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اي جایی سکونتگاهی: مطالعه واکاوي پیامدهاي ناشی از جابه
 نگارانه در روستاهاي لرینی علیا و سفلی قوم

 **** فريسید علیرضا نوربخش جع***، قانی محمدعلی محمدي قره ،**ی ایرج قاسم ، * رسول لوایی آدریانی   
  

  20/07/1396                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  16/12/1396                                                                                                      تاریخ پذیرش مقاله:                                            

  چکیده  
هاي پرخطر در نقاطی امن و با رویکرد بهبود وضعیت جایی معروف است غالباً با هدف استقرار ساکنین پهنه تغییر مکان روستا که به جابه

تواند جایی سکونتگاه، با پیامدهایی براي ذینفعان آن همراه است که می پذیرد. مداخله در ساختار موجود از جمله جابهمیمردم صورت 
هاي بعدي و مدیریت این تغییر مکان ضروري است.  جایی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. شناخت و تحلیل این پیامدها براي جابه

اند براي درس گرفتن از آن اهمیت بیشتري دارد. این پژوهش با  هایی که با موفقیت کمتري روبرو بوده در طرح ویژه بررسی این پیامدها به
  که موفقیت کمتري داشته به اجرا درآمد.هایی  جایی هدف تحلیل پیامدهاي ناشی از جابه

رویکرد انتقادي بر این موضوع تأکید دارد که ممکن نگاري انتقادي انجام شد. شناسی قوممطالعه با رویکردي کیفی و با استفاده از روش
فعان اصلی یعنی مردم ینریزي باشد اما نوع برداشت و ادراك ذجایی روستاهاي مورد مطالعه تابع خواست و اراده نظام برنامه است جابه

ساختار یافته فردي و از تکنیک مصاحبه نیمههاي میدانی با استفاده روستا، در تشدید و تقلیل پیامدهاي این فرایند نقش اساسی دارد. داده
ها از طریق آوري شد. داده گیري هدفمند و تا نیل به اشباع نظري جمعمشاهده مشارکتی در محدوده روستا و ساکنین آن با استفاده از نمونه

  سازي استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.کدگذاري و مفهوم
دلیل مکانیابی نامناسب موفقیت چندانی کسب نکرده و پیامدهاي نامطلوب فیزیکی، اقتصادي  جایی به نتایج تحقیق نشان داد که فرایند جابه

هاي زیاد دلیل هزینه صورت ناقص، افزایش بدهکاري به جایی، آن هم به فیزیکی به جابه –و اجتماعی به جاي گذاشته است. نگاه کالبدي 
دلیل وجود فاصله در بین قطعات  ساز و کاهش صمیمیت بین اهالی بهتفکیکی و نیمهسازي قطعات مسکونی، رها شدن قطعات براي آماده

  باشد.جایی می از جمله پیامدهاي شناسایی شده از سوي مردم در این جابه
به جایی  جایی فقط در شرایط خاص انجام شده و در این صورت نیز با اقدامات ترویجی، جابه کند جابه بنابراین مطالعه پیشنهاد می

  خواست مردم تبدیل شود تا مردم درك شفافی از موضوع پیدا کنند.
  
  

  .جایی سکونتگاهی، قوم نگاري انتقادي، پیامدهاي اقتصادي، پیامدهاي اجتماعی، روستاي لرینی جابه کلمات کلیدي:

 . ي توسعه کشاورزي دانشگاه تهرانادانشجوي دکتر *
 i_ghasemi@ut.ac.ir. و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ت علمی پژوهشگاه علوم انسانیئعضو هی** 

 .مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایرانت علمی ئعضو هی ***
  .دانشجوي کارشناسی ارشد رشته جنگلداري*****
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  مقدمه   
اي بیشتر  سکونتگاهی یا اسکان مجدد پدیده  جایی جابه

توســـعه  نـــاظر بـــر تجربیـــات کشـــورهاي در حـــال 
عنـوان   بوده و بـه  )1390و بدري،   (پورطاهري، افتخاري

هــاي روســتایی  ریــزي ســکونتگاه برنامــه  یــک سیاســت
هـاي تولیـدي و نیـز بهسـازي      منظـور بهبـود فعالیـت    به

ــاران،   ــوانی و همک ــدگی (رض ــتانداردهاي زن ) 1389اس
  اي  مطرح شده است. در ایـن فراینـد، روسـتا بـه فاصـله     

شـود   یافتـه و بازسـازي مـی    لی انتقالاز محل روستاي قب
). توسـعه روسـتایی و   1388حاصل،  (سعیدي و حسینی

  بخشـی بـه توزیـع بهینـه نقـاط روسـتایی و       ویژه نظام به
ــاز روســتاییان از   ــات و خــدمات مــورد نی ــأمین امکان   ت

 عوامـل طبیعـی  بـروز  شـود.   اهداف این سیاست ذکر می
  ضـوانی  ؛ ر1385مانند سـیل، زلزلـه (آیسـان و دیـویس،    

) یا عوامل انسـانی نظیـر نزدیکـی بـه     1389و همکاران، 
  محل کار و هزینه کمتـر دسترسـی بـه فعالیـت (آیسـان      

)، تخلیه مـرزي، تجمیـع سـکونتگاهی،    1385و دیویس، 
ــه )Merkle, 2003(احــداث ســد    جــایی را  زمینــه جاب

غالباً با اجتناب از اسـکان  این فرانید  فراهم آورده است.
جستجوي اشتغال جدید و جبران خسارت  يبرا  أدر مبد

 )1390(پورطـاهري و همکــاران،  ناشـی از زیـان مــادي   
                                                                                                                                                                                                                               گیرد. صورت می

سـازي روسـتاهاي واقـع     هدف کلی تغییر مکان، ایمن 
ري کـه  طـو  هاي پرخطر و داراي مشکل است بـه  در پهنه

طـور کلـی کیفیـت     وضعیت معیشتی و رفاه ساکنین و به
زندگی روستایی با جابجایی، بهبود یابـد. بـدین منظـور    
الزم است مکانیابی استقرار روسـتا بـا روش مناسـب و    

محیطـی صـورت پـذیرد (رضـوانی و       منطبق با ویژگـی 
). رسیدن به هدف طـرح مسـتلزم فهـم    1392همکاران، 

  ن اسـت. از ایـن رو سـنجش   مشترك ذینفعـان و مجریـا  
  

و فهـم و    تحقق اهداف و توجه به ابعاد و اثرات طرح
درك مشترك مجریـان و ذینفعـان از اهـداف و پیامـدها     

  تواند به موفقیت آن کمک نماید. می
جایی تحت تأثیر چه علل و عواملی  فارغ از اینکه جابه

صورت گیـرد بایـد در نظـر داشـت کـه پیامـدهاي آن،       
دهـد. بـا وجـود     الشـعاع قـرار مـی   تحتجامعه هدف را 

ــی باعــث    ــدهاي منف ــاه پیام ــاد، گ ــت زی ــدهاي مثب پیام
نارضایتی شده و اجراي طرح را متوقف سـاخته اسـت.   

