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چکیده
طرحهای توسعهای همواره پیامدهای مثبت و منفي بههمراه داشته که بیشترین پیامدهای این طرحها ،متوجه جوامع محلي است؛
بنابراین بهمنظور برآورد پیامدها و تقلیل اثرات منفي طرح های توسعه ،الزم است تا ارزیابي اثرات اجتماعي دربارۀ طرحها انجام گیرد؛
بنابراین در این پژوهش ،به ارزیابي اثرات اجتماعي طرح احداث بندر چمخاله بر جوامع محلي پرداختهشد .بدین منظور اثرات طرح بر 7
شاخص کیفیت زندگي ،فرصت رشد و توسعه ،انسجام اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،اقتصاد ،محیط بیولوژیکي و محیط فیزیکي مورد
بررسي قرار گرفت .بهمنظور جمعآوری اطالعات از مشاهدات میداني ،مصاحبههای فردی و گروهي و همچنین ابزار پرسشنامه استفاده
شد .جامعۀ آماری پژوهش  1124نفر جمعیت شهر چاف و چمخاله در سال  8935بودهاست که براساس فرمول کوکران 244 ،پرسشنامه
به روش تصادفي طبقهای توزیع شد .دادههای حاصل از پرسشنامه ازطریق آمار توصیفي در محیط نرمافزار  SPSS 20و آمار استنباطي
در محیط نرمافزار  LISREL 8.80مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که اثرات احداث بندر بر شاخصهای کیفیت زندگي،
فرصت رشد و توسعه و اقتصاد بهدلیل توسعۀ منطقه ،توسعۀ زیرساختها ،ایجاد فرصتهای شغلي جدید و ایجاد سرمایهگذاریهای
جدید در منطقه که سبب ارتقای سطح زندگي و بهبود وضعیت معیشتي و رفاه نسلهای آینده ميشود ،مثبت خواهدبود؛ اما تأثیر
احداث بندر بر شاخصهای انسجام اجتماعي و محیط فیزیکي و بیولوژیکي ،بهدلیل ایجاد تضادهای فرهنگي بین جمعیت مهاجر،
عملیات الیروبي ،عملیات خاکبرداری و خاکریزی ،تردد وسایل نقلیۀ سنگین و آلودگي ناشي از آب توازن کشتيها که تأثیرات مهمي
بر محیطزیست منطقه بر جای ميگذارند ،منفي خواهد بود .بر این اساس الزم است با اقداماتي نظیر محدودکردن عملیات الیروبي در
طول دورههای حساس زندگي جانداران و احیاء و توسعۀ پوشش گیاهي با گونه های بومي و سازگار با شرایط منطقه ،اثرات منفي حاصل
از طرح را تا حد زیادی کاهش داد.
واژههای کلیدی :ارزیابي اثرات اجتماعي ،طرح توسعه ،جامعۀ محلي ،چمخاله.
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مقدمه
پروژههای توسعهای بهطور فزایندهای جهانی
شدهاست و بهطور قابلتوجهی در رشد کشورها بهویژه
برای صنعت محلی در کشورهای درحال توسعه ،اهمیت
دارد ( .)Aarseth et al, 2011: 328این پروژهها
همچنین چالشی برای جامعۀ محلی و دولت در
دستیابی به توسعۀ پایدار است .سؤال اساسی این است
که چگونه بازیگران مانند نهادهای دولتی ،شرکتها و
دیگران میتوانند بدون اینکه به زندگی و رفاه نسلهای
آینده آسیب برسانند ،پروژههای خود را توسعه دهند و
اجرا کنند ( .)Aarseth et al, 2017: 1071هر طرح
توسعهای جدا از آثار مثبت آن ،پیامدهای منفی نیز
بههمراه دارد که بیتوجهی به آنها ،مشکالتی نظیر
مقاومت مردم و عدممشارکت آنها در پیشبرد طرح را
بهدنبال دارد (طالبیان و مالکی .)129 :1931 ،اثرات
منفی طرحهای توسعهای ،نظیر فرسایش سرمایۀ
اجتماعی ،تخریب محیطزیست ،ایجاد تضاد میان
دولت و مردم ،آسیبهای اجتماعی و ایجاد
تبعیضهای اجتماعی است که بروز هر یک از این
مسائل ضدتوسعه بهشمار میآیند ( فاضلی 11 :1933 ،؛
ملکحسینی و میرکزاده .)235 :1939 ،منافع مختلف و
گاهی منصفانه میتواند تحتتأثیر پروژههای مختلف،
هم مثبت و هم منفی باشد ( ;Olander, 2007: 278
 .)Li et al, 2013: 123نمایندگان این منافع ،ذینفعان
پروژه هستند که میتوانند براساس نگرانیها و نیازهای
فردی خود بهدلیل قدرت و قصدشان بر نتایج پروژه
تأثیری مثبت داشته یا عاملی برای تهدید باشند
( .)Olander & Landin, 2008: 553عدم رفع نگرانیها
و انتظارات ذینفعان پروژه در برخی موارد منجر به
شکست پروژهها شدهاست ( Atkin & Skitmore,
 .)2008: 550ماهیت اقدامات توسعهای و بستر
اقتصادی -اجتماعی که در آن فعالیت میکنند ،تأثیر
مستقیمی بر روی زندگی مردم دارند؛ بنابراین اقدامات
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توسعهای زمانی به اهداف خود دست مییابند که

جنبههای اجتماعی نیز در کنار مالحظات اقتصادی قرار
گیرند (طالبیان.)51 :1931 ،
توسعه چه در مقیاسی کوچک باشد و چه در
سطحی وسیع اجرا شود ،تغییراتی را در اجتماع محلی
ایجاد میکند ( .)Burdge, 2004: 255طرحهای توسعه
بهطور بالقوه بر محیط ،جوامع ،اقتصاد و محیط توسعه،
تأثیراتی منفی میگذارند .در مقابل همچنین میتوانند
ازطریق تبدیل منابع طبیعی به منابع مالی ،توسعۀ
مهارتها و ظرفیتهای اجتماعی ،توسعۀ زیرساختها و
کسبوکار و سرمایهگذاری آن منابع برای برنامههای
محیطزیستی و اجتماعی ،فرصتهایی را فراهم آورند
( .)Franks, 2012: 4بیشترین تأثیر اجتماعی بسیاری
از پروژهها یا سیاستها ،بهویژه آنهایی که درجهت نفع
جامعه برنامهریزی شدهاند ،استرس ناشی از عدمقطعیت
مرتبط با پروژه است ( Burdge & Vanclay, 1996:
)60; Becker & Vanclay, 2003: 2؛ بنابراین ،هدف
این است که پروژههای پیشنهادی ،دارای بیشترین بازده
و کمترین هزینه باشند ،بهویژه آن دسته از هزینههایی
که متوجه جوامع محلی است (.)Vanclay, 2005: 14
بهطور کلی ،جوامع محلی خواهان دریافت سطح
باالیی از بازدهی خدمات ،بهویژه خدمات اساسی برای
زندگی هستند (.)Muhammad et al, 2015: 827
تعامل منظم و معنیدار با جوامع و افراد تحتتأثیر و
همچنین با دیگر ذینفعان مربوط ،یک مؤلفۀ کلیدی
در تضمین شناسایی مؤثر و مدیریت تأثیرات حقوق
انسانی است که نیاز به فرایندهای تعاملی و مشارکتی
دارد و پایهای برای ساخت روابط قوی ،سازنده و
پاسخگوست که برای موفقیت پروژهها ضروری است
(.)IPIECA, 2013: 11

