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 پذیري جوامع روستایی  تحلیل و سنجش آثار اسکان مجدد بر زیست
  زده شرق استان گلستان) (مطالعه موردي روستاهاي سیل

 
 *** زادهحمیده پهلوان**،  محمدامین خراسانی،  * امین محمدي استادکالیه  



  18/07/1395                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله:                                
  26/11/1395                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

    چکیده
 از حکایت نیز موجود شواهد و شوندباعث می توسعه به رو کشورهاي در ویژهبه را ايگسترده هاي، خسارت طبیعی مخاطرات ساله همه

از رویکردهـاي اصـلی بـراي بازسـازي      دارند. اسـکان مجـدد، یکـی    فراوانی و نظر شدت از طبیعی ي ها بحران وقوع انواع مداوم افزایش
در نواحی شرقی استان گلستان منجر به رخداد  1384ي شدید در مرداد  ها هاي روستایی پس از وقوع سیالب است. بارش باران سکونتگاه

جـایی   سـتا و جابـه  رو 3جایی محدود  زده، به جابهمنظور جلوگیري از تکرار مجدد رویداد سیل در مناطق سیل دو سیل ویرانگر گردید. به
 دیـده  زیادي خسارات آن هايسرشاخه گرگانرود و اخیر هايسیالب در تپه کهي کالله و مراوه ها شهرستان روستاي توأم با تجمیع یازده

 دیـده از سـیل بـر میـزان    جایی روسـتاهاي آسـیب   هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیرات جابه فراغی اقدام گردید. منطقه به بودند،
پذیري بر تجربه انسان از مکان تمرکـز نمـوده و ایـن     پذیري ادراك شده توسط ساکنین محلی در منطقه مورد مطالعه است. زیست زیست

جایی محدود و تجمیـع از نظـر    گیرد. بدین منظور جهت مقایسه دو الگوي جابهتجارب را در ظرف زمانی و مکانی مشخص در نظر می
پذیري در منطقه مورد مطالعه گردید. با اسـتفاده از   ده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته اقدام به سنجش زیستپذیري، با استفا میزان زیست

پذیري، بهترین  گانه زیست هاي مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در الگوي تجمیع روستاها، در بین ابعاد سهنمونه tآزمون 
جایی محدود، در بین  هاي بعد قرار دارند. در الگوي جابه محیطی و اقتصادي در رتبهاما ابعاد زیست وضعیت متعلق به بعد اجتماعی است

محیطی بوده و پس از آن بعد اجتماعی و در انتها بعد اقتصادي قرار دارد. پذیري، بهترین وضعیت متعلق به بعد زیست گانه زیست ابعاد سه
داري وجـود نـدارد.   پذیري، تفاوت معنـا  الگوهاي اسکان مجدد در زمینه میزان تغییرات زیستدهنده آن است که بین  همچنین نتایج نشان

ترین یافته تحقیق بدین قرار است که فارغ از انتخاب هر الگویی براي اسکان مجدد، توجه به وجود شرایط زیسـتی در محـل جدیـد     مهم
ریزان بر  پذیر از بیشترین اهمیت برخوردار است و باید تالش برنامه جهت قرار گرفتن شرایط کار و زندگی مردم در یک سکونتگاه زیست

 باشد. -با هر الگویی از اسکان مجدد –فراهم ساختن کیفیت مناسب زندگی در سکونتگاه جدید 
  
  

  .استان گلستان بالیاي طبیعی، پذیري، زیست اسکان مجدد،: واژگان کلیدي
  
 aminmohammadi@gonbad.ac.ir .وستایی دانشگاه گنبدریزي ر استادیار جغرافیا و برنامه *

  .ریزي روستایی دانشگاه تهران استادیار جغرافیا و برنامه** 
  .ارشد طراحی محیط دانشگاه تهران آموخته کارشناسی دانش ***
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  مقدمه   
 اي گسـترده  هايطبیعی، خسارت مخاطرات ساله همه

 و شـوند باعث می توسعه به رو کشورهاي در ویژهبه را
 انواع وقوع مداوم افزایش از حکایت نیز موجود شواهد
دارنـد   اوانـی فر و نظـر شـدت   از طبیعـی  ي هـا  بحـران 

)Aldrich, 2012.(     افزایش میزان وقـوع بالیـاي طبیعـی
خانمـان  در جهان هر ساله باعث افزایش شمار افراد بـی 

 73954مـیالدي بـالغ بـر     2013شده است. تنها در سال 
نفر بر اثر بروز بالیاي طبیعی در جهان جـان خـود را از   

 يهـا  سـکونتگاه میلیون نفر نیز  9/2دست داده و بیش از 
. در طـی  )EM-DAT, 2014(انـد  خود را از دست داده

دهه گذشته کشورهاي آسیایی بیشـترین تعـداد قربانیـان    
-Guha(انـد  بالیاي طبیعـی را بـه خـود اختصـاص داده    

Sapir, 2013 .(  
 هـاي  ویژگـی  مجموعـه  واسطهبه نیز ایران بین این در

 از و شده را متحمل زیادي ي ها بحران محیطی، و انسانی
 طبیعـی  مخاطرات برابر در پذیرآسیب کشورهاي جمله

 1390تـا   1360هـاي   کشور ایران در طی سـال  باشد.می
بلیه طبیعی بـوده کـه در ایـن میـان بـالغ بـر        146شاهد 

هشتاد هـزار نفـر از هموطنـان جـان خـود را از دسـت       
    ).1391اند (محمدي استادکالیه و همکاران،  داده

و اثرگـذاري بسـیار   تکرار حوادث غیر مترقبه طبیعـی  
ي انسانی از یـک  ها سکونتگاهها  بر کالبد ناتوان  زیاد  آن

ــابع و   ــه از من ســو و ضــرورت اســتفاده صــحیح و بهین
  هـاي نـوینی   ، شـیوه از سـوي دیگـر   هاي محدودسرمایه

کنـد کـه ضـمن ارائــه    از مداخلـه کالبـدي را طلـب مــی   
ــتر الزم     الگوهـــاي مناســـب بازســـازي، زمینـــه و بسـ

  بی بــه رشــد و توســعه درخــور و پایــدار جهــت دســتیا
ي  هــا را فــراهم ســاخته، همســو بــا آن از ایجــاد بحــران

ــه  ــوگیري ب ــل آورد عملکــردي جل ــدري،  عم   .)1380(ب
یکی از راهبردهاي مقابله با حوادث و بالیاي طبیعـی در  

ــده     ــران، پدی ــه ای ــعه از جمل ــال توس ــورهاي در ح کش
اها بـا  جـایی مکـانی روسـتاها و گـاه ادغـام روسـت       جابه

باشد که در این بین شیوه تجمیع و ادغام که یکدیگر می
هایی در ارایـه امکانـات و خـدمات اسـت،     داراي مزیت

نظر دست اندرکاران عمران و توسعه روستایی را بیشـتر  
  ).  1392است (جاللیان و همکاران، به خود جلب کرده

علـت   بهکه بررسی تجارب مختلف حاکی از آن است 
هـاي مربـوط بـه چگـونگی      و دستورالعمل فقدان قوانین
ي روسـتایی و از سـویی نبـود    هـا  سـکونتگاه مداخله در 

جـایی در   تعریفی فراگیر از مفـاهیم درجاسـازي و جابـه   
اي، ابهام در کاربرد این رویکردها و  هاي مداخله سیاست

