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 چكیده
در حال  یکشورها یفرارو یها چالش نیتر از مهم یکیدر حال حاضر 

ها  طرح یاجرا یاحتمال یامدهایاز پ قیتوسعه، نداشتن درک درست و دق
و  ییاثرات راهبرد جابجا یابیارزش ،نیتوسعه است. بنابرا یها و پروژه

 نیاست. هدف از ا ریانکارناپذ یضرورت ،ییروستا یاسکان مجدد در نواح
 -یو کالبد یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یاثرات اقتصاد ارزشیابی ،پژوهش

 نیاست. ا یو سفل ایعل ینلر یراهبرد اسکان مجدد بر روستاها ییاضف
آن به روش  ازیاست و اطالعات مورد ن یلیتحل -یفیپژوهش از نوع توص

سرپرست  123شامل  یشده است. جامعه آمار یگردآور یدانیو م یاسناد
عنوان نمونه و  خانوار  به 18که با استفاده از روش کوکران،  ندخانوار بود

شده با  یگردآور یها انتخاب شدند. داده یتصادف یریگ با روش نمونه
قرار گرفته است.  لیمورد تحل  spssافزار  منر ۀلیوس به t  استفاده آزمون

 استیس ینسبت به اجرا انییاست که نگرش روستا نیا قیت تح سؤاال
ضرورت  زانیمورد مطالعه )م یروستاها یها سکونتگاه مجدداسکان 

دنبال  را به ییامدهایو چه پ ستی( چییاز جابجا تیرضا زانیو م ییجابجا
را  ییضرورت جابجا زانیم انییکه روستا دهد ینشان م جیداشته است؟ نتا

 نیانگیرا با م ییاز جابجا تیرضا زانی( و مادیز یلی)خ 22/8 نیانگیبا م
اثرات اسکان مجدد بر  نیشتریب ن،ینمودند. همچن یابی( ارزشادیز) 11/1

(، ادی)در حد ز 81/8 نیانگیبا م ییفضا -یکالبد یهاۀروستاها در مؤلف
( و ادی)ز 81/1 نیانگیبا م ی(، اجتماعادی)ز 28/1 نیانگیبا م یطیمح ستیز

 قیتح  ی)متوسط( بوده است که چارچوب نظر 31/2 نیانگیبا م یاقتصاد
 .دهند یم لیتشکرا 
 

 ،ییراهبرد اسکان مجدد، عمران روستا ،یابیارزش :کلیدیهای  واژه

 .یو سفل ایعل یلرن

 

Abstract 

One of the most important challenges of developing 

countries is a lack of precise vision on possible 

concequences of development programs and projects to 

be conducted. It necessitates the evaluation of impacts of 

relocating and resettlement strategies in rural areas. The 

present study was aimed at evaluation of economic, 

social, environmental, and physical-spatial concequences 

of resettlement strategy in two villages of Larini Olia and 

Larini Sofla in Sirvan county, Illam province. Based on 

type, the present study is a descriptive-analytical research. 

Required data were collected trough documentary and 

field methods. The statistical community included 129 

households, of them 84 were selected by Chocran and 

random methods as a sample. Data analysis was done by 

T test in SPSS software. The questions posed by the 

present study include: what are the opinions of rural 

residents about executing the policy of rural resettlement? 

And, how do they evaluate its concequences bsed on the 

necessity of project and their satisfaction of such 

resettlements? The results indicated that the necessity of 

resettlement was evaluated by rural respondents as "very 

high" with a mean equals to 4.27, and their satisfaction of 

resettlement was "high" with a 3.88 mean figure. 

Moreover, the various impacts of resettlement on villages 

were ranked as follows: physical-spatial component with 

an average of 4.08 (as high), environmental component 

with an average of 3.70 (high), social component with 

3.43 (high), and economic component with 2.93 as 

moderate rank respectively. The mentioned figures were 

used as a basis for the research theoretical framework. 

 

Keywords:. Evaluatio, Relocation and Resettlement, 

Rural Development, Larini Olya, Larini Sofla. 
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 مقدمه
 عمهران  ههای  طهرح  جملهه  از جایی و اسکان مجدد جابه طرح

 توسعۀ در زیربنایی و بنیادی ن ش تواند می که است روستایی
 اقهدامات  جملهه  باشهد. از  داشهته  روستایی مناطق جانبۀ همه

 هها  طرح گونه این آثار پایداری و ت ویت به تواند می که مهمی
 انجام در واقع. آنهاست ارزشیابی و نظارت کند، کمك شایانی

 کارشناسهان،  و ع ایهد  هها  دیهدگاه  از آگاهی به منجر کار، این
 ای توسهعه  ههای  برنامه و ها طرح قوت و ضعف ن اط شناسایی

 (.21: 1113شد )زرافشانی و همکاران،  خواهد
 مجهدد اسهت رار گزینهی بهه اجهرای از بازتهابی مجدد اسکان

 ههای  فعالیهت  بهبود از منظهور برخورداری بهه روسهتایی جمعیهت
و  پورطههاهری ) اسهت اسهتانداردهای زنهدگی بهسازی و تولیدی

 در مجههدد اسههکان پدیههد  بررسههی (.168 :1138 همکههاران،
 عمهدتا   مهذکور  اقدام دههد که می نشان درحال توسعه کشورهای

 طبیعههی،  حههواد   بها رویهارویی قبیهل از دلیهل چنهد یها یك به
 امنیتهی  -سیاسهی  دالیهل  و روسهتایی  توسعۀ های اجهرای برنامه

 (.Agba, et al., 2010: 51شهود ) مهی انجام
 مطالعهه، تبعهات   بهدون  روسهتا  یهابی  مکهان و  جهایی  جابه
 در را کالبدی و محیطی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف

 سهاز  زمینهه  توانهد  مهی  مهداخالت  ایهن  کهه  داشهت  خواهد پی
. سهازد  آشهفتگی  دچار آن را و شده روستایی محیط ناپایداری

 و طبیعهی  اقتصهادی،  های ارزش تا شود می باعث شرایط این
 مکان هویت و روح طبیعی، زیبایی همچنین سرزمین کالبدی

 مجهدد  اسهکان  کلهی  کننهد. ههدف   تجربهه  را فرساینده روند
 در واقع روستاهای است رار برای مناسب زمینه ایجاد روستایی،

 دالیهل  بهه  بنها  کهه  اسهت  روسهتاهایی  و نامناسهب  های پهنه
 بهه طهوری کهه    باشهد،  مهی  ضهروری  آنهها  جایی جابه مختلف
 از په   مختلهف  های جنبه از ساکنین رفاه و معیشتی وضعیت

 ایهن  بر لذا یابد؛ بهبود آن از زمانی فاصله گذشت و جایی جابه
 مکهان  بهینه یابی مکان و مجدد اسکان است ضروری اساس
 بها  منطبهق  و مناسهب  ههای  روش مبنهای  بر روستاها است رار
پهذیرد )رضهوانی و همکهاران،     صهورت  محیطهی  های ویژگی
1132 :11.) 

 از مختلههف  دالیههل  بههه  روسهتاها  از تعدادی نیز ایران در
 سهد،  احههدا   توسههعه،  ههای  پروژه طبیعی، حواد  بروز جمله
 مشهکالت  جنه،،  خشکسالی، تاریخی، آثار روی بر شدن واقع

 جها  غیهره جابهه   و قبلههی  مکههان  محیطههی  زیسهت و کالبهدی
 آنهان  زندگی محل که (. روستاییانی11: 1138گرکانی،) اند شده

 از انتظههاراتی  خههود  زندگی جدید از مکان اسهت، شده جا جابه
 مناسههب  جدیهد، دسترسهی روسهتای مکانیهابی صحیح جملهه

 و ن ههل  و حمههل  زنهدگی،  امکانهات  زمهین، فراهم شهدن  بهه
 بهداشهتی  خهدمات  بهه  دسترسهی  بهازار،  بهه  دسترسهی مناسب
 بهه  دسترسهی  و آموزشهی  مراکز به مطلوب مناسهب، دسترسی
 را زنههههدگی نیههههاز مههههورد تسهههههیالت و سهههایر امکانههههات

 (.38: 1136دارنههد )آزادی و صیدایی، 
جا شده  در استان ایالم به دالیل مختلف روستاهایی جابه

بها   مسهلولیت    1111جایی هسهتند. در سهال    یا در حال جابه
مسههت یم بنیههاد مسههکن ان ههالب اسههالمی و بهها همههاهنگی   

 قبیههل  از مشهکالتی  دلیهل  بهه  تهولی،  های دولتهی م  سازمان
 نامناسهههب، معهههابر شهههبکۀ توسهههعه، فضهههای نداشهههتن

 بهر  هها  ساختمان مشرف بودن درمانی، و مشهکالت بهداشتی
 ههدف رفهع   بها  و آن، جهز  و بهودن  سیل معرض در یکدیگر،
 جلهوگیری  و روستا در زندگی شرایط بهبود و اهالی مشکالت

 جههایی اقههدام بههه جابههه دیگههر، منههاطق بههه آنههان مهههاجرت از
گردیهد   روستاهای لرنی علیا و سهفلی در شهرسهتان سهیروان   

 (.1131)گزارش دهیاری روستای لرنی سفلی، 
شایان ذکر است با توجه به اینکه روستاهای لرنی علیها و  
سفلی در سایت قدیم و جدید با دو نام ولی در واقهع، در یهك   

انهد و دالیهل    یافتهه طور چسپیده بهه ههم اسهت رار     مکان و به
جابجایی دو روستا نیز مشابه است، لذا این دو روستا به عنوان 

انهد و ههر دو    نمونه موردی در این پژوهش انتخهاب گردیهده  
عنوان یك سکونتگاه ولی با عنوان روستاهای لرنهی   روستا به

گیرند. عواملی کهه موجهب    علیا و سفلی مورد مطالعه قرار می
ه مذکور به دو روستا تفکیهك گهردد   گردیده است تا سکونتگا

ای و عشایری حاکم بر جمعیهت روسهتایی    شرایط بافت قبیله
طوری که هر روسهتا بهه    های ساختاری؛ به آن است نه تفاوت

یههك طایفههه وابسههتگی دارد و بههه همههین علههت در بیههان    
ههای مههم قابهل     های بین دو روستای موردی، تفاوت ویژگی

 ندارد. ای وجود ذکری جزء تفاوت طایفه
 دنبهال  بهه  قیه تح  نیه ا ،با توجه به مطالب عنوان شهده 

 :که باشد یم تسؤاالاین به  ییپاسخگو
. نگههرش روسههتا یان در زمینههه ضههرورت اجههرای  سیاسههت 1

 اسکان مجدد چیست؟
ن از اجرای سیاست اسهکان مجهدد    یا. میزان رضایت روستا2

 در چه حدی است؟
 ن مجهههدداز نگهههاه روسهههتاییان اجهههرای سیاسهههت اسهههکا .1
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اقتصهادی، اجتمهاعی،    چهه اثهرات   ییروستا یسکونتگاهها
را برای روستاها بهدنبال  فضایی  -یکالبد محیطی و زیست

 ؟داشته است

 ی و چارچوب پژوهشنظر یبانم
 الف( ارزیابی و ارزشیابی

اغلهب بهه طهور     "ارزشهیابی "و  "ارزیهابی "  هر چند که دو واژ
ولی باید توجه داشهت کهه   گیرند،   مترادف مورد استفاده قرار می

شناسی تعریف نشده است، در صورتی  واژه ارزشیابی از نظر واژه
تعریهف  « بررسی کهردن ارزش چیهزی  »که واژه ارزیابی معادل 

ارزیهابی در برابهر    هرو، ترجمه  شده است )فرهن، معین(. از این
قههرار داده شههده اسههت )بههوال،    evaluationواژه انگلیسههی  

به  evaluationو  evaluateهای  اژه(؛ همچنین و16: 1162
ارزیابی کردن، ت ویم کردن، قیمت کردن، سنجیدن، شهماره یها   

انهد   عدد چیزی را معین کردن و ارزیابی و سنجش معنهی شهده  
 (.222: 1138 ،یکاشان پور انی)آر

