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 مهمقدّ. 1
 لهأمسطرح . 1. 1

 ةجهوان در دو دهو زیسوت یطمحنگرشی گذرا بر وضعیت 

ب انسوانی بور اثورات مخورّ فقوط نوهکه  دهدیمگذشته نشان 

 ؛بلکه مسائل حاد و بغورنج جدیود ؛کاهش نیافته زیست یطمح

زن ا ةع زیستی، پارگی الیو، کاهش تنوّمانند آلودگی شدید جو

(. در چنود 16 ص. ،1391رحمتوی، ) ده اسوتکوربروز  غیره و

زیسوت موجوب  در محویط شوماریبگذشته، بروز مسائل  ةده

هوای وی الیتفعّ ةانسانی دریابد که گسوتر ةشده است تا جامع

، پووری  و )کتووی  اسووت ومرزحوودّبوودون  زیسووت، در محوویط

زیست نیز  از سوی دیگر، محیط(. 13 ص. ،2005، 1لیسروویتز

هوای وریآی بوا بهتورین فنهایی است که حتّدارای محدودیت

، زادهوهاب)نیست  گسترشقابلنامحدود  طور بهنیز  رتصوّ قابل

یند آها طی فره به این محدودیتو عدم توجّ (294 ، ص.1389

راه وواهود زیسوت را بوه هوم اقتصادی، تخریب محویط ةتوسع

 ،رو یوونا از .(81 ص. ،2009 ،2 ، رگونووا و زمورانوا)توورو داشوت

هووا و ارچوب توانهووبوورداری از طبیعووت در چهرگونووه بهره

از صونای  جدیود  یانمونوههای محیط صوورت گیورد. ظرفیت

سدسوازی  ةاز مناب  و توسوعه، ایجواد و توسوع یوربهرهجهت 

 و محیطییستزالت مختلف اقتصادی، اجتماعی، که تحوّ تاس

یت سد و سدسازی بر کسی پوشیده را به دنبال دارد. اهمّ غیره

زمان با گسترش جمعیوت میالدی، هم 1950 ةنیست. طی ده

عنووان ابوزاری مناسوب  های اقتصادی، سدها بهالیتو رشد فعّ

 قرار هتوجّ ردموگویی به نیازهای آبی و تأمین انرژی برای پاسخ

سود بوزرگ در کشوورهای  45000الاقول  ،پ  آن ازو  گرفته

تقریبووان نیمووی از  اکنووونهماسووت.  شووده احوودا مختلووف 

 ةاقل دارای یك سد بزرگ هستند. نحووهای جهان حدّرودوانه

 غیره و محیطییستزاقتصادی،  -احدا  و پیامدهای اجتماعی

 مطرحالمللی بین ای جهانی و در محافللهأصورت مس سدها به

هوای مجواور، که اثربخشی سدها بر جوامو  و آبادی است شده

هوای پیراموونی و نیوز معیشت مردموان و سواکنان حوزه ةنحو

رحمتوی و رود )مسائل بوه شومار موی گونهینا ازها اکوسیستم

احوودا   هرچنوودکووه توضوویح این(. 54 ص. ،1389نظریووان، 

زیواد  هایینوههزی و مزایوای اجتمواعة واسط بهسدهای بزرگ 

راه داشوته اتی را نیز به هممناف  زیاد آن، مضرّ وجود باو  هاآن

پیرسووتانی و هسووتند ) یرناپووذجبراناز موووارد  یاپووارهکووه در 

کوه مزایوای اقتصوادی  شده ادعاا امّ؛ (40 ص. ،1388شفقتی، 

از منواب  آب  یبورداربهرهکوه بورای  ییهواپروژه، از نظور مورد

ضوروری  هایبینییشپ ،چنینهم حاصل نشده و ،شده یاحطرّ

، اقتصووادی و اجتموواعی محیطییسووتزات بورای کوواهش مضوورّ

، المللویینب یهاسوازمانی بروی . حتّاندنشده انجام یدرستبه

آب در  ینتووأم یهوواپروژهکردن متوقووف منظووور بووهمطالعوواتی 

در  ،. بوه هموین دلیولانوددادهانجوام  توسعهدرحالکشورهای 

 مورداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ةیت مناب  آب، توسعمدیر

کوه حاصول ایون  محیطییسوتز یراتتوأثو  گرفتوه قرار هتوجّ

)سوت توایم   اسوتیافتوه  روزافوزونیت مطالعات است، اهمّ

 (.759 ص. ،2007 ،3انوول، اکمکسی و دورمیوسایگلو، 

 دو بعود محتووا و یداراجغرافیایی  هاییدهپد ،یکلّ طور به

اقتصووادی و  هایتمحتوووا همووان وصوصووی ؛د هسووتندکالبوو

کالبودی اسوت. -فضوایی هواییژگیوکالبود هموان  اجتماعی و

دیگر رابطوه دارنود و بور یوك هوم بوا هایودهپدکالبود  محتوا و

 ، کالبد واصوی وجوود دارد وا. متناسب با هر محتویرگذارندتأث

 رضووانی،) یردگیمشکل  اییژهومحتوای  ،متناسب با هر کالبد

گفوت کوه  توانیمفوق ة ه به نکتپ  با توجّ (.97 ص. ،1390

ی و هر عملکورد مببوت انسوان در راسوتای ترقّو در کنار عمومان

که همان کالبد باشد )آن دوالت در طبیعت  ةکه الزم پیشرفت

 وواهوود گرفووت. شووکل هوومآثووار منفووی  تبعووات و ،اسووت(

و  ه بوه سواوتارهای اقتصوادیروستایی با توجّو یهاگاهسکونت

مببتوی را از ایجواد و  یراتتوأثدر موواردی،  هرچنوداجتماعی 

منفوی حاصول از  یراتتوأثا امّو ؛شوندیمل سدها متقبّ ی تأس

ایجواد  ،واقو  در. یسوتنبرای این مناطق نیوز کوم  هاآنایجاد 

در بخووش صوونعت بوورای  ییزااشووتغالسووبب  هرچنوودسوودها 

ن در ال روسوتاییاروستاییان، افوزایش درآمودزایی، حضوور فعّو

ولی در صورت عودم  ؛شودیم غیره و یکشاورزیرغ هاییتالفعّ

پایدار چه قبل و چه بعود از ایجواد سود  یزیربرنامهمدیریت و 

 جملووه از یترعموودهپیرامووونی، مسووائل  بوورای روسووتاهای

، تغییر شغل روستاییان، کواهش تولیود و رویهیب یهامهاجرت

تخریوب بسویاری از  یطوورکلّ بهو  وواکآباز مناب   یوربهره

 ةابعاد مهم در زمین جمله ازروستاها را به دنبال وواهد داشت. 

. ایون اسوت( آن محیطییسوتز) محیطییستزسدسازی، بعد 

بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی روستاییان  ،واق  دربعد 

دارای  ،ایجاد سود در یوك منطقوه .دهدیمشعاع قرار الرا تحت

 مببوت یوا منفوی هوایجنبوهاز  یمحیطیستزتبعات مختلف 

سدهای آبوی  ینتربزرگیکی از  عنوان به. سد کارون سه است
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اسوت  گرفتوه قورارکشور و قوسی واورمیانه در شهرستان ایذه 

هدف از  .باشدیمبارزی از صنعت سدسازی در کشور  ةکه نمون

 نیاز مورد برق تأمین بخشی از سه،کارون  نیروگاه احدا  سد و

عملیوات ب اسوت. مخورّ هایسویالب و نیز کنترل رانای کشور

به پایان  1383آغاز و در سال  1373اجرایی این طرح در سال 

 8کنون بیش از  تا 3 سد کارونگیری رسیده است. از زمان آب

ط ایون مکعب بر ثانیوه توسّو  متر 2000یش از سیالب با دبی ب

تووان بوه دو سویالب است کوه از آن جملوه می شده مهارسد 

کورد مکعوب بور ثانیوه اشواره  متر 4300و یك سیالب  6500

در  (.23 ص. ،1391 مناب  آب و نیروی ایوران، ةشرکت توسع)

در  سوه نیروهای شواغل در کارگواه کوارون ساوت، ةدورطول 

 یحوالاند. این در هزار نفر بوده 7ها نزدیك به تالیزمان اوج فعّ

سوه  وجودآمده در طرح کوارونهای اشتغال بهکه فرصت است

 هزار نفر بوده اسوت 22 حدوداشتغال مستقیم و غیرمستقیم( )

