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چكيده
از مهمترین اقدامات توسعه ای برای پاسخگوئی به تقاضای روز افزون نیازهای آب شرب ،کشاورزی و صنعت ،احداث سد است.
اثرات و پیامدهای (مثبت و منفی) سد میتواند به طور مستقیم در تمام عناصر و پدیدههایی که به عنوان بخشی از فضای
جغرافیایی در نظر گرفته میشوند ،ردیابی و شناسایی شود .بر این اساس ،احداث سد دارای ابعاد فضایی و ساخت و بهربرداری
از آن در چارچوب برنامهریزی فضایی جای میگیرد .با توجه به اینكه در نظامهای مكانی -فضائی ،انواع ساختارها و کارکردها
مطرح هستند ،بررسی تغییرات ساختاری -کارکردی ناشی از احداث سد و شبكه های آبیاری ،از این جهت که میتواند موجب
ساماندهی نظام فضائی و یا آشفتگی و درهمریختگی آن گردد ،ضرورت پیدا میکند .هدف این تحقیق ،بررسی نقش اجرا و
بهرهبرداری از سد و شبكه آبیاری علویان (با سپری شدن بیش از  23سال از زمان بهرهبرداری از آن) در ساماندهی نظام فضائی
سكونتگاههای روستائی است .روش تحقیق بصورت اثباتی بوده و با تلفیقی از روشهای کمی و کیفی ،اطالعات مورد نیاز تحقیق،
گردآوری شده است .در این راستا ،تعداد  372خانوار نمونه نیز مورد تحقیق قرار گرفتهاند .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آمار
توصیفی و استنباطی در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .یافته های تحقیق نشان میدهد که تغییرات ساختاری -کارکردی
ناشی از اجرای طرح ،عمدتا به لحاظ بخشینگری و اتخاذ رویكرد باال به پایین ،آنطور که انتظار میرفت ،موجب ساماندهی نظام
فضائی سكونتگاههای روستائی در گستره جغرافیائی طرح نشده است .افزون بر اینً ،بین موقعیت استقرار سكونتگاهها نسبت به
مكان سد ،تقسیمات اداری -سیاسی نواحی و ساماندهی نظام فضائی ،رابطة معنادار وجود دارد ،بطوریكه احداث سد موجب
توسعه نامتوازن و آشفتگی نظام فضائی در سكونتگاههای انسانی واقع در باالدست سد (محدوده مخزن) و پایین دست سد
(محدوده شبكه آبیاری) و در نتیجه تفاوت بین نواحی مراغه و بناب ،بلحاظ توسعه شده است.
کلمات کلیدی :پویش ساختاری -کارکردی ،ساماندهی نظام فضائی؛ سد علویان ،نواحی مراغه و بناب.

