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مناطق  توسعه  بر  می تواند  بزرگ سدسازی  پروژه های  اجرای 

از  نیستند.  مثبت  الزاماً  که  بگذارد  عمیقی  آثار  جغرافیایی، 

این رو، توجه به این مسئله برای کاهش آثار منفی پروژه های 

و  فایده ها  ارزیابی  در  آنها  گرفنت  نظر  در  و  سدسازی  بزرگ 

آب  بخش  برنامه ریزی های  و  سیاست گذاری  برای  هزینه ها، 

رضوری است. هدف این پژوهش، سنجش آثار سد کارون 3، 

بر محیط  زیست، جامعه، اقتصاد و کالبد شهرستان ایذه است. 

این پژوهش، از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. قلمرو پژوهش، 

را  آماری  جامعه  است.  خوزستان  استان  در  ایذه  شهرستان 

متخصصان، کارشناسان و افراد آگاه در حوزه توسعه منطقه اِی 

ساکن در شهرستان ایذه، تشکیل می دهند و برای سنجش آثار، 

حجم  است.  شده  استفاده  ساخته،  محقق  پرسشگری  روش 

و  شده  محاسبه  نفر   375 کوکران  روش  از  استفاده  با  منونه 

از  انجام شده است.  پرسشگری به روش تصادفی در دسرتس 

تعیین  و  تحلیل  رشح،  برای  دوجمله ای   آزمون  مرکزی،  آمار 

با  مستقل  متغیر  بین  همبستگی  رابطه  و  تأثیرگذاری  میزان 

متغیرهای وابسته استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند 

و  اجتامعی  محیط زیستی،  مؤلفه  بر   3 کارون  سد  اجرای  که 

اقتصادی، به ترتیب با مقدار 0/77، 0/63 و 0/56 همبستگی، 

آثار منفی برجای گذاشته است. لیکن، آثار سدسازی بر مؤلفه 

کالبدی با مقدار 0/15، کم بوده است.
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محیط زیست.
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Implementing large civil projects such as dam con-
struction can considerably affect geographical areas, 
and these impacts are not necessarily positive. There-
fore, attention to this problem to decrease the negative 
effects of dam construction and considering these ef-
fects in the assessment of benefits and costs in water 
sector planning is necessary. This study aims to mea-
sure the effects of Karun-3 dam's construction on the 
environment, society, economy, and the body of Izeh 
city. This investigation is a descriptive-analytical re-
search. The territory of study is the Izeh city located in 
Khuzestan province. The statistical population of the 
study consists of experts, specialists, and regional de-
velopment experts who live in city of Izeh. To measure 
the effects, a researcher-made questionnaire has been 
used. The sample volume is calculated as 375 people 
using the Cochrane method which are questioned by 
the available random method. Central statistics and 
bionomial tests were used to describe, analyse, and 
determine the correlation between independent and 
dependent variables. The results show that implement-
ing Karun-3 dam had negative effects on the environ-
ment, society, and economy with correlation values of 
0.77, 0.63, and 0.56, respectively. However, the effects 
of dam construction on physical component were low, 
with the value of 0.15.

Keywords: Socio- economical sustainability, Region-
al development, Environment.
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مقدمه

تا آغاز قرن 21 بیش از 45000 سد بزرگ در کشورهای مختلف 
از جمله چین، آمریکا، هند، اسپانیا و ژاپن که حدود 80 درصد 
است  شده  احداث  دارند،  قرار  آنها  در  جهان  بزرگ  سدهای  از 
)ابوالحسنی و صیادی، 1390(. در ایران، ساخت سدها از دهه 1330 
آغاز شد و طی دهه های 1340، 1350 و دهه 1370 روند شتابانی به 
خود گرفت. تعداد سدهای ساخته شده در ایران از 27 سد در سال 
1356 به بیش از 1330 سد در سال 1395 رسیده است که آثار منفی 
و مثبت آنها بر توسعه مناطق اجتناب ناپذیر بوده است )قلی نژاد، 
1393(. دشت خوزستان، از جمله مناطقی از ایران است که از هامن 
آغاز برای سدسازی مورد توجه قرار گرفته است )احمدی اوندی و 
همکاران، 1393(. خوزستان با دارا بودن توان های باالی اقتصادی 
برای توسعه در سطح ملی، در اغلب برنامه های عمرانی کشور، 
در  از جمله سدسازی  عمرانی  و  اجرای طرح های صنعتی  برای 
در  )رحمتی، 1391(.  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  ملی،  مقیاس 
مجموع تعداد 24 سد در حوضه آبریز کارون بزرگ )خوزستان( به 
بهره برداری رسیده که سد کارون 3، در شهرستان ایذه با حجم مخزن 
2/857 میلیارد مرتمکعب از آن جمله است )دفرت کشاورزی اتاق 
ایران، 1391(. لیکن، مسئله این است که اجرای سدهای ملی مانند 

کارون 3، در کنار آثار مثبت، ممکن است با آثار منفی و بلندمدت 
که پایداری توسعه مناطق را به خطر اندازد، همراه باشد. از آن 
جمله می توان به مسئله آلودگی آب، هوا، خاک و منابع کشاورزی 
و نیز از بین رفنت چشم اندازهای محیطی و به خطر افتادن حیات 
جانوری و انسانی اشاره کرد )دفرت کشاورزی اتاق ایران، 1391(. با 
توجه به این مسئله و در راستای برنامه ریزی فضایی و آمایشی، 
بررسی علمی  آثار سدسازی ملی بر توسعه نواحی امری رضوری 
است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار  سدسازی در مقیاس 
ملی بر توسعه منطقه ای از نظر اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی 
و کالبدی است و برای این منظور سد کارون 3 در شهرستان ایذه 
استان خوزستان، انتخاب شده است. با توجه به هدف و رضورت 