عدم مشارکت روستاییان در فراینـد بازسـازي روسـتاي    
اي بـوده کـه عمومـاً     نهجایی به گو جدید، پیامدهاي جابه

جـایی رضـایت    از جابـه  ،اند جا شده بازماندگانی که جابه
جایی اغلب به از دست دادن خوداتکـایی   نداشته و جابه

و در مواردي خالی از  درروستاییان حس تعلق به مکانو
هاي احداثی در روستاي جدید، منجر  سکنه ماندن واحد

  .)1387(مسگري هوشیار،  شده است
  

 زمینه مناسب ایجاد روستایی، مجدد اسکان کلی هدف
 پرخطـر و  هـاي پهنـه  در واقـع  روسـتاهاي  استقرار براي

ها  آن  جایی جابه مختلف دالیلبه بنا که است روستاهایی
 و رفـاه  معیشـتی  وضعیت که طوريبه باشد،می ضروري 

 و گذشت جایی جابه از پس مختلف هايجنبه از ساکنین
 اسـاس ضـروري   ایـن  بر یابد. دبهبو کوتاه زمانی فاصله
 مکـان اسـتقرار   بهینـه  یـابی مکـان  و مجـدد  اسکان است

بـا   منطبـق  و مناسـب  هـاي  روش مبنـاي  بـر  روسـتاها 
پذیرد (رضوانی و همکاران،  صورت محیطی هاي ویژگی
 مجـدد  اسـکان  پیامـد  مهمترین است معتقد ). وبر1392

 و اسـت  اقتصـادي  بعـد  در روسـتایی  يهـا  سـکونتگاه 
 اقتصـادي  وضـعیت  دگرگونی باعث ی روستاهاجای جابه

 ).Webber et al, 2004( شود می روستاها این ساکنان
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از  نفـر  1777014استان گلستان بـا جمعیتـی بـالغ بـر     
باشـد. سـیالب   خیز کشور میها ي حادثه جمله است آن
هاي این استان  ناپذیر رودخانههاي جدایییکی از ویژگی

ــاران1385اســت (اردالن و همکــاران،  ــارش ب ــا ). ب ي  ه
در نواحی شـرقی اسـتان گلسـتان     1384شدید در مرداد 

ــه رخــداد دو ســیل ویرانگــر گردیــد کــه ایــن   منجــر ب
هـاي رخ داده  ترین سـیل بار ها از جمله خسارت سیالب

   ).Sharifi et al, 2012(در کشور بود 
  

منظور جلوگیري از تکـرار مجـدد رویـداد سـیل در      به
ام به انتقـال سـه روسـتا بـه فواصـل      زده، اقدمناطق سیل

کمتر از دو کیلومتر از محل قـدیم روسـتاها و همچنـین    
فراغـی   منطقـه  روستا بـه  جایی توأم با تجمیع یازده جابه

   ).1390گردید (منتظریون، 
ساز و اجـراي طـرح اسـکان     و ساخت عملیات اتمام با

فاصله زیاد برخی از روسـتاها از   دلیلمجدد در منطقه به
هاي جدید، دور افتادن برخی از روستاها از اراضی محل

اشتغال، از بین رفتن  وضعیت نگرفتن نظر کشاورزي، در
هاي معیشتی، مشکالت فرهنگی و اجتماعی و ... فعالیت
 پذیري جوامع دستخوش تغییرات گردید.زیست

تاکنون مطالعات متعددي در زمینـه اثـرات اقتصـادي،    
هـاي  ی اجـراي طـرح  محیطـ اجتماعی، کالبدي و زیست

اســکان مجــدد صــورت گرفتــه اســت کــه از آن جملــه 
ــی ــوان م ــاران (  ت ــران و همک ــات زه ــه مطالع )، 2011ب

)، پیک و همکـاران  1390)، منتظریون (1388اردشیري (
) اشاره نمود. امـا در خصـوص اثـرات الگوهـاي     2014(

پـذیري جوامـع تـاکنون     مختلف اسکان مجدد بر زیست
  است.  گرفتهتحقیقات معدودي انجام 

ترسـیم تـوان و    بـراي  که است مفهومی پذیريزیست
قابلیت یک مکان براي تأمین نیازهـاي زیسـتی سـاکنان    
اعم از مادي و غیرمادي در جهت ارتقاي کیفیت زندگی 

هاي عمـوم شـهروندان   و ایجاد بستر شکوفایی توانمندي

پـذیري و   طـور کلـی تعـاریف زیسـت     رود. بـه می کار به
ــاع زیســ  ــه متنــوعی از     تاجتم ــذیر شــامل مجموع پ

وسـیله یکسـري اصـول     موضوعات مختلف است که بـه 
شوند: دسترسی، برابـري و مشـارکت کـه     راهنما بیان می

ــت ــاي آن  زیس ــر مبن ــذیري ب ــی  پ ــکل م ــا ش ــد.  ه   گیرن
هـا بـه    آن  کیفیت زندگی شهروندان به میـزان دسترسـی  

ــاخت ــات، آب و   زیرسـ ــل، ارتباطـ ــل و نقـ ــا (حمـ   هـ
ا، هواي پاك، مسکن مناسب، شغل راضـی  بهداشت)، غذ

هـــا بســـتگی دارد.  کننـــده و فضـــاي ســـبز و پـــارك
ــت ــزان    زیس ــه می ــین ب ــکونتگاه همچن ــک س ــذیري ی   پ

گیـري   دسترسی ساکنان آن به مشارکت در فرایند تصمیم
ــتگی دارد    ــم بسـ ــان هـ ــأمین نیازهایشـ ــت تـ   در جهـ

هاي جایی روستا با اجراي طرح جابه). 1391(خراسانی، 
  هـایی  دگرگـونی  شرق اسـتان گلسـتان،  واقع در  زدهسیل

کالبدي این روستا پدیـد آمـده   -در ابعاد مختلف فضایی
  است و سیستم اقتصـادي، اجتمـاعی و کالبـدي روسـتا     

از این رو بررسی  .به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است
  پذیري روستاهاي مورد مطالعه پـس از جابجـایی    زیست

یی برخـوردار اسـت تـا    و اسکان مجـدد از اهمیـت بـاال   
میزان توفیـق ایـن راهبـرد در احیـاي حیـات اجتمـاعی       
اقتصـادي در ایـن روسـتاها مــورد بررسـی قـرار گیــرد.      
بنابراین، هدف از انجام تحقیق حاضـر بررسـی تـأثیرات    

از سـیل بـر ادراك    دیـده  آسـیب جـایی روسـتاهاي    جابه
هـاي   پذیري ساکنین محلی با استفاده از شـاخص  زیست

  هـاي مناسـب    باشد. قابل ذکر است که شاخصذهنی می
طور خاص بـراي ایـن تحقیـق     پذیري به و مرتبط زیست

ــایی و     اســتخراج شــده و پــس از بررســی روایــی و پای
  زیـر مـورد اسـتفاده     سـؤال تأیید کلی آن براي پاسخ بـه  

  اند. قرار گرفته
 مبنـایی ایـن تحقیـق بـه شـرح       سـؤال بر ایـن اسـاس   

  زیر است:
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ي روسـتایی  هـا  سکونتگاهجدد مردم سیاست اسکان م
که ناشـی از وقـوع سـیل بـوده اسـت، چـه تـأثیري بـر         

