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♦

69  ♦ بهار751 شماره

ارزیابی عوامل مؤثر در ناکامی طرحهای تجمیع مناطق روستایی

مهدی طالب * ،حسین میرزایی** ،عفوات نادری***

تاریخ پذیرش مقاله:

7261/66/71

چکیده

برنامهریزی "توسعهروستایی" بهعنوان یکی از سازوکارهای رسیدن به توسعه ،مستلزم شناخت دقیق مقتضیات و نیازهای جوامع روستایی،
متناسب با شرایط مختلف میباشد .طرحهای ادغام و تجمیع روستاها بهعنوان یکی از سیاستهای مهم در "بازسازی روستاهای مناطق
جنگزده" و "برنامهریزی توسعه مناطق روستایی" مطرح گردیده است .در دوران بازسازی مناطق جنگزده طرح ساماندهی "شهرک شرام"،
برای تجمیع روستاهای هانیگرمله ،بیدرواز و کیمنه(استان کرمانشاه ،شهرستان پاوه ،بخش نوسود ،دهستان شرام) تهیه گردید که باوجود
برنامهریزی های انجام شده ،روستاییان ماندن در غربت یا رفتن به روستاهای اصلی و بازسازی نشده خود را بر سکونت در محل تجمیع

♦

تاریخ دریافت مقاله:

7262/69/32
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(مطالعه موردی :شهرستان پاوه ،بخش نوسود ،شهرک شرام)

111

ترجیح دادند .مسئله اساسی تحقیق حاضر ،ارزیابی علل اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -فیزیکی ناکامی طرحهای تجمیع
روستایی با تأکید بر طرح تجمیع شهرک شرام میباشد .در این تحقیق با توجه به رویکردهای کالبدی -فضایی ،اقتصادی و اجتماعی و
دیدگاههای نظریه پردازان مختلف در رابطه با مسائل ادغام و تجمیع ،در صدد تبیین ارزیابی دالیل شکست پروژههای تجمیع مناطق
روستایی برآمدهایم .در ادبیات تحقیق بسیاری از مهمترین منابع در مورد اسکان مجدد و ادغام و تجمیع را مورد بررسی قرار دادهایم.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و تا حدودی توصیفی بوده و تکنیک مورد استفاده مصاحبه سازماننیافته و در بعضی موارد خاص مشاهده
و بررسی اسناد و مدارک موجود بوده است .در قسمت یافتههای تحقیق بعد از شناسایی علل و عوامل مختلف ناکامی طرح شهرک،
مشخص گردیده است برنامهریزی مناسب و استفاده از تواناییهای روستاییان میتواند بستر مناسبی برای موفقیت طرحهای تجمیع فراهم
نماید .بر این اساس میبایست برای رسیدن به تفاهم و نقطه نظرات مشترک بین طرفین طرحها ،روابط مثبت و سازندهای بین برنامهریزان
و روستاییان ایجاد شود و با عنایت به اینکه برنامهریزی اغلب طرحهای تجمیع با در نظر گرفتن رویکرد کالبدی -فضایی انجام گرفته

(و این مورد نیز کم و بیش در تحقیق حاضر نمایان است) ،توجه به رویکردهای کالبدی – فضایی ،اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی غیر
قابل اجتناب مینماید و عمالً لزوم بهکارگیری رویکردی جامع در برنامهریزی اینگونه طرحها ضروری خواهد بود.

.
* استاد گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
** استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
*** کارشناسارشد مدیریت توسعهAfwat12@Yahoo.com . .
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد نویسنده مسئول است که به راهنمایی دکتر مهدی طالب و مشاوره دکتر حسین میرزایی در سال
 8811در دانشگاه تهران دفاع شده است.
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واژگان کلیدی :ساماندهی ،تجمیع ،جابجایی ،شهرستان پاوه ،طرح شهرک شرام.

ادبیات تحقیق

مقدمه
طرحهای تجمیع 8و ادغام روستاها بههعنهوان یکهی از
سیاستهای مهم در مورد بازسهازی روسهتاهای منهاطق
جنگزده و برنامهریزی توسهعه منهاطق روسهتایی مطهرح
شماره  ♦ 751بهار 69

گردیده و بر این اساس بعضی از روستاهای این منهاطق
در محل یکی از روستاها و یا در محهل ههای جدیهدی
تجمیع و ادغام شدهاند .تحمیل  1سال جنه

ناخواسهته

از سوی دولت عراق ،باعث تخریب و تحمیل خسارات

♦

فراوانی بر بعضی از مناطق کشور و به ویژه مناطق مرزی
گردیههد و سههاکنین بسههیاری از ایههن منههاطق را وادار بههه

111

مهاجرت به سایر نقاط کشور نمود  .همزمان با جنه

و

در سال های بعد از آن جهت بازسازی و اسهکان مجهدد
مردم مناطق جنگزده ،سیاستها ،استراتژیها ،برنامههها،
طرحها و ...بسیاری بهکارگرفته شد تها در راه ایهن مههم
برای مردم مناطق جنگهزده آسهایش و آرامشهی دوبهاره
فراهم آید.
در دوران بازسازی مناطق جنگزده طهرح سهاماندهی

2

شهرک شرام 8برای تجمیع روستاهای "ههانی گرملهه،"4

"بیدرواز "5و "کیمنهه(" 6اسهتان کرمانشهاه  ،شهرسهتان

بعد از انقالب اسالمی سال  8857عمران روسهتایی از
سوی نهادهای انقالبهی ماننهد جههاد سهازندگی و بنیهاد
مسکن انقالب اسالمی و  ...مورد توجه قرار گرفت و در
زمینه ارائه بهتر خدمات تالشهایی صورت گرفت ،ولی
همچنان توسعه نیهافتگی جامعهه روسهتایی نسهبت بهه
جامعه شهری کامالً مشهود بود .طهرح ههای سهاماندهی
مناطق روستایی نیز از جمله طرح هایی بودند کهه بهرای
بهبود وضعیت روستاها مورد توجه قرار گرفتند .بهطهور
کلی باید گفت که طرحههای سهاماندهی روسهتایی ( در
دوران بعد از انقالب اسالمی ) از سهال  8861بها طهرح
ساماندهی جزیره آبادان آغهاز گردیهد .زمینههههای ایهن
طرحها در برنامه دوم توسعه در فصل عمهران روسهتایی
تهیه و در طی برنامه سوم توسعه با تجدید نظرهایی کهه
در آنها صورت گرفت نقش خاصی در زمینه عمهران و
توسعه روستایی به خهود اختصهاص دادنهد .طهرحههای
ادغام و تجمیع نیز از جمله طرحهای بودند که درقالهب
سیاست ساماندهی روستاها قهرار مهی گرفتنهد « .سهابقه
اجرای سیاست ادغام و تجمیع روستاها در کشور نیهز از
ابتدا تاکنهون ایهن موضهوع را نشهان مهیدههد کهه ایهن

کههه بههاوجود برنامهههریههزیههها و کارهههای زیههر بنههایی

بازسازی مناطق روستایی آسیبدیده اجهرا شهده اسهت.

