .0

 هاچشمه
 

 برداريبهره و اجرا مراحل در شناختيزيست محيط بر آثار

 گياهي جوامع بر آن درياچه و سد آثار .1
 آن. هايزيستگاه و جانوري جوامع بر درياچه و سد آثار .2
 اصلي پرسش پاسخ كه است آنپي در مطالعه اين ،نهايت در

 توسعه بر سدسليمانشاه زيستيمحيط و فرهنگي آثار يعني
 را سد زهکشي و آبياري شبکه پوشش تحت منطقه يروستاي

  دهد. ارايه
 

 هاروش و مواد

 پژوهش روش
 علتبه زيستيمحيط و فرهنگي آثار كمي بررسي كه جا آن از

 .بود غيرممکن انساني مالحضات و ارآم ها،شاخص نقص
 كيفي هايپژوهش نوع از حاضر پژوهش كلي رويکرد بنابراين،

 است استوار گرايانهطبيعت پارادايم بر كيفي تحقيقات است. بوده
 عينيت، مقابل در ذهنيت اعتبار ها،واقعيت تعدد اصالت بر كه

 سانعکا و ،انساني هايپديده جامعيت و كل شناخت بر تأكيد
 ،رواين از .دارد تأكيد پژوهش هايداده در فرهنگي شرايط نقش
 و عميق درک به و است مناسب ايتوسعه موضوعات كشف براي
 ,Krippendorff)كندمي كمک هاپديده چگونگي و چرايي جامعِ

 و فرهنگي آثار تبيين براي نيز ،پژوهش ناي در .(2004
 قرار استفاده دمور كيفي رويکرد سليمانشاه سد زيستيمحيط
 با كه است كيفي محتواي تحليل يک پژوهش اين است. گرفته
 معناي تا كوشدمي ها،آن بنديهبراساس و كيفي هايداده تقيل

 كيفي هايداده تحليل كيفي، محتواي تحليل كند. درک را هاآن
 موجود الگوهاي كشف و آن اصلي هايمايهدرون استخراج براي
 كه است قرن نيم از بيش محتوايي لتحلي ست.هاداده بين

 حفظ سادگيبه را كيفي تحقيقات در كدگذاري از مفيدي تركيب
 كيفي و كمي تحقيقات بين ارتباطي پلي است توانسته و كرده
 است آن محتوا تحليل از منظور .(Krippendorff, 2004) باشد

 شده نوشته يا گفته متن کي هايويژگي آن، اساس بر بتوان كه
 از و شناخت کسيستماتي طورهب و عيني يا بينانهواقع طورهب را

 ؛1914 )كريپندورف، نمود مساله درباره يهاياستنتاج نيز هاآن
 زير مراحل از محتوا ليلتح روش (.1941 همکاران، و سرمد

 :(1911 )زماني، است شده تشکيل
 مطالعه مورد موضوع به نسبت افراد نظر تنظيم و گردآوري .1
 يا هاپرسش تهيه و اساسي موضوعات و البمط تعيين .2

 تحقيق هايفرضيه

 ها،نظريه بررسي تحقيق، هايالؤس يا هافرضيه بر تمركز .9
 از يک هر تحت هاپاسخنامه از اطالعات ثبت و استخراج
 تحقيق( هايپرسش) تحقيق هايفرضيه عناوين

 شده استنباط و استخراج عاتالاط توجيه و تحليل .8

 نهايي نديبجمع و استنتاج .1
 زيستيمحيط و فرهنگي آثار ارزيابي ،پژوهش اين كلي هدف

 شبکه پوشش تحت منطقه يروستاي توسعه بر سدسليمانشاه
 از كيفي تحقيق هايروش ميان از و بود سد زهکشي و آبياري

 «(2)روستا در زدن قدم» و ميداني مشاهدات عميق، هايمصاحبه
 هايدهياري و شورا يعضاا ،منظور اين براي است. شده استفاده