دلیل بهبود نیافتن بهداشت و  ها به جایی در برخی از جابه
انـد کـه    عدم پرداخت غرامت، ذینفعان بر این باور بـوده 

ها منفعـت   کان آناجتماعات شهري و صنعتی از تغییر م
. مطالعات متعددي در (Bessey & Tay, 2015)برند  می

جایی انجـام شـده ولـی اغلـب      طرح جابهزمینه ارزیابی 
اند. این درحالی اسـت کـه    ها رویکرد کمی داشته بررسی

جـایی در   توجه به بسترهاي فرهنگـی و اجتمـاعی جابـه   
بخشـد. واکـاوي    روستا نگـاه تحلیلـی را ضـرورت مـی    

جایی و رسیدن به درك مشترك از تحقق  پیامدهاي جابه
ت کـه در  له مهمی اسـ ئاهداف و تحلیل این موضوع مس

  شود. این مقاله به آن پرداخته می
  

  ادبیات تحقیق
بعـدي  بسیاري از مطالعات در این حوزه با نگاهی تک
کـنش  بـه تبیـین اثـرات و پیامـدها پرداختـه و بـه بـرهم       

  پیامدهاي مختلـف توجـه نشـده اسـت. رویکـرد کمـی       
ــوایی     ــم محت ــانع از درك و فه ــات، م ــب مطالع   در اغل

  شده است.
) مکانیـــابی را بـــراي 2010ان (هـــا و همکـــارجـــی
داننـد.   اهمیت مـی  جایی با بندي یک فرایند جابه صورت

زدگــی بــا هــدف ســرعت  در حـالی کــه اغلــب، شــتاب 
  دیـده مــانع از  دهــی منـاطق آسـیب   بخشـیدن بـه سـامان   

  انجام مطالعات دقیق براي انتخـاب یـک مکـان مناسـب     
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  جــایی  شــود. در جابـه جـایی مـی   بـراي جابــه  و ایمـن 
بر کیفیت و ایمنی مقصد، فاصله تا محل سکونت  عالوه

  هـــاي اجتمـــاعی و معیشـــتی نیـــز از  شـــبکه و قبلـــی
  جــایی اســت کــه  دیگــر عوامــل مهــم در فراینــد جابــه 

شـود.  طـور معمـول دسـتخوش تغییـرات جـدي مـی       به
جایی بر ابعاد مختلف زندگی نظیر ابعـاد فرهنگـی،    جابه

. )Barakat, 1993(اسـت   اثرگـذار  اقتصاديو اجتماعی
  دهـد   ) نیـز نشـان مـی   1393مطالعات آیسان و دیویس (

جـایی ضـرورت پیـدا     که گر چه در برخی مـوارد جابـه  
هـاي فرهنگـی انتقـال     ارزش  جـایی،  کند ولی با جابـه  می

یابد و در مواردي حس تعلق به مکـان و دلبسـتگی    نمی
. جایی خطراتی ایجاد کرده است به همسایگان براي جابه

  گـذاري زیـاد بـراي زیرسـاخت جدیـد       ههمچنین سرمای
ــه ــأثیرات منطق ــه  و ت ــی جاب ــدهاي منف ــایی  اي از پیام   ج

  جـایی در   آیـد. بـا ایـن حـال چنانچـه جابـه       شمار می به
فاصله مکانی کم صـورت گیـرد و مسـائل اجتمـاعی و     
  روانــی و اقتصــادي آن بــراي مــردم قابــل پــذیرش      

  1385جایی مطلوب است (آیسان و دیـویس،  باشد، جابه
ــاران ( 53:  ــر و همک ــر وب ــه2004). از نظ ــایی  ) جاب   ج

در وهله اول وضعیت اقتصادي سـاکنین را تحـت تـأثیر    
  دهد. قرار می

  

ــاري ( ــر    1384مخت ــود را ب ــه خ ــلی مطالع ــز اص ) تمرک
وضعیت ژئومورفولـوژیکی روسـتاها قـرار داده و بـه ابعـاد      
ــت. در     ــه اس ــی آن نپرداخت ــادي و فرهنگ ــاعی، اقتص اجتم

) حـاکی اسـت   1393هش عینـالی و ابراهیمـی (  که پژو حالی
روسـتاهاي کـامالً   بـراي  که مکان گزینی در حداقل مسافت 

ــه (اســکان در مجــاورت مکــان   تخریــب شــده در اثــر زلزل
هــاي رفــاه اقتصــادي و وضــعیت قبلــی)، بــر بهبــود مؤلفــه

زاده و اجتماعی ساکنین مـؤثر بـوده اسـت. مطالعـه سـلیمان     
د که حفظ حداقل مسـافت در  ) نیز نشان دا1393همکاران (

  جایی و حفظ ارتباط با مراتـع و اراضـی کشـاورزي، از    جابه

بروز پیامد نامطلوب اقتصـادي جلـوگیري کـرده و سـاختار     
اما مهـاجرت   تغییري نداشته است جایی قومیتی پس از جابه

  جایی مشهود است. و کاهش جمعیت پس از جابه
کــه دهنــد  ) نشــان مــی1393قراگوزلــو و همکــاران (

جــایی ســکونتگاهی در افــزایش دوام و مقاومــت   جابــه
داده  ءمسکن نقـش داشـته و رضـایت سـاکنین را ارتقـا     

 سیستم دفع فاضالب نیز بهبود یافته و است. فضاي سبز
وضـعیت  و در حالی کـه کیفیـت آب آشـامیدنی     است.

  است. تغییر چندانی نداشتهاقتصادي 
سـند کـه   ر ) به این نتیجه مـی 1393صیدایی و آزادي (

 دارشـیب  بسـتر ر مکان روستاهاي لرینی علیا و سـفلی د 
در اثـر حـوادث   و خسـارت   واحتمال آسـیب  واقع شده

  طبیعی باال است.
نیز نشان داد که تغییـر مکـان بـه     )2000( مطالعه سرنا

ده است. از دسـت دادن   بازتولید فقر یا فقر ثانویه انجامی
ـ    ه آب زمین، ساختمان و تجهیزات، کـاهش دسترسـی ب

آشامیدنی سالم و عدم دسترسـی بـه خـدمات از جملـه     
ـ      جـا شـده    هعواملی هستند که بـه فقـر بیشـتر افـراد جاب

  است. میدهانجا
) حاکی است که 2009نتایج مطالعه تلیت و همکاران (

-جایی عالوه بر ابعاد اقتصادي، بر ابعـاد اجتمـاعی   جابه
کالبـدي زنـدگی روسـتاییان تـأثیر      -فرهنگی و فیزیکـی 

هـاي اجتمـاعی شـامل سـالمت روانـی،      شته و ویژگیدا
میزان مشارکت، سـطح رضـایتمندي و غیـره در جوامـع     

  دستخوش تغییرات جدي شده است.
دهـد کـه    نتایج مطالعات و ادبیات موجـود نشـان مـی   

هـاي کالبـدي،    جـایی سـکونتگاهی بـر زیرسیسـتم     جابـه 
فرهنگی و زیست محیطـی تـأثیر    -اقتصادي و اجتماعی

ها در زنـدگی   اند و این زیرسیستم مثبت) داشته(منفی یا 
(تصـویر   باشـند  کنشـی عمیـق مـی    روستایی داراي برهم

  .)1شماره 
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  تحقیق روش
ــده و    ــتفاده ش ــی اس ــرد کیف ــه از رویک ــن مطالع در ای

نگـاري   شناسی آن بر مبناي فراینـد قـوم  چارچوب روش
قادي به بررسی نگاري انت انتقادي طراحی شده است. قوم

پـردازد و   یک فرهنگ از منظر قدرت، برتري و اقتدار می
هاي ناعادالنه و غیرمنصفانه را آشکار از این رهگذر نظام

ــی ــد م ــرد )Harrowing & Mill, 2010(نمای . رویک
انتقادي مورد استفاده در ایـن مطالعـه بـر ایـن موضـوع      

جـایی روسـتا تــابع    تأکیـد دارد کـه ممکـن اســت جابـه    
دلیـل محـدودیت    ریـزي بـه   ت و اراده نظام برنامـه خواس

اما نوع برداشـت و   وساز باشد توسعه و صعوبت ساخت
ادراك ذینفعان اصلی، در تشدید و تقلیل پیامـدهاي ایـن   