تحقیق، تالش خواهد شد تا به این پرسش ها پاسخ داده شود که:
محیط زیست  بر   ،3 کارون  سد  از  بهره برداری  و  ساخت  آیا   )1

شهرستان ایذه تأثیر داشته است؟
2( آیا بر ساختار اجتامعی و فرهنگی شهرستان تأثیر گذاشته است؟ 

3( آیا بر اقتصاد شهرستان ایذه تأثیر گذاشته است؟ 
4( آیا بر ساختار کالبدی و زیرساخت های منطقه  تأثیر گذاشته است؟ 
در کنکاش برای پاسخ دادن به این پرسش ها، به نوع و میزان تأثیر 
سدسازی بر متغیرهای وابسته محیط زیستی، ساختار اجتامعی، 

فرهنگی، اقتصادی و کالبدی پرداخته شده است. 

مروری بر مطالعات گذشته تحقیق

در این بخش به طور مخترص به برخی مطالعات انجام شده در 
زمینه آثار  پروژه های بزرگ سدسازی، اشاره می شود. Kirchherr و 
Charles )2016( به این نتیجه رسیده اند که سدسازی می تواند آثار  
بلند مدت منفی اجتامعی را بر برخی از ساکنان حوزه تأثیر داشته 
باشد. Aledo و همکاران )2015(، در نتیجه گیری مشابهی، نقش 
پروژه های سدسازی را در ایجاد آثار منفی بر وضعیت اجتامعی و 
 ،)2012(  Mudzengi محیطی  ساکنان مناطق تأیید می کنند. طبق نظر
سدسازی هم آثار  مثبت و هم منفی بر متأثرشوندگان دارد. Beck و 
همکاران )2012( در بررسی خود به این نتیجه  رسیدند که سدسازی بر 
محیط زیست آثار مخرب جربان ناپذیری می گذارد. Gleick )2008(، در 
مطالعاتی روی سد تری جورج رودخانه یانگ تسه چین به این نتیجه 
می رسد که سدسازی در مقیاس کالن دارای آثار  منفی مانند شکست 
اجتامعی، فساد سیاسی، تلفات بوم شناختی و اکولوژیکی، تهدیدهای 
زمین شناسی همراه با زمین لغزه ها و زمین لرزه ها است. این سد یکی 
اجتامعی،  اقتصادی،  آثار  واسطه  به  پروژه ها  بحث برانگیزترین  از 
زیست محیطی بوده است. Tilt و همکاران )2008( نیز به نتایج 
مشابه رسیدند. Hwang و همکاران )2007(، بر آثار  منفی سدسازی 
 )2005(  Aguiree می کنند.  اشاره  مهاجران  و  جابجاشوندگان  بر 
سدسازی در مقیاس بزرگ را یک آفت بزرگ اجتامعی برمی شمرد. 

Yan و همکاران )2005( ، به این نتیجه رسیده اند که زنان جابه جا 
شده بیشرت از مردان از پروژه های سدسازی تأثیر منفی می گیرند و 
احتامل یافنت شغل جدید در مناطق جدید کمرت برای آنها پیش می آید. 
Maybury-Lewis )2003(، نتیجه می گیرد که در روند سدسازی حق 
 Chao .دریافت غرامت مالکان در اغلب موارد نادیده گرفته می شود
)2001(، در نتیجه ای مشابه به ضایع شدن حقوق جابجاشوندگان اشاره 
می کند. Cernea )2000(، جابجایی اجباری را از مهم ترین آثار  منفی 
سدسازی می داند. کمیسیون جهانی سدها )WCD(  )2000(، به این 
نتیجه می رسد که روندسدسازی باید با در نظر گرفنت آثار  غیراقتصادی 
همراه باشد. McCully )1996(، آثار  منفی سدسازی را قابل توجه 
می داند. محتشمی و همکاران )1393( نیز نتایج منفی محیط زیستی 
سدسازی در ایران را، فاجعه بار می دانند. ملک حسینی و میرک زاده 
)1394( آثار  منفی سدسازی را در ابعاد محیطی و اجتامعی قابل 
توجه ارزیابی می کنند. احمدی اوندی و همکاران )1393( به این 
اقتصاد و  به  نتیجه رسیده اند که احداث کارون سه آسیب زیادی 
جامعه روستایی شهرستان های پیرامون وارد کرده است. میرزایی و 
همکاران )1390( آثار  اجتامعی سدها بر مردم حوزه تحت تأثیر سد 
را بررسی کرده،به این نتیجه رسیدند که منی توان در یک طرح بزرگ 
سدسازی زندگی هزاران انسان را که مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر 
آن قرار می گیرند، نادیده گرفت. پیری )1390( به این نتیجه می رسد 
که تغییرات اقلیمی از جمله آثار  منفی سدسازی است. پیرستانی و 
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شفقتی )1388(، رحمتی و نظریان )1389(، فرج زاده و رستم زاده 
)1386(، حسینی توسل و همکاران )1386(، فرهودی و عبدالهی 
)1384( و وزارت نیرو )1384( و به تحقیق پیرامون پیامدها و آثار 

اجرای سدها و از جمله سدهای ملی پرداخته اند. 