 در را روستا 12 كه (=84N) سد پوشش تحت منطقه روستاهاي
 با كه شدند انتخاب مطالعه مورد جامعه عنوانهب گرفتمي بر

 صورتبه قبل از شده تدوين پروتکل قالب در افراد اين تمامي
 طريق از آمده دستهب اطالعات .آمد عملبه مصاحبه سرشماري

 و تجزيه مورد محتوا تحليل و (9)ذهنيهاينقشه تدوين فن
 قوي گرافيکي تکنيک عنوانبه ذهنينقشه .گرفت قرار تحليل
 بهبود منظوربه زندگي از بعد هر در تواندمي كه است شده شناخته

 در را كارايي و شود گرفته كاربه بهتر درک و يادگيري
 شايافز تحليل و تجزيه و حفظ مغزي،طوفان برداري،ادداشتي

 گرافيکي روش يک ذهنينقشه .Buzan, 2003)) داد خواهد
 -ذهني ابزار يک عنوانبه و است مفاهيم و هاايده بيان براي

 تحليل، و تجزيه بهتر انجام و اطالعاتي ساختار به تصويري
  کـكم دـجدي هايدهـاي وليدـت و يادآوري كردن، ركيبـت درک،
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 .((Farrand, 2002 كندمي

 

 مطالعه دمور منطقه
 استان در سليمانشاه مخزني سد ساختگاه و مطالعه مورد منطقه

 ،كرمانشاه شهر كيلومتري 112 فاصله در و (1)شکل  كرمانشاه
 در و سليمانشاه روستاي كيلومتري 2 ،سنقر شهر كيلومتري 11

 و 12" و 21" و شرقي طول 81" و 92" جغرافيايي مختصات
 اصلي هايشاخه از رودگاوه رودخانه روي بر شمالي عرض 98"

 زهکشي و آبياري شبکه محدوده .باشدمي واقع سيروان رودخانه
 91 و 81 و 21 مدارهاي بين سنقر شهر غرب در نيز سنقر دشت

 شده واقع شمالي عرض 98 و 19 و 98 و 81 و شرقي طول 81 و
 بآ مينأت به توانمي ،مذكور سد كلي اهداف جمله زا .است
 متر ميليون (هفت تا )پنج 1 -1 ميزان به قرسن شهرستان شرب

 اراضي كشاورزي آب مينأت ،همچنين .كرد اشاره سال در مکعب
 و تفريحي سيساتأت ايجاد و هکتار 1911 وسعت به سنقر دشت

 كه هستند طرح اين ديگر هدف دو منطقه، اهالي جهت رفاهي
 مشاور )مهندسان باشندمي يوستاير هتوسع بحث راستاي در

 .(1942 سياب،گاما

 

 
  مطالعه مورد منطقه موقيعت (:1) شکل
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 هايافته
 هايمصاحبه متن به دهيشکل و پردازيمفهوم از حاصل نتايج

 منطقه روستاهاي هايدهياري و شورا ياعضا با گرفته صورت
 خصوص در سليمانشاه سد زهکشي و آبياري شبکه پوشش تحت

 هايتحليل حاصل هك مذكور سد زيستيمحيط و فرهنگي آثار
 بخش در شده ذكر ركا روش اساس بر گرفته صورت
 تحليل نتايج (.1) جدول است شده داده نشان بود، شناسيروش

 و فرهنگي آثار كه داد نشان شده انجام هايمصاحبه محتوي
 بحث قابل محوري موضوع 1 قالب در مذكور سد زيستيمحيط
 موضوع اين كه شودمي بر فرهنگي مبادله به اول موضوع است.

