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 چکیده

بررسی و تحلیل درک معنایی جوامع محلیی از پیامیدهای تیصییب سد سیدها بیه 

های روستایی در استان کردستان هدف اصلی پژوهش حاضر است کیه بیه سکونتگاه

ر از سد سد شهید کاظمی( و در دو روستای لگزی )برخوردا ،موردی مطالعةصورت 

-بیرای جمیع انجام گرفته است. ،)محروم از سد سد( واقع در شهرستان سقز تپهگل

هیای فیردی و گروهیی بیوده اصلی محققان بر مصاحبه ةعات میدانی تکیاسوری اطل

بیه ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شده اسیت. است و برای تجزیه و تحلیل داده

و در  یگروهنشست سه  وعمیق فردی  ةمصاحب 6تای لگزی این صورت که در روس

لازم . انجام گرفته استگروهی  نشستسه  وعمیق فردی  ةمصاحب 0تپه روستای گل

مبنیای بوده و  صورت هدفمند به ،هاتمامی مصاحبهگیری روش نمونه ،به ذکر است

به ساکنان  نتایج نشان داد تیصیب سد سد اشباع نظری بوده است. ،هااتمام مصاحبه

، «پاییداری اقتصیاد محلیی»مثبتی ماننید  مضامین فراگیرِ ۀکنندروستای لگزی تداعی

« افزایش سازگاری با محیط»و « شکوفایی انگیزه موفقیت»، «پایداری اجتماع محلی»

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:d.jamini@uok.ac.ir
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. داده اسیترا شیکل  پایدار روسیتاییتوسعة بوده است که در نهایت مضمون کلان 

ها با مضامین از عدم تیصیب سد سد به سن تپهگلبرعکس، ادراک ساکنان روستای 

 ،«نسیبی محرومییت احسیا »منفی و بعضاً ایجاد تحول کارکردی در روستا ماننید 

 مشیالل شیدن خیدماتی» و «محلیی اجتمیاع ناپاییداری» ،«محلی اقتصاد شکنندگی»

شیده  ناپاییداری روسیتاییگیری مضمون کلان منجر به شکل، همراه بوده که «روستا

 دوگانه تیصییب/ یهادهد اتیاذ و اجرای سیاستشده نشان مینتایج حاصل .است

بیا تیداعی مفیاهیم کلیان توانید میی ،عدم تیصیب سد سدها به جوامیع روسیتایی

سیاختاری روسیتاها -روسیتایی، در تحولیات کیارکردیتوسیعة پایداری/ ناپایداری 

های تیصیب منابع سبی رسد تجدید نظر در سیاست. بنابراین به نظر میاثرگذار باشد

 در کشور یک ضرورت لیرقابل انکار است.

تحلییل تماتییک، پاییدار روسیتایی، میدیریت منیابع سد، سید، توسیعة  :هاهکلیدواژ

 سقز.شهرستان 

 مقدمه. 1

کین هزاره، اولین هدف، ریشیهتوسعة در راستای دستیابی به اهداف  فائوبر اسا  گزارش 

چراکه در حیال  (.083، ص. 8200، 0)لونفنا و اوانز ان استن فقر شدید و گرسنگی در جهکرد

، صدها میلیون نفر وجود دارند که از سطح قابل قبولی از امنیت لذایی برخوردار نیستند حاضر

وجیود دارد. بیرای پاسییگویی  8232میلیارد نفر در سال  1و خطر جدی برای تغذیه بیش از 

درصد در سراسر جهیان و حیدود  02ولیدات کشاورزی ها، فائو اعلام کرد باید تبه این نگرانی

؛ 06، ص. 8203و همکیاران،  8)سیی توسیعه افیزایش یابید درصد در کشورهای درحیال 022

این در حالی است که، منابع سبی که نقش محوری را  (.00، ص. 8203، 0راسمیت، فیلیپس و کِ

کاظمییه،  ،زاد)حسیین بودهش به شدت در حال کاهولی نمایند، در تولیدات کشاورزی ایفا می

 موضیوع تیریناصیلی، سد منابع کمبود ةمسئلکه طوریبه ،(20 ، ص.0018، لفوری و جوادی

                                                           
1. Leunufna & Evans 

2. See 

3. Smyth, Phillips & Kerr 
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(. ایین 020 ، ص.0013، جمشییدی و ، جمینیی)نیوری بود خواهد سینده در جهان مورد بحث

 ملیه کشیورویژه در منیاطق خشیک دنییا، از جاز منابع سبی را به بهینهبرداری بهره ۀمهم استفاد

 (.12 ، ص.0010، به ضرورتی حیاتی بدل کرده است )توکلی و جمینی، ایران

 نیازهیای بیه جهیت میدیریت منیابع سد و پاسیخ در ایسیازه اقیدامات مهمترین از یکی

 بیر  صنایع، انرژی کشاورزی، شرد، سد مینأت طریق از که بوده سد احداث ،سن به روزافزون

 از به عنوان یکی سدها .کنندمی کمک انسانیتوسعة  به مهم، ایمزای دیگر و سیلاد کنترل سبی،

 هیایاقتصادی، نیازمنید صیرف هزینیهتوسعة  برای زیرساختی هایگذاریسرمایه اصلی اشکال

 زیسیت، بیه همیراه دارنید محییط و متعددی را بیرای انسیان مضرات و هستند و مزایا زیادی

 از اعیم خیود پیرامیونی نقیا  بر نظر هر زا احداث سد (.000، ص. 8201، 0)دیلون و فیشمن

 محیطیی زیسیت و اقتصادی، اجتمیاعی میتلف ابعاد در گوناگونی تأثیرات و روستاها، شهرها

 روسیتایی منیاطق بیرای (. سید013 ، ص.0010، رضیوانیو  ، صیدائیداشت )صادقی خواهد

 ارتبیاطی، یرهایمس و توسعة جاده کشاورزی، بیش فعالیت توسعة زایی،نقش اشتغال تواندمی

 خیوبیثیرات بیهأتی ایین کیه صیورتی نماید. در ایفا را لیره و اقتصاد روستایی به بیشی تنوع

 خواهید کمیک روستایی پایدار توسعة بهتر به روند سن نتیجه یقین به شود، مدیریت و شناخته

 ةنتیج د،نشو استفاده منطقه در سطح صنعتی عمرانی هایتوانمندی این از که کرد. اما درصورتی

و  ، صییدائیصیادقیخواهید بیود ) روسیتایی مناطق برای میتلف مسائل و ایجاد ناپایداری سن

 (.  020-022 .ب، ص0016، رضوانی

بنییان اصیلی  کهاست  های روستاییسکونتگاهترین کارکرد مهم ،کارکرد اقتصادیدر ایران 

 (.8، ص. 8202، 8نیی)رییاحی و جمی اسیت بیش کشاورزی فعّالیت در مبتنی بر این کارکرد

تأمین کنندگان مواد لیذایی هسیتند ترین عالیت در بیش کشاورزی، مهمف واسطةروستاییان به 

، ی)جمینیی، امینی کننیدمییروسیتایی تولیید  جامعیةدرصد مواد لیذایی توسیط  22و بیش از 

در مبحث تیصییب دهد در کشورمان نشان می شواهد (.03، ص. 8200، 0درمرزی و توکلیاق

                                                           
1. Dillon & Fishman 

2. Riahi & Jamini 

3. Jamini, Amini, Gadermarzi & Tavakoli 
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های روستایی واقع در محدوده سیدها، بیه دلییل فقیدان نگیرش سیسیتمی و ه سکونتگاهسد ب

(، در میوارد 013 ، ص.0010، و همکاران صادقی) بعدی توسعهحاکمیت دیدگاه و نگرش تک

 و اطیراف روسیتاهای بیه و دارنید میدنظر سد را دوردست روستاهای فقط ولانؤمتعددی مس

هیای روسیتایی (. سیکونتگاه236 ، ص.0010زن، پیا )حیدری و  هستند توجهسد بی نزدیک

-میی، به لحاظ تیصیب منابع سبیی یا مسیر سدهای استان کردستان را نیزواقع در مجاورت و 

بندی نمود. گروه اول روستاهایی هستند که از منیابع سبیی سیدها بیرای در دو گروه طبقهتوان 

هیا تیصییب یافتیه ی سدها بیه سنفعالیت در بیش کشاورزی برخودارند و در عمل ذخایر سب

است. گروه دوم روستاهایی هستند که از منابع سبی سیدها محیروم هسیتند و در حیال حاضیر 

گییری دو سازی منجر به شکلتصمیمشیوۀ امکان استفاده از این منابع سبی استان را ندارند. این 

 های روستایی شده است. تیپ متفاوت از سکونتگاه

 پاییدار بهبیود را سدسیازی طرح نهایی هر هدف سدها، جهانی میسیونبا توجه به اینکه ک

به منظور در استان کردستان و  (020 ، ص.0010زاده، میرک حسینی وداند )ملکمی انسان رفاه

 هسیتندبرداری، ساخت و مطالعه در حال بهره 0سد 00 برداری از منابع سد،بهرهتوسعة مهار و 

هیایی (؛ تیصیب منابع سبی به سیکونتگاه0، ص. 0013، ستانکرداستان ای شرکت سد منطقه)

تواند در افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغال، درسمد و ...، روستاییان و حتی منطقه روستایی می

عنیوان قشیر اصیلی روسیتایی، بیه جامعةدرک  تا در این پژوهش سعی بر سن است، ثر باشدؤم

از فرایند مدیریت منابع سبی سدها مورد تحلییل قیرار را تولیدکننده مواد اولیه لذایی مورد نیاز، 

روسیتاییان از فراینید دوگانیه شیناختی تحلیل جامعیهتفسیر، ادراک و دهد. به این صورت که 

 تیصیب منابع سبی به جوامع روستایی چگونه است؟

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش. 2

محلیی از پیامیدهای تیصییب  مطالعه، بررسی درک معنایی جوامع این هدف کهسنجاییاز 

 جهیان درون بیه ورود بنابراین ست،اهای روستایی در استان کردستان سد سدها به سکونتگاه

                                                           
 (.0013)خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران،  مورد مطالعاتی 00سد در دست اجرا و  00ی، بردارسد در حال بهره 1. 0
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باشید.  کیاری چنین انجام به قادر که روشی است و رویکرد اتیاذ مستلزم روستاییان هایتجربه

 انسان این رویکرد رسد.ضروری به نظر می تفسیری-استفاده از رویکرد برساختی از رو،این از

نیز  و ساز و ساخت حال در مدام که کندمی تعریف معناساز و خلا  فعال، موجودی مثابه به را

 بیه اجتمیاعی محیط بنابراین. است روزمره اجتماعی واقعیات و اجتماعی زندگی کردن معنادار

 معنیادار نییعی نمادهیای و معانی الصا  طریق از هاانسان توسط و است معنا فاقد خود خودی

کیارگیری چیارچود های کیفی بیه جیای بیهدر بررسی (.32، ص. 0018)محمدپور،  شودمی

نظری برای تیدوین و سزمیون فرضییات، از چیارچود مفهیومی بیرای اسیتیرای پرسیش ییا 

شود. چارچود مفهیومی مجموعیه مفیاهیم مرتبطیی را شیامل های پژوهش استفاده میپرسش

هیا را در قالیب نظیامی مورد نظر تمرکز دارنید و سن ۀات عمدشود که بر مفاهیم و موضوعمی

، 0012، کریمیو  ، احمدرشمهردهد )دانشمعنایی به یکدیگر پیوند می نسبتاً منسجم و مرتبطِ

 مفیاهیم را چیارچود ةشیاکل حاضیر، مطالعةمفهومی  چارچود با متناسب رو این از (.3 ص.