انجام شده برای این شهرک ،استقبالی از آنهها بههعمهل

اولین مورد شناخته شده اجرای ایهن سیاسهت بهه سهال

نیامد و اههالی بعضهی از روسهتاهای بیهدرواز و کیمنهه

 8847در بازسههازی منههاطق زلزلهههزده جنههوب خراسههان

بعد از گذشت بیش از یک دههه از ارائهه طهرح مهذکور

است .پس از آن در سال  8856نیز در بازسهازی منهاطق

هنهوز بها داشهتن حهداقل امکانهات الزم بهه زنهدگی در

آسیب دیده از زلزله در استان چههار محهال و بختیهاری،

روستاهای تخریب شده سابق ،دلخوش کردهاند .بر ایهن

سیاست تجمیع و ادغام اجرا گردید .در ادامهه بازسهازی

اسههاس مسههئله اساسههی تحقیههق حاضههر ،ارزیههابی علههل

منههاطق آسههیبدیههده از سههیل در سیسههتان و بلوچسههتان

اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -فیزیکی ناکامی

( ،)8878-8871بازسازی روستاهای سیل زده در اسهتان

طرحهای توسعه روسهتایی بها تأکیهد بهر طهرح تجمیهع

فههارس (  ،)8872بازسههازی منههاطق جنگههزده کشههور در

شهرک شرام میباشد.

استان خوزستان طهی سهال ههای  8872-8861و طهرح
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پههاوه ،7بخههش نوسههود ،دهسههتان شههرام) تهیههه گردیههد

سیاست نه در شهرایط عهادی بلکهه در شهرایط خهاص

تفصیلی و آمادهسازی محور شلمچه ( )8878و بازسازی
منههاطق زلزلهههزده گههیالن و زنجههان در سههال  8861نیههز

مبانی و چارچوب نظری
ارزیابی بهعنوان یکی از روشهای بررسی طهرحههای

مواردی از اجرای سیاست جابهجایی ،1ادغهام و تجمیهع

توسعه مناطق روستایی مطرح و مدنظر قرارگرفته است.

روستاها وجود دارد» (رضوانی.)81118818،

ارزیابی به عنوان یکی از شیوهههای بررسهی طهرحههای

از جمله مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه
میتوان موارد زیر را نام برد1

قرارگیههرد -8 1در زمههان اجههرای برنامههه  -2در پایههان و

 -ادغههام روسههتاها و دگرگههونیهههای اجتمههاعی –

فرایند پیش بینی و تحلیل جریاناتی که در اثر مدیریت یا

اقتصادی ناشی از آن در روستاهای زلزلههزده رودبهار و

اقدامات سیاست گذارانهه بهه وجهود مهی آیهد بهراسهاس

منجیل از محمدمهدی رحمتی.

راهبردهای نظری خاصی مهورد توجهه قهرار مهیگیهرد.

♦

به منظور ارزیابی آثهار و پیامهدهای برنامهه .در ارزیهابی،
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توسعه معموالً در دو برهه زمانی میتوانهد مهورد توجهه

بدین ترتیب که در ارزیابی معموالً براسهاس چهارچوب
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 طراحههی روسههتاهای جنگههزده خوزسههتان از عبههاسشاکریزاده ابیانه و سیدحسن میری.

برنامهههریههزی و راهبردهههای عملههی ،آثههار و پیامههدهای

 -ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح های ساماندهی

طرحهای توسعه مورد بررسی و تجزیهه و تحلیهل قهرار

روسههتایی در کشههور (سیسههتان و بلوچسههتان) از حسههن

میگیرد( ازکیا  .) 8817 ،در تحقیق حاضر نیز با عنایهت

افراخته.

به دیدگاه های حاکم بر توسعه روستایی ،دیدگاه موافقان

 -بررسی پیامدهای تجمیع روسهتاهای تخریهب شهده

و مخالفهان سهاماندهی سهکونتگاههای روسهتایی ،نقطهه

بر اثر بالیای طبیعی در اسهتان فهارس از حسهن ایهزدی

نظرات کارشناسان توسعه روستایی در زمینه جابه جهایی

خرامه (افراخته .)8876 ،

و ادغههام روسههتاها و ...در صههدد ارزیههابی علههل ناکههامی

 روند جابهجایی و ادغام روستاها و پیامهدهای آن ازصباح مرادی (مرادی .)8876 ،
به طور کلی اهم مواردی کهه در متهون و منهابع مهورد
بررسی مدنظر قرارگرفته اند ،عبارتند از1

طرحهای تجمیع مناطق روستایی برآمدهایم.
«یکی از انواع سیاستها در برنامهریزی سکونتگاههای
روستایی ،سیاست اسکان مجهدد از طریهق جابههجهایی،
ادغههام و تجمیههع روستاهاسههت»(رضههوانی.)81618818،

اجرای طرحههای تجمیهع منهاطق روسهتایی (بههعنهوان

سیاستهای اسکان مجدد بهه خهوبی مهی تواننهد منهابع

بخشی از پروژه توسعه روستایی) ،فقط یکهی از عوامهل

بودجهای را بسوی اسکان مجهدد سهوق دهنهد و منهابع

اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،کالبهدی -فیزیکهی و ...را

جدیدی نیز بهوسهیله خهود پهروژههها بههمنظهور بهبهود

مورد توجه قرار دادهاند؛

بخشههیدن بههه شههرایط اقتصههادی اسههکانیافتگههان و

 -بیشتر مطالعات از روشههای کمی(پرسشهنامه و)...

توانمندسازی آنها برای مشارکت در منافع توسعه ایجاد

برای جمعآوری اطالعات استفاده نمودهانهد و در کمتهر

نماینههد)« .(Cernea,1995دیههدگاهههها و نقطههه نظههرات

مواردی از روشهای کیفی استفاده شده است.

کارشناسان توسعه روستایی در زمینه جابهجایی و ادغهام
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 -قریب به اتفاق این مطالعهات بهرای برنامههریهزی و

دانشههمند سیاسههی وارن ون ویکلههین مههیگویههد کههه

شماره  ♦ 751بهار 69
♦
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روستاها را بر اساس کیفیت نگرش بهه موضهوع ،از سهه

وضعیت اجتماعی و فرهنگی ساکنان مناطق روسهتایی و

بعد میتوان بررسی کرد1

تأثیرات خدمات ارائه شهده بهه روسهتاییان در رویکهرد

 -دیدگاه موافق با اجهرای طهرح ههای جابههجهایی و

اجتماعی – فرهنگی مورد توجه قرار مهیگیهرد .ناکهامی

ادغام« 1بها نگرشهی صهرفاً مکهانیکی و چشهمپوشهی از

رویکردهای توسهعه روسهتایی کهه بهر جوانهب خهاص

عواقب اقتصادی و اجتماعی اجرای چنهین طهرحههایی،

توسعه اجتماعی یا اقتصادی یها نههادی -کالبهدی تکیهه

تنها به ظاهر قضیه میپردازند»(رحمتی.)66 18874 ،

داشتند و ارزیابیهای به عمل آمهده دربهاره برنامهههها و

 -دیدگاه مخالف جابهجایی مکانی جمعیت« 1به اعتقهاد

طرحها توسعه ،باعهث گردیهد تها از اوایهل دههه 8171

صاحبنظران این دیدگاه ،روستا دارای یک هویت فیزیکی

رویکرد توسعه همه جانبه روستایی شکل گیرد .براساس

محض نیست که به سادگی بتوان آنرا جابهجا کهرد و در

این رویکرد دست یافتن به توسعه روستایی به یک دیهد

این صورت نه تنها مشکل حل نخواهد شد ،بلکه پیامدها

و نگرش جامع و سیستمی نیاز دارد .نهوع مشهارکت در

و اثههرات زیانبههاری در زمینههههههای اجتمههاعی ،فرهنگههی،

این رویکرد با توجه بهه همهه جانبهه بهودن آن بایسهتی

اقتصادی و ...پدیدار خواهد گشت» (رحمتی .)66 18874،

تمامی مراحل یک طرح یا برنامه را نیز در برگیرد.