 کهه  است مدیریتی ابزاری از جهت تعریف علمی، ارزیابی
 بهه  را خود توجه شوند می قادر اجرایی مسلوالن آن وسیله به

 از و سهازند  متمرکهز  عملیهات  از ای ویژه های عرصه و ها جنبه
 طهور  بهه  اجرایهی  ههای  فعالیهت  که یابند اطمینان طریق این

 هماهنه،  و همخهوان  برنامهه  اههداف  نزدیکی با و تنگاتن،
 (سازمانی درون) درونی تحلیل و تجزیه به ارزیابی، یا و باشد؛

 وظهایف  ترین مهم. شود می گفته اجرایی واحدهای عملکرد از
 بنهدی  زمان جدول با م ایسه و کار پیشرفت مطالعۀ به ارزیابی

 متفهاوت،  واحهدهای  و هها  دسهتگاه  مت ابهل  ههای  کهنش  اجرا،
 در آنههها وظهایف  بهها آن م ایسهه  و برنامههه کارکنهان  عملکهرد 
 اسالمی، ان الب مسکن بنیاد)گردد  می باز اهداف به دستیابی
 داوری و پدیده یك توصیف فرایند ارزشیابی ولی ؛(12: 1138
 گویند.  را آن ارزش و شایستگی درباره

 فراینهد  یهك  بهه  ارزشهیابی  " اسهت  معت هد ( 1331) گی،
 تفسهیر  و تحلیهل  آوری، جمهع  بهرای ( سیسهتماتیك ) نظامدار

 آیها  کهه  شود می تعیین منظور این به. شود می گفته اطالعات
 یهافتن  تح هق  حال در یا اند یافته تح ق موردنظر های هدف

 خورشههیدی و)انههد  میزانههی تح یههق یافتههه چههه بههه و هسههتند
  .(13: 1111 شاهی راد، ملك

 فعالیتی ارزشیابی( 2818)  صمد و خاندکر، کولوال دید از
 بهه  برنامهه  یهك  اجهرای  از حاصهل  های بازده آن در که است

 بهه . گیرنهد  مهی  قهرار  سهنجش  مهورد  عینی و هدفمند صورت
 در دههد  نشهان  که است آن ارزشیابی مجری تالش عبارتی،
 فعالیت اجرای حاصل ف ط هدف برنامه در شده ایجاد تغییرات

 الکین (.Khandker, et al., 2010: 42است ) شده انجام
 مورد در قضاوت " ارزشیابی  برای شده ارا ه تعاریف( 2811)

 مورد در عبارتی را " شده ارزشیابی برنامه شایستگی یا ارزش
 ارزش مورد در قضاوت جنبه دو به که داند می ارزشیابی هدف
 را ارزشهیابی  وی. دارد اشهاره  ارزشیابی بیرونی ارزش و درونی

 نظر در فرایند یك آن برای و داند می مند نظام جستجوی یك
 متعهدد  تعهاریف  بهه  توجه با (.Alkin, 2011: 34گیرد ) می
 اطالعهات  آوری جمع از است عبارت ارزشیابی، رسد می نظر به
 .و داوری قضهاوت  منظهور  به شده تعیین معیارهای به توجه با

 کار مورد در قضاوت ارزشیابی، نتایج کاربرد ترین مهم بنابراین
 مطلوبیهت  میزان تعیین یا اجرا حین در برنامه یا و شده انجام
 .است برنامه یك

 روستاها و اسکان مجدد ییاج هجابب. 

مکان یا اسکان  تغییر مانند مختلف هایی واژه با که جایی جابه
 نههوع  هههر  معنهای  بهه  اصهوال   ،شهود  مهی  مجدد نیهز شناخته

 سههههکونت محههههل در اساسههههی یههها تغییههههر جهههایی جابههه
(. در 188: 1131 همکهاران،  و زاده پهلوان)اسههت  خانوارههها

 است رار گزینی به اجرای از بازتابی مجدد اسکان دیگر، تعریفی
 ههای  فعالیهت  منظههور بهبهود   بههه  روسههتایی  جمعیت مجدد

 اسههت  زنههدگی  اسههتانداردهای  نیههز بهسههازی   و تولیهدی
  (.13: 1131و همکاران،  محمهدی اسهتادکالیه)

 انههواع از یکهی  مجهدد  سیاسههت اسهکان   کلهی  بهه طهور  
 روسههتایی  ریههزی سکونتگاههههای   برنامههه  در ههها  سیاسهت

 نظهام  ویهژه  بهه  و توسههعه روسهتایی   منظههور  بهه کهه اسهت
 تهههأمین  و ن ههاط روسهههتایی   بهینههه  توزیههع  بههه  بخشهی

 شهده  مطهرح  نیههاز روستاییان مههورد خههدمات و امکانههات
 (36: 1136است )آزادی و صیدایی، 

در طههول تههاری  در سراسههر دنیهها و از زمههان برپههایی     
هههای روسهههتایی، همهههواره بخشهههی از ایهههن     سههکونتگاه

جها   های دیگهر جابهه   نتگاهها از مکان اولیۀ خود به مکانسکو
هها بههه دالیههل مختلفهی از جملهه      جهایی اند. این جابهه شده

مخاطرات طبیعی ماننهد زلزلهه، ریهزش کهوه، سهیل و غیهره،       
های طبیعهی و مصهون کهردن ایهن      حفاظت از منابع و عرصه

 انهد، جنهه، و آثههار   منابع که در معرض تخریب قرار گرفتهه
ههای   ویژه در نواحی مهرزی کشهورها، پهروژه    ناشهی از آن، به

توسعه، شهامل دسترسهی بهه منههابع، خههدمات و امکانههات       
 ,Mortazaviمناسب و عوامل دیگر انجام گرفتهه اسههت ) 

و اسکان مجدد روسهتاها از جملهه    ییجا (. جابه112 :2006
مختلهف جههان    یاست که هر ساله در کشورها ییها استیس
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 رییه و تغ ییجا اشاره به هر نوع جابه ه،یرو نی. اگردد یمدنبال 
در محل سکونت خانوارها دارد کهه ههدف کهالن آن     یاساس
اسهت   انییروسهتا  یشهت یمع تیو بهبهود وضهع   تیه امن نیتأم
(Okada, 2014: 25.) 

 یهك  اثر اجهرای  در یافته اسکان جمعیت وضعیت ارزیابی
 فراوان اتیرتأث از حاکی چین کشور در جنوب سدسازی پروژه

 درآمهد  روسهتاهای ف یرتهر   در. است اقتصادی بعد در خصوصا 
 در روسهتاها  سهاکنان  از تعهدادی  اشتغال واسطه )به روستاییان

 یافتهه  افهزایش چشهمگیری   سد( احدا  با مرتبط های فعالیت
 منهد  بههره  تری مناسب وضعیت از که روستاهایی در اما است،
 ,.Webber et alاست ) نبوده گیر تفاوت چشم این اند بوده

2004: 79 .) 
 نشهان  کشهور  شهش  در همکاران و سرنا مایکل مطالعات

 ف یهر شهدن   بهه  منجهر  کشورها این در جایی جابه که دهد می
انهد   سیاسهت بهوده   ایهن  مشهمول  که است شده کسانی بیشتر

(Cernea et al, 2006: 1005.) 

تنها بهه   ییروستا یاسکان مجدد سکونتگاهها یامدهایپ
و  میبلکهه بهه صهورت مسهت      شود میمحدود ن یابعاد اقتصاد

 ریتهأث  زیه ن یو کالبهد  یفرهنگ -یبر ابعاد اجتماع میرمست یغ
 دههد  ینشان م زیو همکاران ن لتیمطالعات ت جی. نتاگذارد یم

 رییتغ ان،ییروستا یاقتصاد یساختارها یکه عالوه بر دگرگون
مشهارکت،   زانیه م ،ی)سهالمت روانه   یاجتماع یها یژگیدر و

روسههتا  ی( و کالبههدرهیه بهداشههت وغ ،یشهغل  تیرضهها زانیه م
 (.Tilt et al, 2009مشهود است ) زیخصوصا  مساکن ن

را عامهل   یلیجهامع و تفصه   یزیر بتوان ف دان برنامه دیشا
 ا،یاسهکان مجهدد درآسه    یهها  پهروژه  یدر ضعف اجرا یا عمده

 نیتهر  یاز قطعه  یکه یدانست. چرا کهه   نیالت یکایو آمر  ایآفر
مناسهب   یهها  محل نشیگز ها، یزیر گونه برنامه نیا یها جنبه

 یشهور  لیلبه د یاست. به عنوان نمونه پروژه دوجوما در سومال
و نداشهتن مطالعهات    یکشهاورز  یو نامناسب بهودن بهرا   نیزم

در نپهال   ایه رها شهد؛   جهیپ  از پنج سال بدون نت ،یخاکشناس
شد، به جهت است رار در  دهیزاسکان مجدد برگ یکه برا ینیزم

داشهت.   ینییپها  یور بههره  یاریه مناطق باالدست و مشهکل آب 
هها   طهرح  نیه ت ایه در عدم موف  زینامناسب ن تیریمد نیهمچن

 (.  122: 1131مؤثر بوده است )قراگزلو و همکاران،  اریبس
توسهعۀ پایهدار در   »( در پژوهشهی بها نهام    2881) دیکمن

 12در  1331مناطق روستایی آسهیب دیههده از زلزلههۀ سهال     
، ضهههمن ارزیهههابی آثهههار «روسههتای منط ههۀ دینههار در ترکیههه

منهاطق   ییفیزیکهی، اجتمهاعی، فرهنگی و اقتصهادی جابجها  

پ  از سهوانح   ییهای جابجا زده، نتیجه گرفت که پروژه زلزله
مناسبی را برای تسهیل توسعۀ فیزیکی، اجتماعی  های فرصت

کننههد  و اقتصهههادی نهههواحی آسهههیب دیهههده فههراهم مههی   
(Dikmen, 2008: 73.) 

 ایهه اسههت،یچههه س»سههؤال کههه  نیههدر برابههر ا اصههوالَ
در ارتباط بها مسها ل و مشهکالت روسهتاها      دیبا ییها استیس

وجهود دارد کهه در    یمتفاوت یها دگاهی، نظرها و د«اتخاذ شود
مخهالف   یهها  هیه نظر»آنهها را بهه    تهوان  یم یکل یبند دسته
 کرد.  میت س «یزیر موافق برنامه یها هینظر»و  «یزیر برنامه
و  یاساس است که به علت کهوچک  نیبر ا نیمواف  دگاهید

آنها در ن اط مختلهف ههر    یکم خانوار بودن روستاها و پراکندگ
دولههت در  ییطههرف، و عههدم توانهها  كیههاز کشههور از  هیههناح

بهتهر   گهر، یپراکنده از طهرف د  یبه تمام روستاها یرسان خدمت
 داللجها شهوند. اسهت    جابهه  ایروستاها ادغام  لیقب نیاست که ا

خهدمات و   هیکار ارا نیاصل استوار است که با ا نیبر ا نیمواف 
 رهیه و غ یفرهنگه  ،یآموزشه  ،یدرمهان  ،یامکانات مختلف رفاه

از خهدمات   انییاز روسهتا  یشتریو م دار ب ردیگ یبهتر صورت م
بهه دههه    رانیه در ا دگاهید نی. ساب ه اگردند یمند م موجود بهره

کشور در قالب توسهعه و   یتاهاکه قرار بود روس گردد یبر م 88
و تعهداد   یادغام شوند تا از پراکندگ گریکدیدر  ییعمران روستا

،  عهیتهر شهود )شه    خدمات به آنها آسهان  هیآنها کاسته شود و ارا
 نیاز متخصصهه ی(. در م ابههل نظههرات، برخهه161-161: 1121

روسهتاها بهه    ییجابجها  ایه از راهبرد ادغهام   زین ییمسا ل روستا
باورند که با توجهه بهه    نیکرده و بر ا ادیبزرگ  یاهعنوان اشتب