 ي جدید داشته است؟ها سکونتگاهپذیري در  زیست
  مبانی نظري

 بـه  موضوع اهمیت دلیلبه حاضر مطالعه نظري مبانی
 اسـکان مجـدد روسـتایی    پذیري و زیست بخش زیر دو

 .است شده تقسیم
  پذیري زیست

تعدادي از مفاهیم و اصطالحات دیگر  پذیري با زیست
ــان، و    ــت مک ــدگی و کیفی ــت زن ــداري، کیفی ــد پای مانن

 ,Norris & Pittman(اجتماعات سالم در ارتباط است 

2000; Blassingame, 1998.(   ــف ــه تعریـ اگرچـ
پذیري از یک اجتماع به اجتماعی دیگر متفـاوت   زیست

ــت،  ــیاس ــوان م ــه  ت ــداف برنام ــاعی   از اه ــزي اجتم   ری
پـذیري بهـره گرفـت.     ایجاد معیارهاي بومی زیستبراي 

  پذیري غالباً براي تعریف ابعـاد مختلـف اجتمـاع     زیست
کـار   دهنـد، بـه  را شـکل مـی   هاي مشترکی که آنو تجربه

  شود. بر تجربه انسـان از مکـان تمرکـز نمـوده      گرفته می
و این تجارب را در ظرف زمانی و مکـانی مشـخص در   

 گیرد.نظر می
د با توجه بـه  توان میعنوان یک مفهوم  هپذیري ب زیست

شود بسیار گسترده  اي که در آن تعریف می بستر و زمینه
و یا محدود باشد. با این وجود، کیفیـت زنـدگی در هـر    
مکان در مرکز توجه ایـن مفهـوم قـرار داشـته و شـامل      

گیـري بسـیار متنـوعی اسـت کـه       نماگرهاي قابل انـدازه 
منیت و پایـداري، اجـزاي   معموالً تراکم، حمل و نقل و ا

  ).Perogordo, 2007(دهند  را تشکیل می ثابت آن
 اقتصـادي،  گونـاگون  هـاي علـت  بـه  بنـا  امروز زندگی
 مواجـه  ايهـاي گسـترده  چـالش  بـا  محیطی و اجتماعی

 برخـورداري از  بـراي  را شـهروندان  تقاضـاي  کـه  است
 شـکل  ابعـاد،  همـه  در تـر، کیفیـت  بـا  و مناسـب  محیط

 بـه  بنـابراین  ).1387فـرد و همکـاران،   (صـالحی  دهد می
 خـوب  شـرایط  شـود کـه   مـی  اطالق زیست قابل مکانی
 ساکنان شخصی همه پیشرفت و روانی اجتماعی، مادي،

 هايزیست زمینه قابل روستاهاي در باشد. فراهم  آن در
هـا  سـازي  تصـمیم  و گیريتصمیم در مشارکت همیاري،

 بـراي  ندارداسـتا  خدمات و امکانات همچنین است. باال
اسـت (صـادقلو و    فـراهم  روسـتاها  گونه این در زندگی

پذیري را  توان زیست ). نهایتاً می1393سجاسی قیداري، 
به معناي توان و قابلیت یک مکان براي تـأمین نیازهـاي   
زیستی ساکنان اعم از مادي و غیرمادي در جهت ارتقاي 

هـاي  کیفیت زندگی و ایجاد بسـتر شـکوفایی توانمنـدي   
  ).1391م ساکنین تعریف نمود (خراسانی، عمو
  

  مجدد اسکان
اسکان مجـدد بازتـابی از اجـراي بـه گزینـی اسـتقرار       

منظور برخـورداري از بهبـود    مجدد جمعیت روستایی به
هاي تولیدي و نیز بهسازي استانداردهاي زندگی فعالیت

  ).  1390است (پورطاهري و همکاران، 
هـا در   اسـت سیاست اسکان مجـدد یکـی از انـواع سی   

منظـور   ي روستایی است کـه بـه  ها سکونتگاهریزي برنامه
ویژه نظام بخشـی بـه توزیـع بهینـه     توسعه روستایی و به

نقاط روستایی و تأمین امکانات و خـدمات مـورد نیـاز    
 .)Agba et al, 2010(مطـرح شـده اسـت     روسـتاییان 

 طــور کلــی اســکان مجــدد روســتایی بیشــتر پــس از  بــه
شـود   ی در مناطق روستایی انجام میوقوع حوادث طبیع

د بـه رفـع مشـکالت مـردم روسـتایی کمـک       توان میکه 
بســیاري کنــد. معمــوالَ چهــار الگــوي اجرایــی الگــوي  

جـایی و   درجاسازي، الگوي توسعه پیوسته، الگوي جابه
ــتاهاي    ــازي روس ــراي بازس ــام ب ــع و ادغ ــوي تجمی الگ

عـی  شده در اثر بروز بالیـاي طبی  و یا تخریب دیده آسیب
 شود.  در پیش گرفته می
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دهند که رابطه نزدیکـی   مطالعات و تجربیات نشان می
هـا    جایی، تجمیـع و میـزان موفقیـت  آن    بین دالیل جابه

وجود دارد. اساساً شـانس موفقیـت اسـکان مجـددها و     
ریزي شده بسیار بیشـتر از   هاي داوطلبانه و برنامه تجمیع

شده اسـت. در  ریزي ن اسکان مجددهاي اجباري و برنامه
ریــزي نشــده، میــزان  بیشــتر اســکان مجــددهاي برنامــه

جهـاد  ( همکاري مردم چنـدان زیـاد نیسـت   مشارکت و 
  ).1385، تهران، دانشگاهی

  

  شناسی منطقه مورد مطالعه و روش
اداري منطبق بـر  -سیاسی نظر از مطالعه مورد محدوده

تپـه در شـرق   ي کالله و مراوه ها هایی از شهرستانبخش
باشد. مراکز جمعیتی در تحقیق حاضـر  ن گلستان میاستا

ــع    ــی (تجمی ــهر فراغ ــتاي    11ش ــه روس ــتا) و س روس
باشـند. در  قجـه پـایین مـی   قجه باال و بقکسن، بق قوالق

نمــایی از شــهر جدیــد فراغــی و در  1تصــویر شــماره 
نمایی از روستایی بق قجه پایین پس از  2تصویر شماره 

  جایی نشان داده شده است.جابه
با توجه بـه ماهیـت و اهـداف موضـوع      حاضر تحقیق

پذیري الگوهاي اسـکان مجـدد پـس از     سنجش زیست"
 هـاي داده گـردآوري  .اسـت  تحلیلی -توصیفی " سوانح
 شده تهیه میدانی و اسنادي روش از استفاده با نیاز مورد

است. با توجـه   پرسشنامه ابزار بر میدانی مبتنی روش که
در کشور و نیز سـابقه بسـیار    به نو بودن موضوع تحقیق

انــدك ایــن موضــوع در مطالعــات روســتایی در ســطح 
هـا  جهان، در این تحقیق ابتدا اقدام به استخراج شاخص

ــت  ــاي زیس ــمول   و نماگره ــتاهاي مش ــذیري در روس پ
هاي اسکان مجدد و در مرحله بعد، انطبـاق آن هـا    طرح

در با شـرایط روسـتاهاي منطقـه مـورد مطالعـه گردیـد.       
ه اول و با استفاده از بررسـی مطالعـات انجـام شـده     مرحل

هاي مربوطـه اسـتخراج گردیـد و    در سطح جهان، شاخص
در مرحله دوم، با استفاده از پرسشنامه طراحی شـده بـراي   