بهمنظور شناسایی پیامدهای منفی و مثبت
پروژهها الزم است تا اثرات پروژه شناخته شود و
اقدامات الزم بهمنظور کاهش یا حذف اثرات منفی و
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همچنین اقداماتی درجهت تقویت اثرات مثبت طرح
صورت گیرد ( .)Van Kleef et al, 2006: 47احداث
بندر نیز ازجمله طرحهای اقتصادی است که دارای
اثرات و پیامدهای مهمی بر منطقه خواهد بود .با توجه
به پیچیدگی سیستمهای بندری و انواع راههایی که
ذینفعان به عملکرد بندر وابسته هستند ،نمونۀ معرف
از نگرانیهای ذینفعان ،به ایجاد یک تصویر کامل از
بازیگران و عوامل استرسزا کمک کرده که میتواند بر
عملکرد بندر فراتر از نگرانیهایی که معموال توسط
متصدیان و متصرفان بندر مطرح میشود ،تأثیر بگذارد
( .)Hall & Jacobs, 2009: 30بندر تفریحی -تجاری
چمخاله با امکاناتی نظیر اسکلهها ،ترانزیت ،صنایع و
خدمات جانبی و نوع خدمات به مراکز صنعتی،
میتواند در انجام فعالیتهای تخصصی ازقبیل صادرات
گل و گیاه ،میوه ،مصالح ساختمانی و تأمین مواد اولیۀ
کارخانجات مستقر در شهرهای مجاور بندر به فعالیت
بپردازد .ظرفیت بندر حدود  255هزار تن در سال
است که شامل عملیات تخلیه و بارگیری میشود.
اسکلههای این بندر شامل اسکلههای توریستی تا
ظرفیت  1555تن ،اسکلههای تجاری تا ظرفیت
 2555تن و اسکلههای شیالتی تا ظرفیت  155تن
است .بنادر کوچکی مانند بندر چمخاله با حجم
عملیات تا  255هزار تن در سال قادر است بهطور
مستقیم برای تعداد  513نفر شغل ایجاد کند
(توکلی.)59 :1935 ،
پژوهشهای مختلفی به ارزیابی اثرات اجتماعی
انواع پروژههای توسعه پرداختهاند؛ ازجمله :فاضلی و
همکاران در سال  1935به ارزیابی پیامدهای اجتماعی
پروژه تونل توحید در شهر تهران پرداخته و نتیجه
گرفتند که پروژه در مرحلۀ بهرهبرداری اثرات مثبتی
در زمینۀ شاخصهای ترافیکی ،اقتصادی ،اجتماعی،
محیطزیستی و بهداشتی برای مناطق شمالی و جنوبی
شهر تهران داشتهاست؛ اما محلههای همجوار تونل
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بهدلیل عدمدسترسی به تونل کمترین بهره و استفاده
را از تونل بردهاند .ملکحسینی و میرکزاده در سال
 1939به ارزیابی تأثیرات اجتماعی سد سلیمانشاه
سنقر بر روستاهای تحتپوشش شبکۀ آبیاری و
زهکشی سد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سد
مذکور عالوهبر موفقیتهای زیادی که در دستیابی به
اهداف توسعۀ روستایی داشتهاست ،اما پیامدهای
منفی اجتماعی مانند جابهجایی مردم و ازدستدادن
تعلقات اجتماعی و فرهنگی آنان را نیز بههمراه
داشتهاست .زینلی و جاللی در سال  1931به ارزیابی
تأثیرات اجتماعی احداث تونلهای شهری نمونۀ تونل
بزرگراه حکیم در محدودۀ پارک جنگلی چیتگر
پرداختند و نتیجه گرفتند که تأثیرات منفی تونل
بزرگراه حکیم ،تأثیری بر چشماندازها ،بهداشت و رفاه
با شدت کم بوده و بیشترین اثر مثبت پروژه نیز
مربوط به کاهش ترافیک با شدت زیاد بودهاست.
سوپاجاروی در سال  ،5519ارزیابی اثرات اجتماعی
پروژههای استخراج معدن در شمال فنالند را مورد
بررسی قرار دادهاست ،در مقایسۀ عمل به نظریه نتیجه
گرفت که نیاز به  SIAباید در میان همۀ نقشآفرینان
در همۀ زمینهها و موارد خاص توسعه یابد؛ در غیر این
صورت ارزیابی برای برنامهریزی و تصمیمگیری در
عمل در سطح پایینی باقی خواهد ماند ( Suopajärvi,
 .)2013:25آمیر و همکاران در سال  5512ارزیابی
تأثیرات اجتماعی بازیافت غیررسمی زبالههای
الکترونیکی فناوری اطالعات و ارتباطات را با استفاده
از دستورالعملهای  SETACبرنامۀ محیطزیست
سازمان ملل در پاکستان بررسی کردند و دریافتند که
بازیافت زبالههای الکترونیکی جدا از اثرات منفی
اجتماعی بسیار بهویژه اثرات بهداشتی که برای
کارگران و جامعۀ اطراف بههمراه داشتهاست ،اما با
ایجاد اشتغال برای افراد ،توانسته نقش مهمی در
زمینۀ توسعۀ اقتصادی و مبارزه با فقر داشتهباشد
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( .)Umair et al, 2015: 46تانویزیتسپون در سال
 ،5512ارزیابی محیطزیست شهری و ارزیابی تأثیر
اجتماعی سیاست توسعۀ گردشگری :پارک تاریخی
آیوتایا تایلند را بررسی کرد و نتیجه گرفت در حالی
که سیاست گردشگری در پارک آیوتا درآمدهایی را
برای دولت ایجاد کرده ،اما رویکردی برای کمک به
رفاه اقتصادی ساکنان محلی شکستخورده است
( .)Thanvisitthpon, 2016: 1با مرور منابع داخلی و
خارجی مشخص میشود که این منابع بر اهمیت
انجام ارزیابی اثرات اجتماعی فعالیتهای توسعهای
تأکید کرده و با بررسی پروژههای مختلف نشان
دادهاند که همۀ این پروژهها دارای اثرات و پیامدهای
اجتماعی مهمی بر جامعه و محیط پیرامون خود
هستند که تنها با انجام ارزیابی اثرات اجتماعی
شناخته میشوند.
بر این اساس پژوهش حاضر ،اثرات اجتماعی طرح
احداث بندر چمخاله را بر جوامع محلی مورد ارزیابی
قرار دادهاست .طرحهای احداث و توسعۀ بندر عالوهبر
نقش مهمی که در ارتقاء تجارت و توسعۀ اقتصادی
منطقهای و جهانی دارد ،اثرات و پیامدهایی را متوجه
جوامع محلی خواهد کرد که شناخت این اثرات و
مدیریت آنها عالوهبر کاهش تأثیرات منفی و افزایش
پیامدهای مثبت طرح ،میتواند با سهیمکردن دانش
جوامع محلی در تصمیمسازیها ،نقش مؤثری در
پیشبرد طرح داشتهباشد.
سؤاالت تحقیق
الف) اثرات اجتماعی مثبت طرح احداث بندر چمخاله
کدام است؟
ب) مهمترین اثرات اجتماعی منفی احداث بندر
چمخاله بر منطقه کدام است؟
ج) چه راهکارهایی درجهت کاهش اثرات منفی
احداث بندر چمخاله وجود دارد؟
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مباني نظری
در این بخش با توجه به موضوع پژوهش که
ارزیابی اثرات اجتماعی است ،به تعریف ارزیابی اثرات
اجتماعی ،معرفی اثرات اجتماعی و هدف ارزیابی اثرات
اجتماعی پرداخته شدهاست.
تعریف ارزیابي اثرات اجتماعي
ارزیابی اثرات اجتماعی ( ،)SIAفرایندی برای درک
و پاسخ به مسائل اجتماعی مرتبط با توسعه است که
بر شناسایی ،اجتناب ،کاهش اثرات منفی و تقویت
اثرات مثبت بر جوامع متمرکز است ( Esteves et al,
 .)2012: 34هدف از آن شناسایی اثرات خواسته و
همچنین ناخواستۀ مداخالت برنامهریزیشده در
محیط اجتماعی بهمنظور توسعۀ پایدار برنامههای
مدیریت است و به برنامهریزان پروژه در پیشرفتهای
پروژۀ پیشنهادی برای انجام کار کمک میکند
( .)Hildebrandt, 2012: 3زمینۀ تعاریف اجتماعی
 SIAبسیار گسترده شدهاست؛ چنانکه هر چیزی که
مردم و جوامع را تحتتأثیر قرار دهد ،شامل میشود؛
برای مثال ،تمام اثرات محیطزیستی نیز اثرات
اجتماعی هستند؛ چرا که مردم برای امرار معاش خود
و همچنین رفاه جسمانی و معنوی خودشان و حفظ
تنوعزیستی که ارزشی اجتماعی است ،به محیطزیست
(طبیعت و چشم انداز) وابسته هستند
( ;Slootweg, Vanclay & van Schooten, 2001: 24
.)Nowacki et al., 2014: 73