. انوددادهیمکه بسیاری از این افراد را مردم روستایی تشوکیل 

آبوادی  ةنقطو 63، تعوداد سه کارون ةدر حریم کارگاه و دریاچ

و ووود روستا عرصه و اعیان  39که  شده واق کوچك و بزرگ 

جهوواد انوود )داده دسووت از مووابقی بخشووی از اراضووی وووود را

 (.34 ص. ،1381دانشگاهی دانشگاه تهران، 

در موورد ایون سود و اهوداف  شودهانیبه به مطالب با توجّ

پیراموون  ةمکانی مختلفی را بر حوز -فضایی راتیتأثایجاد آن، 

نقاط روستایی تحت نفوذ بر جای گذاشته اسوت؛  جمله ازوود 

-سواوتاری نظور ازکوانی م -با ایجاد این سد ابعاد فضوایی زیرا

روستاها و نقواط شوهری در  ةروند توسع ،چنینکارکردی و هم

 دراسوت.  گرفتوه قورارآن  ریتوأثتحوت  وود یوود به ،منطقه

ه که بسوترهایی را انجام این پروژ ةسال 11ت عالوه بر مدّ ،واق 

مختلف فراهم  یهاتیالفعّاشتغال و  نظر ازبرای مردم روستاها 

 نظور ازا ساوتارها و بسترهای محیطی روستاها را نیز امّ ؛دهکر

 بوه ؛مکانی بعد از اتمام پروژه دگرگوون سواوته اسوت -فضایی

عمرانوی دیگوری، رونود و  ةاین سد مانند هر پروژ گرید عبارت

ت و بلندمودّ تمدّکوتاهرا در ابعاد  یامنطقه ةساوتارهای توسع

ص شود کوه سود که مشخّقرار داده است. برای این ریتأثتحت 

ی در یکی از نمادهای توسوعه و اقتودار ملّو عنوان بهکارون سه 

آن )سوال از زمان شوروع  یراتیتأثصنعت سدسازی، چه  ةزمین

ترها کنون بر نقاط روستایی منطقه داشته و چه بسو ( تا1373

 منودنظامبررسی  ده،کرمنطقه ایجاد  ةیا موانعی را جهت توسع

 از ایون رو،گشوا باشود. در ایون زمینوه راه تواندیماین موضوع 

 موورد ةبور منطقو سوهاصلی این است کوه سود کوارون  ةلأمس

گونه عمل کورده اسوت. حوال هچ یطیمحستیز نظر از مطالعه

چوه پیامودهایی را  به چه صورت بوده و یرگذاریتأثکه این این

چه  ،به دنبال داشته، جای بررسی و مطالعه دارد. از سوی دیگر

ایجاد سد در  ةجینت در ،روستایی ةکارهایی در راستای توسعراه

 د.کراتخاذ  توانیممنطقه 

ال ؤگویی بوه ایون سواین تحقیق به دنبال بررسی و پاسوخ

 ظورن از مطالعوه مورد ةبر منطق سهسد کارون  اساسی است که

 گونه عمول کوردههچرها متغیّبراساس هریك از  یطیمحستیز

 است؟

 نظری تحقیق ةپیشین. 2. 1
( 1382) ریاحی سامانی، ترابی هفشجانی و کبیری سوامانی

 ةاحدا  سد و نیروگاه بر رودوان محیطییستزبا ارزیابی اثرات 

در  هوا. آنانودپرداوتهکارون در استان چهارمحال و بختیواری 

بوه این نتیجه دست یافتند که فاز ساوتمانی پوروژه  تحقیق به

وووردن سوطح وسویعی در گسترش عملیات موجب برهم تعلّ

بووه  (1382) سووعید، جعفوورزاده و بسوویمبنی. دشووویممنطقووه 

داشوته  یدتأکمخزنی  یسدها محیطییستزارزیابی پیامدهای 

بوه ایجواد  تووانیمطرح  محیطییستزآثار  ترینهمم از است.

ر داووول مخووزن، کوواهش کیفیووت آب زیرزمینووی در رسوووب د

سود،  ةت تمرکز و تجم  نموك در دریاچومناطق نفوذی به علّ

بوه سد  ةشدن آب دریاچالقایی، احتمال مغذی یهازلزلهایجاد 

ایجواد  ،دموایی دریاچوه بنودییهالوجود مناطق جنگلی،  تعلّ

جایی افوراد بوومی، هگاه امن جهوت پرنودگان مهواجر، جابوپناه

. کوردمنطقه اشواره  غیره و اجتماعی یهاتنشمال افزایش احت

بررسوی »عنووان بوا ( در تحقیقوی 1388) مددی نیاسعادتی و 

، نتیجوه گرفتنود کوه «سد مارون بهبهان محیطییستزاثرات 

 ةمواردی مبل گسترش کشاورزی، امکان بالقوّ در نظر مورد سدّ

 تمودّکوتاهتوریسم ورزشی و ایجواد اشوتغال در  گری وگردش

اثرات مببت در منطقوه داشوته و در مووارد متعوددی موجوب 

و  تموودّکوتاهمنطقووه در  زیسووت یطمحوورسوواندن بووه آسیب

تخریوب پوشوش گیواهی،  ماننوداثراتوی  .شده اسوت تدرازمدّ

رفتن یوا قطو  امکوان ینازبع و تعدد جانوران بومی، کاهش تنوّ

( 1391قواقلووو )امینووی  غیووره. دسترسوی بووه نقوواط باسووتانی و

را مطالعوه  های فضایی احدا  سود بور نوواحی پیراموونبازتاب

پانزده وورداد  که سدّ دهدیمنشان  هایبررسنتایج ده است. کر

قبلوی  ةرفوتن حقابو، ازبینمحیطییسوتزمنفی  یراتتأثباعث 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/574422
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/574422
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/574422
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در روسووتاهای  آب کشوواورزی ینتووأمروسووتاها و محوودودیت 

