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سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي مخازن سدها و  پیامدهاي اجتماعی و 

  1 وردي: سد کوچري)(نمونۀ مآن فرهنگی 

  

  4مجید کوششی ،3رضاعلی محسنی ،2علی نوري ثانی

  

  )08/05/1400تاریخ پذیرش  ،22/01/1400 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

 100جایی بیش از  ساز جابه سدهاي مخزنی در شش دهۀ گذشته زمینه احداث

نیز بیش میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. مطابق نتایج بررسی حاضر، در ایران 

اند. هدف این پژوهش بررسی  تأثیر احداث سدها قرار گرفته میلیون نفر جمعیت تحت 2از 

آثار و پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي 

گر، راهبردي و  اي، مداخله مخازن سدها، نقد این سیاست و شناسایی عوامل علی، زمینه

چارچوب مفهومی پژوهش بر ارزیابی اثرات اجتماعی مبتنی پیامدهاي آن بوده است. 

اي استفاده شده است.  است. روش پژوهش کیفی و از تکنیک نظریۀ زمینه

نامۀ  نفر از مطلعان و خبرگان محلی بودند که با پرسش 38کنندگان این پژوهش  شرکت

ري باز، ساختمند موردمصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل با سه روش کدگذا نیمه

 822ها  محوري و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه

_______________________________________________________ 
                مقاله علمی: پژوهشی                http://dx.doi.org/10.22034/jss.2021.127209.1416  

که توسط علی نوري ثانی در گروه  شناسی اقتصادي و توسعه است . این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري جامعه1

 شناسی واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده است. جامعه

هاي اجتماعی شرکت مهندسی مشاور  بخش بررسی ،شناسی اقتصادي و توسعه. مدیر گروه/ مدیر پروژه جامعه2

  alinourisany@iauctb.ac.ir، (نویسنده مسئول) مهاب قدس

  Rez.mohseni@iauctb.ac.irمرکزي،  شناسی دانشگاه آزاد تهران ی جامعه. عضو هیئت علم3

شناسی دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،  شناسی، مدیر گروه جمعیت . استادیار گروه جمعیت4

kooshesh@ut.ac.ir   



  سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي ...

 

119  

دهد.  مقولۀ مرکزي را نشان می 1مقولۀ اصلی و  18مقولۀ فرعی،  133مفهوم کلی،  

گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت  هاي پژوهش براساس مدل پارادیمی، ازهم یافته

دهد. نتایج حاصل از  اخت نقدي خسارت نشان میفرهنگی را در اجراي سیاست پرد

پژوهش به ضرورت تغییر رویکرد، اصالح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزة اجتماعی و 

 .ها منتهی شده است پایش تأثیرات اجتماعی طرح

 
اي، سیاست پرداخت نقدي خسارت،  تأثیر اجتماعی، نظریۀ زمینه واژگان کلیدي:

  سد، الگوي پارادایمی.

  

  دمه و طرح مسئله مق

جایی چند میلیون نفر و  اي، زمینۀ جابه هاي توسعه ساحتی در طرح رغم اینکه رویکرد تک به

ریزان  گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را به همراه داشته است، مدیران و برنامه ازهم

گی جوامع قلمداد جانبۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهن ها را توسعۀ همه کماکان هدف از اجراي طرح

کنند. از سوي دیگر کارشناسان و دست اندرکاران توسعه بر این باورند با وجود صرف  می

شده  بینی هاي توسعۀ منابع آب میزان دستیابی به اهداف پیش هاي هنگفت در طرح هزینه

ناامیدکننده است. این موضوع درحالی است که هر دو گروه مستندات الزم  و کافی درمورد 

گرایی یا  ده  ـ هزینۀ اجتماعی و فرهنگی و نحوة توزیع آن میان اقشار مختلف جامعه (همفای

ها و...)  عدالتی، ایجاد اشتغال یا ازدست رفتن فرصت واگرایی، فقرزدایی، عدالت اجتماعی یا بی

  اند.  ارائه نکرده

نفر از  میلیون100جایی بیش از ساز جابهدر شش دهۀ گذشته احداث سدهاي مخزنی زمینه

هاي دیگر شده است. براساس داده و اطالعات کمیسیون جهانی  محل زندگی خود به محل

جا شدهعلت ساخت سد جابهمیلیون نفر به 4ساالنه حدود  1993تا  1986هاي سدها بین سال

سد درحال بهره 349دلیل ایجاد سدهاي متعدد شامل ). کشور ایران نیز به1386اند (کدیور، 

سد مطالعاتی در سطح کشور (شرکت مدیریت منابع آب  480سد اجرایی و  140برداري، 

میلیون نفر جمعیت (نوري ثانی و همکاران،  2تأثیر قرار گرفتن بیش از ) و تحت1398ایران، 

) از آثار و پیامدهاي منفی مستثنی نبوده و در بیشتر سدهاي دردست مطالعه یا اجرایی 1398

هاي انسانی در محدودة مخازن سدها و به تبع آن پیامدهاي منفی  هجایی سکونتگا موضوع جابه

  ).1389اجتماعی ـ اقتصادي و فرهنگی موضوعیت داشته است (رحمتی و نظریان، 

خصوص سدسازي  هاي توسعه و بهالمللی که دربارة عواقب پروژههاي بینمحققان و سازمان

صورت  جا شدن مردم بهجابه اد دارند که دهند اعتقپژوهش کرده و اقدامات عملیاتی انجام می
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 هشت هاي توسعه است که ازترین پیامد اجتماعی پروژهگروهی از محلی به محلی دیگر، مهم

 شیوع افزایش نشینی، حاشیه دوشی، به خانه شغل، دادن ازدست زمین، ازدست دادن طریق

اجتماعی موجب  سستگیگ و جمعی امکانات دسترسی به فقدان غذایی، امنیت عدم ها، بیماري

  ).1997، 2؛ سرنیا1993، 1شود (گوگنهایم مخاطره افتادن شرایط اجتماعی، بر جامعه تحمیل می به

تأثیر  هاي جمعیتی تحت مسئلۀ اصلی در پژوهش، ناپایداري حوزة اجتماعی و فرهنگی کانون

فقر،  نشینی، گذاري پرداخت نقدي خسارت است که خود را در وجوه مختلف حاشیه سیاست

کن شدن از سرزمین آباء و اجدادي، احساس غبن و  هویتی ناشی از بن سامانی، احساس بی بی

هاي  هاي اجتماعی نمایان ساخته است. آنچه در نظرات و دیدگاه زیان، بیکاري، آسیب

گسیختگی  ردیابی است اینکه رویکرد پرداخت نقدي خسارت، ازهم نظران نیز قابل صاحب

  بافت فرهنگی را به همراه داشته است.ساختار اجتماعی و 

معنایی  به درك، فهم و بازسازي تفسیرگرایانه رویکرد با است مقالۀ حاضر درصدد

پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی سیاست پرداخت نقدي خسارت به  )1390(محمدپور، 

 این بپردازد. در آزادسازي مخازن سدها در نمونۀ موردي سد کوچري دیدگان در خسارت

اجتماعی و فرهنگی  تغییرات متأثر از اجراي طرح درمورد پیامد افراد نظرات و دیدگاه هشپژو

   موردبررسی و تحلیل قرار داده شده است. 

  

  پیشینۀ پژوهش 

بار تأثیرات سیاست پرداخت نقدي خسارت  شده براي نخستین رغم اینکه پژوهش انجام علی

ارزیابی پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی «آزادسازي مخازن سدها را در سه محور کلیدي  در

برداري، نقد سیاست پرداخت نقدي خسارت، و چرایی بروز و  ها پس از اجرا و در دورة بهره طرح

را در » برداري هاي اجتماعی و فرهنگی این سیاست پس از اجرا و دورة بهره گیري ریسک شکل

مللی همانند آنچه انجام شده است ال دستور کار قرار داده و پژوهش مشابهی در سطح ملی و بین

طرح مهم را در سطح ملی و  25در دست نیست، اما محقق بررسی و ارزیابی سوابق بیش از 

  شدة تحقیق تطبیق داده است.  المللی در دستور کار قرار داده و با نتایج کسب بین

اي  هاي توسعه ترین پیامد اجتماعی و فرهنگی پروژه سویی نتایج پژوهش با مهم هم

المللی مشتمل بر ازدست دادن  ) در سطح بین1997شده توسط گوگنهایم و سرنیا ( شناسایی

جایی فیزیکی از سرزمین  نشینی، جابه دوشی، حاشیه به زمین، ازدست دادن شغل، خانه

_______________________________________________________ 
1. Guggenheim; Cernea 
2. Cernea 
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حاشیه  جغرافیایی (آبا و اجدادي)، محرومیت از شبکۀ خدمات اجتماعی، خطر گسترش فقر، به

هاي کشاورزي و  نیت غذایی، ازبین رفتن معیشت و درآمد (حاصل از زمینرانده شدن، عدم ام

غیرکشاورزي) و تغییر در دسترسی و منابع تولیدي، ازبین رفتن نظام اجتماعی ـ فرهنگی و 

 فقدان دسترسی به امکانات جمعی و گسستگی اجتماعی نمایان شده است. نتیجۀ تحقیقات

ها سکونتگاه انسانی شهري  باعث غرقاب شدن ده نسد سه درة چی که داده است کمپبل نشان

جایی بیش از یک میلیون نفر را  ها شده و زمینۀ جابه همراه منابع معیشتی آن و روستایی به

اي در  ترین پیامد اجتماعی اقدامات توسعه فراهم ساخته است. همچنین نتایج پژوهش با مهم

) همسوست. نتایج بررسی و 1393(شده توسط علیخواه  زمینۀ صنعت نفت و گاز شناسایی

 24و  23، 22اجتماع محلی در فازهاي  در صنعتی هاي اجتماعی بارگذاري ارزیابی پیامدهاي

) تهیه شده است، این موضوع را نمایان 1391پارس جنوبی که توسط نوري ثانی و همکاران (

 مناطقی در اغلب یصنعت ویژة مناطق توسعۀ هاي دهد طرح سازد. نتایج این تحقیق نشان می می