روسیتایی، توسیعة روسیتایی، سیدها و توسیعة مدیریت سد و  ،روابط متقابل انسان و طبیعت

در ادامیه دهید کیه میی تشیکیلاجتماعی  تأثیر ارزیابی و روستاییتوسعة های دوگانگی پروژه

 اند.تشریح شده

مفهوم روابط متقابل انسیان و طبیعیت را بیرای اولیین بیار روابط متقابل انسان و طبیعت: 

 (. ایین02 ، ص.0020ن کرده است )شکوئی، به عنوان تعریف علم جغرافیا بیا 0گریفیت تیلور

 دارای گییرد صورت طبیعت روی انسان بر توسط فعالیتی هر که است انکار لیرقابل اصل یک

خلقیت  ابتدای از ها(. انسان83 ، ص.0016سذر،  رسولی نهاوند و اثراتی است و بلعکس )فعلی

 اند. سیاختکرده دستکاری خود نفع به را طبیعی یندهایفرا و اندداده تغییر را زمین ۀکر ۀمنظر

 بشیر تمیدن و تیاریخ در طبیعیت محیطی تغییرات ترینعمده با اقدامات ترینمهم از یکی سد

-که در اثر استیلای تفکر و پارادیم سازه(، 0، ص. 8200، 8یا، سارفو، فامیه و سدایپ)اُدام س است

های اخیر، سدها یکی پیس ههگذاران طی دها و نزد سیاستگذاریای برای توسعه در سیاست

های کشاورزی، افیزایش تولیید بیر  و از دیگری برای ذخیره سد به منظور حمایت از فعالیت

                                                           
1. Griffith Taylor 

2. Odame Appiah, Sarfo, Famieh & Addai 



 ای                                         شمارۀ سی و پنجممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       002

 

هیا و ای، همچیون تالیادهیای رودخانیهشوند و اکوسیستمامینت تأمین سد شهری ساخته می

انی بیرای های شتابان و تازشیگر انسیهای متعدد در نقا  میتلف کشور، قربانی توسعهدریاچه

( و ایین امیر در اثیر 888 ، ص.0016شوند )امینی و گفتیاری، ای میتقویت اقتصادهای منطقه

روابط متقابل انسان و طبیعت دارای پیامدهای )مزایا و مضرات( متعیددی بیر منیاطق میتلیف 

 تغیییرات سدسازی، پیامدهای منظور از .(003، ص. 8202، 0نی و اوجیفو)سیِ جغرافیایی است

 وجیود به معینی اعمال ةیا مجموع معین عمل ةنتیج در که است مردم زندگی در پایدار یا مهم

 اجتماعی پیامدهای و نتایج پیامدهای احداث طرح سدسازی، از منظور عبارت دیگر،سید. بهمی

 سموزشیی، و بهداشیتی و اجتماعی نیازهای تفریح، کار، زندگی،شیوۀ  که است فرهنگی طرح و

دهنید  قیرار تیأثیر تحیت جامعیه اعضیای عنیوانبه را هانقش سن ایفای و نیازها نتأمی ارتباطی،

   (.020 ، ص.0016)قدرتی و زیدی، 

 اساسی بیرای شر  سد، منابع مدیریت جهان سراسر در روستایی:توسعۀ مدیریت آب و 

و  زاده، شیاهمرادیمصیطفی ،درسبیاد شود )اسیفندیاریمی محسود اقتصادی و اجتماعیتوسعة 

هیای ناشیی از کمبیود و چیالش مهمتیرین از ( و در مقابیل سن یکیی002، ص. 0012، بیادیع

، 0026اسیت )یاسیوری،  نواحی روستایی جمعیتی و اقتصادی سد، ناپایداری منابع محدودیت

ای تواند نقش کلییدی دوگانیهروستایی منابع سبی میتوسعة (. در راستای دستیابی به 000 ص.

 محیدود ایجیاد/ صورت که دسترسی/ عدم دسترسی به منیابع سبیی عامیل را ایفا نماید. به این

مییان  نیزاع و کشیمکش همکیاری/ بیدبیتی، رفیاه/ فناوری، و اجتماعیتوسعة  هرگونه کردن

-003. ب، صی8200، بییت، قادرمرزی، مفاخری، جمشییدی و نیکجمینی) روستاییان است

   (.82، ص. 8203مسانی و جافری، ؛ 000

 از اقتصیادی، هیایفعالییت افزایش و جمعیت گسترش دلیل به وستایی:رتوسعۀ سدها و 

 در بیزر  سید 03222ل حداقو  اندکرده استفاده انرژی و سد تأمین برای سدها از 0132 ةده

 در هیاگیذاریسیرمایه بیشیترین اخییر، ةدهی در. است شده احداث میتلف مناطق و کشورها

 ایران، در سدسازی عملکرد. است گرفته تصور سسیا شرقی جنود در بزر ، سدهای احداث

                                                           
1. Ayeni & Ojifo 
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 ییک طیی انقلاد از بعد و سد01 استان 08ر د ساله 00 ۀدور یک طی اسلامی جمهوری از قبل

 سدسازی بالای سرعت ۀدهندنشان که است گرفته صورت سد 038 استان 81 در ساله 86 دوره

اثیرات  (. سیدها600-608 .ب، صی0010دهکیردی،  )نادری و کرمی است بوده انقلاد از بعد

نمایند. در صورت مدیریت بهینیه و اجتماعات ایفا میتوسعة مثبت و منفی متعددی را بر روند 

 سد تیأمین سبییاری،توسیعة ماننید  میتلفیی هیایجنبیه از نگر سدهاریزی منسجم و کلبرنامه

 د.کننی میی کمیک ملیی اقتصاد به گردشگری، ماهیگیری، بر ، تولید سیلاد، کنترل سشامیدنی،

منیاطق  از بسییاری هسیتند و در میؤثر زیرکشیت سیطح و زنیدگی سیطح ارتقای در همچنین

)دیلیون و فیشیمن،  انیدکیرده ایفیا نیافتیه توسعه مناطقتوسعة  را در اساسی نقش میتلف دنیا

   (.000، ص. 8201

 در بسییاری از میوارد روسیتاییتوسیعة های پروژهروستایی: توسعۀ های دوگانگی پروژه

توسیعة  اقتصیادی عیدبُ بیر میداوم تمرکیز بیه دارند و دلیل سن عمیده سن ایکننده اامیدن نتایج

هیا پیروژه این اجتماعی ویژه به و فرهنگی محیطی، زیست پیامدهای به توجهیکم و روستایی

 جابجایی هااین پروژه بارز ةنمون (.012، ص. 8200، 0زاده و لیوتا حسینی، میرک)ملک است

 میرزی منیاطقتوسیعة  خیدمت در باید منابع است. این مشهد شهر به دوستی سد سد انتقال و

اسیت )یاسیوری،  شیده گرفتیه نظر در نواحی سایر در شرد مصرف برای اما گردید می کشور

 (.060 ، ص.0026

 کیه اسیت اجتمیاعی علیوم از ایاجتمیاعی شیاخه تیأثیر ارزیابی اجتماعی: تأثیر ارزیابی

 تغیییر ییا پیروژه برنامیه، اقیدام، تیأثیرات پیشاپیش و منظم تحلیل لازم برای دانش ۀکنندفراهم

 است، تأثیر تحت محیطشان که اجتماعاتی و افراد روزمره زندگی در کیفیت پیشنهادی سیاست

 و اثرهیا ثیرات )ییاأتی (.026-020. ب، ص8206جمینی و جمشیدی، الدینی، )شمس باشدمی

 بار به فردی یا سطح اجتماعی در پیشنهادی اقدام که رددا اشاره تغییراتی به اجتماعی پیامدهای(

 و شیاننیازهیای بیرسوردن ۀیکدیگر، نحیو با افراد روابط تفریح و کار زندگی، ۀشیو و سوردمی

 بهمئیی، ،اونیدی دهد )احمدیتغییر می را جامعه اعضای عنوانبه شانانطبا شیوۀ  کلی طوربه

                                                           
1. Malek Hosayni, Mirakzadeh, & Lioutas 



 ای                                         شمارۀ سی و پنجممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       002

 

ای هدمیو پیادر خصوص موضوع مورد مطالعه  (.82 ، ص.0010، مرادی اورک لجم سپهوند و

مطالعات متعددی انجام گرفتیه اسیت کیه در ادامیه بیه های روستایی احداث سد بر سکونتگاه

 (.0شود )جدول مهم اشاره می مطالعةنتایج چند 
 

 ق پژوهش )مطالعات داخلی و خارجی(ببررسی سوا .1جدول 
 نتایج هدف محقق

و  اوندی احمدی

 (0010) همکاران

 بررسی پیامدهای

 ژۀپرو فرهنگی و اجتماعی

در  0کارون  سد احداث

 ایذه شهرستان

 افزایش خویشاوندی، روابط و همبستگی رفتن بین از دادن هویت، دست از

ارتباطات  شدن کمرنگ همسایگی، نظام خوردن هم انزوا، بر و فردگرایی

 و ارتباطی ایهراه رفتن بین از، خاص رسوم و سداد شدن کمرنگ ،اجتماعی

 بیکاری و فقر نهایت در و بزهکاری و نشینیاجتماعی، حاشیه ةسرمای کاهش

 حسینی وملک

 (0010زاده )میرک

 سد اقتصادی سثار ارزیابی

 روستایی مناطق شهدا بر

 مناطق به شهری هایسرمایه منطقه، جذد اقتصاد اقتصادی، تقویت رقابت ایجاد

 لذایی رفاهی، امنیت کشاورزی، اقدامات هایزمین ارزش روستایی، افزایش

 سد پشت روستاییان محلی اقتصاد تضعیف مند از سد سد وروستاییان بهره

زن حیدری و پا 

(0010)  

 سد احداث پیامدهای

 )سلیمانشاه( بر شهدا

 علیا جوبکبود روستای

 به گردشگران زدن سسیب روستا، ارتباطی هایبردن راه بین از :منفی پیامدهای

 از و سبی به روستا دیم کشاورزی های تبدیل زمین عدم کشاورزان، صولاتمح

 در سد از اطمینان . پیامدهای مثبت:کشاورزان محصولات و زمین بردن بین

 جلوگیری و سبی هایزمین سبیاری برای تابستان، سد مانند کم فصول در دستر 

  سیلاد بروز از

مهرابی،  ،ساعدی

طویلی و حیدری 

(0013) 

 سد طالقان اثرات یابیارز

 اراضی کاربری تغییرات بر

 زمین قیمت و

 و است داشته زیادی بسیار افزایش سد احداث قبل به نسبت زمین قیمت

 محدوده روستاهای اراضی کاربری تغییرات روند بر قیمت زمین تغییرات

 بوده است. تأثیرگذار سد دریاچه

اکبرزاده و کابلی 

(0016) 

 عیاجتما اقتصادی اثرات

 سیازاخ در سدسازی

 دیواندره شهرستان

 زیر سطح منطقه، افزایش شرد سد تأمین منطقه، کشاورزی بهبودمثبت:  اثرات

سطح  بهبود و گردشگری بهبود زمین، ارزش افزایش سیلاد، کنترل سبی، کشت

 ساکنین بالادست اجباری کوچ منفی: . اثراتدست سدپایین خانوارهای درسمد

 بین از های کاذد،شغل سد، ایجاد بالادست ساکنین شاللم رفتن بین از سد،

 اراضی تملک و درختان قطع و محیطیزیست خسارات مدار ، و مساجد رفتن

 سد در روستاهای بالادست

امینی و گفتاری 

(0016) 

ارزیابی تأثیرات سد ژاوه 

بر روستاهای همجوار در 

 شهرستان سنندی

برداری، از دست رفتن میزان قابل های قابل بهرهافزایش نسبی قیمت زمین

توجهی از اراضی مجاور میزن سد و حذف منابع سد سطحی و دائمی و تغییر 

های بیشی از اراضی پایین سد، ناپایداری درسمد و معیشت، از دست کاربری

های محیطی و منابع تولید کشاورزی و تأثیرات رفتن و ناکارسمد شدن دارایی

 سبات اجتماعی نامطلوبی بر روابط و منا
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 نتایج هدف محقق

قدرتی و زیدی 

(0016) 

 از روستاییان معنایی تفسیر

سد در  ساخت پیامدهای

-استان در رودبار منطقه

 لرستان و ایلام های

 محیطی،زیست مشکلات زندگی، سبک تغییر نهادی، اعتماد فرسایش سثار منفی:

 ریزیبرنامه نبود عمومی، خدمات معیشتی، کاهش و اقتصادی پسرفت و رکود

 رفتن از بین اجتماعی، انسجام کاهش مهاجرتی، معضلات مبهم، سینده مناسب،

  سبک تغییر و موجود وضع از نارضایتی و اجتماعی ناامنی فرهنگی، هایپشتوانه

حمیدیان و 

 (0016نصرسبادی )