ل در احدا  سد، باعوث تحووّ ،چنینده است. همش دستیینپا

شوده اسوت. الگووی  دسوتیینپاالگوی کشوت در روسوتاهای 

از زراعت بوه سومت باغوداری سووق  نظر مورد ةکشت در ناحی

( در تحقیقوی بوه بررسوی اثورات 1393) یمفتواح است. یافته

ماملو  گری سدّگردش ةنمون ةاجرای طرح منطق محیطیزیست

چندمعیاره پرداوته کوه  گیرییمتصم هاییكتکنبا استفاده از 

را انتخواب  محیطیزیسوت رمتغیّو 32پ  از مطالعه و بررسی 

تری دارنود. یت بیشاهمّ رهامتغیّکه نسبت به دیگر است  دهکر

، انتخوواب و شوودهصمشخّمووورد  32از  رمتغیّوو 21 ،سوو  

، رهوامتغیّهر یوك از  یتنیز اهمّ ،شدند. در نهایت بندییتاولو

در  یژهوبوهپیشوگیرانه، مودیریتی و کواهش اثورات،  یهابرنامه

( 1393) یزیپرو د.شارائه  زیست یطمحمناطق تحت مدیریت 

را  بوردارتعیین اثرات ناشوی از سود از دیودگاه روسوتاییان بهره

رهوای نتایج حاصل از بررسی میانگین متغیّت. مطالعه کرده اس

محیطی از های اقتصادی، اجتمواعی و زیسوتمختلف در بخش

سود در  یراتتوأثتورین دیدگاه روستاییان نشوان داد کوه بیش

محیطی بوده در بخش زیست یراتتأثترین بخش اقتصادی وکم

نتایج نشان داد کوه سود باعوث بهبوود درآمود  ،چنیناست. هم

وضوعیت  منطقوه، بهبوود کشوتیرز سوطح یشافزا، روستاییان

ع در محصووالت کشواورزی، افوزایش تولیودات در اشتغال، تنوّ

گرفتن نقوش منطقه، بهبود وضعیت توریسوتی منطقوه، نادیوده

های گونووه در ییوورتغ عوودمسوود و  در احوودا مشوارکتی مووردم 

لرکوی زاده بختیواری و  شده است. گیاهی از دیدگاه روستاییان

 محیطییسوتزتطبیقوی اثورات  ة( ضمن مطالعو3931) اورک

سودها دارای اثورات مببوت و  کوه رسدیمبه این نتیجه  سدها

ارزیوووابی اثووورات  .ندهسوووت زیسوووتیطمحمنفوووی بووور روی 

معیارهای مختلفی طبق  براساس تواندیمسدها  محیطییستز

ت اثرات بر سطح منطقه و نواحی که و درازمدّ تمدّکوتاهاثرات 

سد قرار دارد و اثرات اجتماعی و مزایوا و  یساتأست یرتأثتحت 

 ( اثورات2001) 4یلیو ف ،چنوینهمشود.  یبندطبقهوسارات 

 در یآبو برق ةتوسع برای را برزیل تاکوروی سد محیطییستز

ده است. گسترش و استفاده از روابط عمومی کرآمازون بررسی 

رکت بارزی از مشا ة، نمونجانوران یروممرگدر راستای کاهش 

البته با وجود بهبوود در  ؛بوده است تحت حوزه ةمردم در منطق

تواکوروی  در سد محیطییستزسیستم کشور برزیل، وضعیت 

بوووده و بسوویاری از عملیووات اساسووی در فرآینوود  نامناسووب

، شارما، سوریا. اندمانده یباقسیستم، بدون تغییر  گیرییمتصم

مسووواعد توووأثیرات نا (2008) 5تایووواجی، اشووووک و هووواگیو

هند( ) جهاناحدا  سدهای بزرگ و کوچك در  محیطیزیست

دهد که وزش نسیم از . نتایج تحقیق نشان میانددهکر تأکیدرا 

شویوع  باعث انتقوال و هاگاهسکونتسمت جریان آب به سمت 

انسووانی شووده و احوودا  سوودهای  هایگاهسووکونتماالریووا در 

عد ، شوورایط نامسووامطالعووه موووردکوچووك در روسووتاهای 

. ده اسووتکورای سواکنان منطقوه فوراهم را بور محیطیزیسوت

 محیطیزیستثرات ا به بررسی( 2012) 6،کالسن و هانتدتبك

نشوان داد  هواآنداشته و نتایج تحقیق  تأکید سدها شتیو مع

منطقوه وجوود  هر در سدها معیشت و محیطیزیست که اثرات

 طووور بووه زیسووت محوویط تخریووب گونگیهچوو ،چنوویندارد. هم

 جوز  یوك ،بنابراین .شودمیمربوط  اقتصادی رشد به مستقیم

 و هاسیاسوت بوین رابطوه ةتوسوع بوه مربووط صمشوخّ زمانی

 و محیطیزیسووت هایهزینووه کوواهش و حکومووت مکانیسووم

ایجواد  توأثیرات( 2013) 7کم بول وجود دارد. سدها اجتماعی

در  محیطیزیسوتسد گورج  را از منظر دو بعد اجتمواعی و 

 سد ،محیطیزیست لحاظ ازقرار داده است.  مطالعه موردچین 

 رونود شوود و پذیرترآسویب شوده کوه منطقوه باعوث گورج 

در اراضوی کشواورزی افوزایش  ویژهبوهزمین  رانش فرسایش و

ی و تعارضات مکانی محلّ وهوایآبتغییرات  ،عالوه بر این ؛یابد

 نیز از دیگر پیامدهای آن بوده است.

تحقیقوات قبلوی در چنود موورد  تفاوت تحقیوق حاضور بوا

 دهذکرش. اولین تفاوت این پژوهش با تحقیقات شودمیوالصه 

( اسوت. سوهکوارون ) مووردنظرو سود  مطالعه مورددر منطقه 

تفاوت دوم در نگاه و بینش حواکم بور تحقیوق کوه مبتنوی بور 

مهوم دیگور  ةنکتو .اسوتتوسعه  محیطیزیستبعد ارچوب هچ

ی بر روی یکی از سدها مطالعه ابکه این تحقیق سعی دارد این

 توأثیراتنوواحی روسوتایی و بور  ،وواص طوور بهبزرگ کشور، 

کووه در  نوودکمی تأکیوود هووامکانسوود بوور ایوون  محیطیزیسووت

 نظر بوده است. تر مدّتحقیقات گذشته کم

 شناسی تحقیقروش. 2
 تحقیق جغرافیایی قلمرو .1. 2

ان یعنووی شهرسووتان ایووذه در اسووت ؛مطالعووه مووورد ةمنطقوو

ثانیه پهناى شومال   22 دقیقه و 50درجه و  31ووزستان، در 

ثانیه درازای وواورى نسوبت بوه  16 دقیقه و 52درجه و  49و 

شووده اسووت کووه از شوورق و شوومال شوورق بووه  گرینووویو واقوو 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/691002
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/691002
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/691002


 103                                               .. . محیطی سدهای مخزنی بر نواحیبررسی تأثیرات زیست                                               ششمسال     
 

های فارسان و کوهرنگ و از شمال و شمال غرب بوه شهرستان

شهرستان مسجدسلیمان، از جنوب و جنوب غورب بوه اسوتان 

شوود. ملوك منتهوی میکهگیلویه و بویراحمد و شهرسوتان با 

 767 های زاگورس بوا ارتفواعکوه ةمرکز این شهرستان در دامن

مربو  قورار  کیلوومتر 39/3779متری از سطح دریا و مساحت 

متور و یلیم 656ط متوسّو  طوور بوهمیزان بواران سواالنه  دارد.

)میکانیکی  استگرادیسانتدرجه  24حرارت نیز  ةط درجمتوسّ

سرشووماری نفوووس و  براسوواس(. 54 ص. ،1391و صووادقی، 

شهرستان ایذه دارای سه بخش مرکزی، دهدز و  1390مسکن 

جمعیوت  روسوتای دارای جمعیوت اسوت. کولّ 353 سوسن و

 باشودیمووانوار  16873نفر و  80908 حدودروستایی منطقه 

از  یکوی سود کوارون سوهچنوین هم(. 1390 ایران، مرکز آمار)

در  کوارون ةرودوانو که بر روی است ایران سدهای ترینبزرگ

 هودف از احودا  سود و شده اسوت. احدا  ایران جنوب غربی

 و نیز کنترل ایران کشور یازموردن برق تأمین بخشی از، نیروگاه

 سوه،گاه سد و نیروگاه کوارون ب است. ساوتمخرّ هایسیالب

 610 ةو در فاصوول شهرسووتان ایووذه کیلووومتری شوورق 28در 

اسووتان  در شوومال شوورقی ونکووار ةرودوانوو کیلووومتری مصووب

 کیلوومتری باالدسوت 120طرح در حدود  یناست. ا ووزستان

پوووودیکیوسووووایت قوووورار دارد ) سوووود شووووهید عباسوووو ور

 ،1393).  

 
 مطالعه موقعیت جغرافیایی منطقه و توزیع روستاهای موردة نقش -1 شکل

 1392برداری کشور، سازمان نقشه: مأوذ 
 

 روش تحقیق. 2. 2
 ازو  تحلیلوی-توصویفی ،ه به ماهیت آنروش تحقیق با توجّ

روسوتاها را  توواننمیدر این پژوهش . استکاربردی  ،هدف نظر

آمواری در  ةجامع عنوان بهبراساس تقسیمات بخش یا دهستان 

روستاها به فراووور فاصوله از سود کوارون سوه  زیرانظر گرفت؛ 

کوارون  ةگرفتن از حوزفاصله باو  اندفتهریپذی متفاوتی را راتیتأث

، محیطیزیسووتدر بخووش  ،مبووال عنوووان بووهمسوولمان روسووتاها 

بهترین گزینه جهت انتخاب  از این رو،. اندنشدهل متقبّ تأثیراتی

نقاط روستایی این  نظر ازسه  کارونسد  ةآماری در حوز ةجامع

 ،چنوینص و هممشوخّ ةفاصول یوكاست که روسوتاها براسواس 

 عنووان بهنقطه  38 د.شوات جغرافیایی منطقه انتخاب وصوصی

روسووتای نمونووه از بووین  38روسووتاهای نمونووه تعیووین شوود. 

 3 ةسد کارون سوه و رود کوارون، فاصول ةروستاهایی که در حوز

متور ارتفواع،  1000تر از کیلومتری با رود کارون، توپوگرافی کم

 ،چنینسه و هم ها در احدا  سد کارونحضور نیروی انسانی آن

 38، انتخاب شد. ایون باشندیم ذکرشدهثیرپذیرفتن از تبعات أت

. هسووتندوووانوار  2531نفوور و  13011روسووتا دارای جمعیووت 

آماری مناسب به تعوداد  ة، نمون8فرمول کوکران براساس ،س  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1
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سرپرست وانوا گری در سطحپرسش وانوار ارتقا یافت. 350به ت و اطمینان جهت افزایش دقّ ،نهایت دروانوار محاسبه و  334

ری آوها پ  از جم داده ،تینها در. ردیگیمروستایی انجام 

عالوه بر  ؛شوندیمپارچه یك SPSSآماری  افزارنرمبا استفاده از 

ر دی روستاها نیز مصاحبه به عمول آمود و مدیر محلّ 38از  ،این

 د.شو دهی و ارائوهبنیانی اصالحات مصاحبه سازمان ةقالب نظری

کارشوناس در  100در بخش نظرات کارشناسان، نظر  ،چنینهم

 شهرستان ایذه مورد بررسی قرار گرفت.