از مداخلهه   وهیشه  نیا ران،یا ییخاص مناطق روستا یها یژگیو
دسهته ضهمن    نیه دنبهال خواههد داشهت . ا    را به یعوارض منف

سهو   كیاز  یمنابع اعتبار تیاز محدود یمشکالت ناش رشیپذ
کوچهك و لهزوم ارا هه     ییدر ن هاط روسهتا   تیجمع یو پراکندگ

را  یمهدل  گر،ید یاز سو یجوامع انسان نگونهیا ازیمورد ن ماتخد
کوچك و پراکنهده   یبه روستاها یدر خدمت رسان لیتسه یبرا
م طرح توسعه و عمران در که اساس آن بر انجا کند یم شنهادیپ

 (.18: 1132 ،یاستوار است )حسن ییحوضه روستا كیقالب 
بههر  یو اسههکان مجههدد عمههدتا مبتنهه ییجابجهها راهبههرد

 دگاهیههبههر د یاسههت کههه مبتنهه «یاقتصههاد ییجههو صههرفه»
 كیو منبعث از تفکر اقتصهاد نلوکالسه   یع الن یزیر برنامه

توسههعه  قیههمههردم از طر یسههطح زنههدگ یاسههت؛  و ارت هها
: 1132 ،ی)حسهن  ابهد ی یمه  تیشده روستاها اهم یزیر برنامه

 یزیه ر توسعه برنامه ،ییع ال یزیر برنامه یها هی(. در نظر2
بههه  دنیبخشهه تیههشههده، روسههتاها را بههه منظههور ع الن  
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 شهنهاد یپ انییدولت و بهبود رفاه روسهتا  یها یگذار هیسرما
آن اسهت کهه رابطهه     دگاهیه د نیه ا ی. فهرض اساسه  کند یم

بهه   یو دسترسه  یرشهد و توسهعه اقتصهاد    نیبه  یدار یمعن
 نیمهمتهر  ن،ینهابرا وجود دارد، ب ییربنایامکانات و خدمات ز

از  یبرخه  ییجها  جابهه  اسهت، یس نیه مورد بحهث در ا  دهیپد
اسهکان  »عنهوان   از آن بهه  یعلم اتیروستاهاست که در ادب

ونه اسهکان  گ نیا لیدال نی. مهمترشود مینام برده « مجدد
بهودن، عهدم    لیمانند در معهرض سه   یعیمجدد، عوامل طب

عوامل  ره،یو غ نیرانش زم ،یامکان توسعه، زلزله، خشکسال
سهدها،   ریه نظ یعمرانه  یهها  همچون جن، و طرح یاسیس

(؛ بهه  11: 1113 ان،یه و نظر یاسهت )رحمته   رهیها و غ جاده
شهده بها قصهد و     یزیه ر تر، اسکان مجدد برنامه روشن یانیب

و بهاال   ییبه دنبال توسعه مراکز روسهتا  یطراح یهدف قبل
. در م ابل، اسهکان  باشد یو رفاه مردم م یبردن سطح زندگ

 ییهها  زهیه است که با انگ یاستینشده، س یزیر مجدد برنامه
و رفهاه مهردم اتخهاذ     یسطح زندگ میاز باال بردن مست  ریغ
. نهد ینا هل آ  زیه نهدف  نیهرچند ممکن است به ا گردد، یم

 یههها عیههاسههکان مجههددها و تجم تیههاساسهها  شههان  موف 
از اسههکان  شههتریب اریشههده بسهه یزیههر داوطلبانههه و برنامههه

نشهده اسهت؛ چهرا کهه در      یزیر و برنامه یاجبار یمجددها
مشارکت  زانینشده، م یزیر برنامه یاسکان مجددها شتریب

قابهل   ریامر تأث نیو هم ستین ادیمردم چندان ز یو همکار
هها داشهته اسهت     شکل از طرح نیا تیبر عدم موف  یتوجه

راسههتا،  نیهه(. در ا11: 1111تهههران،  ی)جهههاد دانشههگاه 
در  انییمربوط به اسکان مجدد روسهتا  تو اقداما ها استیس

 یمختلفه  یهها  زهیه در حال توسعه همواره بها انگ  یکشورها
 آنها عبارتند از: نیکه مهمتر ردیگ یصورت م

روستاها  ی: بازسازیعیا حواد  و مخاطرات طبب ییارویرو -1
زلزلهه، طوفهان و    ل،یس رینظ یعیپ  از وقوع حواد  طب

حواد ،  گونه نیاز وقوع ا یریمنظور جلوگ به ایمانند آن و 
 ردیه گ یصهورت مه   ییروسهتا  یهها  سهکونتگاه  ییجا جابه

 (.116: 1113و همکاران،  ی)رضوان
عههدم تههوازن در : ییتوسههعه روسههتا یههها برنامههه یاجههرا -2

 لیه بهه دل  ییروسهتا  یها در سکونتگاه تیجمع یپراکندگ
با فاصله قابل توجه  تیکم جمع یروستاها ادیز یپراکندگ

لهزوم   تیه در برابر تعهداد انهدک ن هاط پرجمع    گریکدیاز 
مهوارد   ی. در برخکند یاسکان مجدد را مطرح م ای عیتجم

ضهرورت   یا منط هه  –یتوسعه مله  یها نامهبر یاجرا زین
ادغام روسهتاها را   یو در موارد تیجمع یمکان ییجا جابه

از کشهور   تهوان  یارتباط م نی. در ادهد یمورد نظر قرار م
طرح را به منظور کاهش  نیا ینام برد که در موارد نیچ

 یمرکله   هات یتح  جیاجرا نموده است. نتا انییف ر روستا
، ههر  دارد یطرح از بعد اقتصاد نیا ینسب قینشان از توف
 یفهراوان بهر جها    یتبعات منف یطیمح ستیچند از بعد ز

 (.Merkle, 2003: 69گذاشته است )
 یبهرا  یاسه یس یهها  نظام ی: گاهیتیامن -یاسیس لیدال -1

نظهارت   تیه و کنتهرل جمع  یاز تحرکات قهوم  یریجلوگ
را در مورد انت ال  یریتداب ش،یخو یدر مناطق مرز شتریب

پراکنههده آن منههاطق اتخههاذ  یههها تیههجمع ییجهها و جابههه
 (.Merkle, 2003: 62) کنند یم

و اسکان مجدد  ییجا جابه یها در طرح یادیالزامات بن از
 داریه پا ۀاصول و ابعاد توسهع  تیرعا ییروستا یها و سکونگاه
ابعههاد  داریههپا ۀتوسههع یمختلههف بههرا یههها دگاهیههاسههت. در د

 یعنوان ابعاد اصل اما آنچه به ،شود میدر نظر گرفته  یگوناگون
از: بعهد   دعبارتنه  شهود  مهی به توسعه مطهرح   کردینوع رو نیا

 ،یبعد اقتصهاد  ،یفرهنگ -یبعد اجتماع ك،یاکولوژ -یطیمح
: 1112 ،یدی)سهع  یاسیس –یو بعد نهاد ییفضا_یبعد کالبد

موافهق   یهها  هیه نظر»(. تح یق حاضر که نشأت گرفتهه از  2
اسهت،   "یهی ع ال یزیه ر برنامهه  یهها  هینظر"و  «یزیر برنامه

راهبهرد اسههکان مجههدد بههر ابعهاد       ریدنبال بررسههی تهأث   به
در  فضهایی  – یمحیطهی و کالبهد   اقتصادی، اجتماعی، زیست

پژوهش که  یمدل مفهوم ن،یمنط ۀ مورد مطالعه است. بنابرا
 1اسهت در شهکل    بر اساس آن شکل گرفته یچارچوب نظر

 .نشان داده شده است
 در متعددی مطالعات کنون ، تادر پیشینه پژوهشبا ردیابی 

 ههای  طهرح  نیهز  و مجدد موضوعات ارزشیابی، اسکان با ارتباط
 است پذیرفته صورت ایران از خارج و ایران در روستایی عمران

 گردد. در اینجا به برخی از این تح ی ات اشاره می که
آثههار »تحههت عنههوان  یا (، در م الههه1113) انیههو نظر یرحمتهه
مشهمول   یسهکونتگاهها  یطه یمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد
 ا،یه : سد گتوند علیسدها )مطالعه مورد جادیاز ا یناش ییجا جابه

 لیه و تحل هیتجز یآمار یها رودخانه کارون( با استفاده از روش
از مهدل   استفادهاسکان مجدد با  یراهبردها نییتع یشده و برا
 یافراد و خانوارهها  یفیو ک یکم یها شیو گرا التیسوآت تما

نشان داد که احدا   جیقرار گرفته است. نتا یساکن مورد بررس
در  یکشهاورز  ینهایروستاها و زم یعلت قرار گرفتن برخ سد به

 یدر پ یفراوان یمنف یو اجتماع یپشت مخزن سد، آثار اقتصاد
 طیشهرا  لیه دل کهه بهه   ییجوامهع روسهتا   یتبعات برا نیدارد و ا
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 اند، دو چندان است. وابسته ییایجغراف طیمحکهامال  بهه    یو فرهنگه  یاقتصهاد  ،یاجتمهاع  ،ییایخاص جغراف

 
 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 

بها   یا (، در م الهه 1131محمدی استادکالیه و همکهاران، ) 
ارزیابی اثرات الگوهای راهبرد اسهکان مجهدد په  از    »عنوان 

بالیای طبیعی بر کیفیهت زنهدگی روسهتایی )مطالعهه مهوردی:      
جها شهده شهرس اسهتان گلسهتان( و بها روش        روسهتاهای جابهه  

جه ینت کرتیل فیو استفاده از فرمول کوکران و ط یا پرسشنامه
گهههوی گرفتنههد کههه میههانگین رضههایت از کیفیههت زنههدگی در ال

 62/1و  16/1جهایی محدود و الگوی تجمیع بهه ترتیهب    جابهه
اسههت. ایههن امهر نشهان      1است که بیشتر از میانگین نظهری  

قبل از اسههکان    دهنده بهبود وضعیت این قلمرو نسبت به دور
 نمجهههدد در ههههر دو الگهههوی مههورد مطالعههه اسههت. همچنههی 

ز کیفیههت  داری را در میهزان رضهایت ا   ها اختالف معنها  بررسی
 دهد. جایی نشان می زنهدگی بین الگوهای تجمیع و جابه

 یابیه ارز»خود بهه   قی( در تح 1131و همکاران ) قراگوزلو
 ییروسهتا   یدر سکونتگاهها ییجا جابه ییفضا -یاثرات کالبد

در  قیپرداختند.  روش تح  "شهرستان پلدختر( ،ی)مطالعه مورد
اطالعات  یآور بوده، روش جمع یلیتحل –یفیپژوهش، توص نیا

از روش  سهتفاده بها ا  یدانیه و م یا بر مطالعهات کتابخانهه   یمبتن
از  یحهاک  قیتح  جیپرسشنامه بوده است. نتا لیو تکم یشیمایپ

 نهه یروستاها در زم نیاسکان مجدد ا ریتأث نیشتریآن است که ب
 امهد یپ نیبوده است. در م ابهل کمتهر   یطیمح ستیو ز یکالبد

بهوده و   یمذکور در بعد اقتصهاد  یروستاها ییجا حاصل از جابه

 وجود نداشته است. ییجا از جابه بعددر قبل و  یتفاوت معنادار
( در پهژوهش خهود تحهت عنهوان     1136) ییدایو ص یآزاد

بها   یابیه  از نظهر مکهان   ییروسهتا  ییجا جابه یها طرح یابیارز"
 یعملکهرد  -ییو فضها  یکیاکولهوژ  -یطه یبهر ابعهاد مح   دیتأک

 "(المیه اسهتان ا  -شهیاند  و هیاسالم ی: روستاهای)مطالعه مورد
 یو صهنعت  ییروسهتا  ،یشههر  یکیو با استفاده از مهدل اکولهوژ  

گرفتنهد کهه از    جهه ینت ،یشنهادیپ یارهایهارگ و مع روش مك
مهورد مطالعهه در    یروسهتاها  ،یمورد بررس یارهاینظر اکثر مع

