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 های روستایی سکونتگاهدر  جاییجابهفضایی  -رزیابی اثرات کالبدیا

 (شهرستان پلدختردهستان مالوی،  مطالعه موردی:)
 

 تهران ایران ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی،افیا و برنامه: دانشجوی دکتری جغرهادی قراگوزلو

 ایرانقم، ، کارشناس ارشد شهرسازی، کارشناس فنی و مطالعات بنیاد مسکن استان قم :1علی اصغر عیسی لو

 ایران ،تهران ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه فرزاد گراوند:

 

 چکیده
در کشور کند. ها از جمله سوانح طبیعی است که هر ساله خساراتی را بر جوامع انسانی تحمیل میقوع سیل و طغیان فصلی رودخانهو       

از جمله  .باشنداغلب روستاییان می نیز های اخیر خسارات مالی و جانی سیالب افزایش یافته و قربانیان این سانحهما نیز در طی دهه

قدر مسلم باشد که می و اسکان مجدد روستاییانجایی به، جاگردداتخاذ میه به منظور مقابله با این سوانح طبیعی کجدیدی هایی سیاست

. سه روستای بابازید، وره زرد و خرسدر علیا از جمله روستاهایی است که به دلیل در پی خواهد داشترا  این امر پیامدهای مختلفی

لذا به منظور جلوگیری از تکرار این  .بارها متحمل خسارات فراوان ناشی از سیل بوده است رود،ی کشکان قرارگیری در حریم رودخانه

 –پژوهش حاضر به تعیین پیامدهای کالبدی  بدین ترتیب،. صورت گرفتاین روستاها  جابجایی اتی جهتاقدام 1135در سال  ،حادثه

تحلیلی بوده، روش  –تحقیق در این پژوهش، توصیفی است. روش پرداختهاز توابع شهرستان پلدختر فضایی جا به جایی روستاهای مذکور 

ای و میدانی با استفاده از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه بوده است. حجم نمونه شامل آوری اطالعات مبتنی بر مطالعات کتابخانهجمع

-های گردآوری شده با استفاده از نرمار تعیین شد. دادهخانو111درصد از خانوارهای موجود در روستاهای مورد بحث است که برابر با  20

ثیر اسکان قیق حاکی از آن است که بیشترین تأمورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تح tو  های ناپارامتری ویلکاکسونو آزمون SPSSافزار 

به جایی روستاهای مذکور در بعد  اصل از جاکمترین پیامد ح در مقابلو زیست محیطی بوده است.  مجدد این روستاها در زمینه کالبدی

 جایی وجود نداشته است.اقتصادی بوده و تفاوت معناداری در قبل و بعد از جابه

 

  ، پلدختر.اسکان مجدد، اثرات فضایی، توزیع جمعیت، سکونتگاه های روستایی :های کلیدیواژه
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 بیان مسأله: 

ثیر أکه از فعالیت انسان بر روی محیط طبیعی و ت باشندمیرافیایی های روستایی فضاهای محدود جغعرصه     

این تحوالت  های روستایی در طول زمان شکل گرفته و دچار تغییر و تحوالت گشته است.نیروهای بیرونی بر عرصه

های سکونتگاهبدینسان،  .شوندبه واسطه رخدادهای بیرونی پدیدار شده و می و در بسیاری موارد منشأیی برونزا داشته

های روستایی به صور مختلف و های گوناگون آنها در عرصهجلوه گیرند کههایی قرار میروستایی در معرض دگرگونی

کمتر مورد عنایت بوده این است که اینگونه تجلیات در تحول  در این بین آنچه .یابدهای متنوع تجلی میدر زمینه

های روستایی اقتصادی محیط –های اجتماعیتواند موجب دگرگونی ود میکالبدی سکونتگاهای روستایی، به نوبه خ

های روستایی را های ایجاد شده در ابعاد اجتماعی و اقتصادی خصوصیات کالبدی سکونتگاهگردند. در مقابل، دگرگونی

گونه تغییری در رهاست که ههای روستایی شکل پیچیده و نظامواری از پدیدهترتیب سکونتگاهسازند. بدینمی متأثر

از جمله این  (.22: 1133یی آن خواهد داشت )سعیدی، انداز جغرافیاچشم کارکرد و ساخت، جزئی از آن، تغییر در

های روستایی و اسکان مجدد روستاییان در نقاط دیگر است که به دالیل مختلفی از جایی سکونتگاهعوامل برونزا جابه

های جانی و مالی فراوانی را به جوامع ساله خسارت هر گیرد. وقوع سیلمیجمله سوانح طبیعی همچون سیل صورت 

اند ها آسیب دیدهمیلیارد نفر از وقوع سیل و سیالب 5/1ای که در قرن بیستم بالغ بر به گونه ،نمایدانسانی وارد می

ترین خطرات و کی از جدی(. بی شک پیامدهای سیل، این پدیده را به عنوان ی16: 1131زاده و همکاران، )پهلوان

های (.  در کشور ما نیز در طی دهه111 :1135کند )فنی، انسانی معرفی می بالیای طبیعی و ضد امنیت برای جامعه