 تحقیق هایشاخصو  رهامتغیّ. 3. 2
، پوشوش ووواکآبوضعیت بهداشت محیط روستاها، مناب  

ی و ری اراضووی، اقلوویم محلّووگیوواهی و جووانوری، وضووعیت کووارب

 . (1 )جدول ندهست یدتأکمورد  رهایمتغیّ مخاطرات،
 

 های تحقیقرها و شاخصمتغیّ -1 جدول
 1394، پژوهشهای مأوذ: یافته

 
 

 تحقیق مبانی نظری. 3
در موورد شورایط  وحوش یواتحفو  حبور جهان  سازمان 

دارد کوه  یودجهان تأک یارودوانه ةطبیع  بیش از بیست شبک

مراتب بوه زیست یطها بر محآثار منف  سدسازى بر این رودوانه

آب کشاورزى و تولیود بورق  ینجمله تأم ها ازمناف  ایجاد آناز 

این سازمان، یک  از آثار منف  ایجاد سود  ةتر است. به گفتبیش

ها اسوراف در اسوتفاده از آب در کشواورزى و بر برو  رودوانوه

سوت گیاه  و جوانورى ا یهانابودى محیط طبیع  زیست گونه

 (.1 ص. ،1385 حقی و موسوی، مهاجری، ،)میسمی

ارزیابی تأثیرات سدها بر پوشش گیاهی منواطق سواحلی در 

دهد که احدا  سد باعوث تغییور در پوشوش مدیترانه نشان می

شود. مطالعوات نشوان دست سدها میگیاهی مناطق باال و پایین

مطالعوه بور روی  موورد ةدهد که برش عرضی کوه در منطقومی

وشوش گیواهی، ها، تعودد پپارامترهای مختلفی نظیر تعداد گونه

هوای اکولووژیکی، نوع پوشش گیاهی، اشکال بیولووژیکی و گروه

صورت گرفته است، تغییرات متعددی را بعد احدا  سد در این 

دست سد بر روی پوشش گیاهی مشواهده مناطق در باال و پایین

ترین این تغییرات بور روی پارامترهوای تعودد کنیم که عمدهمی

مطالعوه  موورد ةهی در منطقپوشش گیاهی و تراکم پوشش گیا

که بعود از احودا  سود از توراکم پوشوش  طوری به ؛بوده است

های باارزش گیاهی نیوز از گیاهی کاسته شده و بسیاری از گونه

 ص. ،2006 ،9)بووامبینو، تووامبرینو و زایمبووون بووین رفتووه اسووت

تواننووود توووأثیرات ژئومورفیوووك و سووودهای بوووزرگ می(. 137

سیستم منطقوه داشوته باشوند. نتوایج هیدرولوژیکی بر روی اکو

تحقیقوواتی کووه بوور روی تووأثیرات ژئومورفیووك و هیوودرولوژیکی 

های بزرگ آمریکا صوورت دست رودوانهسدهای بزرگ در پایین

شده در سد بزرگ احدا  137دهد که از تعداد نشان می گرفته،

 های بزرگ این کشور با تغییرات قابلجریان رودوانه ،این کشور

های منظم و نامنظم ایون جریان ةند. مقایسهستمواجه  هیتوجّ

دهد که در اثر احدا  سدهای بزرگ در این ها نشان میرودوانه

 67ط توا طور متوسّ ها بهوروجی آب ساالنه این رودوانه ،کشور

دهند که در مواردی نیوز حجوم کواهش کاهش نشان می درصد

دا  ایون احو ،چنوینرسد. همنیز میدرصد  90آب وروجی به 

سدهای بزرگ در کشور آمریکا بر اکولوژی مناطق سواحلی نیوز 

ع و تغییور در اکوسیسوتم که تنوّ طوری است؛ به تأثیرگذار بوده

 محیطی را در بوراحدا  سد، تغییرات زیسوت ةنتیج ساحلی در

 ،و در موواردی های گیواهی و جوانوری منطقوهداشته و بر گونه

این تغییرات بوه نسوبت  ،واق  . درها اثرگذار استرفتن آنبیناز

 ،2006 ،10)ویلیوام دشووتر میها بیششدن اکوسیستمترپیچیده

بوووردن آثوووار منفوووی اکولووووژیکی و بووورای ازبین (.351 ص.

های محیطی سودها، وضو  قووانین حموایتی و اسوتراتژیزیست

حول  توانود راهزیسوت می حفاظت از محیط ةمدیریتی در زمین

در آفریقوا در  11 عاتی که بور روی سود کوابوراری باشد. مطالمؤثّ
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تأثیرات اکولوژیکی این سد صوورت گرفتوه اسوت، نشوان  ةزمین

 ةکوه سود کوابورا مشوکالت عموده بوه ایندهد کوه بوا توجّومی

راه های آبوزی را بوه هومرفوتن گونوهنظیر ازبین ؛محیطیزیست

صوورت مودیریتی و  ا این مسائل و مشوکالت بوهامّ ؛داشته است

ت کوه توأثیرات بلندمودّه بوه اینشده است. بوا توجّو ونی حلقان

هوم زنوودگی  ،هوای اکولووژیکی ناشوی از احودا  ایون سودزیان

های ده اسوت و هوم گونوهکورساکنان منطقه را با تهدید مواجه 

ت ده اسوت، بوه هموین علّوکورآبزی منطقه را با تهدید مواجوه 

 ؛ایتیدیگر قووانین حموها به کمك یوكمهندسان و اکولوژیست

گوری، حفاظوت از گیری، مدیریت گردشنظیر محدودیت ماهی

را در راستای حف  مناب  طبیعی و کواهش  غیرهها و اکوسیستم

 انوددهکروضو   های اکولوژیکی ناشی از احدا  سد کوابورا،زیان

سودها (. 193 ص. ،1975 ،12)برایان، اریسوتایدی  و جکسوون

دهود در هلنود نشوان میاثرات مببت نیز دارند. نتایج تحقیقاتی 

دن توأثیرات مودیریت آب بور روی کورکه کشاورزان برای برآورد

هووای کشوواورزی، تعیووین سووودآوری اقتصووادی، توودوین زمین

مودیریت آب، نیواز بوه  ةها و تصمیمات عملی در زمیناستراتژی

نیاز کشاورزی  های مدرن در تأمین آب موردآوردن به روشروی

 های اقتصادی و بهکه سدها در زمینه تأثیرات مببتی ه بهبا توجّ

، هواینووگ و دواس، ون) وصوووص اقتصوواد کشوواورزی دارنوود

توانند سوهم می ،چنینسدها هم، (189 ، ص.2006 ،13کونیجن

های کشواورزی در الیتنیاز برای فعّ ای در تأمین آب موردعمده

اند و شرایط احدا  سد آبی مواجه شدهمناطق مختلفی که با بی

جا مناسب است، داشته باشند. سدها بور روی اقتصواد آن نیز در

مناطق پیرامونی وود نیز اثرگوذار بووده و در بسویاری از مووارد 

 موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی را از طریق تأمین آب موورد

راه دارنود. نتوایج بوه هوم غیورهنیاز صنای ، کشاورزی، شورب و 

مصور نشوان در کشوور  14تحقیقاتی بر روی سود بوزرگ آسووان

آب  ةذویور ةکننودکوه کنترلدهد که این سد عالوه بور اینمی

دن آب قابل کرباشد، از طریق فراهم ناصر می ةدریاچ ةشدفراهم

بینووی بوورای تولیوودات کشوواورزی در فصوول تابسووتان، آب پیش

ده و موجبوات رشود کورتأمین نیز موردنیاز کشاورزی منطقه را 

 ونقوول و درونووق حملکشوواورزی، رونووق تولیوودات کشوواورزی، ر

ریچوارد و  گوری، )اسوترزپك، پویایی مصور شوده اسوت ،نهایت

 (.122 ص. ،6020 ،15رزگرنت

 

 
 مدل مفهومی تحقیق -2 شکل
 1394، پژوهشهای یافته: مأوذ 
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 ی تحقیقهایافته .4
 محیطیزیست رهایمتغیّمیانگین . 1. 4

سه یرگذار سد کارون تأث محیطیزیست رهایمتغیّمیانگین 

ی روسوتایی در جودول زیور نوواحدر قبل و بعد از ایجاد سد بر 

در تموام مووارد،  شودهارائهه به میانگین است. با توجّ شده ارائه

در قبل از ایجواد سود در نوواحی روسوتایی و  رهامتغیّمیانگین 

وضوعیت  ،ولی در بعد از ایجاد سد ؛تر و بهتر بودهمنطقه، بیش

از  بهداشت محیط در قبلر متغیّ. نامساعدتر شده است رهامتغیّ

اقلویم  رمتغیّو، 36/2 و بعود از ایجواد 46/2ایجاد سد میانگین، 

، در مورد 66/1و بعد از ایجاد  67/4ی در قبل از ایجاد سد محلّ

میانگین در قبل از ایجاد سود  62/3ی نیز مخاطرات محلّ رمتغیّ

ن باشود. عوالوه میوانگییممیانگین بعد از ایجواد سود  97/2و 

، دیگر موارد نیز دارای چنین وضعیتی بوده ذکرشده رهایمتغیّ

 رهوایمتغیّ ةگر آن است کوه سود بور رونود توسوعنشانو این 

بلکه  ؛یرگذاری مببتی نداشتهتأث تنهانهروستاها  محیطیزیست

. اسوت ها نیز کموك کوردهمحیطی آنیستزبه روند ناپایداری 

کودام از  یوهو ایون اسوت کوه مهم دیگور ایون میوانگین ةنکت

 یوز( ن3) طدر بعد از ایجاد سود بوه وضوعیت متوسّو  رهایمتغیّ

ه بوه فاصوله از نیز با توجّو رهامتغیّانحراف معیار  نرسیده است.