 هیاسهالم  یروستا یمناسب قرار دارند ول مهیمناسب و ن طیشرا
 یاز نظهر قهرار گهرفتن در اراضه     شهیاند یو روستا بیاز نظر ش
. لذا با توجه بهه  ندنامناسب قرار دار طیمرغوب در شرا یکشاورز

که همه اسهتانداردها   یسکونتگاه در مکان كی یابی مکان نکهیا
کهن  مم ریغ یمشکل و حت اریمناطق بس یرا دارا باشد، در بعض

مهورد   یروسهتاها  یابیه کهه مکان  شود می یریگ جهینت باشد، یم
 مورد نظر، مناسب بوده است. یارهایمطالعه از نظر مع

( در 2812و همکههاران ) یلهه ،یمح  ههان خههارج انیههم از
اسهکان مجهدد بهه     یدولته  یها کاربرد پروژه"با عنوان  قیتح 

بهه   "یمه یاقل راتییه تغ یبرا داریانطباس پا یاستراتژ كیعنوان 
از عوامهل   یو مههاجرت ناشه   یمه یاقل راتییتغ تیوضع یبررس

 یتجرب یپرداخته و سپ  مطالعه مورد نیدر چ یطیمح ستیز
پروژه  كیکه  ییجا ن،یچ یشهرستان شاننان در شمال غرب رد
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برنامهه گسهترده مههاجرت    "نهام   بهه  ژهیه و یاسکان مجدد دولت
آب و  راتییمربوط به تغ راتیدر پاس  به تأث "یجنوب یشانگها

برنامهه گسهترده   "نشهان داد کهه    جیآغاز شده است. نتها  ییهوا
کهه   دکمك کهر  یبه ساکنان محل  "یجنوب یمهاجرت شانگها

 جهاد یرا با کاهش مخاطرات در معرض خطهر، ا  یمیاقل راتییتغ
 تیو بهبهود وضهع   یزنهدگ  یباال بردن استانداردها ،یمال زهیانگ

تها ن هش    کنهد  یمطالعهه کمهك مه    نیکنند. ا لیتعد ،یاحساس
 یمه یاقل راتییرا در انطباس با تغ یاسکان مجدد دولت یها پروژه

و  ی، سههازماندهیطراحهه جههه،یآشههکار گههردد و در نت  داریههپا
 .کند یم لیرا تسه ندهیمشابه آ یها برنامه یساز ادهیپ

و  ییجها  طرح جابه"( در م اله خود با عنوان 2812) یوانکال
 یبهرا  یبهه فرصهت   یهی مربوط به ف رزدا سكیاسکان مجدد: از ر

و اسهکان   ییجها  جامع در مهورد پهروژه جابهه    یا م دمه "توسعه؟
 شهود  مهی روبهرو   یدیطرح مسا ل کل نیو با ا کند یم انیمجدد ب

در آنجها ادامهه    دها و اسهکان مجهد   پروژه دیبا یطیکه در چه شرا
 ایه مناسهب مهؤثر اسهت؟ آ    طیشهرا  جهاد یبهر ا  یو چه عوامل ابد؛ی

کنهد؟ و چگونهه    دایه بهبود پ ای یبازساز تواند می نیساکن شتیمع
نشهان   جیکنهد؟ نتها   دایه بهبهود پ  توانهد  میاسکان مجدد  اتیعمل

که اگر چه پروژه اسکان مجدد در حرف و عمل در حهال   دهد یم
خطرناک  یف رزدگ لیبهبود است، اما هنوز هم ممکن است به دل

در  رود یحهال، انتظهار مه    نیداشته باشد. با ا یباشد و تلفات عاطف
 توسعه باشد. یبرا یمناسب، اسکان مجدد فرصت طیشرا

 کار روش ها و داده
اسههت.  یلههیتحل -یفیپههژوهش، توصهه نیههدر ا قیههروش تح 

 بهر   یمبتنه  زیه اطالعهات ن  یآور ها، فنون و ابهزار جمهع   روش
و  یشه یمایبا استفاده از روش پ یدانیو م یا مطالعات کتابخانه

مهورد   یهها  شاخص نییتع یپرسشنامه بوده است. برا لیتکم
اسهتفاده شهده اسهت؛     یو خارج یاز منابع معتبر داخل ،یبررس

 یلرنه  یروستاها ییجا طرح جابه یامدهایآثار و پ بیترت نیدب
 یقرار گرفته اسهت. جامعهه آمهار    یابیمورد ارزش یو سفل ایعل

 ینلر یروستاها یسرپرست خانوارها 123مورد مطالعه شامل 
 18بودند که با اسهتفاده از روش کهوکران،    یسفل یو لرن ایعل

انتخاب  یتصادف یریگ خانوار به عنوان نمونه و با روش نمونه
شدند. شایان ذکر است با توجه به اینکه روستاهای لرنی علیا 
و سفلی در سایت قهدیم و جدید با دو نام، ولهی در واقهع، در   

انههد و   اسهت رار یافتههه  یك مکان و به طور چسبیده بهه ههم
جایی دو روستا نیز مشابه است، در این پهژوهش   دالیهل جابه

ولهی بها عنهوان روستاهای لرینی  تگهاهعنوان یهك سهکون به
 یهی روا یبررس ی. براگیرند یعلیا و سفلی مورد مطالعه قرار م

و  ییجها  جابهه  ییفضها  -یارزشیابی اثهرات کالبهد   ۀپرسشنام
و  ایعل یلرن ۀ)نمون یروستاها یاسکان مجدد در سکونتگاهها

شاخص مربهوط   2مربوط به سؤال اول در  ۀ(، پرسشنامیسفل
و مربوط بهه سهؤال    ییجا از جابه تیو رضا ضرورت ۀبه مؤلف
 1 ؛ییفضهها -یکالبههد ۀشههاخص مربههوط بههه مؤلفهه  8دوم در

شاخص مربوط به  1 ؛یطیمح  ستیز ۀشاخص مربوط به مؤلف
 نیتدو یاقتصاد ۀشاخص مربوط به مؤلف 3و  یاجتماع ۀفمؤل

 یاستاد دانشهگاه  12به تعداد  یی( که جهت روا1شد )جدول 
در مورد هر سؤال و سنجش اهداف مربوطه  هاداده شد و از آن

 ۀپرسشهنام  ییایه شهد. سهطح پا   دییو پرسشنامه تأ ینظرخواه
دسهت   به 281/8کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا زین قیتح 

 یها اعتماد باال است و با استفاده آزمون بیضر انگریآمد که ب
t افزار  نرم ۀلیوس بهspss قرار گرفته است. لیمورد تحل 

 های پژوهش ها و شاخص مؤلفه .1 جدول

 سؤال ابعاد معرف تعداد

2 
نهادی  -مدیریتی جایی ضرورت جابه

 اول )سیاسی(
 از مکان منتخب رضایت

 م اوم،به ساخت مساکن  شیگرا،  معابر روستا تیاز وضع تیرضا اصلی، های  جاده از روستا فاصله 8
 فضایی -کالبدی موجود در روستا یها یکاربر تیاز وضع تیرضا

 دوم

ها،  زباله دفع وضعیت از سطحی، رضایت های آب آوری ، رضایت از جمعدفع فاضالب ستمیاز س تیرضا 1
 محیطی  زیست آشامیدنی آب ،  کیفیت سبز فضای وضعیت از رضایت

روستا،   در زندگی به ،  تمایلاحساس تعلق به روستا ، مشارکت در امور روستا، در روستا تیامن زانیم 1
 تحصیل ادامه به تمایل و درمانی،  سواد بهداشتی و آینده، وضعیت به اجتماعی،  امید تعامالت

 یاجتماع

3 
صنعت،   بخش در خدمات، میزان اشتغال بخش در کشاورزی، میزان اشتغال بخش در میزان اشتغال
شغلی،  جاری زندگی، میزان رضایت های هزینه درآمد، میزان تأمین دستی، میزان صنایع میزان وضعیت
 یشغل یها فرصت زانیم شغلی،  میزان امنیت

 یاقتصاد

  تعداد کل 21

 .1138؛ و گروه نویسندگان، 1131ن ی پور و پور رمضان،  ؛ علی1131همکاران، منبع: قراگوزلو و 
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لومار بخهش   دهستان روستاهای لرنی علیا و سفلی از توابع
مرکزی شهرستان سیروان در استان ایالم قرار دارد که به دلیل 

بودن مشکالتی از قبیل نداشتن فضای توسعه، در معرض سیل 
و غیره و با هدف رفع مشکالت اهالی و بهبود شهرایط زنهدگی   

 فراینهد در روستا و جلوگیری از مهاجرت آنها به منهاطق دیگهر،   
شروع شد. روستاهای مکان قبلهی   1111جایی آن از سال  جابه

اسهتفاده   باشهند و متروکهه و بهی    اکنون فاقد کاریری خاصی می
(. 1131فلی، انههد )گههزارش دهیههاری روسههتای لرنههی سهه  شههده

کیلهومتری   2روستاهای جدید لرنی علیا و سفلی کهه در حهدود   
مرکههز  –کیلههومتری شهههر لومههار  6مکههان قههدیم روسههتاها و 

هکتار مسهاحت،   18است رار دارند، با حدود  -شهرستان سیروان
دقیق طول شهرقی و   81درجه و  86از نظر موقعیت ریاضی در 

 (.2اند )شکل  دقی ۀ عرض شمالی واقع شده 11درجه و  11
همچنین، روستاهای یاد شده از نظهر موقعیهت نسهبی، از    

 -یهالم  شمال به کوه چرمین، از جنهوب بهه جهاد  ارتبهاطی ا    

ههای   لومار، از شرس به اراضی ملی و از غهرب نیهز بهه زمهین    
جا شده قبهل   شوند. هر دو روستای جابه کشاورزی محدود می

، در مجمهوع  1111از جابجایی، بر اسهاس سرشهماری سهال    
اند که تمهامی آنهها بهه     نفر جمعیت داشته 136خانوار و  186

طههرح انههد ولههی علیههرغم اجههرای  مکهان جدیههد انت ههال یافتههه 
خانوار  123، به 1138جایی، در آمارگیری نمونه ای سال  جابه

 (1138و  1111اند )مرکز آمار ایهران،   نفر ت لیل یافته 121و 

شههری بهرای    ههای  بهه دالیهل جاذبهه   دالیل آن بیشهتر  که 
های روسهتایی؛   مهاجرت است تا ناشی از اجرای ناموفق طرح

نهه تنهها بهر     بسهیار زیهادی   تهأثیر های شهری،  که این جاذبه
مهاجرت روستاها به شهرها دارد بلکه مههاجرت از شههرهای   

تر را نیز در کشور سبب گردیده است؛  کوچ به شهرهای بزرگ
توان ن ش مسلوالن در اجهرای طهرح در    ولی به هر حال نمی

های شغلی مطلوب برای روستا یان  عدم فراهم نمودن فرصت
 (.2)جدول را نادیده گرفت 

 

 
 مطالعه مورد روستاهای موقعیت .2 شکل

 و سال تصویب طرح جابجایی روستاهای تحت مطالعه.  جمعیتی تحوالت .2 جدول

 (1138جایی ) جابه از بعد (1111) جایی جابه از قبل نام روستا
 سال تصویب

 لرنی علیا و سفلی
 جمعیت خانوار جمعیت خانوار

186 136 123 121 1118 
 .1138و  1111؛ و  مرکز آمار ایران، 1138ایالم، استان اسالمی ان الب بنیاد مسکن :ماخذ      



 011 ییفضا -یو کالبد یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یبر ابعاد اقتصاد دیبا تأک ییروستا ییجابجا یها طرح یابیارزش :عزیزپور و همکار

ههای انت هال    روستاهای لرنی علیا و سفلی در کنار شبکه
لیتهر در روز بهرای ههر نفهر، گهاز و بهرس        188آب با سهرانۀ  

اند. اههالی ایهن روسهتاها شهبکۀ      پیدا کرده شهرستان است رار
گیرنهد.   کهار مهی   مخابرات )تلفن همراه( را به نحو مطلوب بهه 