هـاي اسـتخراج   هـا و مؤلفـه  محققان، از بین کلیه شـاخص 
هـا و نماگرهـاي تحقیـق بـه شـرح زیـر بـا        شده، شاخص

ر اسـتخراج شـده و پـس از عبـور از     استفاده از منابع مذکو
فیلتر پرسشنامه اولیه مرحلـه پـیش آزمـون، در پرسشـنامه     

  ).1نهایی مورد استفاده قرار گرفتند (جدول شماره 
جامعـه آمـاري تحقیـق حاضـر سرپرسـتان خانوارهـاي       

خانوار در شـهر جدیـد فراغـی     1043 که روستایی هستند
 1390سـال  خانوار در روستاي بق قجـه پـایین در    349و 

اسکان داشته اند. با توجه به تشکیل شـهر جدیـد فراغـی    
صــورت  جــا شــده کــه بــهروســتاي جابــه 11از تجمیــع 

انـد، در  محالت جدا از هم در کنار یکدیگر اسـکان یافتـه  
این تحقیق دو روستاي پاشـایی و سـیدلر از شـهر جدیـد     
فراغی (الگـوي تجمیـع) و روسـتاي بـق قجـه پـایین (از       

  برداري انتخاب شدند.ایی) جهت نمونهج الگوي جابه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

.نماي از شهر جدید فراغی. 1ت   

.روستاي بق قجه پایین. نماي از 2ت   
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جهت تعیین تعداد پرسشنامه مورد نیاز (حجـم نمونـه)   
در تحقیق حاضر از فرمول کوکران استفاده شد. بـا توجـه   

درصـد و ضـریب    95، سـطح اطمینـان   به فرمول کـوکران 
پرسشـنامه   خانوار بـراي تکمیـل   118، تعداد 05/0خطاي 

 و اسـکان مجـدد  رابطـه  بـا  ارتبـاط  انتخاب گردیدنـد. در 
 هـاي و تئـوري  هـا نظریـه  مسـتقیم  طـور بـه  پذیري زیست

 غیرمسـتقیم  طـور بـه  بلکـه  ندارد وجود ايحمایت کننده
 و پـذیري  زیسـت  ها پیرامـون دیدگاه و نظرات از توان می
بـا   و برد سود روستایی نواحی اسکان مجدد در اثرات نیز
اسـکان   رابطـه  بررسـی  راسـتاي  در ها آن  تلفیق و لعهمطا

  در نواحی روستایی گام برداشت. پذیري زیست مجدد و
سیسـتماتیک  -صورت تصادفی ها به توزیع پرسشنامه

در بین خانوارهاي ساکن صورت گرفت. با توجـه بـه   
اینکه تکمیل پرسشنامه به تنهایی ابـزاري کـافی بـراي    

ري اطالعات تشخیص داده نشد، ابتدا از طریـق  گردآو
 هاي عمیق موردي و گروهی مشاهده میدانی، مصاحبه

 با ساکنین و بررسی اسناد و مدارك موجـود سـعی در  
 ایی کامـل ـاسـاز براي شنـگردآوري اطالعات مورد نی

 منطقـه مـورد مطالعـه گردیـد و سـپس اقـدام بـه        شـرایط 
  پانل رـها با نظ هتدوین پرسشنامه گردید. روایی پرسشنام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــران متشــکل از  متخصصــان و صــاحب ــر از  10نظ نف
ریزي روسـتایی، توسـعه    هاي جغرافیا و برنامه اساتید رشته

ــه  ــتایی و جامع ــرویج روس ــد   و ت ــتایی تأیی ــی روس شناس
هــاي مــورد اســتفاده اساســاً از  گردیــد. بــراي پرسشــنامه

هاي در طیف لیکرت پـنج مقیاسـی   ت بسته با پاسخسؤاال
هـا   تکمیل پرسشـنامه  اند. در گام دیگر پس از ده شدهاستفا

و رفــع نـــواقص احتمــالی، اطالعـــات مــورد نیـــاز از    
جهـت رسـیدن بـه اهـداف      ها استخراج شده و پرسشنامه

تحقیــق مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل آمــاري قــرار  
اسـکان   نقـش  منظور بررسی حاضر به در پژوهش .گرفت
 اسـتفاده  T، از آزمـون  روسـتاییان پـذیري   بر زیست مجدد

از  جهت تعیین پایـایی پرسشـنامه بـا اسـتفاده     شده است.
پرسشنامه، پیش آزمون انجـام شـد کـه مقـدار آلفـاي       30

ــاد،     ــوع ابع ــراي مجم ــده ب ــبه ش ــاخ محاس  873/0کرونب
 دست آمد. به

ــهدر تحلیــل داده منظــور اســتخراج نمــره نهــایی،   هــا ب
 5لیکـرت   ر طیـف هاي پرسشنامه دمیانگین نمره در گویه

ــه ــهگزین ــی  اي ب ــت م ــاالتر، در   دس ــطح ب ــد و در س آین
دسـت   وزن بـه  پـذیري در  هاي منظور شده زیست شاخص

شـوند و میـانگین    آمده براي شاخص مـذکور ضـرب مـی   

  شاخص  معیار  بعد

  پذیري اقتصادي زیست
هـاي شـغلی موجـود در شـهر      میزان درآمـد فرصـت   -هاي شغلی در شهر مجاورتعداد فرصت -هاي شغلی در روستاتعداد فرصت  اشتغال و درآمد

  وضعیت شغلی و درآمد -عمیزان سرکشی و نظارت به مزار -فاصله بین محل سکونت و کار -مجاور

مساحت و زیـر   -کیفیت سیستم بهداشتی دفع فاضالب مسکن -میزان تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و دستشویی بهداشتی  مسکن
  کیفیت مسکن -بناي مسکن

  پذیري اجتماعی زیست

میـزان   -معلمـان و مـدیریت مـدارس روسـتا    کیفیـت   -میزان تجهیزات آموزشی مدارس -کمیت و کیفیت فضاي آموزشی مدارس  آموزش عمومی
  دسترسی به امکانات آموزشی

  اجتماعی و همبستگی مشارکت
میزان خودیاري و ارایـه کمـک هـاي     -وضعیت ارتباط مردم با اعضاي شوراي اسالمی و دهیار -دلسوزي اهالی روستا براي آبادانی

وضـعیت روحیـه    -زنان روستا مانند مردان در امور مهم روسـتا  میزان همفکري -مالی مردم روستا هنگام اجراي یک پروژه عمرانی
  میزان اعتماد شخصی از قبیل صداقت، وفا به عهد -کار گروهی در میان مردم

ا و محـل  میزان امید به آینـده روسـت   -عالقه به داشتن شغل در روستا -عالقه به زندگی در روستا -گذاري در روستاعالقه به سرمایه  پیوستگی و تعلق مکانی
  سکونت جدید

میـزان   -وضعیت عملکرد پاسگاه انتظامی در برقراري امنیـت و نظـم   -وقوع نزاع و درگیري بین افراد بومی و تازه واردان به روستا  امنیت فردي و اجتماعی
  هاي شخصیمیزان احترام به حریم  -جرایم ( سرقت، سوء مصرف مواد مخدر و ...)