باشند. زیرا به دلیل کمبود اخیر خسارات مالی و جانی سیالب افزایش یافته و قربانیان این سانحه اغلب روستاییان می

 (.52: 1132 ،همکارانها قرار دارند )والیتی و لباً در حاشیه رودخانهآب در کشور، روستاها غا

باشد که رودخانه کشکان رود در این منطقه می شهرستان پلدختر در استان لرستاندهستان مورانی از توابع     

ل خسارات جریان دارد و به دلیل طغیان فصلی این رودخانه روستاهایی که در حریم آن قرار داشتند بارها متحم

اقدام به انتقال سه روستا  1135فراوان ناشی از سیل بوده است. لذا به منظور جلوگیری از تکرار این حادثه، در سال 

جایی این روستاها منجر به تحول در ساختارهای های بابازید، وره زرد و خرسدر علیا گردید. جابهاز این دهستان به نام

های فضایی، این تحوالت به کارکردی نظام –رتباط نظاموار و پیوستگی ساختاریاکهن آن شده است که با عنایت به 

اهمیت این پژوهش از آنجا  سایر اجزای نظام انتقال یافته و زمینه تغییر و دگرگونی کل نظام را فراهم آورده است.

شوند، به عنوان نمونه جا میبهاوانی در ایران و دیگر کشورها جاهای روستایی فرشود که هر ساله سکونتگاهناشی می

اند، انجام این قبیل جا شدهبهمیلیون نفر جا 25در مجموع  2002 تا 1323های تنها در کشور چین در طی سال

به جایی دف اصلی ارائه سیمایی جامع از جاها صرفاً برطرف ساختن معضالت جامعه روستایی نیست، بلکه هپژوهش

فضایی آن است تا با توجه به این شناخت، تصمیم مناسب از سوی مسئولین  -دیوستاها، به ویژه پیامدهای کالبر

ین تحقیق به لذا با توجه به مطالب عنوان شده ا. (Tilt et al, 2009) اتخاذ گردد و امکان توفیق آن را بیشتر نماید

تواند به همراه میفضایی  –روستایی چه اثرات کالبدیهای سکونتگاهجایی جابهکه  باشدمی الدنبال پاسخگویی به سؤ

شده و به عنوان روستاهای نمونه انتخاب  شهرستان پلدخترهمین منظور سه روستا از توابع ؟ به داشته باشد

 گیرد.به جایی آنها مورد بررسی قرار میفضایی جا -پیامدهای کالبدی

 مبانی نظری:

دنبال  ست که هر ساله در کشورهای مختلف جهانهایی ااز جمله سیاستوستاییان رجایی و اسکان مجدد بهجا      

که هدف کالن آن  داردتغییر اساسی در محل سکونت خانوارها  وجایی  جابهبه هر نوع اشاره  ،این رویه. گرددمی
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مین امنیت و بهبود وضعیت تأ ،آن خردهدف های روستایی در سطح منطقه و فضایی سکونتگاه -ساماندهی کالبدی

 ریزی شدهبرنامه به دو شکل معموالًجابجایی روستاییان . سیاست (Okada et al, 2014) است معیشتی روستاییان

به بیانی  (.101: 1133)رحمتی و همکاران،  آیدبه مرحله اجرا در می (اجباری) ریزیو بدون برنامه (داوطلبانه)

روستایی و باال بردن مراکز توسعه  به دنبال ریزی شده با قصد و هدف قبلی طراحی اسکان مجدد برنامه، ترروشن

 غیر از هاییبا انگیزهاست که  سیاستیریزی نشده  اسکان مجدد برنامه، . در مقابلباشدمیح زندگی و رفاه مردم سط

اساساً . ممکن است به این هدف نیز نائل آیند هرچند ،گردداتخاذ میمستقیم سطح زندگی و رفاه مردم  بردن باال

ریزی شده بسیار بیشتر از اسکان مجددهای اجباری و  های داوطلبانه و برنامه مجددها و تجمیع شانس موفقیت اسکان

همکاری مردم چندان ریزی نشده، میزان مشارکت و  در بیشتر اسکان مجددهای برنامهچرا که ریزی نشده است.  برنامه

 تهران، )جهاد دانشگاهی ها داشته استو همین امر تاثیر قابل توجهی بر عدم موفقیت این شکل از طرح زیاد نیست

 در کشورهای در حال توسعه روستاییان اسکان مجدد مات مربوط بهاها و اقدسیاستدر این راستا . (55: 1131

 :ترین آنها عبارتند ازگیرد که مهمصورت می مختلفیهای با انگیزه همواره

ز وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، بازسازی روستاها پس ا رویارویی با حوادث و بالیای طبیعی: -1

-روستایی صورت میهای سکونتگاهجا به جایی  ،به منظور جلوگیری از وقوع اینگونه حوادث طوفان و مانند آن و یا

 .(116: 1133، همکارانو   )رضوانی گیرد

یی به دلیل روستاهای سکونتگاهعدم توازن در پراکندگی جمعیت در  های توسعه روستایی:اجرای برنامه -2