همچنههین، در حاشههیۀ جههاد  اصههلی شهرسههتان کههه مرکههز   
انهد   یابی شده کند، مکان شهرستان را به مرکز استان وصل می

 .(1131)شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان سیروان )

 شرح و تفسیر نتایج 
تها  8) کهم  خیلهی  از درجاتی به طیف آزمون، گیری اندازه برای
( 8.2تا  1.8) زیاد ،(1.8تا  2.6) متوسط ،(2.6تا 1.1) کم ،(1.1

 ایهن  مبنهای  کهه  اسهت  شهده  ت سهیم ( 1تها   8.2) زیاد خیلی
 گهذاری  ارزش کهه  اسهت  لیکهرت  معمهول  طیهف  بندی ت سیم
  .شود می انجام دلخواه بطور ها گویه

وستاها مبتنی اجرای سیاست اسکان مجدد ر ضرورت

 بر نگرش روستاییان

 آمهاری  جامعهه  از درصهد  (1/13) نفر 18در این شاخص، 
انهد،   زیاد اعالم کرده خیلی جایی را جابه ضرورت بررسی مورد
 نفهر  1 و متوسط درصد( 1/3) نفر 1 درصد( زیاد ، 21نفر ) 11
 درصهد(  1/2نفهر )  1 و کهم  جهایی را  جابه ضرورت درصد( 6)

 نگهاه  از جهایی  جابهه  ضرورت میانگین لذا. اند دانسته خیلی کم
 .است بوده زیاد یعنی 22/8 با برابر ساکنان
 16 نیهز  شده انتخاب مکان از رضایت میزان با ارتباط در

 نفهر  12 زیاد، درصد( 26 ) نفر 22 زیاد، خیلی درصد( 81) نفر
 1/2) نفهر  6 و کم درصد( 1/3 ) نفر 1 درصد( متوسط، 2/18)

 از میهانگین رضهایت   و انهد  نمهوده  انتخاب را کم خیلی درصد(
 (.1یعنی زیاد بوده است )جدول  11/1مکان منتخب 

 انتخاب شده مکان از ساکنان رضایت میزان و جایی جابه ضرورت .3جدول 

 معناداریسطح  درجه آزادی Tم دار  میانگین شاخص

 888/8 11 313/11 22/8 جایی ضرورت جابه

 888/8 11 113/21 11/1 رضایت از مکان انتخاب شده

 

 نشهان  تح یهق  ههای  یافتهه  حاصله از نتایج که طور همان
جایی و اسکان  جابه طرح اجرای دهد پاسخگویان ضرورت می

 خیلی زیاد اعالم کردند.( در حد 22/8مجدد را با میانگین)
و  علیا لرنی روستاهای اینکه و بیان شده مطالب به توجه با
 3دار )بهیش از   شهیب  در اراضهی  قرارگههرفتن  دلیهل بهه سفلی

درجه اسهت،   6الزم )کمتر از  درجه(، فاقد درجه شیب استاندارد
 فضهای توسهعه،   نداشهتن  قبیهل  از مشهکالتی  دلیل و اینکه به

 مشهرف  و درمهانی،  بهداشهتی  مشهکالت  نامناسب، معابر شبکۀ
 غیهره  و بهودن  سهیل  معهرض  در یکدیگر، بر ها ساختمان بودن

موجب شده است تها شهرایط الزم بهرای سهاکنین را نداشهته و      
جایی و اسهکان   جابه طرح اجرای پاسخگویان روستایی ضرورت

 مجدد را بها میهانگین خیلهی زیهاد ارزیهابی نمایند.پاسهخگویان      
( یعنی با درجه زیهاد از اجهرای طهرح    11/1میانگین) همچنین با

انهد کهه دالیهل ایهن نتهایج را در تحلیهل        اظهار رضایت نمهوده 
 گردد. روی این پژوهش ذکر می های پیش شاخص

فضایی اجرای سیاست اسکان  –تحلیل اثرات کالبدی 

 مجدد
 محیطی زیست پیامدهای -

 در فاضهالب  دفهع  سیسهتم  از رضایت"  روستاییان در شاخص
یعنهی در حهد زیهاد ارزیهابی      32/1 با میانگین برابر با "روستا

 در خهانگی  ههای  فاضهالب  که گذشته اند، زیرا برخالف نموده
 ایهن  در نیهز  فاضالب دفع شدند، سیستم می رها روستا محیط

 است. یافته مساکن بهبود
سطحی  آبهای آوری رضایت از جمع"روستاییان شاخص 

انهد؛   خیلی زیاد اعالم نموده در حد 28/8را با میانگین  "روستا
سهاز و   جایی روستاهای مورد مطالعهه، اجهرای   زیرا بعد از جابه

 سهمت  بهه  آن ههدایت  و سطحی های آب آوری جمع کارهای
 آلهودگی  ایجاد امکان از جلوگیری بر روستا، عالوه دست پایین

 و روستا محیط بهداشتی مشکالت روستا، آب توزیع شبکه در
گردیهده   رفهع  روسهتا  دسهت  پایین به سطحی های بآ انت ال

 است که این موجب رضایت روستا یان شده است.
 هها  زباله دفع وضعیت از رضایت"پاسخگویان در شاخص 

در حهد متوسهط ارزیهابی     11/1برابر بها میهانگین    "روستا در
اند که نسبت به مکان قبلهی روسهتا رضهایت بیشهتری      نموده

نبایسههتی از عملکههرد بهتههر نسههبی   دارنههد. در ایههن رابطههه  
در روستاهای تحت بررسی غافل بود؛ زیرا بنا به   های دهیاری

های این دو روستا فعالیهت قابهل    اظهارات روستا یان، دهیاری
 و آمههوزش قبههولی ارا ههه داده اسههت و تههالش زیههادی جهههت

محلهی در زمینهه دفهع     و بومی مردم و روستا یان افزایی توان
اند که البته قرار داشتن م ر جدید روستا در  هزباله به عمل آورد
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جوار جاده اصلی که معموال  در معرض دید مسلولین استانی و 
 نبوده است. تأثیر بی ،کنند شهرستانی تردد می

 فضای وضعیت از رضایت"همچنین، پاسخگویان شاخص 
انهد. بهه    در حهد زیهاد ارزیهابی نمهوده     32/1برابر با  "روستا سبز

یکی از دالیل رضایت زیاد روسهتا یان از وضهعیت    احتمال زیاد،
ههای   فضای سبز به همان شاخص رضایت از وضعیت کهاربری 

گهردد کهه در ایهن زمینهه فضهای آزاد       مختلف در روستا بر مهی 
 طبیعی زیادی به سرانه روستا اختصاص داده است.

 کیفیهت  میزان رضهایت از "محیطی  نهایتا  شاخص زیست

در حد زیاد بوده است کهه   38/1بر با برا "روستا آشامیدنی آب
این مسلله بیشهتر مربهوط بهه اقهدامات اداره آب و فاضهالب      

 روسهتاها  سطح آشامیدنی اب کیفیت حفظ روستایی در جهت
 لحهها  از آب مسههتمر پههایش یعنههی روزی شههبانه صههورت بههه

است تها   موارد آلودگی این دو روستا  رفع و پیگیری میکروبی
جایی باشد؛ ولهی   ریزان متولی جابه برنامهکه ناشی از تدبیر  این

جهایی و همچنهین عملکهرد     به هر حال، ن ش متولیهان جابهه  
نبهوده   تهأثیر  مسلولین دهیاری دو روستا نیز در این رونهد بهی  

 (.8است )جدول 

 جایی به جا محیطی زیست پیامدهای .4جدول

 معناداری سطح آزادی درجه Tم دار  میانگین شاخص

 888/8 11 138/11 32/1 روستا فاضالب دفع سیستم از رضایت

 888/8 11 111/18 28/8 سطحی روستا های آب آوری رضایت از جمع

 888/8 11 822/28 11/1 روستا های زباله دفع وضعیت از رضایت

 888/8 11 111/23 32/1 روستا سبز فضای وضعیت از رضایت

 888/8 11 112/11 38/1 روستا آشامیدنی آب کیفیترضایت از 

 
 فرهنگی -اجتماعی  پیامدهای -

 برابر میانگین "روستا در امنیت میزان"روستاییان در شاخص 
 از نشهان  انهد کهه   در حد خیلی زیهاد را اعهالم نمهوده    82/8 با

 از ناشهی  زیادی حد تا و است امنیت احساس وضعیت بهترین
 امکانهات  به دسترسی در روستاها برخورداری شاخص افزایش

 پلی ، پاسگاه به دسترسی رفاهی، و عمرانی های زیرساخت و
 از فاصهله  روسهتا،  جمعیت قابل توجهه  معابر، روشنایی کیفیت
 که است روستایی ارتباط تجهیزات اصلی و عملکرد های جاده

شههاخص در .هسههتیم شههاهد مطالعههه تحههت روسههتاهای در
گرایش به زیاد  یعنی 32/1 با برابر "روستا امور در مشارکت"

ارزیابی گردیده است که در این رابطهه عهواملی چهون وجهود     
فرهنهه، مشههارکت سههنتی و تبلههور آن در مشههارکت جدیههد  
روستا یان، تالش دهیاری در ترغیب و آموزش و بهاال بهردن   

در  سطح مشارکت روستا یان و اعت اد بهه دخالهت روسهتا یان   
انهد.در شهاخص    گهذار بهوده   تهأثیر امور روستایی بر این نتایج 

در حد  61/1میانگین برابر با  "روستا به تعلق احساس میزان"
اند. البته در مکان قبلی روستاها هم میزان  زیاد را اعالم نموده

احساس تعلق به روستا خیلی زیاد بوده است ولی آنچهه مههم   
جهایی در   لین طرح جابهه است این است که خوشبختانه مسلو

انهد و   اجرای طرح خود به این مورد توجه خاص مبذول داشته
روستا یان در مکان جدید خود میزان احساس تعلق خهود بهه   

 به تمایل میزان"اند.در شاخص  روستای خود را از دست نداده

گهرایش بهه متوسهط     یعنهی  81/1برابر بها   "روستا در زندگی
ایش مطلههوبی نسههبت بههه گههردد کههه البتههه گههر مشههاهده مههی

آید ولهی نسهبت بهه میهزان      های قبلی به حساب نمی شاخص
تمایل زندگی در مکان قبلی دو روستای تحت بررسهی قابهل   

تهوان بهه میهزان کلهی      مالحظه است که در ایهن رابطهه مهی   
جایی مهرتبط دانسهت، زیهرا نهایتها  میهزان       موف یت طرح جابه

امکانههات  رضههایت روسههتا یان از وضههعیت کلههی روسههتا مثههل
بهداشتی، فضای سبز، شبکه معابر، اشتغال و غیره بهر میهزان   
تمایل بهه زنهدگی در روسهتا مهؤثر بهوده است.روسهتا یان در       

در حهد   11/1 بها  میانگین برابهر  "اجتماعی تعامالت"شاخص
اند که باز هم همهان دالیلهی کهه بهرای      متوسط اعالم نموده

هستیم زیهرا  شاخص قبلی قا ل بودیم برای این شاخص قا ل 
ههای دیگهر    ای است کهه از شهاخص   تعامالت اجتماعی م وله

متأثر است و میزان مشارکت، میزات تمایل به زندگی، میهزان  
احساس تعلق و امنیت همگی بهر م ولهه تعهامالت اجتمهاعی     

 11/1 بها  برابهر  "آینهده  به امید میزان"مؤثر است.در شاخص 
 توانهد  مهی دهد که این نتایج  گرایش به زیاد را نشان می یعنی

همچون شهاخص قبلهی ناشهی از رضهایت کلهی از وضهعیت       
های روستا باشد کهه امیهد بهه آینهده را افهزایش داده       شاخص

 میانگین برابر "و درمانی بهداشتی وضعیت"در شاخص  است.
متوسط اعالم شده است. علهت عهدم رضهایت     یعنی 12/1 با