  پذیري محیطی زیست
  کیفیت فضاي بازي کودکان از نظر امنیت، نظافت و وسایل بازي -وسعت فضاهاي سبز و فضاهاي بازي کودکان  بزفضاهاي س

زیبـایی و چشـم    -زیبایی و چشم نوازي سـاختمان هـا و معمـاري بناهـاي روسـتا      -زیبایی و چشم نوازي چشم انداز طبیعی روستا  چشم انداز
  و چشم نوازي فضاي سبز روستازیبایی  -نوازي معابر و خیابان هاي روستا

 
  .پذیري. منبع: نگارندگان زیست سنجش هايشاخص و معیارها. 1ج 
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عنـوان نمـره    هـا بـه  دست آمده از مجموع شاخص نمره به
شـود. وزن   در نظـر گرفتـه مـی    پذیري هـر روسـتا   زیست

ها را متخصصـان و  سطح باالتر شاخص ها و در یکگویه
) جـاي  3تـا   1اي (نمـره  کارشناسان در طیف سـه گزینـه  

هـا  آنجا که میانگین نمره داده شده به شـاخص  اند. ازداده
 بوده است، نمـره مـذکور در طیـف نمـره در     3/2با  برابر

ضـرب   1 -5نظر گرفته شده در پرسشنامه یعنـی نمـرات   
اسـت.   5/11تـا   3/2نمـره   گردیده است. حاصل آن طیف

گیـري در  وضـعیت قـرار   بدین ترتیب روسـتاها براسـاس  
ــعیت زیســت  ــف داراي وض ــن طی ــامطلوب،  ای ــذیري ن پ

  ).2جدول شماره  متوسط و مطلوب هستند (
  
  
  
  
  

  هاي تحقیقیافته
هـاي مـورد   هاي نمونـه نتایج حاصل از توصیف ویژگی

درصـد)   68که بیشـتر پاسـخگویان (   دهد میمطالعه نشان 
 درصـد  60 از دارنـد. بـیش   سـن  سـال  45 تـا  20 بـین 

هسـتند کـه    دیپلم تر ازپایین داراي تحصیالت پاسخگویان
 56سـوادند. از نظـر اشـتغال    درصـد بـی   14از ایـن میـان   

اند که شـغل کشـاورزي بـا     دهندگان شاغلدرصد از پاسخ
درصد بیشترین میزان اشـتغال را بـه خـود اختصـاص      73

پاسـخگویان مالـک واحـد     درصـد  84ش از داده است. بی
درصـد از پاســخگویان   89باشــند. بـیش از  مسـکونی مـی  

  صورت دایم در محل جدید اقامت دارند. به
 هاي تحلیلییافته 

پـذیري روسـتاها    براي به دست آوردن میزان زیست
اسـتفاده   ايتک نمونه Tاز نظر مردم محلی، از آزمون 

 5پرسشنامه از طیف شده است. با توجه به این که در 

دهنـده   نشـان  1اي لیکرت استفاده شده که امتیاز  گزینه
میـزان   دهنده بـاالترین  نشان 5میزان بسیار کم و امتیاز 

مـردم محلـی اسـت.     پذیري ادراك شده توسط زیست
هـا، انتخـاب   نظري پاسخ عنوان میانه به 3بنابراین عدد 

ي با پذیر شده است. سپس میانگین امتیاز میزان زیست
، امتیـاز  3جدول شـماره   مقایسه شده است. در  3عدد 

پذیري در الگوهاي مـورد مطالعـه    هاي زیستشاخص
 مشخص شده اسـت. همچنـین در   از نظر مردم محلی

ــماره    ــدول شـ ــار  4جـ ــراف معیـ ــانگین و انحـ  میـ
مورد مطالعه در ابعاد اقتصادي،  پذیري الگوهاي زیست

  است. اجتماعی و زیست محیطی نشان داده شده
  

شـود،   مشـاهده مـی   4جدول شماره  همانطور که در  
در الگوي تجمیـع روسـتاها، در بـین ابعـاد سـه گانـه       

متعلـق   9525/8پذیري، باالترین نمره به میـزان   زیست
 به بعد اجتماعی است. اما بعد از بعـد اجتمـاعی، بعـد   

ــت ــره  زیس ــا نم ــی ب ــد  8527/7محیط ــا بع  و در انته
ــا نمــره  ــد. در الگــوي  6762/7اقتصــادي ب قــرار دارن

پــذیري،  گانــه زیســت جــایی، در بــین ابعــاد سـه  جابـه 
ــزان   ــه می ــره ب ــاالترین نم ــد   9525/8ب ــه بع ــق ب متعل

محیطـی،  محیطی است. اما بعد از بعـد زیسـت   زیست
و در انتها بعـد اقتصـادي    009/8بعد اجتماعی با نمره 

  د. قرار دار 5649/7با نمره 
کـه آیـا تفـاوت     سـؤال منظور پاسخگویی به ایـن   به
پذیري در الگوهاي اسـکان   داري بین میزان زیست معنا

جایی تـوام بـا    جایی و الگوي جابه مجدد (الگوي جابه
هـاي مسـتقل   نمونـه  tتجمیع) وجـود دارد، از آزمـون   

هـاي مسـتقل بـر مبنـاي      آزمون نمونـه  استفاده گردید.
باشـد کـه در آن بـه     یک آزمون پارامتري مـی  tع یتوز

ــه   ــان میــانگین دو جامعــه پرداخت بررســی تفــاوت می
آزمون با دو جامعه با توجه به این که در این شود.  می

هاي تفاوتی استفاده  براي آزمون فرضیه سرو کار داریم

  پذیري وضعیت زیست  پذیري نمره زیست
  نامطلوب  35/5-3/2
  متوسط  35/5- 4/8
  مطلوب  5/11-4/8

پذیري در روستاهاي مـورد   بندي زیستطبقه. 2ج   
  .منبع: نگارندگانمطالعه. 
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دو نمونـه مسـتقل    t، آزمون 5جدول شماره  در . شود یم
ــه شــده اســت. ــون  5شــماره جــدول   ارای شــامل دو آزم

 548/2هـا بـا مقـدار    ابري واریانساول بر باشد، آزمون می
، دهـد  مـی را نشان  113/0و با معیار تصمیم  Fبراي آماره 

رد کـرد.   تـوان  مـی هـا را ن بنابر این فرض برابري واریانس
ــانس      ــه، واری ــن نمون ــات ای ــه اطالع ــه ب ــا توج ــی ب یعن

  جـایی و الگـوي تجمیـع بـا     پذیري بین الگوي جابه زیست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هـا اسـت  سه میـانگین هم برابر است. دومین آزمون مقای
هـا، معیـار تصـمیمی برابـر     که با فرض برابـري واریـانس  

هـاي دو الگـو   دارد. با فرض برابر نبودن واریـانس  113/0
نیز همین نتیجه حاصل خواهـد شـد. در هـر دو صـورت     

دهنده آن اسـت کـه بـین الگوهـاي      نتیجه این آزمون نشان
ییـرات  داري در زمینـه میـزان تغ   اسکان مجدد تفاوت معنا

  پذیري وجود ندارد. زیست
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حدود اطمینان  خطاي استاندارد  انحراف معیار  میانگین  الگوي اسکان  هاهمؤلف

  000/0  08718/0  60399/0  4375/2  جایی جابه  اشتغال و درآمد
  390/0  09086/0  76018/0  9214/2  تجمیع

  000/0  10733/0  74360/0  1406/4  جایی جابه  مسکن
  000/0  11174/0  93492/0  7536/3  تجمیع

  000/0  08595/0  59549/0  5833/3  جایی جابه  آموزش
  000/0  10380/0  86845/0  7321/3  تجمیع