 اختالط عنوان تحت هاولي موضوع يک از ناشي خود محوري
 شده بيان زير كالمي هايجلوه قالب در كد 0 با كه بود فرهنگي

 با گردشکران )آشنايي هم با خانواده دو وصلت امکان .الف .است
 از ناشي فرهنگي تأثير .ب فراواني 9 با منطقه( روستاهاي اهالي
 شيوه ديدن .ج فراواني 11 با سد اندركاراندست و نمسئولي ورود

 فراواني 1 با گردشگران توسط منطقه مختلف مراسمات برگزاري
 متقابال و منطقه بومي سکنه گويش پوشش، نوع با آشنايي .د

 به گردشگران ترغيب .ه فراواني 11 با گردشگران با منطقه مردم
 با آشنايي .ت نيفراوا 1 با سنقر شهر باستاني آثار ديگر ديدن

 دانش اخالق، هنر، اعتقادات، ،منطقه بومي سکنه زندگي يشيوه
 10 با دستي صنايع موسيقي، منطقه، معماري ها،ارزش بومي،

 عنوان تحت اوليه موضوع يک از آگاهي محوري موضوع فراواني.
 گرفته شکل فراواني 98 و نمايانگر كد يک با «شناخت افزايش»

 موضوع يک از كه است ديگري محوري موضوع ،توريسم است.
 2 با گردشگري ترويج و غيربومي و بومي گردشگر جذب اوليه

 سد فرهنگي آثار از ديگر يکي است. گرفته شکل نمايانگر كد
 يک قالب در كه است شهرنشيني فرهنگ ترويج سليمانشاه

 موضوع است. گرفته شکل فراواني 4 و كد يک با اوليه موضوع
 اوليه موضوع يک از فرهنگي –اجتماعي علقاتت نابودي محوري

 زيستيمحيط آثار است. گرفته شکل فراواني 23 و كد 8 با
 گرفته شکل اوليه موضوع 8 از كه است ديگري محوري موضوع

 ورود .ب انگرنماي كد 9 با هوايي و آب تغييرات .الف .است
 مناظر تخريب .ج فراواني 11 و نمايانگر كد 1 با جديد پرندگان
 كد 2 با منطقه سرسبزي .د فراواني 19 و نمايانگر كد 1 با طبيعي

 نظرات محتواي تحليل از حاصل نتايج ،طوركليبه .نمايانگر
 سد زيستيمحيط و فرهنگي آثار خصوص در پاسخگو جامعه

 .(2) شکل كرد مشاهده شکل در توانمي را سليمانشاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخگو جامعه نظر از سليمانشاه سد زيستيمحيط و فرهنگي(: آثار 2شکل )

  باشد.مي منفيمثبت و منفي مثبت،آثار  نشانه ترتيب به«   و  و » ميعال

 بادله فرهنگي م .1

 آگاهي  .2

 توسعه توريسم .9

  هاي تفريحي آباداني مکان احياء و .8

 نشيني گسترش فرهنگ شهر .1

 فرهنگي-از بين بردن تعلقات اجتماعي .0

 تغيييرات آب و هوايي .1
 به منطقهجديد پرندگانگونهورود .2

 تخريب منابع و مناظر طبيعي  .9

 سرسبزي منطقه .8

 

 فرهنگي آثار

 

 آثار
 زيستي محيط
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 تحت منطقه روستاهاي هايدهياري و شورا اعضاء با شده انجام هايمصاحبه متن به دهيشکل و پردازيمفهوم (:1جدول)

 سد زيستيمحيط و فرهنگي آثار خصوص رد سليمانشاه سد زهکشي و آبياري شبکه پوشش

 فراواني کننده توصيف عبارات
 درصد

 پاسخگويان
 اوليه موضوع

 موضوع

 محوري

 نوع

 اثر

 )آشنايي هم با خانواده 2 وصلت امکان -
 منطقه( روستاهاي اهالي با گردشگران

9 21/0 

 فرهنگي مبادله فرهنگي اختالط

فرهنگي
 

 و مسئولين ورود از ناشي فرهنگي تاثير -
  سد اندركاراندست

11 49/21 

 منطقه مختلف مراسمات برگزاري شيوه ديدن -
  گردشگران توسط

1 81/11 

 بومي سکنه گويش پوشش، نوع با آشنايي -
  گردشگران با منطقه مردم متقابال و منطقه

11 49/21 

 باستاني آثار ديگر ديدن به گردشگران ترغيب -
 سنقر شهر

1 81/11 

 بومي سکنه زندگي شيوه با ردشگرانگ آشنايي -
 بومي، دانش اخالق، هنر، اعتقادات، منطقه،
 صنايع موسيقي، منطقه، معماري ها،ارزش
 ... و دستي