 -1دانشجوي دوره دكتري جغرافیا و برنامه ریزي روستائی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -2استاد گروه جغرافیاي انسانی و آمایش ،دانشكده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران(نویسندة مسئول).
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مقدمه و طرح مساله
با توجه به م شكالت نا شی از کمبود آب و اهمیت ا ستراتژیكی آن در سالهای اخیر که به مباحث امنیتی نیز بدل شده
است ،پیشبینی می شود که موضوع آب ،عامل اصلی برخی مناقشات و تضادهای منطقهای و بین المللی گردد ،ضمن
اینكه در سالهای اخیر ،برخی کشمكش ها میان کشورها در این زمینه آغاز گردیده است .بررسی های بعمل آمده نشان
می دهد که تا ســال  2232میالدی بیش از  32کشــور جهان در معرض تنش بســیار باالی آبی قرار خواهند گرفت که
ک شور ایران هم در زمره این ک شورها ا ست( )Paul Reig, 2018: 1یكی از مهمترین اقدامات سازه ای در جهت
پاسخ به نیازهای روزافزون به منابع آب ،احداث سدهای مخزنی است که از طریق تامین آب شرب ،کشاورزی ،صنایع،
انرژی برق آبی ،کنترل ســیالب و دیگر مزایای مهم ،به توســعه انســانی کمک می کنند( .)Brown, 2008: 1دوران
احداث ســدهای بزرگ و مدرن در کشــور ایران به دهه  1322مربوط می شــود که طی این مدت تا پیروزی انقالب
اسالمی ،با اتخاذ سیاست های توسعهای بر مبنای نظریه نوسازی ،تعداد  13سد بزرگ با همكاری مشاوران خارجی به
مرحله اجرا و بهرهبرداری رســید .در دوران پس از انقالب اســالمی هم ،برنامه احداث ســدهای بزرگ برای پاســخ به
نیازهای آبی ناشی از افزایش جمعیت ،رشد نرخ شهرنشینی ،ایجاد شهرها و شهرکهای جدید ،تغییرات بوجود آمده در
سبک زندگی ،تو سعة صنایع و نیاز به افزایش تولید مح صوالت ک شاورزی(تو سعه ارا ضی آبی) از یک سو و برطرف
نمودن مســائل و مشــكالت ناشــی از کمبود آب به علت موقعیت خاص جغرافیائی کشــور ،با جدیت بیشــتری دنبال
گردید ،بطوریكه تاکنون ،تعداد  102سد با اهداف مختلف در سراسر کشور ،اجرا و به بهرهبرداری رسیده است(شرکت
مدیریت منابع آب ایران .)1307 :ا سا ساً با اجرای سد ،تحوالت عمیقی در چ شم انداز و ف ضای جغرافیایی بوجود می
آید .لذا ،برای درک کامل تحوالت چ شم انداز و نظام ف ضائی با ساخت و ساز سدها ،فقط تجزیه و تحلیل ساختار و
کارکرد فیزیكی ناشی از آن کافی نبوده ،بلكه نیاز به ادراک تمامی ساختارو کارکردهای آن در نظام فضائی در چارچوب
رویكردهای سی ستمی و نظاموار ا ست .بطوریكه ،اتخاذ رویكرد بخ شی و تک ساحتی مهند سی در احداث یک سد،
منجر به اختالل در چشم انداز جغرافیائی و نهایتاً درهم ریختگی نظام فضائی خواهد شد( .)Leturq: 2016, 281بر
این مبنا ،احداث سد ،دارای ابعادی فضائی بوده و در چارچوب برنامهریزی فضایی قرار میگیرد و با توجه به اینكه در
نظامهای مكانی -فضــائی ،انواع ســاختارها (ســاختارهای محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ســیاســی و  )...و کارکردها
(کارکردهای محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیا سی و  )...مطرح ه ستند ( سعیدی ،)12-0 :1301،لذا برر سی تغییرات
ساختاری -کارکردی نا شی از احداث سد و شبكه های آبیاری ،از این جهت که موجب ساماندهی و تو سعه متوازن
نظام فضائی و یا نابسامانی و درهم ریختگی آن گردیده ،ضرورت پیدا میکند که از اهداف اصلی تهیه این تحقیق است.
اساساً سیاست اکثر نهادهای معتبر بین المللی ،همانند سازمان ملل متحد ،بانک جهانی و کمیسیون جهانی سدها ،بر این
ا صل حاکم ا ست که پایان هر پروژه سد ساری ،بای ستی منجر به بهبود (پایدار) رفاه و آ سایش ب شری گردد ( World
 )Commission On Dams: 2000, 30که به تعبیری همان ساماندهی و تو سعه متوازن نظام ف ضائی ا ست .برای
بررسی این موضوع ،سد و شبكه آبیاری علویان در استان آذربایجان شرقی به عنوان مطالعات موردی انتخاب گردیده
ا ست .عملیات احداث سد و شبكه آبیاری و زهك شی علویان در نواحی مراغه و بناب (ا ستان آذربایجان شرقی) ،در
سال  1373با هدف تامین آب ک شاورزی ،شرب ،صنعت و کنترل سیالب ،اتمام و به بهرهبرداری ر سید .اجرای این
طرح همانند سایر طرحهای بزرگ توسعهای ،موجب تغییر و تحوالت گسترده ای در شرایط ساختاری -کارکردی نظام
ف ضائی گ ستره جغرافیائی طرح ( سكونتگاه های ان سانی واقع در حا شیه مخزن سد و پایاب آن) از جنبه های گوناگون
محیطی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقت صادی و کالبدی گردیده ا ست .وجود چنین تغییرات گ سترده ساختاری -کارکردی در
نظام فضائی بر اثر احداث سد و شبكه آبیاری علویان ،موجب شكل گیری سئواالت مهمی می گردد که ضرورت انجام
این تحقیق را بیان می نماید .از جمله اینكه ،آیا اجرا و بهرهبرداری از سد و شبكه آبیاری علویان(با سپری شدن بیش از
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بی ست و سه سال از زمان بهرهبرداری آن) موجب ساماندهی مطلوب نظام ف ضائی سكونتگاههای رو ستائی در گ ستره
جغرافیائی طرح گردیده ا ست؟ آیا ساماندهی نظام ف ضائی در اثر اجرا و بهرهبرداری از طرح ،با نحوه توزیع ف ضائی و
استقرار سكونتگاهها نسبت به مكان سد(نواحی باالدست و پایین دست سد) و نیز تقسیمات سیاسی -اداری(نواحی
بناب و مراغه) ،رابطه دارد؟ برای پاســخ به این ســئواالت ،دو فرضــیه طراحی شــده اســت که در قالب نظریه پویش
ساختاری -کارکردی به عنوان رویكرد بدیل برنامهریزی فضائی ،پاسخ الزم داده می شود.
مبانی نظری و رویکردها
توســعه کشــاورزی و روســتائی در ایران از طریق انجام اقدامات فنی و زیربنائی مختلف در قالب برنامه های گوناگون
عمرانی در قبل و بعد از انقالب اســالمی ،مورد توجه برنامه ریزان و ســیاســتگذاران بود .از جمله مهمترین اقدامات
توسعهای در زمینه رشد کشاورزی ،احداث سد و توسعه شبكه های آبیاری و زهكشی است که انجام این اقدامات
در طول برنامه های عمرانی قبل از انقالب ا سالمی در قالب رویكردهای نو سازی و پی شرفت اقت صادی با شدت دنبال
شد .در راستای این برنامه ها ،مطالعات احداث سد علویان در شهرستان مراغه در چارچوب طرح چند منظوره صوفی
چای ،از سالهای قبل از انقالب شروع و پس از بازنگری مطالعات آن در سالهای بعد از انقالب ،عملیات احداث آن از
سال  1310شروع و در سال  1373به اتمام رسید .به لحاظ بخشی نگری ،اتخاذ رویكرد باال به پایین ،دولت محوری و
سازه محور بودن این نوع طرحها بنا به سیا ست های مبتنی بر نگرش نو سازی ،ا صوالً توجه الزم و کافی به همه ابعاد
نظام ف ضائی از جنبه های اجتماعی ،فرهنگی ،سیا سی و زی ست محیطی صورت نگرفته و بر این ا ساس شاهد بوجود
آمدن نابرابریها و آ شفتگی هایی در نظام ف ضائی ه ستیم که در مجموع زمینه های الزم برای برقراری تو سعه متوازن و
پایدار فراهم نگردید .به عبارت دیگر ،اتخاذ رویكردهای مبتنی بر ر شد اقت صادی که با نام تو سعه و حتی تو سعه پایدار
معرفی میشوند ،راه به ابادی و آبادانی نخواهد برد (سعیدی .)73 :1303 ،با توجه به اینكه تامین آب کشاورزی ،شرب
و صنعت از طریق احداث و بهرهبرداری سد و شبكه های آبیاری در قالب طرحهای عمران و توسعه ،موجب تغییرات
ساختاری -کارکردی مختلفی در نظام مكانی -ف ضایی سكونتگاههای ان سانی می گردد ،لذا جنبه ف ضائی دا شته و به
عنوان مقوله جغرافیائی می تواند در چارچوب برنامهریزی فضـــائی مورد بررســـی و ارزیابی قرار گیرد .برنامهریزی
ف ضائی ،عبارت ا ست از بهره گیری از مجموعه فنون و رو شهای مورد ا ستفاده برای قانونمند کردن و انتظام ف ضایی
اقدامات اثرگذار بخش عمومی و خصوصی بر نحوۀ مكان گزینی و استقرار فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در فضای
دو بعدی .براین اساس ،برنامهریزی فضایی می کوشد تا بر توسعه فضایی به مفهوم عام و بویژه بر تضادهای آشكار
موجود در سیا ستهای عمومی که موجب تو سعه ناپایدار می شوند ،اثرگذار با شد( سعیدی .)10 ،1330 :روش برنامه
ریزی فضــائی بایســتی عمدتاً جهت اطمینان از مشــارکت مردم در فرایند تصــمیم گیری ها ،مبتنی بر برقراری توازن و
تعادل های اجتماعی باشد).(Bernhard Brackhahn: 2001, 7
پایه ریزی مطالعات احداث سد علویان مربوط به سالهای قبل از انقالب ا سالمی باز می گردد و در آن زمان طبیعتاً به
لحاظ چیرگی سیا ست های تو سعه اقت صادی محض مبتنی بر نظریه آمرانه نو سازی و خ صلت بخ شی نگری آن ،لزوماً
انتظار تحقق تمامی شرایط الزم برای ساماندهی نظام فضائی سكونتگاهها بصورت پایدار و متوازن همراستا با پارادایم
های جامع نگر و سیستمی ،وجود ندارد .اصول و مبانی پارادایم های جدید(همانند توسعه پایدار و برنامهریزی فضائی)
با تكیه بر برنامهریزی جامع و سی ستماتیک ،ری شه کنی فقر ،بهره وری اقت صادی ،رعایت عدالت و ان صاف اجتماعی،
مشارکت جویانه و دوستدار محیط زیست ،جایگزین پارادایم های بخشی نگر با تمرکز بر رشد اقتصادی گردیده است.
در همین را ستا ،در تحقیق حا ضر نیز سعی گردیده ا ست که با نگاه متفاوت و جامع تر از نگاه های رایج کنونی در
کشور به بحث و بررسی در زمینه ساماندهی مكانی -فضائی سكونتگاههای روستائی در اثر اجرا و بهرهبرداری از سد و
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شبكه های آبیاری پرداخته شود .یكی از مهمترین چارچوب های فكری در پارادایم فضائی ،رویكرد "پویش ساختاری-
کارکردی" است که مبتنی بر درک درست و متناسب از فضا به عنوان پدیده ای نظام وار است .با توجه به سازگاری و
همخوانی تنگاتنگ میان اصــول و قانون مندیهای حاکم بر پویش ســاختاری -کارکردی و اهداف اصــلی برنامهریزی
فضــائی ،می توان این رویكرد را به عنوان رویكرد بدیل در برنامهریزی فضــائی بشــمار آورد .بر این اســاس ،رویكرد
جغرافیائی که با اهداف این تحقیق سازگار بوده و به شكل مناسب تر بتواند به تبیین موضوع پرداخته و آن را پشتیبانی
کند ،نظریه پویش ساختاری -کارکردی است که به عنوان رویكرد حاکم بر تحقیق ،به دالئل وجود قانونمندیهای ذیل
انتخاب گردیده است:


بین ب سترهای عینی یک پدیده( ساختار آن) و فعالیت پذیری و تحقق روابط(کارکرد) آن ،پیوندی بی چون و چرا
برقرار است،



بدون عنایت به ویژگی های ســـاختاری یک نظام مكانی -فضـــائی ،نمی توان انتظار هر گونه کارکرد دلخواه را
داشت،



برای ایجاد دگرگونی مثبت(توســعه) در کلیت نظام مكانی -فضــائی ،اعم از شــهر و روســتا ،تحول ســاختاری-
کارکردی الزامی است(سعیدی.)13:1302،

روش تحقیق
برای این تحقیق ،از روش توصیفی -تحلیلی بر مبنای استراتژی قیاسی استفاده شده است .در چارچوب نظریه پویش
ساختاری -کارکردی ،شاخص های اصلی و متغیرهای مرتبط با آنها جهت بررسی اثرات ناشی از اجرای سد و شبكه
آبیاری علویان در کلیه ســكونتگاههای انســانی واقع در گســتره جغرافیائی طرح ،انتخاب شــدند .گردآوری داده ها و
اطالعات مورد نیاز برای این تحقیق ،در قالب روش ترکیبی(فنون کمی و کیفی) ،به دو شیوه مطالعات اسنادی و میدانی
به انجام ر سید .از کلیه ابزارهای گردآوری داده ها ،شامل پر س شنامه های آبادی و خانوار ،م صاحبه ،جل سات متمرکز
گروهی ،مشـــاهده و پیمایش میدانی ،اطالعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شـــدند .حجم خانوارهای نمونه ها هم با
ا ستفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان  00در صد به تعداد  372خانوار محا سبه گردید که پر س شنامه خانوار از آنها
تكمیل شد .برای تحلیل و تبیین داده ها ،از آزمون های نرمالیته ،همبستگی ،کروسكال والیس ،مان -ویتنی با استفاده از
نرم افزارهای  EXCELو  SPSSصورت گرفته ا ست .برای تعیین روایی پر س شنامه ،از روش اعتبار محتوایی ا ستفاده
شده است ،بدین صورت که پرسشنامه ها در اختیار  32نفر از کارشناسان متخصص قرار داده شد و از آنها خواسته شد
نظرات خود را در رابطه با سؤاالت پرسشنامه ارائه نمایند .پس از دریافت نظرات این افراد نسبت به حذف و یا اصالح
سئواالت پر س شنامه ها اقدام شد .برای تعیین پایایی پر س شنامه خانوار که در قالب سئوال های رتبه ای طیفی لیكرت
طراحی شـــدند ،از روش آلفای کرونباخ اســـتفاده گردید و اعتبار یا پایایی متغیرهای محیطی -اکولوژیكی ،کالبدی-
فضائی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی و کل متغیرها به ترتیب 2/302 ،2/37 ،2/321 ،2/732:و  2/032محاسبه شدند.
پرسشنامه عمومی آبادی برای کلیه آبادیها ،بصورت تمام شماری تكمیل شدند.
مهمترین شاخ صهای تحقیق ،برای اندازه گیری و تعیین نقش احداث و بهرهبرداری از سد و شبكه آبیاری علویان در
ساماندهی نظام فضائی سكونتگاههای روستائی ،در قالب  32گویه به شرح جدول شماره( )1انتخاب شدند.
جدول  :1شاخص ها و گویه های نقش احداث سد در ساماندهی نظام فضائی سکونتگاههای روستائی
شاخص
محیطی -اکولوژیكی