  000/0  07513/0  52055/0  4618/3  جایی جابه  مشارکت
  750/0  08172/0  68374/0  9738/2  تجمیع

  000/0  125/0  86603/0  875/3  جایی جابه  تعلق به مکان
  000/0  10129/0  84746/0  6667/3  تجمیع

  913/0  09444/0  65428/0  0104/3  جایی جابه  امنیت
  000/0  07251/0  60668/0  3071/3  تجمیع

  002/0  11675/0  80886/0  375/3  جایی جابه  فضاي سبز
  089/0  13254/0  10888/1  2286/3  تجمیع

  000/0  09428/0  65320/0  517/3  جایی جابه  چشم انداز
  000/0  11603/0  97075/0  600/3  تجمیع

 

  پذیري وضعیت زیست  انحراف معیار  میانگین  میانگین  الگوي اسکان  بعد

  متوسط  7015/0  6762/7  4143/3  تجمیع  اقتصادي
  متوسط  3949/0  5649/7  8924/3  جایی جابه

  خوب  4448/0  9525/8  4199/3  تجمیع  اجتماعی
  متوسط  5529/0  009/8  4826/3  جایی جابه

  متوسط  9305/0  8527/7  3375/3  تجمیع  محیطی زیست
  خوب  4216/0  9525/8  2891/3  جایی جابه

 متوسط  5055/0  8152/8  3979/3  تجمیع  کلی
 متوسط  6176/0  1344/8  5367/3  جایی جابه

 
  .. منبع: نگارندگانپذیري در الگوهاي مختلف اسکان مجدد مشخصات و وضعیت زیست. 4ج 

  .. منبع: نگارندگانپذیري هاي زیستسکان مجدد بر مؤلفهنتایج تأثیر ا. 3ج 

  هابراي میانگین tآزمون   ها آزمون برابري واریانس  
  میانگین اختالفات  هامعیار تصمیم برابري میانگین  tآماره   ها معیار تصمیم برابري واریانس Fآماره 

  13876/0  113/0  596/1  113/0  548/2  هابا فرض برابري واریانس  پذیري زیست
  13876/0  098/0  670/1  ها با فرض نابرابري واریانس

 
  .. منبع: نگارندگاندو نمونه مستقل tآزمون . 5ج 
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  بحث و نتایج
پذیري کـه در ایـن تحقیـق مـورد      اولین شاخص زیست

بررسی قـرار گرفـت، شـاخص اشـتغال و درآمـد اسـت.       
الگـو وجـود    داري بین دو ها نشان داد اختالف معنابررسی

جـا شـده و   ندارد. میانگین این مؤلفه در روسـتاهاي جابـه  
کـه کمتـر     باشـد می 92/2و  44/2ر به ترتیب شهر پیشکم

از جملـه مـوارد مـورد     باشـد. از میزان میانگین نظري مـی 
شوندگان، مشکالت اشـتغال جوانـان (اعـم     اشاره مصاحبه

باشد. این مؤلفه در بـین سـایر   جایی و تجمیع) می از جابه
را در بـین  هاي مورد مطالعه کمترین میزان رضـایت  مؤلفه

بررســی دارا بــوده اســت. هــر دو منطقــه مــورد  ســاکنین
 جـایی روسـتاها تـأثیر مثبتـی در افـزایش      طور کلی جابه به

خـدماتی در   اشتغال نداشته است، هر چند ایجـاد مشـاغل  
اشـتغال کمـک نمـوده     ایجـاد شهر پیشکمر تا حدودي به 

اي، نیـاز  هـاي هسـته   خـانوار  اما بـا افـزایش تعـداد     است
اسـتقالل مـالی بیشـتر شـده و بـا        سرپرستان خانوار براي

هاي اشتغال در محـیط پیرامـون   وجود زمینه توجه به عدم
و عدم وجود تخصص کافی، جوانان به ناچار بـه مشـاغل   

خصـوص تهـران و سـمنان    کارگري در شهرهاي بزرگ به
ال در اشـتغ   هـا نشـان داد  اند. همچنین بررسـی روي آورده

مشاغل کارگري شهرهاي بزرگ، از امنیت شغلی مناسـبی  
محـل اســکان و   برخـوردار نبـوده اسـت. فاصــله زیـاد از    

هـاي  اي را بـراي خـانواده  محل اشتغال، مشکالت عدیـده 
  کارگران ایجاد نموده است.  

ـ  اـالف معنـرو مسکن، اختـدر قلم  ن دو الگـو ـداري بی
 الگـوي مشاهده نگردیـد. میـانگین قلمـروي مسـکن در     

  باشد.می 75/3و در الگوي تجمیع  14/4جایی  جابه
ــت     ــزایش رعای ــه اف ــد ب ــتا معتق ــر دو روس ــالی ه اه

باشـند. در گویـه   معیارهاي فنی در سـاخت مسـکن مـی   
دلیـل  تناسب مسـاکن جدیـد بـا نیازهـاي روسـتایی، بـه      

ها و لـزوم رعایـت   وجود مساحت پایین عرصه در خانه

ي دام در مساکن جدیـد  الزامات بهداشتی، امکان نگهدار
عمل آمـده نشـان   هاي به وجود ندارد. مطالعات و بررسی

کــه مسـکن جدیــد نســبت بـه مســاکن قبلــی    دهــد مـی 
هــاي مختلــف تغییـر کــرده و ایــن   ییــان از جنبـه  روسـتا 

ییـان   هـاي قبلـی روسـتا   مساکن جدید بـا ادامـه فعالیـت   
چندان سازگاري ندارد. عـدم وجـود انبـار محصـول در     

اي مسکونی، عدم امـاکن نگهـداري دام در   اغلب واحده
از جملـه     محل جدید، مساحت کم واحدهاي مسـکونی 
ــی   ــد م ــکونی جدی ــدهاي مس ــکالت واح ــد.مش در باش

اي از مسـکن در روسـتاي   نمونه 4و  3تصاویر شماره  
ــد از    ــل و بع ــانی قب ــایین در دو دوره زم ــه پ ــق قج ب

  جایی نشان داده شده است. جابه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 شاخص از بعد اجتماعی که در این تحقیق مورد اولین
بررسی قـرار گرفـت، آمـوزش عمـومی اسـت. امـروزه       

هـاي گذشـته، اهمیـت و ارزش    خالف دههروستاییان بر

  .جایی واحد مسکونی قبل از جابه. 3ت 

  .جایی از جابه بعدواحد مسکونی  .4ت 
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 زیادي براي تحصیالت فرزندان خود قائل هسـتند و بـه  
عنوان نیـروي کـار مـورد نیـاز بـراي تـأمین        ها تنها به آن

اي تولیدي و کشـاورزي  همعاش خانوار و انجام فعالیت
نگرند. از این رو سرمایه مادي و معنـوي زیـادي را    نمی

در راه ارتقــاي ســطح ســواد و تحصــیالت در خــانواده  
نمایند. میانگین قلمرو آمـوزش در دو الگـوي    صرف می

که   باشدمی  73/3و  58/3جایی و تجمیع به ترتیب  جابه
گر بهبـود  به مراتب از میانگین ظاهري بیشتر بوده و بیـان 

هاي قلمـرو آمـوزش بعـد از اسـکان مجـدد      در شاخص
امکانـات آموزشـی در     دهـد  میها نشان باشد. بررسی می

صورت گسـترده   شهر پیشکمر پس از تجمیع روستاها به
 05/0اسـت. دو الگـو در حـدود اطمینـان      افزایش یافتـه 