ا یان از وضعیت بهداشتی و درمانی این است کهه  باالی روست
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در روسههتا غیههر از یههك خانههه بهداشههت، از امکانههات بههاالیی 
برخوردار نیست ولی چون این روستا در کنار جاده اصلی قهرار  
گرفته و تا شهر لومهار کهه مجههز بهه امکانهات بهداشهتی و       
 درمانی نسبتا  خوبی است روستا یان میانگین میهزان وضهعیت   

 

 اند.  اشتی و درمانی را در حد متوسط اعالم نمودهبهد

 "تحصیل ادامه به تمایل و سواد شاخص میزان"در نهایت 
یعنی در حد متوسط ارزیابی شده اسهت کهه ایهن     11/1برابر با 

میزان ناشی از وضعیت اسهت رار مراکهز علمهی و دانشهگاهی و     
 نزدیکی نسبی به این مراکز است که بر تمایهل روسهتاییان بهه   

 (.1گذاشته است )جدول  تأثیرادامه تحصیل و سطح سواد آنان 

 جایی. جابه فرهنگی -اجتماعی  پیامدهای .5جدول

 سطح معناداری درجه آزادی Tم دار  میانگین شاخص

 88/8 11 112/82 82/8 روستا در امنیت میزان

 888/8 11 661/26 32/1 روستا امور در مشارکت

 888/8 11 211/21 61/1 روستا به تعلق احساس

 888/8 11 182/13 81/1 روستا در زندگی به تمایل

 888/8 11 221/28 11/1 اجتماعی تعامالت

 888/8 11 211/22 11/1 آینده به امید

 888/8 11 811/22 12/1 درمانی بهداشتی وضعیت

 888/8 11 118/21 11/1 تحصیل ادامه به تمایل و سواد

 
 اقتصادی پیامدهای -

 میهانگین  "کشهاورزی  بخهش  در میزان اشهتغال "  در شاخص
دههد. واقعیهت    را نشان می در حد متوسط یعنی 81/1 با برابر

این است که عدم روند افزایشی قابهل توجهه بخهش اشهتغال     
باشهد  جهایی   کشاورزی، قبل از اینکه معلول پیامهدهای جابهه  

بیشتر معلهول عهدم گسهترش قابهل توجهه عهواملی از قبیهل        
بخشی، ترزیق سرمایه و اعتبارات به بخش  مکانیزاسیون، تنوع

کشاورزی و عملکرد دهیاری روستاهای مورد مطالعه است که 
 در میهزان اشهتغال  "در جای خود قابل تأمل است.در شهاخص 

وسط در حد کم ت یعنی 11/2 با میانگین برابر "خدمات بخش
روستاییان ارزیابی شده است. این وضعیت همچهون شهاخص   

 طلبد زیرا کهارآفرینی  قبلی مشارکت دولت در این زمینه را می
 تجهارت،  آموزشی، فنی، بهداشتی، اجتماعی، خدمات از طریق
 قابل های زمینه مهمترین جمله از ارتباطی و مالی و اقتصادی

که متاسهفانه در   هستند روستایی مناطق در زا اشتغال و توسعه
 میهزان "گیر نیست.در شهاخص   روستاهای تحت مطالعه چشم

در حهد   11/2 بها  میهانگین برابهر   "صهنعت  بخهش  در اشتغال
ای را نشهان   متوسط ارزیابی شده است که درجه قابهل توجهه  

 کهافی  ناشهی از عهواملی چهون    توانهد  میدهد؛ دالیل آن  نمی
 ضهعف  ری،نهوآو  و کهارآفرینی  از پشهتیبانی  و حمایهت  نبودن

 ههای  محدودیت وجود ای، حرفه های تشکل و جمعی نهادهای
 بهانکی،  ههای  وام و اعتباری تسهیالت به دستیابی در مختلف

 بهودن  محهدود  کهافی،  و صهحیح  اطالعات به دسترسی عدم
 ایجهاد  و آمهوزش  بهرای  زمینه نبودن فراهم توانایی، و تجربه

 "دسهتی  صهنایع  وضهعیت  میزان"باشد.در شاخص مهارت می
اعالم  یعنی در حد پایین درجه متوسط 68/2میانگین برابر با 

سهرمایه   گردیده است که وضعیت معلول عواملی از قبیل نبود
جههت   کمبهود آمهوزش   کافی و حمایت نه چندان زیاد دولت،

یان  روسهتا  تمایل باالی عدم بازاریابی، ضعف ،کارایی ارت ای
دسهتی   صهنایع  در اشتغال به سنتی طور به لرنی علیا و سفلی
در حهد   یعنهی  81/2 بها  برابر "درآمد میزان"است.در شاخص 

جههاری  هههای هزینههه تههأمین میههزان"متوسههط و در شههاخص 
از طرف رسهتاییان   در حد متوسط یعنی 26/1 با برابر "زندگی

اعالم گردیده است که واضح است این دو شهاخص بهه ههم    
زنهدگی  های  مرتبط هستند یعنی میزان درآمد بر تأمین هزینه

گذار است؛ با عنایت به اینکه شغل اصلی مردم دامداری  تأثیر
و کشاورزی است و صنایع دستی و وضعیت خدمات در روستا 

گیر نیست، در نتیجه انتظار از میزان درآمهد زیهاد و    زیاد چشم
ههای جهاری    باالتر از متوسط و میهزان بهاالی تهأمین هزینهه    

 زندگی بی مورد است.
 بها  برابهر  "شهغلی  میهزان رضهایت  "های  همچنین شاخص

 21/2برابر با  "شغلی امنیت میزان"در حد متوسط و یعنی 81/1
یعنی در حد متوسط ارزیابی گردیده اسهت؛ لهذا از آنجهایی کهه     

باشهند و   روستاییان شاغل در بخش کشاورزی و دامهداری مهی  
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در نتیجهه نهه    باشهند،  مهی   های ثابت و تعدادی دام دارای زمین
رضایت باالیی از شغل خود دارند و نه خیلی ناراضی از وضعیت 
شغلی خود هستند؛ ولی از این جهت که زندگی کشاورزی آنهان  
وابسههته بههه بههاران و شههرایط آب و هههوایی اسههت و تههرس از   
 خشکسالی و آفات زراعی و دامی  امنیت شغلی آنهان را تهدیهد   

 

 نان متوسط و رو به پایین است.کند، لذا میزان امنیت شغلی آ می

 نیههز "شههغلی هههای فرصههت میههزان" شههاخص نهایتهها  در
یعنی در حد متوسط بوده است که البته  33/2میانگین برابر با 

ایههن میههزان متوسههط از رضههایت ناشههی از مهههاجرت فصههلی 
داری،  روستاییان به شهرها، اشتغال در امهور کهارگری، مغهازه   

تا حدی بر تنوع شهغلی آنهها   صنایع روستایی و غیره است که 
 (.6گذاشته است )جدول  تأثیر

 جایی  به جا اقتصادی پیامدهای. 6جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی tم دار  میانگین شاخص

 888/8 11 821/28 81/1 کشاورزی بخش در میزان اشتغال

 888/8 11 811/22 11/2 خدمات بخش در میزان اشتغال

 888/8 11 863/22 11/2 صنعت بخش در میزان اشتغال

 888/8 11 122/28 68/2 دستی صنایع میزان وضعیت

 888/8 11 322/21 81/2 درآمد میزان

 888/8 11 113/28 26/1 جاری زندگی های هزینه میزان تأمین

 888/8 11 111/26 81/1 شغلی میزان رضایت

 888/8 11 218/21 21/2 شغلی میزان امنیت

 888/8 11 161/21 33/2 شغلی های فرصت میزان

 888/8 11 312/21 31/2 کل

 

 فضایی – کالبدی پیامدهای -

این فاصله  میانگین "اصلی  جاده از روستا فاصله"  در شاخص
و گرایش به خیلی زیاد گهزارش   11/8 با برابر ساکنان نگاه از

ای بها   است؛ زیرا مکان قبلی روستا، فاصهلۀ قابهل توجهه   شده 
جاده اصلی داشت و این شهرایط ارتبهاطی را بهرای سهاکنین     

یابی مناسب دو روسهتا در جهوار    دشوار کرده بود و لذا با مکان
در ، رضایت ساکنین روستایی افزایش یافته اسهت. جاده اصلی

میهانگین   "روسهتا  معهابر  وضهعیت  از رضایت میزان"شاخص 

 وضهعیت زیررا   گهردد؛  و گرایش به زیاد مشاهده مهی   16/1

 آن از قبهل  نسهبت  بهه  جابجایی طرح اجرای از پ  معابهههر
 شهامل  کهه  بخهش  ایهن  از و روستاییان یافته بهتری وضعیت
معابر  کیفیت نیز و روها پیاده پوشش و ها گذاری جدول کیفیت

 ای توجه قابل رضایت باشد می روستاییان نیاز با آنها تناسب و
 و اقهدامات  عمهده  که بخهش  رسد می نظر به گونه این و دارند
 بهسهازی  بخش در جایی جابه طرح در شده صرف های هزینه

 . است گرفته انجام روستایی معابر و نوسازی

برابهر بها    "م هاوم  مساکن ساخت به گرایش"در شاخص 
انهدک   در حد زیاد ارزیابی گردیده اسهت؛ زیهرا فاصهله    82/8

 تغییههرات  بیشههتر  و افهزایش شهر از جا شده جابه روستاهای
 اسهتحکام  میهزان  از زنهدگی روسهتاییان، تهرس   در فرهنگهی

موجهب   اجتماعی موقعیت ارت ای برای تالش و بومی مسکن
م اوم بها نظهارت نظهام     مساکن ساخت روستا یان به گرایش

 مهندسی بنیاد مسکن ان الب اسالمی گردیده است. 
 در موجهود  های کاربری وضعیت از رضایت"در شاخص 

 زیراد یعنهی در حهد    28/1 رضهایت  میهانگین  نیهز  "روستا

ناشهی از   توانهد  مهی محاسبه شده است؛ این میزان رضهایت  
ههای روسهتاها اعهم از     کهاربری  به یافته اختصاص مساحت

 188.888 و غیره باشد که برابر با تجاری، آموزشی، مذهبی
 بهه  توجهه  بها  کهه  است هکتار مساحت 18معادل  متر مربع
 متر مربهع  6/682 برابر آن روستا، سرانه نفری 121 جمعیت

 (.2)جدول  باشد می نفر هر ازای به
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 فضایی جابجایی و اسکان مجدد -پیامدهای کالبدی .7جدول. 