 اجتماعی، پیامدهای

 خاکی در سد اقتصادی

 سبزوار کمیز روستای

  روستا؛ اراضی زیرکشت سبی سطح ترشگس و کشاورزی رونق و درسمد افزایش

 ویسی و ،امینی

 (0010) محمدی

 داریان بر سد اثرهای 

 پایدار روستایی معیشت

های معیشتی ساکنان )سرمایه مالی، فیزیکی، انسانی، دارایی سثار منفی بر

 منطقه هورامان )واقع در بین استان کردستان و کرمانشاه( اجتماعی و طبیعی( 

 نادری و کرمی

 (0010دهکردی )

 اجتماعی پیامدهای

 در سبادبهشت سد احداث

 میان ساکنان 

 بین مشارکت تضعیف شهرها، اطراف در نشینیحاشیه و مهاجرت افزایش

 هاییفعالیت در ویژهبه ها،معیشت پذیریسسیب افزایش و محلی خانوارهای

  ینزم قیمت افزایش و مرتبط خدمات و دامپروری بالداری، زراعت، همچون

مهر و دانش

 (0012)همکاران 

درک معنایی نیبگان و 

مدخلان محلی از طرح ذی

انتقال سد رودخانه زاد 

 به دریاچه ارومیه

های قومیتی، رونق دگرگونی وضعیت معیشت مردم در مبدأ، افزایش حساسیت

ناپذیر به کشاورزی، های مسیر انتقال سد، خسارات جبرانکشاورزی در زمین

ی و روستازدگی در مبدأ، تهدیدات سلامتی، تغییر الگوی کشت، مشکلات زیست

انتقال سد، تغییر قیمت زمین، واگرایی اقوام، تشدید فقر در  ۀدید امنیتی به پدید

 بر بودن فرایند انتقالمبدأ و هزینه

صادقی، صیدائی و 

 (8200رضوانی )

ثیرات سد کارون سه بر أت

 های روستاییسکونتگاه
 ی، مانع تاثیرگذاری مثبت سد بر روستاها شده استدوگانگی مدیریت

اُدام سپیا، سارفو، 

فامیه و سدای0 

(8200)  

پروژه  هایبررسی تنش

 در کشور لنا سد احداث

احداث سد اثرات میتلفی را بر پوشش گیاهی، تنوع زیستی، دامداری، زاعت و 

 اند.اشته... داشته است و در مجموع روستاییان از احداث سن رضایت ضعیفی د

 8نی و اوجیفوسیِ 

(8202) 

نیجریه  اوان در سد اثرات

 جوامع روستایی روی بر

ها برند و احداث سد تأثیر بر معیشت سنمحلی از سد مذکور سودی نمی ةجامع

 .نداشته است

تی، سایال، هاب

 0تیهاکورشی و ب

(8201) 

بررسی اثرات اجتماعی و 

اقتصادی سد بر جوامع 

 انروستایی در پاکست

سطح زیرکشت و عملکرد محصولات زراعی، تعداد دام،  در افزایشسثار مثبت: 

همچنین تغییر الگوی کشت و توجه به  انداز و کاهش مهاجرت،درسمد، پس

 ها های سد زیرزمینی و چاهکشت تجاری، تقویت سفره

 

                                                           
1. Odame Appiah, Sarfo,  Famieh & Addai 

2. Ayeni & Ojifo  

3. Bhatti, Siyal, Qureshi & Bhatti 
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ی بیه دسترسی جامعه روسیتایدهد مورد مطالعه نشان میبررسی مطالعات مرتبط با موضوع 

نمایید. بیا ایین وجیود روستایی ایفا میتوسعة را در  یتأثیر لیرقابل انکار ،منابع سبی مورد نیاز

این جوامع دارای اثرات متفاوتی بوده است که این مهم بیه شیرایط توسعة احداث سد بر روند 

هیای بنییانبیه روستایی و در مجمیوع  جامعةاجتماعی، اقتصادی، محیطی، سیاسی و فرهنگی 

حاضر با دیدگاهی متفیاوت بیر  مطالعةگردد. برمیهای روستایی رافیایی حاکم بر سکونتگاهجغ

بیه سیدها را منابع سبی ذخییره شیده در  دوگانگی تیصیبروستایی از  جامعةسن است تفسیر 

 موردی و موشکافانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. مطالعةصورت 

 تحقیق شناسیروش. 8

 تیمطالعا ۀمحدود .1. 8

تپه )محروم از منیابع سد در این مطالعه روستاهای لگزی )برخودار از منابع سبی سد( و گل

انید، بیه عنیوان قرار گرفتیهشهید کاظمی و در مجاورت سد  سد( که هر دو در شهرستان سقز

 0002تپیه، دارای به عنوان مرکز دهستان گیل تپهگلاند. روستای نمونه مورد مطالعه قرار گرفته

هکتیار  8322های زراعی ایین روسیتا حیدود خانوار است. مساحت زمین 000و  جمعیتنفر 

سبیاری سنتی بیه  ۀدرصد از این اراضی با استفاده از منابع سبی محلی و با شیو 8است که حدود 

خیانوار، یکیی از  022نفیر جمعییت و  030شوند. روسیتای لگیزی بیا صورت سبی کشت می

هکتیار اسیت  0062های زراعی سن حیدود مساحت زمین روستاهای دهستان صاحب است که

هکتار با اسیتفاده از منیابع سبیی تیصییب یافتیه از سید شیید کیاظمی،  032که از این مقدار، 

 کیلیومتری 00فاصله حیدود  در کاظمی شهید سدزیرکشت سبی هستند. لازم به توضیح است، 

میورد  0032اسیت کیه در سیال  رود واقع شیدهزرینه رودخانه روی قرار دارد که برسقز شهر 

 (.001 ، ص.0012، و همکاران درسباد اسفندیاریبرداری قرار گرفته است )بهره
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 روش تحقیق. 2. 8

در  پژوهش است و روش شده انجام برساختی-تفسیری پارادایم چارچود پژوهش درین ا

 هیاداده تحلیل و کدگذاری عمل از است عبارت مضمون تحلیل. باشدمی 0سن تحلیل مضمونی

 که زمانی. هاستداده در الگویابی دنبال به تحلیل نوع این. گویندچه می هاداده که هدف این با

 عبیارتی، بیه. گییرد صیورت سن از موضیوعی حماییت بایید سمید، دسیت ها بهداده از الگویی

 (.  66-60 .ب، ص0018گیرند )محمدپور، نشأت می هاداده ازها مضمون

منیدی و اسیتفاده از ذخیایر سبیی سیدها در اسیتان لیه در مبحث بهیرهمطالعات اکتشافی او

ها دارای تفیاوت قابیل کردستان نشان داد دو تیپ متفاوت از روستاها وجود دارند که این تیپ

توجهی در ابعاد میتلف اقتصادی و معیشیتی، اجتمیاعی و ... بیا یکیدیگر هسیتند. گیروه اول 

ه دوم روستاهایی هستند کیه از اسیتفاده از ذخیایر سبیی مند از سد سدها و گروروستاهای بهره

سدها محروم هستند. برای بررسی عمیق و دقیق موضوع مورد مطالعه در هر جامعه از دو تیپ 

هیای ای که دو روستا نماینده مناسبی بیرای جامعیهنهوفو ، یک روستا انتیاد شده است به گ

مند از منابع سبی سدها، روسیتای لگیزی و در خود باشند. به این صورت که در میان گروه بهره

. بیرای سیتامورد مطالعه قرار گرفتیه تپهگلمیان روستاهای محروم از این منابع سبی، روستای 

فیردی  ةیافتساختنیمه عمیق هایهای مربو  به دو روستای مذکور از مصاحبهسوری دادهجمع

مصیاحبه  6کیه در روسیتای لگیزی است. به این صورت  استفاده شدهی گروه هایمصاحبهو 

های انجیام گرفتیه بیا میدیران روسیتایی، هدفمند )مصاحبه گیریعمیق فردی به صورت نمونه

معتمدان، فعالان بیش زراعت، دامداری و صیادی( و سیه گیروه )بیا شیرکت اقشیار میتلیف 

تای نفره( تشیکیل داده شید. هیم چنیین در روسی 1و  0، 3های روستای مورد مطالعه در گروه

هیای انجیام گرفتیه بیا هدفمند )مصیاحبه گیریمصاحبه عمیق فردی به صورت نمونه 0تپه گل

مدیران روستایی، معتمدان، یک نفر از زنان فعال در تولید صنایع دسیتی، ییک نفیر از جوانیان 

گروهی  ةمصاحبکرده و بیکار روستا و یک نفر از فعالان مشالل خدمات روستا( و سه تحصیل

 نفره( تشیکیل داده شید. 1و  3، 2های اقشار میتلف روستای مورد مطالعه در گروه)با شرکت 

                                                           
1. Thematic Analysis 
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انجام شده اسیت و  0012تا اردیبهشت  0010زمانی شهریور سال  ۀهای مذکور در بازمصاحبه

 تعیداد تعییین بیرای است معیاری نظری اشباع نظری بوده است. اشباع هامصاحبه اتماممبنای 

 عمیده هایسؤال به پاسخ که دهدمی ادامه را هامصاحبه جایی تا محقق سن که براسا  هانمونه

 .نشود تولید هاداده گردسوری فرسیند در جدیدی هایداده یا شده تحقیق اشباع

 و ، از طرح براونهابرای تحلیل داده مضمونی تحلیل هایمیان انواع طرح این مطالعه از در

 مرحلیة سیه دارای را هاداده تحلیل فرسیند و کلارک نبراو .است شده ( استفاده8226) 0کلارک

 بیر. داننیدمیی متن دوباره کردنِ یکپارچه و ادلام و متن تفسیر و تشریح متن، عمومی توصیف

 کدگیذاری و انیدقرارگرفته زمانی پیوستار و نظم یک ا درههداد توصیف، مرحلة در اسا ، این

 اولیه کدهای ایجاد متن، با سشنا شدن گام 0 شامل همرحل این. است شده انجام هاسن اولیه روی

 دهیی،هیا سیازمانداده تحلییل، مرحلة در. است بوده مضامین و شناخت جستجو کدگذاری، و

 صیورت مرحلیه ایین در هیاداده بندیمقوله کدگذاری و. است شده انجام بندیمقوله و تنظیم

 مضیامین اول اسیتیرای گیام. اسیت دهش برداشته هاداده تفسیر در مهم دو گام و است گرفته

 ایین اسیت. بیر مناسیب مضمونی ةنقش یک در میان مضامین ارتبا  برقراری دوم گام و تاس

سن بیین رابطة و تعیین مضامین اصلی اولیه، باز کدهای به رسیدن و هاداده تقلیل از اسا ، پس

شیامل  کیه نهیایی رشگیزا نییز میتن، ادلام و ترکیب است. در مرحله شده نهایی و بررسی ها

 اسیت. ایین گرفتیه صیورت نظری است، ادبیات با هاسن کردن مرتبط و مضامین دوباره تحلیل

 گرفته گزارش صورت تدوین مرحله این اند. درشده انجام ایرویکرد مقایسه با عمدتاً تفسیرها

 .است

 همیان سیتایرا در ،مضیمون ارزیابی تحلییل معیارهای پژوهش، نتایج ارزیابی با ارتبا  در

 تحقیق کیفی، روش نویسندگان از برخی وجود، است. با این تحقیقات کیفی ارزیابی معیارهای

( 8202) 8هیاروکس و کینیگ نظیر انید. ازنموده بیان را مضمون تحلیل اعتبار ارزیابی معیارهای

 و نیدگانکن از مشارک بازخورد افترید مستقل، کدگذاران از از: استفاده اندعبارت معیارها این

 ممیزی )شجاعی سوابق ثبت و لنی توصیفی ةو عرض همگونی تطابق کارگیری به پاسیگویان،

                                                           
1. Braun & Clarke 

2. King & Horrocks 
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 پیژوهش (. در این63-66 .ب، ص0010، سبادی، جزایری و اعتمادی علون احمدی ،قانیجشو

 اثبیات کیار، این از هدف مستقل استفاده شده است. کدگذاران از اعتبارسنجی استفاده روش از

 دربیارۀ طور انتقادی به تا است پژوهشگر به کمک بلکه نیست، تحلیل مضمون ایاییپ و روایی

کنید.  فکیر اسیت، گرفتیه کدگیذاری کیه دربیارۀ تصمیماتی و خود پیشنهادی مضامین ساختار

 نیل رود. برایکار می به گرتحلیل عینیت عدم از اجتناد برای راهی عنوان مستقل به کدگذاری