 قومیت عمیق، مستحکم و اجتماعی روابط با کهن اجتماعی ساختارهاي که آیند درمی اجرا به

 ضعف ساکنان، اندك فنی هاي مهارت و تحصیالت و سو ازیک باال محیطی تعلق و همگن

 صنعتی و اقتصادي ویژة ایجاد مناطق پیشین دارند. تجربۀ وجود دیگر ازسوي ... و ها زیرساخت

 به اغلب ادغام، و طرد فرایندهاي گرفتن درنظر بدون جواري هم چنین که دهد می نشان

 در بازدارنده کنش متضاد، منافع پایۀ بر تعامل اعتمادي، بی اجتماعی، هاي گیري تنش شکل

  انجامد.  می ازخودبیگانگی و هویتی بی هاي اجتماعی، آسیب افزایش منطقه، توسعۀ و طرح قبال

جایی و اسکان مجدد درمورد  هاي مطالعات اجتماعی و جابه نتایج و یافته انطباق برخی

هایی ازجمله لیالن چاي، خراجو چاي (نوري ثانی و  بینی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح پیش

(جهاد دانشگاهی تهران،  4، کارون 3)، کارون 1389)، گتوند (رحمتی، 1386همکاران، 

)، خداآفرین، 1392تنگ معشوره (نوري ثانی و همکاران،  ،2)، سیمره، سازبن، خرسان 1382

  )، داریان، و البرز نمایان و مشهود است. 1390گیوي، سردشت (نوري ثانی، 

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

ها، از  کارگیري چارچوب نظري براي تدوین و آزمون فرضیه جاي به هاي کیفی به در بررسی

شود. چارچوب  هاي پژوهش استفاده می رسشچارچوب مفهومی براي استخراج پرسش یا پ

ها را در قالب نظامی نسبتاَ منسجم  مفهومی بر مجموعه مفاهیم و موضوعاتی تمرکز داشته و آن

). چارچوب مفهومی 2005، 1ریچی و لوئیسدهند ( و مرتبط معنایی به یکدیگر پبوند می

_______________________________________________________ 
1. Ritchie;Lewis 
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در دهۀ  »تأثیر اجتماعیارزیابی «پژوهش بر ارزیابی تأثرات اجتماعی مبتنی است. عبارت 

میالدي در پروژة خط لولۀ ترانس آالسکا و در سند سیاست ملی محیط زیستی در  1970

شکل منسجم  کرد تا از علوم طبیعی و اجتماعی به آمریکا مطرح شد که ارزیابان تأثیر را وادار می

). 2008، 1برجیرند (بر تأثیرات محیطی، تأثیرات اجتماعی را نیز درنظر بگ استفاده کنند و عالوه

اي، پیشنهادي یا درحال انجام  ارزیابی تأثیر، فرایند شناسایی آثار و پیامدهاي اقدامات توسعه

). از 2011، 3؛ ونکلی2001، 2شود (بکر است و یک اصل پیشگیرانه یا اصالحی درنظر گرفته می

ایند ارزیابی یا برآورد از صورت فر توان به ) ارزیابی تأثیر اجتماعی را می1996نظر برج و ونکلی (

ویژه  قبل پیامدهاي اجتماعی تعریف کرد که احتماالً ناشی از اقدامات سیاسی یا توسعۀ پروژه، به

در زمینۀ قوانین سیاست محیطی ایالتی، دولتی و ملی است. تأثیرات اجتماعی شامل تمامی 

صوصی و دولتی است که هاي انسانی از هر اقدام خ پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی براي جمعیت

صورت کلی اعضاي  ها با هم، برآوردن نیازها و به هاي زندگی، کار و تفریح و ارتباط آن شیوه

ها و باورهاي افراد  دهد. تأثیرات فرهنگی شامل تغییرات در هنجارها، ارزش جامعه را تغییر می

) اتا 1986( 4فرودنبرگسازد.  ها از خود و جامعه را هدایت و عقالنی می شود که شناخت آن می

اي از علوم  توان آن را حوزه داند و معتقد است می را ثمرة علم و فرایندفرایندي سیاسی می

سازي درنظر گرفت. مسئلۀ اصلی در اتا این است که چطور  اجتماعی و عنصري از سیاست

وسترن و  نظر توانیم درونداد علمی را در چیزي وارد کنیم که تاحد زیادي سیاسی است. به می

هاي گوناگون و  بندي سیاست ) صورت1گذاري شامل چهار مرحله دارد:  هر فرایند سیاست لینچ

) ارزیابی 4شده،  ) اجراي سیاست انتخاب3) انتخاب یک سیاست براي اجرا، 2جایگزین یکدیگر، 

نیز و اصالح. ارزیابی تأثیرات اجتماعی ابزاري براي مرحلۀ دوم است هر چند در مرحلۀ چهارم 

  ). 1391کار برد (فاضلی،  توان آن را به می

ارزیابی پیامد اجتماعی در اصل محصول نزدیک شدن دو حوزة پژوهش علمی و فرایندهاي 

گیري دو گرایش نظري متفاوت درمورد تعریف،  سیاسی است و این امر از همان ابتدا به شکل

دیدگاه را محققان با عناوین هاي ارزیابی پیامد اجتماعی منجر شد. این دو  اهداف و روش

مختلفی چون رویکردهاي فنی و مشارکتی، پژوهشی و مشارکتی، رهیافت اجتماع تعاملی (بکر، 

یا تکنوکراتیک و  6و مشورتی 5بینانه )، پیش1986)، آمریکایی و کانادایی (فرودنبرگ، 2003

_______________________________________________________ 
1. Burdge 
2. Becker 
3. Vanclay 
4. Freudenburg 
5.  predictive 
6. deliberative 
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شناسایی آثار و پیامدهاي ارزیابی تأثیر، فرایند  .اند ) از هم متمایز کرده2004مشارکتی (برج، 

اي، پیشنهادي یا درحال انجام است و اصلی پیشگیرانه یا اصالحی درنظر گرفته  اقدامات توسعه

  ). 2011؛ ونکلی، 2003شود (بکر،  می

  

  شناسی پژوهش روش

ها از روش تحقیق کیفی و  شده از مصاحبه براي تجزیه و تحلیل داده و اطالعات کسب

ها  اي داراي سه بعد شرایط، تعامل استفاده شده است. هر نظریۀ زمینه 1اي تکنیک نظریۀ زمینه

اي مشتمل بر سه عنصر  شود. نظریۀ زمینه اي هسته ترسیم می و پیامدهاست که حول مقوله

است. این سه عنصر در جریان تحلیل کدگذاري  4»قضایا«و  3»ها مقوله«، 2»مفاهیم«اصلی 

ها براي هر مورد مستلزم ایجاد مفاهیم از طریق  تحلیل داده شوند. پدیدار و به یکدیگر متصل می

 فرایند است. در 7»انتخابی کدگذاري« و 6»محوري کدگذاري« ،5»باز کدگذاري«فرایندفرایند 

، 9؛  کوربیناشتراوس ؛1967، 8(گلیسر و اشتراوساست  » مفهوم«تحلیل  واحد کدگذاري،

  ).2006 ،10نیومان؛ 1998

 در و عمده مقوالت محوري، کدگذاري مرحلۀ در اولیه، ز، مفاهیمبا کدگذاري مرحلۀ در

 تحلیلی قدرت باید مقوله این شود. می استخراج 11هسته گزینشی، مقولۀ کدگذاري مرحلۀ

دقیق  بررسی مستلزم گزینشی دهد. کدبندي جاي خود نیز در را مقوالت دیگر باشند و داشته

 حول مقوالت سایر هسته، یا محوري مقولۀ تعیین زا است. بعد قبلی مرحلۀ دو کدهاي و ها داده

نظریۀ  همان درواقع که مدل شوند. این می ترسیم پارادایمی مدل یک قالب در مقولۀ محوري

  .باشد پیامدها و تعامالت شرایط، بعد سه داراي باید هاست داده بر مبتنی نظریۀ یا اي زمینه

فی یکی دیگر از مباحث اساسی است. هاي کی در پژوهش 1و پایایی 12دستیابی به اعتبار

نظر دقیقی درمورد مفهوم روایی و پایایی در حوزة پژوهش کیفی وجود  رغم اینکه اتفاق علی

_______________________________________________________ 
1. grounded theory 
2   concepts 
3. Categores 
4.  propostions 
5. open coding 
6. axial coding 
7. selective coding 
8. Glaser; Strauss 
9. Strauss; Corbin 
10. Neuman 
11. core category 
12. validity 
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عنوان معیاري براي جایگزینی روایی و  ) قابلیت اعتماد را به2005ندارد، اما گوبا و لینکلن (

 2یدي موثق بودن و اعتباراند که متشکل از چهار معیار و مفهوم کل پایایی مطرح ساخته

  است. 5 و تأییدپذیري 4پذیري ، اطمینان3پذیري (باورپذیري)، انتقال

اسناد و مدارك مستند  از تحقیق بخش نظري و مرور ادبیات در پژوهش حاضر براي

(گزارش تأثیرات اجتماعی و فرهنگی سدها، نشریات مرتبط با آثار و نقش سدها، قوانین، 

ها، صورت جلسات، مکاتبات، تصاویر و ...) مرتبط با موضوع و اطالعات  مهها، بخشنا نامه آیین

شده است.  استفاده تحلیل مشاهده، مصاحبه و بحث متمرکز گروهی شده از میدانی کسب

ناپذیر  اجتناب مدارك و اسناد از استفاده اجتماعی تحقیقات و مطالعات بیشتر گفتنی است در

  دارد.  ریشه گذشته در یا داده روي گذشته در یا اجتماعی پدیدة هر زیرا است،

 گیري بدان نمونه که گیري غیراحتمالی است نمونه کیفی، تحقیقات در گیري نمونه شیوة

 صورت براساس مفاهیمی نظري گیري شود. نمونه می گفته نیز 7نظري گیري نمونه یا 6مند هدف

 نظریۀ در که مخصوصاً نظري گیري نمونه یابند. در می ظهور تحلیل خالل در که گیرد می

 و وقایع فضاها، از رویدادها، بلکه افراد، از فقط نه توان می گیرد، می قرار استفاده مورد اي زمینه