کـه تقـدم،   فرضـیه  فرایند نقش اساسی دارد. حتـی ایـن   
 جایی در ارتباط با سـایر روسـتاهاي   تأخر و اهمیت جابه

رهایی از تمـایز یـا نـابرابري    جایی، تحت چـه بسـت   جابه

اسـتفاده از رویکـرد انتقـادي     کنندهصورت گرفته، تبیین
جـایی   است. همچنین شناسایی و تحلیل پیامدهاي جابـه 

در یک بستر فرهنگی خاص مستلزم درك نظام مشـترك  
اقتصـادي کنشـگران اصـلی    -معنایی از شرایط اجتماعی

العـه  است که براي دسـتیابی بـه ایـن نظـام ادراکـی، مط     
شناختی، در مقایسه بـا   نگارانه به لحاظ ماهیت روش قوم

 تري است.رویکرد کمی راهبرد مناسب
نگـاري انتقـادي بـر مبنـاي مـدل       مراحل اجرایی قـوم 

) صــورت گرفـت. مـدل مــذکور از   1996پکـن ( کـارس 
هـا و   مشـاهده منفعالنـه، برداشـت    یعنی مرحله متوالی5

زنمایی مقـدماتی  هاي میدانی از طریق تحلیل بایادداشت
و کدگذاري اولیه، استخراج مفاهیم و معـانی حاصـل از   

ــه  ــه جاب ــتاییان در زمین ــع  ادراك روس ــایی، جم آوري  ج
جـایی،   هاي مربوط بـه ادراك مـردم در زمینـه جابـه     داده

کشف روابط بین مجموعه مفاهیم و معانی بدست آمـده  
شــده اســت.  تشــکیلهــا  و نهایتــاً تفســیر و تبیــین داده

ساختار یافتـه  ها از مصاحبه نیمهآوري دادهور جمعمنظ به
وساز مسکن  مشاهده مشارکتی در فرایند ساخت فردي و

هاي نیمه ساختاریافته این مطالعه با استفاده شد. مصاحبه
پروتکـل اولیـه پیگیـري و در مراحـل بعـدي تحقیــق از      

هـا  دسـت آمـده در خـالل داده    طریق مفاهیم و معانی به
صورت هدفمند و تـا نیـل بـه     ها بهبهاصالح شد. مصاح

منظور حصول بـه معـانی    اشباع نظري صورت گرفت. به
ها از سـه سـطح کدگـذاري بـاز، محـوري و      واقعی داده

 ,Corbin & Strauss(انتخابی (مرکـزي) اسـتفاده شـد    

ها چندین بـار بـازخوانی   طی کدگذاري باز، داده ).2008
ننده پیامـدهاي  کشدند و به هر یک از عباراتی که تداعی

اطالق شد. در  ،جایی بود، برچسب مفهومی مناسبی جابه
وهله بعدي از طریق مقایسه مداوم مفاهیم مسـتخرج بـا   

هاي اصلی، طبقات محوري ایجاد شدند. این طبقات  داده
بـدین   بر مبناي قرابت مفهومی کدهاي باز شکل گرفتند.

ـ  يامدهایپبندي  صورت. 1 ت اسـاس   یی بـر جـا  هجاب
  .ت موجودادبیا
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 معنا که مجموعه کدهاي داراي مفهوم همسـان در زمینـه  
جـایی، در یـک طبقـه قـرار گرفتنـد. در       پیامدهاي جابـه 

نهایت، آن دسـته از طبقـات محـوري کـه داراي مفهـوم      
جایی بودند در یک طبقه  واحدي پیرامون پیامدهاي جابه

بندي شدند. ارتباط بین کدها و طبقـات از  انتخابی مقوله
بنـدي خـط داسـتان شـکل گرفـت. خـط        طریق صورت

ــ  ــر توصــیف فراینــد داســتان در ایــن مطالعــه مش تمل ب
هاي بروز آن بود. در این راسـتا خـط    جایی و زمینه جابه

در قالب چندین صفحه تدوین شـده   ،جایی داستان جابه
و بر مبناي آن ارتبـاط میـان طبقـات و کـدها مشـخص      

عنوان مبنایی براي تـداعی جریـان    گردید. خط داستان به
جـایی سـکونتگاهی توانسـت در راسـتاي      پیامدي جابـه 

گر باشد. در  دهی روابط بین طبقات و کدها تسهیل شکل
هاي مسـتقیم، روابـط میـان    قول تحلیل نهایی با ارائه نقل

هـاي کیفـی در   طبقات و کدها مستندسازي شـدند. داده 
  تحلیل شد. Nvivo10افزار نرم

هـا و نتـایج    نگري براي اعتبـار داده بعدياز تکنیک سه
ان در نقـاط مختلـف   استفاده شد. بدین منظور پژوهشگر

  روستاهاي قدیم و شهرك جدیـد بـا مشـاهده منفعالنـه     
  هـاي نیمـه سـاختاریافته    و مشارکتی و نیز انجام مصاحبه

  آوري با پروتکل یکسان بـراي افـراد مختلـف، بـه جمـع     
دست آمـده از   هاي بهداده پرداختند. مقایسه تطبیقی داده

ــو و    ــامین همس ــف مض ــتا در کش ــف روس ــاط مختل نق
سـزایی  هـا سـهم بـه    مسو و نیـز تعیـین اعتبـار داده   غیره

ــه  ــتفاده از نمون ــین اس ــدي و داشــت. همچن ــري تأیی   گی
هـا  غیر تأییدي در مورد مضامین متعارضِ مستتر در داده

ــک  ــر تکنی ــأمین    از دیگ ــراي ت ــتفاده ب ــورد اس ــاي م   ه
هـاي حاصـل از    ها بـود. پـس از مقایسـه داده   اعتبار داده

بعــدي ســازي تلــف (ســهپیمــایش میــدانی محققــان مخ
محقق) و کشف مضامین همسو و غیرهمسو، با اسـتفاده  

هاي بیشتري بـراي تأییـد یـا    گیري، دادهاز تکنیک نمونه

ــدم ــل      ع ــل قب ــده از مراح ــت آم ــامین بدس ــد مض تأیی
گیري الگوهـاي  شد. در چارچوب این نمونهآوري  جمع

کننـدگان  مختلف و متعارض بدسـت آمـده از مشـارکت   
کنندگان دیگر قرار داده شـده و   ختیار مشارکتاولیه در ا

هــا مشــخص شــد. از دیگــر  میــزان همســویی ایــن داده
توجه بـه باورپـذیري آن    ،معیارهاي بررسی پایایی نتایج

ها و فراینـدهاي تحلیلـی تـا چـه     که داده ابود. بدین معن
 & Polit(تمرکـز دارد   ،اندازه بر زمینه مورد نظر تحقیق

Beck, 2004(ها طیف وسـیعی از   آوري داده . براي جمع
هـاي طبیعـی و مکـانی     کنندگان و نیز موقعیـت  مشارکت

جـایی   تا ابعـاد پیامـدي جابـه    روستا مد نظر قرار گرفت
خـوبی   سکونتگاهی که زمینه اصلی تحقیق حاضر بود، به

  بازنمایی شود.
  