 معناداری سطح آزادی درجه Tم دار  میانگین شاخص

 888/8 11 818/86 11/8 اصلی های  جاده از روستا فاصله

 888/8 11 111/22 16/1 روستا معابر وضعیت از رضایت

 888/8 11 111/11 82/8 م اوم مساکن ساخت به گرایش

 888/8 11 861/21 28/1 روستا در موجود های کاربری وضعیت از رضایت

 
سیاسهت اسهکان    اجرای دهد  می نشان تح یق های یافته

( 81/8مجدد روستاهای مورد مطالعه، میانگین مؤلفۀ کالبدی )
اعهم از   مؤلفهه دههد و میهانگین سهایر     و در حد زیاد نشان می

( و در حهد زیهاد، اجتمهاعی    28/1محیطهی )  های زیست مؤلفۀ

( و در حهد متوسهط را   31/2( و در حد زیاد و اقتصادی )81/1)
و در  11/1ها برابر بها   مؤلفهدهد که میانگین تمامی  نشان می

 (.1دهد )جدول  حد زیاد را نشان می

 مطالعه مورد روستاهای بر جایی جابه کالن اثرات .8جدول 

 سطح معناداری آزادی درجه tم دار  میانگین مؤلفه

 888/8 11 161/21 28/1 زیست محیطی

 888/8 11 318/21 81/1 اجتماعی

 888/8 11 331/28 31/2 اقتصادی

 888/8 11 212/16 81/8 کالبدی

 888/8 11 3111/21 18/1 کل

 

 گیری بحث و نتیجه
ههای   مؤلفهه  در مجهدد  اسهکان  در خصوص ارزشهیابی طهرح  

فضهایی و   -کالبهدی  و محیطهی  زیسهت  اجتمهاعی،  اقتصادی،
 بررسههی  از منتخب، کههمچنین ضرورت و رضایت از مکان 

 نتایج ذیل حاصل گردیده است: آمد، دست شاخص به 21

 تحلیهل انجهام گرفتهه،     بهه  توجه با: جایی ضرورت جابه

( 22/8جایی بها میهانگین )   های ضرورت جابه شاخص میانگین
که در حد خیلی زیاد ارزیابی گردیده است. این نتیجه منط ی 

 و علیها  لرنهی  تاهایروسه جهایی   است. زیرا، دالیل اصلی جابه
 برای کافی پتانسیل عدم و فیزیکی محدودیت دلیل سفلی، به

 بهداشتی بود. و کالبدی مشکالت نیز و توسعه
روستاییان، میزان رضهایت  رضایت از مکان منتخب: 

( و با درجهه زیهاد ذکهر    11/1جایی با میانگین ) خود را از جابه
 برای منتخب مکان از زیاد  در حد رضایت عالوه، بهاند.  نموده
در نهایهت   بتوانهد  طهرح  ایهن  کهه  است شده باعث جایی جابه

 ای داشته باشد. توفیق قابل توجه

 فضایی-کالبدی  مؤلفه

فضهایی  -کالبهدی   مؤلفه های نتایج آزمون میانگین در شاخص

اصهلی بها    ههای  جهاده  از روستا فاصله حاکی از این است که 
 معهابر  وضهعیت  از رضهایت ( در حد خیلی زیاد، 11/8میانگین)

 سهاخت  بهه  ، گهرایش در حهد زیهاد   (16/1روستا با میهانگین ) 
 از ، رضهایت در حهد زیهاد   (82/8م هاوم بها میهانگین )    مساکن
در ( 28/1روستا بها میهانگین )   در موجود های کاربری وضعیت

بهرآورده گردیهده   ( در حد زیاد 81/8)و میانگین کلی حد زیاد، 
طهرح و توجهه بهه وضهعیت      است که نشان از موف یهت ایهن  

 فضایی روستاها داشته است. –کالبدی 

 محیطی مؤلفه زیست

 پیامههدهای بهها ارتبههاط در روسههتاییان هههای دیههدگاه بررسههی
 منهدی  اوضاع رضایت از آنان رضایت از محیطی، نشان زیست

( در حد زیهاد  32/1روستا با میانگین ) فاضالب دفع سیستم از
 روسهتاها  ایهن  مساکن ،شد عنوان تر پیش که گونه دارد. همان

 مهندسی اصول و بادوام مصالح از استفاده جایی با جابه از بعد
 در نیهز  فاضهالب  دفع راستا، سیستم همین در اند، شده ساخته

 از است. در ارتباط با شاخص رضهایت  یافته مساکن بهبود این
( در حد 28/8روستا نیز با میانگین ) سطحی آبهای آوری جمع

جهایی روسهتاهای    زیاد ارزیابی گردیده است؛ زیرا بعد از جابهه 
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 سطحی های آب آوری جمع کانال حفاری مورد مطالعه، اجرای
 جلهوگیری  بر روستا، عالوه دست پایین سمت به آن هدایت و
 مشهکالت  روسهتا،  آب توزیع شبکه در آلودگی ایجاد امکان از

 پهایین  بهه  سهطحی  ههای  آب انت ال و روستا محیط بهداشتی
گردیده است که این موجهب رضهایت زیهاد     رفع روستا دست

 روستا یان شده است.
 ههای  زبالهه  دفهع  وضهعیت  از رضایت"در ارتباط با شاخص 

( در 11/1، نتایج حاکی از رضایت روستا یان با میانگین )"روستا
 ریهزی  حد متوسط است و دلیل آن این است که در واقع برنامهه 

 .اجرا نشده است روستاها زباله جهت دفعخاصی  اجرایی
، "روسهتا  سهبز  فضهای  وضهعیت  از رضهایت "در شاخص 

( در حهد  32/1نتایج حاکی از رضایت روستا یان بها میهانگین )  
زیاد برآورد شده است که هر چند ایهن موف یهت بهه صهورت     
بخشی و با تکیه بهر بعهد کالبهدی اتفهاس افتهاده باشهد، ولهی        

 ن بعد تحول صورت گرفته است.واقعیت این است که در ای
 "روسهتا  آشامیدنی آب کیفیت از رضایت"در ارتباط با    

( در حد زیاد گهزارش شهده اسهت کهه ایهن      38/1با میانگین )
مسلله بیشتر  مربوط به اقدامات اداره آب و فاضالب روستایی 

 صهورت  به روستاها سطح آشامیدنی آب کیفیت حفظ در جهت
و  میکروبههی لحهها  از آب مسههتمر پههایش یعنههی روزی شههبانه

است تا اینکه ناشی  موارد آلودگی این دو روستا  رفع پیگیری
جایی باشد؛ ولی به هر حهال،   ریزان متولی جابه از تدبیر برنامه

 نبوده است. تأثیر ن ش متولیان نیز در این روند بی

 اجتماعی مؤلفۀ

 جها  جابهه  روسهتاهای  در دههد  می نشان اجتماعی مؤلفۀ نتایج
 عامهل  این گذاریتأثیر دهند  نشان 81/8 کلی میانگین شده،

 از اسهت؛  طهرح در حهد زیهاد    موف یت و روستا یان رضایت بر
بها   "روسهتا  در امنیهت  میهزان " شهاخص  بها  رابطهه  در جمله

 کهه  اسهت  گردیده ( در حد خیلی زیاد گزارش82/8میانگین )
 حهد  باشهد و تها   مهی  امنیت احساس وضعیت بهترین از نشان

 در روسههتاها برخههورداری شههاخص افههزایش ناشههی از زیههادی
 رفهاهی،  و عمرانهی  ههای  زیرسهاخت  و امکانهات  به دسترسی
جمعیهت   معهابر،  روشهنایی  کیفیت پلی ، پاسگاه به دسترسی

 اصهلی و عملکهرد   های جاده از فاصله اندک روستا، قابل توجه
 تحهت  روسهتاهای  در کهه  اسهت  روسهتایی  ارتبهاط  تجهیزات

میهزان  "ههای   در ارتبهاط بها شهاخص    .هسهتیم  شاهد مطالعه
احساس "( در حد زیاد، 32/1با میانگین ) "مشارکت در روستا

 تمایل"( در حد خیلی زیاد، 61/1با میانگین ) "تعلق به روستا

 تعهامالت "( در حهد خیلهی زیهاد،    81/1) "روستا در زندگی به
بها   "آینده به امید" زیاد،  حد در (11/1با میانگین) "اجتماعی

 "و درمهانی  بهداشهتی  وضعیت" ،در حد زیاد (11/1میانگین )
 ادامهه  بهه  تمایل و سواد" و حد متوسط در (12/1با میانگین )

گهزارش گردیهده   در حهد زیهاد    (11/1با میهانگین )  "تحصیل
ها به نحوی با هم در تعامل هستند  است، تمامی این شاخص

 و بههر همههدیگر مؤثرنههد و میههزان موف یههت موف یههت طههرح  
 دهد. جایی را نشان می جابه

 مؤلفۀ اقتصادی

 پیامههدهای بهها ارتبههاط در روسههتاییان دیههدگاههای بررسههی
کنند  این واقعیت است که طرح مهذکور   اقتصادی، نتایج بیان

های اقتصادی موف یتی در حد  نتوانسته است در زمینه شاخص
 تأمین میزان "ها را کسب کند؛ تنها در شاخص  دیگر شاخص

( در حهد زیهاد و   26/1با میانگین ) "زندگی جاری های هزینه
 میزان"ها اعم از  توانسته است موفق گردد و در دیگر شاخص

 میهزان "(، 81/1در حد متوسط ) "کشاورزی بخش در اشتغال
 میزان اشتغال" (،11/2در حد کم ) "خدمات بخش در اشتغال

 وضهعیت  میهزان " (،11/2در حد متوسهط )  "صنعت بخش در
در حهد   "درآمد میزان"(، 68/2در حد متوسط ) "ستید صنایع
(، 81/1در حهد متوسهط )   "میزان رضایت شغلی"(، 81/2کم )

میههزان "( و 21/2در حههد متوسههط ) "میههزان امنیههت شههغلی"
( در 31/2) "کلهی "( و 33/2در حد متوسهط )  "فرصت شغلی

 اند. حد متوسط گزارش شده
 توجه است:ها پژوهش، این نتایج قابل  بر اساس یافته

 نیجها شهده، مهمتهر    جابه یابعاد مختلف روستاها نیدر ب
)البته  فضایی – یکه مورد توجه قرار گرفت، بعد کالبد یبعد

 یساختار بهرا  كیعنوان  مساله، اگر چه به نی( است. ایکالبد
سههاختار بهها  نیهها یاسههت، ولهه یروسههتا ضههرور یابیهه تیههنیع

 یهابدون توجه به ساختارها و کارکرد تواند مین شیکارکردها
کهه نظهام    یا نکتهه  رد،یه ابعاد شکل گ ریدر سا یینظام روستا

 هها  رسهاخت یز نیخود در تهام  یذات فهیعلت وظ به یزیر برنامه
 انیدر م ،یریجهت گ نیمورد توجه قرار گرفته است. ا شتریب

ههدر رفهت منهابع خواههد شهد.با       ساز نهیمدت و دراز مدت زم
 ،یطالب بیان شده و علیرغم اینکهه در مکهان قبله   توجه به م

روستاهای لرینی و علیها سهفلی بههه دلیههل قرارگههرفتن در      
انهد و   دار، استاندارد الزم را از ایهن حیهث نداشهته    اراضی شیب

نیهز بهه دلیهل اسهت رار در اراضی کشهاورزی، احتمهال تغییهر    
کههه   رفت یکاربری این اراضی را فراهم کرده بود و بیم آن م
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اندازی شود، امها از   نیز دست نبهه اراضی کشاورزی همجوار آ
آنجا که مکان یابی یهك سهکونتگههاه در مکهانی کهه همهۀ     
استانداردها را دارند، در بعضی مناطق بسهیار مشهکل و حتهی    

در  یرسیم که به طور کله  غیرممکن است، به ایهن نتیجه می
از  ریغ به ها نهیزم ۀمکان یابی روستاهای مورد مطالعه، در هم

 مطلوب بوده است. یمعیارهای اقتصاد
مطالعههات فکههودزه  جیپههژوهش بهها نتهها نیهها یههها افتهههی

بر  ییروستا یها سکونتگاه ییجا آثار جابه یدر بررس 1(2888)
 هیه اسهتاد کال  یو محمد کاما؛یستیدر ت فنگویم یزندگ تیفیک
( در ارزیابی اثرات الگوهای راهبرد اسکان مجدد په   1131)

 دهجا ش از مخاطرات طبیعی بر کیفیت زندگی روستاهای جابه
ههر چنهد    ،یشرس اسهتان گلسهتان مطاب هت دارد؛ بهه عبهارت     

داشهته،   انییروسهتا  یرا بر زندگ یمذکور اثرات منف یها  طرح
شته باشد. را به همراه دا ینسب تیاما در مجموع توانسته رضا

 یایه ( گو1113) انیه و نظر یرحمت  اتیتح  جیدر م ابل، نتا
بهدون   انییو اسهکان مجهدد روسهتا    ییجها  آن است که جابهه 

را بهه   یفراوان یاجتماع ،یابعاد سوء اقتصاد یقبل یزیر برنامه
در  رفهت  یهمراه داشته است و نتوانسته آن گونه که انتظار م

 مؤثر واقع گردد.  ییروستا شتیو مع یزندگ تیفیبهبود ک
 یضهرورت اجهرا   زانیه م انییاز نظر روسهتا  بیترت نیبد