 براي هدفمند گیري نمونه ). از1990،کوربین و کرد (اشتراوس گیري نمونه نیز ها موقعیت

 محل تعیین افراد، دادتع تشخیص براي گیري نظري نمونه از و مصاحبه مور افراد گزینش

 شامل صرفاً کیفی گیري استفاده شده است. نمونه پژوهش مسیر یافتن و مورنیاز هاي داده

 نیز مکان و فضا و رویداد مفاهیم، از گیري نمونه شامل تواند می بلکه افراد نیست، از گیري نمونه

 اي زمینه نظریۀ یک رظهو به بیشتر چه هر توانند می گیري نمونه و رویدادهاي باشد. مفاهیم

اشباع  معیار با را نمونه افراد تعداد کیفی گیري نمونه ). در2008اشتراس،  کنند (کوربین؛ کمک

 بیشتر انجام که برسد نتیجه این به محقق که زمانی که معنا بدین کنند، می تعیین نظري

 قبلی اطالعات تکرار صرفاً و گذارد نمی وي اختیار در بیشتري اطالعات و مشاهده، مصاحبه

). 2001 ،8کند (گابریوم؛ هولشتین می متوقف را اطالعات گردآوري حالت محقق این در است،

                                                                                                                                               
1. reliability 
2. credibility 
3. transferability 
4. dependability 
5. confirmability 
6. purposive sampling 
7. theoritical sampling 
8. Gubrium; Holstein  
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هاي اصلی ظاهر شوند ضروري است. بنابراین  که مقوله ها تا هنگامی آوري داده بنابراین جمع

  د کرد. برسند، ادامه پیدا خواه 1»اشباع نظري«ها به  گیري نظري تا هنگامی که مقوله نمونه

آغاز و طی آن  13962براي انجام بخش میدانی این تحقیق، مطالعات اولیه از سال  

. در این فرصت تالش بر این بوده است براي شده استهاي آغازین انجام  مشاهدات و مصاحبه

هاي  افزایش حساسیت نظري، از هر فرصت براي اطالع از تحقیق خود با حضور در کارگاه

ها مرتبط با تأثیرات اجتماعی و فرهنگی و  هاي تخصصی، گردهمایی ، نشستها آموزشی، همایش

نحوة برخورد با آزادسازي منابع محدودة مخازن سدها در داخل و خارج کشور استفاده شود. 

هاي  از کارشناسان امور اجتماعی و خبرة طرح» مصاحبۀ اکتشافی«مطالعات اولیه با انجام 

نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعۀ منابع آب  توسعۀ منابع آب در ستاد وزارت

 20هاي مهندسی مشاور به تعداد  اي، کارشناسان شرکت هاي آب منطقه و نیروي ایران، شرکت

جایی و اسکان مجدد  نفر انجام شد. همچنین، سوابق مطالعات اجتماعی، خسارت مخزن و جابه

  3قرار گرفت. شده توسط محقق موردبررسی و ارزیابی انجام

، با توجه به محدودیت 1397هاي اصلی و در چارچوب بررسی در سال  با تعیین سؤال

ها از طریق انجام  امکانات در اختیار محقق براي انجام مطالعات میدانی، گردآوري داده

(روستاي کوچري  4در روستاهاي محدودة مخزن سد کوچري» ساختار یافته هاي نیمه مصاحبه«

 25سفر و بیش از  4نفر انجام شد. مطالعات میدانی تحقیق حاضر در  38) به تعداد آباد و عباس

  نفر روز انجام گرفت.

  

_______________________________________________________ 
1. theoretical saturation 

. موضوع موردبررسی دغدغۀ بیش از یک دهۀ نویسندة اصلی مقاله  بوده و علیرغم پیگیري از مراجع و نهادهاي  2

مرتبط، در راستاي بسترسازي جهت تغییر رویکردها و  نهادینه شدن آن، این مهم را در قالب رسالۀ دکتري در 

  دستور کار قرار داده است.
پروژه در  100. نویسنده اصلی مقاله  تجربۀ مشارکت در بررسی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بیش از  3

 هاي توسعۀ منابع آب و انرژي در کارنامۀ خود دارد.المللی را در زمینۀ طرح سطح ملی و بین
آباد در حاشیۀ  و روستاي عباس جا شده. در سد کوچري فقط روستاي کوچري در داخل مخزن قرار گرفته و جابه 4

 مخزن سد قرار گرفته است.  
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  مشخصات  مشارکت کنندگان و مصاحبه شوندگان  .1جدول 

 جنسیت سن تحصیالت نوع کار و فعالیت
شماره مصاحبه 

شونده

 مرد 62 لیسانس بازنشسته

 مرد 39 فوق لیسانس کارمند

   زن 47 ابتدایی نه دارخا

 مرد 48 دیپلم کارمند

 مرد 73 بیسواد کشاورزي و دامداري

 زن 20 دیپلم مغازه دار

 مرد 75 خواندن و نوشتن کشاورزي و دامداري

 زن 42 دیپلم کارمند

 مرد 37 سیکل دامداري

 مرد 59 لیسانس بازنشته

 زن 18 دیپلم خانه دار

 زن 76 ی سوادب خانه دار

 مرد 35 دیپلم کارگري

 مرد 47 سیکل کشاورزي و دامداري

 مرد 45 دیپلم رانندگی

 مرد 68 بیسواد کشاورزي و دامداري

 مرد 39 دیپلم کارگري

 مرد 48 دیپلم کشاورزي و دامداري

 مرد 57 بیسواد کشاورزي و دامداري

 زن 42 بیسواد خانه دار

 مرد 62 ابتدایی کشاورزي و دامداري

 مرد 52 خواندن و نوشتن کشاورزي و دامداري

23 زن 38 فوق دیپلم کشاورزي

24 مرد 45 دیپلم دهیار

25 مرد 55 سیکل کشاورزي و دامداري

26 مرد 51 ابتدایی کشاورزي و دامداري

27 مرد 69 بیسواد کشاورزي و دامداري

28 نز 23 دیپلم خیاطی

29 زن 40 ابتدایی خانه دار

30 مرد 51 راهنمایی کشاورزي و دامداري

31 مرد 33 لیسانس کشاورز(شورا)
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 جنسیت سن تحصیالت نوع کار و فعالیت
شماره مصاحبه 

شونده

32 مرد 47 راهنمایی کشاورزي و دامداري

33 زن 38 ابتدایی خانه دار

34 مرد 82 بیسواد کشاورزي و دامداري

35 زن 32 دیپلم خانه دار

36 دمر 55 سیکل کشاورزي و دامداري

37 زن 67 بیسواد خانه دار

38 زن 38 سیکل خانه دار

  

  میدان پژوهش

نحوي با اجراي طرح  هاي انسانی، خانوارها و افرادي هستند که به میدان پژوهش، سکونتگاه

کیلومتري  8تأثیر قرار گرفتند. سد کوچري در شهرستان گلپایگان استان اصفهان و در  تحت

هاي موجود و  ت.  باتوجه به مشخصات فنی سد کوچري، نقشهشهر گلپایگان واقع شده اس

پذیرفته، با احداث و آبگیري این سد، روستاي کوچري در داخل مخزن و  هاي صورت بررسی

تأثیر قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزي و  دلیل تحت آباد و ماکوله به روستاهاي عباس

 . اند هاي دسترسی در حاشیۀ مخزن سد واقع شده جاده
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  . موقعیت جغرافیایی محدودة سد کوچري (استان اصفهان و شهرستان گلپایگان) 1شکل

  

  ها ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنارائه یافته

گویی به سؤال اصلی پژوهش که الگوي آثار و پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی  به منظور پاسخ

سدها در ایران چگونه است و عوامل علّی سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي مخازن 

ساختاریافته با متخصصان در حوزة  هاي نیمه اند، مصاحبه اي آن کدام و شرایط تأثیرگذار زمینه

تأثیر سد کوچري)  تأثیر در نمونۀ موردي (مردم تحت هاي توسعۀ منابع آب و مردم تحت طرح

هم  ي اجتماعی و فرهنگی (بهانجام شد و سؤاالتی همانند ساخت سد چه آثار و پیامدها

هاي خویشاوندي،  گسیختگی بافت فرهنگی، پراکندگی گروه ریختگی ساختار اجتماعی، ازهم

تأثیر  اعتمادي و ...) براي مردم تحت ها، بی نشین سامانی خوش گسست فرهنگ یاریگري، بی

ان مردم گذارد؟، نظام روابط اجتماعی، الگوهاي معیشت، ساختار مالکیت و اسک برجاي می
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 و رسوم  و آداب فرهنگ، بر جایی چگونه پذیرد؟، جابه تأثیر پروژه چه تغییري می تحت

گذارد؟ و سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي  شوندگان تأثیر می ج جابه هاي ارزش

کنندگان پرسیده شد.  همراه دارد؟، از مشارکت مخازن سدها چه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی به

  سازي شدند. صورت کامل ضبط و پیاده ها به احبهتمامی مص

، براساس طرح سیستماتیک شده هاي انجام از مصاحبه هاي حاصل منظور تحلیل داده به

سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی در دستور ) 1990شده از اشتراوس و کوربین ( مطرح

یۀ درحال پدیدار شدن انجامید. در کار قرار گرفت که درنهایت به عرضۀ پارادایم منطقی از نظر

صورت سطر به سطر بررسی شدند و مفاهیم  ها به مرحلۀ اول یعنی کدگذاري باز، ابتدا مصاحبه

آیند کدهاي  ها و ابعاد مشخص شدند. کدهایی را که در این مرحله پدید می اصلی، ویژگی

ها است و هنوز  احبههاي حاصل از مص یعنی این کدها صرفاً توصیف داده. نامند توصیفی می

ها هستند. در این مرحله با تحلیل  هایی براي وقایع و پدیده قدرت تبیین ندارند و صرفاً برچسب

هاي مفهومی اولیه مشخص شد. در  صورت طیف دست آمد که به کد باز به 822ها  مصاحبه

کدهاي مرحلۀ دوم یعنی کدگذاري محوري کدهاي اولیه براساس شباهت و تفاوتشان با سایر 

هاي  پدیدارشده در یک دسته یا مقوله قرار گرفتند. یعنی موارد مشابه با هم ادغام شده و مقوله

مرتبط با هم در یک محور  مشترك قرار گرفتند. این کدها یا کدهاي جنینی یا زنده بودند؛ 

اس ها را مطرح کرده بودند یا براس هاي خود آن کنندگان در مصاحبه یعنی کدهایی که مشارکت

ها به  هاي کدگذاري باز انتخاب و سایر مقوله اشتراکات ایجاد شدند. در این مرحله یکی از مقوله

آن ارتباط یافتند. با انجام این فرایند تعداد هجده کد محوري مرتبط به سیاست پرداخت نقدي 

دست آمد. پس از مشخص شدن کدهاي محوري، فرایند کدگذاري انتخابی یعنی  خسارت به

منظور طراحی الگوي  ها انجام شد. در این مرحله به شدن ارتباط بین این مقولهمشخص 

پارادایمی (نوع پیشنهادي اشتراوس و کوربین)، یک مقوله که فرایند الگوي آثار و پیامدهاي 

اجتماعی و فرهنگی سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي مخازن سدها در ایران را 

ها  با آن تعیین شد.  مقولۀ اصلی درنظر گرفته شده و ارتباط بقیۀ مقولهعنوان  کرد، به نمایان می

گر، کنش و  اي، میانجی و مداخله در طراحی پارادایم، شش بعد اصلی شامل شرایط علّى، زمینه

  تعامل (راهبردها)، پیامدها و مقولۀ اصلی مد نظر قرار گرفتند.