  سؤال تحقیق
له اصــلی مقالــه ایــن اســت کــه در بســتر ادراك ئمســ

مشترك بین محققان و ساکنین روستاهاي مورد مطالعـه،  
جایی چه پیامدهایی داشته است؟ و در بطن دیدگاه  جابه

کنش ایـن پیامـدها چـه اثراتـی بـر      برهم و نگاه ذینفعان،
  زندگی مردم گذاشته است؟

  هاي تحقیقیافته
  خوانش فضا در بستر قبلی

ــع دهســتان   ــا و ســفلی از تواب روســتاهاي لرینــی علی
زنگوان، بخش مرکزي شهرستان سیروان در استان ایـالم  
است. اهالی این دو روستا در مجاورت یکدیگر زنـدگی  

کردند. اهالی هـر دو روسـتا   یو به زبان کردي صحبت م
بر اراضی کشاورزي مالکیـت داشـته و روابـط شـغلی و     

. ایـن روابـط در   داشـتند اقتصادي تنگاتنگی با یکـدیگر  
روابط خویشـاوندي   . آنانشد ابعاد اجتماعی نیز دیده می

دامداري شغل  داشتند وو انسجام اجتماعی باالیی با هم 
  برخی از اهالی روستا بوده است.
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وستا در دامنه کوه با شیب متوسطی قرار گرفته و دو ر
توسعه کالبدي با محدودیت جـدي روبـرو بـود. بافـت     
مسکونی از مصالح کم دوام ساخته شده بود. این عوامل 

دو روستا جابجـا شـده و در    1385باعث شد تا در سال 
 مکانی دیگر تجمیع شوند.

  جایی ادراك ساکنین از علت جابه
 جایی براي دولت هانتفاع کارکردي جاب

ــه ادراك ســاکنین روســتاها   جــایی در جــدول  از جاب
  سازي شده است.مفهوم 1شماره 
جایی تابع دو مقوله بوده است. اولین مقوله یعنی  جابه

تـرین علـت    صعوبت ساخت و محدودیت توسعه اصلی
این عامل در مواردي نیـز بـه خواسـت     .جایی است جابه

  جـایی   ه و دلیـل جابـه  جایی تبـدیل شـد   مردم براي جابه
 ،جـایی  بنـابراین ماهیـت اصـلی علـت جابـه      .بوده است

ــارکت   ــا مش ــت. ام ــی اس ــه   طبیع ــد ک ــدگان معتقدن کنن
جـایی سـکونتگاهی تـأثیري     درخواست اهالی، بـر جابـه  

هـا  جایی بدون توجه بـه ایـن درخواسـت    نداشته و جابه
سـاله   52عنـوان نمونـه مـردي     صورت پذیرفته است. به

  شت:چنین بیان دا
حاال شاید چهار نفر بلند شده باشند و رفته باشـند  «... 

خواهیم جابجا شویم، به این بنیاد و گفته باشند که ما می
وساز نـدارد امـا    حساب و کتاب که روستا جاي ساخت

وقت بـراي   ما نبود و دولت هیچ جایی به حرف این جابه
انـدازد. چـون در    حرف ما خـودش را بـه زحمـت نمـی    

  ».حرف مردم خریدار ندارد... هاجور جا این
  که: ساله 37یا این گفته مرد 

در روستاي قبلی جا بـراي سـاخت خانـه نبـود و     «... 
خواهم این را بگویم که اگرچه  جایمان تنگ بود ولی می

جــایی دادیــم امــا ایــن  بعضــی از مــا درخواســت جابــه
  درخواست ما نبود کـه جابجـا شـدیم. چـون هـیچ جـا       

جـایی بخواهـد    آید کـه در جابـه  میحساب ن حرف ما به
  »حساب بیاید... به

مردم فراتر از محدودیت طبیعـی، منـافع دولـت را در    
جایی دخیل دانسته و بر این باور هستند که دولـت   جابه

طلبی براي خود را نیز در نظـر گرفتـه   مالحظات منفعت
جـایی   ساکنین براي جابه است. از نظر اهالی، درخواست

دولت مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته در کنار منافع 
زا اجـرا شـده    جایی طـی بـرآوردي منفعـت    و طرح جابه
  ساله در این خصوص بر این باور بود: 52است. مردي 

این به نفع دولت بوده. اگر هم کسی رفتـه درخواسـت   «... 
جایی داده مطمئن باشید که دولـت هـم بـرایش خـوب      جابه

تـا آخـرش هـم ایسـتاده.     بوده کـه ایـن حـرف را گرفتـه و     
  ».تا ضرر... جایی برایمان یک سود داشت و هزار جابه

  گوید: اي نیز میساله 34مردي 
براي دولت سود است و براي ما ضـرر. پـس اگـر    «... 

جا شدیم براي دولت هم نفـع داشـت. آدم بایـد بـا      هجاب
کنـد  چشم انصاف نگاه کند. کسی پولش را خرج ما نمی

  ».ند...و برایمان دل بسوزا
  

جایی براي دولت منحصر بـه نفـع مـالی و     انتفاع جابه
انتفـاع  «شـود بلکـه اهـالی از نـوعی     سود اقتصادي نمـی 

گویند. ساکنین بر این باور بودند که  سخن می» کارکردي
هایی را جهـت   جایی با هدف انتفاع کارکردي زمینه جابه

ــی   ــراهم م ــازمانی ف ــرد س ــدوین عملک ــابقه ت آورد و س
 51بخشـد. مـردي   ي میدانی سازمان را غنا میهافعالیت

  ساله در این زمینه چنین اظهار کرد:
  جـایی اگـر در هـر جـاي دیگـر هـم پیـاده         ایـن جابـه  «... 

شود فقـط بـراي دولـت خـوب اسـت. چـرا؟! چـون فـردا         
گویـد کـه مـن فـالن جـا را جابجـا کـردم و        جوري مـی  این

  ».ت؟!...امکانات دادم اما حاال شما نگاه کنید وضـعیت چیسـ  
  دهـد کـه مـردم عـدم تـأمین      این اظهـارات نشـان مـی     
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 کالبدي شهرك را-مناسبت امکانات و ساختار فیزیکی
  اي براي اثبات مدعاي خـود مبنـی بـر   مایهعنوان دست به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

کــار  جــایی بــراي دولــت بــه جابــه» انتفــاع کــارکردي«
  .)1(جدول شماره اند گرفته
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  طبقات انتخابی (مرکزي)  طبقات محوري  فراوانی  تعداد اسناد  مفاهیم ذکر شده توسط اهالی

  13  7  عدم توجه به مناسبات خویشاوندي در واگذاري قطعات  1
اصول و ضوابط کارشناسی 

  جایی جابه

اعتماد یا عدم اعتماد به 
  دولت و مدیریت

  6  5  یگینقش شانس یا قرعه در همسا  2
  1  1  واگذاري بدون ضابطه زمین  3
  13  7  جایی براي دولت انتفاع جابه  1

  جایی ادراك مردم از جابه
  (رابطه دولت و مردم)

  2  2  قصد افتخار و نمایش براي دولت جایی به جابه  2
  6  4  جایی تأثیر بودن درخواست اهالی براي جابه بی  3
  5  4  توسعه در روستاي قبلیوساز و محدودیت  ساخت دشواري  4
  16  8  جایی عدم موفقیت جابه  5
  4  3  منفعت جابجایی براي دولت از حیث کارکردي  6
  5  5  نظر مقاومت بهبود مسکن از  7
  3  3  ساز بودن دلیل نیمه افزایش مخاطرات احتمالی سیل به  1

رضایت از مکان جدید 
 -(بعد کالبدي جایی جابه

 ضایی)ف

  

از   دم رضایترضایت یا ع
وضعیت کالبدي، خدماتی، 

اقتصاد و معیشت و 
  اجتماعی

  

  9  8  بندشیب زیاد منطقه و عدم وجود سیل  2
  4  1  هاي زیاد رغم صرف هزینه ناامنی طبیعی شهرك علی  3
  21  12  وساز هاي واگذارشده براي ساخت نامناسب بودن زمین  4
  3  1  جایی و اسکان طوالنی بودن فرایند جابه  5
  1  1  ساز بودن شهرك دلیل نیمه فقدان امنیت به  6
  9  6  ارائه خدمات ناقص و افزایش مشکالت  1