 بررسیی مورد متون که شده خواسته موضوع پژوهش زمینة در بصمتی افراد از هدف، این به

 بیا هیاسن کدگیذاری حاصیل از نتیجیه سپس و نمایند هایی از متن مصاحبه را کدگذارینمونه

 قیرار بیازبینی میورد کدها از برخی سن، در نتیجه و قرار گرفته مقایسه مورد محققین کدگذاری

 صیورت جداگانیه صیورت کار به این کدگذاری، راحلم همه در که است ذکر به گرفتند. لازم

 .باشد تأثیرگذار بعدی مراحل کدگذاری در بازخوردها بتواند ةتا نتیج است گرفته

 های پژوهش یافته. 4

با توجه به وابستگی لیرقابل انکار فعالیت اقتصادی و معیشت روسیتاییان اسیتان بیه منیابع 

ر خصیوص تیصییب ذخیایر سبیی سیدها بیه ای دهای اخییر سیاسیت دوگانیهسبی، طی سال

های روستایی اعمال شده است. به این صورت که برای تعداد معیدودی از روسیتاها سکونتگاه

برداری از منابع سبی فراهم شده است و دیگر روستاها از استفاده از امکان قانونی استفاده و بهره

ییری دو تییپ متفیاوت از گاین منابع، محروم هستند. اعمیال ایین سیاسیت، منجیر بیه شیکل

هیای لفیهؤشده که به لحاظ اقتصادی و به تبیع سن مهای روستایی در استان کردستان سکونتگاه

 های بنیادی هستند.محیطی، با یکدیگر دارای تفاوتاجتماعی و حتی زیست

هیای روسیتایی اسیتان کردسیتان بیه لحیاظ در میان دو جامعه و تیپ ناهمگون سیکونتگاه

 ةتپه از توابیع شهرسیتان سیقز دو نمونیمنابع سبی سدها، روستاهای لگزی و گل برخورداری از

بارز اعمال سیاست دوگانه تیصیب منابع سبی سدها به جوامع روسیتایی هسیتند کیه در ایین 

استفاده سیاکنان روسیتای لگیزی از منیابع سد سید  ةاند. سابقپژوهش مورد بررسی قرار گرفته

تدریجی  ۀگردد و از سن زمان تاکنون روستاییان با روند فزایندبرمی 0020شهید کاظمی به سال 

مییان بنییان  ۀتنییدکنند. بیا توجیه بیه پیونید عمییق و درهیماز ذخایر سبی این سد استفاده می
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گییری دو الگیو و سیبک زنیدگی اقتصادی، اجتماعی و معیشتی روستاییان با منابع سبی و شکل

 جامعیةنیابع سبیی سیدها، در ادامیه ادراک و تفسییر متفاوت در اثر اعمال سیاسیت میدیریت م

 روستایی از اعمال این سیاست مورد تحلیل و قیا  قرار گرفته است. 

 هادرک معنایی ساکنان روستای لگزی از پیامدهای تخصیص آب سدها به آن.1. 4

ها فردی و گروهی انجام شده با سیاکنین روسیتای بر اسا  روش تحلیل مضمونِ مصاحبه

پاییداری اقتصیاد ، پیامدهای تیصیب سد سد شهید کاظمی شامل چهار مضمون فراگیر لگزی

شیود می افزایش سازگاری با محیطو  شکوفایی انگیزه پیشرفت، پایداری اجتماع محلی، محلی

مضیمون  00دهنده متعددی )در مجموع که هر یک از این مضامین، برگرفته از مضامین سازمان

انید مضمون پاییه احصیاش شیده 00دهنده، از خود این مضامین سازماندهنده( هستند و سازمان

هیای انجیام طیی فراینید مصیاحبه مضامین فراگیر(. در ادامه نحوه احصاش هر یک از 8)جدول 

 گرفته تشریح شده است.
 

های روستای دهنده و فراگیر احصاء شده حاصل از کدگذاری مصاحبهمضامین پایه، سازمان .2جدول 

 لگزی

 0011های تحقیق، خذ: یافتهمأ
 مضامین فراگیر دهندهمضامین سازمان مضامین پایه

 کاهش میزان بیکاری

 افزایش قیمت زمین زراعی 

 نیاز به بکارگیری نیروی کار خاری از روستا 

 عرضه و فروش مازاد علوفه تولید شده و ...

 افزایش تنوع و سطح تولیدات و مشالل 

 پایداری اقتصاد محلی
 گیری مازاد تولیدلشک

 هاارتقای سطح درسمد و ارزش دارایی

 ایارتقای سطح مالکیت منابع سرمایه

 بازگشت مجدد چندین خانوار به روستا

 افزایش مشارکت و همکاری اهالی

افزایش گرایش جوانان به زندگی در 

 روستا

احسا  خوشبیتی از زندگی در روستا و 

... 

 ارتقای سرمایه اجتماعی

 پایداری اجتماع محلی 

 افزایش جمعیت

 مهاجرت معکو 

 افزایش تعلق مکانی

لزوم احداث کارگاه و کارخانه فرسوری 

 تولیدات

های فرسوری و عرضه زیرساختتوسعة نیاز به 

 تولیدات
 شکوفایی انگیزه موفقیت
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 مضامین فراگیر دهندهمضامین سازمان مضامین پایه

های سموزشی نوین و لزوم برگزاری کارگاه

... 
 سگاهی شغلیضرورت ارتقای سطح دانش و 

 لزوم استفاده از منابع سبی به روش مکانیزه

 فراهم شدن امکان کشت دو بار در سال

 تغییر نوع کشت )از دیم به سبی( و ...

 تغییر الگوی کشت
افزایش سازگاری با 

 محیط
 استفاده بهینه از منابع سد

 های محیطیکاهش اثرات ناهنجاری

 

 پایداری اقتصاد محلی. 1. 1. 4

پایداری اقتصاد محلی اولین مضمون فراگیر شناسایی شده حاصل از درک ساکنان روسیتای 

های صورت گرفته ایین مضیمون ها است. بر مبنای مصاحبهلگزی از تیصیب منابع سبی به سن

افزایش تنوع و سطح تولیدات و مشالل، ارتقای سیطح درسمید  ۀدهندبرگرفته از مفاهیم سازمان

بیوده اسیت.  گیری مازاد تولیدای و شکلارتقای سطح مالکیت منابع سرمایه ها،و ارزش دارایی

گیری اقتصادی پاییدار در سیطح روسیتای لگیزی این مضامین احصاش شده تداعی کننده شکل

 هستند که در ادامه تشریح شده است.

د شیهید کیاظمی بیه شده طی فرایند تیصییب منیابع سد سی های انجامبر اسا  مصاحبه

اند به کشیت محصیولات متنیوعی از جملیه کشیت وستای لگزی، روستاییان توانستهساکنان ر

جات و ... اقدام کنند. یک نفیر از زمینی، گندم سبی، ذرت، صیفییونجه، کلزا، چغندر قند، سیب

قبلاً امکان کشت محصیولات سبیی در روسیتا »: کندزارعان روستا در این زمینه چنین عنوان می

تلفی در روستا نیز شکل گیری تنوع کشت در روستا، مشالل میبال شکل. به دن«وجود نداشت

گرفته است. اشتغال روستایان در بیش میاهیگیری و عضیویت در تعیاونی میاهیگیران، جیزو 

مشاللی هستند که قبلاً هیچ اثری از سن در روستا نبوده است. به این صیورت کیه سیاکنان هیر 

نی که فعالیت در بیش زراعت نیاز کمی به نیروی کیار اسفند )زما 08مهر تا  03سال از تاریخ 

گییری مشیاللی دارد(، از طریق تعاونی صیادان در بیش مذکور فعالیت دارند. همچنین شیکل

تحت عنوان تولیدکننده محصولات میتلف از دیگر اثرات تیصیب سد سد به ساکنان روسیتا 

روسیتا  ةمین چغنیدرکار نمونی: »کننیداست. یکی از ساکنان در این خصوص چنین عنوان میی

ییش . با توجه به کاربر بیودن فعالییت در ب«هستم و دوستم در کشت ذرت تبحر خاصی دارد
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زراعت، تمامی افراد واقع در سن فعالیت روستا، در مراحل میتلف تولیید محصیولات زراعیی 

در روستا، مشغول به کار هستند تا جایی که در بسیاری از موارد به علت نبود نیروی کار بومی 

نمایند. ذکر زارعان اقدام به استیدام کارگر روزمزد از روستاهای همجوار و حتی شهر سقز می

در فصل تابستان و اوایل فصل پیاییز، مجبیوریم از »که ستا این مطالب توسط یکی از اهالی رو

بیه میدت نفر لیر بیومی  02امسال » و ؛«نیروی کار مورد نیازمان را از خاری روستا تأمین کنیم

است. نتیایج  ید این مطالبؤ، م«اندزمینی به من کمک کردهسوری سیبروز متوالی در جمع 03

ید این مطلب است که عمکلرد تولیدات زراعیی در روسیتا، بیه ؤها محاصل از تحلیل مصاحبه

کشت سبی، افزایش قابل توجهی داشته است. تفیاوت مییزان عملکیرد تولییدات توسعة  ةواسط

کشت دیم و سبی امری مهم اسیت کیه کارشناسیان و متیصصیان امیر  ۀین دو شیوزراعی در ب

افزایش تنوع و سـط  تولیـدات و »مضیمون زراعت بر سن اذعان دارند. مضامین پایه فو  بر 

 کنند.در روستای لگزی دلالت می «مشاغل

ان افیزایش عملکیرد تولییدات زراعیی، مییز ةدهد در نتیجها نشان مینتایج تحلیل مصاحبه

میازاد  ۀمحصولات تولیدشده بیشتر از نیاز روستاییان بوده است و به نوعی محصولات تولیدشد

شیکر خیدا : »ص چنین عنوان کرده استبر مصرف هستند. یک نفر از روستایان در این خصو

فراینید فیو   .«تولیدات زراعی ما بیشتر از حدی است که برای مصیرف خودمیان نییاز دارییم

 در روستای لگزی است. «گیری مازاد تولیدشکل» ۀدهندنشان

-دهد در اثر افزایش سیطح تولییدات زراعیی، بیههای انجام گرفته نشان میتحلیل مصاحبه

وجود سمدن تنوع شغلی و فروش مازاد تولیدات زراعی، میزان سود و درسمد روستاییان تا حید 

الیت زراعیی روسیتاییان، سودسوری فع ةواسطقابل توجهی افزایش پیدا کرده است. همچنین به

هیا، ای یافته است. بر اسا  تحلییل مصیاحبههای زراعی سبی، ارتقای قابل ملاحظهارزش زمین

هیای مسیکونی و مسیکن اهمیت یافتن فعالییت اقتصیادی در روسیتا، قیمیت زمیین ةبه واسط

بیه نظیر  روستاییان نیز افزایش یافته است. ذکر چند عبارت از روستاییان در این زمینه ضروری

 02ارزش هر هکتار زمین دیم در روستا، حیدود »؛ «از میزان درسمدمان راضی هستیم»رسد: می

ارزش » و ؛«میلیون تومیان اسیت 822میلیون تومان است اما قیمت هر هکتار زمین سبی بیش از 
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گییری . بدین ترتیب مضامین پایه فیو  بسیتر شیکل«های مسکونی ما دو برابر شده استزمین

 اند. را فراهم نموده «هاارتقای سط  درآمد و ارزش دارایی»دهنده سازمان مضمون

اثرپیذیری وضیعیت اقتصیادی  ةنتیجیهیا نشیان داد در بیش دیگیری از تحلییل مصیاحبه

ها، تعیداد وسیایل نقلییه سیبک و سینگین، پمیپ سد، روستاییان از تیصیب منابع سبی به سن

ای داشیته اسیت. همچنیین فیزایش قابیل ملاحظیهسلات و ادوات کشاورزی در روسیتا اماشین

گیذاری در روسیتاهای و سیرمایه گرفته نشان داد میزان خرید املیاک میتلیفهای انجامتحلیل

مجاور و حتی شهر سقز، توسط اهالی دارای روند صعودی است. در این خصوص روسیتاییان 

پمپ سد در محدوده روسیتا  02»؛ «تقریباً هر دو خانوار یک تراکتور دارند»: اند کهعنوان کرده

های پاییه فیو  . مضمون«امکهنه زمین زراعی خریداری کرده ةروستای قلع در»و ؛ «فعال است