اثرات اجتماعي
اثرات اجتماعی ،تغییرات در یک یا چند مورد از موارد
زیر است (:)Vanclay, 2003: 8
 -1راه و رسم زندگی مردم :یعنی اینکه چگونه زندگی
میکنند و کار ،تفریح و تعاملشان با یکدیگر چگونه
است؟
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 -5فرهنگ مردم :یعنی باورهای مشترک ،آداب و
رسوم ،ارزشها ،زبان یا گویش.
 -9جامعۀ مردم :انسجام ،ثبات ،شخصیت ،خدمات و
تسهیالت.
 -1نظامهای سیاسی مردم :تا چه حد مردم توانایی
شرکت در تصمیمگیری را دارند که بر زندگیشان اثر
بگذارند.
 -2محیطزیست مردم :کیفیت هوا و آبی که مردم
استفاده میکنند ،در دسترس بودن و کیفیت غذایی
که میخورند .سطح خطر یا ریسک ،گردوغبار و
سروصدایی که در معرض آن قرار دارند .بهداشت
کافی ،امنیت جسمانی آنها و دسترسی و کنترلشان
بر روی منابع.
 -2سالمتی و تندرستی مردم :سالمتی یک حالت رفاه
جسمی ،روانی ،اجتماعی و روحی کامل بودهاست و
فقط نبود بیماری یا ضعف نیست.
 -2حقوق و اموال شخصی مردم :بهویژه اینکه آیا مردم
بهلحاظ اقتصادی تحتتأثیر قرار دارند ،یا تجربۀ ضرر
شخصی ممکن است شامل نقض آزادیهای مدنی
آنها باشد.
 -3بیم و آرمانهای مردم :درک آنها دربارۀ
امنیتشان ،ترسشان دربارۀ آیندۀ جامعۀ آنها و
آرزوهای آنها برای آیندۀ خود و فرزندانشان.
هدف ارزیابي اثرات اجتماعي
هدف اصلی ارزیابی اثرات اجتماعی ،رسیدن به
پایداری بیشتر و متعادل در محیط اکولوژیکی،
اجتماعی -فرهنگی واقتصادی بوده و توسعۀ جامعه،
توانمندسازی و ظرفیتسازی را ترویج میدهد و باعث
توسعۀ شرکتها و شبکههای اجتماعی میشود
(.)IAIA, 2003: 2

 کانون توجه آن یک موقعیت مناسب برای توسعه وارائۀ نتایج بهتر به جای نتایج ناخواسته و منفی است.
 روشی است که میتواند برای طیف گستردهای ازمداخالت برنامهریزیشده استفاده شود.

 لزوما باید طراحی و بهرهبرداری از مداخالتبرنامهریزیشده را اطالعرسانی کرده تا به فرایند
مدیریت تطبیقی کمک کند.
 از فرایندهای مشارکت عمومی بهره گرفته و متکیبر دانش جوامع محلی است.
 در عمل میپذیرد که اثرات بیوفیزیکی ،اقتصادی واجتماعی به هم متصلاند.
 در تئوری و در عمل باید یک فرایند ارزیابی وانعکاس باشد.
مواد و روشها
معرفي منطقۀ مورد مطالعه
شهر چاف و چمخاله از شهرهای ساحلی ایران
است که در طول جغرافیایی  25درجه و  12دقیقه
غربی و عرض جغرافیایی  92درجه و  19دقیقه
شمالی در بخش مرکزی شهرستان لنگرود در شرق
استان گیالن واقع شدهاست .جمعیت این شهر
براساس سرشماری سال  1932مرکز آمار ایران،
 3315نفر است .این شهر در  15کیلومتری شرق
لنگرود قرار دارد و دارای یکی از بهترین سواحل
ماسهای منطقه است که همه ساله درفصلهای بهار و
تابستان پذیرای جمع کثیری از مسافران و توریستهاست.
ازنظر موقعیت جغرافیایی در ارتفاع  99متر زیر سطح
دریا و در بخش جلگهای شهرستان لنگرود قرار دارد و
دارای آبوهوای معتدل و مرطوب است .فعالیت اصلی
مردم این شهر در بخش کشاورزی است؛ اما از آنجایی
که منطقۀ چمخاله جزء مناطق توریستی استان گیالن
است ،بهرهمندی از فعالیتهای گردشگری نیز تا
حدودی وضعیت اقتصادی مردم منطقه را تحتتأثیر
قرار دادهاست (خانی و همکاران.)23 :1933 ،
بندر چمخاله در طول جغرافیایی 25درجه و95
دقیقه و عرض جغرافیایی  92درجه و  95ثانیه و با
ارتفاع  -52/2از سطح دریا ،در زمینی به وسعت 52
هکتار برای انجام فعالیتهای تجاری -توریستی
تأسیس خواهد شد .منطقهبندی بندر شامل منطقۀ
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پشتیبانی و منطقۀ عملیاتی است .منطقۀ پشتیبانی به
وسعت  2هکتار ،محوطۀ عمومی سایت را
دربرمیگیرد .در این محوطه کلیۀ امور پشتیبانی و
اداری و گردشگری صورت میپذیرد و  52درصد از
سایت را شامل میشود .فعالیت عمدۀ بندر در بخش