گویه ها
بهبود کیفیت خاک زراعی ،کاهش خطرات نا شی از وقوع سیل ،افزایش میزان د ستر سی به آب ک شاورزی،
بهبود کیفیت آب کشاورزی ،کاهش تخریب یا حفاظت از منابع طبیعی و دخل و تصرف در حریم رودخانه ها
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جغرافيا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينالمللی انجمن جغرافياي ايران)
گویه ها

شاخص

بهبود کیفیت مساکن روستائیان ،بهبود و توسعه وضعیت جاده های ارتباطی ،بهبود و توسعه وضعیت امكانات
کالبدی -فیزیكی

آموز شی ،بهبود و تو سعه و ضعیت امكانات بهدا شتی و درمانی ،بهبود و ضعیت طرح کالبدی (هادی) رو ستا،
بهبود وضعیت صدور اسناد مالكیت و تاثیر بر کاهش وضعیت تغییرات کاربری اراضی
افزایش مشـــارکت و همیاری در زمینه فعالیتهای زراعی ،مشـــارکت و همیاری در زمینه فعالیتهای آبیاری،
م شارکت و همیاری در زمینه فعالیتهای زیربنائی ،کاهش و ضعیت مهاجرت از رو ستا ،کاهش بیكاری ،تاثیر بر

اجتماعی -فرهنگی

وضــعیت افراد فاقد اراضــی کشــاورزی (خوش نشــین) ،تاثیر بر وضــعیت مدیریت کشــاورزان بر منابع آب
ک شاورزی ،تاثیر بر و ضعیت مدیریت رو ستا( شوراها و دهیاریها) ،بهبود و ضعیت حفاظت از آثار با ستانی و
میراث فرهنگی ،تاثیر بر ارتباط اهالی رو ستا با رو ستاییان همجوار ،کاهش میزان اختالف و درگیری و تاثیر بر
کاهش ناهنجاریهای اجتماعی از جمله طالق ،سرقت و دزدی
بهبود وضــعیت درآمد اهالی ،بهبود وضــعیت اشــتغال ،میزان تولید محصــوالت کشــاورزی ،بهبود وضــعیت
دامداری ،بهبود د ستر سی به منابع مالی و اعتباری ،افزایش د ستر سی به نهاده های تولیدی ،تاثیر بر تجمیع و

اقتصادی

یكپارچه سازی قطعات متعدد و پراکنده کشاورزی ،بهبود دسترسی به ماشین آالت کشاورزی ،بهبود دسترسی
به خدمات کشاورزی ،تاثیر بر وضعیت رسیدگی نهادهای دولتی به امور کشاورزی ،تاثیر بر وضعیت تشكلهای
تولیدی در روستا ،تاثیر بر وضعیت صنایع تبدیلی و تكمیلی و تاثیر بر وضعیت بازاریابی و عرضه محصوالت
تولیدی

ماخ  :مرور سوابق و پیشینه تحقیق

معرفی محدوده مورد مطالعه
 27آبادی بعنوان سكونتگاههای ان سانی متاثر از احداث سد علویان و شبكه آبیاری پایاب آن در محدوده تق سیمات
سیا سی -اداری شهر ستانهای مراغه و بناب از ا ستان آذربایجان شرقی ،جامعه آماری این تحقیق مح سوب می گردند.
سیزده آبادی مورد مطالعه در ناحیه مراغه و چهارده آبادی در ناحیه بناب چهار آبادی واقع شده ا ست .از مجموع 27
آبادی محدوده مورد برر سی ،چهار آبادی به عنوان رو ستاهای واقع در باالد ست سد(محدوده مخزن سد) و  23آبادی
هم به عنوان ســـكونتگاه های انســـانی واقع در محدوده شـــبكه آبیاری طرح(در نواحی مراغه و بناب) ،بشـــمار می
روند( شكل شماره  .)1بر ا ساس نتایج سر شماری مرکز آمار ایران ( سال  10770 )1300خانوار با جمعیتی بیش از 02
هزار نفر در این محدوده مطالعاتی ،سكونت دارند.

نقش احداث و بهرهبرداري از سد و شبكه هاي آبياري در ساماندهی نظام فضايی سكونتگاه هاي روستايی
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شکل  :1تو یع فضائی سکونتگاه های انسانی واقع در گستره جغرافیائی طرح

یافته های تحقیق
تعداد  372خانوار از کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند .با توجه به موقعیت سكونتگاه ها
نسبت به مكان سد ،روستاها به دو دسته روستاهای واقع در باالدست و پایین دست سد تقسیم بندی شده اند .همچنین
با توجه به اینكه سكونتگاههای رو ستائی واقع در محدوده سد و شبكه آبیاری و زهك شی علویان در حوزه تق سیمات
سیا سی -اداری دو شهر ستان مراغه و بناب پراکنش دارد ،لذا این نوع تق سیم بندی هم در ارزیابی و تحلیل داده های
تحقیق ،مورد توجه قرار گرفته است (جدول شماره .)2
جدول  :2تو یع پاسخگویان تحقیق به تفکیک موقعیت سکونتگاهها نسبت به مکان سد و تقسیمات سیاسی -اداری

فراوانی

درصد

توزیع فضائی سكونتگاه ها
باالدست سد

30

0/0

پائین دست سد

330

02/0

372

122

وضعیت سكونتگاه ها به تفكیک تقسیمات

نواحی مراغه

133

37/3

سیاسی  -اداری

نواحی بناب

232

12/7

372

122

وضعیت سكونتگاه ها نسبت به مكان سد
کل

کل

91

جغرافيا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينالمللی انجمن جغرافياي ايران)