پراکندگی زیاد روستاهای کم جمعیت با فاصله قابل توجه از یکدیگر در برابر تعداد اندک نقاط پرجمعیت لزوم تجمیع 

به جایی ای ضرورت جامنطقه –های توسعه ملینیز اجرای برنامه در برخی موارد کند.یا اسکان مجدد را مطرح می

توان از کشور چین نام برد که در این ارتباط میدهد. ا مورد نظر قرار میمکانی جمعیت و در مواردی ادغام روستاها ر

مواردی این طرح را به منظور کاهش فقر روستاییان اجرا نموده است. نتایج تحقیقات مرکلی نشان از توفیق نسبی در 

 ,Merkle) ه استچند از بعد زیست محیطی تبعات منفی فراوان برجای گذاشت این طرح از بعد اقتصادی دارد، هر

2003). 

و کنترل جمعیت و  سیاسی برای جلوگیری از تحرکات قومیهای نظامگاه  امنیتی: -دالیل سیاسی -1

اتخاذ  آن مناطق های پراکندهبه جایی جمعیتمورد انتقال و جاتدابیری را در  ،مناطق مرزی خویش درارت بیشتر ظن

ات فراوانی پیرامون قمطالعات و تحقی تاکنون .( Jackson et al, 2000;  Joireman et al, 2012) کنندمی

بیشتر این مطالعات متأثر از جابه  یامدهای مختلف آن صورت گرفته است؛های روستایی و پاسکان مجدد سکونتگاه

 طبیعی بوده است. بالیایها به دلیل احداث سد و یا جایی سکونتگاه

به جایی ت و جااس روستایی در بعد اقتصادیهای سکونتگاه ترین پیامد اسکان مجددوبر معتقد است مهم      

ارزیابی وضعیت جمعیت اسکان یافته در اثر  .شودمیوضعیت اقتصادی ساکنان این روستاها  دگرگونیروستاها باعث 

خصوصاً در بعد اقتصادی است. در روستاهای حاکی از تأثیرات فراوان  اجرای یک پروژه سدسازی درجنوب کشور چین

افزایش  های مرتبط با احداث سد()بواسطه اشتغال تعدادی از ساکنان روستاها در فعالیت یرتر درآمد روستاییانفق

 است اند این تفاوت چشمگیر نبودهمند بودهرهتری بهاما در روستاهایی که از وضعیت مناسب ،چشمگیری یافته است

(Webber et al, 2004: 79). خود در هند به نتایج مشابهی دست یافته است، به  نیز در تحقیقات پاراسورامان

میلیون نفر وضعیت  15اند میلیون نفر که در طی چهار دهه گذشته جا به جا شده 21که در هند از مجموع نحوی

همکاران در شش کشور و  مایکل سرنامطالعات  .Parasuraman, 1999: 241) ) اقتصادیشان افت نموده است
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که مشمول این سیاست  است جایی در این کشورها منجر به فقیرشدن بیشتر کسانی شدهدهد که جابهنشان می

به جا شده تر شدن جمعیت جادر نتیجه تجربیات جهانی نشان از فقیر .(Cernea et al, 2006: 1005) اندبوده

شود دی محدود نمیهای روستایی تنها به ابعاد اقتصانتگاهپیامدهای اسکان مجدد سکو .(36 :1130)مشیری، دارد 

نتایج مطالعات تیلت و  .گذاردفرهنگی و کالبدی نیز تأثیر می -مستقیم بر ابعاد اجتماعیبلکه به صورت مستقیم و غیر

های اجتماعی ساختارهای اقتصادی روستاییان، تغییر در ویژگی دگرگونیدهد که عالوه بر نیز نشان می همکاران

 ز مشهود استن رضایت شغلی، بهداشت و...( و کالبدی روستا خصوصاً مساکن نیمیزان مشارکت، میزاسالمت روانی، )

((Tilt et al, 2009. 

های اسکان مجدد در ای در ضعف اجرای پروژهریزی جامع و تفصیلی را عامل عمدهبرنامه فقدانشاید بتوان       

های ها، گزینش محلریزیهای این گونه برنامهترین جنبهچرا که یکی از قطعی آمریکای التین دانست. آسیا، آفریقا و

مناسب است. به عنوان نمونه پروژه دوجوما در سومالی به دلیل شوری زمین و نامناسب بودن برای کشاورزی و 

مجدد برگزیده  نداشتن مطالعات خاکشناسی، پس از پنج سال بدون نتیجه رها شد. یا در نپال زمینی که برای اسکان

وری پایینی داشت. همچنین مدیریت نامناسب نیز در قرار در مناطق باال دست و مشکل آبیاری بهرهشد، به جهت است

-کنار این عوامل می در (.13: 1132، همکارانو افتخاری الدین ثر بوده است )رکنها بسیار مؤاین طرح عدم موفقیت

دهند که رابطه  العات و تجربیات نشان می، مطاشاره کردجایی بهجا علت ها بهتوان از دیگر دالیل ضعف این طرح