مواد و روش ها

این پژوهش در سال 1395 انجام شده و از نظر روش از نوع 
پژوهش های  نوع  از  روابط  تبیین  نظر  از  تحلیلی،  و  توصیفی 
است. روش  بنیادی  پژوهش های  از  نظر هدف  از  و  اکتشافی 
جامعه  است.  )پرسشنامه(  پیامیشی  نوع  از  داده ها  گردآوری 
آماری این پژوهش شامل متخصصان، کارشناسان و افراد آگاه 
دلیل  به  که  بوده  ایذه  شهرستان  منطقه اِی  توسعه  حوزه  در 
مقیاس ملی سد کارون 3، خود نیز به عنوان ساکنان شهرستان، 
تحت تأثیر قرار گرفته یا در جریان آثار  آن بوده اند. با توجه به 
عدم امکان مطالعه متام جامعه و مشخص نبودن حجم جامعه 
جامعه مشخص  که حجم  مواردی  در  کوکران  روش  از  آماری، 

نیست، استفاده  شده است )معادله 1(. 
                 )1(

 p ،متغیر نرمال واحد استاندارد z ،حجم منونه n در این رابطه
از جمعیت  نسبتی   q معین،  دارای صفت  از جمعیت  نسبتی 
فاقد صفت معین )q=1-p( و d مقدار اشتباه مجاز است. بر 
معادل   zا،)d( درصد   5 در سطح خطای  و  معادله  این  اساس 
1/96 خواهد بود و با فرض p و q برابر با 0/5 حجم منونه 384 

به دست آمد. 

برای تکمیل پرسشنامه ها از روش منونه گیری در دسرتس استفاده 
شد. بعد از تکمیل و خارج کردن پرسشنامه های ناقص از فرآیند 
تحلیل، تعداد 375 منونه، مبنای تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش 
آثار  احداث سد کارون 3 در مقیاس منطقه )شهرستان ایذه( از چهار 
مؤلفه ی محیط زیستی، اقتصادی، اجتامعی - فرهنگی و کالبدی 
و حدود 60 شاخص )جدول 1(، در قالب پرسشنامه ای با مقیاس 
لیکرت پنج گزینه ای استفاده  شده است. اساتید و کارشناسان امر 
روایی محتوایی ابزار را تأیید منودند. برای بررسی پایایی ابزار نیز 
ابتدا با پیش آزمونی، پرسشنامه بر روی منونه ای به حجم 30 نفر اجرا 
شده، سپس پایایی پرسشنامه با استفاده از رضیب آلفای کرونباخ 
محاسبه شد که رضیب 0/92 به دست آمده سطح باالی پایایی را 
 )Binomial Test( نشان داد. در این پژوهش از آزمون دو جمله ای
و آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و از نرم افزارهای 
SPSS،اEXCEL و ArcGIS برای داده پرداززی و تجزیه و تحلیل 
داده ها، استفاده  شده است. در جدول )1(، مؤلفه ها و شاخص های 
استفاده شده در این پژوهش که از درون پیشینه پژوهش استخراج 

شده اند، منعکس شده اند. 
از آنجایی که توسعه پایدار دارای سه اصل اساسی یعنی پایداری 
شاخص های  اغلب  است،  اجتامعی  و  اقتصادی  محیط زیستی، 
انتخاب شده به نحوی در راستای سنجش میزان پایداری منطقه، 
انتخاب شده اند. اگرچه در اصول سه گانه به پایداری کالبدی اشاره 
نشده است و شاخص های کالبدی در دسته محیط زیستی قابل 
بررسی اند، لیکن در این پژوهش برای بررسی جزیی، شاخص های 
کالبدی در مؤلفه کالبدی قرار گرفته  و به عنوان یک دسته جداگانه، 

بررسی شده است.

جدول 1-  مؤلفه ها و شاخص های پژوهش*

مناگرها )گویه ها(مؤلفه
ی

ست
زی

ط 
حی

آب های زیرزمینی، سطح آب های زیرزمینی و سطحی، آب رودخانه، حجم آب تاالب میانگران، سیل گیری و سیل خیزی منطقه، م
حیات جانوری منطقه، سیالب در منطقه، گیاهان آبی، لرزه خیزی، پوشش گیاهی و جنگلی، تبخیر آب، انباشت زباله، خاک، آب 

آشامیدنی، شورشدن زمین، چشم اندازهای طبیعی، دما، رطوبت

ی
اد

ص
قت

زمین های ا کشاورزی،  محصوالت  حجم  کشاورزی،  محصوالت  قیمت  مسکن،  اجاره  قیمت  امالک،  قیمت  بیکاری،  اشتغال، 
کشاورزی، ماهیگیری، درآمد ساالنه خانوار، رسمایه گذاری، دسرتسی مردم منطقه به نیروی برق، هزینه خانوار، دارایی خانوار، 

مالکیت زمین، دامداری، صنعتی شدن، زنبورداری، صنعت گردشگری، امکانات و فضاهای اوقات فراغت

و 
ی 

امع
جت

ا
ی

نگ
ره

سکونتگاه های ف رشد  شهرستان،  به  روستا  از  مهاجرت  و  جمعیتی  تحرکات  منطقه،  در  سواد  سطح  همگانی،  بهداشت  سطح 
غیررسمی در شهرستان، ایمنی، امنیت، افزایش آسیب های اجتامعی، مهاجرت خارج از شهرستان به شهرستان، رشد یا کاهش 