و ایون  اسوت هواداده هتوجّو قابولگر پراکندگی عدد صفر، بیان

شوده برقورار یبررس رهایمتغیّ ةیعنی شرایط مساعدی در زمین

 نیست.

 

 سد کارون سه در قبل و بعد از ایجاد بر نواحی روستایی محیطیزیست رهایمتغیّین میانگ -2 جدول
 1394، پژوهشهای مأوذ: یافته

 
 

 استنباطیتحلیل . 2. 4
 محیطیزیست رهایمتغیّبررسی معناداری . 1. 2. 4

یوك  عنوان بهد آیا سد کارون سه شوص که مشخّبرای این

 یرگوذاریتأثبووده و ایون  رموؤثّسد مخزنی بر نواحی روستایی 

رهوا متغیّاز آزمون آماری متناسب با  ،منفی بوده است بهمببت 

قبول و بعود  ةکه مقایس هادادهه به ساوتار استفاده شد. با توجّ

وابسته  یهانمونه tاز آزمون  ،باشدیم در دو وضعیتیك عامل 

وابسوته( موالک قضواوت  یهانمونه t) . جدول زیرشداستفاده 

بوا اسوت. ( H1: μ1≠ μ2در مقابول ) =μ2) (Ho: μ1  فور 

( است Sig=000/0ه به مقدار سطح معناداری که برابر با )توجّ

 Hoاست. پ  فور   ترکوچك α (α=0/05) و چون از مقدار

( کوه عوددی Mean) ه به مقدار میوانگینو با توجّ شودیمرد 

 >μ2( یوا )o< μ2- μ1نتیجوه گرفوت: ) توانیم ،مببت است

μ1نواحی  محیطیزیسترهای متغیّوضعیت ین معنی که ( به ا

( μ2) منطقه بعد از ایجاد سد ،یکلّ طور بهروستایی پیرامون و 

و  اسوت( μ1) ها در قبل از ایجواد سودوضعیت آن از ترکوچك

یوك سود  عنووان بوهنتیجه گرفت که سد کارون سوه  توانیم

ی رهوامتغیّمخزنی بزرگ در کاهش و روند نامساعدتر وضوعیت 

 رموؤثّ دستیینپاروستاهای پیرامون باالدست و  محیطیزیست

در دو وضوعیت رها متغیّ میانگیناوتالف  ،چنینهمبوده است. 

نیوز چنوین  شوده ارائوه (3) قبل و بعد از ایجاد که در جودول

 ،عوالوه بور ایون ؛کندیمیید أترها متغیّ ةیمطلبی را در مورد کلّ
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که عدد صوفر ه به اینبا توجّ اطمینان ةفاصل یپایین و باال حدّ

بوه سود در بعود از ایجواد را  ربودنثیرگذاأت، گیرندینمبررا در 

نوواحی روسوتایی  محیطیزیسوترهای متغیّروند  ةزمینعنوان 

 .دکنیمیید أت

سوود مخزنووی کووارون سووه در روسووتاهای  ،بوور ایوون اسوواس

رهوای متغیّ ،در بعد از ایجاد تنهانهوود  دستیینپاباالدست و 

پایوودار  ةرا ارتقووا نووداده و بووه رونوود بهبووود توسووع شوودهیررسب

بلکوه وضوعیت روسوتاها را  ؛ده اسوتکرکمکی ن محیطییستز

ووود قورار داده و  یرتوأثنسبت به قبل از ایجاد سد نیوز تحوت 

 نظور ازمنفی بر جای گذاشته است. تغییورات اقلیموی  یراتتأث

الوه بور کوه عو دستیینپاافزایش دما و رطوبت در باالدست و 

 ةده، در توسووعکوورکووه حیووات انسووانی را دچووار مشووکل این

بوا  ،بورای نمونوه ؛بووده اسوت رموؤثّاقتصادی نیوز  هاییتالفعّ

ی، کشووت بسوویاری از تغییوورات دمووایی در سووطح اقلوویم محلّوو

کوه محصوالت با شرایط دمایی حاضور مطابقوت ندارنود یوا این

یگور د هوایآلودگه بوه شورشودن و اراضی کشواورزی بوا توجّو

 ندارنوود. دسووتیینپادر  یژهوبووهعملکوورد تولیوودی مناسووبی 

حاصل  هایلرزهینزممخاطرات بسیاری از  ةدر زمین ،چنینهم

در اوایول  یژهوبهاز ایجاد سد، امنیت و آسایش را از روستاییان 

تخریوب بسویاری از مسواکن  ةگرفته است و زمینو یبرداربهره

بلوط یا در  یهانگلج یژهوبهپوشش گیاهی منطقه شده است. 

یوا از  اندنابودشده سد ةحاشی یهاپروژهاثر عملیات ساوتمانی 

 بوهگفت که سد کوارون سوه  دبای ،طریق غیرمستقیم. بنابراین

ده و کوری وود اکتفوا بزرگ فقط به اهداف ملّ ةیك پروژ عنوان

 یودتأکپایودار  ةی در راسوتای توسوعمحلّ -ایبه اهداف منطقه

پایدار روسوتاهای پیراموونی از  ةبه توسع ،اق نداشته است. در و

در قبول  تنهانهه شده است و تر توجّطریق عملیات مختلف کم

بلکه در حین و بعد از ایجاد سود نیوز بسوترهای الزم  ؛از ایجاد

، شووودهفراهم هاییلپتانسووومناسوووب از  یبووورداربهرهجهووت 

 است. دهشن یزیربرنامه

 

 وابسته( یهاونهنم t)آزمون در قبل و بعد از ایجاد بر نواحی روستاییسد کارون سه  محیطیتزیس رهایمتغیّ معناداری -3 جدول
 1394، پژوهشهای مأوذ: یافته

 
 

 هاارگانعملکرد  ۀمندی از نحویترضا. 2. 2. 4
عملکرد نهادها و مراکز مرتبط با منطقه و سد، چه در قبول 

ی اسوت کوه و مهمّ و چه بعد از ایجاد سد از نکات بارز از ایجاد

اسوتفاده از  ،چنوینپایدار روستایی و هم ةروند توسع ةدر زمین

ایجواد سود بسویار مهوم و دارای  ةجدید در زمین هاییلپتانس

روسوتایی بوا  ةمورتبط بوا توسوع یهواارگان ؛ زیرااهمیت است

را شوناوته و در  هواتقوّو  هاضعف دبای یاپروژهاجرای چنین 

از نهایت استفاده را داشته باشوند.  هاآن از یبرداربهرهراستای 

را  هواارگانعملکرد  تمندییرضادر این قسمت میزان  این رو،

عملکورد  ،در ایون زمینوه. کنیمیموبراساس نظر مردم بررسی 

(، حمایوت غیوره نهادهای عمرانی روستایی )بنیاد مسکن، راه و

)جهواد کشواورزی(، بهبوود حمایوت  نهادی در بعد کشواورزی

منواب  طبیعوی(،  ة)ادار دولت در امور حفاظوت منواب  طبیعوی

محیطی نیروگواه کوارون سوه در قبوال روسوتا، عملکرد زیست
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 ة)جوواد عملکورد نیروگوواه کووارون سووه در بعوود عمرانووی روسووتا