 دیدگاه سوم دیدگاهی تلفیقی است .این دیدگاه «بهامحههور قههرار دادن توسههعه منطقهههای و ملههی ،اجههرای

در دورههای اخیر کمتر حوزهای را می توان یافت کهه

بحث"مشهارکت"و"نظریههههای مشهارکت"در آن وارد

طرح های جابهجایی و اسهکان مجهدد را در چهارچوب

نشده باشد« .مقوله مشارکت در دیدگاهها و راهبردههای

رهیافت توسعه روستایی مورد توجه قرار داده است .در

توسعه روستایی هم بهمنزله هدف و هم بهعنوان وسهیله

این دیدگاه در وهله نخست تأکید بر حفه موجودیهت

مورد توجه بوده است»(رضهوانی«)811 18818 ،توسهعه

فعلی روستاها و مکانهای جمعیتی مهیشهود و تنهها در

روستایی بر مبنای مشارکت مردمی از اواخر دههه 8171

صورت تضمین حف استانداردهای مورد نظر و رعایت

و دهه  8111بهصورت گسترده مطرح شد .تمرکز اصلی

معیارهای مناسب ،اجرای چنین برنامههایی مجاز شمرده
میشوند»(رحمتی.)66 18874،

نظریات این گروه بر دو اصل"توسعه روستایی یکاارچه
به مثابه توسعه ملی"و"مشارکت مردم"مبتنی بود»(حامهد

برنامهریزی روستایی ،بایهد همهه جنبههههای اقتصهادی،

به عنهوان یکهی از عناصهر مههم و تأثیرگهذار در عرصهه

اجتماعی و فضایی در سازماندهی برنامهها مهورد توجهه

مشارکت مطرح می باشد .به طوری که بسته بهه وضهعیت

قرار بگیرد تا توسهعه و برنامههریهزی یکاارچهه حاصهل

سرمایهاجتماعی و میهزان اعتمهاد اجتمهاعی موجهود در

شود»(رکهن الهدین افتخهاری .)65 18878 ،در رویکهرد

جامعه ،به طور مستقیم میزان مشارکت نیز تغییر خواههد

کالبدی – فضایی سطح بندی مناطق روستایی و شیوهها

کرد (پاتنام  8816 ،و صمیمی .)8816 ،

و استانداردهای ارائه خدمات به روستاییان مورد توجهه

بنابراین بهطور کلی بایهد گفهت بها عنایهت بهه اینکهه

قرار میگیرد و توجه به ابعاد کالبهدی -فضهایی در ایهن

تحلیلهای به کار رفته پیشهین در بهاب دالیهل شکسهت

رویکرد ،در مقابل گرایش به ابعاد اجتماعی و اقتصهادی

پروژههای تجمیع مناطق روستایی ،به صورت خواسته یا

برنامه ریزی توسعه روستایی شکل گرفته است .توجه به

ناخواسته دچار نهوعی تقلیهلگرایهی شهدهانهد ،در ایهن
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از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فضایی و« ...در

مقههدم .)218 18878 ،از سههوی دیگههر اعتمههاد اجتمههاعی

تحقیق با در نظر گرفتن عوامل و متغییرهای بیشهتری در

 -بهنظر میرسد باوجود اهمیت تمامی عوامهل فهوق،

چهارچوب نظری وسیعتری در نظر گرفته شده اسهت و

مهمترین دالیل عدم موفقیت طهرحههای تجمیهع ایفهای

زمینههههههای فضههایی – کالبههدی ،اقتصههادی و اجتمههاعی

مسههائل و موضههوعات اجتمههاعی – فرهنگههی بهههعنههوان

اجتمههاعی ،راهبههرد مشههارکت در توسههعه روسههتایی،

روششناسی

نظریههای مربوط به توسعه روستایی مشهارکتی و  ...در

با مد نظر قرار دادن روشهای کمی بهکار گرفتهه شهده

پی تبیین ارزیهابی دالیهل شکسهت پهروژهههای تجمیهع

در اکثر تحقیقات پیشین و باعنایت به اینکه مطالعه حاضر

مناطق روستایی ،برآمدهایم.

بیشتر به منظور استفاده از نتهایج آن در برنامههریهزیههای

سئواالت و فرضیات تحقیق

آینده مناطق روستایی و ...انجام گرفته است و اینکهه پهی
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با توجه به رویکردهای کالبدی – فضهایی ،اقتصهادی و

نقش مینمایند.

براساس موارد مذکور سئوال اساسی تحقیق حاضر ایهن

بردن به عمق نظرات و دیدگاهههای مهردم در طهرحههای

♦

خواهد بود  1دالیل شکست پروژههای سهاماندهی منهاطق

توسعه مناطق روستایی با در نظر گرفتن سواالت اساسهی

روستایی(با تأکید بر پروژهههای ادغهام و تجمیهع منهاطق

تحقیق ،نیازمند استفاده از روشهای کیفی میباشد؛ لذا از

121

روستایی) کدامند؟ و اینکه آیا عوامل و دالیهل کالبهدی –

روش کیفی برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده اسهت.

فضایی ،اقتصادی و اجتماعی شکست پروژه های تجمیهع

از سوی دیگر با توجه به اینکه «احتمال بیشهتری مهیرود

مناطق روسهتایی ،دارای اهمیهت یکسهانی هسهتند؟ و در

که فرد پاسخگو دیهدگاهههایش را در مصهاحبهههایی کهه

نهایت اینکه مهمتهرین دالیهل عهدم موفقیهت طهرحههای

طراحی "باز" دارند کاملتر بیان کند ،تا در مصهاحبهههای

تجمیع ،به کدامیک از دالیل سهگانه فوق مربوط میشود؟

اسههتاندارد یهها آنهههایی کههه بهها کمههک پرسشههنامه انجههام

به این ترتیب مهمتهرین فرضهیات تحقیهق حاضهر در

می گیرند»( .فلیک .)866 18817 ،لذا از ابزار (یا تکنیهک)

قالب  8مورد اصلی زیر مطرح میگردند1
 -به نظر میرسد ناکامی طرح ها به مسائل و موضوعات

مصاحبههای نیمه ساخت یافته استفاده شده است.
جامعههه آمههاری تحقیههق حاضههر شههامل تمههامی افههراد

فیزیکی – کالبدی (تأمین فضای زندگی در محل جدیهد،

سرپرست خانوار از میان جمعیت واقعهی سهه روسهتای

عدم تغییر الگوی مسکن جدیهد  ،دسترسهی بهه خهدمات

هانیگرمله ،کیمنه و بیهدرواز مهیباشهد و بها توجهه بهه

مههدیریت روسههتایی ،دگرگههونی روابههط اجتمههاعی و )...و

ممکن دست انهدرکاران طهرح شههرک شهرام در سهطح

اقتصادی (تغییر سهاختار شهغلی ،بهاال رفهتن هزینههههای

نهادها و دستگاههای دولتهی نیهز شهامل جامعهه آمهاری

زندگی و کاهش درآمد و )...بستگی دارد.