 

  شرایط علّی سیاست پرداخت نقدي خسارت

هاي  گذارند. برپایۀ مصاحبه هایی هستند که بر مقولۀ اصلی تأثیر می مؤلفه شرایط علی

تأثیر اجراي طرح،  هاي توسعۀ منابع آب و مردم تحت شده با متخصصان حوزة طرح انجام
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اند از: رویکرد  فنی  گذارند عبارت شرایطی که بر فرایند سیاست پرداخت نقدي خسارت تأثیر می

اعتمادي. براساس نظرات و دیدگاه   مالحظات حقوقی ـ قانونی و بیـ مهندسی (اقتصادمحور)، 

هاي توسعۀ منابع آب، رویکرد و نگاه  کنندگان، در زمینۀ امور اجتماعی ـ فرهنگی طرح مشارکت

ها رجحان  ریزي گرایانه وجود دارد و توجه به ابعاد فنی کالبدي بر ابعاد اجتماعی در برنامه تقلیل

شدن بیش از چهار دهه از اعمال الیحۀ قانونی نحوة خرید و تملک اراضی رغم سپري  دارد. علی

هاي توسعۀ منابع آب، کماکان دیدگاه  هاي اجتماعی در طرح و بروز چالش 1358و امالك سال 

مالحظه  رغم تحول قابل فرماست. چنین رویکردي به ساالرانه  و رویکرد حقوقی ـ قضائی حکم فن

به دهۀ  نسبت 1390مالحظۀ دهۀ  ي عمومی (تغییر رویکردهاي قابلها در حوزة دانشی و آگاهی

هاي انجام شده از اعتماد اجتماعی هم به محققان  ) کماکان تداوم دارد. براساس مصاحبه1350

سال سن و  62ها کاسته شده است. آقایی با  اجتماعی و هم به متولیان امر و مجریان طرح

  دي مردم به متولیان طرح این طور می گوید:تحصیالت کارشناسی در زمینه بی اعتما

کنند، ولی در اجرا و عمل تناقض دارد.  هایی اول کار می یک سري صحبت

کنیم به شما این  هیچ کدام درست نیست. روز اول گفتند زمین واگذار می

دهیم وقتی کار شروع شـد انگـار سیصـد و     دهیم تسهیالت می امکانات می

آمدنـد جلسـاتی برگـزار     88و  87ز سال شصت درجه همه چیز برگشت. ا

جلساتی تنظیم کردند به  کردند و امضا حاضران و مستندات هست، صورت

تـا   3جلسات عمل نکردند، این مردم مظلوم بودند .... ابتدا  یکی این صورت

نام رباط زیلیا دیگـري نزدیـک    اش به منطقه براي ما تعیین کردند یکی  4

هم دشت باالي رکابدار در حاشیۀ مخزن سد خانۀ گلپایگان، سومی  تصفیه

کوچري و چهارمی هم منطقۀ نیوان نزدیک کارخانـۀ پگـاه گلپایگـان امـا     

 فقط در حد حرف بود و ...

ساله با تحصیالت دیپلم در زمینه رویکرد قانونی وحقوقی  45ساله و راننده اي  35کارگري 

  پرداخت خسارت براي مردم این طور می گوید:

صورت نقـدي باشـه، فقـط کسـایی کـه اسـناد       خت خسارت بهوقتی پردا 

گیرن، پس مابقی چی؟ یه نفري که تمام عمرشـو   مثبته دارن خسارت می

در این روستا گذرونده، اصالً چندتا نسلش، حقوق عرفی پس چی میشـه؟  

باید دستش خالی باشه، یه نفر بیاد چندین میلیارد بگیره یه نفر هم هـیچ  

هـا از قبـل    نشـین  نشین بودند، این خـوش  ار خوشچی!  حدود چهل  خانو
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کردند، وقتی کوچري وجود نداشته  کار روي زمین دیگران امرار معاش می

 باشد اینام دیگه در آمدشون رو ازدست میدن و ....  

  

  .  شرایط علّی سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي مخازن سدها 2جدول

  

  زمینه (بستر) سیاست پرداخت نقدي خسارت

اي است که بر راهبردها تأثیر دارد. فقدان امور متولی جهت  زمینه یا بستر شرایط ویژه

پیگیري، تمرکز بر پرداخت نقدي خسارت، نبود پایش و ارزیابی پس از اجرا و در دورة 

ت اجتماعی و فرهنگی سیاست اتخاذ و اعمال منظور اطالع از دامنۀ تأثیرا برداري از طرح به بهره

و اجرایی  شده و انجام مطالعات توسط غیرمتخصصان بر تعمیم سیاست پرداخت نقدي خسارت

هاي حاصل از مطالعاتی میدانی و نتایج بررسی و تحلیل  شدن کاربست آن تأثیر دارند. یافته

بر  عالوه ت نقدي خسارت،دهد که در اجراي سیاست پرداخ شده نشان می هاي انجام مصاحبه

ها، الزام قانونی و  بر ضرورت ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح پیگیري مستمر مبنی

 شرایط علی  کدهاي باز

اي، اسکان مجدد بدون منابع  هاي توسعه ک و از باال به پایین به پروژهنگاه بروکراتی

ریـزان بـه    معیشت جایگزین، اسکان مجدد با رویکرد کالبدي، تحمیل نگرش برنامه

انگاري امـر   ها، ساده ریزي اهمیت بودن ابعاد اجتماعی و فرهنگی در برنامه مردم، کم

ی و لحاظ نکردن طرح توسعۀ آتی اجتماعی ـ فرهنگی، غلبۀ رویکرد فنی و مهندس 

 براي ساخت روستاي جدید.

رویکرد  فنی ـ 

  اقتصادي

تـوجهی بـه    در استمالك اراضی و امـالك، بـی   1358سیطرة الیحۀ قانونی تملک 

ها، توجه صرف به حقـوق قـانونی و اسـناد مثبتـه، نادیـده       نامه دستورالعمل و آیین

ضی، طـوالنی شـدن فرایندفراینـد    گرفتن حقوق عرفی، اختالف در نوع مالکیت ارا

مندي مالکان غیرساکن، تصرف اراضی با قوة قهریـه   استمالك اراضی، انتفاع و بهره

و بدون رضایت (اعتراض، قوة قهریه، نارضایتی، بازداشت در فرایند تملک اراضـی)،  

دلیـل از دسـت رفـتن منـابع و      عدم پرداخت حق آوارگی و فقر و ایجاد بـدهی بـه  

  ن وراث.تقسیم پول بی

ــات  مالحظـــــــ

 قانونی -حقوقی

  

انجام مطالعات اجتماعی اجمالی و سطحی، عدم بازخورد نتایج بـه مـردم، شـکاف    

دانند، عـدم اعتمـاد بـه     هاي دولتی را از خود نمی ها فعالیتمردم و دولت یعنی آن

هـا در طـول زمـان و درنتیجـه رشـد       مجریان، ناکارآمد بـودن ایـن گونـه فعالیـت    

 اعتمادي. بی

 ی اعتماديب
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حقوقی درمورد وجود متولی پیگیري حوزة اجتماعی و پایش و ارزیابی تأثیرات، یک موضوع 

ی و در جریان کنندگان در فرایند مطالعات میدان زعم مشارکت شود. به بسیار مهمی قلمداد می

ها از کارشناسان غیرتخصصی یا  ها، در ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح مصاحبه

شود که خود به  هاي توسعۀ منابع آب استفاده می تجربه و ناآشنا به حوزة طرح متخصص کم

سال و  39شود. آقایی با  صورت پرداخت نقدي منجر می اتخاذ سیاست جبران خسارت وارده به

تحصیالت کارشناسی ارشد در زمینه ضرورت پایش و ارزیابی وعده هاي داده شده چنین با 

  عنوان می کند:

صورت پول باشه بایستی مشاوره به مردم داده اگه پرداخت خسارت هم به

گذاري بکنن، دولت سعی بکنه تـو بحـث اجرایـی     شد تا بتوانند سرمایه می

  ده بشه صورت جدي دیسدها، بحث مسائل اجتماعیش به

  

  . زمینۀ سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي مخازن سدها3جدول 

  زمینه (بستر)  کدهاي باز

هـا در وزارت   نبود امور متولی جهت پیگیري مطالعات اجتماعی و فرهنگی طـرح 

هـا،   نیرو،  فقدان سازمان و نهاد مسئول مستقل در حوزة تأثیرات اجتماعی طرح

مدافع حقوق شهروندان، محدودیت اختیـارات قـانونی   اي  فقدان نهادهاي واسطه

دلیـل فقـدان ایـن     دهیاري روستاها و شوراهاي اسالمی، فاصلۀ محقق و مردم به

ها و مشاوران ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی (واسطۀ کارفرما  نهادها، شرکت