ط نهادهوا در ارتباطی(، عدم تحمیل شرایط به روستاییان توسّو 

ط رسانی به روستاییان توسّی و ودماتروستا، امدادرسان ةتخلی

و  یبررسو موورد هاوالن به وعودهؤنهادهای دولتی، عملکرد مس

 t) اسوتفاده مووردآزموون  ةه بوه نتیجوبوده است. با توجّ یدتأک

گفت که بین قبل و بعود از ایجواد سود  یدوابسته( با یهانمونه

 یك تفاوت معناداری وجود دارد. هاارگاننسبت به عملکرد 

( Sig=000/0ه به مقدار سطح معناداری که برابر با )توجّ با

است. پ  فر   ترکوچك α (α=0/05) است و چون از مقدار

در  هواارگانتحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین عملکورد 

ه بوه مقودار . بوا توجّودشوویمییود أقبل و بعد از ایجواد سود ت

یجوه نت تووانیم ،( کوه عوددی مببوت اسوتMean) میانگین

به این معنی که عملکورد  ؛(μ2< μ1( یا )o< μ2- μ1گرفت: )

هوا در از عملکورد آن ترکوچوك( μ2) بعد از ایجاد سد هاارگان

 یهواارگانکوه بوده اسوت و نتیجوه آن (μ1) قبل از ایجاد سد

مدیریت سود  ،ینچنهممرتبط به نواحی روستایی در منطقه و 

رضایت مردم  اندوانستهنتکارون سه در قبال روستاهای منطقه، 

رفوو   ةعملکوورد مناسووبی در زمینوو ،د و در واقوو کننوورا جلووب 

 ةتوسوع جملوه از ،سود ةیجونت در یجادشودهامشکالت مختلف 

، مودیریت رویوهیب هواییآلودگارتباطی، جلووگیری از  یهاراه

مودیریت اراضوی و مراتو ،  هواجنگل، حفاظت وواکآبمناب  

البتوه  ؛اندنداشوته غیوره د وسو یراتتوأثه بوه کشاورزی با توجّ

. این موضوع را یستنعملکرد نهادها در قبل از سد نیز مناسب 

 ( و میووانگین بعوود از ایجوواد سوود89/2) میووانگین قبوول از سوود

. اندیدهنرسو( نیز 3) طکه به سطح متوسّ دهدیم( نشان 48/2)

کوه عملکورد عمرانوی، کشواورزی، منواب  والصوه این طوور به

مربوطوه در حوین و  یهواارگان غیره و طیمحییستز طبیعی،

 محیطیزیسوتپایودار  ةتوسع ةبعد از سد مناسب نبوده و زمین

 .اندنکردهرا فراهم 

 

 )منطقه( د سدنواحی روستایی در قبل و بعد از ایجا محیطیزیستقبال وضعیت  و نیروگاه کارون سه در عملکرد نهادها -4 جدول

 وابسته( یهانمونه t )آزمون

 1394، پژوهشهای ذ: یافتهمأو

 
 

رها در نواحی روستایی باالدست و متغیّ ةمقایس. 3. 2. 4

 دستیینپا
در دو سوطح هوا از نظور تفواوت آن رهوامتغیّ ةبرای مقایس

بعد از ایجاد  در دستیینپامستقل نواحی روستایی باالدست و 

ه بوا توجّواست.  شده استفادهمستقل  یهانمونه tسد از آزمون 

و سووطح  شووده یووانب Fآزمووون لونووت کووه در قالووب آموواره  بووه

که از روش برابری واریوان   دشویمص ( مشخSigّ) معناداری

در  جزبوهد. شووجهت قضواوت اسوتفاده  هایان واریا نابرابری 

ی قبل از ایجاد سود کوه در سوطح مخاطرات محلّ رمتغیّ ةزمین

مووارد،  ةدر بقیو ،گیوردیمبرابری واریان  مورد قضواوت قورار 

 (μ2 آزموون ة. نتیجواسوتنظور  سطح نوابرابری واریوان  مودّ

(Ho:μ1= ( در مقابلH1: μ1≠ μ2) کوه در آن (μ1)  نوواحی

، اسوت دسوتیینپا( نواحی روستایی μ2و ) باالدستروستایی 

ه به مقدار سطح معناداری توجّبا  است. شده ارائهدر جدول زیر 

 α (α=0/05) قودار( است و چون از مSig=000/0که برابر با )

 است.  ترکوچك

پ  فر  تحقیوق مبنوی بور وجوود تفواوت معنوادار بوین 

نوووواحی روسوووتایی باالدسوووت و  محیطیزیسوووت رهوووایمتغیّ

و فور  صوفر رد  ییودأت ،بعد از ایجواد سود در دست سدیینپا

در  رهامتغیّاز  کدام هرص شود که مشخّبرای اینحال  .دشویم

 ،دسوتیینپاروستایی باالدست و  ةناحیبعد از ایجاد سد در دو 

 16 میوانگین تفواوتاز  ،بووده اسوت یترمناسبوضعیت دارای 
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وضعیت بهداشتی محیط  رهایمتغیّ ةزمیندر  .دشویماستفاده 

 هوانچون مقودار میوانگین آ، یاقلیم محلّ ،چنینروستاها و هم

یعنوی  ؛باشدیم( μ2< μ1( یا )o< μ2- μ1پ  ) ،مببت است

( μ1) باالدستدر نواحی روستایی  رهامتغیّین وضعیت ا کهاین

بووده  تر( مناسوبμ2) دسوتیینپانواحی روسوتایی  به نسبت

پوشوش  ،وواکمناب  آب ،یمخاطرات محلّ رهایمتغیّا امّ ؛است

ه وضعیت کاربری اراضی بوا توجّو ،چنینهمو  گیاهی و جانوری

در  رهامتغیّاین  از این رو، .که مقدار میانگین منفی استبه این

نوواحی روسوتایی  نسبت بوه (μ2) دستیینپانواحی روستایی 

از  رهامتغیّ ةکه مقایسنتیجه آناست.  ترمناسب( μ1) باالدست

ها در دو سطح مستقل نواحی روستایی باالدست نظر تفاوت آن

 ؛باشوودیمچووه در بعوود از ایجوواد سوود معنووادار  ،دسووتیینپاو 

تفاوت  ،بعد از ایجاد سددر شده رهای بررسیمتغیّکه  یاگونهبه

 ةدهنود. نکتوبا وضعیت قبل از ایجاد سد نشان می را معناداری

در نووواحی روسووتایی  رهووایمتغیّکووه بروووی اینمهووم دیگوور 

و بعود از ایجواد سود  اندداشوتهوضوعیت مناسوبی  دستیینپا

بهداشوت محویط  رهوایمتغیّ ،یطوورکلّ بوه. ندهسوتنامناسب 

در دو نوواحی  غیره پوشش گیاهی وروستاها، اقلیم، مخاطرات، 

تفواوت  هوم بوادر بعد از سود  دستیینپاروستایی باالدست و 

متفواوتی  ییرگوذارتأثدارند و سد کوارون سوه در ایون زمینوه 

 داشته است.

 

 مستقل( یهانمونه t)آزمون  در بعد از ایجاد سد دستیینپادر نواحی باالدست و  رهامتغیّ تفاوت  ةمقایس -5 جدول
 1394 پژوهش،های ذ: یافتهمأو

 
 

در جودول  رهوامتغیّعالوه بر نتایج تفکیکی برای هر یك از 

یرگذاری سود کوارون سوه در وضوعیت تأث، (6)قبل، در جدول 

دسوت در بعود از ایجواد یینپامحیطی نواحی باالدست و زیست

ه بوه نتوایج ی مورد آزمون قرار گرفت که با توجّوطورکلّ بهسد 

که در بعد از ایجاد، سد کارون سه در  گفت انتومیاین جدول 

یرگذار بووده اسوت و تأثدست یینپانواحی روستایی باالدست و 

از ایجواد سود این تفاوت در نوواحی روسوتایی در مقطو  بعود 

. ایون موضووع را سوطح معنواداری استمشاهده ووبی قابل هب

(Sig=0/000 نشان )ی و بوا درنظرگورفتن طوورکلّ بوهدهد. یم

وضوعیت نوواحی روسوتایی  ،آموده دسوت بوهت میوانگین تفاو

دست در بعد از ایجاد سود نامسواعدتر شوده و یینپاباالدست و 

 صورت منفی بوده است.  ه تر بیرگذاری سد بیشتأث



 17/  پیاپی  1  شمارۀ                                    روستایی                                ریزی مجلّه پژوهش و برنامه                                                                                   110    
 

 

 مستقل( یهانهنمو t)آزمون  در بعد از ایجاد سد دستیینپادر نواحی باالدست و  محیطیزیستتفاوت  ةمقایس -6جدول
 1394، پژوهشهای وذ: یافتهمأ

 
 