تحقیق حاضر می باشند .از سهوی دیگهر بها عنایهت بهه

 -بهنظر میرسد باوجود نقهش مسهائل و موضهوعات

گسترش جامعه آماری تحقیق در سطح چند شهرستان و

فیزیکی – کالبدی  ،اجتماعی – فرهنگی و اقتصهادی در

عدم شناخت کامل جامعه آماری ،از روش نمونههگیهری

عدم موفقیت طرحهای تجمیع  ،بنابر شرایط و وضهعیت

مبتنی بر هدف 1یا تئوریک 81استفاده میشود.

زمههانی و مکههانی خههاص ،ایههن عوامههل دارای اهمیههت
یکسانی نباشند.

88

حجم نمونه در این تحقیق براساس بهه حهد اشهباع
رسیدن دادهها تعیین گردیده ،بدین ترتیب تها زمهانیکهه
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زیربنایی و ،)...اجتمهاعی – فرهنگهی (دگرگهونی الگهوی

وضعیت تحقیق حاضر و همه جانبه نگریستن آن ،تا حد

تکراری نباشد نمونهگیری ادامه یافته اسهت  .در تحقیهق

شهر پاوه مرکز شهرستان می باشد .بخش نوسود یکی از

حاضر عالوه بر نظرات مخالفین ،دیدگاههای مهوافقین و

بخشهای سهگانهه شهرسهتان پهاوه ،بها مرکزیهت شههر

برنامه ریزان و دست اندرکاران مستقیم یها غیهر مسهتقیم

نوسود میباشد .در سرشماری سال  8815بخش نوسهود

طرح شهرک شرام نیز مورد توجه قرار گرفتهاند .بر ایهن

دارای  2شهر به نامهای نودشه و نوسود ،یهک دهسهتان

اساس  81مصاحبه سازماننیافته با مخهالفین ،مهوافقین و

به نام سیروان و  87آبادی بوده است.

مسئولین و دست اندرکاران مستقیم یا غیر مستقیم طرح

اهالی  8روستا مهورد تحقیهق بههصهورت متنهاوب در

شهرک شرام صورت گرفته است .به این ترتیهب کهه بها

خالل سالهای  8851 ، 8851و  8861مجبور بهه تهرک

توجه به مخالفت اکثریت مردم با طرح شهرک با  88نفهر

روستاهای خود شدهاند .بعد از پایهان جنه

و بههدلیهل

♦
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دادهها و نتایج به دست آمده از مصهاحبههها بهه صهورت

شهر با نامهای پاوه ،نودشهه ،نوسهود و باینگهان بهوده و

از مخالفین 8 ،نفر از موافقین و  8نفر از مسئولین و دست

اطمینان از عدم کسب اجهازه بازگشهت بهه روسهتاهای

122

اندرکاران مصاحبههایی به عمهل آمهده اسهت .در تحقیهق

اصلی خود ،در فواصل سالهای  8865الی  8875بهطور

حاضر سعی گردیده بر اساس معیارهای علمی و اخالقهی

متناوب شروع به ساخت مسکن و اسکان تقریباً دائمهی

از هرگونه جهتگیری خاص اجتناب گردیده و بهصورت

در سطح شهرستانهای پاوه و مریوان نمودند.

کامالً بی طرف و به عنوان یهک نهاظر خهارجی مطالهب و

بعد از اتمام جن

تحمیلهی و در سهال  8874طهرح

موضوعات جمعآوری و مورد بررسی علمی قرار گیهرد و

شهرک شرام جههت تجمیهع روسهتاهای ههانی گرملهه،

سههعی گردیههده تهها حههد ممکههن بهها اسههتفاده از دو روش

کیمنه و بیدرواز در محلی جدید ،ارائهه گردیهد .بعهد از

مقبولیت و انتقالپذیری ،دادهها مورد ارزیابی قرار گیرند.

تعیین محل شههرک و پهیشبینهی تهأمین آب آن(منطقهه

مصاحبههای پیاده شده ،بهصورت همزمان انجام شهده و

آب آن از خرخههره) ،در پههاییز سههال  8874کههار نقشههه

مصاحبههای مذکور به روش تحلیل مقایسهای مهداوم و

برداری شهرک مزبهور بها کمهک  2مؤسسهه مهندسهین

مطههابق بهها روش اسهترواس و کههوربین مههورد تجزیههه و

مشههاور نقشهههبههرداری و یههک موسسههه طراحههی نقشههه،

تحلیل قرار گرفتهاند و هر مصاحبه تا حد ممکن قبهل از

بهصورت تهیه طرح بافت فیزیکی توسهط بنیهاد مسهکن

انجههام مصههاحبه بعههدی کدگههذاری و تجزیههه و تحلیههل

انقالب اسالمی آغاز گردیهد .در زمسهتان  8874و بههار

گردیههده و در ایههن راه از سههه مرحلههه کدگههذاری بههاز،

سال  8875تهیهه طهرح بافهت فیزیکهی ،تهیهه معهابر و

محوری و انتخابی استفاده شده است.

پیش بینی ارائه خدمات به اتمام رسید و در خرداد سهال

مشخصات کلی منطقه ،روستاها و طرح مورد مطالعه

 8875عمالً افتتاح گردید .در این شهرک محل هر یهک

اسههتان کرمانشههاه یکههی از اسههتانهههای غربههی کشههور

از روستاهای جنگزده با توجه بهه دوری و نزدیکهی بهه

می باشد که از شمال بهه اسهتان کردسهتان ،از شهرق بهه

باغات و زمینهای زراعی هر یک از روستاها معیّن شهد

استان های همدان و لرستان ،از جنوب به استان ایهالم و

و ظاهراً قطعههای زمین واگذار شده به مردم از  851تها

از غرب به کشور عراق محدود میشود .شهرستان پهاوه

 211متر مربع بوده است .در مجموع برای شهرک شهرام

به عنوان یکی از  84شهرستان اسهتان کرمانشهاه دارای 4

 26خانوار از اهالی روستاهای ههانیگرملهه و کیمنهه(2
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در این تحقیهق جمهعآوری و تحلیهل دادهههای همهه

مارانی به عنوان محل شهرک شرام ،و پهیش بینهی تهأمین

زمین برای اسکان نشده است] متقاضی دریافت زمهین و

فوری ارائه مهیشهد و یها اگهر روسهتاها بعهد از جنه

ساخت مسکن شده و شروع به کار نمودنهد و در ادامهه

تحمیلی بدون فوت زمان بازسازی میشدند قطعاً امکان

غیر از  8واحد مسکونی که تکمیل گردیهد و متقاضهیان

موفقیت و بازگشت مردم بهه روسهتاها بسهیار بیشهتر از

در آنها اسکان یافتند ،بقیه نهایتاً کار خود را تا پهیکنهی

زمان ارائه طرح شهرک شرام بود.