جایی، تجمیع و میزان موفقیت آنها وجود دارد. اساساً شانس موفقیت اسکان مجددها و  نزدیکی بین دالیل جابه

ریزی نشده است. در بیشتر  ریزی شده بسیار بیشتر از اسکان مجددهای اجباری و برنامه های داوطلبانه و برنامه تجمیع

 (.11: 1135 ریزی نشده، میزان مشارکت و همکاری مردم چندان زیاد نیست )رحمتی، ی برنامهاسکان مجددها

های سکونتگاهریزی ها وجود دارد. برای مثال برنامهیافته نیز شواهدی از اجرای این طرحکشورهای توسعه در      

تمرکز بیشتر جمعیت، »تأثر بود که از این منطق ساده م 1310 –1325های روستایی در کشور انگلستان در طی سال

تر و روستایی را آسانهای سکونتگاههای فاضالب و حمل و نقل عمومی بین آب، طرح نتأمین تسهیالت محلی، تأمی

های مرکزی، سیاست کاهش های اجرا شده در این دوره یعنی سیاست سکونتگاهسیاست«. تر خواهد ساختاقتصادی

دهد. عالوه خوبی نشان میه بندی روستاها این موضوع را بها و خدمات( و سیاست طبقهریزی شده )سکونتگاهبرنامه

-ه نیز از سیاستکبر این سیاست ساخت روستاهای جدید در نقاط مستعد یا اسکان مجدد در محل روستاهای مترو

 (.23: 1130نی، آن در این کشور وجود دارد )رضوا مواردی از اجرای 1330و  1310های هایی بوده که در دهه

 تحقیق:  روشمواد و 

ای آوری اطالعات نیز مبتنی بر مطالعات کتابخانهباشد، جمعتحلیلی می –تحقیق در این پژوهش، توصیفی روش      

های مورد بررسی، از کتب و و میدانی با استفاده از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه بوده است. برای تعیین شاخص

ه آثار و پیامدهای طرح در دو دوره قبل و بعد از جابترتیب جی استفاده شده است. بدینخلی و خارمنابع معتبر دا

شامل سرپرست خانوارهای سه روستای بابازید، وره جامعه آماری تحقیق  .مورد بررسی قرار گرفته است هاجایی روستا

با  اند. حجم نمونهان جدید ساکن شدهبه جا شده و در مککه با اجرای این طرح جاباشد می زرد و خرسدر علیا

پس از  تصادفی انتخاب شده و گیریکه به صورت نمونه خانوار تعیین گردید 121استفاده از فرمول کوکران تعداد 

های بدست . دادهمبنای تحقیق قرار گرفته است 111 های ناقص در انتها تعدادها و حذف پرسشنامهتکمیل پرسشنامه

مورد تحلیل قرار گرفته  tو آزمون  ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون SPSSافزار با استفاده از نرمآمده از پرسشنامه 

باشد که در دهستان مالوی در روستاهای مورد مطالعه شامل سه روستای وره زرد، خرسدر علیا و بابازید می است.
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 511نفر ) 2062مجموعاً  1130ال در س این سه روستا جمعیت(. 1. )شکل شماره شهرستان پلدختر قرار دارند

درصد از  30. فعالیت اقتصادی غالب در این روستاها شامل کشاورزی و دامداری است که بیش از است بوده (خانوار

 .(1130، مرکز آمار ایران) .جمعیت این روستاها در آن اشتغال دارند

 
 موقعیت روستاهای مورد مطالعهنقشه  -6شکل 

 ی تحقیق: هایافته

و میزان رضایت آنان از مکان  به جایی این روستاها از دیدگاه ساکنانام اول تحقیق به بررسی ضرورت جادر گ      

درصد( از جامعه آماری مورد بررسی ضرورت جابه جایی را خیلی زیاد و زیاد  63نفر ) 13 پرداخته شده است. شده،

درصد( خیلی 2نفر )  1و  به جایی را کمورت جارصد( ضرد 10نفر ) 12درصد( متوسط و  20نفر ) 21اند، اعالم کرده

میزان  در ارتباط با .بوده است زیادیعنی  36/1به جایی از نگاه ساکنان برابر با لذا میانگین ضرورت جا اند.دانسته کم

 درصد( 13) نفر 21درصد( زیاد،  12نفر ) 16 خیلی زیاد، درصد( 21نفر ) 23 نیز مکان انتخاب شده رضایت از

و میانگین رضایت از مکان  اندرا انتخاب نمودهخیلی کم  درصد( 12نفر ) 12 کم ودرصد(  15نفر ) 13، متوسط

 .(1 شماره جدول)  یعنی متوسط بوده است. 56/1منتخب 
 ضرورت جابه جایی و میزان رضایت ساکنان از مکان انتخاب شده -6 جدول

 یسطح معنادار درجه آزادی T مقدار  میانگین شاخص

  000/0 116 012/3 36/1 ضرورت جا به جایی

 000/0 116 235/2 56/1 رضایت از مکان انتخاب شده

 .1132گان، نگارندیافته های تحلیلی : نبعم                       

 :فضایی –پیامدهای کالبدی

شاخص استفاده شده  1ر از به جایی روستاهای مورد نظفضایی حاصل از جا -امدهای کالبدیبه منظور تحلیل پی      