  و مردم)

 فقدان امور متولی

  

ی، غلبۀ رویۀ قـانونی بـر رهیافـت    تمرکز بر ابعاد فنی و مهندسی/ حقوقی و قضائ

هنگام نبودن قوانین متناسب با تغییر رویکردهـا و تحـول در حـوزة     مشارکتی، به

هاي عمومی، فقدان نظارت بر مراحل اجراي کاربست و مدیریت  دانشی و آگاهی

پیامدها، تمرکز بر ابعاد صوري و فرمال، فقدان جلسات تخصصی جهـت تحویـل   

  نظارتی در حوزة اجتماعیگزارش، فقدان نهادهاي 

 نبود پایش و ارزیابی

 

ناآشنایی متخصصان علوم اجتماعی با مسـائل و موضـوعات تخصصـی در بخـش     

آب، کمبود کارشناسان مجرب در بخش آب و درنتیجه انجام و کنترل مطالعـات  

اجتماعی در برخی موارد توسط افراد غیرمتخصص، عـدم اعتقـاد بـه اثربخشـی     

هـاي الزم در   توجهی به اهمیت ایجـاد ظرفیـت   درنتیجه کم مطالعات اجتماعی و

هـاي پیمانکـاري و    هاي مهندسی مشاور، تشکیالت کارفرمایی و شـرکت  شرکت

  اي رشته دلیل عدم تفکر بین ناکارآمد شدن کاربست به

انجام مطالعات 

توسط 

 غیرمتخصصان
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  گر سیاست پرداخت نقدي خسارت شرایط میانجی و مداخله

توجهی  به نتایج مطالعات اجتماعی و عدم توافق بر  ن مطالعات اجتماعی و بیکارآمد نبود

ها  سر معناي  امر اجتماعی ـ فرهنگی، زمینه را براي عدم استفاده از نتایج فرایند اجراي آن

گیرندگان  عنوان تصمیم ریزان به هاي پژوهش نشان داد که شرایط برنامه کنند. یافته فراهم می

سو  هاي توسعۀ منابع آب، کارآمد نبودن ارزیابی تأثیرات اجتماعی ازیک ل طرحاصلی براي مسائ

توجهی به حوزة اجتماعی از سوي دیگر و همچنین پیچیده بودن امر اجتماعی و فرهنگی و  و بی

گویی و  تر عدم پاسخ ها جهت  ورود به این حوزه و از همه مهم مندي مجریان طرح عدم عالقه

 گر اصلی در این زمینه هستند.  لیان امر از شرایط مداخلهناپذیري متو مسئولیت

سال سن، بازنشسته و با تحصیالت کارشناسی در زمینه مسئولیت پذیري دولت در  59آقایی با 

  قبال مردم تحت تاثیر طرحها می گوید:

قبل از اینکه روستا را خالی کنیم قرار شد یک مقدار زمـین بدهنـد، قـرار    

رسـانی و   رهاي زیربنایی را انجـام بدهـد، خـدمات   شد خود سازمان آب کا

کارهایش را انجام بدهد. یک کم پروژه زمـان بـرد، پـول مـردم را ندادنـد      

آیـد هزینـه    گفتیم زودتر پول بدهید مردم بتوانند پول نقد دستشـان مـی  

 کنند، اما اتفاق نیفتاد ... .

ساله، خانه  67ن و خانمی سال سن و با تحصیالت خواندن و نوشت 75کشاورزي و دامداري با 

  دار و بیسواد در زمینه بی توجهی به خواسته هاي مردم چنین می گوید:

هاشون که به قول  ها، خیلی کوچري را با رضایت خالی نکردیم، نصف خانه

تونیم خالی کنیم تا رضایت ما را به جا نیاورند خـالی   خودمون گفتند نمی

ندادند. گفتنـد مـا رضـا نیسـتیم     کنیم. تا قم هم رفتند بهشون جواب  نمی

 ها را به زور خالی کردند، رضایت نداشتند ... . بعضی

  

  گر سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي مخازن سدها . شرایط مداخله4جدول

 گر شرایط مداخله  کدهاي باز

هـا،   گیرنده، ناباوري به مشکالت مـردم در طـرح   عنوان تصمیم ریزان به برنامه

رسـانی   هاي از باال به پایین، بروکراسی ساختاریافته، عدم اطالع گیري تصمیم

ها بـه ارزیـابی    ها و پروژه بخشی به مردم، عدم اعتقاد مدیریت طرح و آگاهی

  تأثیرات اجتماعی و فرهنگی. 

  روایی ضعف حکم

هـا   توجهی به نتایج پـژوهش  هاي اجتماعی، بی مؤثر و کارآمد نبودن پژوهش

م توافق بر معناي امر اجتماعی فرهنگی، در نظـر گـرفتن   ریزي، عد در برنامه

  هاي فنی. محققان ارزیابی تأثیرات اجتماعی همانند پیمانکاران پروژه

کارآمد نبودن مطالعات 

 اجتماعی
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  محوري سیاست پرداخت نقدي خسارت پدیده

ر تأثی هاي توسعۀ منابع آب و مردم تحت نتایج مصاحبه با مجریان، متخصصان حوزة طرح

هاي  رغم تحمیل هزینه به اجراي طرح نشان داد که اجراي سیاست پرداخت نقدي خسارت

گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت  سازي براي ازهم رانی و زمینه باالي اجتماعی بر نظام حکم

تأثیر مستقیم، کماکان تداوم دارد.  اصوالَ سیاست پرداخت نقدي خسارت،  فرهنگی جوامع تحت

اعتمادي، کاهش همیاري  ات خانوادگی، تعارض اجتماعی، ناهنجاري اجتماعی، بیتنش و اختالف

و گسست در فرهنگ یاریگري، ازبین رفتن آثار تاریخی و میراث فرهنگی، محدودیت در 

ها و ارتباطات، ازدست دادن سرمایه و فساد مالی، فروپاشی اقتصاد محلی و نظام  دسترسی

ازبین رفتن پتانسیل گردشگري، تغییر سبک زندگی، تولید، گسست در نظام خویشاوندي، 

ساحتی بودن منافع طرح را به همراه داشته  ها و تک نشین سامانی خوش بهداشت و سالمت، بی

شوندگان در زمینۀ پرداخت  کنندگان و مصاحبه است. یکی از نکات مهمی که بیشتر مشارکت

ین سیاست در محدودة مخزن سد اند این است که اتخاذ ا به آن اشاره کرده نقدي خسارت

ساز  گذاري و توانمندسازي مردم محلی، زمینه کوچري بدون ارائۀ مشاورة مالی جهت سرمایه

گسیختگی اجتماعی و فرهنگی شده است. کشاورز و  بروز مشکالت عدیدة اجتماعی و ازهم

  سال سن و بدون سواد به این نکات اشاره کردند: 73دامداري با 

ل اینجـا کشـاورزي کـردم، چهـل سـال پـیش امکـان        من سی و هفت سا

خبر باشی، امکـان نداشـت شـما     ات گرسنه باشد و شما بی نداشت همسایه

هایی که ضـعیف بـودن،   یک میوه داشته باشی بعد بگویی به آن ندهم. آن

کردند قبـل از اینکـه ایـن سـد ایجـاد بشـود،        کسانی که داشتن کمک می

ی خوب بود، به واهللا قسم بسیار مردم رابطۀ مردم کوچري با هم دیگر خیل

مهربانی، باغ داشتند، یک چیز زبانزد این منطقه بود من ایـن را همـه جـا    

رفتم داخل باغی انگور بچینم دیـدم صـاحب    گویم ( یک روز داشتم می می

شود، گفتم مشتی آقا رضا  نشیند بلند می باغی خدا رحمتش کند مرده می

م مشتی آقا رضا چـی شـده، گفـت بنشـین     کند، گفت چرا این کارها را می

بنشین این بنده خدا آمده در باغ ما انگور بچیند بگـذار بچینـد کـه مـا را     

نبیند خجالت بکشد، نشستیم آقا سبد انگـورش را چیـد و گذاشـت عقـب     

ماشین و رفت گفت حاال بیا برویم)، اینجور مردمی داشت. خیلـی مهربـان   

 بودند.... .
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  پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي مخازن سدها . فرایند سیاست5جدول 

  پدیدة محوري  کدهاي باز

تنش و اختالفات خانوادگی، تعارض اجتماعی، ناهنجاري اجتماعی، 

اعتمادي، کاهش همیاري و گسست در فرهنگ یاریگري، ازبین رفتن  بی

ها و ارتباطات،  آثار تاریخی و میراث فرهنگی، محدودیت در دسترسی

رمایه و فساد مالی، فروپاشی اقتصاد محلی و نظام تولید، ازدست دادن س

مشکالت (نقص) قوانین، گسست در نظام خویشاوندي، گردشگري، تغییر 

ساحتی  ها و تک نشین سامانی خوش سبک زندگی، بهداشت و سالمت، بی

  بودن منافع طرح

گسیختگی ساختار  ازهم

 اجتماعی و بافت فرهنگی

  

  

  نقدي خسارتراهبردهاي سیاست پرداخت 

شوند  هاي عامدانه هستند که براي حل هر مسئله انجام می کنش و تعامل (راهبردها)، کنش

هاي میدانی و تحلیل نتایج  گیرد. با استناد به بررسی ها پدیده شکل می و با صورت گرفتن آن

آور در  نامۀ الزام ها دو راهبرد، مجریان توانمند و کارآمد و قوانین، بخشنامه و آیین مصاحبه

استتنتاج شدند. در شرایط کنونی با استناد به  اجرایی شدن سیاست پرداخت نقدي خسارت

اسناد باالدستی، فقط تعداد معدودي از مجریان توانمند، کارآمد و باتجربه در راستاي مدیریت 

ها  تأثیر اجراي طرح هاي انسانی تحت ها و در جهت پایداري سکونتگاه هاي اجتماعی طرح تنش

آور است که از چند  نامه  الزام کنند. راهبرد اصلی دیگر  اصالح قوانین، بخشنامه و آیین قدام میا