 ت دارند.دلال «ایارتقای سط  مالکیت منابع سرمایه»دهنده گیری مضمون سازمانبر شکل

 پایداری اجتماع محلی. 2. 1. 4

فسیر روستاییان از تیصیب منابع سبی به دومین مضمون فراگیر احصاش شده در خصوص ت

دهنیده ها، پایداری اجتماع محلی است. ایین مضیمون برگرفتیه از چهیار مضیمون سیازمانسن

( اسیت و ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش جمعیت، مهاجرت معکو  و افزایش تعلق مکانی)

 اده شده است.ها، مضامین پایه متعددی هستند که در ادامه شرح دمبانی هر یک از سن

ویژه فعالیت در بیش زراعیت بیه های روستایی بهبا توجه به ماهیت فعالیت در سکونتگاه

مساعدت و همکاری اعضای روستا به یکدیگر، رونق زراعت در روستای لگزی ساکنان را بیه 

هیای میتلیف در بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده اسیت. همکیاری روسیتاییان در فصیل

نظیر پاشییدن بیذر، شییم زدن، برداشیت محصیولات، فیروش محصیولات و ...، هایی فعالیت

موجب تقویت حس مشارکت همکاری میان روستاییان شده اسیت. در ایین زمینیه روسیتاییان 

؛ «همه بیه هیم نییاز دارنید»؛ «کار تک نفره در روستا بسیار دشوار است»: اندچنین عنوان کرده

ارتقـای »دهنیده دهنده مضمون سیازمانین مضامین نشان. ا«منافعمان به هم وابسته شده است»

 روستای لگزی هستند.  در «سرمایه اجتماعی
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روسیتایی در کشیورمان از توسعة های مهاجرت و کاهش جمعیت روستایی یکی از چالش

دهید بیه دنبیال رونیق گرفتیه نشیان مییجمله استان کردستان. با این وجود نتایج تحلیل انجام

تنهیا کیاهش نیافتیه های اخیر نهده در روستای لگزی جمعیت روستا در سالاقتصادی ایجاد ش

است بلکه روند صعودی را طی کرده است. عدم تمایل به مهاجرت، نیاز به نیروی کار در اثیر 

رونق شرایط اقتصادی و از عوامل اصلی افزایش جمعیت در ایین روسیتا هسیتند. نگیاهی بیه 

نفیردر  023این مطلب است. چراکه جمعیت روسیتا از  یدؤمشده روستا نیز وضعیت سمار ثبت

( و 0013و  0012افزایش یافته است )مرکز سمیار اییران،  0013نفر در سال  030به  0012سال 

های میدانی طی چنید سیال گذشیته کیه سرشیماری انجیام نشیده اسیت، با استناد به مصاحبه

عبارت از سوی روستاییان به  جمعیت روستا روند صعودی خود را حفظ کرده است. ذکر چند

؛ «روند چیون کیار و شیغل دارنیدجوانان از روستا نمی»کند: شدن این فرایند کمک میشفاف 

گیر مضیمون . ماهییت مطالیب فیو  تیداعی«اگر فرزندان بیشتری داشته باشم، مشکلی ندارم»

 هستند. در روستای لگزی «افزایش جمعیت»دهنده سازمان

شیرایط اقتصیادی و افیزایش جمعییت دهد به دنبال بهبیود ان میهای انجام شده نشتحلیل

انید. در اند، به روستا بازگشتههای اخیر چند خانوار که قبلاً روستا را ترک کردهروستا، طی سال

ام در شهر سقز اسیکان داشیتیم من و خانواده»کند که این خصوص یک نفر از اهالی عنوان می

. مراجعیه بیه «گردنداش نیز برمیبرادرم با خانواده»؛ «امگشتهولی سه سال است که به روستا بر

خانوار به  20دهنده افزایش تعداد خانوارهای روستای لگزی از نتایج مرکز سمار کشور نیز نشان

(. این مضامین 0013و  0012است )مرکز سمار ایران،  0013تا  0012های خانوار طی سال 002

 در روستای لگزی هستند.  «مهاجرت معکوس»پدیده  گریدهنده شکلو مستندات نشان

دهد با بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ساکنان روسیتای های انجام گرفته نشان میتحلیل

لگزی که به شدت متأثر از تیصیب منابع سبی بیوده اسیت، سیطح رضیایتمندی ارتقیاش یافتیه 

شیرایط اقتصیادی و  نسیبی و روانیی اسیت کیه در صیورت بهبیود ةاست. رضایت یک مقولی

شود. یک نفیر از جیوان گیری احسا  سرامش و رفاه ذهنی در فرد میاجتماعی منجر به شکل

از شیرایط زنیدگی در روسیتا راضیی هسیتم و احسیا  »گویید روستا در این خصیوص میی

وضعیت روستای لگزی با دیگر روستاها و القای ایین ذهنییت بیه  ة. مقایس«کنمخوشبیتی می
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تری قیرار دارد، از ها نسبت به دیگر روستاها، در وضعیت مطلودیط روستای سناهالی که شرا

شیرایط  واسیطةها بوده است. تقویت حس ماندگاری در روستا بیه دیگر نتایج تحلیل مصاحبه

ها بود. در ادامه چند نقیل قیول مناسب فراهم شده، از دیگر مضامین شناسایی شده در مصاحبه

هیایم را بیا هییچ چییزی زمین»؛ «هیچ جایی بهتر از اینجا نیست»است: در این زمینه ارائه شده 

-. دقت در ماهیت مضامین فو  نشیانگر شیکل«مایلم در روستا ازدوای کنم»؛ «کنمعوض نمی

 در میان اقشار میتلف ساکن در روستای لگزی است. «افزایش تعلق مکانی»گیری 

 موفقیتشکوفایی انگیزه . 8. 1. 4

( است. بر اسا  این 0106) 0لندمنتسب به مک ک ةهای توسعموفقیت یکی از نظریه ۀانگیز

نظریه فرد مایل است کارها را بهتر، سریعتر و با زحمت کمتر و بازده بیشتر انجیام دهید. میک 

دانید و از نظیر او انگییزه کننیده توسیعه مییها، انگیزه و نیروهای روانی را تعیینلند ارزشکله

دوم فضییلت اجتمیاعی  ةاول فضیلت شیصی است و جنب ةی دو جنبه است جنبموفقیت دارا

ها )پاپلی ییزدی و است یعنی علاقه به سعادت دیگران و احسا  مسئولیت در قبال سعادت سن

هیا سیومین مفهیوم فراگییر (. بیر اسیا  تحلییل مصیاحبه000-000 .ب، ص0020ابراهیمی، 

شیکوفایی انگییزه »ها، ن از تیصیب منابع سبی به سنشده مرتبط با تفسیر معنایی ساکناشناسایی

و  هیای فیرسوری تولییداتزیرساختتوسعة نیاز به است که منشأ سن به دو مضمون  «موفقیت

هیا گییری سنگردد که در ادامه فرایند شیکلبر می ضرورت ارتقای سطح دانش و سگاهی شغلی

 ارائه شده است.

ی سیاکنان روسیتای لگیزی و فیراهم شیدن به تبعییت از شیرایط مطلیود پدیدسمیده بیرا

اقتصادی و اجتماعی، روسیتاییان سیعی دارنید تمیامی امیور را بیه توسعة های میتلف فرصت

برقراری ارتبا  مسیتقیم بازاهیای عمیده و از بیین  ۀگیری انگیزانجام دهند. شکلشیوۀ بهترین 

گاه صنایع تبدیلی و تکمیلیی ها، بازاریابی الکترونیک، احداث انبار، سردخانه و کاربردن واسطه

بیش کشاورزی، صیدور تولییدات و محصیولات بیه کشیور عیرا  تنهیا بیشیی از ادراکیات 

دیگیر اجیازه »انید: روستاییان است. در این رابطه چند نفیر از روسیتاییان چنیین عنیوان کیرده

                                                           
1. McClelland  
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 پیگیر صادر کیردن محصیولات بیه کشیور عیرا »؛ «ها سود کار ما بیورندنیواهیم داد واسطه

چغندر وجودندارد. ما مجبیوریم  ةایم در استان کردستان حتی یک کارخانمتوجه شده»؛ «هستیم

احیداث ییک »؛ «هیا بفرسیتیمهیای دیگیر اسیتانزییاد بیه کارخانیه ةمحصولاتمان را بیا هزینی

دقت در معنیا و مفهیوم مطالیب فیو  نشیانگر  .«نگهداری محصولات ضروری استةسردخانه

 را فیراهم نمیوده «تولییداتو عرضیه های فیرسوری زیرساختوسعة تنیاز به »تشکیل مضمون 

 است.

هیای صیورت گرفتیه نشیان داد سیاکنان تماییل دارنید نتایج در خصوص تحلیل مصیاحبه

هیای جدیید ارائیه شیده از سیوی هیا و دسیتورالعملهای خیود را بیر مبنیای فنیاوریفعالیت

هیا اسیتفاده از ایین بیه اعتقیاد سنمتیصصان و کارشناسان جهاد کشاورزی پیش ببرند، چراکه 

های کارشناسان در مراحل میتلف کاشیت، داشیت، برداشیت و حتیی دانش، الگوها و توصیه

فروش محصولات، سود بیشتری را عاید روستاییان خواهد نمود. در این خصوص یک نفیر از 

؛ «کنییممان بر این است که بر اسیا  نظیرات کارشناسیان کیار نهایت سعی»گوید: زارعان می

همچنیین  .«برای تهیه و استفاده انواع سموم و کودها و ... نظیرات کارشناسیان میوثرتر اسیت»

هیا فعالییت سن ۀاندوزی و کسب معلومات بیشتر در خصوص نحودانش ۀنتایج نشان داد انگیز

ها تمایل دارند برای کسب دانیش و در میان روستاییان نهادینه شده است. به این صورت که سن

ثر، هزینیه ؤهیای میتلیف و میهای سموزشی و کارگیاهومات بیشتر از طریق برگزاری دورهمعل

های سموزشی ها و دورهپرداخت نمایند. کما اینکه چند نفر از ساکنان گواهی شرکت در کارگاه

زییر را مربوطه را اخذ کرده بودند. ذکر چند نکته از سوی اهالی در این رابطه اهالی چند نکته 

و جدیید تولیید  کیاربردیهیای هیا و شییوهحاضیریم در قبیال سمیوزش روش»انید: هبیان کرد

موزشی مربو  به زراعیت شیرکت و کارگاه س در چند دوره»؛ «کنیم محصولات، هزینه پرداخت

 ۀکننید. مضامین و مطالب فیو  تیداعی«مان را ارتقا دهیمو سگاهی انشباید سطح د»؛ «ایمکرده

یکیی از میان ساکنان است که  در «  دانش و آگاهی شغلیضرورت ارتقای سط»گیری شکل

 دهد.می را تشکیلموفقیت و پیشرفت  ۀگیری انگیزشکل هایپایه
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 افزایش سازگاری با محیط. 4. 1. 4

دهد چهارمین مضمون فراگیر شناسایی در خصیوص درک ها نشان مینتایج تحلیل مصاحبه

افزایش سیازگاری بیا »ها، یب منابع سبی به سنمعنایی ساکنان روستای لگزی از پیامدهای تیص

بهینیه از منیابع  ۀاسیتفاد»، «الگوی کشتتغییر»ۀ دهندکه مبنای سن مضامین سازمان «است محیط

. در ادامه در خصوص هر ییک از مضیامین است «های محیطیکاهش اثرات ناهنجاری»و  «سد

 ادراکات روستاییان تحلیل و ارائه شده است.مذکور، 

ها از منابع سبی، به مندی سنه به اختصاص منابع سبی به ساکنان روستای لگزی و بهرهبا توج

انید و در حیال حاضیر تدریج کشت محصولات دیم جیای خیود را بیه محصیولات سبیی داده

شود که قبیل از زمینی، ذرت و ... در روستا کشت میمحصولاتی مانند یونجه، چغندرقند، سیب

هیا در مقییا  وسییع وجیود نداشیته اسیت. تا امکان کشیت سنفرایند تیصیب سد، در روس

دهد در حال حاضر امکان کشت دوبیار در سیال، بیرای بعضیی از ها نشان میهمچنین تحلیل

هیا نشیانگر ای، فراهم شده است. همچنین تحلیلویژه در زمینه تولید ذرت علوفهمحصولات به

هیای به روستای لگیزی، بقییه زمییناین مطلب است که در صورت تیصیب منابع سبی بیشتر 

کشت محصولات سبی خواهند رفت. در این رابطه روسیتاییان چنیین عنیوان رزراعی دیم نیز زی