10 99/99 

 مردم بين گفتمان طريق از شناخت افزايش -
 گردشگران و منطقه

 آگاهي افزايش شناخت افزايش 49/11 98

 و گردشگربومي جذب 1/12 0 نطقهم در گردشگري و تفريج آداب ترويج -
 ترويج و بومي غير

 گردشگري
 111 84  منطقه به گردشگران ورود - توريسم توسعه

 منطقه روستاهاي در تفريحي هايمکان از خيلي -

 21/91 11 اندشده آباد سد اين احداث بواسطه پوشش تحت
 هايمکان احياء

 تفريحي

 آباداني و احيا
 هايمکان

 تفريحي

  منطقه در شهرنشيني فرهنگ نمود -
 شهرنشيني فرهنگ 00/10 4

 فرهنگ ظهور
 شهرنشيني

 11/14 3  سد پشت در تکايا و مساجد رفتن ازبين -

 تعلقات رفتن بين از
 فرهنگي – اجتماعي

 تعلقات نابودي
 فرهنگياجتماعي

 21/0 9  مذهبي اماكن رفتن بين از -

 21/0 9  مدارس رفتن بين از -

 10/23 18  نياكان قبور رفتن بآ زير به -

 111 84 درجه( 9 منطقه)حدود هواي دماي كاهش -

  هوايي و آب تغييرات

ط
محي

 
زيستي

 

 111 84 هوا شدن شرجي -

 111 84 هوا رطوبت افزايش -

 جديد پرندگان ورود 21/91 11 منطقه به جديد پرندگان ورود -

 منفي و مثبت آثار

 زيستيمحيط

 طبيعي مناظر تخريب 14/21 19  سد پشت در طبيعي اظرمن رفتن بين از -

 111 84 منطقه آباداني و سرسبزي و سبز فضاي گسترش -
 منطقه سرسبزي

 111 84 منطقه گياهي پوشش افزايش -
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 و فرهنگي آثار نحوه و يابيريشه منظور به ،همچنين

 تدوين روش منطقه روستايي توسعه بر سد احداث زيستيمحيط
 ،نقشه اين اساس بر .(9) شکل شد گرفته كارهب ذهنيهايشهنق

 هتوسع بر منفي و مثبت آثار داراي زير ابعاد از سدسليمانشاه
  است. بوده خود پوشش تحت منطقه يوستاير

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 گيرينتيجه و بحث
 كه شد مشخص ،آمده عملبه هايبررسي و تحقيقات به توجه با

 آثار داراي خود پوشش تحت منطقه بر سليمانشاه سد احداث
 روستايي جوامع براي آثار اين و باشدمي زيستيمحيط و فرهنگي

 و اقتصادي اجتماعي، جغرافيايي، خاص شرايط دليلبه كه
 است. چنداندو اند،وابسته جغرافيايي محيط به كامال فرهنگي

 تحليل روش از استفاده با كيفي تحليل و تجزيه در كه طورهمان
 سد زيستيمحيط و فرهنگي آثار ،شد گزارش ذهنينقشه و محتوا
 به محتوا تحليل جدول در كه گرفت قرار بخش دو در مذكور

 اين بحث مورد موضوع است. گرفته قرار بررسي مورد تفکيک
 رابطه و مذكور سد زيستيمحيط و فرهنگي آثار سنجش ژوهشپ

 فرهنگي عوامل نقش كه اين و است يوستاير هتوسع بحث با آن
 پوشش تحت منطقه يوستاير هتوسع فرايند در زيستيمحيط و

 سليمانشاه سد شده شناسايي آثار از كداميک كه اين و چيست.
 منطقه هتوسع مانع كداميک و منطقه يوستاير هتوسع موجب
 مفهوم در توسعه و است توسعه سازنده فرهنگ كه اين است.