  .دار دارند درصد با یکدیگر اختالف معنا
ز بعد اجتمـاعی کـه در ایـن تحقیـق     ومین شاخص اد

همبستگی و مشـارکت اسـت.     مورد بررسی قرار گرفت
مسـاعی و   روستاهاي ایـران از دیربـاز صـحنه تشـریک    

انـد. بعـد از اصـالحات ارضــی و    همکـاري مـردم بـوده   
کـار گروهـی    هـاي داري، نظام  فروپاشی نظام سنتی زمین

خـرده مـالکی و    تضعیف شده و در عـوض کشـاورزي  
غالــب فعالیــت در  بــرداري خــانوادگی بــه شــکل رهبهــ

ــر  روســتاها مبــدل شــد. ایــن موضــوع تــأثیر عمیقــی ب
جاي گذاشـت و باعـث   ساختارهاي فرهنگی روستاها بر

  تضعیف روحیه جمع گرایی در روستاییان شد.
در قلمرو مشـارکت و همبسـتگی اجتمـاعی اخـتالف     

الگوهـا   درصـد بـین   05/0معناداري در سـطح اطمینـان   
مشاهده گردید. میانگین امتیاز مشارکت اجتماعی در دو 

 97/2و  46/3 جـایی و تجمیـع، بـه ترتیـب     الگوي جابه
کـه بیـانگر بهبـود وضـعیت مشـارکت در سـه         باشدمی

هـاي عمیـق   باشـد. مصـاحبه  جا شـده مـی  روستاي جابه
صورت گرفته با اهالی نشان داد، ساکنین از مشارکت در 

  برند.نهادهاي دولتی بهره می جهت دریافت امتیازات از

نکته مهم در طرح تجمیع روستاها در سایت پیشکمر، نـه  
هـا  بـه    آن بلکه در کنار هم قرار گرفتن  ادغام نشدن روستاها

قید قرعه بوده است (محل قرار گیري هـر یـک از روسـتاها    
کشـی بـا حضـور ریـش سـفیدان، دهیـاران و        از طریق قرعه

ن شهرسـتانی و اسـتانی صـورت    شوراهاي روستا و مسـئولی 
ــه  ــتاهاي جاب ــه روس ــت). هم ــکمر  گرف ــه پیش ــده ب ــا ش ج

باشـند  نشین و اهالی آن همگی از طایفه گـوگالن مـی   ترکمن
لحاظ فرهنگ، عـادات، سـطح طبقـاتی و کسـب و کـار       و به

  وضعیت یکسانی بین ساکنین وجود دارد.
تحقیـق   اما سومین شاخص از بعد اجتمـاعی کـه در ایـن   

مکـانی اسـت.    پیوسـتگی و تعلـق    گرفـت رسی قرارمورد بر
 هــا اســت ذهــن تعلــق مکــانی موضــوعی اســت کــه ســال 

ریـزي  نظـام برنامـه   ریزان روسـتایی را جهـت ارتقـاي    برنامه
کیفیت زنـدگی سـاکنان، بـه     همچنین ارتقاي  و   سکونتگاهی

هـاي گذشـته کـه روسـتاها     تا دهه نموده است. خود مشغول 
هـاي فرهنگـی،   لحـاظ ویژگـی   سنتی بـه  هنوز داراي فضایی

اجتماعی بودند، تعلق مکـانی موضـوعی بـدیهی     اقتصادي و
 ریــزي بــه حســاب اي بــراي نظــام برنامــهکــه دغدغــه بــود
را در  آمد. زیرا روستانشینان تمام یا حـداکثر عمـر خـود    نمی

وراي روسـتاي   مرزهـاي  گذراندند و بـا آنچـه در   روستا می
داد، آشـنایی نداشـتند.   مـی د شـان رخ  بعضاً کوچک و منزوي
بـه اقتصـاد نفتـی و رونـق اقتصـادي       از زمان وابستگی ایران

ــه ــال شــهرها و ب ــر و گســترده  آن مهــاجرت دنب ــاي فراگی ه
بود که روستاییان دریافتند کـه در چرخـه    شهري -روستایی

حـس   اند. در قلمـرو ماندگی مضاعف قرار گرفته باطل عقب
کـار بـرده   داري بین دو الگوي به معناتعلق به مکان، اختالف 

شده مشـاهده نگردیـد. میـانگین ایـن مؤلفـه در روسـتاهاي       
 67/3و  87/3جــا شــده و شــهر پیشــکمر بــه ترتیــب  جابــه
ــزان میــانگین نظــري مــی   باشــد مــی باشــد.  کــه کمتــر از می

هاي مورد مطالعـه بـه آینـده    امیدواري ساکنین تمامی سایت
  است.  روستاي خود افزایش یافته 
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تحقیـق    چهارمین شاخص از بعد اجتماعی که در ایـن 
اجتماعی اسـت.   امنیت فردي و  گرفتمورد بررسی قرار

 جـا شـده و  میانگین قلمروي امنیت در روستاهاي جابـه 
 باشـد. کوچـک  می 31/3و  01/3شهر پیشکمر به ترتیب 

کنـد کـه اوالً   ایجاد می بودن جامعه روستایی، محیطی را
و مـراودات فـامیلی بسـیار     هره به چهـره برخوردهاي چ

و ثانیاً نوعی نظارت کامـل   اي در آن جریان داردگسترده
که اعمـال و رفتـار تـک تـک      فرما استاجتماعی حکم

 هـاي مرسـوم در جامعـه قـرار    اهالی تحـت نظـر ارزش  
با تجمیع روستاها ایـن اعمـال    . شود داشته و ارزیابی می

رود. زمـان از بـین مـی    به مرور نظارت کمرنگ گشته و
 اي و فـامیلی بـین سـاکنین و   هـاي طایفـه  رعایت حریم

و عـدم ادغـام روسـتاها در     هاي قبل از سـیل همسایگی
زیـادي مـانع از کـم رنـگ شـدن       محل جدید تا حـدود 

 است. نظارت همگانی در شهر جدید پیشکمر شده
تحقیـق   اولین شاخص از بعد زیست محیطی که در ایـن 

ـ   سـبز اسـت.    کمیـت فضـاهاي    گرفـت رارمورد بررسـی ق
و  بخـش کشـاورزي    روستاهاي ایران از دیرباز وابسـته بـه  

نـام  مبحثی بـه  اند و اساساًبوده داراي فضاهاي سبز بسیاري  
ــروزه   هــا فضــاي ســبز در آن مطــرح نبــوده اســت. امــا ام

ــه ــتاها ب ــد  روس ــدهایی مانن ــل فراین ــهرگرایی، داراي  دلی ش
قبـل هسـتند. میـانگین قلمـروي      افضاي کالبدي متفاوتی ب

جـا شـده و شـهر    کمیت فضاهاي سبز در روستاهاي جابـه 
 باشد.می 23/3و  37/3 پیشکمر به ترتیب

 آخرین شاخص از بعـد زیسـت محیطـی کـه در ایـن     
در این  چشم انداز است.  گرفتتحقیق مورد بررسی قرار

مـؤثر بـر    تحقیق سعی بـر آن بـوده تـا عناصـر مختلـف     
طبیعـی و انسـان    انداز روستاها اعـم از چشمگیري شکل

انـداز  تأثیر روانی چشـم  ساخت مورد توجه قرار بگیرند.
بر روي ساکنان و نیز تأثیر انکارناپذیري که بـر پـذیرش   