فقر در شهرستان

ی
بد

کال

تغییر کاربری زمین شهری، میزان ساخت وساز در شهرستان، اراضی کشاورزی و باغات، دسرتسی به نقاطی از منطقه، کیفیت 
تأسیسات آب در منطقه، کیفیت تأسیسات برق در منطقه، کیفیت تأسیسات مخابرات در منطقه، کیفیت تأسیسات و تجهیزات 
گاز، کیفیت زیرساخت های آموزشی، کیفیت زیرساخت های درمانی، بافت روستاها، آثار باستانی، فرسودگی ساختامن ها، رشد 

فیزیکی شهرستان، توسعه و عمران کالبدی شهرستان

* )گردآوری از: احمدی اوندی و همکاران، 1393؛ رستیپی پور، 1390؛ برک پور و مسنن زاده، 1390؛ Heydari و همکاران، 2013، محتشمی 

و همکاران، 1393؛ سلیم فرگی، 1386؛ پیری، 1390؛ رحمتی و نظریان، 1389؛ پیرستانی و شفقتی، 1388؛ میرزایی و همکاران، 1390(

محمدی، ع. و چهارتنگی، ط.بررسی آثار پروژه های ملی سدسازی بر توسعه پایدار منطقه ای، مطالعه موردی...
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از جمله محدودیت های این پژوهش این است که بررسی کّمی 
و تجربی متام ابعاد و آثار  سد کارون 3 از نظر هزینه، زمان و نیز 
محدودیت آمار ثبت شده مقدور نشده است. در عین حال، در این 
پژوهش آثار  با استفاده از نظرات متخصصان، حرفه مندان، کارشناسان 

و افراد آگاه ساکن در شهرستان سنجش شده است. 

• قلمرو پژوهش 
دشتی  کیلومرتمربع   2329/1 حدود  وسعتی  با  ایذه  شهرستان 
بیضی شکل در شامل رشقی استان خوزستان است. شهر ایذه، مرکز 
شهرستان ایذه و بزرگ ترین شهر شهرستان می باشد. این منطقه در 
31 درجه و 50 دقیقه عرض شاملی و 49 درجه و 52 دقیقه طول 
رشقی واقع  شده و ارتفاعی معادل 760 مرت دارد )اداره کل راه و 
شهرسازی استان خوزستان، 1388(. شهرستان ایذه براساس اطالعات 
استانداری خوزستان )1393( در سالنامه آماری استان، دارای دو شهر، 
سه بخش، 10 دهستان و 433 روستا و آبادی است که 161 مورد آنها 
تخلیه شده اند. سد کارون 3 در 28 کیلومرتی رشق شهرستان ایذه 

و در فاصله 610 کیلومرتی مصب رودخانه کارون در شامل رشقی 
استان خوزستان ساخته شده است.

شکل1- نقشه موقعیت شهرستان ایذه و سد کارون 
3 )اداره منابع طبیعی استان خوزستان، 1395(

تحلیل و بحث 

ابتدا، برای انتخاب آزمون های آماری مناسب، نرمال بودن توزیع 
داده ها با استفاده از آزمون کوملوگروف-اسمیرنوف، مورد بررسی 
قرار گرفت. چون معنی داری این آزمون برای متامی مؤلفه ها کمرت 
از 0/05 بدست آمد، لذا هیچ یک از متغیرها دارای توزیع نرمال 
نیستند. لذا از آزمون ناپارامرتی دوجمله ای برای پاسخ به پرسش های 

پژوهش استفاده شده است. 
• آثار  محیط زیستی 

در پاسخ به پرسش اول پژوهش، از آزمون دوجمله ای استفاده شد. 
معنی داری این آزمون برای متغیر آثار محیط زیستی برابر صفر و کمرت 
از 0/05 است )جدول 6(، لذا فرض اینکه مقدار میانه این متغیر برابر 
3 )مقدار میانی طیف 5 گزینه ای لیکرت( باشد، رد می شود. همچنین 
با بکارگیری آزمون همبستگی چون معنی داری این آزمون برای متغیر 
آثار محیط زیستی کمرت از 0/05 است )جدول 7(، لذا فرض صفر )عدم 
وجود ارتباط خطی( رد شده و بین احداث سد کارون 3  و مؤلفه  
محیط زیست ارتباط خطی وجود دارد. مقدار رضیب همبستگی 
اسپیرمن برای این مؤلفه  محیط زیست برابر 0/77 است )جدول 7(. 
این مقدار رضیب همبستگی نشانگر وجود یک ارتباط خطی مستقیم 
بین مؤلفه  محیط زیست و احداث سد کارون 3 است. با توجه به 
و  اسپیرمن  همبستگی  و  دوجمله ای  آزمون های  نتایج  معناداری 
جهت گویه ها و نسبت مشاهدات، احداث سد کارون 3 بر مؤلفه 
محیط زیست تأثیر قوی گذاشته است. همچنین نتایج آمار توصیفی 
مربوط به گویه های محیط زیستی نشان می دهد که از میان گویه ها، 
بنا به نظر پاسخگویان، سدسازی در اغلب شاخص های محیط زیست 
دارای میانگین کمرت از 3 )مقدار متوسط( است که نشانگر تأثیر کم 

بر آن زیرشاخص ها است. این تأثیر بر افزایش رطوبت هوا و گرما در 
منطقه ، از بین رفنت پوشش گیاهی نواحی پایین دست سد، از بین رفنت 
حیات جانوری، شدیدتر و دارای میانگین بیشرت از 3 )مقدار متوسط(  
بوده است )جدول 2(. در عوض سهم آثار  مثبت سدسازی از قبیل مهار 