 توسعه و گيردمي بردر را فرهنگي بعد ناگريزبه خود گسترده
 است، طوركليبه توسعه از جداناپذير و اساسي عنصري فرهنگي

 محتوا، تحليل جدول نتايج اساس بر است. انکارناپذير امري
 بيان سليمانشاه سد از فرهنگي اثر يک عنوانبه فرهنگي مبادله
 ديگر ترغيب سبب مختلف طرق از فرهنگي مبادله است. شده

 كه شودمي آن پوشش تحت منطقه و سد ديدن به گردشگران
 نتيجه در و اجتماعي و اقتصادي توسعه ساززمينه نوعيبه امر اين

 .شد خواهد منطقه روستايي توسعه
(Sadler et al., 2000) آثار سنجش براي مناسب شرو يک 

 زيست،محيط جامعه، فرهنگ در تغييرات شناسايي را اجتماعي

+ 

+ 

                      ي سدفرهنگ آثار

 سليمانشاه

 

زيستي محيط آثار

 سد سليمانشاه

 مبادله فرهنگي 

  افزايش شناخت

 فرهنگ شهرنشيني

ورود پرندگان 

  منطقه جديد به

تغييرات 

 آب و هوا 

 

کاهش 

  افزايش رطوبت شرجي شدن هوا  دماي هوا 

+ 

+ 

+ 

- 

تخريب مناظر 

  طبيعي پشت سد

+ 

  بزي منطقهسرس

 هاي تفريحي مکان ياحيا
+ 

- 

از بين رفتن 

تعلقات اجتماعي 

 فرهنگي –

 توريسم 

 از بين رفتن مساجد و تکايا 
 به زير آب رفتن قبور نياکان

 از بين رفتن اماکن مذهبي از بين رفتن مدارس
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 همچنين دانند.مي جامعه آينده از ترس و روحي و جسمي امنيت
(Tilt et al., 2009) بر سدسازي هايپروژه آثار خود مطالعه در 

 كردند. عنوان اجتماعي آثار از بخشي عنوانبه را فرهنگ روي
 هايدهياري و شورا ياعضا با شده انجام هايمصاحبه متن

 الزم بستر مذكور سد كه دهدمي نشان سد پوشش تحت منطقه
 است كرده فراهم منطقه مردم و گردشگران بين گفتمان براي را
 اجتماعي ارتباطات تقويت و مردم آگاهي افزايش سبب نوعيبه و

 نتيجه در و فرهنگي توسعه در اساسي بسيار نقش كه شودمي
  داشت. خواهد روستايي وسعهت

 سد است. سليمانشاه سد فرهنگي آثار از ديگر يکي توريسم
 و است بوده موفق غيربومي و بومي گردشگر جذب در مذكور

 شده تفريح و گردشگري به منطقه مردم ترغيب سبب نوعيبه
 و افراد يروحيه در سزاييهب تأثير روانشناختي لحاظبه كه است

 به مسايل اين تمامي داشت. خواهد هاآن يكاراي نتيجه در
 در و اقتصادي توسعه و فرهنگي توسعه در وارزنجيره صورت
 آباداني و احيا داشت. خواهند نقش روستايي توسعه نهايت
 پي در پي هايخشکسالي علت به كه سابق تفريحي هايمکان

 آثار از ديگر يکي بودند، شده خشک سد احداث از قبل منطقه در
 سالم تفريحات امکانات در تغيير مساله اين باشد.مي مذكور سد

 اثر يک عنوانبه سدها آثار ارزيابيكار راه در كه شودمي محسوب
 شهرنشيني فرهنگ ترويج است. شده گزارش سد از فرهنگي

 كاهش سبب خود نوع در كه بوده سد آثار از ديگر يکي
 شده مهاجرت كاهش نتيجه در و روستايي و شهري هاينابرابري