  تأمین خدمات و امکانات
(بعد کالبدي: خدمات و 

  ها) زیرساخت

  2  2  بر آلودگی محیط  اثر ماندگاري فاضالب  2
  10  9  ین آب آشامیدنییکیفیت و کمیت پا  3
  7  5  ضاي سبز در مقایسه با روستاي قبلیتفاوت برداشت از ف  4
  17  9  شهري شدن ماهیت روستا بدون امکانات شهري  5
  14  7  وساز بدهکار شدن در اثر ساخت  1

جایی و تحمیل هزینه  جابه
  به مردم (بعد اقتصادي)

  22  9  ها اثر تأمین خدمات بر افزایش هزینه  2
  2  2  مدناتوانی در ساخت مسکن به دلیل کاهش درآ  3
  11  9  ساز بودن مساکن بر بودن زیرسازي عاملی براي نیمه هزینه  4
  18  11  دلیل شیب تند منطقه بر بودن زیرسازي مساکن به هزینه  5
  18  11  افزایش فاصله اراضی کشاورزي تا محل سکونت  1

جایی عامل تغییر نوع  جابه
  معیشت

  (معیشت و سکونت)

  1  1  دلیل تغییر اشتغال شهرك به نشینی در القاي تفکر خوش  2
  3  3  کاهش گرایش به دامداري و کشاورزي پس از جابجایی  3
  7  4  دلیل نبودن فضاي کافی براي نگهداري ها به فروش دام  4
  28  11  کوچک بودن قطعات مسکونی براي دامداري  5
  1  1  تغییر شیوه دامداري و کشاورزي پس از جابجایی  6
  3  3  جایی بر مهاجرت بهتأثیر جا  1

جایی و تغییر  جابه
  مناسبات اجتماعی

  5  5  احساس غربت در شهرك  2
  1  1  جایی دلیل جابه تغییر زندگی از حیث صمیمیت و اشتغال به  3
  11  7  جایی کاهش صمیمیت پس از جابه  4

  
  .اس درك اهالیاس جایی سکونتگاهی روستاي لرینی بر سازي از فرایند جابهمفهوم. 1ج 
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  جایی پیامدهاي جابه
تغییر مناسبات خویشاوندي، شیوع مهاجرت، نگرانـی  

هـا و... مفـاهیم   امنیتی، ابهام در مالکیت، افـزایش هزینـه  
ــه     ــوط ب ــایی مرب ــترك معن ــام مش ــل از ادراك نظ حاص

  جایی است. پیامدهاي جابه
اگرچـــه مناســـبات همســـایگی و خویشـــاوندي در 

کالبـدي مکـان قبلـی نقـش     –اي فیزیکیگیري فض شکل
نمود اما در واگذاري قطعـات مسـکونی   محوري ایفا می

شهرك جدید مالحظات خویشاوندي و همسایگی نقش 
چندانی نداشت. این موضوع از سـوي سـاکنین درك و   

  گوید: ساله چنین می 45فهم شده است. مردي 
مشکل اصلی اینجاست کـه مـوقعی کـه خواسـتند     «... 
ا واگذار کنند، نگفتند کی با کی همسایه اسـت،  ها رزمین

   هـاي جدیـد رعایـت   روابط فـامیلی در واگـذاري زمـین   
  »نشده است...

غفلت از توجه به مناسبات خویشاوندي و همسـایگی  
ــاهش      ــر ک ــالوه ب ــکونی ع ــات مس ــذاري قطع   در واگ
  انسجام و روابـط اجتمـاعی، القاءکننـده فضـاي شـهري      

یــن موضــوع از طریــق در اذهــان اهــالی بــوده اســت. ا
ــاهش      ــز ک ــهرك و نی ــاي ش ــت در فض ــاس غرب   احس

ســاله در  37صــمیمیت قابــل بازشناســی اســت. مــردي 
  باره چنین گفت: این

در روستاي قبلـی مشـکلی نداشـتیم. صـمیمیت و      «...
دوستی و خویشاوندي وجود داشت. فقط مشکل جـاده  

شناسـیم. االن بـا   و خیابان بود. در اینجا همدیگر را نمی
کیلـومتر   1وهایم که قبالً در کنار هـم بـودیم حـدود    عم

  ...»فاصله داریم 
جایی سکونتگاهی یکی دیگر از  مهاجرت پس از جابه

صـورت بطئـی    پیامدهایی است که در حال حاضر نیز به
 48تداوم دارد. یکی از مطلعان کلیدي روستا کـه مـردي   

  ساله بود در این باره چنین گفت:

جمعیت داریم که در روستاي قبلی نفر  400تقریباً «... 
  »نفر از جمعیت مهاجرت کردند... 100نفر داشتیم.  500

موجــب تشــکیل  جــایی فراینــد جابــهطــوالنی شــدن 
کـاهش امنیـت شـهرك    منجربه ي ساخته نشده و هافضا

  ساله در این خصوص چنین گفت: 48. مردي گردید
  من اولین خانه را اینجا ساختم، بـدون بـرق و آب   «... 

هـایی  ماه اینجا بودم... بنیاد مسکن مقصر نیست، زمین 6
  »که دادند براي ساخت و ساز نیستند...

طـور مجـزا بـه نظـام      جایی بـه  عدم تکمیل فرایند جابه
در کوتـاهی   شود. از یک سـو مدیریتی و فنی مربوط می

 ،ارائه خدمات و از سوي دیگر تأخیر در ساخت و سـاز 
ـ  ه اسـت. در منجر به تعویق فرایند مـذکور شـد    بـاره  نای

  یکی از مطلعان کلیدي روستا چنین گفت:
ها ساخته نشود اینجا امنیت نداریم. وقتی این خانه«... 

وقتـی   .جوري ول اسـت مثـل یـک بیابـان    شهرك همین
هـا  اینجا ول باشد، مردم نگران این هستند که این زمـین 

شود و به خاطر این جاهـاي خـالی   به چه کسی داده می
اخته نشـده) همسـایگی درسـت و حسـابی     (قطعات سـ 

  »اند... درست نشده و انگار مردم غریبه
دلیل قرار گرفتن بسیاري از قطعات واگذار  همچنین به

سـاخته  بوده و سازي زیاد  شده در شیب تند، هزینه آماده
انــد. برخـی از قطعــات مســکونی نیـز متعلــق بــه    نشـده 

انـد.   هـا اقـدام نکـرده    براي ساخت آنکه مهاجرین بوده 
ــردي  ــات   48م ــه زیرســازي قطع ــه هزین ــاله در زمین س

  مسکونی چنین گفت:
خیلی از اهالی به خاطر همین زیرسـازي پرهزینـه   «... 

هـاي خـود را کامـل    پولشان تمام شد و نتوانستند خانـه 
هایمان بـه مـا   کنند. خالصه جایی که براي ساخت خانه

  »داده اصالً جاي مناسبی نیست...
  هـاي مربــوط  نـد بســتر، هزینـه  طـور کلــی شـیب ت   بـه 

کالبـدي شـهرك را افـزایش داده و    –به توسـعه فیزیکـی  
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اي  سـاله  52به بروز نارضایتی شده اسـت. مـردي    منجر
  اذعان داشت:

سازي به ما دادند، اصالً به این زمینی که براي خانه«... 
خورد، ببین چقدر من باید مصـالح زیـر   هیچ دردي نمی

درست شود و صاف شـود.  خاك کنم تا اینجا یک کمی 
دهنــد و آنجــا را  دانســتیم اینجــا را بــه مــا مــیاگــر مــی

تومـان   ماندیم. زیرسـازي اینجـا خـدا   گیرند، آنجا می می
  ».برد. باید با سنگ زیرساز کنیم...هزینه می

دلیل نیاز به سـاخت فـوري مسـکن     برخی از اهالی به
ــه     ــدام ب ــتقراض اق ــت وام و اس ــق دریاف ــود، از طری خ

و ساخت کردند. از آنجا که بخـش زیـادي از    زیرسازي
ــه زیرســازي و تســطیح قطعــات   ــافتی ب تســهیالت دری
اختصاص یافت، امکان ساخت فراهم نشده و منجـر بـه   

هـاي دیگـري در   هـا شـد و نارضـایتی   افزایش بدهکاري
اقتصـادي رقـم زد کـه ریشـه در مکانیـابی      –زمینه مـالی 

  باره چنین گفت: اي در این ساله 38داشت. مردي 
هـاي خـود از وام اسـتفاده    ما براي سـاخت خانـه  «... 