یافته های توصیفی
میانگین سنی پا سخگویان به سئواالت تحقیق در کل محدوده معادل  33/7سال برآورد شده ا ست .حداقل و حداکثر
سن پا سخگویان تحقیق به ترتیب  13و  33سال ا ست .حدود  72در صد پا سخگویان نمونه آماری تحقیق ،با سواد
ه ستند .از لحاظ سطح سواد 0 ،در صد در حد خواندن و نو شتن 27 ،در صد در حد ابتدائی و  27در صد دارای سطح
سواد راهنمائی 23/1 ،در صد متو سطه و حدود  12در صد هم دارای تح صیالت عالیه ه ستند .بخ شهای ک شاورزی،
خدمات و صــنعت به ترتیب با  21/0 ،13/1و  3/3درصــد ،عمده ترین گروههای فعالیت پاســخگویان تحقیق را در
برمیگیرد.از کل پاسخگویان تحقیق ،نزدیک به  12درصد فاقد زمین کشاورزی بوده و به اصطالح خوش نشین هستند.
متوســط مالكیت زمین نزد خانوارهای بهره بردار منطقه حدود  2/11هكتار برآورد شــده اســت .بیش از  03درصــد از
خانوارها ،ب صورت ملكی و شخ صی از ارا ضی ک شاورزی خود شان بهرهبرداری بعمل می آورند 0/1 .در صد خانوارها
به صورت اجاره کار و  1/0درصد نیز در قالب نظام سهم بری ،فعالیتهای کشاورزی را انجام می دهند.
یافته های تحلیلی
سنننجش نظرات و دیدگاه های سنناکنین در مینه تاثیر احداث و بهرهبرداری ا سنند و شننبکه آبیاری علویان در
ساماندهی نظام فضائی سکونتگاههای روستائی


شاخص محیطی -اکولوژیکی

برای بررسی این شاخص ،شش متغیر انتخاب شد(جدول  .)1نتایج نشان داد طرح مورد مطالعه ،به غیر از تاثیرگذاری
مثبت در کاهش خطرات ناشی از وقوع سیالب ،در سایر متغیرهای مربوط به این شاخص ،نتوانسته زمینه ساز تغییرات
ساختاری -کارکردی مناسبی در زمینه ساماندهی نظام فضائی منطقه باشد ،بطوریكه جمع بندی از نظرات ساکنان محلی
در مورد این شاخص ،بیش از  72درصد ،نقش آن را در ساماندهی نظام فضائی سكونتگاهها ،متو سط به پایین (کم و
خیلی کم) ارزیابی نموده اند(با میانگین رتبه ای  .)2/70مشكالت ناشی از آالیندگی صنایع شیشه و کاغذ سودا (که از
سـد علویان تامین آب می شـود) و خطر خشـكیدن تاالب قره قشـالق بر اثر کم آبی صـوفی چای ،از مهمترین آثار و
پیامدهای منفی ناشی از تغییرات ساختاری -کارکردی محیطی -اکولوژیكی سد علویان به شمار می رود (جدول .)3
جدول  :9نظرات ساکنان در مینه تاثیر طرح در ساماندهی نظام فضائی سکونتگاههای روستائی ا جنبه محیطی -اکولوژیکی
شاخص

محدوده

پاسخ گویه(درصد)

محیطی -اکولوژیكی

میانگین

انحراف معیار
1/212

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

باالدست سد

0/0

21/3

22/3

23/2

21/0

2/72

پایین دست سد

3

21/7

21/1

32/3

13/1

2/3

1/123

ناحیه مراغه

11/1

23/1

21/3

23/0

12/0

3/20

1/130

ناحیه بناب

1/0

17/1

20/1

33/3

11/7

2/13

1/123

کل محدوده

3/2

21/1

20/0

20/3

13/3

2/70

1/170

ماخذ :یافته های تحقیق


شاخص کالبدی -فیزیکی

برای بررسی این شاخص هفت متغیر انتخاب شد(جدول  .)1نتایج بررسی ها نشان داد که اجرای طرح ،نتوانسته زمینه
سـاز تغییرات مناسـب سـاختاری -کارکردی در زمینه سـاماندهی نظام فضـائی منطقه از منظر کالبدی -فیزیكی باشـد،
بطوریكه  13در صد ساکنان محلی ،تاثیر آن را متو سط به پایین ارزیابی نموده اند(میانگین رتبه ای .)2/0در مقای سه با
سایر شاخصهای تحقیق ،ارزیابی ساکنین نسبت به این متغیر ،مطلوب تر بوده است(جدول .)3

نقش احداث و بهرهبرداري از سد و شبكه هاي آبياري در ساماندهی نظام فضايی سكونتگاه هاي روستايی
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جدول  :0ار یابی ساکنان ا تاثیرگ اری طرح در ساماندهی نظام فضائی سکونتگاههای روستائی ا جنبه کالبدی -فیزیکی
شاخص

محدوده

پاسخ گویه(درصد)

کالبدی -فیزیكی

میانگین

انحراف معیار
1/221

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

باالدست سد

10/1

23/2

10/7

22

11/3

2/33

پایین دست سد

7

23/1

31/3

21/1

11

2/0

1/137

ناحیه مراغه

3/3

32/0

20/3

20/1

12/3

3/22

1/113

ناحیه بناب

1/2

21/3

32/3

21/0

12/1

2/32

1/112

کل محدوده

7/1

23/3

32

21/2

11/3

2/0

1/122

ماخذ :یافته های تحقیق


شاخص اجتماعی -فرهنگی

برای برر سی ابعاد اجتماعی -فرهنگی طرح ،سیزده متغیر انتخاب شد(جدول  .)1نتایج برر سی ها برای متغیرهای این
شاخص نشان داد که اجرای طرح ،نتوانسته زمینه ساز تغییرات ساختاری -کارکردی مناسبی در زمینه ساماندهی نظام
ف ضائی منطقه با شد .بطوری که حدود  72در صد فراوانی نظر ساکنان محلی ،متو سط به پایین برآورد شده و میانگین
رتبه ای آن معادل  2/70به دســت آمده اســت .بر این اســاس ،اجرای طرح موجب ساماندهی نظام ف ضائی ا بعد
اجتماعی -فرهنگی نگردیده ا ست .ناکارآمدی در برطرف نمودن برخی معضــالت اجتماعی و فرهنگی منطقه همانند
بیكاری ،مهاجرت ،اختالف و درگیری کشاورزان و  ،...نشان از ضعف و ناتوانی در انجام تغییرات ساختاری -کرکردی
طرح به شمار می رود که خشكسالی های اخیر هم بر شدت آن دامن زده است(جدول .)0
جدول  :1ار یابی ساکنان منطقه ا تاثیر طرح در ساماندهی نظام فضائی سکونتگاههای روستائی ا منظر شاخص اجتماعی -فرهنگی
شاخص