سیل و کاهش سیل خیزی منطقه  ناچیز است. 
• آثار  اجتامعی  

در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، با استفاده از آزمون دوجمله ای چون 
معنی داری این آزمون برای متغیر آثاراجتامعی برابر صفر و کمرت از 
0/05 است )جدول 6(، لذا فرض این که مقدار میانه این متغیر برابر 
3 )مقدار میانی طیف 5 گزینه ای لیکرت( باشد، رد می شود. همچنین 
با بکارگیری آزمون همبستگی چون معنی داری این آزمون برای مؤلفه  
اجتامعی کمرت از 0/05 است )جدول 7(، لذا فرض صفر )عدم وجود 
ارتباط خطی( رد شده و بین احداث سد کارون 3 و مؤلفه  اجتامعی 
ارتباط خطی وجود دارد. مقدار رضیب همبستگی اسپیرمن برای 
این مؤلفه  اجتامعی برابر 0/63 است)جدول 7(. این مقدار رضیب 
همبستگی نشانگر وجود یک ارتباط خطی مستقیم بین مؤلفه  
اجتامعی و احداث سد کارون 3 است. با توجه به معناداری هر دو 
آزمون دوجمله ای و همبستگی و جهت گویه ها و نسبت مشاهدات، 
احداث سد کارون 3 بر مؤلفه اجتامعی تأثیر قوی گذاشته است. نتایج 
آمار توصیفی نیز نشان می دهند که از میان 9 گویه، تأثیر احداث سد 
کارون 3 بر 5 زیرشاخص افزایش ایمنی در شهرستان، افزایش امنیت 
در شهرستان، افزایش آسیب های اجتامعی، افزایش سطح عمومی 
بهداشت و افزایش سطح سواد میانگین کمرت از 3 )مقدار متوسط( 
دارد که نشانگر تأثیر کم بر آن زیرشاخص ها است. از سوی دیگر 
این تأثیر بر زیرشاخص های تغییرات جمعیتی، مهاجرت و شکل گیری 

سکونتگاه های غیررسمی شدیدتر بوده است )جدول 3(. 
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جدول 2- آماره های مرکزی شاخص های محیط زیست

میانگینگویه
میانگین 

خطای معیار
مدمیانه

انحراف 

معیار
واریانس

2/170/054211/061/13افزایش آلودگی آب های زیرزمینی

2/240/055221/081/17باالآمدن سطح آب های زیرزمینی

3/250/059331/151/32راکدشدن آب رودخانه

2/670/062321/211/48پایین آمدن کیفیت آب رودخانه

2/770/066331/291/66پایین آمدن حجم آب تاالب

3/150/057331/121/25از بین رفنت حیات جانوری

1/930/51210/980/97تغییر در حوزه های سیل خیز منطقه

2/670/057331/101/22به وجودآمدن گیاهان آبی

2/480/058331/121/26آلودگی آب های سطحی

3/580/058431/141/30به وجود آمدن لرزه خیزی

3/420/065441/271/60از بین رفنت پوشش گیاهی

3/180/064331/241/55افزایش تبخیر آب

2/540/058221/131/29افزایش انباشت زباله در منطقه

2/250/058221/131/28آلودگی خاک منطقه

2/120/059211/141/31افزایش آب آشامیدنی

2/120/057211/111/24افزایش شوری زمین

3/580/059431/141/3تغییر چشم اندازهای طبیعی

3/870/058451/121/27افزایش دما 

3/890/055451/071/15افزایش رطوبت هوا

جدول 3ـ آماره های مرکزی شاخص های اجتامعی

میانگینگویه
میانگین 

خطای معیار
مدمیانه

انحراف 

معیار
واریانس

2/150/053221/031/06افزایش سطح عمومی بهداشت

2/130/054221/051/11افزایش سطح سواد

3/860/063451/221/49افزایش تحرکات جمعیتی

3/580/061431/191/43افزایش سکونتگاه های غیررسمی

1/970/048210/930/87افزایش ایمنی در شهرستان

2/010/049210/950/9افزایش امنیت در شهرستان

2/820/064331/241/55افزایش آسیب های اجتامعی

3/580/061431/181/41افزایش مهاجرت ها

2/350/058231/131/29افزایش فقر در شهرستان

محمدی، ع. و چهارتنگی، ط.بررسی آثار پروژه های ملی سدسازی بر توسعه پایدار منطقه ای، مطالعه موردی...

• آثار  اقتصادی 
در پاسخ به پرسش سوم پژوهش، با استفاده از آزمون دوجمله ای 
چون معنی داری این آزمون برای متغیر آثار اقتصادی برابر صفر 
میانه  این که مقدار  لذا فرض  از 0/05 است )جدول 6(،  و کمرت 
این متغیر برابر 3 )مقدار میانی طیف 5 گزینه ای لیکرت( باشد، 

با بکارگیری آزمون همبستگی معنی داری  رد می شود. همچنین 
این آزمون برای متغیر اقتصاد کمرت از 0/05 است )جدول 7(، لذا 
فرض صفر )عدم وجود ارتباط خطی( رد شده و بین احداث سد 
کارون 3 و مؤلفه  اقتصادی ارتباط خطی وجود دارد. مقدار رضیب 
همبستگی اسپیرمن برای این مؤلفه  برابر 0/56 است )جدول 7(. 
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است. زیرشاخص های افزایش قیمت امالک، از بین  رفنت زمین های 
کشاورزی و افزایش هزینه خانوارها  تأثیر بیشرتی از احداث سد 
کارون 3 پذیرفته اند. 7 زیرشاخص افزایش حجم تولید محصوالت 
در  بیکاری  کاهش  شهرستان،  در  اشتغال  افزایش  کشاورزی، 
شهرستان، افزایش ماهیگیری، افزایش درآمد ساالنه خانوار، افزایش 
رسمایه گذاری در شهرستان، افزایش دسرتسی به نیروی برق تأثیر 

کمرتی از احداث سد کارون 3 پذیرفته اند )جدول 4(. 