محیطی براستا  نظتر بررسی وضعیت زیستت. 4. 2. 4

 )سازمانی( کارشنا  ةجامع
محیطی در نووواحی روسووتایی رهووای زیسووتارزیووابی متغیّ

دهود کوه در بعود از باالدست از نظر کارشناسان نیز نشوان می

بلکه بدتر هم شوده  ؛ستتنها بهتر نشده اوضعیت نه ،ایجاد سد

ز شده در بعود امیانگین مقیاس بررسی ةین موضوع را مقایسو ا

 دهود کوه نسوبت بوه حودّ، نشوان میاست 49/2ایجاد سد که 

تر بوده اسوت. وضوعیت سویالب و مودیریت در ایون مالک کم

بلووط و  یهاجنگل ها، وضعیتها و چشمهدهی چاهزمینه، آب

رهووای جووانوری از جملووه متغیّ و گیوواهی وضووعیت پوشووش

ند کوه در بعود از هسوتیطی در روستاهای باالدسوت محزیست

ر تغیّووضعیت نامناسبی دارند. در بعد از ایجاد سد، م ،ایجاد سد

نسبت بوه قبول از  23/1 یانگینم هوا باشدن هوا و شرجی گرم

توری داشوته و از نظور کارشناسوان تغییورات بیش ،ایجاد سود

میوانگین مقیواس  ةده اسوت. مقایسوکوروضعیت بدی را پیودا 

دسوت در محیطی در نوواحی روسوتایی پایینرهای زیستمتغیّ

بوه  .اسوت 1/1 یوارمعو انحراف  38/2برابر با  ،بعد از ایجاد سد

گر این بیان ،شده رهای مطالعهبراساس متغیّو  نظر کارشناسان

محیطی آن است که سد تأثیرات زیادی در روند شرایط زیسوت

 ؛د بوا عملکورد ووودس ،ست. در واق داشته ا دستپایین ةناحی

سوبب تغییورات و  ،صورت مستقیم و چوه غیرمسوتقیم چه به

ی روسوتایی نوواحمحیطی شوده کوه التی در بحث زیسوتتحوّ

 اند. پذیرتر شدهیبآسدست پایین

 

 

 های کیفی پژوهشداده. 5. 2. 4
ه بووه ری بووا توجّوومحیطی مفهوووم محووودر بحووث زیسووت

 افوزایش د.شوداشت بر مطالعه مورد ةی توصیفی نمونهاعبارت

کود  2یکی از ایون مفواهیم کلیودی بوا  عنوان بهی دمای محلّ

کود از  3افوزایش مخواطرات بوا  ،چنوینتشخیص داده شد. هم

شود. ایجاد یمطقه محسوب محیطی سد بر مندیگر آثار زیست

آمدن کیفیوت عبارت توصیفی و پایین 2های مختلف با یماریب

 در شودهشناوتهمحیطی کود از دیگور آثوار زیسوت 4واک بوا 

 باشد.یمایجاد سد بر روستاها  ةیجنت

یرات تووأثه بووه وضووعیت نامناسووب آب در منطقووه بووا توجّوو 

کوود از دیگوور آثووار  3بووا  غیووره، و هوواچاهنووامطلوب سوود بوور 

محووری کوه  مفهوومین ترمهمرود. یمبه شمار  محیطیزیست

 کود 3در منطقه وجود دارد، تخریب پوشش گیاهی با  وضوحبه

 ،چنوینی بلووط و همهواجنگلتر شامل تخریب که بیش است

است. عودم  هاآنشدن رفتن بسیاری از مرات  و وشكیرآبزبه

ی اشودهشناوتههوا از دیگور مووارد ه به آبزیان و مرگ آنتوجّ

یرگوذاری تأثکه سود بور محویط جوانوری داشوته اسوت.  است

و ی اطووراف دریاچووه هووامکانیژه در وبووهمحیطی سوود زیسووت

 یطمحوبوه  والنؤمسوه عدم توجّو ،وود یوود بهدست، یینپا

 دانستن نیروگاه کارون سه بوه دنبوالولؤمسزیست را به دلیل 

کد استنباط شوده  2داشته که این موضوع محوری با شناوت 

 است. 
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ه بووه بودن محوویط بووا توجّوویووت نیووز غیربهداشووتینها در

نهموین مفهووم  عنوان بهمحیطی، ها و مشکالت زیستیآلودگ

محیطی پایودار زیسوت ةایجاد سد در توسوع ةیجنت درمحوری 

 است.  شدهشناوتهمنطقه 

محیطی، شده در بعد زیسوتمحور کلیدی شاوته 9تمامی 

بوا  ،واقو  درو  اندبودهمنطقه  ةدارای اثرگذاری منفی در توسع

 باشند.یمیرات منفی مطرح تأثعنوان 

 

 براسا  نظر کارشناسان دستیینپادر نواحی باالدست و  ی سدمحیطثیرگذاری زیستأت -7 جدول
 1394، پژوهشهای مأوذ: یافته
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 )کدگذاری محوری( منطقه ۀکردیلتحصشورای اسالمی، دهیار و افراد  یبا اعضا شدهانجام یهامصاحبهبه  یپردازمفهوم -8 جدول
 1394، پژوهشهای مأوذ: یافته

 
 

آثوووار  ةزمینووو گووور درژوهشپذهنوووی  ةنقشووو ،3شوووکل 

. ایون دهدیمی نشان از نگاه مدیران محلّرا سد  محیطیزیست

مختلوووف اجتمووواعی  یهانوووهیگزذهنوووی از ترکیوووب  ةنقشووو

بوا  رهوامتغیّاز ایون  هرکوداماسوت.  گرفته شکل شدهییشناسا

ه بووه ذهوون کنکوواش محقووق و ترکیووب موووارد گونوواگون توجّوو

 است. آمده دست به شدهیگردآور

 گیرینتیجهث و . بح5
سد کارون  محیطیزیست راتیتأثدر این تحقیق به بررسی 

سه بر نواحی روستایی پیرامون پرداوته شد. بهداشوت محویط 

ی، وضووعیت کوواربری ی، اقلوویم محلّووروسوتاها، مخوواطرات محلّوو

 رهوایمتغیّ عنووان به وواکآباراضی، پوشش گیاهی و مناب  

تایج نشان داد که این قرار گرفت. ن مطالعه مورد محیطیزیست

دارای تفواوت معنواداری  ،قبل و بعد از ایجواد سود در هاریّمتغ

رها در قبل از ایجاد سد این متغیّ هرچندی که اگونهبه ؛ندهست

رها در بعود از ا وضعیت این متغیّامّ ؛اندنداشتهوضعیت مناسبی 

زیوادی در  راتیتأث. سد کارون سه استایجاد سد نیز نامساعد 

 ؛محیطی نواحی روستایی برجای گذاشته استاری زیستناپاید

ی منجور در سطح محلّورا افزایش تغییرات اقلیمی  ؛برای نمونه

کوارون سوه، سوبب افوزایش  ةایجواد دریاچو زیورا ؛شده اسوت

مانند دموا و رطوبوت در منطقوه شوده اسوت کوه  ؛پارامترهایی

 مستقیم، پیامدهای دیگری نیوز بور راتیتأثآن عالوه بر  ةنتیج

ده اسوت. کراقتصادی وارد ، یطورکلّ بهی کشاورزی و هاتیالفعّ

نیوز دچوار مشوکالتی  غیورهبا تغییر اقلیم، کشت، محصوالت و 

ه الزم، ایون موضووع تشودید ی و توجّزیربرنامها عدم بشده که 

  شده و سبب کاهش کشاورزی در منطقه شده است.
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 )منفی و مثبت( ی روستاییسد بر نواح محیطیزیستذهنی آثار  ةنقش -3 شکل

 1394، پژوهشهای مأوذ: یافته 

 