منطقۀ عملیاتی سایت انجام شده و کلیۀ اسکلهها،

خدمات و انبارهای اصلی در این بخش قرار دارد .این
بخش با وسعت  55هکتار 21 ،درصد از سایت را دربر
گرفتهاست و درحقیقت بهعنوان قلب بندر عمل
میکند (توکلی.)19-11 :1935،

شکل  :8موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان گیالن

مأخذ :نگارندگان1932 ،

روش تحقیق
در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی -تحلیلی است،
از ترکیبی از روشهای کمی و کیفی استفاده شدهاست.
در بخش کیفی پژوهش بهمنظور بهدستآوردن
اطالعات کاملی از منطقه و شرایط زندگی مردم و نیز
جمعآوری اطالعاتی دربارۀ طرح ،اقدام به مصاحبه با
افراد مطلع و صاحبنظر بهصورت فردی و گروهی شد.
مصاحبه بهصورت نیمهساختاریافته با سؤاالت باز انجام
شد .هدف از این نوع مصاحبه دریافت اطالعات عمیق از
مصاحبهشوندگان بودهاست تا بتوانند توضیحات
بیشتری را در ارتباط با موضوع مورد بحث بیان کنند.

همچنین در بخش کیفی از مشاهدات میدانی بهمنظور
بررسی شرایط زندگی مردم ،امکانات و زیرساختهای
موجود در منطقۀ احداث پروژه بهره گرفتهشد .در بخش
کمی پژوهش ،از ابزار پرسشنامۀ محققساخته با
سؤاالت بسته براساس طیف لیکرت  2گزینهای
بهمنظور تکمیل اطالعات و دادهها استفاده شد .روایی
پرسشنامه در دو بخش روایی سازه و روایی محتوا مورد
بررسی قرار گرفت .روایی سازه ،انسجام و همگنی
درونی گویههای مربوط به هر متغیر بهصورت جداگانه
است؛ بنابراین گویههای پرسشنامه بهعنوان متغیر
مشاهدهپذیر و معیارها بهعنوان متغیر مکنون درنظر
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گرفتهشدند تا مشخص شود که پرسشنامه شاخصهای
موردنظر را اندازهگیری میکند یا خیر .بر این اساس
روایی سازۀ پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی ،تأیید شد .روایی محتوایی پرسشنامه نیز،
توسط استادان و صاحبنظران پس از انجام اصالحات
الزم تأیید شد .بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه ،یک
نمونۀ اولیه شامل  95پرسشنامه در خارج از جامعۀ
مورد مطالعه ،پیشآزمون شد که نتیجۀ آن با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ  5/22بهدست آمد که
نشاندهندۀ پایایی قابلقبول پرسشنامه بود .جامعۀ
آماری پژوهش 3315 ،نفر جمعیت شهر چاف و
چمخاله در سال  1932بودهاست که حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان  32درصد
و خطای  2درصد 923 ،بهدست آمد که برای اطمینان
از نتایج 155 ،پرسشنامه توزیع شد .در این فرمول p

(نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین است) و q
(نسبتی از جمعیت که فاقد صفت معین است) ،برابر با
 5/2درنظر گرفته شدهاست.
= 368

روش نمونهگیری مورد استفاده در پژوهش ،روش
تصادفی طبقهای بودهاست .در نمونهگیری تصادفی
طبقهای ،نمونۀ تحقیق بهگونهای انتخاب میشود که
زیرگروههای شناساییشده در جامعۀ آماری ،در حد
امکان با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند ،در
نمونه حضور یابند .درنهایت بهمنظور تحلیل دادههای
حاصل از پرسشنامه ،از تحلیل عاملی تأییدی برای
نشاندادن میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق
استفاده شد.

جدول  :8معرفي متغیرها و گویههای تحقیق
متغیر

منبع

تعریف عملیاتی /گویه

کیفیت

)(Kent, 2010
(فاضلی و همکاران( -)1935 ،لحمیان)1932 ،

افزایش درآمد ،دسترسی بهتر به کاال و خدمات ،بهبود

فرصت رشد و

)(Tovar & lockwood, 2008
(دادورخانی و الریجانی( -)1935 ،احمدی اوندی و همکاران)1939 ،

زندگی
توسعه
انسجام
اجتماعی
مشارکت

)(Kim et al., 2015
(صادقی پور( – )1931 ،محمدی و دانشمهر( – )1935 ،عنابستانی و
خوش چهره)1931 ،

وضعیت معیشتی و رفاه نسلهای آینده
ایجاد امکانات آموزشی جدید ،ایجاد مراکز بهداشتی و
درمانی ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید
کاهش عدالت اجتماعی و افزایش نابرابریها ،کمرنگشدن
روابط همسایگی ،افزایش نزاع و دعواهای خیابانی
افزایش مشارکت و همبستگی جوامع ،مشارکت مردم در

اجتماعی

)(Ahmadvand et al., 2011)- (Abu Bakar et al., 2015
(صادقی پور( -)1931 ،ابراهیمی مستکانی و احمدوند)1931 ،

اقتصاد

)(Umair et al., 2015) - (Thanvisitthpon, 2016
(فاضلی و همکاران( -)1935 ،اشرفی و رشیدی( -)1935 ،زینلی و

و مسکونی ،ایجاد شرایط برای سرمایهگذاریهای جدید

جاللی( -)1931 ،ایمانی و همکاران)1932 ،

در منطقه

محیط

)(Mckee, 2011 ) - (Kabir, 2014
(بذرافکن( -)1931 ،محمدی و دانشمهر)1935 ،

بیولوژیکی
محیط
فیزیکی

برنامههای توسعه منطقه ،تقویت روحیۀ کار گروهی
ایجاد ساختوسازهای جدید ،افزایش قیمت امالک زراعی

تأثیر بر حیات آبزیان ناشی از تغییر کیفیت آب ،تخریب
مناطق جنگلی ،آسیب به چرخۀ زیستی پرندگان مهاجر،
ازبینرفتن زیستگاه گونههای جانوری
آلودگی آب دریا و تغییر کیفیت آب رودخانهها و آبهای

)(Hildebrandt, 2012) - (Liew, 2013
(فاضلی و همکاران( -)1935 ،محمدی و دانشمهر( -)1935 ،ایمانی و

ساحلی ،آلودگی صدا ،آلودگی هوا ،تغییر خصوصیات

همکاران)1932 ،

خاک ،ازبینرفتن چشمانداز منطقۀ ساحلی

مأخذ :نگارندگان1932 ،
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یافتههای تحقیق
ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامۀ
محققساخته بودهاست که دادههای بهدستآمده از آن
در گروه آمار توصیفی در محیط نرمافزار  SPSSو آمار
استنباطی در محیط نرمافزار  LISRELمورد بررسی
قرار گرفتهاست .براساس یافتههای پژوهش در بخش
آمار توصیفی ،از مجموع پاسخگویان 512 ،نفر (21/9
درصد) مرد و  139نفر ( 12/2درصد) زن بودند.
بیشترین درصد پاسخگویان که  95/3درصد از
پاسخگویان بودهاند ،در ردۀ سنی بیش از  25سال قرار
داشتند .ردۀ سنی  15-25سال 55 ،درصد؛ ردۀ سنی



 95-15سال و  55-95سال هر کدام  51/9درصد و

 1/3درصد از پاسخگویان سن بین  12تا  55سال
داشتهاند 25 .درصد پاسخگویان دارای مدرک
تحصیلی زیر دیپلم بوده 91/2 ،درصد دارای مدرک
دیپلم و فوقدیپلم 11/2 ،درصد دارای مدرک تحصیلی
لیسانس و فقط  5درصد از پاسخگویان دارای مدرک
فوقلیسانس و دکتری بودهاند .از مجموع پاسخگویان
 2/2درصد شغل دولتی داشتهاند 12/3 .درصد دارای
شغل آزاد بوده و  12/2درصد شاغل نبودهاند .مطابق
با یافتههای پژوهش 33/9 ،درصد موافق اجرای طرح
بوده و تنها  1/2درصد مخالف اجرای آن بودهاند.