محدوده

پاسخ گویه(درصد)

اجتماعی -فرهنگی

میانگین

انحراف معیار
1/207

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

باالدست سد

23/3

22

13/3

22/0

21/3

2/1

پایین دست سد

0/7

22/7

23/3

31

10/3

2/71

1/113

ناحیه مراغه

3/1

32/3

21/3

20/3

13/3

3/23

1/113

ناحیه بناب

7

17/3

20/1

32/7

17/3

2/13

1/130

کل محدوده

7/1

22/0

23/7

20/0

11/3

2/70

1/103

ماخذ :یافته های تحقیق



شاخص اقتصادی

چهارده متغیر برای ارزیابی این شاخص انتخاب شد(جدول  .)1برر سی ها ن شان داد اجرای طرح سد و شبكه آبیاری
علویان ،موجب پدید آمدن تغییرات مطلوب ســاختاری -کارکردی در زمینه ســاماندهی نظام فضــائی منطقه از جنبه
اقتصادی نگردیده و تاثیرگذاری متوسط به پایین داشته است .بر این اساس نظرات بیش از  32درصد از ساکنان محلی،
متو سط به پایین برآورد شده ا ست(میانگین رتبه ای  .) 2/03عدم تامین آب کافی به کل ارا ضی تحت پو شش طرح و
در نتیجه کاهش میزان تولیدات ،و ضعیت نامنا سب عر ضه و بازاریابی مح صوالت تولیدی ،م سائل نا شی از نبود و یا
کمبود صنایع تبدیلی و تكمیلی ،افت درآمد و کاهش فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی ،از دالئل اصلی این وضعیت
به شمار می رود(جدول .)1
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جدول  :6نقش بهرهبرداری ا سد در ساماندهی نظام فضائی سکونتگاه های روستائی ا نظر شاخص های اقتصادی به تفکیک موقعیت
استقرار سکونتگاه ها
شاخص

محدوده

پاسخ گویه(درصد)

میانگین

انحراف معیار
1/170

اقتصادی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

باالدست سد

11/1

10/7

17/0

21/1

23/3

2/30

پایین دست سد

10/7

13/7

22

32/1

17

2/03

1/273

ناحیه مراغه

0/3

21/3

22/3

30/3

17/1

2/12

1/122

ناحیه بناب

3/3

11/2

23/3

37/3

13/2

2/30

1/212

کل محدوده

3/3

13/7

22/1

31/7

17/7

2/03

1/113

ماخ  :یافته های تحقیق

جمع بندی نظرات ساکنین منطقه نسبت به ساماندهی نظام فضائی در اثر احداث سد
ساماندهی مكانی -ف ضائی سكونتگاههای رو ستائی ،مقوله ای ا ست که تحقق آن به عوامل مختلفی ب ستگی دارد .اگر
بپذیریم که ساماندهی مكانی -ف ضائی سكونتگاه های ان سانی زمانی محقق می شود که بین ساختارهای مختلف نظام
فضائی شامل ساختارهای محیطی -اکولوژیكی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی -سیاسی و حقوقی و کارکردهای(روابط
و فعالیتها) گوناگون آن نظام ،نوعی هم پیوندی و هم نوایی به منظور برآوردن نیازهای مختلف اجتماعی -اقتصـــادی
برقرار باشد ،بر این اساس ،تاثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی هر نظام فضائی در نحوه ساماندهی مكانهای روستائی
اهمیت پیدا میکند .جمع بندی نظرات ســـاکنین محلی در زمینه تاثیر اجرای طرح در ســـاماندهی نظام فضـــائی
سكونتگاههای روستائی به تفكیک نواحی در جدول شماره  7ارائه شده است.
جدول  :7جمع بندی نظرات ساکنین در مینه نقش طرح در ساماندهی نظام فضائی سکونتگاهها
پاسخ گویه (درصد)
متغیر