عنوان یگانه گزینۀ بدیل تسهیل  بعد، اجرایی نشدن سیاست پرداخت نقدي خسارت را به

ها در مراحل  هاي اجتماعی پروژه نامۀ انجام بررسی کند. با اصالح  قوانین، بخشنامه و آیین می

شود، رویکرد مشارکتی (انتخاب  برداري) عملیاتی می مختلف (مطالعاتی، اجرایی و دورة بهره

سویه) درمورد نحوة جبران خسارت در دستور کار  آگاهانه و آزادانه و نه الزماَ براساس قوانین یک

بر  بر عملیاتی شدن موضوع ارزیابی و پایش تأثیرات طرح گیرد، با اصالح قوانین عالوه قرار می

شود و درنهایت پایداري  محیط اجتماعی و فرهنگی، مسئول و متولی این امر هم تعیین می

یابد. بدیهی است اگر راهکار  گري مردم متأثر تحقق می ها با مطالبه جوامع تحت تأثیر طرح

پیشنهادي درمورد آزادسازي مخازن سدها، درنهایت به سیاست پرداخت نقدي خسارت هم 

گذاري و همچنین  هاي الزم درمورد چگونگی انجام سرمایه تی مشاورهمختوم شود، بایس

  توانمندسازي در راستاي دستیابی به اشتغال پایدار در دستور کار قرار گیرد. 
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  . راهبردهاي سیاست پرداخت نقدي خسارت در آزادسازي مخازن سدها6جدول 

  راهبردها  کدهاي باز

نمندي و ضوابط و نـه روابـط،   واگذاري مسئولیت برمبناي شایستگی، توا

اهمیت به خالقیت مجریان در حین اجراي پروژه (باتوجه بـه اینکـه هـر    

هاي خاص خود را دارد)، واگذاري مسئولیت ناشی از اجراي  پروژه ویژگی

  بندي مجریان براساس دستاوردها.  کاربست به مجري، رتبه

  مجریان توانمند

ر رویکردهـا و تحـول در حـوزة    هنگام نبودن قوانین متناسب بـا تغییـ   به

هاي عمومی، نبود دستورالعمل، راهنمـا، شـرح خـدمات     دانشی و آگاهی

جامع و استاندارد براي مراحل مختلف مطالعاتی و اجرایی،  وضـع الـزام   

قانونی بـراي اجـراي کاربسـت ارزیـابی تـأثیرات اجتمـاعی و فرهنگـی،        

سـائل ناشـی از   به م رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت افراد نسبت به

هـا تـأثیر دارد، قـانونی شـدن مطالبـۀ حقـوق        پروژه کـه بـر زنـدگی آن   

هـاي محلـی،    گیـري نهادهـاي مـدافع حقـوق اجتمـاع      شهروندي، شکل

گیري الزام دوسویه براي ارزیابی تـأثیرات اجتمـاعی و فرهنگـی از     شکل

  سوي جوامع و کارفرما.

نامۀ  قوانین، بخشنامه و آئین

  آور الزام

  

  اي اجراي سیاست پرداخت نقدي خسارتپیامده

هایی که در پاسخ به پدیده با  آخرین بعد یک مدل پارادایمی، پیامدهاست. کنش و واکنش

هاي  گیرد، پیامدهایی را دربر خواهد داشت. با استناد به بررسی مدیریت کردن آن صورت می

اجراي سیاست پرداخت گرفته، پیامدهاي حاصل از  هاي صورت میدانی و تحلیل نتایج مصاحبه

نقدي خسارت عمدتاَ بر پیامدهاي منفی متمرکز هستند. کاهش تعلقات فرهنگی و سرزمینی، 

هاي غیررسمی  هاي خویشاوندي و شبکه گسیختگی بافت فرهنگی، ایجاد گسست در گروه ازهم

گسیختگی ساختار اجتماعی، تأثیر بر آثار تاریخی و میراث فرهنگی و  اجتماعی، ازهم

دار شدن سرمایۀ  گري، کاهش همیاري، فروپاشی اقتصاد محلی و نظام تولید، خدشهگردش

هاي اجتماعی، اختالفات و درگیري  اعتمادي)، تغییر سبک زندگی، بروز آسیب اجتماعی (بی

ها و فساد مالی  نشین سامانی خوش خانوادگی، محدودیت در دسترسی، ازدست دادن سرمایه، بی

حاصل از اجراي سیاست پرداخت نقدي خسارت شناسایی شدند. در زمرة پیامدهاي منفی 

بر  تواند عالوه ها می تداوم ارزیابی و پایش تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پس از اجراي طرح

اي، زمینۀ  مداخله و افزایش توجه به جوامع محلی درمورد آثار و پیامدهاي اقدامات توسعه

ها در زمینۀ ابعاد،  مهندسان و مجریان طرحشناسان،  گیري فضاي گفتمان بین جامعه شکل
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 45ها را فراهم سازد. دهیار روستا با  دامنه و شدت تأثیرات اجتماعی و فرهنگی اجراي طرح

سال سن و با تحصیالت دیپلم  در زمینه جالء وطن و خالء ناشی از بن کن شدن از محیط 

  روستا چنین توصیفی دارد:

ي ببري در قفس، این افـراد مسـن ایـن    انگار یک قناري را از طبیعت بگیر

شکلی هستند وقتی این را گرفتی بردي گذاشتی در شهر، بهترین شـرایط  

شناسد غریبه اسـت یـا    این است بتواند برود پارك، تازه پارك همه را نمی

 شود اش بعد از مدتی دچار مشکالت عدیده می نشیند در خانه می

یرمردهایی که از آنجـا آواره  درصد پیرزن پ 40من یه آماري گرفتم حدود 

شدند ظرف مدت دو الی سه سال تموم شده کارشون، فوت کردند، یعنـی  

نشستند گـاو   شون می آمارش دقیق هست پدر و مادرهایی که دم در خونه

دیدنـد آوردیـم    دیدند لب رودخانـه شـونو مـی    و گوسفند و صحراشونو می

ما االن یه موجـود  کردیمشون تو مجموعه آپارتمانی و غریبشون کردیم ش

میره دیگه دقیقاً این اتفـاق بـراي    زنده تو بیابون بگیر ببر بزار تو قفس، می

  ها افتاد این هم یکی از اثرات منفی ... . این

سال سن در خصوص فساد مالی و پرداخت رشوه در فرآیند  55کشاورزي با تحصیالت سیکل و 

  استمالك اراضی چنین بیان می دارد:

جا کردند، اسی فساد بود. کارشناسان را چندین مرتبه جابهدر بحث کارشن

جـا  دلیل رشوه و فساد مالی متوقـف شـد وقتـی جابـه     مدتی کار تملک به

  کردند کارها به روال انجام شد... .

ساله، کارگر و تحصیالت دیپلم در  39ساله، خانه دار و بیسواد به همراه مردي  76خانمی 

آسیب هاي طرح(اختالف و درگیري خانوادگی و فامیلی) و زمینه پیآمدهاي منفی اجراي 

  چنین عنوان می کنند: اجتماعی

ها شد. االن خیلـی هسـتند    پرداخت پول عامل درگیري و اختالف خانواده

خـاطر همـین بحـث پـول و ارث و میـراث      که بین فامیالش، برادراش، بـه 

اد. تـوي  درگیر شده، مثالً داداش حق خواهر رو نـداد، حـق داداش رو نـد   

روستاي ما از این موارد هسـت، هفـت هشـت ده تـا رو مـن میـدونم کـه        

ها هم  ازخودگذشـتگی   هست. که االن هم با هم مشکل دارن. البته خیلی

شد هفتاد تومن برداشـتن   کردن اگر حق خودشون هم مثالً صد تومن می

که داداشه و خواهر ناراحت نشه. االن از اهـالی کـوچري کـه آمـدن شـهر      
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بیست نفر معتاد شدن چون بیکار شدن رفـتن سـمت مـواد، حـدود      شاید

خاطر مصرف مواد و انجام کار غیر اخالقی حبس ابد خـوردن و  پنج نفر به

االن اصفهان زنـدان هسـتن، آقـایی کـه قـبآل سـوپر مارکـت داشـت (بـه          

 ؟؟؟؟معروف بود) سر قضیۀ ارث خواهرشو کشت ... .

در زمینه پیآمدهاي منفی طوالنی شدن فرآیند استمالك ساله و بیسواد  69کشاورز و دامداري 

  و از دست منابع می گوید:

پرداخت خسارت هشت سال طول کشید، اگر قرار بـود بـه کسـی پنجـاه     

شـد بـا ایـن پـول      میلیون خسارت بدهنـد در پـنج مرحلـه پرداخـت مـی     

کرد، پس کسـی   خرید، یا خانه رهن می توانست خانه بخرد ماشین می نمی

نتوانسته کاري کند. مشکل اصلی ما این بود که پول مـا را یکجـا    پولش را

دادند درخت من را کارشناسی کردند، بعد زمین من را سه چهار سال  نمی

بعد اعیانی را کارشناسی کردند پول درخت را جدا دادند، پول خود زمـین  

چهار سال سه سال بعد بود دادند خانۀ ما را سال هشتاد و هشـت قیمـت   

اینقدر، سال نود و دو به ما پول دادند چهـار سـال بعـدش، متوجـه     کردند 

گـویم خانـۀ    هستید در این چهار سال کجاي ایران ملکش باال نرفتـه، مـی  

سیصد و پنجاه متري ما، کاهگلی بـوده، تیـر چـوبی بـوده ولـی در آن مـا       

کردیم، آمدیم حاشیه شهر دادیم پنجاه و پنج مترخانه،  داشتیم زندگی می

پنج متر کجا، سیصد و پنجاه متر کجا، در یک آپارتمـان کوچـک    پنجاه و

هـا را خریدنـد جریبـی     شود این جور چیزي، ملـک  خدا گواه است مگر می

هشت میلیون اینجا جریبی هفتاد میلیون است (اشاره بـه اراضـی حاشـیۀ    

 جادة کوچري به شهرك الوند) ... .  