جدول  :4شاخصهای جمعیتشناختي نمونه

متغیر

جنسیت

سن

گزینه

فراوانی

درصد

مرد

512

21/9

زن

139

12/2

-

-

-

فوقلیسانس و دکتری

 55 -12سال

13

1/3

-

-

 95-55سال

32

51/9

شغل دولتی

91

2/2

 15-95سال

32

51/9

شغل آزاد

139

12/3

 25-15سال

33

55/5

شاغل نیستم

132

12/2

159

95/3

-

-

-

بیش از  25سال
مأخذ :نگارندگان1932 ،

در بخش آمار استنباطی ،بهمنظور تحلیل دادههای
پرسشنامه ،از تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرمافزار
 LISREL 8.80استفاده شدهاست .در تحلیل عاملی
تأییدی ،مطالعۀ پژوهشگر براساس ساختار عاملی
ازقبلتعیینشده است و هدف محقق بررسی صحت
ساختار عاملی مجموعهای از متغیرهای مشاهدهشده
است .بر همین اساس ،در این پژوهش ،برای ارزیابی
اثرات اجتماعی احداث بندر چمخاله ،در مجموع 51
گویه بهمنظور بررسی  2متغیر کیفیت زندگی ،فرصت
رشد و توسعه ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،
اقتصاد ،محیط بیولوژیکی و محیط فیزیکی مورد
مطالعه قرار گرفت .برای این منظور این متغیرها

متغیر

میزانتحصیالت

شغل

گزینه

فراوانی

درصد

زیردیپلم

553

25/5

دیپلم و فوقدیپلم

193

91/2

لیسانس

12

11/2

3

5/5
-

بهعنوان متغیر پنهان یا مکنون و گویهها بهعنوان
متغیر مشاهدهپذیر درنظر گرفتهشدند و میزان تأثیر
متغیرهای آشکار بر روی آنها با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .از آنجایی که
هدف تحلیل عاملی تأییدی ،تعیین میزان توان مدل
عامل ازقبلتعریفشده با مجموعهای از دادههای
مشاهدهشده است؛ بنابراین در این تحقیق با توجه به
مشخصبودن متغیرهای تحقیق از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شدهاست .شکل ( )5مدل اولیۀ
تحقیق را در دو حالت استاندارد و معناداری نشان
میدهد.
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ب) تخمین مدل در حالت معناداری

شکل  :4الف) تخمین مدل در حالت استاندارد

مأخذ :نگارندگان1932 ،

با توجه به اینکه تعیین میزان توان مدل عامل،
هدف اصلی تحلیل عاملی است؛ بنابراین بهمنظور
بررسی توان مدل از بارهای عاملی استفاده میشود .بار
عاملی مقدار عددی است که شدت رابطۀ بین متغیر
نهفته و متغیر آشکار مربوطهاش را طی فرایند تحلیل
مسیر مشخص میسازد .هرچه بار عاملی یک شاخص
بیشتر باشد ،نشاندهندۀ سهم بیشتر آن شاخص در
تبیین آن سازه است و اگر بار عاملی منفی باشد،
نشاندهندۀ تأثیر منفی آن شاخص در تبیین سازۀ
مربوط خواهد بود .بهعبارتی ،سؤال مربوط به آن
شاخص بهصورت معکوس طراحی شدهاست .از آنجایی
که در حالت استاندارد بار عاملی همۀ متغیرها باید
بیشتر از  5/9باشند تا پذیرفته شوند ،بنابراین بر
دادههای جدول ( ،)9همۀ متغیرها دارای بار عاملی
بیشتر از  5/9بودهاند و پذیرفته میشوند .مدل دوم
تحلیل عاملی که در شکل ( 5ب) نشان داده

شدهاست ،مربوط به مقادیر معناداری است .این مقادیر
نشاندهندۀ معناداربودن ارتباط شاخصها با سازۀ
مربوط به آن یعنی متغیر پنهان است .در این قسمت
از اعداد  T-valueبهمنظور بررسی مدل استفاده
میشود .چنانچه مقدار  T-valueهر یک از گویهها از
 +1/32بیشتر ،یا از  -1/32کوچکتر باشند ،میتوان
نتیجه گرفت که بار عاملی بهدستآمده از دقت الزم
برای اندازهگیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار
است و پارامترهای مدل در سطح اطمینان 5/33
معنادار است .چنانچه بار عاملی بهدستآمده بین
 +1/32و  -1/32باشد ،در مدل به رنگ قرمز نشان
داده میشود که باید از پرسشنامۀ نهایی حذف شود .با
توجه به جدول ( ،)9تمامی بارهای عاملی دارای مقدار
 tبزرگتر از  +1/32هستند و ازاینرو پارامترهای مدل
معنادار هستند.