ساماندهی
نظام فضائی
در اثر احداث
سد

نواحی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

انحراف
معیار

باالدست سد

13/0

22/1

11/7

22/0

21/3

2/17

1/213

پایین دست سد

11/3

17/3

22

23/3

10

2/70

1/123

ناحیه مراغه

7/0

27

22/3

23/1

13/1

2/00

1/133

ناحیه بناب

0/0

17/3

21/3

33/0

11/3

2/13

1/113

کل محدوده

1/0

21/0

23/3

31/0

10/7

2/73

1/103

ماخ  :یافته های تحقیق

همانطوری که از اطالعات جدول فوق استنباط می شود ،فقط  23درصد پاسخگویان ،نقش و عملكرد احداث و
بهرهبرداری از سد و شبكه آبیاری علویان را در ساماندهی نظام فضائی سكونتگاهها در سطح مطلوب (زیاد و خیلی
زیاد) ارزیابی نموده اند .به عبارت دیگر ،حدود سه چهارم از پاسخگویان تحقیق( 72درصد) ،ارزیابی متوسط به پایینی
بر تاثیرگذاری سد و شبكه آبیاری علویان در ساماندهی نظام فضائی سكونتگاههای روستائی ،دارند(میانگین کل متغیرها
 .)2/73مقایسه تحوالت ساختاری -کارکردی ناشی از بهرهبرداری از سد و شبكه آبیاری علویان در نظام فضائی
سكونتگاههای روستائی به تفكیک موقعیت استقرار سكونتگاههای محدوده مورد بررسی (باالدست و پایین دست سد و
نواحی مراغه و بناب) نشان می دهد بسته به دامنه فعالیت ،نوع ،چگونگی و مقطع زمانی و مدت زمانی اثرگذاری عوامل
(سد و شبكه آبیاری) در جریان تحوالت فضائی و نیز بسته به دامنه و نوع اثرپذیری سكونتگاههای روستائی از این
عوامل ،ماهیت و چگونگی این تحوالت ساختاری -کارکردی متفاوت و متنوع بوده است .بر این مبنا ،بررسیهای صورت
گرفته حاکی از آنست که بیشترین تغییر و تحوالت ساختاری -کارکردی مثبت ناشی از اجرای سد و شبكه آبیاری علویان
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در ساماندهی نظام فضائی سكونتگاههای روستائی ،در نواحی پایین دست سد (محدوده شبكه آبیاری و زهكشی) نسبت
به نواحی باالدست سد (روستاهای واقع در حاشیه دریاچه سد) و نیز در روستاهای واقع در ناحیه مراغه نسبت به ناحیه
بناب ،صورت گرفته است .بایستی عنوان کرد ،اساساً در طرحهای توسعه منابع آب ،چنانچه رویكرد جامع و نظاموار
مبتنی بر نظریه پویش ساختاری -کارکردی در چارچوب برنامهریزی فضائی و موازین توسعه پایدار نباشد ،عدم توزیع
منصفانه منافع و هزینه های طرح ،دور از انتظار نبوده و در چارچوب نظریه های رشد اقتصادی محض همانند تئوری
نوسازی ،توجیه پذیر است.
آ مون فرضیه های تحقیق
نتایج آزمون دو فرضیه در نظر گرفته شده برای این تحقیق بشرح ذیل است:
 فر ضیه اول :به لحاظ بخ شی نگری ،رویكرد باال به پایین و نگرش سازه ای ،اجرا و بهرهبرداری از سد و شبكه
آبیاری علویان ،موجب ساماندهی نظام فضائی سكونتگاه های روستائی محدوده جغرافیائی طرح ،نگردیده است.
با توجه به نتایج آزمون تک متغیری مجذور کای ،مشــاهده شــد که  pدر تمام متغیرها در کمتر از  2/220معنادار شــده
اند(جدول  ،)3لذا در این تحقیق بین فراوانی مورد انتظار و فراوانی مشــاهده شــده ،اختالف وجود داشــته و فراوانی
طبقات با یكدیگر برابر نی ستند ( )p=2/222بنابراین نتیجه گیری می شود که از نظر پا سخگویان ،بهرهبرداری از طرح،
موجب ساماندهی مكانی -فضائی سكونتگاههای روستائی نشده است .ضمناً تحلیل نظرات پاسخگویان نشان می دهد
 23درصد آنها ،تایید کننده وضعیت ساماندهی نظام فضائی سكونتگاههای روستائی در اثر بهرهبرداری از سد و شبكه
آبیاری علویان بوده و  31درصد (بصورت مخالف و کامالً مخالف) ،این موضوع را تایید نكرده اند ،بر این مبنا ،میانگین
نمرات گویه های تحقیق با رقم  2/73هم دلیل دیگری برای تایید فرضیه اول تحقیق است .از بین شاخص های تحقیق،
شاخص کالبدی -فیزیكی ،بیشترین تاثیرات مثبت را در ساماندهی نظام فضائی سكونتگاههای روستائی بر عهده دا شته
است(میانگین رتبه .)2/0
جدول  :8نتایج آ مون تک متغیری مج ور کای به تفکیک متغیرهای اصلی تحقیق
محیطی -اکولوژیكی

کالبدی -فیزیكی

اجتماعی -فرهنگی

کل

اقتصادی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

فراوانی

مشاهده

مورد

مشاهده

مورد

مشاهده

مورد

مشاهده

مورد

مشاهده

مورد

شده

انتظار

شده

انتظار

شده

انتظار

شده

انتظار

شده

انتظار

کامال مخالف

03

73

33

73

11

73

11

73

01

73

مخالف

112

73

07

73

112

73

131

73

113

73

متوسط

00

73

111

73

33

73

33

73

03

73

موافق

31

73

02

73

33

73

10

73

31

73

کامال موافق

31

73

21

73

23

73

11

73

20

73

شرح /متغیر

مجموع

372

372

372

372

372

میانگین

2/70

2/0

2/70

2/03

2/73

انحراف استاندارد

1/170

1/122

1/103

1/113

1/103

کای اسكوئر

00/231

73/323

02/130

00/723

13/013

درجه آزادی

3

3

3

3

3

p

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222
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 آ مون فرضیه دوم :عملكرد فضائی ناشی از احداث سد و شبكه آبیاری علویان در تحوالت ساختاری -کارکردی
نظام فضایی سكونتگاههای روستائی ،برحسب نحوه پراکنش و توزیع فضائی آنها ،متفاوت است.
برای آزمون این فرضیه از روش کروسكال والیس استفاده گردید(جدول شماره )0
جدول  :3نتایج آ مون کروسکال والیس
کای اسكوئر

متغیر

درجه آزادی

)Asymp. Sig. (2-tailed

شرح

مقایسه میانگین ها میان نواحی باال
دست ،نواحی مراغه و بناب(در

23/0

2/222

2

تفاوت معنادار است

پایین دست)
ماخذ :یافته های تحقیق

با توجه به نتایج به جدول شماره ( ،)0چون سطح معنی داری آزمون کمتر از  2/220بدست آمده است( df = 2و 2/222
=  ،)pلذا فرض صفر مبنی بر یكسان بودن وضعیت ساماندهی سكونتگاههای روستائی بر اثر اجرای طرح ،رد می گردد.
به عبارت دیگر با اطمینان  00درصد می توان گفت که شرایط ساماندهی نظام فضائی سكونتگاههای روستائی بر اثر
احداث و بهرهبرداری از سد و شبكه آبیاری علویان ،بر حسب نحوه توزیع فضائی و پراکنش آنها در گستره جغرافیائی
طرح ،متفاوت است .بنابراین ،فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت در ساماندهی نظام فضائی بر حسب نواحی مختلف
محدوده طرح ،تایید می گردد.
برای اطمینان از صحت آزمون ،از ضریب همب ستگی کندال که برای تعیین میزان هماهنگی میان نظرات بكار می رود،
نیز استفاده شده است(جدول شماره .)12
جدول  :14نتایج ضریب همبستگی کندال
متغیر