  

  آزادسازي مخازن سدها. پیامدهاي سیاست پرداخت نقدي خسارت در 7جدول

 پیامدها  کدهاي باز

ازبین رفتن تاریخ و هویت روستا، گسست پیوند بین کوچري و گلپایگان، احساس 

مرگ  کن شدن و دق دلتنگی به زادگاه و سرزمین آباء و اجدادي، جالي وطن، بن

جایی فوت کردند)، ازبین رفتن آداب و رسوم  شدن (نزدیک پانزده نفر پس از جابه

(مراسم و مناسک)، ازبین رفتن دانش بومی (طب سنتی و استفاده از  سنتی

برداري بهینه از منابع آب)، ازبین رفتن احترام به   گیاهان دارویی منطقه و بهره

ها، عدم جایگزینی اماکن مذهبی، غرقاب شدن قبور  بزرگان، شکسته شدن حرمت

کاهش تعلقات فرهنگی و 

گسیختگی  سرزمینی و ازهم

  بافت فرهنگی
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 روستا و نیاکان،

افتادگی  خوانی،  محرومیت و پس فاتحهتضعیف مشارکت مردم در مراسم عروسی و 

 فرهنگی و تضعیف فرهنگ تالش و کار

برهم خوردن ارتباطات خانودگی، قطع مراودات اجتماعی، بروز اختالف بین اهالی 

و  هاي خویشاوندي، اختالف  بین صاحبان اراضی روستا، پراکندگی گروه

ها، گسست رابطۀ  نشین مستاجران،  دو و چند دستگی بین مردم،  آوارگی خوش

 آمد مردم با یکدیگر و فامیلی و کاهش تعامالت و رفت

هاي  ایجاد گسست در گروه

هاي  خویشاوندي و شبکه

 غیررسمی اجتماعی

برهم خوردن سامان زندگی، آوارگی مردم محلی، بروز اختالف بین مردم و 

ي کوچري، ازبین رفتن انسجام مردم، فردگرایی و انزوا، ازهم پاشیدن ها خانواده

نظام خانواده، سیطرة روابط رسمی بر تعامالت غیررسمی، ازهم پاشیدن نظام 

ها،  نشین سامانی خوش خانمانی مستاجران، بی سفیدي و گداخدامنشی، بی ریش

ات به کوچري ازدست دادن تشخص و جایگاه اجتماعی و محدودیت در ارائۀ امکان

طی پانزده سال گذشته و کاهش جمعیت روستا با اجراي طرح، تضعیف تعامالت و 

  کاهش صمیمیت مردم و تبدیل تعامالت به تعارضات

گسیختگی ساختار  ازهم

  اجتماعی

رنگ شدن  دلیل وجود مشکالت، کم ازبین رفتن روحیۀ همیاري و همدلی به

  ندان و مستمنداندوستی و محدود شدن دستگیري از نیازم نوع
  کاهش همیاري

ازبین رفتن اراضی کشاورزي، ازبین رفتن اراضی منابع ملی، ازبین رفتن منابع 

 157هاي شغلی وابسته به اراضی کشاورزي ( درآمدي دامداري، ازبین رفتن فرصت

هاي شغلی وابسته به اراضی  هکتار)، ازبین رفتن فرصت 471ازاي  فرصت شغلی به

هاي اشتغال  هاي کوهی)، ازبین رفتن زمینه اهان دارویی و علفمنابع طبیعی (گی

ها، تبدیل تولیدکننده به  نشین (زمین کشاورزي و مراتع) کارگران و خوش

نشین شهري و کاهش درآمد  کننده، تبدیل صاحب زمین روستایی به خوش مصرف

 (کاهش قدرت خانواده)

فروپاشی اقتصاد محلی و نظام 

 تولید

توجهی به توافقات، مستندات و صورتجلسات درمورد طرح  ها (بی عدم تحقق وعده

جایی قبور،  ریزي، عدم مساعدت در جابه جایی اجباري بدون برنامه جایگزین)، جابه

عدم همکاري ادارات محلی و کارشکنی برخی مسئوالن، توسل به زور و قوة قهریه 

رسانی به  عدم اطالعتوجهی مراجع،  توجهی مسئوالن قم، بی در تخلیۀ روستا، بی

گذاري غیرمنصفانه، عدم  ارائۀ خدمات زیربنایی شهرك جدید  مردم، قیمت

پذیري،  گویی و مسئولیت (شهرك کوچري جدید در منطقۀ رباط زیلیا)،  عدم پاسخ

توجهی به حقوق  هاي نهادهاي حمایتی به خانوارهاي نیازمند، بی قطع مساعدت

ان نیروي غیربومی،  تصرف اراضی با قوة عرفی، مشکالت اجتماعی ناشی از اسک

  قهریه و بدون رضایت،

  بی اعتمادي

  تغییر سبک زندگی  نشینی گرایی و خانه نشینی)، مصرف تبدیل زندگی سنتی به مدرن (آپارتمان

فروشی، فروش مواد مخدر، دزدي، گدایی،  گري، قتل، دست اعتیاد، طالق، تکدي

  فساد اخالقی
  هاي اجتماعی بروز آسیب



 1400، تابستان 2ة شمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

140  

  

  ها در سیاست پرداخت نقدي خسارت کدگذاري گزینشی و ارتباط مقوله

دهد در راستاي افزایش اثربخشی سیاست پرداخت نقدي  می هاي پژوهش نشان یافته

خسارت (درصورتی که گزینه بدیل بوده باشد) الزم است، راهبردهایی مانند ارتقاي توانمندي و 

ها و  نامه ها به قوانین، آیین منظور اشرافیت و تسلط آن ها به کارآمدي مجریان طرح

ها و  تحلیل تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرحهاي مرتبط با موضوع، الزامی شدن  دستورالعمل

ادعاي دریافت خسارت توسط افراد غیرساکن، ازبین رفتن همدلی و صمیمیت، 

  تنش و درگیري بین اعضاي خانواده و  ایجاد اختالف بین وراث ساکن و غیرساکن
  اختالفات و درگیري خانوادگی

گذاري اراضی، ترویج  پرداخت رشوه، تخلف در مساحی اراضی، اختالف در قیمت

گذاري و تغییر تیم  روز تخلفات کارشناسی در قیمتگري، ب داللی و واسطه

  کارشناسی (سه مرحله)

  فساد مالی

مسدود شدن راه دسترسی به منابع طبیعی، مسدود شدن راه دسترسی به مزارع،  

واقع شدن بخشی از اراضی در حاشیۀ مخزن و قطع راه ارتباطی،  صعوبت 

  دسترسی جوار و طوالنی شدن راه آمد بین روستاهاي هم و رفت

  محدودیت در دسترسی

اختالف بیش از پنج برابري قیمت اراضی در کوچري و مناطق پیرامونی، تفاوت 

میلیون تومان)، تأثیر اجراي  15تا   4هاي کارشناسی (براي هر جزیب از  قیمت

اي اراضی و امالك، طوالنی شدن فرایند پرداخت پول  طرح بر قیمت منطقه

دلیل پرداخت خرد  عتبارات)، کاهش ارزش پول بهخسارت (محدودیت بودجه و ا

خرد (پرداخت خسارت در چندین مرحله)،  تقسیم سرمایه بین وراث، عدم مشاورة 

گذاري، عدم امکان خرید معوض و معادل خسارت  مالی براي مردم جهت سرمایه

دریافتی، تبدیل همۀ دارایی به پول، تبدیل کل سرمایه به واحد مسکونی، طوالنی 

فرایند واگذاري معوض (زمین کشاورزي و اسکان مجدد)، خرج پول و  شدن

دلیل ازدست رفتن منابع  ازدست دادن سرمایه، کالهبرداري، فقر و ایجاد بدهی به

  و  احساس غبن و زیان

  ازدست دادن سرمایه

ها به ساختار اجتماعی و اقتصادي روستا،  ازبین رفتن منابع  نشین وابستگی خوش

ها (کشاورزي، دامداري، منابع طبیعی، گیاهان دارویی و سبزي  نشین درآمدي خوش

ها، پرداخت خسارت ناچیز (خارج از روال قانونی و   نشین کوهی)، رهاشدگی خوش

ها براي اجراي عملیات اسکان،   نشین میلیون تومان)، عدم توانایی خوش 15حدود 

بیماري، فقر اجتماعی عاري،  ها، بیکاري، بی نشین سویی مالکان و خوش عدم هم

  نفر) 40و در انتها بالغ بر  24ها (ابتدا  نشین ها و تعدد خوش نشین خوش

  ها نشین سامانی خوش بی

اي)،  مجموعه نقوش صخره 38هاي تاریخی ( نگاره ازبین رفتن بخشی از  سنگ

هاي  غرقاب شدن مکان داراي بار اعتقادي (زیارت پیرعلی)،  غرقاب شدن محوطه

گورستان)،  ازبین  4تپه و محوطه)،  زیر آب رفتن قبرستان روستا ( 14تاریخی (

  رفتن روستاي نمونۀ گردشگري و ازبین رفتن پتانسیل تفریحی و گردشگري

تأثیر بر آثار تاریخی و میراث 

  فرهنگی و گردشگري
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بندي مجریان براساس تخصص، تعهد، تجربه و دانش ضروري  ارائۀ گزارش به مدیران ارشد، رتبه

ها،  در سیاست منظور مدیریت سیاست پرداخت نقدي خسارت ناپذیر است. همچنین به و اجتناب

أثیرات اجتماعی و فرهنگی پس از اجراي ها، ضرورت پایش و ارزیابی ت ها و پروژه ها، طرح برنامه

ها  ها و دستورالعمل نامه شده، وضع یا اصالح قوانین، آیین گیري از مطالعات انجام ها، بهره طرح

توجهی  روایی، کارآمد نبودن و بی آور از راهبردهاي مؤثر در این زمینه هستند. ضعف حکم الزام

معناي  امر اجتماعی ـ  فرهنگی از شرایط به نتایج مطالعات اجتماعی و عدم توافق بر سر 

هستند. بنابراین، عدم اثربخشی  گر و میانجی در زمینۀ سیاست پرداخت نقدي خسارت مداخله

ها و پیچیده بودن امر اجتماعی  و فرهنگی و عدم  الزم در ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح

گویی و  تر عدم پاسخ مهمها جهت  ورود به این حوزه و از همه  مندي مجریان طرح عالقه

ناپذیري متولیان امر نقش کلیدي در عملیاتی شدن موضوع سیاست پرداخت نقدي  مسئولیت

  خسارت داشته است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الگوي مفهومی فرایند سیاست پرداخت نقدي خسارت2شکل 