• آثار  کالبدی 

در پاسخ به پرسش چهارم پژوهش، با استفاده از آزمون دو جمله ای 
چون معنی داری این آزمون برای متغیر آثار کالبدی برابر 0/47 و بیشرت 
از 0/05 است )جدول 6(، لذا فرض این که مقدار میانه این متغیر برابر 
3 )مقدار میانی طیف 5 گزینه ای لیکرت( باشد، رد منی شود. همچنین 
با بکارگیری آزمون همبستگی معنی داری این آزمون برای متغیر کالبد 
بیشرت از 0/05 است )جدول 7(، لذا فرض صفر )عدم وجود ارتباط 
خطی( رد نشده و بین احداث سد کارون 3 و مؤلفه  کالبد ارتباط 
خطی وجود ندارد. مقدار رضیب همبستگی اسپیرمن برای این مؤلفه  
برابر 0/15 است )جدول 7(. این مقدار رضیب همبستگی  نزدیک 
صفر است که نشانگر عدم وجود ارتباط خطی بین مؤلفه  کالبدی و 

احداث سد کارون 3 است. با توجه به عدم معناداری هر دو آزمون 
دوجمله ای و همبستگی، احداث سد کارون 3 بر مؤلفه کالبد تأثیر 
معنی داری نگذاشته است. به عبارت بهرت، در سطح اطمینان %95 
می توان گفت احداث طرح ملی سد کارون 3 بر ساختار کالبدی تأثیر 
چندانی نداشته است و یا آثار  آن در حال حارض، هویدا نیستند. این 
آثار  عمدتاً چشمگیر نبوده و یا محدود به پیرامون سد بوده است. 
مقادیر مربوط به هر یک از 15 گویه ی مؤلفه ی کالبدی در جدول )5( 
گزارش شده است. باالترین میانگین را گویه های "از بین رفنت بافت 
روستاها" و "افزایش تغییر کاربری زمین شهری" با میانگین 3/60 درصد 
و کم ترین میانگین  را گویه ی "از بین رفنت تأسیسات گاز" با میانگین 

2/27 درصد به خود اختصاص داده اند.

ارتباط خطی  یک  وجود  نشانگر  همبستگی  مقدار رضیب  این 
مستقیم بین مؤلفه  محیط زیست و احداث سد کارون 3 است. با 
توجه به معناداری هر دو آزمون دوجمله ای و همبستگی و جهت 
گویه ها و نسبت مشاهدات، احداث سد کارون 3 بر مؤلفه اقتصاد 
تأثیر قوی گذاشته است. از میان 19 گویه از مؤلفه اقتصادی، احداث 
سد کارون 3 به ترتیب بیشرتین و کمرتین تأثیر را بر افزایش قیمت 
اجاره مسکن )با مقدار 3/8( و ایجاد آبیاری )با مقدار 1/88( داشته 

جدول 4- آماره های مرکزی شاخص های اقتصادی

میانگینگویه
میانگین 

خطای معیار
مدمیانه

انحراف 

معیار
واریانس

2/560/055331/061/145افزایش اشتغال در شهرستان

2/430/052331/021/049کاهش بیکاری در شهرستان

3/680/053441/031/062افزایش قیمت امالک

3/800/054441/061/130افزایش قیمت اجاره مسکن

2/360/060221/161/355افزایش حجم تولید محصوالت کشاورزی

1/880/056211/091/196ایجاد آبیاری جدید

3/340/066331/291/491از بین رفنت زمین های کشاورزی

2/370/059211/151/332افزایش ماهیگیری

2/280/059211/141/317افزایش درآمد ساالنه خانوار

2/340/056231/11/217افزایش رسمایه گذاری در شهرستان

2/310/059211/151/340افزایش دسرتسی به نیروی برق

3/090/058331/141/302افزایش هزینه خانوار

2/340/055231/071/148افزایش دارایی خانوار

3/240/057311/111/246از دست دادن مالکیت زمین

2/310/056221/091/206افزایش درآمد دامداری

2/250/059211/151/325صنعتی شدن شهرستان

2/240/056211/11/212توسعه زنبورداری در منطقه

2/730/055331/081/173افزایش درآمد صنعت گردشگری

2/320/056231/091/189افزایش فضای اوقات فراغت
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جدول 5- آماره های توصیفی شاخص های کالبدی

میانگینگویه
میانگین 

خطای معیار
مدمیانه

انحراف 

معیار
واریانس

3/600/05431/171/3افزایش تغییر کاربری زمین

3/370/05330/990/99افزایش میزان ساخت وساز

3/520/05441/141/3از بین رفنت اراضی کشاورزی و باغات

3/340/06331/21/4قطع ارتباط روستاها

2/710/05331/041/09از بین رفنت تأسیسات آب

2/570/05331/081/17از بین رفنت تأسیسات برق

2/380/05331/041/08از بین رفنت تجهیزات مخابرات

2/270/05221/091/19از بین رفنت تأسیسات گاز

2/510/05331/061/13از بین رفنت زیرساخت های آموزشی

2/600/05331/091/19از بین رفنت زیرساخت های درمانی

3/600/05441/121/25از بین رفنت بافت روستاها

3/430/06441/211/47از بین رفنت آثار باستانی

3/340/06331/191/42فرسودگی ساختامن ها

3/260/05331/061/13رشد فیزیکی شهرستان

3/320/06331/221/5توسعه و عمران کالبدی

نتایج آزمون دوجمله ای که در هر کدام از مؤلفه ها به نتایج آن اشاره شد، برای آزمون فرضیه های پژوهش در جدول )6( خالصه  شده اند:

جدول 6- آزمون دوجمله ای برای تعیین تأثیر سدسازی بر مؤلفه های پژوهش

معنی داری
نسبت مورد 

آزمون
نسبت مشاهدات تعداد رده گروه بندی آزمون مؤلفه

0/000 0/50

0/61 228 <=3 گروه1

0/39محیط زیست 147 >3 گروه2

1/00 375 - مجموع

0/000 0/50

0/81 302 <=3 گروه1

0/19اقتصاد  73 >3 گروه2

1/00 375 - مجموع

0/000 0/50

0/76 284 <=3 گروه1
اجتامع  و 

فرهنگ 
0/24 91 >3 گروه2

1/00 375 - مجموع

0/470 0/50

0/52 195 <=3 گروه1
کالبد )محیط 

ساخته شده(
0/48 180 >3 گروه2

1/00 375 - مجموع
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آزمون  برای  پیرسون  همبستگی  آزمون  نتیجه  همچنین 
فرضیه های پژوهش در جدول )7( میزان و شدت این تأثیرگذاری 

را نشان می دهد. 

جدول 7- آزمون همبستگی برای تعیین تأثیرپذیری 

سدسازی بر مؤلفه های پژوهش

متغیر
رضیب 

همبستگی

سطح 

معناداری
نتیجه آزمون

همبستگی قوی0/770/001**آثار  محیط زیستی

همبستگی متوسط0/560/000**اقتصادی

همبستگی قوی0/630/000**اجتامعی و فرهنگی

همبستگی پایین0/150/062**کالبدی 

نتایج آزمون های همبستگی نشان می دهد که احداث و بهره برداری 
از سد کارون 3، بر محیط زیست و جامعه محلی بیشرتین آثار  منفی 

را بر جا گذاشته است. 
یافته های این تحقیق نشان می دهند که سد  کارون 3 از نظر 
محیط زیستی موجب راکدشدن آب رودخانه در پشت سد و ایجاد 
دریاچه ای به طول 60 کیلومرت، عامل آلودگی آب و پایین آمدن 
کیفیت آب، خطرات بهداشتی و ایجاد بیامری در منطقه، تبخیر 
آب و هدر رفنت آن، باال رفنت رطوبت هوا و گرم شدن هوا، به وجود 
آمدن زمین لرزه و از بین رفنت پوشش گیاهی و جنگلی شده است. 
از این رو یافته های تحقیق با نتایج پژوهش Aguiree )2005( در 
 )2008( Gleick ارتباط با ساخت سد چیسکوی و نتایج پژوهش
پژوهش  نتایج  و  یانگ تسه  رودخانه  تری جورج  سد  مورد  در 
Mudzengi )2012( مبنی بر آثار  منفی محیط زیستی پروژه های 

بزرگ  سدسازی مطابقت دارد. 

از نظر اجتامعی، یافته های تحقیق نشان می دهند که احداث 
 – برافزایش تحرکات جمعیتی و مهاجرت روستا  کارون 3  سد 
و  شهرستان  به  شهرستان  از  خارج  مهاجرت  افزایش  و  شهری 
است.  گذاشته  تأثیر  غیررسمی،  سکونتگاه های  آمدن  بوجود 
 McCully تحقیق  نتایج  با  تحقیق  این  یافته های  بنابراین، 
)1996(، Cernea )2000(، فرهودی و عبدالهی )1384(، احمدی 
اوندی و همکاران )1393( مبنی بر آثار  منفی پروژه های بزرگ 

سدسازی بر اجتامع مطابقت دارد. 
از نظر اقتصادی، یافته های این تحقیق نشان می دهند که احداث 
سد کارون 3 باعث افزایش قیمت اجاره مسکن و امالک، از بین 
رفنت زمین های کشاورزی، تأثیر برافزایش هزینه خانوار، تأثیر بر از 
دست دادن مالکیت زمین در شهرستان ایذه شده است. از این رو، 
یافته ها با نتایج تحقیق رحمتی و نظریان )1389(  و ملک حسینی 
و میرک زاده )1394( مبنی بر اثرات منفی اقتصادی پروژه های بزرگ 

سدسازی، همسویی دارد. 
از نظر کالبدی  یافته های تحقیق نشان می دهند که احداث سد 
کارون 3 موجب افزایش ساخت و سازهای خارج از برنامه، افزایش 
رشد فیزیکی شهر ایذه، افزایش تغییرات در کاربری زمین، از بین 
رفنت زمین های کشاورزی، قطع ارتباط روستاها با یکدیگر، فرسودگی 
ساختام ن ها، از بین رفنت آثار باستانی و فرهنگی به ویژه در شهرستان 
ایذه شده است. بنابراین، یافته های این تحقیق با نتایج پژوهش های 
Tilt و همکاران )2008( و فرج زاده و رستم زاده )1386( مبنی بر 

آثار منفی پروژه های بزرگ سدسازی همسو است. 
در مجموع به رغم اثرات ملی اقتصادی طرح های بزرگ سدسازی 
که یکی از آنها تأمین انرژی برق آبی است، براساس یافته های این 
پژوهش و مقایسه آن با پیشینه پژوهش، اثرات منفی پروژه های 

بزرگ سدسازی برجسته تر است. 