یافتههای تحقیق

در اکثریت موارد مصهاحبه شهوندگان وجهود فرهنه
مشارکتی میان اهالی این سه روستا را تأیید نمهودهانهد و

در تحقیق حاضهر تعهداد  81مصهاحبه عمیهق و نیمهه

در سطح خرد نیز می توان مصهادیقی از مشهارکت را در

سههههاختار یافتههههه صههههورت پذیرفتههههه و از میههههان

میان روستائیان مشاهده نمود و وجود چنهین روحیههای

مصاحبهشوندگان به تناسب جمعیت روستاها با  85نفهر

عمالً در میان روستائیان بهه صهورت مسهتقیم و یها غیهر

♦
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خانوار)[در روسهتای بیهدرواز کسهی متقاضهی دریافهت

یعنی عمالً اگر طرح شهرک بعهد از جنه

واحد مسکونی دنبال و ساس آنرا رها نمودند.

بهه صهورت

از اهالی هانیگرمله ( 2نفر از آنها مخالف) 82 ،نفهر از

مستقیم می توانست در موفقیت طرح شهرک تهأثیرگهذار

اهالی کیمنه ( 8نفر از آنها مخهالف) و  1نفهر از اههالی

باشد و برنامه ریهزان و دسهتانهدرکاران طهرح شههرک

123

بیدرواز و  8نفر از برنامه ریزان و دست اندرکاران طرح

می توانستند مراحل را آن چنان برنامه ریزی نمایند کهه از

شهرک با میانگین سنی  54سال مصاحبه شده اسهت .در

این روحیه مشارکتی مردم نهایت استفاده را بنمایند.

این میان ،محل سکونت  85نفر از مصاحبه شوندگان شهر

از سوی دیگر یکی از مهمترین جنبههای طرح شهرک

مریوان (مرکز شهرستان مریوان در اسهتان کردسهتان)88 ،

شرام ابعاد اقتصادی قضهیه بهوده اسهت .در ایهن رابطهه

نفر شهر پاوه (مرکز شهرستان پاوه در استان کرمانشاه)4 ،

دو جنبه اصلی که مورد نظر مصاحبهشوندگان بهودهانهد

نفر روستای چورژی(از توابع بخهش مرکهزی شهرسهتان

عبارتنههد از-8 1فقههر و نههاتوانی اقتصههادی روسههتاییان،

پاوه) 8 ،نفر روستای هانیگرمله (از توابع بخهش نوسهود

 -2کمبود کمکها و مساعدتهای دولتی به روسهتاییان

شهرستان پاوه) 8 ،نفر روستای قلعهه جهی (از شهرسهتان

جنگزده.

سرو آباد در اسهتان کردسهتان) ،و  8نفهر روسهتای کهانی

وضعیت فیزیکی هه کالبدی شهرک نیز دارای مزایها و

دینار (از توابع بخهش مرکهزی شهرسهتان مریهوان) بهوده

موانعی در راه طرح شهرک شهرام بهود .بهدین معنها کهه

است .از نظر سطح سواد و تحصیالت مصاحبه شهوندگان

ایجاد تغییرات در سهاخت و بافهت فیزیکهی واحهدهای

 5نفر لیسانس 1 ،نفر فهوق دیهالم 1 ،نفهر دیهالم 4 ،نفهر

مسکونی در شهرک بهعنوان نماد بارز تغییرات فضایی -

سیکل 1 ،نفر ابتدایی و  5نفر بی سواد بودهاند.

کالبدی برخی منافع و مزایا را برای روستائیان به ارمغان

مشههکالت اجتمههاعی یکههی از مهمتههرین دالیههل و علههل

شهههرک ایجههاد مههینمههود و نهایتههاً (بههراسههاس نظههر

ناکامی طرح شهرک شهرام بهوده اسهت کهه بسهیاری از

مصاحبه شوندگان) این موانع ایجاد شده بر مزایا و منافع

مصاحبهشوندگان ،به وجهود آمهدن مسهائل و مشهکالت

بهوجود آمده ،غالب گردیدند.

اجتمههاعی را مههرتبط بهها مشههکالت جن ه  ،آوارگههی و

در ابتدا باید گفت که موافقین طرح نیز مانند مخالفین

مهاجرت مردم و روستائیان به سایر نواحی میدانسهتند.

بر وضعیت روابط و مناسبات حاکم در بهین روسهتاییان

] [ Downloaded from jhre.ir on 2023-01-07

براساس یافتههای تحقیق میتوان گفت کهه مسهائل و

میآورد و از سوی دیگر برخی موانع را بر سر راه طرح

است اینکه موافقین طرح نیز بسیاری از علهل و عوامهل

به نام شهرک امکاناذیر بود؛ بدین معنا که اگهر اسهتقالل

مؤثر بر ناکامی طرح شهرک را تأیید و تکرار نمودهانهد،

یهک فهرد روسههتایی سهلب مهیشههد رفتهار آنهها قابههل

و دلیل اینچنین موردی را باید بر ناچهاری مهوافقین بهر

پیشبینی نبهود .ساختارشهکنی در جوامهع سهنتی بسهیار

اسکان در شهرک جستجو نمود .بهطهوریکهه وضهعیت

مشههکل اسههت ،ولههی از سههوی دیگههر بهها فرهنهه

و

نامناسب اقتصهادی ،اجتمهاعی و  ...ایهن افهراد در زمهان

کارکردهای جدید در آن محیط زندگی کردن نیز بسهیار

آوارگی باعث قبول زنهدگی و اسهکان در ههر جهایی از

دشوار است .طرح شههرک نیهز عمهالً بههدلیهل مواجهه

منطقه خود ،حتی شهرک شرام شده است!

ساختن مهردم بها ساختارشهکنیههای اجبهاری و ایجهاد

در مصههاحبههههای بهههعمههل آمههده بهها مسههئولین و

برخی ساختارهای جدید باعث بروز مشهکالتی از ایهن

♦
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قبل از آوارگی اتفاق نظر داشهتهانهد .آنچهه جهای تأمهل

مشکالت در یک محدوده جغرافیایی مشخص و مستقل

دست اندرکاران ،هدف اصلی از ارائهه چنهین طرحهی و

قبیل میشد .بهطور کلهی بهراسهاس یافتههههای تحقیهق
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تجمیههع  8روسههتا در مرحلههه اول تجمیههع خههدمات و

حاضر عوامل اجتماعی -فرهنگی ناکامی طهرح شههرک

امکانات برای روستاییان و ارائه آن بهصورت مناسهب و

عبارتند از 1

مطلوبتر و در مرحله بعهد تهأمین امنیهت بیشهتر بهرای
روستاییان ،عنوان شده است .براساس یافتهههها سهعی و
تالش مسئولین و دست انهدرکاران بهر توجیهه طهرح و
کارهای انجام شده برای آن بوده است .هر چنهد برخهی
از توجیهات آنها نیهز منطقهی بهوده و در برنامههریهزی
طرح کمتر به زمینه ههای اجتمهاعی – فرهنگهی توجهه

 .8بهوجود آمدن اختالفهات و ناهنجهاریهها در میهان
روستاییان؛ بهدلیل تجمیع روستاییان در یک مکان.
 .2مشکالت در انتخاب شورا یا نمایندگان غیررسهمی
و اختالف نظر بین اعضای شورا یا نمایندگان.
 .8عدم مشخص بودن مالکیت زمین شهرک (از قهدیم
بر سر آن اختالف بوده است).