را قبل و  01/0 ها تفاوت معناداری در سطحشود همه این شاخصمشاهده می 1 شماره است و همانگونه که در جدول

 افزایش استحکام دهد. بیشترین تأثیر کالبدی حاصل از اسکان مجدد این روستاها دربه جایی نشان میبعد از جا

اند ورد بحث بعد از جابه جایی با استفاده از مصالح جدید و بادوام ساخته شدهمساکن بوده است. مساکن روستاهای م

واسطه آن میزان رضایت ساکنان نیز افزایش یافته است. ه که این عامل باعث افزایش استحکام این مساکن گردیده و ب

یینی بوده و به علت عدم های میدانی حاکی از آن است که مساکن قدیمی روستا اغلب دارای کیفیت پانتایج برداشت
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توان به اند. در همین راستا میبوده پذیرهای اجرایی و ضوابط آن، در برابر سوانح طبیعی آسیبتوجه به آیین نامه

 110به جایی برابرمعه آماری مورد نظر در قبل از جاافزایش مساحت مساکن اشاره کرد، متوسط مساحت مساکن جا

 متر مربع افزایش یافته است. 203بعد از جا به جایی به  متر مربع بوده است که این رقم

احداث شده است های از پیش تعیین شده و اصول مهندسی به جایی با استفاده از طرحمعابر روستا نیز بعد از جا     

د چشمگیری اند و در نتیجه میزان رضایت از معابر رشکه تا قبل از آن معابر از کیفیت چندانی برخوردار نبودهحالیدر

به جایی بهبود یافته و بواسطه آن روابط رتباطی منتهی به روستا بعد از جارا داشته است. همچنین کیفیت خطوط ا

ها و خدمات و شهری و روستایی اطراف نیز بیشتر شده است، در ارتباط با وضعیت کاربریهای سکونتگاهروستا با 

حاکی از افزایش نتایج تحقیق  نیز وضعیت به همین گونه بوده وامکانات موجود در روستا و نحوه دسترسی به آن 

 .(2شماره  جدول. )رضایت ساکنان بعد از جا به جایی دارد

 فضایی قبل و بعد از جا به جایی –پیامدهای کالبدی  -2جدول

 سطح معناداری Zمیزان  رتبه برابر رتبه مثبت رتبه منفی شاخص

-333/1 13 31 6 به روستاهای منتهی ها و جادهرضایت از راه  0 

-112/3 3 105 1 رضایت از وضعیت معابر روستا  0 

-151/3 2 112 1 استحکام مسکن  0 

 0 -352/3 2 103 2 گرایش به ساخت مساکن به سبک مساکن شهری

 0 -125/5 26 66 5 های موجود در روستارضایت از وضعیت کاربری

 .1132گان، نگارندیافته های تحلیلی : نبعم      

 :زیست محیطی پیامدهای

های روستاییان در ارتباط با پیامدهای زیست محیطی نشاان از رضاایت آناان از وضاعیت فضاای      بررسی دیدگاه       

 اماا کیفیات آب آشاامیدنی روساتا و     ،دارد بعد از جا به جایی و سیستم دفع فاضالبهای سطحی آوری آبجمع ،سبز

باه جاایی   شد مساکن این روستاها بعد از جا تر عنوانهمانگونه که پیش .ندانی نداشته استچها تفاوت دفع زباله نحوه

اند، در همین راستا سیستم دفع فاضالب نیز در ایان مسااکن   با استفاده از مصالح بادوام و اصول مهندسی ساخته شده

شدند بعد از جاباه جاایی بواساطه    های خانگی در محیط روستا رها میبهبود یافته است و برخالف گذشته که فاضالب

اف ایان  باه جاا شادن روساتاها مراتاع اطار      شود. مکان انتخاب شده بارای جا احداث کانیو و جدول، هدایت و دفع می

ها  قسمتی از منابع آب و خاک دهساتان ماورد تخریاب قارار گرفتاه اسات،       به جا شدن آنروستاها بوده است و با جا

های جاذبی بارای دفاع فاضاالب، روناد تخریاب را شادت        ر روستاها و حفر چاههمچنین ساخت و ساز مساکن و معاب

دهاد.  به جاایی نشاان مای   معناداری را در قبل و بعد از جا بخشیده و در نتیجه میزان آلودگی منابع آب و خاک تفاوت

 (.1شماره  )جدول
 پیامدهای زیست محیطی قبل و بعد از جا به جایی -1جدول 

 سطح معناداری z میزان رتبه برابر ثبترتبه م رتبه منفی شاخص

-522/5 26 66 5 میزان آلودگی منابع آب و خاک در روستا  0 

-035/5 16 61 20 رضایت از سیستم دفع فاضالب در روستا  0 

-202/1 21 55 21 جمع آوری آبهای سطحی  1 

-010/1 10 51 16 رضایت از وضعیت دفع زباله ها در روستا  235 

-332/2 60 22 11 ت فضای سبز روستارضایت از وضعی  0 

-611/1 61 13 11 کیفیت آب آشامیدنی روستا  102 
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 :پیامدهای اجتماعی