قبلاً تولیدات ما بیشتر گندم، جو، نیود و عد  بیود امیا اکنیون محصیولات سبیی »اند که کرده

هکتیار(  032اعی ما )های زردر حال حاضر تقریباً نصفی از زمین»؛ «ها شده استجایگزین سن

زیر کشت سبی است، اگر مقدار سد بیشتری به ما اختصاص داده شود، شرایطمان خیلیی بهتیر 

. فراینید فیو  تیداعی کننیده مضیمون «کینماز زمینم سالی دو محصول برداشت می»؛ «شودمی

 در روستای لگزی است. «تغییر الگوی کشت»

ی به ساکنان روستای لگزی، منابع محیدود دهد قبل از تیصیب منابع سبها نشان میبررسی

اهالی نبوده و ساکنان از منابع سد محدود به صیورت سینتی  ةسد پاسیگوی کشت و زرع هم

سبییاری نیوین شییوۀ ها، د شهید کاظمی به سنب منابع سد ساند. اما بعد از تیصیاستفاده کرده

-بیر صیرفهبیاری مکانیزه علیاوهسشیوۀ ای( در روستا متداول شده است. بارانی و قطره سبیاری)

بیه  لیازمدهید. ای افزایش میجویی در مصرف سد، راندمان سبیاری را به صورت قابل ملاحظه

های انتقیال های زراعی نیز از طریق لولهذکر است در حال حاضر فرایند انتقال سد سد به زمین
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رابطه روسیتاییان چنیین  کند. در اینری میسد بوده و تا حد قابل توجهی از تبییر سد جلوگی

سبییاری لرقیابی و انتقیال سد از »؛ «هر قطره سد برای ما ارزش طلا را دارد»اند که عنوان کرده

میزان هدر رفتن سد در سبییاری بیارانی و »؛ «شودهای سرباز، در روستا انجام نمیطریق جود

انیات سبییاری جدیید، از نظر من بیا وجیود امک»؛ «ای نسبت به سبیار سنتی بسیار کم استقطره

. دقیت در ماهییت مطالیب و مضیامین فیو ، «سنتی، کُفر نعمت خداوند استشیوۀ سبیاری با 

توسیط سیاکنان روسیتای لگیزی  «بهینه از منابع آب ۀداستفا»گیری مضمون دهنده شکلنشان

 است.

هیای در نواحی روستایی که کشت لالب به صیورت دییم اسیت، زارعیان در برابیر تینش

پیذیر هسیتند. زییرا در صیورت سبی بسیار سسیبویژه بحران خشکسالی و کمطی بهمحیزیست

گیرد و عملکرد کشت و زرع به شیدت کمبود بارش، سد کافی در اختیار محصولات قرار نمی

 واسیطةیابد. طرف مقابیل کشیت دییم، کشیت سبیی اسیت. در روسیتای لگیزی بیهکاهش می

رات بحران خشکسالی تا حد زیادی کیاهش یافتیه برخورداری روستاییان از منابع سد سد، خط

دهد با توجه به اینکه اکثر محصولات سبیی در اواخیر فصیل ها نشان میاست. همچنین بررسی

وییژه تگیر ، شوند، در عمیل اثیر مییاطرات اقلیمیی بیهبهار و اوایل فصل تابستان کشت می

ر حالی که تغیییرات اقلیمیی سرمازدگی و سیل به ندرت بر فعالیت روستاییان اثرگذار است. د

توان قابل توجهی را در تیریب محصیولات دییم دارنید چراکیه اوی مییاطراتی نظییر سییل، 

دهد. در مجمیوع در حیال حاضیر های زمستان و بهار رخ میتگر ، سرمازدگی و .. در فصل

ه اسیت، وجود سمیدروستاییان خود را با شرایط محیطی که بر اثر فرایند انتقال سد در روستا به

ذکیر چنید عبیارت از سیوی انید. اند و به نوعی خود را با این شرایط سازگار کیردهتطابق داده

از شیر خشکسیالی خلیاص »نمایید: روستاییان در این زمینه به روشن شدن موضوع کمک می

سد کیه سمیده کمتیر »؛ «خطر کمبود بارش، تگر  و سیرما خیلیی کیم شیده اسیت»؛ «ایمشده

در  «های محیطیکاهش اثرات ناهنجاری»و مضامین عنوان شده بر  مطالب. «بینیمخسارت می

 اند.های میتلف بر سن تأکید داشتهروستای لگزی دلالت دارد که روستاییان به شیوه
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 هاتپه از پیامدهای عدم تخصیص آب سدها به آندرک معنایی ساکنان روستای گل .2. 4

-شده با ساکنین روسیتای گیلی و گروهی انجامها فردبا استناد به تحلیل مضمونِ مصاحبه

احسیا  تپه، پیامدهای عدم تیصیب سد سد شهید کیاظمی شیامل چهیار مضیمون فراگییر 

خیدماتی شیدن مشیالل  و محرومیت نسبی، شکنندگی اقتصاد محلی، ناپایداری اجتماع محلی

 00در مجمیوع متعددی ) ۀدهندشود که هر یک از این مضامین، برگرفته از مضامین سازمانمی

مضیمون پاییه احصیاش  32دهنده، از دهنده( هستند و خود این مضامین سازمانمضمون سازمان

 شرح داده شده است. مضامین فراگیر(. در ادامه نحوه احصاش هر یک از 0اند )جدول شده
 

-ای گلهای روستدهنده و فراگیر احصاء شده حاصل از کدگذاری مصاحبهمضامین پایه، سازمان .8جدول 

 تپه

 0011های تحقیق، مأخذ: یافته

 مضامین فراگیر دهندهمضامین سازمان مضامین پایه

 ولان به مشکلات روستاییانؤتوجهی مسبی

 تفاوت قائل شدن میان روستاها

 پایمال شدن حق و حقو  اهالی و ...

 گیری احسا  تبعیض شکل
احسا  محرومیت 

 نسبی
 بدبینی به عملکرد نهادهای متولی

 های اساسیضعف زیرساخت

 نیاز کشت و زرع دیم به نیروی کار محدود

 از بین رفتن محصولات در صورت کمبود بارش 

 فعالیت زنان در تهیه تابلو فرش با حداقل دستمزد

 پایین بودن درسمد حاصل از کشت و زرع دیم و ...

 بیکاری

شکنندگی اقتصاد 

 محلی

 پایین بودن تنوع شغلی و درسمد 

 پذیری تولیداتسسیب

 افزایش مهاجرت جوانان از روستا

 دشواری تأمین میاری زندگی در روستا

 احسا  ناامیدی و ...

 کاهش جمعیت روستا
ناپایداری اجتماع 

 محلی
 کاهش سطح رضایتمندی 

 تضعیف تعلق مکانی

 پرداختن جوانان به کارگری فصلی

 .افزایش مشالل رانندگی، فروشندگی و ..

خدماتی شدن  راهی روستااتکا به نقش میان

 گیری مشالل روزمزدی شکل مشالل روستا 

 

 احساس محرومیت نسبی .1. 2. 4

اولین مضیمون فراگییر شناسیایی شیده حاصیل از درک سیاکنان  نسبی محرومیت احسا 

گرفته های صورت ها است. بر مبنای مصاحبهتپه از عدم تیصیب منابع سبی به سنروستای گل
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بیدبینی بیه گییری احسیا  تبعییض، شیکلدهنیده این مضمون برگرفته از سه مفهوم سیازمان

است. مضامین احصاش شده فیو ، بیر  های اساسیضعف زیرساختو  عملکرد نهادهای متولی

 دلالت دارند. تپهگلگیری مضمون احسا  محرومیت نسبی در میان ساکنان روستای شکل

هیا، بیا محلی از عدم تیصیب منابع سد سد به سن جامعةان داد ها نشنتایج تحلیل مصاحبه

کنند استفاده از سد سید اند. چراکه احسا  میمندی خود را ابراز نمودههای میتلف گلهشیوه

ها و روستاها مجاور و حتیی دیگیر ها است و باید هیچ تفاوتی میان سنحق طبیعی و مسلم سن

حدود شش کیلومتری سد از روستای مورد مطالعه در  ةمناطق کشور وجود نداشته باشد. فاصل

گیری احسا  تبعیض میان روستاییان موثر بوده است. در این خصوص روستاییان عنوان شکل

؛ «ها سد اختصاص داده شده اسیت، چیه تفیاوتی دارییممگر ما با بقیه مردم که به سن»اند: کرده

گیری . مفاهیم فو  دال بر شکل«چه فایده کنم، اماهر روز با حسرت زیادی به سد نگاهی می»

 محلی است. جامعةمیان  در «گیری احساس تبعیضشکل» ۀدهندمضمون سازمان

ها نشان داد با عدم تیصیب سد سد به ساکنان روستای مورد مطالعه، نیوعی شیک بررسی

ل تضیعیف ولان و نهادهای متولی در میان اهالی در حیاؤو ترید و به نوعی میزان اعتماد به مس

ولان که نماینده نهیاد و ییا سیازمان مطبیوع خیویش ؤشدن تدریجی است. چراکه برخی از مس

هستند، در جلساتی در خصوص تیصیب منابع سبی به روستاییان قول مساعدت به روستاییان 

ها عملی نشده است. همچنین روستاییان برای تحقق انتقیال سد اند که تاکنون این وعدهرا داده

انید. در ایین ها مربوطیه ارسیال نمیودههای متعددی را به سازمانها، درخواستای سنروستبه 

دهنید و وعیده میی»؛ «امیدی به مسیئولان و ادارات نیداریم»اند که رابطه روستاییان عنوان کرده

فراینید میذکور  .«نتیجه استایم، اما بیچندین بار درخواستمان را مطرح کرده»؛ «کنندنمی عمل

 مطالعاتی است. ۀدر محدود «بدبینی به عملکرد نهادهای متولی»گیری مضمون شکلدال بر 

ییان به صورت کشت سبیی اسیت و بقییه روستا اراضی درصد سه از کمترها نشان داد یافته

روستاییان از این منابع سد محلی نیز به صورت سنتی است. فقدان  ۀاراضی دیم هستند. استفاد

، راندمان سبیاری در اراضی سبیی را بیه شیدت پیایین سورده اسیت. تجهیزات و تکنولوژی نوین

کیردن موتورهیای سد، قطعیی دشواری و در مواردی لیرممکن بودن کسب مجوز برای برقیی

بر  در فصل تابستان، اختصاص بیش قابیل تیوجهی از سد زراعیی بیرای تیأمین سد شیرد 
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ندهی بافیت تیارییی روسیتا، نبیود کاره بودن اجرای طرح هادی، عدم ساماروستا در کنار نیمه

دهی موبایل ورزشی، ضعف خدمات بهداشتی و سموزشی، ضعف سنتن-پارک و فضای تفریحی

گیری مضمون و اینترنت و ... و فاصله از مراکز ضروری، دست به دست هم داده و بستر شکل

عنیوان . در ایین زمینیه روسیتاییان چنیین انیدنمودهفراهم را  «های اساسیضعف زیرساخت»

تیوانیم همیین نمیی»؛ «شیودسد زراعی کمی که هم داریم، با روش سنتی مصرف می»اند: کرده

دهنید و ها را به سیتی مییمجوز برقی کردن چاه»؛ «سد زراعی موجود را درست استفاده کنیم

ار های سبی، مجانی بود و الان بیشی از اعتبیقبلاً مکانیزه کردن زمین»؛ «بسیار زیادی دارد ةهزین

 .«دهندسن را تیصیب می

 شکنندگی اقتصاد محلی. 2. 2. 4

 پذیری تولییداتسسیبو درسمد و تنوع شغلی ، پایین بودن بیکاری ۀدهندسه مفهوم سازمان

حصیول سن  ۀهستند که در ادامه نحو شکنندگی اقتصاد محلیگیری مضمون فراگیر مبنای شکل

 تشریح شده است.