افراد تازه وارد و مهـاجران   ایشان خصوصاً محیط توسط

ــرد  ــانگین  از گ ــت. می ــذیر اس ــیده دارد، انکارناپ راه رس
جا شده و شهر ر در روستاهاي جابهقلمروي کیفیت منظ
  باشد.می 6/3و  517/3پیشکمر به ترتیب 

  نتیجه
دلیل تنوع قابل توجه شـرایط طبیعـی و   کشور ایران به

ي روسـتایی بسـیار   هـا  سـکونتگاه جغرافیایی خود داراي 
جـایی و اسـکان    باشد. این مسـئله لـزوم جابـه   متنوع می

طبیعـی اعـم از    مجدد را براي روستاها در برابـر بالیـاي  
  سازد.  لرزه، رانش و لغزش اجتناب ناپذیر میسیل، زمین

تـوام بـا    جایی جایی محدود و جابهمقایسه دو الگوي جابه
داد هـر یـک از    تجمیع روستاها در منطقه مورد مطالعه نشان

  باشند. الگوهاي مورد مطالعه داراي مزایا و معایبی می
گانـه   ابعـاد سـه   در الگـوي تجمیـع روسـتاها، از میـان    

پذیري، بهترین وضعیت متعلق به بعـد اجتمـاعی    زیست
محیطـی و در   است اما بعد از بعد اجتماعی، بعد زیسـت 

جـایی، در بـین    انتها بعد اقتصادي دارد. در الگوي جابـه 
پذیري، بهترین وضعیت متعلـق بـه    ابعاد سه گانه زیست

محیطی است پس از آن بعـد اجتمـاعی و در   بعد زیست
  ها بعد اقتصادي قرار دارد.  انت

 پـذیري هـا بیـانگر وضـعیت زیسـت    همچنین بررسـی 
دو  هاي مـورد بررسـی در هـر   متوسط در اغلب شاخص

بین الگـوي   باشد. در اینجایی و تجمیع میالگوي جابه
 تـر از هاي اجتمـاعی موفـق  تجمیع در خصوص شاخص

حـالی اسـت کـه     در جایی بوده اسـت، ایـن  الگوي جابه
در شـاخص زیسـت    جـایی وفقیت الگوي جابـه میزان م

 باشـد. همچنـین بـین    محیطی بیشتر از الگوي تجمیع می
 داري در زمینه میـزان الگوهاي اسکان مجدد تفاوت معنا

 وجود ندارد. پذیري تغییرات زیست
انتخـاب   در پایان این نکته قابل ذکر است که فارغ از 

شـرایط   بـه وجـود   هر الگویی براي اسکان مجدد، توجه
داري از شرایط کار و ربرخو زیستی در محل جدید براي
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یک سکونتگاه زیست پذیر از بیشـترین   زندگی مردم در
 ریـزان بـر   اهمیت برخوردار است و بایـد تـالش برنامـه   

کیفیـت مناسـب زنـدگی در سـکونتگاه      فـراهم سـاختن  
  باشد. -با هر الگویی از اسکان مجدد –جدید 

  سپاسگزاري
ـ   از دانشگاه گنبـد بـه   وسیلهبدین  هـاي  مین هزینـه أدلیـل ت

ــه تشــکر و قــدردانی      ــی ایــن مقال ــام طــرح پژوهش   انج
  آید.عمل می به
  منابع فهرست  
هاي اسکان مجـدد  ). تدوین الگوي برنامه1388اردشیري، ماندانا. ( -

نامه بر مالحظات زیست محیطی). پایان تأکیدهاي سد سازي (با طرح
  ریزي و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران.مهارشد برناکارشناسی

اردالن، علی؛ هالکویی نایینی، کورش؛ کشتکار، عباسعلی؛ زنگانـه،   -
محور بالیا در مناطق -مدیریت خطر جامع مردم)، 1385محمد. (علی

درمانی با جامعه و سایر -بهداشتی روستایی کشور: تعامل نظام شبکه
 کنفرانس بین المللی مـدیریت جـامع بحـران در    دومین. ها  سازم آن

  .طبیعی حوادث غیرمترقبه
)، ارزیابی راهبرد اسکان مجـدد روسـتایی،   1380علی. (بدري، سید -

  ریزي روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.رساله دکتري جغرافیا و برنامه
الدین افتخاري و سید علی بدري. ضا رکنپورطاهري، مهدي؛ عبدالر -
ي هـا  سـکونتگاه هـاي توسـعه کالبـدي    )، راهبردها و سیاسـت 1390(

روستایی (با تأکید بر تجربیات جهانی و ایران). انتشارات بنیاد مسکن 
  انقالب اسالمی.

)، 1392جاللیــان، حمیــد؛ ســلیمانگلی، رضــا؛ و طــورانی، علــی. (  -
 معـرض  در روسـتاییِ  هايسکونتگاه ریزيبرنامه تجربیات بازخوانی

 مینودشت. مجله آبادصفی روستاي جایی جابه طرح به نگاهی خطر با
  .211-179 . صص4 شماره روستایی، ریزيبرنامه و پژوهش

)، گـزارش نهـایی طـرح مطالعـات     1385جهاد دانشگاهی تهران. ( -
 15سـد گتونـد علیـا (    اجتماعی، اقتصادي و طبیعی حـوزه باالدسـت  

  نیروي ایران. )، شرکت توسعه منابع آب وجلد
پـذیري روسـتاهاي    )، تبیـین زیسـت  1391خراسانی، محمد امـین (  -

پیرامون شهري با رویکرد کیفیت زندگی (مطالعه مـوردي شهرسـتان   
  صفحه. 329ریزي روستایی. ورامین). رساله دکتراي جغرافیا و برنامه

 تـأثیر . 1392ین. رضوانی محمد رضا، کوکبی لیال، منصوریان حسـ  -
از سـوانح   دیـده  آسـیب اسکان مجدد بر کیفیـت زنـدگی روسـتاهاي    

اسـتان   -شـهرك ایثـار    (مطالعه موردي: شـهرك زنجیـران و  -طبیعی
  .106-87. صص )144( 32محیط روستا.  فارس). مسکن و

 رابطه بررسی )،1393صادقلو، طاهره؛ و سجاسی قیداري، حمداهللا. ( -
 برابر در روستاییان آوري بر تاب روستایی يها اهسکونتگ پذیريزیست

پـالیزان. دو   و تپـه  مـراوه  دهسـتان  نواحی روستایی طبیعی مخاطرات
 .44-37، صص 6فصلنامه مدیریت بحران. شماره 

ابعـاد   بـر  ). تحلیلـی 1387سـیددانا. (  زاده،محمد؛ علی فرد،صالحی -
مدیریت  یکردرو شهرها (با در سبز فضاهاي شناختیروان و اجتماعی

 .33-19، صص 21مدیریت شهري، شماره  شهري). فصلنامه
 رضـوانی،  حسـن،  لنگـرودي،  مطیعـی  امـین،  اسـتادکالیه،  محمدي -

 الگوهاي اثرات )، ارزیابی1391معصوم. ( قدیري مجتبی و محمدرضا
روستایی  زندگی کیفیت بر طبیعی بالیاي از پس مجدد اسکان راهبرد
 مجلـه  گلستان. استان شرق شده جا جابه موردي: روستاهاي مطالعه

  .69-87، صص 2شماره  محیطی، مخاطرات و جغرافیا
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  بازسازي پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی.
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