کردیم اما هر چه وام گرفتیم براي زیرسازي خرج شد و 
هـا  االن تنها چیزي که براي ما باقیمانده قسط همـین وام 

جایی ما را  است که باید هر ماه برویم قسط بدهیم. جابه
کاري تـر شـدند، ولـی بـده    هـا مقـاوم  بدهکار کرد. خانه

  ...».زیادي گردن ما افتاد 
هـاي اهـالی ارائـه    عامل دیگـر در افـزایش بـدهکاري   

برخی از خدمات و امکاناتی بود کـه مسـتلزم پرداخـت    
  اي چنین بیان داشت: ساله 38مرد  .هزینه است

انـد شـده یـک    همین گازي کـه بـراي مـا کشـیده    «... 
مشکل، مگر یک روستایی چقدر درآمد دارد که باید این 

گازي بـراي مـا بهتـر بـود،     در پول گاز بدهد، همان بیق
مشکالت ما کم بود این هـم بـه بقیـه مشـکالت اضـافه      

  ».شد...

در واقع اهـالی، دریافـت امکانـات بـه بهـاي افـزایش       
هاي زندگی را منطقـی ندانسـته و در نظـر داشـتن     هزینه

داننـد. مـرد   توان روستایی در ارائه خدمات را الزامی می
  موضوع اخیر را چنین توصیف کرد: ايساله 61

در روســتاي قبلــی گــاز نداشــتیم، نفــت مصــرف  «... 
اي! هـر چـه   اند، اما چه فایـده کردیم، اینجا گاز آورده می

کنیم، باز هـم بایـد پـول زیـادي     قدر هم کم مصرف می
  دانـم همـه جـا ایـن گـاز      براي گاز پرداخت کنیم. نمـی 

جـایی کـه    جابه گران است یا فقط براي ما اینجور است!
کند، چه به اسم امکانات گاز و... خرج ما را دو برابر می

  ».سودي دارد!... 
شیب تند احتمال مخاطرات طبیعی نظیـر سـیل را دو   
چندان کرده است. اهالی روستا این احتمـال کـه وقـوع    

ــارت    ــه خس ــر ب ــوه منج ــد ک ــه تن ــیل در دامن ــاي س ه
دي تلقـی  ناپذیري به اهالی گردد را تا حدودي جـ  جبران

  ساله در این باره چنین گفت: 29کنند. مردي  می
هاي شـدیدي کـه   در دل کوه خانه ساختن با باران«... 

آید اصالً عقالنی نیست. حاال ما پول زیرسـازي  اینجا می
را دادیم و بدهکار هم شدیم ولی چیزي که االن هسـت،  
اینجا ایمن نیست. سیالب خطرنـاك اسـت. بـاران زیـاد     

جایی اصـولی نبـود.    را آب می برد. این جابهشود، خانه 
  .»شد...باید فکر می

  

تأکیــد برخــی از اهــالی بــر   مرغــطــور کلی،علــی بـه 
استحکام مسکن جدید، نامناسب بودن مکـان شـهرك و   
نیز احتمال وقوع حوادث قهـري، چنـین اسـتحکامی را    
خنثی جلوه داده و آن را ناکارآمد نموده است. اظهـارات  

ی در خصـوص اسـتحکام مسـکن جدیـد     برخی از اهـال 
  بدین شرح است:

تـر  هـا مقـاوم  هـا بهتـر شـده، خانـه     وضعیت خانـه «... 
  ...»دشدن
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  »تر و بهتر هستند...ها محکماینجا یک ذره خانه«... 
تفاوت ماهیتی فضاي سبز شـهرك بـا فضـاي طبیعـی     
ــه درك     ــت ک ــدهایی اس ــی از پیام ــی یک ــتاي قبل   روس

ــه  ــت. ب ــده اس ــري ش ــل قرارگی ــاورزي  دلی ــی کش   اراض
  در پیرامون روستاي سابق، کالبد روسـتا بـا فضـاي سـبز     
ــه شــهرك از    ــد. در حــالی ک   در هــم ادغــام شــده بودن
چنین نمایی برخوردار نبوده و این خالء را مردم مطـرح  

سـاله طبیعـت شـکل گرفتـه را چنـین       60کردند. زنـی  
  ارزیابی کرد:

نه درخـت،   آنجا مثل شمال بود. اینجا بیابان است.«... 
در روستاي  -چیزي ندارد.   نه پارك، نه فضاي سبز هیچ

کـردي انگـار شـمال بـود،     چشمت را که باز مـی  -قبلی
  ».ها مشکل است...اش شالی و سرسبزي. این همه

  

فاصله بـین اراضـی کشـاورزي و محـل     ، جایی با جابه
سکونت افزایش یافته و دسترسی به اراضـی کشـاورزي   

مچنــین واحـدهاي مســکونی  تـر شــده اسـت. ه  مشـکل 
واگذار شده به اهالی در مقایسه با نوع معیشـت چنـدان   
کارآمد نیست. قطعات واگذار شده پاسـخگوي فعالیـت   

هـایی از  دامداري نبـوده و بـر ایـن اسـاس ایجـاد زاغـه      
 45خـورد. مـرد   دامداري در سطح شهرك به چشـم مـی  

ــه اراضــی دشــواري اي در خصــوص ســاله دسترســی ب
  اظهار داشت: کشاورزي چنین

  

م هـر روز سـر   ا هـاي کشـاورزي  قبالً من به زمین«... 
هایم زدم، اما االن دیگر توانایی ندارم هر روز به زمینمی

کیلـومتر از مـن دورتـر     5هایم سر بزنم، چون االن زمین
ها سر بزنم کـه همـین کـار     توانم به آنهستند و من نمی

  ».من را خیلی مشکل کرده است...
  

ق قطعـات مسـکونی بـراي تـداوم معیشـت      عدم تطاب
ناشـی از سـاخت واحـدهاي     دامداري و نیـز بـدهکاري  

ها شده است. ادعاي فـوق  مسکونی، منجر به فروش دام
  ساله این چنین تبیین شده است: 60در اظهارات زنی 

جایی به نفع ما نبود، باعث شد ما فقیرتـر   این جابه«... 
ــویم، دام ــم، شـ ــت دادیـ ــان را از دسـ ــی از  هایمـ خیلـ

اندازهاي خود را براي ساخت خانـه خـرج کـردیم.     پس
همه زیر بار قسط و وام رفتند، ولی خـوب چیـزي هـم    

  »تغییر نکرد...
ــه  گــرایش ــداري و کشــاورزي ب ــه دام ــالی ب ــور  اه ط

ساله چنین بیان  61چشمگیري کاهش یافته است، مردي 
  داشت:
 رونـد، قـبالً  همه براي کار و کارگري به شـهر مـی  «... 