در  میازان امنیات  به جایی این روستاها با پیامدهای اجتماعی حاصل از جا اولین شاخص مورد بررسی در ارتباط        

باا   است، در حقیقت اکثر ساکنان ایان روساتاها   نداشتهداری تفاوت معنا ،شودمشاهده میباشد و همانگونه که آنها می

به جاایی در شارایط مناسابی    وستاها را چه قبل و چه بعد از جامیزان امنیت این ردر نتیجه یکدیگر خویشاوند بوده و 

ه فاریح، دسترسای با   برای تعیین کیفیت زندگی از پنج شاخص وضعیت تغذیه، امید به آینده، میازان ت  .قرار داده است

ها امید به آیناده  درمانی و سواد و تمایل به ادامه تحصیل استفاده شده است. در میان این شاخص –امکانات بهداشتی

به جایی روساتاها چشامگیر   ته و تفاوت میان قبل و بعد از جاو دسترسی به امکانات بهداشتی افزایش چشمگیری داش

 (.2 شماره جدول. )باشدها تفاوت معنادار نمیاست ولی در دیگر شاخص
 قبل و بعد از جا به جاییاجتماعی پیامدهای  -4جدول

 سطح معناداری zمیزان  رتبه برابر رتبه مثبت رتبه منفی شاخص

-113/1 60 11 20 میزان امنیت در روستا  36/0 

-131/1 23 62 22 مشارکت در امور روستا  0 

-316/1 21 66 23 احساس تعلق به روستا  0 

-022/1 13 16 1 ی در روستاتمایل به زندگ  0 

-115/1 12 52 11 تعامالت اجتماعی  133/0 

-232/1 21 52 22 وضعیت تغذیه  116/0 

-560/2 21 62 12 امید به آینده  010/0 

-620/0 12 20 21 میزان مسافرت و تفریح  515/0 

-062/1 23 31 6 درمانی -وضعیت بهداشتی   0 

 515/0 -652/0 21 21 21 سواد و تمایل به ادامه تحصیل

 .1132گان، نگارندیافته های تحلیلی : نبعم                   

و  % معناادار اسات  33با سطح اطمیناان  و احساس تعلق آنها بین دو دوره  ییمشارکت روستاییان در امور روستا        

ود خدمات و امکانات روستا از یک سو توان به بهببه جایی افزایش چشمگیری یافته است که این تغییر را میبعد از جا

های مختلف بارای ارتقاای   و افزایش کیفیت مساکن آنان نسبت داد. همچنین جا به جایی این روستاها و صرف هزینه

کیفیت مساکن از سوی روستاییان تنها در صورتی که احساس تعلق به روستا وجود داشته باشد قابل توجیه است. باه  

گاذاری در  به جایی به ساخت مساکن جدیاد و سارمایه   تا احساس تعلق نداشتند بعد از جاه روسعبارت بهتر اگر آنها ب

کردند که در همین راستا مشارکت آنان نیز در امور روستا افازایش یافتاه اسات. از ساوی دیگار باا       اقدام نمیروستاها 

در روستا نیز بیشاتر شاده و تفااوت    گذاری ساکنان و صرف وقت و هزینه از سوی آنان، میزان تمایل به اقامت سرمایه

 دهد.معناداری را نشان می

 تعاداد خاانوار   اماا  داشاته  به جایی روندی رو به رشاد در روستاهای مورد نظر بعد از جا جمعیت و تعداد خانوار        

 و وره زردبابازیاد،   متوساط جمعیات هار خاانواده در روساتای     است.  نسبت به میزان جمعیت افزایش بیشتری داشته

، 21/1به جاایی باه   که این رقم بعد از جااست در حالینفر بوده  23/2و  12/2 ، 01/5به جایی قبل از جا خرسدر علیا

تاوان  باشد اماا مای  چند عوامل متعددی در این امر دخیل می هر .(5شماره  )جدول. کاهش یافته است 53/1 و 30/1

های دولتی به منظور ساخت ت و تسهیالت پرداختی از سوی ارگانامل دخیل در این امر را اعتباراوترین عمهم یکی از

 گردیاده مسکن جدید دانست. به عبارت بهتر، برای ساخت مسکن در مکان جدید برای هر خانوار اعتبااراتی پرداخات   
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ر عد خانواب و در نتیجهاین عامل در افزایش تمایل روستائیان برای ازدواج و تشکیل خانواده تأثیرگذار گذاشته است لذا 

 دستخوش تغییرات بیشتری شده است.به جایی نسبت به میزان جمعیت بعد از جا
 به جاییهای مورد مطالعه قبل و بعد از جاتحوالت جمعیتی روستا -5جدول 

 