551

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،65پاییز 8931




جدول  :9بارهای عاملي استانداردشده بههمراه سطح معناداری شاخصها

شاخص اندازهگیری

میانگین

انحرافمعیار

بار عاملی

خطای اندازهگیری

مقدار t

کیفیت زندگی
افزایش سطح درآمد

1/19

5/253

5/22

5/22

15/31

دسترسی بهتر به کاال و خدمات

1/52

5/222

5/22

5/22

15/29

بهبود وضعیت معیشتی

1/21

5/299

5/12

5/23

3/51

فرصت رشد و توسعه
ایجاد امکانات آموزشی جدید

1/92

5/332

5/31

5/12

55/51

ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی

1/91

5/391

1/51

-5/59

52/25

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

1/22

5/223

5/11

5/31

3/12

انسجام اجتماعی
کاهش عدالت اجتماعی

1/52

1/259

5/19

5/31

2/13

کمرنگشدن روابط همسایگی

5/35

1/235

5/15

5/35

2/53

افزایش نزاع و دعواهای خیابانی

9/59

1/355

5/23

5/22

15/55

مشارکت اجتماعی
افزایش مشارکت و همبستگی جوامع

9/22

1/153

5/29

5/25

3/55

مشارکت مردم در برنامههای توسعه

1/12

1/552

5/25

5/21

3/21

تقویت روحیۀ کار گروهی

9/31

5/332

5/11

5/31

2/33

اقتصاد
ایجاد ساختوسازهای جدید

1/39

5/932

5/92

5/32

1/22

افزایش قیمت امالک زراعی و مسکونی

1/32

5/523

5/92

5/32

1/23

ایجاد شرایط برای سرمایهگذاری

1/21

5/221

5/92

5/33

1/22

محیط بیولوژیکی
تأثیر بر حیات آبزیان

9/33

1/222

5/15

5/31

2/52

تخریب مناطق جنگلی

9/12

1/312

5/23

5/21

19/11

آسیب به چرخۀ زیستی پرندگان مهاجر

9/21

1/129

5/29

5/25

3/31

ازبینرفتن زیستگاه گونههای جانوری

9/33

1/915

5/21

5/29

11/22

محیط فیزیکی
آلودگی آب دریا و تغییر کیفیت آب

9/32

1/213

5/21

5/25

11/33

آلودگی صدا

9/15

1/115

5/29

5/21

15/51

آلودگی هوا

9/52

1/132

5/23

5/22

11/51

تغییر خصوصیات خاک

9/52

1/229

5/13

5/22

3/51

1/35

1/193

5/91

5/33

2/19

ازبینرفتن چشمانداز منطقۀ ساحلی
مأخذ :نگارندگان1932،

براساس جدول ( ،)9تأثیرات پروژه بر شاخصهای
کیفیت زندگی ،فرصت رشد و توسعه ،مشارکت
اجتماعی و اقتصاد مثبت بودهاست؛ اما پروژه بر

شاخصهای انسجام اجتماعی ،محیط بیولوژیکی و
محیط فیزیکی اثرات منفی خواهد داشت .بر همین
اساس از مهمترین اثرات احداث بندر چمخاله بر
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ارزیابی اثرات اجتماعی طرحهای توسعه بر جوامع محلی

جامعۀ محلی ،افزایش قیمت امالک زراعی و مسکونی
با میانگین  ،1/32ایجاد ساختوسازهای جدید در
منطقه با میانگین  1/39و ایجاد فرصتهای شغلی
جدید در منطقه با میانگین  1/22است که در
رتبههای اول تا سوم قرار دارند و پس از آن ایجاد
شرایط برای سرمایهگذاریهای جدید در منطقه،
بهبود وضعیت معیشتی و رفاه نسلهای آینده با
میانگین  1/21و افزایش سطح درآمد مردم با میانگین
 1/19است که در رتبههای بعد قرار میگیرند.
اما تأثیرات پروژه ازلحاظ شاخصهای انسجام
اجتماعی و محیط بیولوژیکی و فیزیکی بر منطقه
منفی خواهد بود .بر همین اساس مهمترین تأثیر
منفی پروژه در بخش انسجام اجتماعی ،کاهش عدالت
اجتماعی با میانگین  1/52است .همچنین تأثیر پروژه
بر شاخصهای محیط بیولوژیکی نظیر ازبینرفتن
زیستگاه گونههای جانوری با میانگین  ،9/33تأثیر بر
حیات آبزیان ناشی از تغییر کیفیت آب با میانگین

 9/33و آسیب به چرخۀ زیستی پرندگان مهاجر تاالبی
منطقه با میانگین  9/21ازجمله مهمترین تأثیرات
منفی پروژه خواهد بود .همچنین در بخش محیط
فیزیکی ،بیشترین تأثیر منفی پروژۀ آلودگی آب دریا با
میانگین  9/32است که پس از آن ایجاد آلودگی صدا
با میانگین  9/15در رتبۀ بعد قرار دارد.
با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی مدلسازی
معادالت ساختاری ،آزمون درستبودن مدل و برازش
آن با دادههای میدانی است؛ بنابراین بهمنظور سنجش
برازش مدل ،از شاخصهای برازندگی استفاده میشود.
همانطور که در جدول ( )1نشان داده شدهاست،
شاخص ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد
( )RSMEAکه اصلیترین شاخص در برآورد برازش
مدل است 5/522 ،بوده و همچنین شاخص نسبت
کای اسکوئر به درجۀ آزادی  5/22 ،x2/ dxاست؛
بنابراین مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

جدول  :2شاخصهای برازش مدل

حد مطلوب آماره

آماره در مدل

شاخص یا نشانگر
ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد ()RSMEA

≥ 5/53

5/522

نسبت کایاسکوئر به درجۀ آزادی x2/ dx

< 9

5/22

شاخص نیکویی برازش ()GFI

≤ 5/35

5/33

شاخص برازش هنجاریافته ()NFI

≤ 5/35

5/3

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

≤ 5/35

5/32

شاخص برازش افزایش ()IFI

≤ 5/35

5/32

ریشۀ میانگین مربعات باقیمانده ()RMR

≥ 5/53

5/521

مأخذ :نگارندگان1932 ،

براساس یافتههای تحقیق ،پروژۀ احداث بندر
چمخاله دارای اثرات مثبت قابلتوجهی بر منطقه است
که می تواند تا حد زیادی پاسخگوی نیاز مردم منطقه
باشد .این تأثیرات در بخشهای کیفیت زندگی،
سرمایۀ اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و اقتصاد است

که با فراهمآوردن شرایط مناسب زندگی ،عالوهبر
بهبود وضعیت معیشت مردم منطقه ،رفاه نسلهای
آینده را نیز تأمین خواهد کرد؛ بنابراین با توجه به
اهداف طرحهای توسعه که همانا دستیابی به توسعۀ
پایدار در سه بخش اقتصادی ،اجتماعی و
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محیطزیستی است؛ بنابراین پروژه میتواند پایداری
طرح را بهلحاظ اجتماعی و اقتصادی تأمین کند؛ اما
در بخش محیطزیست ،پروژه تأثیرات منفی مهمی بر
منطقه خواهد گذاشت که الزم است با اتخاذ
راهکارهایی مناسب ،ضمن کاهش یا حذف اثرات
منفی طرح ،پایداری طرح را بهلحاظ محیطزیستی
تضمین کرد.
بر این اساس با توجه به یافتههای پژوهش ،پاسخ
پرسشهای تحقیق به شرح زیر است:
الف) اثرات اجتماعی مثبت طرح احداث بندر چمخاله
کدام است؟ اثرات اجتماعی مثبت پروژه در بخش
شاخصهای کیفیت زندگی ،فرصت رشد و توسعه،
مشارکت اجتماعی و اقتصاد است که توسعۀ منطقه و
توسعۀ زیرساختها را باعث میشود .از جملۀ این
تأثیرات میتوان به افزایش سطح درآمد ،دسترسی
بهتر به کاال و خدمات ،ایجاد امکانات آموزشی و
بهداشتی ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،ایجاد شرایط
برای سرمایهگذاریهای جدید و ایجاد ساختوسازهای
جدید در منطقه اشاره کرد.
ب .مهمترین اثرات اجتماعی منفی احداث بندر
چمخاله بر منطقه کدام است؟ پروژۀ احداث بندر
چمخاله جدا از اثرات مثبتی که دارد ،اثرات منفی
مهمی را نیز بر منطقه وارد میسازد .از مهمترین اثرات
منفی پروژه در بخش انسجام اجتماعی ،ایجاد
تضادهای اجتماعی است .در بخش محیط بیولوژیکی،
تأثیرات پروژه بر حیاتوحش منطقه و تخریب
زیستگاههای آنهاست (تأثیر بر حیات آبزیان ،تخریب
پوشش جنگلی ،ازبینرفتن زیستگاه گونههای جانوری
و آسیب به چرخۀ زیستی پرندگان مهاجر) .در بخش
محیط فیزیکی نیز ایجاد آلودگیهای محیطزیست
(آب ،خاک ،هوا و صدا) و ازبینرفتن چشمانداز منطقۀ
ساحلی از مهمترین این تأثیرات است.
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ج) چه راهکارهایی درجهت کاهش اثرات منفی