داشته اند ،ولی به طور کلی دالیل و مشهکالت شکسهت

 .4سلب استقالل روسهتاییان و احسهاس عهدم تعلهق

طههرح شهههرک را در وهلههه اول در قالههب مشههکالت

و عدم وابسهتگی عهاطفی بهه محهل شههرک (احسهاس

فرهنگی -اجتماعی مردم دیدهاند و در ادامه به جنبههای

غربت کردن).

اقتصادی قضیه اشاره نمودهاند و سایر موارد و مشکالت
را چندان دخیل ندانستهاند.
به طور کلهی بهر اسهاس یافتهه ههای تحقیهق حاضهر و
بر اساس تجزیه و تحلیلهای بهعملآمده میتوان دالیهل
موافقین و دست اندرکاران را به شرح زیر بیان نمود1
عوامل اجتماعی -فرهنگی
بر اساس یافته های تحقیق مردم این روسهتاها و دیگهر
مناطق اورامان دارای خصوصهیات فرهنگهی و اخالقهی
مشترکی بودهاند ،اما به وجود آمدن بسیاری از مسهائل و

به روستاهای اصلی و زادگاه آباء و اجدادی خود.
 .6عدم تمایل به مسئله شهرکنشینی و محل انتخهاب
شده برای شهرک.
 .7اختالف بر سر تملک مرتع و مکانههای جدیهد در
محل شهرک ،منابع آبی و آب زراعی و. ...
 .1انتخاب خودسرانه محل شهرک از سوی برخهی از
برنامهریزان و ترغیب مردم برای خانهسازی.
 .1دخالت برخی روستاییان فرصهتطلهب در جریهان
انتخاب محل شهرک.
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و عوامل ناکامی طرح شههرک شهرام ،از نظهر مخهالفین،

 .5انس و الفت ،علقه های فرهنگی و وابستگی مهردم

 .81عدم لحاظ آیندهنگری و پیشبینی آینده و عواقب
کار برای طرح شهرک.

و آمد و رفت به باغات ،مزارع و مراتع.
 .6اتالف وقت مردم در سرکشی از باغات و مراتع ،یا

 .88عدم هماهنگی و فاصله بین برخی برنامهریهزان و
مردم ،بهدلیل عدم وجود صداقت و اعتماد فیمابین.

رفت و آمد به روستاهای اصلی(بهصرفه نبودن).
عوامل کالبدی -فضایی

عوامل اقتصادی
در رابطههه بهها عوامههل اقتصههادی مصههاحبهشههوندگان

دالیل نقشی عمده و اصلی در ناکامی طرح شهرک شرام

11

ایفا نموده است .این اهمیت زمانی آشکار مهیشهود کهه

درصد واحدهای مسکونی و باغهات و مهزارع تخریهب

برنامه ریهزان و دسهت انهدرکاران وقهت از ابتهدا چنهین

شده بود .آنچنان که واضح اسهت ایهن چنهین تخریبهی

توجیهات و دالیلی را برای طرح شههرک متصهور شهده

بیشتر به دلیل جنه  85 ،سهال دوری از منطقهه و عهدم

بودند ،ولی هر چند در سهطح ظهاهری چنهین تأکیهدی

♦
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دالیل و موانع فضهایی – کالبهدی نیهز در کنهار سهایر

مراقبت از باغات مراتع و واحدهای مسهکونی صهورت

نمایان بهوده اسهت امها بها توجهه بهه تجزیهه و تحلیهل

گرفته است .در نهایت چنین مجموعه دالیلهی بها نهابود

مصاحبههای به عمل آمده ،مشخص میشهود کهه چنهین
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شدن تمامی امکانات و خدمات زیربنایی قبلی روسهتاها

تأکیدی در بطن و واقعیت قضهیه چنهدان مطهرح نبهوده

(آب ،بههرق ،لولهههکشههی ،مدرسههه ،مسههجد ،حمههام و،)...

است؛ بهطهوریکهه بها مهدنظر قهرار دادن دانهش بهومی

لمیزرع شدن زمینها ،تخریب بها هها و تاکسهتانهها ،از

روستاییان در این زمینهه مهیتهوان برخهی از توجیههات

بین رفتن شبکههای آبیاری ،تخریب واحدهای مسکونی

کارشناسههان فنههی طههرح را معیههوب دانسههت .برخههی از

و  ،...باعث تحمیل خسهارات  811درصهدی بهه منطقهه

مشکالتی که در این رابطه بیشتر بهه آنهها اشهاره شهده

شدهاند .به طور کلی بر اساس یافتهههای تحقیهق حاضهر

است عبارتند از -8 1از لحاظ زمهینشناسهی همهه سهاله

عوامل اقتصادی ناکامی طرح شهرک عبارتند از1

سطح وسیعی از زمین محل شهرک تحهت تهأثیر رانهش

بهصورت کامل اتفاق نظر داشتند کهه بعهد از جنه

 .8فقههر و کههم تههوانی اقتصههادی و در کههل وضههعیت

زمین قرار میگرفته است  -2از محل کسب و کهار کهه

نامناسب مالی مردم ،به وجود آمدن مشکالت اقتصادی و

باغات و زمین های کشاورزی ،مراتع و  ...مهیباشهد دور

از دست دادن اشتغال و منابع درآمدی سابق روستاییان.

بوده و کشاورز روستایی در هنگام رفهتن و مراجعهه بهه

 .2کمبود فضای مناسب برای فعالیتهای باغهداری و

خانههه حههداقل  2سههاعت از وقههت خههود را تلههف شههده

دامداری و دیگر مسائل مهرتبط مهثالً بهاال رفهتن هزینهه

میدید -8 .افراد کهنسال که عالقهای زیاد بهه باغهداری

نگهداری باغات ،عدم دسترسی به مرتع و. ...

داشههتند درآمههد و رفههت مشههکل پیههدا مههیکردنههد -4

وضعیت کاشت ،داشت و برداشت.
 .4محدود بودن کمهکههای دولتهی ،مهثالً کهم بهودن
خسارات پرداختی و. ...
 .5هزینه های باالی ایاب و ذهاب به روستاهای اصلی

به طور کلی بر اساس یافته های تحقیق حاضهر در ایهن
زمینه نیز عوامل ناکامی طرح شهرک عبارتند از1
 .8موقعیت جغرافیایی نامناسهب محهل شههرک ،مهثالً
موقعیت کوهستانی برفگیر و شیب نامناسب آن.
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 .8مشکالت آبیاری باغات و بیاطالعی روسهتاییان از

مشکالت خدمات عمومی ،آب آشامیدنی و تهیه آن.