نتیجه گیری

از طرح های عمرانی ملی است،  آثار  احداث سد کارون 3 که 
بر چهار حوزه محیط زیست، جامعه، اقتصاد و کالبد شهرستان 
حوزه  در  شد.  تحلیل  و  بررسی  متأثرشوندگان  منظر  از  ایذه 
محیط زیستی تحلیل ها نشان دادند که راکدشدن آب رودخانه، 
آلودگی آب، پایین آمدن کیفیت آب، خطرات بهداشتی و ایجاد 
بیامری، تبخیر آب و هدر رفنت آن، باال رفنت رطوبت هوا درنتیجه 
بین رفنت پوشش  از  به وجود آمدن زمین لرزه،  گرم شدن هوا، 
گیاهی منطقه  و حوزه های جنگلی از مهم ترین آثار  سدسازی 
اجاره  قیمت  افزایش  بر  سدسازی  اقتصادی،  بخش  در  بودند. 
مسکن و امالک، از بین رفنت زمین های کشاورزی و منابع تغذیه، 
بیشرتین  زمین  مالکیت  دادن  از دست  افزایش هزینه خانوار، 
تأثیر را گذاشته است. در حوزه اجتامعی، بر افزایش تحرکات 

خارجی  مهاجرت  افزایش  شهری،  ـ  روستا  مهاجرت  جمعیتی، 
غیررسمی  سکونتگاه های  آمدن  به وجود  شهرستان،  درون  به 
در  است.  گذاشته  زیادی  آثار   اجتامعی  آسیب های  افزایش  و 
چشمگیر  شهرستان  مقیاس  در  تغییرات  اگرچه  کالبدی  بخش 
نبوده اند، لیکن می توان به افزایش تغییر کاربری زمین، افزایش 
میزان ساخت وساز و از بین بردن منابع و زمین های کشاورزی 
و باغات، احداث سد، از بین رفنت روستاهای تحت تأثیر، از بین 
اشاره  ایذه  فیزیکی شهر  باستانی و فرهنگی و رشد  آثار  رفنت 
کرد. در مجموع، فعالیت های سدسازی به تغییر چشم اندازهای 
محیطی آثار  سوء گذاشته است. سد کارون 3، اگرچه در تأمین 
منطقه ای،  مقیاس  در  لیکن  است،  بوده  مهم  بسیار  ملی  برق 
براساس  است.  آورده  دنبال  به  منطقه،  در سطح  را  ناپایداری 
پژوهش،  مؤلفه های  تحلیل  و  بررسی  از  آمده  به دست  نتایج 

پیشنهادات زیر ارائه می شوند: 



91

محیط زیستی: با توجه به راکدشدن آب رودخانه و امکان پایین 
آمدن کیفیت آب و به وجود آمدن بیامری در منطقه، برنامه ریزی 
جهت جلوگیری از آلودگی آب و نیز جلوگیری از ایجاد بیامری در 
منطقه صورت گیرد. با توجه به از بین رفنت جنگل ها و مراتع پس 
از آبگیری سد، برنامه ریزی و اقدام در زمینه ی احیای جنگل ها 
تغییرات  کنرتل  و  آن ها  بیشرت  تخریب  از  جلوگیری  و  مراتع  و 
چشم اندازهای طبیعی در راستای توسعه پایدار و آمایش رسزمین 

در منطقه صورت گیرد.
اجتامعی: ساماندهی و توامنندسازی مهاجرانی که به دنبال احداث 
سد کارون 3، به شهر ایذه مهاجرت کرده اند و جلوگیری از ایجاد 

سکونتگاه های غیررسمی و آسیب های اجتامعی به وجود آمده.
و  از سدسازی  متأثر  ساکنیِن  اینکه شغل  به  توجه  با  اقتصادی: 
مهاجرین اکرثاً کشاورزی و دامداری بوده  و ذخیره آب در پشت 
مخزن سد قطع منابع آب و درآمد و در نتیجه نارضایتی آنها را در 
پی داشته است، حل این مشکل رضوری و از نظر انسانی، قانونی و 

رشعی بر متولیان امر الزامی است.

کالبدی: احیاء جاده ها و راه های ارتباطی و رسیدگی به زیرساخت های 
منطقه توصیه می شود، تا از مهاجرت و وارد آمدن آسیب های بیشرت 
به مردم منطقه کاسته شود. آثار باستانی و فرهنگی قبل از احداث 
سد باید به صورت کامل شناسایی می شدند و از به زیرآب رفنت 
آن ها جلوگیری می شد. در حال حارض الزم است به منظور کاهش 

آسیب ها، از آثار باستانی باقی مانده محافظت شود. 
احداث  شاهد  همچنان  بزرگ،  سدهای  پیامدهای  به  توجه  با 
سدهای بزرگ و متوالی در حوضه رودخانه کارون هستیم که برای 
جلوگیری از پیامدهای سدسازی بهرت است از روش های جایگزین 
تا  شود،  استفاده  کارون  رودخانه  پتانسیل های  از  استفاده  برای 

بیشرت از این شاهد بر هم زدن پایداری منطقه ای نباشیم.

پی نوشت

1- Bionomial Test
2- World Commision on Dams
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