ساماندهی نظام فضائی نسبت به موقعیت نواحی

Correlation Coefficient

** -2/100

)Sig. (2-tailed

2/222

N

372

شرح

رابطه وجود دارد

با توجه به اینكه مقدار  Sigکمتر از  2/220است ،پس ضریب همبستگی معنی دار است .لذا فرض صفر مبنی بر عدم
وجود رابطه بین موقعیت سكونتگاهها نسبت به مكان سد و ساماندهی نظام فضائی رد می گردد .پس می توان نتیجه
گرفت که بین موقعیت سكونتگاهها نسبت به مكان سد ،تقسیمات سیاسی -اداری سكونتگاهها و ساماندهی نظام فضائی،
رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به اینكه پایه ریزی طرح سد و شبكه آبیاری علویان بر ا ساس نگر شی باال به پایین و بخ شی ،دولت محور و
سازه محور صورت گرفته است که اساساً فاقد رویكردی جامع و نظاموار مبتنی بر نگرش فضایی و فرابخشی به ابعاد
محیطی -اکولوژیكی ،فیزیكی -کالبدی ،اجتماعی  -فرهنگی و اقتصادی است ،لذا نتوانسته نقش و تاثیرگذاری مثبتی در
ساماندهی مطلوب نظام ف ضائی سكونتگاههای رو ستائی واقع در منطقه طرح در جهت د ستیابی به تو سعه متوازن و
پایدار ،علیرغم صرف هزینه های هنگفت مالی ،بر عهده داشته باشد .بر این اساس ،یافته های تحقیق هم به خوبی نشان
داد که اختالالت ساختاری -کارکردی ناشی از عملكرد ضعیف و نادرست سد و شبكه آبیاری علویان به عنوان عوامل
درونی نظام ،درکنار اثرات عوامل بیرونی ،موجب آشــفتگی ،درهم ریختگی و نابســامانی نظام فضــائی ســكونتگاههای

نقش احداث و بهرهبرداري از سد و شبكه هاي آبياري در ساماندهی نظام فضايی سكونتگاه هاي روستايی
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روستائی در ابعاد مختلف شده است .بروز پیامدهای منفی زیست محیطی(بحران تاالب قره قشالق) ،مشكالت کمی و
کیفی آب های زیرزمینی ،اختالفات میان بهره برداران و تشـــكل های آب بران بر ســـر نحوه توزیع آب در شـــبكه،
م شكالت عدیده اجتماعی(مهاجرت ،از د ست دادن شغل و بیكاری و  ،)...خ سارت دیدن ارا ضی ک شاورزی و برخی
زیرســـاختها در محدوده مخزن ســـد ،عدم تامین درآمد کافی از فعالیتهای کشـــاورزی و  ،...از مهمترین عملكردهای
نادرســـت طرح در نظام فضـــائی محدوده متاثر از طرح به شـــمار می رود که با هیچكدام از رویكردهای مبتنی بر
برنامهریزی جامع و نظاموار و پویش ســاختاری -کارکردی ،همخوانی ندارد .در مجموع می توان گفت که تبلور عینی
سازمان ف ضایی نواحی متأثر از اجرای طرح سد و شبكه آبیاری علویان ،در اثر سیا ست های غیرمتوازن تو سعهای،
نمایانگر عدم تعادل و نابرابری در د ستر سی به فر صتها ،منابع و منافع تو سعه ،در نظام ف ضائی بوده و به لحاظ بخش
نگری طرح و عدم برخورداری از رویكردهای جامع و نظاموار مبتنی بر پویش ســـاختاری -کارکردی در چارچوب
برنامهریزی فضائی ،ضمن اینكه زمینه سازی الزم برای ساماندهی نظام فضائی را فراهم نكرده ،بلكه موجب آشفتگی،
درهم ریختگی و عدم تعادل نظام فضـــائی نواحی متاثر از طرح نیزگردیده اســـت .به بیان دیگر ،نادیده گرفتن ابعاد و
جنبه های ســاختاری -کارکردی نظامهای فضــائی بصــورت جامع و نظاموار یكی از مهمترین دالئل نتیجه ندادن و یا
بوجود آمدن نتایج معكوس از اجرای طرح های تو سعهای در ک شورهای جهان سوم ا ست( سعیدی )70 :1303 ،که
طرح سد و شبكه آبیاری علویان به عنوان نمونه بارزی از طرح هائی با این ویژگی به شمار می رود.
با توجه به مطالب فوق ،مهمترین اقدامات و راهكارهای الزم در جهت برون رفت از مســائل و مشــكالت این طرح و
سایر طرحهای مشابه را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
 اتخاذ رویكردی جامع ،نظاموار و مشارکتمحور با نگرش برنامهریزی فضایی در مراحل پایه ریزی طرح،
 توزیع بهینه منافع و زیانهای طرح در کل منطقه جغرافیائی طرح بصورت عادالنه،
 استقرار نظامهای نوین بهرهبرداری با هدف بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک منطقه،


تشكیل شورای نظارت بر توزیع آب با حضور نمایندگان کلیه تشكل های آب بران نواحی مراغه و بناب،

 تكمیل و اتمام عملیات اجرای شبكه فرعی آبیاری و زهكشی در کل محدوده طرح،
 گسترش صنایع تبدیلی و تكمیلی و حمایت های الزم برای عرضه محصوالت تولیدی و بازاریابی آنها،
 توسعه و بهبود زیرساختها و امكانات مورد نیاز سكونتگاههای روستائی منطقه به منظور انتظام همه جانبه نظام فضائی
در جهت برآورده نمودن نیازهای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ساکنین.
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