 .2مجاورت با مرز و مسائل مرزی ناشی از آن.

مطلوب فیمابین آنها در دوران قبل از جن

 .8نبود زمین مناسب بهرای فعالیهت ههای باغهداری و

را نمی توان انکهار نمهود .لهیکن دلیهل اینکهه بها چنهین

دامداری.

وضعیتی موانع اجتماعی و فرهنگهی بهه عنهوان یکهی از

 .4مشکالت زمینشناختی و رانش زمهین و نامناسهب
شماره  ♦ 751بهار 69
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بودن برای ساختوساز.
 .5نبود فضای گردشگری و از بین رفتن مناظر زیبهای
طبیعی روستاهای اصلی.
 .6دوری از معادن و مصهالح سهاختمانی بهومی ،مهثالً
معادن سن

و آوارگهی

ساختمانی.

 .7مشکالت در تقسهیم امکانهات و خهدمات اساسهی
آموزشی ،بهداشتی.

اجزای مهم در شکست طرح ایفای نقش نمودند را باید
به گذر زمان و آوارگهی روسهتاییان در سهطح منهاطق و
شهرستانهای مختلف و نهایتهاً آشهنایی و تهأثیر گهرفتن
آنها از آداب و رسهوم آن منهاطق نسهبت داد لهذا بایهد
گفت اگر چه در طول زمان تمامی جوامع ،تحهت تهأثیر
تغییر و تحوالت اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...قهرار
خواهند گرفت و این تغییرات جزو اصول و خصهایص
ذاتی هر فرهن

و جامعههای مهیباشهد ،لهیکن تغییهر و

 .1کمبود آب و مشکل تأمین آب شرب و آب زراعی

تحوالت ایجاد شده بر اثر ادغام و تجمیع روسهتاییان در

 .1اجبار در مقاوم سازی واحدهای مسکونی.

مکان خاصهی عمهالً بهه صهورتی سهریعتر و غیهر قابهل

 .81کمبود مساحت زمین شهرک و عهدم فضهای الزم

پیشبینیتر نمایان میشوند و باعهث تأثیرپهذیری منفهی

برای استقرار جمعیت روستاها و زیربنای کم واحهدهای
مسکونی.
 .88نداشههتن فضههای الزم جهههت توسههعه شهههرک در
آینده.

روستاییان از چنین وضعیتی میشود.
از جمله مهمترین مشکالت موجود در طهرح شههرک
در نظر نگرفتن ابعاد و شیوه زندگی و بهطور کلی فقدان
درکی کامهل و درسهت از روسهتاییان ،از سهوی برخهی
برنامه ریزان و دستاندرکاران بوده اسهت .بهدینترتیهب

براساس تحقیهق بههعمهل آمهده ،طهرح شههرک بهرای

تجمیع روستاییان از مهمترین علل ناکامی طرح بوده ،که

روستاهای منطقه مورد تحقیق روشی نامناسب بودهاست.

لههزوم بهههکههارگیری چنههین نگرشههی را تبیههین و توجیههه

زیرا در این روستاها مردم به خاطر باغداری و دامهداری

می نماید .روستاییان از گذشتههای دور از همهه شهرایط

باید نزدیکترین نقطه را برای اسکان خود انتخاب کننهد.

و عوامل محیطی ،طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگهی

چون مردم بهه خهاطر بازسهازی باغهات و کشهاورزی و

و ...بههرای سههکنیگزیههدن و انتخههاب محههل زنههدگی

دامداری که شغل اصلی شان بوده به روسهتاهای اصهلی

بهره گرفته و خواهند گرفت .بهر ایهن اسهاس ناصهواب

خویش باز مهیگردنهد و ایهن کارهها در شههرک انجهام

خواهد بود اگهر برنامهه ریهزان و دسهتانهدرکاران بهدون

نمی گیهرد لهذا چنهین زنهدگی پهر مشهغله ای بها ماهیهت

شههناخت کههافی در جمیههع جهههات نسههبت بههه پیشههبرد

شهرک سازی و ادغام و تجمیع روستاییان متناقض است.

طرح های خود اقهدام نماینهد و همچنهان کهه در تحقیهق

بهههطههور کلههی اشههتراکات فرهنگههی و اجتمههاعی بههین

حاضر مشخص گردید اگهر چنهین روشهی پهیش گرفتهه

روستاییان هر سه روستا و وضعیت روابهط و مناسهبات

شود ،سرمایهگذاری های انجام شده عالوه بر اینکه باعهث
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نتیجه

فقدان یک نگرش سیستمی در زمینه بازسازی و ادغام و

فرهنگههی (از جملههه تغییههر شههکل و معمههاری واحههدهای

می بایست در نقطه صفر مرزی حضور داشته باشهند ،در

مسکونی ،از بینرفتن برخی آداب و رسهومهها ،تغییهر در

نتیجه دور کردن محل سکونت از محل کسب درآمهد و

شیوههای مختلف زندگی و وضعیت معیشت خهانوادههها

برداشت محصول ،تنهها زحمهت روسهتائیان را افهزایش

و  )...در ابعاد مختلف زندگی روستاییان میشود ،به نتیجه

میدهد و به این شکل خواست برخی از مسئولین مبنهی

مطلوب و مناسبی نیز نخواهنهد رسهید و از همهه مهمتهر

بر خالی کردن مرز از سکنه تحقق نمهییابهد .ثالثهاً 1اگهر

روستاییان نیز از چنین وضعیتی ناراضی خواهند بود.

خواست برنامه ریزان این بوده که روستائیان را به محلهی

تفههاوت در وضههعیت اقتصههادی و جایگههاه اجتمههاعی و

هیچگونه ارتبهاطی بها باغهات و مهزارع نداشهته باشهند،

فرهنگی مصاحبهشوندگان در چگهونگی ارزیهابی طهرح

می بایست تأمین معیشت روستائیان و درآمد قابهل قبهول

شهرک نیز تأثیر گذار بوده است .مثالً کسانی کهه دارای

خانوار را تضمین میکردند ،در حالیکه چنهین تضهمینی

شغل دولتی بوده و جایگاه اجتماعی مطلوبی داشهتهانهد،

که روستائیان را قانع کند به هیچ عنوان وجود نداشت.