چوه در  ؛کشوت قابولتصورف اراضوی روسوتایی  ،چنینهم

نیووز سووبب کوواهش بخووش  دسووتنییپاباالدسووت و چووه در 

 ه بوهاین بخش با توجّ یدبا که یصورت در .کشاورزی شده است

ل ا بوه دلیوامّو ؛کوردیم، توسوعه پیودا جادشودهیا یهالیپتانس

نزولوی  رونود كیوی دارای بخش کشاورزی روسوتای ،یهوجّتیب

 یهوالرزهنیزمایجواد سود مخواطرات،  ةیا در زمینو بوده است

 آن تخریوب و ةبسیاری را برای منطقه به وجود آورده که نتیج

 ،عوالوه بور ایوناست؛  مساکن روستایی درایجاد شکاف متعدد 

وشوش چنوین پل شده و همکاربری اراضی روستایی دچار تحوّ

 گیاهی و مناب  آب نیز در بسیاری مووارد دچوار تغییور شوده و

 است. افتهی کاهشآب  یهاچاهتعداد 

 عنووان بوهگفت که سد کارون سوه توان ، میبر این اساس

یك سد مخزنی بزرگ در کواهش و رونود نامسواعدتر وضوعیت 

روسووتاهای پیرامووون باالدسووت و  محیطیزیسووت رهووایمتغیّ

بودن دارای روند منفی رمؤثّا این امّ ؛ده استبو رمؤثّ دستیینپا

در  محیطیزیسوت رهوایمتغیّکوه توضویح این؛ است نه مببت

ها در قبل نواحی روستایی باالدست با درنظرگرفتن میانگین آن

از سوود بهتوور بوووده اسووت. بووا درنظرگوورفتن تفوواوت میووانگین 

 دسوتیینپاوضعیت نواحی روستایی باالدسوت و  ،آمدهدستبه

تور سد بیش یرگذاریتأثنامساعدتر شده و  ،عد از ایجاد سددر ب

گفت که این روند منفی  توانیمالبته ؛ روند منفی داشته است

عدم عملکورد در این تحقیق  .استعدم مدیریت صحیح  ةنتیج

نیروگوواه کووارون سووه در قبووال  تو موودیری هوواارگانمناسووب 

 درد شود. ییوأروستاهای پیرامونی در قبل و بعد از ایجاد سود ت

و عملکورد د کننورضایت مردم را جلب  اندنتوانسته هاآن ،واق 

 ةیجونت دریجادشوده ارف  مشکالت مختلف  ةمناسبی در زمین

های یآلودگی ارتباطی، جلوگیری از هاراه ةتوسع جمله از ؛سد

و مراتو  و  هاجنگل، حفاظت وواکآبرویه، مدیریت مناب  یب

ر نشوان داد کوه دو متغیّو ،چنویننتوایج هم غیره داشته باشند.

و  هوایتقابله بوه گری و کشاورزی از نوع زراعت با توجّوگردش

مهوم  هواییتاولوایجواد سود، از  یجّنت در یجادشدهابسترهای 

ی کلّونتوایج  .رونودیمبه شمار پایدار روستاهای منطقه  ةتوسع

 کواران(، برایوان و هم2006) تحقیق با نتایج مطالعوات ویلیوام

، سوووعید( و بنی2013(، کم بووول )12008، سووووریا )(1975)
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در ابعاد تغییرات اقلیمی، مشوکالت  (1382) جعفرزاده و بسیم

، هوایآلودگآب زیرزمینی، مشکالت کاربری اراضوی،  یهاسفره

تخریب پوشوش گیواهی، تخریوب اراضوی کشواورزی، مسوائل 

 هاییتاولو ةدر زمین ،چنینهم ووانی دارد.هم غیره محیطی و

، ه به ایجاد سودبا توجّ یجادشدها هاییلپتانس ةیجنت درعه توس

 (1393) و مفتاحی (1388)نیا مددیسعادتی و  ةمطالع ةنتیج

شودن صمشخّبا نتوایج بخوش دوم تحقیوق حاضور مبنوی بور 

 ةتوسوع هاییلپتانسو عنوان بهگری و کشاورزی زراعت گردش

، عوالوه بور مطالوب ذکرشوده روستایی منطقوه مطابقوت دارد.

ثیرات أووبی توهی نتایج بخش کیفی تحقیوق نیوز بوبررسی کلّ

ذهنوی  ةدهد که در قالوب نقشومحیطی سد را نشان میزیست

 محقق بیان شده است.

 .شودیمزیر در راستای نتایج ارائه  هاییشنهادپ

  یاتوسوعه هاییودگاهددر  والنؤمسوبازنگری مدیران و 

جهوت  ،ن سوهسد کارو ةیجادشداه به بسترهای وود با توجّ

 روستاهای منطقه. ةتوسع

 گووری در بخووش کشوواورزی و گردش ةه بووه توسووعتوجّوو

 .دستیینپانواحی روستایی باالدست و 

  بلوط. یهاجنگل ژهیوبهحفاظت از مناب  طبیعی 

  تدوین یك طرح مطالعاتی دقیوق در راسوتای شوناوت

 ةسوود کووارون سووه و سوو   ارائوو محیطیزیسووتمشووکالت 

 روستایی منطقه. ةتوسع ةزمین کارهای مناسب درراه

 ّمسووائل  مشووارکت موودیریت سوود کووارون سووه در حوول

 .دستنییپاروستاهای  ژهیوبهروستاها  محیطیزیست

   مناسب در ةو تدوین یك برنام وواکآبحفاظت مناب 

 .ه به اقتصاد روستایی متکی بر کشاورزیاین زمینه با توجّ
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 

Dams as one of the regional and national development 

infrastructures of each country have different effects on 

their surrounding regions such as rural areas. These 

impacts in various aspects and including environmental 

can be effective in sustainable rural development and its 

structural-functional framework .These impacts are two 

kinds. Rural settlements with regard to social and 

economic structures although in some cases accept 

positive effects of Dam construction, but their negative 

effects are not low. Karun-3 Dam in Izeh county as one 

of the largest reservoir dams in the country from dams is 

that due to the geographical features, have affected on 

Surrounding region especially rural areas. due to the 

current situation in rural areas, Identifying and explaining 

these effects is essential. The purpose of this research was 

investigate the environmental effects, Karun-3 Dam on 

surrounding rural areas. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

The global organization emphasis on preserve life about 

natural conditions more than twenty river network of 

world, that negative effects of Dams construction on 

these rivers on environment is more of their creation 

benefits such as agricultural water supply and produce 

electricity. According to the organization, one of negative 

effects of Dams construction on some rivers is Waste in 

use of water in agriculture and the destruction of the 

natural environment, plant and animal species. In 

addition, large dams could have Geomorphic and 

hydrologic impacts on the ecosystem of region. In other 

words, studies show that dams have Great environmental 

impacts on vegetation, diversity and change in coastal 

ecosystems, human settlements and so on. This point is 

important, the emphasis on suitable management of and a 

stable with having systematic view. Therefore, proper 

management of the dam and surrounding regions, 

attention to sustainable development perspective and 

systematic view is from basic necessities. 

3. METHODOLOGY 

The research methodology based on the nature is 

descriptive-analytical and based on the purpose is, 

functional. Among the villages around the Karun-3 Dam 

were selected 38 villages, with due to Specific 

geographical properties. The statistical population was 

2531 households and the sample using a Cochran 

formula calculated 334 households and Finally, to 

increase the reliability sample, the number was promoted 

to 350 households. The questioning in level of rural 

household was done. Finally, data after collecting using 

SPSS statistical software were integrated. In addition, 

from 38 rural local managers were interviewed and in the 

form of Grounded Theory, interviews organized and 

presented. Also on the section of opinions of experts, 100 

experts in Izeh County were investigated. 

4. DISCUSSION  

Karun-3 Dam had much impacts in environmental 

instability on rural areas. For example, increasing climate 

change at the local level has led., Because the lake of 

Karun-3 Dam has been to increase parameters such as 

temperature and humidity in the region and in its result, in 

addition to direct effects, other consequences has entered 

on agricultural activities and the general economy. With 

climate change, Crops cultivation and so on be also 

experiencing problems that with lack of planning, this 

issue has been intensified and Agriculture in the region 

has been reduced. Also cultivable rural land tenure both 

in upstream and downstream has led to decrease in the 

agricultural sector. While this section should be 

developed due to the potential created, but because Rural 

the agricultural sector has been a downward trend. Of 

hazards, Dam created many earthquakes in the region. 

That as a result is the destruction and creation of multiple 

gaps in rural housings. In addition, rural land use has 

changed. Also vegetation covers and water resources in 

many cases has changed and the number of wells has 

decreased. Based on the findings of qualitative, two factor 

Increase of local temperature and increase of the hazards 
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is known the most important environmental impact of the 

dam. Evaluation of environmental variables in rural areas 

upstream from expert opinion shows, the situation is not 

only not improved after the dam, but has worsened and 

this issue shows comparison of the mean scale in after 

dams Construction (49/2). In addition, the findings 

showed that at the household level, Karun-3 Dam 

affected in trend of less favorable environmental 

variables around villages the upstream and downstream. 

Amount evaluated variables equal significance level is 

(Sig = 000/0), it is confirmed. Also Independent sample t-test 

indicates to better environmental variables villages upstream 

to downstream with a significance level (Sig = 0/000).  

5. CONCLUSION 

Karun-3 Dam as a big reservoir Dam have been affected 

in decrease and trend of environmental variables of 

upstream and downstream villages. But this effectiveness 

has negative trend, not positive. Environmental variables 

in upstream rural areas. considering their average was 

better in before dam. By considering achieved average 

difference, is less situation upstream and downstream 

areas in after dam creation and Dam influence have more 

negative trend. Of course, we can say that this negative 

trend is the result of mismanagement. In general, the 

environment is affected by various human phenomena's 

including development projects.  Using the results 

obtained can be in planning in the field be useful for 

decreasing the difficulties in rural area.  

Key words: Environmental effects, rural areas, Karun-3 

Dam, Izeh county. 
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