 منطقه مردم از تعدادي فرهنگي –اجتماعي تعلقات نابودي است.
 سد فرهنگي آثار از ديگر يکي نيز سد پشت و سد پوشش تحت
 باشد.مي (1944 نظريان، و )رحمتي مطالعه نتيجه كه است بوده

 با تنگاتنگي ارتباط، فرهنگي –اجتماعي تعلقات نابودي مقوله
 هاپروژه گونهاين آميزموفقيت امانج در مردم مشاركت كاهش

 كه شودمي محسوب هاآن توسعه و پيشرفت راه در مانعي و دارد
 قالب در كل در زيستيمحيط آثار است. بحث قابل خود نوع در

 هوايي و آب تغييرات است. شده گنجانده محوري موضوع يک
 جو سد پوشش تحت مردم نظراساس رب كه بوده سد آثار از يکي

 كه كند ايجاد منطقه مردم براي است توانسته را لطيفي و مطلوب
 كاهش در هم، دارد تأثير گردشگر جذب در هم خود نوع در

 علتبه منطقه به جديد پرندگان ورود منطقه. مردم مهاجرت
 سد زيستيمحيط آثار از ديگر يکي نيز سد پشت درياچه وجود

 از يکي دس پشت زيباي طبيعي مناظر تخريب است. بوده مذكور

 مقابل در كه باشد تواندمي سليمانشاه سد زيستيمحيط منفي آثار
 و سرسبزي مجموع در و تفريحي هايمکان احيا و ايجاد با

 حدي تا را منفي اثر اين توانسته پوشش تحت منطقه آباداني
 زير پيشنهادهاي ،تحقيق هاييافته اساس بر دهد. كاهش

 :شودمي ارايه منفي آثار فتضعي و مثبت آثار تقويت منظوربه

  مذكور سد فرهنگي آثار از يکي محتوا تحليل نتايجبراساس 
 باشدمي منطقه مردم فرهنگي –اجتماعي تعلقات بردن بين از
 تعلقات به شديدي وابستگي منطقه مردم كهاين به توجه با و

 امکان حد تا شودمي پيشنهاد ،دارند خود فرهنگي –اجتماعي
 به را آسيب ترينكم كه شود احداث اييج در سدها مخزن
 بگذارند. خود پوشش تحت مناطق

 در مذكور سد داد نشان كه تحقيق هاييافته به توجه با 
 كرده ايفا را پررنگي نقش گردشگر جذب و توريسم توسعه
 اسکان جهت الزم رفاهي امکانات كه شودمي پيشنهاد ،است

 شود. ديده تدارک گردشگران

 اشاره فرهنگي مبادله به توانمي تحقيق اين نتايج ديگر از 
 را الزم بستر است توانسته حدي تا سليمانشاه سد كه كرد

 اندركاراندست به بنابراين،. كند آماده فرهنگي اختالط براي
 از هاييموزه شودمي پيشنهاد هاپروژه گونهاين مسئولين و

 خوراک، و پوشش فرهنگ هنرها، روستايي، و دستي صنايع
 كهنمايند  تأسيس سدها پوشش تحت مناطق ... و وسيقيم

 نتيجه در و اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، توسعه در نوعيبه
 .ه باشدداشت تأثير روستايي توسعه

 احداث به ناگريز نوعيبه موارد بيشتر در كه اين به توجه با 
 -اجتماعي تعلقات نابودي به كه هستيم ايمنطقه در سد

 همين خود و شودمي منجر پوشش تتح مناطق فرهنگي
 در هاآن مشاركت كاهش و مردم مقاومت ساززمينه مساله
 بنابراين، د،باشمي هاپروژه گونهاين آميزموفقيت انجام

 باستاني، فرهنگي، آثار انتقال زمينه دركه  شودمي پيشنهاد
 و روحي تألمات كاهش براي نياكان قبور حتي و مذهبي

  گيرد. صورت يهاياقدام هاپروژه اين با هاآن همکاري
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