ماندند و به پدرانشان در زمین و دامـداري  همه اینجا می
کردند؛ اما اینجا حاضر به کار نیستند، همه چیز کمک می

  ...».سخت شده است 
  

  نتیجه
جـایی سـکونتگاه توسـط     پیامدهاي درك شده از جابه

رود و در اهـداف آن   با آنچه از طرح انتظار مـی  ،ذینفعان
طالعه واکاوي پیامـدهاي  ذکر شده، تفاوت دارد. در این م

عنـوان   درك و فهم شده از سـوي سـاکنان روسـتایی بـه    
ترین ذینفعان طرح، آماج مطالعه قرار گرفت. نتایج  اصلی

جـایی   مطالعات نشـان داد کـه مـردم انتظـاراتی از جابـه     
اند که عدم تحقق ایـن انتظـارات، تـأثیر منفـی بـر       داشته

  جایی داشته است. و درك از جابه  برداشت
یشــترین پیامــدهاي مثبــت شناســایی شــده از ســوي ب

  دادهــاي کالبــدي  بــرون پیامــدهاي حاصــل از ذینفعــان،
بوده است. تأمین زمین الزم براي توسعه آینده و امکـان  
ساخت و ساز بیشتر، مقاوم شدن مسکن، بهبـود کیفیـت   

  تـأمین خـدمات زیرسـاختی از جملـه گـاز و       و مسـکن 
ن بوده است. با ایـن  آب مفاهیم ذکر شده از سوي ساکنی

وجود، عدم درگیري ذینفعان در مکانیابی و فهـم نشـدن   
ــارات آن   ــدام، انتظ ــن اق ــکالت ای ــان   مش ــا را از مک   ه

 ،جدید برآورده نکرده است. از این رو مکانیابی نامناسب
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  مفهومی بوده که ذکر شده است. احسـاس عـدم امنیـت    
از وقــوع ســیل مفهــوم دیگــري بــوده کــه تحــت تــأثیر 

  ابی ســایت قــرار گرفتــه اســت. مکانیــابی ســایت مکانیــ
 جدیــد از ســوي مــردم انتظــارات را بــرآورده نکــرده و 

  سـاخت و سـاز بـه شـکل دیگـري تـداوم دارد.       سختی 
سـختی   بـا  سـاز  سـاخت و  دشـواري اگر در مکان قبلی 
  شـد، در مکـان جدیـد بـا شـیب تنـد        بستر تعریف مـی 

براین بنـا  .شود دار فهم می و ساخت وساز در بستر شیب
ــود      ــانی خ ــروي انس ــا نی ــازنده ب ــی، س ــایت قبل در س

و  چیـره شـود  سـاخت و سـاز   دشـواري  توانست بر  می
  مسکنی بـا حـداقل کیفیـت بسـازد، در صـورتی کـه در       
مکان جدید تسطیح زمین و مقاوم سازي آن و تطبیق بـا  
  ضوابط فنی، اجازه اسـتفاده از نیـروي انسـانی مالـک را     

کند کـه در   این گونه فهم میدر نتیجه مالک  ،کند کم می
 .مکـان جدیــد هزینـه ســاخت و سـاز بــاال رفتـه اســت    

تأمین استانداردهاي ساخت و ساز باعث  عبارت دیگر به
هـا از   درك و فهـم آن  ،افزایش هزینه شده که این عامـل 

  مکان جدید را تغییر داده است.
ازسوي دیگر اطالق واژه شهرك بر انتظارات ذینفعـان  

خدمات و امکانات رفاهی ارائـه شـده را    تأثیر گذاشته و
داننـد. اگـر در سـایت قبلـی      کافی و در سطح شهر نمـی 

موضوعی به نام دفع فاضالب و زباله وجود نداشت، بـا  
بندي جدیـد از فضـا، ایـن     اطالق واژه شهرك و صورت

عنوان یک وظیفه دولتی در انتظارات تعریـف   موضوع به
اضـالب یکـی از   شود و مشکل دفع زبالـه و ف  و فهم می

  شود. مفاهیمی است که به تواتر ذکر می
تغییر شیوه سکونت از روستانشینی به شـهرك نشـینی   

جـایی سـکونتگاه    الزامات خاص خود را دارد. در جابـه 
  روستایی این فرایند با شتاب زیادي انجـام شـده اسـت.    
ــر     در نتیجــه ذینفعــان هنــوز آمــادگی الزم را بــراي تغیی

  انـد. از ایـن رو بـا     ت خـود نداشـته  در معیشـت و فعالیـ  

فاصــله گــرفتن از اراضــی کشــاورزي، کوچــک شــدن  
قطعات مسکونی و عدم امکان دامداري به شیوه سنتی و 
عدم آموزش براي این تغییـر شـیوه سـکونت و معـاش،     

ترین منبع درآمد اهالی از بین رفته و منبع جدیدي  اصلی
 کـه  هم براي آن تعریف نشده است. این درحالی اسـت 

هـا   هـا را مقـروض بانـک    ضوابط فنی ساخت و ساز، آن
کرده است. خوش نشینی و مهاجرت دو واکنشی اسـت  

بنـابراین   ،دهنـد  که مردم در قبال این فراینـد انجـام مـی   
ساکنین تحت تـأثیر از بـین رفـتن درآمـدهاي سـنتی و      

هـاي منفـی خـود را از     ایجاد بدهکاري جدید، برداشـت 
دهند و به رابطه ملت و دولت  یجایی بسط م فرایند جابه

رسـانند. در ایـن    و عدم اعتماد بـه کارکنـان دولتـی مـی    
ــد و     ــع درآم ــتن منب ــین رف ــاد، از ب ــدم اعتم ــاي ع فض

ریزي شـده از بـاال    گیري بدهکاري جدید را برنامه شکل
  کنند. تصور می
 پیامدهاي بیشترین فرهنگی –سیستم اجتماعی  در زیر

سنتی که روابط خـود را  داشته است. جامعه  ظهورمنفی 
را در  بر مبناي رابطه خـونی و نسـبی تنظـیم کـرده و آن    

سکونت و نحوه چیدمان مسکن در فضـا بـروز داده، در   
داد کالبدي و چیـدمان مسـکن در    یک زمان کوتاه برون

سایت جدید را گسسته از روابط اجتماعی قابل فهـم در  
عدم  داند. در نتیجه با مفاهیمی چون محیط روستایی می

توجه به مناسـبات خویشـاوندي در واگـذاري قطعـات،     
دخیل بودن شانس و قرعه در توزیع قطعـات، احسـاس   

از  ،کاهش صمیمیت در بـین جامعـه  و غربت در شهرك 
  شود. میتعبیر  سوي مردم

ــوي   ،در مجمــوع ــده از س ــت درك ش ــدهاي مثب پیام
   قــرار فضــایی –ذینفعــان غالبــاً در زیرسیســتم کالبــدي 

سیســتم زیــر  در شــده درك منفــی یامــدهايپ و گرفتــه
  اقتصادي و اجتمـاعی بـوده اسـت. ایـن بـدان معناسـت       

  جــایی روســتایی مداخلــه در سیســتم     کــه در جابــه 
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  هــاي اقتصــادي  توانــد عــواقبی در سیســتم کالبــدي مــی
  نبایـد  و اجتماعی داشـته باشـد کـه مجـري ایـن طـرح       

فرعـی  هـاي   گیرد. نادیده گرفتن این سیستمبرا نادیده  آن
  کـارکردي در تمـام سیسـتم و     زمینه را بـراي بـروز کـژ   

ــی     ــراهم م ــی آن ف ــرد کل ــر عملک ــی ب ــأثیر منف   آورد  ت
  ).2شماره(جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

این مطالعه نشان داد که براي کاهش پیامـدهاي منفـی   
عنـوان یـک فعالیـت و اقـدام      جایی به احتمالی باید جابه