محدود و فصلی، پیوند عمیق فعالیت روسیتاییان بیه اشیتغال نیاز زراعت دیم به نیروی کار 

لیرفعال بودن نیروی کار فعال در  و های شغلی در روستایدر بیش زراعت سبی، نبود فرصت

شرایطی را به وجود سورده است که بیش قابل توجهی از نیروی کار در روسیتا شیالل  روستا

کشت و زرع دییم نییاز کمیی بیه »اند که . در این خصوص روستاییان چنین عنوان کردهنیستند

. مضامین پایه فو  «های ما سبی بود فقط فصل زمستان بیکار بودیماگر زمین»؛ «نیروی کار دارد

 روستای مورد مطالعه دلالت دارند.  در «بیکاری» ۀدهندسازمان مونگیری مضبرشکل

شیغلی پیایین  هیایدرسمد پایین حاصل از کشت و زرع دیم نسبت به کشت سبیی، فرصیت

انیواع توسیعة هیای حاصل فعالیت در بیش کشت و زرع دیم و همچنین هدر رفیتن فرصیت

مشالل )دامپروری، پرورش سبزیان و ...(، محدود نمودن حیطیه فعالییت سیاکنان بیرای متنیوع 

جات، یونجه، ذرت، چغندر قنید، کلیزا و ...(، گیرایش سازی اقتصاد روستا )کشت انواع صیفی

احصیاش شیده  ةهای جانبی با حداقل دستمزد و ... از مفاهیم پایبه فعالیت در بیشزنان روستا 

زراعت دییم »: انددر روستای مورد مطالعه است. در این خصوص روستاییان چنین عنوان کرده



 ای                                         شمارۀ سی و پنجممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       032

 

های روستا به سد اکثر فعایت»؛ «توانیم کشت کنیمفقط گندم و نیود است، چیزی دیگری نمی

بیرای »؛ «تیوانیم کشیت کنییمگر سد باشد همه محصولات را میا»؛ «اریمکه ما ند است وابسته

امیا  ،دانم دسیتمزد زییادی نیداردکنم، میتأمین میاری خانه، از روی اجبار تابلو فرش تهیه می

پـایین بـودن تنـوع شـغلی و » ۀدهنیدگر مضمون سازمان. مضامین پایین فو ، نشان«مجبورم

  ستند.مورد مطالعه ه در روستای «درآمد

های اردیبهشت و خرداد، وابستگی شدید کشت و زرع دیم به نزولات جوی به ویژه در ماه

های دیم )سیرمازدگی، های محیطی بر کشتنوسانات شدید بارش، اثرگذاری شدید ناهنجاری

که  و... شرایطی را به وجود سروده سازی کشتسفت، گرمای زودر  و ..(، ضعف امکان متنوع

نماید. در این رابطه روستاییان چنین عنیوان های جدی را وارد میروستاییان سسیببه تولیدات 

-اگر کشت سبی داشته باشیم تابستان کشیت میی»؛ «اگر باران نبارد، محصولی نداریم»: اندکرده

موقیع ثمردهیی گنیدم، بیاران نیامید و »؛ «کنیم، هم سرمازدگی نداریم و سفت هم کمتیر اسیت

 ۀکننید؛ مضیامین فیو  تیداعی«سد باشید مشیکلی نیداریم»؛ «داشتمحصولمان افت شدیدی 

 مطالعاتی هستند. ۀدر محدود «پذیری تولیداتآسیب» ۀدهندمضمون سازمان

 ناپایداری اجتماع محلی .8. 2. 4

حاضر است. ایین  مطالعةاز دیگر مضامین فراگیر شناسایی شده در  ناپایداری اجتماع محلی

، تضعیف تعلیق مکیانیو کاهش سطح رضایتمندی ت روستا، مضمون از مضامین کاهش جمعی

 .ستااحصاش شده است که هر یک تشریح شده

از یک طرف در صورت فراهم نبودن شرایط مناسب برای اشتغال و تأمین مییاری زنیدگی 

-ها به ناچار روستای خود را ترک نموده و موجب شیکلروستاییان، به ویژه جوانان روستا، سن

شود. این در حالی است که روستاییان اعتقیاد داشیتند درصیورت ز روستا میگیری مهاجرت ا

اشتغال، کسب درسمید و تنیوع شیغلی در  ةروستایی، زمین جامعةتیصیب منابع سد به ساکنان 

-سید و ساکنان مجبور نیستند برای تأمین میاری زندگی خود به شهرها و استانروستا پدید می

صیلی و دائمیی( نماینید. از طیرف دیگیر، ضیعف شیدید های همجوار مهاجرت )مهاجرت ف

سن در روستای مورد مطالعه به فعالیت در بییش زراعیت و  ۀهای شغلی که بیش عمدفرصت
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قابیل تیوجهی در برابیر  موانعشود، دامداری )مشالل مرتبط با تیصیب منابع سد( مربو  می

انید کیه در ییان عنوان کیردهای که بسیاری از روستابه روستا است. به گونه 0مهاجرت معکو 

انیدف بیه ها کیه روسیتا مهیاجرت کیردهصورت تیصیب سد، فرزندان و اقواو و بستگان سن

کمتر جوانی هسیت »گردد. چند عبارت روستاییان در این زمینه به شرح زیر است: روستا برمی

در »؛ «ریمشیغل نیدا چرا در روستا بمانیم مثل روستای لگزی کیه کیار و»؛ «که در روستا بماند

. ایین مضیامین پاییه «گردنیدوهایم به روسیتا برمییمصورت تیصیب سد، دو پسرم و پسرع

لیازم بیه ذکیر اسیت هستند.  «کاهش جمعیت روستا» ۀدهندن سازمانگیری مضونشانگر شکل

 دهد جمعیت این روستا کاهش یافته است. مراجعه به نتایج سرشماری مرکز سمار نیز نشان می

شغلی، درسمد پایین، بیکاری، فقر، زمین زراعیی وسییع دییم بیا عملکیرد  هاینبود فرصت

پایین، مدیریت سنتی و ضعیف منابع سد محلی موجود، وجود سد در نزدیکی روسیتا و عیدم 

رفیاهی، موجیب کیاهش -هیای خیدماتیتیصیب به ساکنان روستا در کنار ضعف زیرساخت

دهید بیا عیدم هیا نشیان مییرسییسطح کلی رضایتمندی روستاییان شده اسیت. همچنیین بر

و تیصیب سن به دیگر روستاها، نوعی نیابرابری و  تپهگلتیصیب منابع سد ساکنان روستای 

شکاف اقتصادی میان روستاییان به وجود سمده است. در ایین رابطیه روسیتاییان چنیین عنیوان 

یافته اسیت(  ساکنان روستای لگزی و قلعه کهنه )به این دو روستا سد سد تیصیب»: اندکرده

-خیلیی پیشیرفت میی ،شدهای دیم ما سبی میاگر این زمین»؛ «بینید چه وضعیتی دارند؟را می

 «کاهش سـط  رضـایتمندی» ۀدهندگیری مضمون سازمان. مضامین پایه فو  بر شکل«کردیم

 دلالت دارند.

های کلیدی پایداری اجتمیاعی در جوامیع روسیتایی اسیت کیه در تعلق مکانی از شاخب

ورت وجود شرایط مناسب برای زیست یک فرد روستایی و خانواده او، میزان این شیاخب ص

های شغلی، فراهم نبودن فرصت ةدهد به واسطها نشان میتقویت و توسعه خواهد یافت. یافته

شیان، فقر، کمبود درسمد و به نوعی مشکل اساسی روستاییان در خصوص تأمین میاری زندگی

، در تپیهگلتدریج سرعت بیشتری گرفته است. از نظر سیاکنان روسیتای مهاجرت از روستا به 

                                                           
 اند.معکو ، بازگشت روستاییان مهاجری است که به دلایل میتلف روستا را ترک کرده مهاجرتمنظور از  .0
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ها میرتبط رونیق ها، فعالیت در بیش کشاورزی و سایر بیشصورت تیصیب سد سد به سن

پیذیری، زایی، افزایش درسمد، افزایش قیدرت ریسیکگیرد. چراکه این اقدام موجب اشتغالمی

انتقال تکنولوژی جدید به روسیتا و .. را بیه تنوع کشت، افزایش سطح تولیدات و محصولات، 

همراه دارد که در نتیجه میزان مانیدگاری سیاکنان در روسیتا را ارتقیاش خواهید دارد. در حیال 

اعیی و حتیی شیرد مواجیه رحاضر ساکنان روستای مورد مطالعه با کمبود شدید منیابع سد ز

ایین  کنید. درروسیتا عمیل میی هستند و این معضل به عنوان عامل بازدارنده ماندن ساکنان در

لان که سد امعیشت روستاییان به سد وابسته است، »: اندخصوص روستاییان چنین عنوان کرده

بیه »؛ «رویم سنجا حداقل سد شربمان تأمین استبه شهر می»؛ «نداریم معیشتمان در خطر است

سد سید را بیه میا اگیر »؛ «ی زنیدگی را نیدارمرزیادی دارم اما تیوان تیأمین مییا ةروستا علاق

شیده نشیانگر شناسیایی ة. مضیامین پایی«کنییماختصاص دهند، هیچوقت روستا را تیرک نمیی

 مطالعاتی هستند.  ۀدر محدود «تضعیف تعلق مکانی» ۀددهنمضمون سازمان

 خدماتی شدن مشاغل . 4. 2. 4

نان حاصل از ادراک ساک ۀشدخدماتی شدن مشالل روستا از دیگر مضامین فراگیر شناسایی

های صورت گرفته ها است. بر مبنای مصاحبهتپه از عدم تیصیب منابع سبی به سنروستای گل

گییری شیکلو راهیی روسیتا نقش میان هاتکا ب ۀدهندسازماناین مضمون برگرفته از دو مفهوم 

گییری مضیمون خیدماتی است. مضامین احصاش شده فو ، دلالت بیر شیکل روزمزدی مشالل

 است که در ادامه شرح داده شده است. تپهگلدر میان اهالی روستای شدن مشالل روستا 

های انجام گرفته نشیان داد در اثیر تضیعیف مشیالل بییش های حاصل از مصاحبهبررسی

سیاکنان  .های گذشته که کمبود منابع سد اثر جدی را بر سن گذاشیته اسیتکشاورزی طی سال

، به تدریج به مشالل خدماتی )فروشیگاه، پهتگلنقش مرکزیت و بین راهی روستای  ةبه واسط

اند. مشیاللی کیه بیه علیت مغازه، بنگاه معاملات ملکی، رانندگی، سرایشگری و ...( روی سورده

ی کمی هستند. اما روستاییان از سر ناچاری به جمعیت پایین مراجعان و مشتریان، دارای بازده

از وقتیی تیأمین »انید کیه: نیوان کیردهاند. در این خصوص روسیتاییان عاین مشالل تکیه کرده

؛ «انیدردهومیاری زندگی از طریق زراعت محدوده شده است، روستاییان به این مشالل روی س

اگیر »؛ «کینمای ندارم ولی برای تأمین میاری زندگی این کیار را مییداری علاقهاصلاً به مغازه»
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فیو  نشیانگر  ةمضیامین پایی .«سد سد را به ما اختصاص دهند، مجبور نیستم سرایشگری کینم

دهنیده توسیط اهیالی روسیتا ک یک مفهوم سازمانبه عنوان ی «راهی روستااتکا به نقش میان»

   است.