  

:علی شرایط  

 ياقتصاد -ی فن  کردیرو 

 یقانون -ی حقوق مالحظات 

 ياعتماد یب  

:پدیده  

 ساختار یختگیگس ازهم

  یفرهنگ بافت و یاجتماع

  کنش و تعامل (راهبردها):

 ورآ  الزام ۀنام نییآ و بخشنامه ن،یقوان 

 توانمند انیمجر   

و مداخله کر: میانجی شرایط  

 ییرواحکم ضعف 

 یاجتماع مطالعات نبودن کارآمد 

 استیس يفردمحور  

:اي زمینه شرایط  

 یمتول امور فقدان 

 یابیارز و شیپا نبود 

 نامتخصص ریغ توسط مطالعات انجام  

:دهاپیام  

و سرزمینی، افول دانش بومی، ایجاد گسست  یازبین رفتن نظام تولیدي، کاهش تعلقات فرهنگ

هویتی، تبدیل  هاي غیررسمی اجتماعی، انزوا و احساس بی هاي خویشاوندي و شبکه در گروه

شهري، بروز  ـ نشینی، تشدید مهاجرت روستا تولیدکننده به مصرف کنننده، حاشیه ۀجامع

 یو فساد مال یفروش تدس ،يریگري، قتل، درگ ماعی ازجمله اعتیاد، طالق، تکديهاي اجت آسیب
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  گیري  نتیجه

رات اجتماعی و فرهنگی سیاست رغم اینکه پژوهش حاضر براي نخستین بار تأثی علی

آزادسازي مخازن سدها را در دستور کار قرار داده است، اما  پرداخت نقدي خسارت در

عمل  برداري را به المللی حداکثر بهره هاي مشابه در سطح ملی و بین نگارندگان از نتایج پژوهش

 سدهاي اجتماعی هاي پیامد درمورد جهان سطح در شده انجام اند. نتایج بررسی مطالعات آورده

 هاي پروژه تأثیر تحت جمعیت مختلف اقشار براي سد اجتماعی هاي هزینه  روي بر بزرگ،

 اجتماعی هاي نابرابري تشدید از و زندگی آنها بینجامد کیفیت ارتقاي به اي که به گونه عمرانی

 مربوطه اتتعلق و محیطی شرایط از حمایت و متمرکز شده است. بنابراین، حفظ کند، اجتناب

 و نگهداري و نظارت اجرا، گیري، تصمیم مراحل در آنان دادن مشارکت نیز و ساکنان براي

 تبدیل از ممانعت عملی، راهکارهاي و ها سیاست و تعیین تعریف و منابع از مندي بهره

 ابعاد این به ملی سطح در دولت چند که هر دارند، بسیار حیاتی اجتماعی، اهمیت هاي آسیب

 گفتنی است مطالعات کند. تري می کم توجه سد ساخت از شدن مانع و بودن زا هزینه لدلی به

 هاي پروژه از بسیاري در و نیاورده دست به را خود واقعی هنوز جایگاه سدسازي اجتماعی

 اي دارند. مسئلۀ حاشیه جایگاهی اینکه یا اند نشده نظر گرفته د تحقیقاتی چنین یا سدسازي

بندي  طبقه کلی دستۀ سه هاي سدسازي در پروژه فرهنگی  اجتماعی عاداب بررسی در اصلی

 هاي ارزش و آداب فرهنگ، بعد در سدسازي پیامدهاي به که است تحقیقاتی شوند. نخست می

 اقتصادي نظام و معیشت بر که است تحقیقاتی به مربوط دسته پردازد. دومین افراد می زندگی

لزوم  بر که شامل تحقیقاتی است کند. دستۀ سوم یتأکید م جاشوندگان و جابه ساکنان

 و رضایتمندي ایجاد جهت سدسازي فرهنگی حوزة پیامدهاي در گذاري قانون و گذاري سیاست

  .کنند تأکید می افراد این معیشتی بهبود شرایط

موضوع توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی سدها به تأمین اعتبار و بودجۀ طرح از 

المللی ازجمله بانک جهانی، بانک توسعۀ آسیایی، ... و همچنین ارتباط اثرگذار  هاي بین سازمان

دلیل  کند.  اما در ایران به مدخالن مرتبط با طرح ارتباط پیدا می جوامع محلی و تعامل ذي

دلیل  سو و عدم اثرگذاري جوامع محلی به اي به موضوع ازیک تسلط و چیرگی نگاه فنی و سازه

انین در راستاي استیفاي حقوق خود، موضوع اثرات اجتماعی و فرهنگی به عدم آشنایی با قو

منزلۀ متن، همۀ  اي امروز به اي بدل شده، هرچند همین موضوع حاشیه موضوعی حاشیه

اندکاران حوزة سدسازي را با چالش جدي مواجه ساخته است. اگر در جایی هم مسائل  دست

ان موردتوجه قرار گرفته است عالیق فردي جایی و اسک اجتماعی و فرهنگی و بحث جابه

 ها، نفوذ و فشار جوامع محلی و ممانعت از اجراي طرح اثرگذار بوده است.  مجریان طرح
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شده، اتخاذ رویکرد سیاست پرداخت نقدي خسارت در  با استناد به نتایج پژوهش انجام

  آزادسازي مخازن سدها پیامدهایی به شرح زیر به همراه داشته است: 

   پرداخت نقدي خسارت به اراضی و امالك روستاهاي متأثر از احداث سد

فرصت تولید در منطقه و توسط آبادي را به تهدید (تبدیل تولیدکننده به 

  کننده و ازدست رفتن فرصت اشتغال) بدل کرده است.  مصرف

 برداري دستخوش تغییر اساسی شده و اراضی  با این رویکرد مالکیت و نظام بهره

  زي به پول تبدیل و بین وراث تقسیم شده است.   کشاور

  تقسیم پول و خسارت پرداختی بین وراث، بستر اختالفات خانوادگی و

گیري  اختالفات در بین فامیل رو فراهم کرده و زمینۀ تنش، درگیري و حتی شکل

  دعواهاي حقوقی، دادگاهی و زندان را به همراه داشته است. 

 صفانۀ اراضی و امالك (بدون تأثیر اجراي طرح در گذاري پایین و غیرمن قیمت

هاي معامالتی منطقه) روستاهاي حاشیۀ مخزن از دیگر موضوعاتی است که  قیمت

اي را فراهم ساخته است. بنابراین ساکنان روستاها و مالکان اراضی با  مشکالت عدیده

جوار  دریافت خسارت پرداختی نتوانستند به همان میزان زمین در روستاهاي هم

اي مواجه  دلیل کاهش قدرت خرید با مسائل و مشکالت عدیده خریداري کنند، به

لحاظ  لحاظ پایداري اجتماعی و فرهنگی و هم به شدند. در این راستا روستاها هم به

منابع معیشتی خانوارها با ریسک و مخاطراتی (فقر، کاهش قدرت خرید، ازدست 

  دادن سرمایه و ...) مواجه شدند. 

توجه به آنچه اشاره شد در حالی سیاست جبران نقدي خسارت به الیحۀ قانون مصوب با 

شود که از تاریخ تصویب آن حدود چهل سال گذشته و جامعۀ ما هم  ارجاع داده می 1358سال 

لحاظ فکري و هم به جهت سبک زندگی و هم از بعد دسترسی به فضاي مجازي و هم از نظر  به

ی و اقتصادي و درنهایت انتظارات متحول شده است. بنابراین استناد ساختار اجتماعی، فرهنگ

گوي نیازهاي جامعۀ کنونی و  تواند پاسخ امروز نمی 1358به الیحۀ قانون مصوب سال 

دیدگان از طرح باشد و شاید یکی از انتقادات جدي به حوزة  حق مردم و خسارت هاي به خواسته

رهنگی) ناشی از همین موضوع و رویکرد حاکم باشد. هاي اجتماعی و ف اجتماعی سدها (جنبه

ها درمورد  آور بودن آن ها و الزام نامه و بخشنامه ها، آیین تدوین و اصالح قوانین، دستورالعمل

ها را  تواند مسائل اجتماعی پروژه جایی و  اسکان مجدد با تأمین منابع معیشت جایگزین می جابه

  تعدیل کند.  
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  پیشنهادها

 اي کاربردي مرتبط با نمونۀ موردپژوهش (سد کوچري):پیشنهاده

هکتار  14هکتار زمین کشاورزي و  640رفع موانع واگذاري اراضی معوض ( -

 مسکونی) و ارائۀ تسهیالت توسط ادارات ذیربط؛

 ساماندهی و استقرار روستاي جدید کوچري (در منطقۀ رباط زیلیا)؛ -

ریاچۀ ایجادشده در اثر عملیاتی کردن طرح توسعۀ گردشگري در حاشیۀ د -

 احداث سد کوچري؛ 

 شناسی، آثار تاریخی و میراث فرهنگی در محدودة سد؛ تأسیس موزة مردم -

دیده  شناسی و مددکاري اجتماعی براي خانوارهاي آسیب ارائه خدمات روان -

 ها.  نشین (آسیب اجتماعی) و خوش

  پیشنهادهاي راهبردي در راستاي پایداري اجتماعی و فرهنگی

ي نحوة خرید و تملک اراضی و امالك براوم اصالح قوانین (الیحۀ قانونی لز -

االجرا بودن   )  و  الزم1358، سال هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت اجراي برنامه

 جایی و اسکان مجدد؛ هاي مرتبط با جابه ها و بخشنامه دستورالعمل

 ها؛  ضرورت تعریف و تعیین متولی پیگیري ابعاد اجتماعی و فرهنگی طرح -

ها (پس از  ضرورت پایش و ارزیابی پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی طرح -

 اجرا). 

  

 :منابع

مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ ) 1990اشتراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت (

  ، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.اي زمینه

، ترجمۀ محمدعلی هاي ارزیابی تأثیر اجتماعی مفاهیم، فرایند و  روش) 2004برج، ر. ج. (

 ران: انتشارات جامعه و فرهنگ.زکریایی؛ علی حاجلی، ته
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