 نام روستا

 (1130جایی )بهبعد از جا (1135جایی )بهقبل از جا

 جمعیت خانوار
متوسط جمعیت 

 هر خانوار
 جمعیت خانوار

متوسط جمعیت 

 هر خانوار

 21/1 553 161 01/5 532 113 بابازید

 30/1 310 255 12/2 352 131 وره زرد

 53/1 112 31 23/2 131 35 خرسدر علیا

 . 1130و  1135سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  یافته های تحلیلی تحقیق با اقتباس از  :منبع                   

 :پیامدهای اقتصادی

ای روستاهای مورد نظر تغییر چندانی نکرده و همچنان حاکی از آن است که اقتصاد پایه ی تحقیقاهیافته       

بر وضعیت اکولوژیکی این روستاها بنا های مرتبط با آن است. معیشت غالب در این روستاها کشاورزی و فعالیت

اند، از آنجا اشتغال داشته هانان نیز به این فعالیتو بیشتر ساک مناسب بودهباز برای کشاورزی و دامداری منطقه از دیر

های زراعی و محل آن تغییری صورت به جایی این روستاها بیشتر مربوط به مساکن روستا بوده و در زمینکه جا

های میزان اشتغال به دامداری و تعداد دام نگرفته است، تغییر اشتغال نیز در این روستاها کمتر بوجود آمده است.

در اشتغال در  ،شودمشاهده می 6شماره  همانگونه که در جدول چک و بزرگ نیز تغییر چندانی نداشته است وکو

به های زراعی روستا بعد از جازمین از آنجا که باشد.تفاوت معنادار نمیصنعت  ، خدمات وهای مختلف کشاورزیبخش

 در دوره تفاوت محسوس نبوده است. نیز یدر راندمان و مقدار تولید محصوالت کشاورز جایی تغییر نکرده

که  اندو با مساحت بیشتر احداث شده وامداکن جدید با استفاده از مصالح باهمانگونه که پیشتر عنوان شد مس      

نوساز و جدید بودن آنها منجر به افزایش قیمت مساکن این روستاها شده است و تفاوت به همراه  این عوامل

هزار تومان برای هر متر مربع  50دهد. متوسط قیمت مسکن قبل از جابه جایی را نشان می 01/0معناداری در سطح 

هزار تومان افزایش یافته است. الزم به ذکر است که متأثر از  100بوده که این رقم بعد از جا به جایی به بیش از 

ه مرور افزایش یافته است. صنایع های موجود در حریم روستا نیز بهای زراعی و زمینقیمت مساکن، قیمت زمین

دستی نیز بنا بر اظهار نظر پرسش شوندگان در این دهستان چندان رایج نبوده و بعد از جا به جایی نیز تغییری در 

های روستایی باشد. در نتیجه جا به جا شدن سکونتگاهآن صورت نگرفته است و تفاوت میان دو دوره معنادار نمی

مندی از ناگون از جمله تغییر در کیفیت منابع اکولوژیکی روستا، کاهش و یا افزایش بهرهممکن است به دالیل گو

مورد  یهای کشاورزی و غیره تغییر یابد. در محدودهمنابع آب و خاک، تغییر در میزان فاصله میان روستا و زمین

نداشته و همچنان کشاورزی و دامداری  به جایی تغییر چندانیختار اشتغال روستاییان بعد از جامطالعه از آنجا که سا

های زندگی، میزان امنیت و معیشت غالب بوده است، میزان درآمد ساکنان و همچنین توانایی آنان در تأمین هزینه

 (. 6 شماره )جدول .باشدهای اشتغال نیز تغییری نکرده و تفاوت معنادار نمیرضایت شغلی و فرصت
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 بل و بعد از جا به جاییپیامدهای اقتصادی ق -1جدول 

 رتبه منفی شاخص
رتبه 

 مثبت
 zمیزان  رتبه برابر

سطح 

 معناداری

-151/1 10 50 11 اشتغال در بخش کشاورزی  250/0 

-363/0 10 12 15 اشتغال در بخش خدمات  112/0 

-665/0 26 11 12 اشتغال در بخش صنعت  506/0 

-311/2 13 10 23 زمین زراعی زیر کشت  005/0 

ار تولید محصول مقد

 )راندمان تولید(
11 51 21 101/1-  033/0 

-622/3 1 101 1 قیمت مساکن  0 

-115/0 102 3 6 وضعیت صنایع دستی  213/0 

-112/0 21 51 21 میزان درآمد  103/0 

تأمین هزینه های جاری 

 زندگی
21 52 13 161/0-  221/0 

-132/1 10 55 12 رضایت شغلی  211/0 

-115/0 12 13 22 امنیت شغلی  /0215 

-221/1 11 23 11 های شغلیمیزان فرصت  221/0 

 .1132گان، نگارندیافته های تحلیلی : نبعم                           

های مورد دهد که بیشترین تأثیر جابه جایی روستانشان میدر میان ابعاد مختلف مورد بررسی  tنتایج آزمون       

های بعدی قرار فضایی بوده است. همچنین ابعاد زیست محیطی و اجتماعی نیز در رتبه –مطالعه در ابعاد کالبدی

 باشد. در ارتباط با ابعاد اقتصادیدرصد میان دو دوره معنادار می 33اند و تفاوت در این ابعاد با سطح اطمینان داشته