احداث بندر چمخاله وجود دارد؟ در کنار اجرا و
بهرهبرداری از پروژهها ،الزم است تا راهکارهای
مدیریت و جبران اثرات ناسازگار پروژه بهنحوی که
اختالل جدی در زندگی مردم بومی متأثر از طرح
ایجاد نشود ،مورد بررسی قرار گیرد .ازجمله
راهکارهایی که بهمنظور کاهش اثرات منفی طرح
احداث بندر چمخاله بر منطقه میتوان درنظر گرفت،
شامل موارد زیر است :در بخش انسجام اجتماعی ،از
آنجایی که افزایش جمعیت مهاجر به منطقه و
جابهجایی جمعیت به مراکز جمعیتی ناسازگار بهلحاظ
فرهنگی ،سبب ایجاد تنش و اختالفات در بین مردم
خواهد شد ،میتوان با پخش مناسب جمعیت مهاجر
ازطریق مدیریت برنامههای جابهجایی و اسکان و
آموزشهای فرهنگی مناسب ،از وقوع تضادهای
فرهنگی جلوگیری کرد .در بخش محیط بیولوژیکی ،با
توجه به موقعیت پروژه در دریای خزر که بسیاری از
گونههای در خطر انقراض مانند فک خزری و بسیاری
از گونههای آبزی در خطر تهدید را در خود جای
دادهاست ،بهتر است عملیات الیروبی در طول
دورههای بحرانی جانداران مانند فصول مهاجرت،
تولیدمثل ،تخمریزی و پرورش نوزادان محدود شده و
همچنین از تخلیۀ آب توازن شناورها به دریا بهمنظور
کاهش اثرات منفی احداث بندر بر جانوران دریازی
پیشگیری شود .همچنین با توجه به قرارگیری تاالب
بینالمللی امیرکالیه در محدودۀ غیرمستقیم طرح که
همهساله پذیرای شمار زیادی از گونههای مهاجر به
منطقه است  ،الزم است از رهاسازی مواد شیمیایی با
پتانسیل سمی در طی دورههایی که محیط توسط
گونههای مهاجر استفاده میشود ،جلوگیری شود.

ارزیابی اثرات اجتماعی طرحهای توسعه بر جوامع محلی

در بخش محیط فیزیکی ،تعیین محلهای خاص برای
شستشوی وسایل نقلیه و طراحی سیستم تصفیۀ
فاضالب در منطقه بهمنظور کاهش اثرات منفی بر
کیفیت آب ،استفاده از سوختهای مناسب جایگزین و
استفاده از پوشش مناسب برای حملونقل مصالح اولیه
و آبپاشی زمین هنگام عملیات خاکریزی بهمنظور
جلوگیری از آلودگی هوا ،استفاده از وسایل و تجهیزات
با کمترین میزان آلودگی صوتی در بخشهای مختلف
بندر و ایجاد فضایسبز در محوطۀ داخلی بندر
بهمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی صدا ،دقت در
عملیات خاکبرداری و خاکریزی در محل درجهت
کاهش پراکندگی و فرسایش خاک و جلوگیری از
ریختوپاش گریس ،قیر و سایر مواد در محوطۀ بندر و
نیز پوشاندن سطوح قابلفرسایش بهوسیلۀ کاشت
گونههای گیاهی بومی بهمنظور کاهش تأثیرات منفی
بر خصوصیات خاک منطقه و تدوین برنامۀ حفاظتی
برای ساحل ماسهای در محدودۀ اجرای طرح ،ازجمله
راهکارهای مناسب در این بخش است.
نتیجه
بهمنظور تحقق اهداف طرحهای توسعه ،انجام
ارزیابی اثرات اجتماعی در کنار ارزیابیهای اقتصادی و
محیطزیستی قبل و بعد از اجرای پروژه و در حین
انجام آن ،میتواند عالوهبر افزایش مشارکت جوامع
محلی در طرحهای توسعه ،موجب رفاه اجتماعی و
صرفهجویی اقتصادی شود و پایداری طرح و دستیابی
به اهداف آن را تضمین کند .تحقیق حاضر که به
ارزیابی اثرات اجتماعی طرحهای توسعه بر جوامع
محلی پرداختهاست ،اثرات طرح احداث بندر چمخاله
را مورد بررسی قرار دادهاست .بهمنظور تعیین اثرات
طرح از مشاهدات میدانی ،مصاحبههای فردی و
گروهی و همچنین ابزار پرسشنامه بهمنظور جمعآوری
اطالعات استفاده شدهاست.
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براساس یافتهها ،پروژه تأثیر مثبتی بر شاخص
کیفیت زندگی و فرصت رشد و توسعه خواهد داشت.
بهدلیل مشکالت فراوانی که در منطقه موجود است؛
نظیر کمبود مراکز خدماتی ،آموزشی و بهداشتی،
شرایط زندگی در منطقه تا حدودی دشوار بودهاست؛
بنابراین احداث بندر عالوهبر اینکه میتواند به توسعۀ
منطقه و توسعۀ زیرساختها کمک کند ،میتواند
باعث دسترسی بهتر افراد ساکن در منطقه به کاال و
خدمات شود که این امر سبب ارتقای سطح زندگی در
منطقه شده که باعث بهبود وضعیت معیشتی و تأمین
رفاه نسلهای آینده خواهد شد.
همچنین بهدلیل نبود شغل مناسب در منطقه که
باعث مهاجرت افراد به شهرهای دیگر شدهاست،
احداث بندر با ایجاد فرصتهای شغلی جدید ناشی از
تأمین نیروی انسانی و نیز ایجاد شغلهای جانبی دیگر
میتواند پاسخگوی نیاز جوانان منطقه باشد و نرخ
مهاجرت به خارج را تا حد زیادی کاهش دهد.
تأثیر پروژه بر شاخص انسجام اجتماعی منفی
خواهد بود .افزایش جمعیت مهاجر به منطقه و
جابهجایی جمعیت به مراکز جمعیتی ناسازگار بهلحاظ
فرهنگی ،سبب ایجاد اختالفات در بین مردم شدهاست
و درنتیجه سبب ازبینرفتن انسجام مردم بومی منطقه
میشود.
تأثیر پروژه بر شاخص مشارکت اجتماعی مثبت
خواهد بود .از آنجایی که کلنگ احداث بندر چمخاله
از سال  1923زده شده ،هنوز اقدام جدی صورت
نگرفتهاست؛ بنابراین با شروع به کار پروژه ،مردم
منطقه نیز در فعالیتهای مربوط به پروژه و طرحهای
توسعهای دیگر ،مشارکت خواهند کرد.
پروژۀ احداث بندر چمخاله تأثیرات مثبتی بر
اقتصاد منطقه خواهد داشت .احداث بندر تفریحی-
تجاری چمخاله ،شرایط را برای سرمایهگذاریهای
جدید در منطقه فراهم میآورد .این امر عالوهبر
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اشتغالزایی و تخصیص اعتبارات بیشتر به منطقه،
شرایط را برای نیروی کار محلی فراهم میسازد.
تأثیر پروژه بر محیط بیولوژیکی بهواسطۀ موقعیت
پروژه در دریایخزر و همچنین وجود تاالب بینالمللی
امیرکالیه در محدودۀ غیرمستقیم طرح ،منفی خواهد
بود .عملیات الیروبی در مرحلۀ ساختوساز بندر و
آلودگی ناشی از آب توازن کشتیها و آبخن کشتیها
در مرحلۀ بهرهبرداری ،باعث تغییر کیفیت آب دریا و
آب رودخانههای متصلبه دریای خزر میشود .این
تغییر کیفیت آب عالوهبر تأثیر بر حیات آبزیان و
جانوران آبزی ،باعث آسیب به گیاهان آبزی و کنار
آبزی تاالبی منطقه میشود .همچنین سر و صدای
حاصل از تردد وسایل نقلیه و سوت کشتیها و نیز
تخلیۀ مواد شیمیایی کشتیها باعث آسیب به چرخۀ
زیستی پرندگان مهاجر تاالبی منطقه میشود.
احداث بندر چمخاله تأثیرات منفی بر محیط
فیزیکی خواهد داشت .در مرحلۀ ساخت بندر بهدلیل
عبور و مرور وسایل نقلیۀ سنگین هنگام عملیات
خاکبرداری و خاکریزی و نیز انجام فعالیتهای
ساختمانی و ساخت تأسیسات باعث ایجاد آلودگی هوا
و آلودگی صدا در منطقه میشود .همچنین تخلیۀ
روغنهای سوخته و مواد سوختی وسایل نقلیۀ سنگین
و ...باعث تأثیرات منفی بر خصوصیات خاک منطقه که
ماسهای است خواهد شد.
در مرحلۀ ساختوساز بندر ،تأثیراتی منفی بر
سیما و منظر در محدودۀ اجرای طرح وارد خواهد شد
که عالوهبر تأثیراتی که بر چشمانداز منطقه خواهد
داشت ،باعث آسیب به فعالیتهای گردشگری منطقه
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میشود؛ اما این تأثیرات کوتاهمدت بوده و در مرحلۀ