خشکسالی و کمبیود  واسطةها نشان داد در اثر تضعیف مشالل بیش کشاورزی به بررسی

ری، کمبیود منابع سبی، منابع معیشتی روستاییان به میاطرات جدی از جملیه فیروش دام، بیکیا

هیای درسمد، فقر، ناامنی لذایی و ... مواجه شده است. به همین دلیل ساکنان روسیتا بیه شییوه

میتلف کارگری در سایر شهرها )دیواندره، سقز، تهیران، اصیفهان، تبرییز و ...( و روسیتاهای 

همجوار )اواخر فصل بهار تا اواسط فصل پاییز( بیه صیورت روزمیزدی بیرای تیأمین مییاری 

مشیالل میا اللیب »انید: کیردهکنند. در این رابطه روسیتاییان چنیین عنیوان ی فعالیت میزندگ

کارگری شغل بسیاری از جوان روستای میا »؛ «روزمزدی است؛ در فته دو تا سه روز کار داریم

زمینی و چغندر به روسیتای لگیزی و قلعیه در فصل تابستان و پاییز برای چیدن سیب»؛ «است

فیو   ة. مضیامین پایی«روییمها تیصیب یافته اسیت( مییه سد سد به سنکهنه )روستاهایی ک

 هستند.  «مشاغل روزمزدی گیریشکل»دهنده گیری مضون سازماننشانگر شکل

 های روستایی برخوردار و محروم از ذخایر آب سدهاقیاس الگوی سکونتگاه. 8. 4

عیدم تیصییب  ساکنان دو روستای مورد مطالعه در خصیوص تیصییب/ دیدگاهبررسی 

احصیاش در اثر اجرای این فرایند ادراکات کاملاً متفاوتی که  دهدها نشان میمنابع سد سد به سن

شده است. به این صورت که تیصیب سد سد به ساکنان روستای لگزی همیراه بیا مضیامین 

و پایداری اقتصاد محلی، پایداری اجتماع محلی، شکوفایی انگییزه موفقییت مثبتی مانند فراگیر 

-پایدار روسیتایی را شیکلتوسعة که در نهایت مضمون کلان  است افزایش سازگاری با محیط

هیا بیا از عیدم تیصییب سد سید بیه سن تپیهگلادراک ساکنان روستای داده است. برعکس، 

 نسیبی، محرومییت احسیا ماننید  و بعضیاً ایجیاد تحیول کیارکردی روسیتای مضامین منفی

، همیراه بیوده روستا مشالل شدن خدماتی و محلی اجتماع یناپایدار محلی، اقتصاد شکنندگی

 .  اندان ناپایداری روستایی را شکل دادهاست که در مجموع مضمون کل
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 هابه آنتخصیص منابع آب سد ادراک ساکنان روستای لگزی از تماتیک  ۀنقش .1شکل 

 0011، های تحقیقیافتهمأخذ: 

 

 
 هابه آنتخصیص منابع آب سد از عدم  تپهگلادراک ساکنان روستای تماتیک  ۀنقش .2شکل 

 0011، های تحقیقیافتهمأخذ: 

توسعه پایدار 

 روستایی

پایداری 

 اقتصاد محلی

پایداری 

اجتماع 

 محلی

افزایش 

سازگاری با 

 محیط

 

شکوفایی 

 انگیزه موفقیت

 

نیاز به توسعه 

های فرآوری زیرساخت

 و عرضه تولیدات

 تخصیص منابع آبی

ضرورت ارتقای سطح 

 دانش و آگاهی شغلی

 تغییر الگوی کشت

استفاده بهینه از منابع 

 آب
کاهش اثرات 

 های محیطیناهنجاری

 مالکیت سطح ارتقای

 ایسرمایه منابع

 افزایش تعلق مکانی

ارتقای سرمایه 

 اجتماعی

 مهاجرت معکوس زایش جمعیتاف

 و درآمد سطح ارتقای

 هادارایی ارزش

افزایش تنوع و سطح 

 تولیدات و مشاغل

 تولید مازاد گیریشکل

 عدم تیصیب منابع سبی
ناپایداری 

 روستایی

 احساس

 محرومیت

 نسبی

 شکنندگی

 محلی اقتصاد

ناپایداری 

 اجتماع محلی

 شدن خدماتی

 روستا مشاغل
راهی ش میاناتکا به نق

 روستا

 مشاغل گیریشکل

 روزمزدی

 روستا جمعیت کاهش

 رضایتمندی سطح کاهش
 مکانی تعلق تضعیف

 بیکاری

 پذیری تولیداتآسیب

 و شغلی تنوع بودن پایین

 درآمد

 عملکرد به بدبینی

 متولی نهادهای

های ضعف یرساخت

 اساسی

احساس  گیریشکل

 تبعیض
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 گیرینتیجه. 5

روستایی، راهبردهیای متعیددی توسعة های گذشته در کشورمان در راستای نیل به طی دهه

انید. یکیی از محلیی بیوده جامعةت مثبت و منفی بر به اجرا رسیده است که هر یک دارای اثرا

تواند های روستایی است که میترین این راهبردها، تیصیب منابع سد سدها به سکونتگاهمهم

روستایی اثرات قابل تیوجهی را توسعة در تحول کارکردی ی ساختاری روستا در ابعاد میتلف 

عیدم  روسیتایی از فراینید تیصییب/ جامعیةبر جای بگذارد. از این رو بررسی درک معنایی 

حاضر است. نتایج پژوهش نشان داد  مطالعة، موضوع روستاها تیصیب منابع سد سدها به سن

هیا، عدم تیصیب منیابع سد سید بیه سن ادراک ساکنان دو روستای مورد مطالعه از تیصیب/

اری اقتصیاد پایید»لگیزی مضیامین ای در روسیتای باشد. به گونیههای بنیادی میدارای تفاوت

را « افزایش سازگاری با محیط»و « شکوفایی انگیزه موفقیت»، «پایداری اجتماع محلی»، «محلی

، به طوری که را شکل داده «پایدار روستاییتوسعة »به همراه داشته که در نهایت مضمون کلان 

منید ه( در خصوص روستاهای بهیر0010زاده )میرک حسینی وملکاین نتایج با نتایج مطالعات 

( در خصیوص 0016(، اکبیرزاده و کیابلی )0013)و همکیاران  از سد سد سلیمانشاه، ساعدی

( در خصوص سید ژاوه، حمییدیان 0016روستاهای پایین دست سد سیازاخ، امینی و گفتاری )

 مهیردانشسباد، ( در خصوص سد بهشت0010دهکردی ) (، نادری و کرمی0016و نصرسبادی )

به اثرات مثبت احداث سیدها بیر جوامیع  که( 8201) هاتی و همکارانب( و 0012) و همکاران

 باشد. همسو می ،اندمحلی اذعان کرده

هیا، از عیدم تیصییب سد سید بیه سن تپیهگلبر خلاف روستای لگزی، ساکنان روسیتای 

 شیکنندگی» ،«نسیبی محرومییت احسیا »مضامین منفی و بعضاً تحول کارکردی روستا مانند 

انید را ادارک کیرده ،«روستا مشالل شدن خدماتی» و «محلی اجتماع ناپایداری» ،«محلی اقتصاد

هسیتند. در مطالعیات  «ناپاییداری روسیتایی»گیری مضیمون کلیان که در مجموع دال بر شکل

( در خصوص روسیتاهای 0010زاده )میرک حسینی و(، ملک0010) اوندی و همکاران احمدی

( در خصیوص روسیتاهای بالیا دسیت سید 0016کیابلی ) بالادست سد سلیمانشاه، اکبرزاده و

امینیی و (، 0016( در خصیوص سید ژاوه، قیدرتی و زییدی )0016سیازاخ، امینی و گفتاری )

، مهیردانیش( در خصوص سد بهشت سباد، 0010دهکردی ) (، نادری و کرمی0010) همکاران



 ای                                         شمارۀ سی و پنجممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       060

 

( و سیینی 8200) کاراناُدام سپیا و هم(، 8200) صادقی و همکاران(، 0012) کریمیو  احمدرش

عیدم  وهش حاضر به عنوان اثرات احیداث/شده در پژ، بر مضامین شناسایی(8202و اوجیفو )

نتایج این بیش از پیژوهش  بر جوامع روستایی تأکید شده است؛ بنابراین تیصیب سد سدها

 باشد. با مطالعات مذکور همسو می

عدم تیصییب  ها دوگانه تیصیب/دهد اتیاذ و اجرای سیاستشده نشان مینتایج حاصل

ساختاری روسیتاها اثیرات قابیل -تواند در تحولات کارکردیسد سدها به جوامع روستایی می

محیطیی روسیتاها توجهی را بر جای بگذارد. با توجه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست

اهای محیروم مانند فقر، بیکاری، مهاجرت، خشکسالی و ...، تیصیب منابع سد سدها به روست

تجدیید نظیر رو تواند راهگشای حل مشکلات این جوامع باشد. از ایینمی ،بع کلیدیااز این من

تیصیب بیشی از منابع سبی همچنین های تیصیب منابع سبی در کشور و اساسی در سیاست

های کشور به روستاهای مجاور سدها برای اسیتفاده سدهای استان کردستان و حتی سایر استان

های میتلف فعالیت اقتصادی مانند کشت گندم سبی، ذرت، یونجه، چغندر اییان در بیشروست

، پیشینهاد های نیوینپرورش ماهی و ...، با استفاده از تکنولوژیاحداث زمینی، کلزا، قند، سیب

 کاربردی و اجرایی پژوهش حاضر است.

 نامهکتاب

 پیامدهای (. ارزیابی0010مرادی، ع. ) کاور لجم ، وسپهوند، ع. ، . بهمئی، ،ذ. اوندی، احمدی .0

توسعة اجتماعی )توسعة  فصلنامةایذه.  شهرستان 0کارون  سد احداث پروژۀ فرهنگی و اجتماعی

 .80-38 (،0) 2سابق(،  انسانی
 احداث اثر (. بررسی0012عبادی، ا. )و  ،شاهمرادی، ر. ،زاده، ر.مصطفی ،درسباد، ف. اسفندیاری .8

 نشریةتداوم جریان.  منحنی براسا  رودزرینه رودخانة هیدرولوژیک هایشاخب بر بوکان سد

 .000-031 (،0) 81، خاک و سد دانش

 بر سن تأثیر و سدسازی اجتماعی اقتصادی اثرات (. ارزیابی0016کابلی،  . ح. )و  ،اکبرزاده،  . .0

، و پایداری محیط جغرافیادیواندره(.  شهرستان سیازاخ موردی: سد سنّتی )مطالعة برداریبهره نظام

0 (8،) 63-30. 
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شهرستان  جوار:(. ارزیابی تأثیرات سد ژاوه بر مناطق روستایی هم0016گفتاری، ز. )و  ،امینی، ع. .0

 .800-806 (،82)03، ایمجلة جغرافیا و توسعة ناحیهسنندی. 

 تمعیش بر سدها احداث اثرهای تبیین و (. تحلیل0010محمدی،  . ) و ،ویسی، ف. ،امینی، ک. .3

 راهبردی مطالعات فصلنامةهورامان(.  داریان موردی: سد پایدار نواحی روستایی )نمونة

 .033-006 (،80) 2 گذاری عمومی،سیاست

)چا  چهارم(.تهران:  های توسعة روستایینظریه(. 00020ابراهیمی، م.ا. )و  ،ح. پاپلی یزدی، م. .6

 .انتشارات سمت

 هایسیستم به زراعی اراضی تجهیز برندۀپیش عوامل (. تحلیل0010جمینی، د. )و  ،توکلی، ی. .0

 (،3)06، جغرافیا و پایداری محیطروانسر(.  شهرستان موردی: روستاهای بارانی )مطالعة سبیاری

022-21. 

 سد مدیریت سازوکارهای و ها(. زمینه0018لفوری، ه. )و  ،ا. جوادی، ،کاظمیه، ف. ،زاد، ی.حسین .2

 .23-12 (،8) 80خاک،  و سد دانش ةنشریتبریز.  دشت در کشاورزی
بر  تأکید خاکی با سد اقتصادی اجتماعی، پیامدهای (. بررسی0016نصرسبادی، ا. )و  ،حمیدیان، ع. .1

 مناطق جغرافیایی مطالعات. (سبزوار کمیز روستای :موردی مطالعة) روستا ساکنان رضایتمندی

 .30-68 (،80) 0، خشک

 مجلةعلیا.  جوبکبود روستای بر شهدا سد احداث . پیامدهای(0010) ح. زن، ع.پا و  ،ح. حیدری، .02

 .200-232 (،0) 06، ایران توسعة کشاورزی و اقتصاد تحقیقات

برداری، ساخت و سد در کردستان در حال بهره 00(. 0013خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. ) .00
 .https://www.irna.ir/news/82416442/34 بی از بازیا، مطالعه است

مدخلان محلی از (. درک معنایی نیبگان و ذی0012کریمی، ع. )و  ،احمدرش، ر. ،مهر، ح.دانش .08

یقات اجتماعی مطالعات و تحقبنیاد. سد رودخانه زاد به دریاچه ارومیه: ارائة مدل دادهطرح انتقال 
 .0-08 (،0) 2در ایران، 

 تغییرات بر توسعه اثرات (. ارزیابی0013حیدری،  . )و  ،طویلی، ع. ،ا.مهرابی، ع. ،ساعدی،  . .00

 .10-026 (،0) 61موردی: سد طالقان(،  زمین )مطالعة قیمت و اراضی کاربری

 (. واکاوی0010) مادی، ع.اعتو  ،ا. جزایری، ر. ،ا. سبادی،  .علون احمدی ،جشوقانی، ر. شجاعی .00

 پژوهش و دانشاصفهان.  شهر در زوجین بین روابط مجازی در فضای از برسمده هایسسیب معنایی

 .68-02 (،00)01، کاربردی شناسینروا در
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