 (.1ه شمار )جدول .به جایی معنادار نبوده استنیز تفاوت میان قبل و بعد از جا
 اثرات کالن جا به جایی بر روستاهای مورد مطالعه -1جدول 

 شاخص

 میانگین

 T مقدار
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
قبل از 

 اجرای طرح

بعد از جا به 

 جایی

 000/0 116 -101/20 05/6 51/1 کالبدی

 000/0 116 -160/3 26/2 21/1 زیست محیطی

 000/0 116 -105/5 11/5 31/2 اجتماعی

 031/0 116 -612/1 10/1 56/1 اقتصادی

 .1132گان، نگارندیافته های تحلیلی : نبعم                            

 :گیرینتیجه

تواند ضمن مدتی است که اگر به خوبی مدیریت شود میکان مجدد از جمله راهبردهای بلندجابجایی و اس      

 نتایج بدست آمده س از سوانح طبیعی منجر گردد. با این وجودهای بازسازی پکاهش تلفات جانی، کاهش هزینه

ه و زیست محیطی بوده است و ب مجدد این روستاها در زمینه کالبدی ثیر اسکانأکه بیشترین ت حاکی از آن است

استحکام  افزایش های اجتماعی و اقتصادی نیز تغییراتی صورت گرفته است.برخی شاخص در این عوامل یواسطه
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ثیرات أکیفیت خطوط ارتباطی و معابر روستا همچنین دسترسی به خدمات و امکانات از جمله این ت بهبود، مساکن

باشد که متأثر از آن احساس تعلق، امید به آینده و میزان مشارکت نیز در میان روستاییان افزایش یافته است. می

توان به افزایش نفی نیز بوجود آمده است که میبه جا شدن این روستاها برخی تبعات ما جاالزم به ذکر است که ب

 میزان آلودگی منابع آب و خاک اشاره کرد.

نسبی شوندگان رضایت از نظر روستاییان میزان توفیق اجرای این طرح در حد قابل قبولی بوده و بیشتر پرسش      

این طرح نتواند آنچنان که  به جایی باعث شده است کهضایت کامل از مکان منتخب برای جاعدم ر اما داشتند

فقدان مطالعات پیش توان میشود را کاهش توفیق آن می ترین عاملی که منجر بهمهملذا  شایسته است توفیق یابد.

حقیقت امر آن است  شود.که جای خالی آن کامالً احساس می دانستعدم توجه به نقش مردم و مشارکت و  از اجرا

مردم در امور مربوط به عمران و توسعه روستاها به طرق مختلف مورد تأکید قرار  که لزوم توجه به مشارکت و نقش

این در صورتی است که مردم به عنوان  ن مسئولین و روستاییان وجود دارد وگیرد اما در عمل شکاف فراوانی بیمی

ها این قبیل طرحها و برنامه گذاری باالیی در موفقیتتوانند تأثیرهای محلی میعامالن اصلی و ذینفع به عنوان قدرت

های روستایی بر سکونتگاهبررسی آثار جابه جایی  ( Fakudze, 2000این یافته با نتایج مطالعات ) داشته باشند.

مطابقت شرق استان گلستان  ( که به ترتیب1131و  محمدی استاد کالیه ) کیفیت زندگی میفنگو در تیستیکاما

اما در مجموع توانسته رضایت نسبی  ؛ها اثرات منفی را بر زندگی روستاییان داشتهبه عبارتی هر چند این طرحدارد. 

گویای آن است که جابجایی و اسکان ( 1133در مقابل نتایج تحقیقات رحمتی و نظریان )را به همراه داشته باشد. 

و نتوانسته آن  مراه داشته استوانی را به هااجتماعی فر ،ریزی قبلی ابعاد سوء اقتصادیمجدد روستاییان بدون برنامه

توان در مجموع اینگونه می .رفت در بهبود کیفیت زندگی و معیشت روستایی موثر واقع گرددگونه که انتظار می

اقتصادی،  ساختار کالبدی توجه شده است و های فیزیکی وجنبه ها بیشتر بهدر اجرای این طرح استنباط  نمودکه

را، نظارت و کنترل  فقدان مطالعات پیش از اج .مورد توجه مسئوالن مرتبط بوده استحیطی کمتر ماجتماعی و زیست

بنابراین توفیق این  باشد.ثر در این امر میعوامل مؤ دیگرو عدم توجه به نقش روستائیان از جمله ضعیف مسئولین 

توجه به ابعاد کالن اجتماعی  بعد ینخست نیازمند مشارکت و همراهی روستاییان و در درجه یها در درجهگونه طرح

 باشد.مذکور می یهااقتصادی و زیست محیطی ناشی از اجرای طرح

:مأخذمنابع و   

ارزیابی کیفیت زندگی در روستاهای (: »1131محمدرضا و امین محمدی )پهلوان زاده، حمیده، رضوانی،  .1
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  .31-115صص  تهران، ،111محیط روستا، شماره 
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 .52-66 صص تهران، ،2زیست، شماره  محیط
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