طرح شهرک تأکید میکردند .بها در نظهر گهرفتن اینکهه

برنامهههریههزیهههای بیشههتری صههورت گرفتههه بههود ،بعههد

بدون نیاز به کمکهای گسهترده

فضایی -کالبدی آن بوده اسهت .شهور و نشهاط زنهدگی

تهها حههدودی دارای ثبههات اقتصههادی بههودهانههد؛ یکههی از

اجتماعی در روستا ،خودکفایی نسبی اقتصادی و ...تماماً

اصلیترین موضوعات نادیده گرفته شده در ایهن طهرح

به عنوان محرکی محسوب میشوند که ادغهام و تجمیهع

مسئله چگونگی تهأمین معیشهت روسهتاییان در شههرک

روستاها باعث تخریب آن میشهود .بنهابراین روسهتایی

بود ،بهطوریکه با فرض در نظر گرفتن تهأمین معیشهت

هرگز چنین وضعیتی را نخواهد پذیرفت .باید پهذیرفت

آنان از طریق احیای با ها و مزارع قدیمی و اشتغال بهه

که از نظر روستاییان واحهد مسهکونی ایهدهآل واحهدی

فعالیتههای دامهداری در روسهتاهای اصهلی ،عمهالً بها

نیست که بر اساس وضهعیت روز و سهبکههای جدیهد

عنایت به دور بودن محل زندگی از محل کسهب و کهار

سههاختوسههاز بنهها گههردد ،بلکههه روسههتایی واحههدی را

این روش برای رفع چنان مشکلی چندان مطمئن بهنظهر

می خواهد که مطابق با نیازهای روزانه زندگی وی باشد.

نمیرسید .عالوه بر این در مورد علل و عوامل اقتصادی

بنابراین دخالتهای روستاییان و حساسیتهای آنهان را

چندین نکته که تناقضهات موجهود در جریهان طهرح را

مورد توجه قرار دادن باید بهصورتی پویا در طول طهرح

مشخص میسازد قابل توجه میباشهد .اوالً 1بایهد قبهول

مدنظر قرار گیرد .بههطهور کلهی بایهد گفهت کهه ایجهاد

نمود که تنها منبع درآمهد روسهتاییان باغهات و مزارعهی

تغییرات در ساخت و بافت فیزیکی واحدهای مسهکونی

بوده کهه حاصهل تهالش و زحمهت سهالیان دراز خهود

بهعنوان یکی از عوامل عدم موفقیت طرح شهرک شهرام

روستائیان و یا پدرانشان بوده و دل کندن از آنهها غیهر

مطرح بوده ،ولی نباید از یاد برد که تأثیر چنین عهواملی

ممکن بوده است .ثانیاً 1اگر قرار باشهد روسهتاییان بهرای

به صورت غیرمستقیم بودهاست ،یعنی تغییرات به وجهود

امرار معاش خهود همچنهان بهه باغهات و مهزارع خهود

آمده در سهاخت و بافهت فیزیکهی عمهالً باعهث ایجهاد

روستاییان قبل از جن
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کمتر بر روی مسائل و مشهکالت اقتصهادی پهیشروی

در طههرح شهههرک یکههی از مههواردی کههه بههرای آن

♦

در رابطه با علل و عوامهل اقتصهادی مهیتهوان گفهت

دورتر از محل سکونت قبلی خود منتقل کنند بهطوریکه

شماره  ♦ 751بهار 69

ایجاد تغییراتی فضایی -کالبدی ،اقتصهادی و اجتمهاعی-

وابسته باشند عمهالً بهرای بازسهازی و آبهادکردن آنهها

تغییرات در ساختارهای اشتغال و اقتصادی مردم میشهد

روستائیان از آن اسهتقبال مهینمودنهد ،ولهی تهأثیر غیهر

و بر این اساس مردم نیز حاضر به قبول چنین وضهعیتی

مستقیم چنین تغییراتی بر وضعیت اقتصهادی و اشهتغال

نمیشدند .چه بسا اگهر تغییهرات بههوجهود آمهده تنهها

روستائیان به عنوان دلیل اصلی چنین مخالفتی مطرح بود

مختص به وضعیت فضایی و کالبدی روستاها مهیشهد،

(نمودار شماره .)8
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مستقیم
ایجاد تغییهرات در سهاخت و بافهت فیزیکهی
واحدهای روستایی بهدلیل الزام برنامهریهزان و
پیشرفت علوم

تأثیر مثبت به صورت
تشویق مردم

مشارکت مردم و موفقیهت طهرح شههرک
شرام

♦
ایجاد
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تأثیر
منفی

عدم امکان اشهتغال بهه دامهداری و باغهداری در
محل شهرک باتوجه به تغییرات بهوجود آمده

تأثیر
منفی

غیر مستقیم
عدم تمایل مردم بهه اسهکان در شههرک و عهدم
موفقیت طرح شهرک

در نهایت باید گفت تکیه بهر یکهی از ابعهاد فهوق در

بازسازی و ادغهام و تجمیهع منهاطق روسهتایی را مهورد

مسئله تجمیع ،کارساز نیست و هر نوع اقهدامی در ایهن

توجه قهراردهیم متوجهه خهواهیم شهد کهه دارای ابعهاد

زمینه با ناکامی مواجه خواهد شد و از هر جنبهای قضیه

پیچیدهای میباشد .لذا آنچه الزم اسهت در تهیهه چنهین
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ن  .7تأثیر مستقیم و غیر مستقیم علل فیزیکی و کالبدی بر شکست طرح شهرک.

طرحهایی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از1
 .8روابط ،پیوندها و تعامالت اجتمهاعی -فرهنگهی و
اقتصادی روستاییان.
 .2خصایص و ویژگیهای محلی روستاییان بههلحهاظ
 .8ویژگی ههای محیطهی و کالبهدی – فضهایی محهل

شده اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،فضایی -کالبدی و...
در ناکامی طرحهای ادغام و تجمیع دخیهل مهیباشهند و
تفاوت آنها در میزان و شدت این تأثیرگذاری میباشد،
بهطهوریکهه در ایهن میهان علهل و عوامهل اجتمهاعی-
فرهنگی نقش اصلی و مهم را ایفا مینمایند.

سکونت روستاییان در گذشته ،حال و آینده.
بهدین ترتیههب در ارتبههاط بهها فرضههیات اولیههه تحقیههق
مشخص گردید که1

پینوشت

 .8باوجود اینکه علل و عوامل فضایی -کالبهدی تنهها
عواملی هستند که در پارهای جههات وضهعیت مطلهوبی
برای روستاییان فراهم نمودهاند ،لیکن بهصورت مستقیم
و غیر مستقیم به عنوان یکی از ابعاد ناکهامی طهرحههای
ادغام و تجمیع ایفای نقش مهیکننهد .بهدین ترتیهب در
نگههاه اول دالیههل و عوامههل فضههایی -کالبههدی بهههدلیههل
ویژگیهای بارز و شاخصبودن آنها بیشتر مورد توجهه
قرار میگیرند.
 .2علل و عوامهل اجتمهاعی -فرهنگهی بها توجهه بهه
خصلت نرمافزاری و لزوم گذشهت زمهان بهرای نمایهان
شههدن آثارشههان ،بهههعنههوان ظریفتههرین و در عههین حههال
مهمترین دالیل ناکامی طرحهای ادغام و تجمیهع مطهرح
می باشند .به طوری که اینگونه دالیل باوجود اینکه کمتهر
شکل عینی و ملموسی دارند ،لیکن بههعنهوان مهمتهرین
عامل ،نقش تردیدناپذیر و غیر قابل انکاری را در ناکامی
طرحها ایفا مینمایند.
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