د. بـدین معنـا کـه اقـدامات     پسینی در نظـر گرفتـه شـو   
  سـازي و توانمندسـازي جامعـه     آماده ،ترویجی، توجیهی

ــل از اقــدام      ــد قب ــدها بای ــام فراین ــارکت در تم   و مش
  جــایی در برنامــه کــار قــرار گیــرد. تعامــل بــا   بــه جابــه

ــردن آن    ــر ک ــان و درگی ــدف و ذینفع ــه ه ــا در  جامع ه
ارزیـابی   اجـراو  ،گیـري  سازي، تصمیم فرایندهاي تصمیم

  هـایی کـه در ایـن مطالعـه      برداشـت  تواند سوء رح میط
تا سطح رابطه دولت و ملـت گسـترش یافتـه را کـاهش     

گـران و کارشناسـان فنـی نیـز      د. این تعامل به تسهیلهد
کند تا نیازهـاي زنـدگی سـنتی را بـا الزامـات       کمک می

ــق ده   ــد تطبی ــدگی جدی ــزن ــدهاي  ن ــروز پیام د و از ب
  د.نناخواسته جلوگیري کن

  

  و قدردانیتشکر 
جـایی   ارزیابی اثرات جابه«این مقاله مستخرج از طرح 

بـه کارفرمـایی بنیـاد مسـکن     » هـاي روسـتایی  سکونتگاه
روسـتاي   13باشـد. در ایـن مطالعـه    انقالب اسالمی می

جابجا شده با روش کیفـی و کمـی مـورد مطالعـه قـرار      
ها بوده که  گرفته است. روستاي لرینی یکی از این نمونه

کمتــري داشــته اســت. ایــن مطالعــه در دفتــر  موفقیــت 
ریزي معاونت عمـران روسـتایی بنیـاد     مطالعات و برنامه

مسکن انقالب اسالمی مرکز و با حمایت مالی این دفتـر  
انـدرکاران آن  انجام شده که بدین وسیله از تمامی دست

  آید.عمل میانی بهدقدر
  محدودیت تحقیق

خاسـته از  این مطالعه با یک محـدودیت عمـده کـه بر   
آوري  گیـري محقـق بـراي جمـع     بستر تحقیـق و جهـت  

ها است، مواجه بود. مطالعه در زمانی انجام شد کـه   داده
  برخی از اهالی در حال تکمیل مسکن خود بودنـد. ایـن  

  

 پیامدهاي درك شده عناصر

دي
کالب

تم 
سیس

زیر
 

 مکانیابی نامناسب  سایت -
 فاصله تا محل قبلی -
 کیفیت مسکن -
 مقاومت مسکن -
 تأمین خدمات زیربنایی و رفاهی -
ــراي کارهــاي خــانگی و   - ــأمین فضــاي الزم ب عــدم ت

  دامداري سنتی

دي
صا

 اقت
ستم

رسی
 زی

 وع فعالیت و سبک زندگی و کاهش درآمدتغییر ن -
افزایش هزینه ساخت در اثر مکـان یـابی نامناسـب و     -

 مدرن سازي مسکن
 مقروض شدن ساکنان به بانک -
افزایش هزینه هاي زندگی در اثر ورود خدمات جدید  -

 (گاز، آب و برق)
  اضافه شدن هزینه دسترسی به مزرعه -

گی
رهن

ی ف
ماع

اجت
تم 

سیس
زیر

دلیل وجـود قطعـات سـاخته     ساس امنیت بهکاهش اح - 
 نشده

تسلط ایده شهرگرایی در اثر شهرك شدن و عدم تأمین  -
 انتظارات

 عدم توجه به وابستگی خانوادگی در واگذاري قطعات -
  کاهش صمیمیت و افزایش احساس غربت و بیگانگی -

طی
محی

تم 
سیس

زیر
 آوري فاضالب و ضعف در این زمینه شدن جمع مسئله - 

 اهش کیفیت و کمیت آب آشامیدنیک -
عدم تأمین فضاي سبز مورد انتظار و درك متفاوت از  -

  فضاي سبز

دي
 نها

ستم
رسی

احساس دستوري بودن و تولید منافع بـراي دولـت و    - زی
 تأثیرگذاران

 جایی و واگذاري طوالنی شد فرایند جابه -
  ها طوالنی شدن فرایند تأمین خدمات و زیرساخت -

  
پیامدهاي درك شـده توسـط مـردم از فراینـد      .2ج 

  .جایی روستاهاي لرینی علیا و سفلی جابه
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هـاي تحقیـق    گـر در یافتـه   عنوان یک مداخلـه  عامل به
مورد توجه قرار گرفت. با توجه به تقـارن زمـانی انجـام    

سـعی شـد بـراي     ،جـایی  تکمیل فراینـد جابـه  مطالعه با 
جـایی بـر    کاهش تأثیر بار روانی و مـالی ناشـی از جابـه   

هــاي اظهــارات اهــالی از افــراد متفــاوت و در موقعیــت
بعـدي   سـه   عمـل آیـد. همچنـین    گیري بـه  مختلفی نمونه

هـا از جملـه تکنیـک    آوري داده نگري محقق براي جمع
دودیت بـود.  هاي مورد استفاده بـراي کـاهش ایـن محـ    

شود در مطالعات آتـی ضـمن توجـه بـه اثـر       پیشنهاد می
جایی از مطالعـات   همزمانی مطالعه و اجراي فرایند جابه

ناشـی از   انحـراف منظور کاهش  کمی) به-آمیخته (کیفی
  فاز کمی یا کیفی استفاده شود.

  
  منابع فهرست  
معمـاري و برنامـه    ،)1385( .دیـویس، یـان   ؛آیسان، یاسمین -

بازسـازي، ترجمـه علیرضـا فالحـی، تهـران، انتشـارات       ریزي 
 دانشگاه شهید بهشتی.

بـدري،  ؛ الـدین افتخـاري، عبدالرضـا    رکن ؛پورطاهري، مهدي -
هـاي توسـعه کالبـدي     راهبردهـا و سیاسـت   ،)1390( .سیدعلی

هاي روستایی: با تأکید بر تجربیات جهـانی و ایـران،    سکونتگاه
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران.

 .خراسـانی، محمـدامین  ؛ الـه  نظري، ولی ؛رضوانی، محمدرضا -
ریزي و توسعه  فرهنگ و مفاهیم و اصطالحات برنامه ،)1389(

  روستایی. انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ اول، تهران.
 ،)1392( .منصوریان، حسین ؛ کوکبی، لیال؛رضوانی، محمدرضا -

ـ  تأثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی روستاهاي آسـیب  ده از دی
سوانح طبیعی مطالعه موردي شهرك زنجیران و شـهرك انصـار   

  .144استان فارس، مجله مسکن و محیط روستا، شماره 
)، شـالوده  1388( .حسینی حاصـل، صـدیقه   ؛سعیدي، عباس -

یابی و استقرار روستاهاي جدید، تهران، انتشارات شهیدي،  مکان
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی، معاونت عمران روستایی.

ــلیمانر ــیماس ــریم  ؛زاده، س ــیده م ــه، س ــرتیپی؛ مهدوی ــور،  س پ
هاي روستایی پس  جایی سکونتگاه ارزیابی جابه ،)1393(.محسن

در  1369کوه بعد از زلزله سـال  از زلزله (نمونه موردي: اسطلخ
ریـزي روسـتایی، سـال    زنجان). مجله پژوهش و برنامـه -گیالن

  .29-43. صص 5سوم، شماره 
ــابی  ،)1393( .آزادي، یــونس ؛درصــیدایی، ســید اســکن - ارزی

یابی (مـورد مطالعـه:    جایی روستایی از نظر مکان هاي جابه طرح
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