بهرهبرداری میزان این تأثیرات تا حد زیادی کاهش
مییابد .بر این اساس میتوان گفت که پروژۀ احداث
بندر چمخاله عالوهبر تأثیرات مثبت قابلتوجهی که بر
منطقه دارد ،دارای اثرات منفی مهمی نیز خواهد بود
که میتوان با ارائۀ راهکارهایی ،اثرات منفی حاصل از
طرح را تا حدی زیادی کاهش داد ،یا حذف کرد.
پیشنهادها
 جلوگیری از افزایش مقطعی جمعیت در محدودۀمستقیم پروژه و پخش مناسب جمعیت مهاجر ازطریق
مدیریت جابهجایی و اسکان و آموزشهای فرهنگی
مناسب درجهت جلوگیری از وقوع تضادهای فرهنگی؛
 محدودکردن عملیات الیروبی در طول دورههایحساس زندگی جانداران بهدلیل موقعیت پروژه در
دریای خزر؛
 جلوگیری از تخلیۀ آب توازن شناورها به دریابهمنظور کاهش اثرات منفی احداث بندر بر جانوران
دریازی؛
 استفاده از سوختهای مناسب جایگزین در وسایلنقلیۀ سنگین؛
 دقت در عملیات خاکبرداری و خاکریزی در محلدرجهت کاهش پراکندگی و فرسایش خاک؛
 احیاء و توسعۀ پوشش گیاهی با گونههای بومی وسازگار با شرایط منطقه بهمنظور حفاظت از
خصوصیات خاک و کاهش آلودگیهای محیطزیست.
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Introduction
Development projects are notably important in the growth of countries, especially for the local
industry in developing countries. These projects are also a challenge for the local community and the
government to achieve sustainable development. Each development plan, apart from its positive
impacts, also has negative consequences, and the lack of attention to them leads to problems such as
the resistance of the people and their lack of participation in the advancement of the plan.
Development plans have a negative effects on the environment, communities, the economy and
development environment. In contrast, They can also provide opportunities through converting
natural resources into financial resources, developing skills and social capacities, developing
infrastructure and business, and investing them resources for environmental and social programs.
Therefore, in order to identify the negative and positive consequences of projects, it is necessary to
identify the project effects and take measures to reduce or eliminate negative effects as well as
measures to strengthen the positive impacts of the project. The port construction is one of the
economic projects that have important impacts and consequences for the region. According to the
complexity of port systems and the various ways in which the stakeholders are dependent on the
operation of the port, the specimen demonstrates stakeholders' concerns to create a complete picture
of the actors and stressors that can affect the performance of the port beyond the concerns that are
commonly caused by port operators and harbors To be affected.
Methods and Material
In this research, which is a type of applied research, field observations, individual and group
interviews, and also a questionnaire tool for collecting information have been used. Validity of the
questionnaire was assessed by professors and experts and its reliability was estimated to be 0.75
using Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of the study was 8840 people in the city
of Chaf and Chamkhaleh in 2016 which was obtained using Cochran formula = 400 n. The
questionnaires were filled out by stratified random sampling and the data were analyzed by SPSS 20
and LISREL 8.80.
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Results and Discussion
In this study, in order to assess the social impacts of Chamkhaleh port construction, a total of 24
items were studied to examine seven variables of quality of life, growth opportunities, social
cohesion, social participation, economics, biological environment and physical environment. For this
purpose, these variables were considered as a hidden variable, and the items were considered as
observable variable and the effect of explicit variables on them was investigated using confirmatory
factor analysis.based on the results of the study, the impacts of project on quality of life, opportunity
for growth and development, social participation and economy have been positive but the project will
have negative effects on the indicators of social cohesion, biological environment and physical
environment. Accordingly, the most important positive impacts of Chamkhaleh Port construction on
the local community, the increase in the prices of agricultural and residential property, the creation of
new construction in the region and the creation of new jobs in the region, ranked first to third and the
most important negative effects of the project include reducing social justice, eliminating the habitat
of animal species and affecting the life of the aquatic environment due to the change in water quality.
Conclusion
In order to realize the goals of development plans, performing social impact assessments along with
economic and environmental assessments before and after the project implementation and during its
implementation can, in addition to increasing the participation of local communities in development
plans, lead to social welfare and economic savings, and the sustainability of the plan and to achieve
its goals. Based on the findings of the research, Chamkhaleh port construction project will have
positive effects on the region in terms of economic indicators, quality of the overall living space and
the opportunity opportunity for growth and development, among which the most important are
increasing the prices of agricultural real estate, creating conditions for new investments and create
new job opportunities in the region. But the effects of the project will be negative in terms of
indicators of social cohesion and biological environment and physical environment. The most
important of these effects include the reduction of social justice, the destruction of animal habitats
and the pollution of the seawater. Accordingly, the Chamkhaleh port constructionroject, in addition
to the significant positive impacts on the region, will have significant negative effects that can be
reduced by providing solutions that can negatively effect the project.
Keywords: Social Impact Assessment, Development Plan, Sustainable Development, Local
Community, Chamkhaleh.
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