 جیاز نتها  تیرضها  یشده وله  یابیارزش ادیز یلیطرح در حد خ
شهوندگان   پرسش شتریبوده و ب یآن  در حد قابل قبول یاجرا
کامل از مکان منتخهب   تیداشتند اما عدم رضا ینسب تیرضا
طرح نتواند آنچنهان   نیباعث شده است که ا ییجابه جا یبرا
که منجر به  یعامل نی. لذا مهمترابدی قیاست توف ستهیشا هک

 یله یبه دال توان یطرح شده را م یکامل از اجرا تیعدم رضا
از اجرا و عدم توجه به ن ش مردم  شیچون ف دان مطالعات پ

. شهود  میآن کامال  احساس  یخال یو مشارکت دانست که جا
توجه به مشارکت و ن ش مردم امر آن است که لزوم   تیح 

در امور مربوط به عمران و توسعه روستاها به طهرس مختلهف   
 نیبه  یامها در عمهل شهکاف فراوانه     ردیگ یقرار م دیمورد تأک

اسهت کهه    یدر صورت نیوجود دارد و ا انییو روستا نیمسلول
 یهها  به عنوان قهدرت  نفعیو ذ یمردم به عنوان عامالن اصل

 لیه قب نیه ا تیه در موف  ییبهاال  یرگهذار یتأث توانند یم یمحل
 ها داشته باشند. ها و برنامه طرح

دهد که  قلمهرو   های تح یق نشان می یافته گرید یازسو
از جمله درآمد و اشتغال با توجه به این  یاقتصاد یها شاخص

تری را در بهین قلمروهههای مههورد بررسههی      که امتیاز پایین
است نیاز به بررسی  کیفیهت زنهدگی بهه خهود اختصاص داده

بهه   انیا امر موجب شده تا روست نیو توجه بیشتری دارد که ا
ها از جملهه مراکز استان و  های فصلی به سایر مکان مهاجرت

شههرهای بهزرگ ادامه دهند. لذا، آموزش مشاغل مههارتی و  
ویژه جوانان، ایجاد تنوع شهغلی و ایجهاد    فنی به روستاییان به

شغلی مخصوص روستاییان برای افزایش های کم هزینۀ  بیمه
توان  است که می هاییضریب امنیت شغلی از جملهه پیشنهاد

 جهت بهبود این قلمرو در منط ه مورد مطالعه ارایه داد.
ههر   "احساس تعلهق بهه روسهتا    زانیم"رابطه با شاخص  در
انهد و   را اعهالم نمهوده   ادیه در حهد ز  61/1برابهر بها    نیانگیچند م
مهورد توجهه    نیه طهرح بهه ا   یدر اجهرا  ییجا طرح جابه نیمسلول

خهود تها حهد     دیه در مکان جد انیاند و روستا  خاص مبذول داشته
خهود را از دسهت    یاحساس تعلق خهود بهه روسهتا    زانیم یادیز

 دیه به مکان جد انیجهت احساس تعلق کامل روستا  یاند ول نداده
 کردنهد  یظهار ما انیروستا  ،یدانیم دیدر بازد نکهیبه جهت ا زیو ن

مسهکن در   دیه اقهدام بهه خر   بهه یافهراد غر  یدرر موارد دا یکه جد
 نیانهد؛ لهذا ضهرورت دارد مسهلول     جا شهده نمهوده   جابه یروستاها

بهه   انیرساندن به تعلهق روسهتا    بیآس زا یریجهت جلوگ یمتول
 عمل آورند. به یاقدامات م تض نده،یخود در آ یروستا

 1منابع
 .(1138) منهوچهر  کاشانی،پور آریان و عباس کاشانی،پور آریان

 موسسهه  :تههران . فارسهی  بهه  انگلیسهی  فشهرده  فرهن،
 امیرکبیر. انتشارات

 یابیهههارز .(1136اسهههکندر )دیس ،ییدایو صههه ون یههه ،یآزاد
بهر   دیه بها تأک  یابیاز نظر مکان ییروستا ییجابجا یها طرح

)مطالعهه   یعملکهرد  -ییو فضا یکیاکولوژ -یطیابعاد مح
  .(المیههاسههتان ا -شهههیاند  و هیاسههالم ی: روسههتاهایمههورد

                                                      
1. Fakudze 

 
 .186-31(، 113)16، روستا طیفصلنامه مسکن و مح

 سهواد  در آن کهاربرد  و آموزشهی  ارزیابی .(1162) هوارد بوال،
 نشهر  مرکهز : تهران .بازرگان عباس: ترجمه تابعی آموزی

 دانشگاهی.
 اجهرای  اثرات ارزشیابی (.1138اسالمی ) ان الب مسکن بنیاد

 مسهکن  بنیهاد  انتشهارات  :تههران  .روسهتایی  ههادی  طرح
 .اسالمی ان الب
افتخههاری،   الههدین  رکهن  پریشان، مجیهد،  مهدی، پورطاهری،



 1131 بهار، 11)سری جدید(، پیاپی  1، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  001

 و ارزیهابی  (. سهنجش1138) عسهگری، علی و عبدالرضا
 :مهوردی  مطالعۀ) زلزله ریسك مدیریت مبنایی های مؤلفه

ههای   پهژوهش  .(شهرسههتان قهزوین   روسههتایی  منهاطق
 .118-111(، 1)2 ،روستایی

 محمهههدی محمدرضههها و رضهههوانی، حمیهههده، زاده، ن پهلهههوا
 در زنههدگی کیفیههت ارزیههابی (.1131) اسههتادکالیه، امههین

 :مههورد) طبیعهی  سهوانح  از شهده په    ادغهام  روسهتاهای 
 فصهلنامه  .(گلسهتان اسهتان   -کمر پیش ادغامی مجموعه
 ،ان ههالب اسهالمی   مسهکن  بنیاد روستا، محیط و مسکن

11(112 ،)32-111. 
 اجتماعی اقتصادی، مطالعات (.1111) تهران دانشگاهی جهاد
 نیهروی  و آب منهابع  توسهعه  شرکت گتوند، سد طبیعی و

 ایران.
 جابجههایی فضههایی هههای (. بازتههاب1132حسههنی، علههی ) 

 روسههتای مههوردی روسههتایی؛ مطالعههه  سههکونتگاههای
نامههه  پایههان .دهلههران مرکههزی بخههش میههل، حاضههر

ارشد، دانشکده علهوم زمهین، دانشهگاه شههید      کارشناسی
 بهشتی.
 .(1111) محمدرضهها راد، ملکشههاهی و عبههاس خورشههیدی،
 یسطرون. نشر: تهران .آموزشی ارزشیابی
اقتصهادی   (. آثهار 1113رضها و نظریهان، اصهغر )    رحمتی، علی

سههکونتگاههای مشههمول  محههیط زیسههتی  اجتمههاعی و 
ها )مطالعه موردی: سد گتوند سد یجادجایی ناشی از ا هجاب

(، 2)1، زیسهت  های محهیط  پژوهش .علیا، رودخانه کارون(
11-66. 

(. 1132رضوانی، محمدرضا، کوکبی، لیال و منصوریان، حسین )
تأثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی روستاهای آسیب دیده 

طبیعههی )مطالعههه مههوردی: شهههرک زنجیههران و از سههوانح 
 محهیط  و مسهکن   هفصهلنام  .استان فارس( -شهرک ایثار

 .186-12 (،188)12، روستا
 محمهدامین ، خراسهانی  و الهه  ولهی  نظهری،  محمدرضها،  رضوانی،

 توسعه و ریزی برنامه اصطالحات و مفاهیم (. فرهن،1113)
   دانشگاهی. جهاد انتشارات :تهران .روستایی

 زاده، محمدصهادس،  حسهینی، ایهوب، عباسهی    غالمرضا، شهاه برزو، 
زاده، اقههدس، باقرنسههب، محمههدباقر و بهرامههی، مجیههد  ولههی

 روسهتای  در ههادی  طهرح  اجهرای  کیفهی  (. ارزشیابی1113)

 فصهلنامه  .نظریه بنیانی کرمانشاه، کاربرد کرناچی، شهرستان
 .  122-111(، 1)1 ،روستایی هایپژوهش

برخهههی معیارههههای مکانیهههابی (. 1112سهههعیدی، عبهههاس )
 .سکونگاههای روستایی بنیهاد مسهکن ان هالب اسهالمی    

 .11-2( ، 128)2، مسکن و محیط روستاه فصلنام
(. 1131شرکت آب و فاضالب روستایی شهرسهتان سهیروان )  

گزارش مربوط به آبرسانی روستاهای لرینی علیا و سفلی 
 واحد فنی و آمار و اطالعات.

 :تههران . ایهران  در منط هه  و با شهر (.1121اسماعیل ) شیعه،
 ایران. صنعت و علم انتشارات دانشگاه

(. ارزیابی اثهرات  1131رمضان، عیسی )پور، مریم و پور علین ی
اجرای طرح ههادی بهر توسهعه کالبهدی سهکونتگاههای      

مطالعههات  .روسههتایی بخههش مرکههزی شهرسههتان رشههت
 .111-181(، 23)3، ریزی سکوتنگاههای روستایی برنامه

(. 1131اصغر و گراوند، فهرزاد )  علی لو، عیسی قراگوزلو، هادی،
 در جهههایی جابهههه فضهههایی کالبهههدی اثهههرات ارزیهههابی

 دهسههتان: مههوردی روسههتایی )مطالعههه  سههکونتگاههای
 ریههزی برنامههه فصههلنامه. پلههدختر( شهرسههتان مههالوی،

 .116-121(، 16) 8 ،ای منط ه
 ارزیهههههابی(. 1138)  امیههرحسهههههین سهههههید گرکهههههانی،

بهه   جابجهایی  از پ  روستایی بازسههازی سکونتگاههای
 گهروه  ،دکتری رساله .فضایی  -مکانی مهدل ارا ه منظور

 .اسهالمی آزاد دانشهگاه معماری،
 . آخههرین(1131) گههزارش دهیههاری روسههتای لرینههی سههفلی 

 سیروان. شهرستان زنگوان های بخش دهیاری اطالعات
امهین، رضهوانی، محمدرضها و قهدیری      استادکالیه، محمدی

 راهبهرد  الگوهای اثرات ارزیابی .(1131)معصوم، مجتبی 
 زنهدگی  کیفیهت  بهر  طبیعی بالیای از پ  مجدد اسکان

 شهرس  شهده  جا جابه روستاهای: موردی مطالعه) روستایی
-12 (،8)1 ،محیطی مخاطرات و جغرافیا. (گلستان استان

18. 
 عمهومی  سرشهماری ههای   (. نتهایج 1111ایهران )  آمهار  مرکز

 کشور. و مسکن نفوس
 نفوس عمومی هایسرشماری نتایج .(1138ایران ) آمار مرکز

 کشور. و مسکن

Agba, A.M. O, Akpanudoedehe, J.J., & 

Ushie, E.M. (2010). Socio-Economic and 

Cultural Impacts of Resettlement on  

Bakassi People of Cross River State. 

Nigeria, Studies in Sociology of Science, 

1(2), 50-62. 



 001 ییفضا -یو کالبد یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یبر ابعاد اقتصاد دیبا تأک ییروستا ییجابجا یها طرح یابیارزش :عزیزپور و همکار

Alkin, C. M. (2011). Evaluation essentials 

from A to Z. New York. The Guilford 

Press. 

Cernea, M.M. & Schmidt-Soultau, K. 

(2006). Poverty Risks and National 

Parks: Policy Issues in Conservation and 

Resettlement. World Development, 34 

(10), 1808-1830. 

Dikmen, N. (2008). Sustainable 

Development in Disaster Affected Rural 

Areas: The Case of Dinar Villages. World 

Academy of Science, Engineering and 

Technology. 

Fakudze, C.M. (2000). Rural Resettlement 

Scheme Evaluation: A Case Study of the 

Mfengu in Tsitsikamma. Master of Arts, 

Rhodes University. 

Khandker, S.R; Koolwal, G.B., & Samad. H. 

A. (2010). Handbook on impact 

evaluation: Quantitative methods and 

practices. The World Bank. Washington 

DC. 

Yinru, L., Finlayson, C. Ma., Thwaites, R., 

Guoqing, S., & Lijuan, C. (2017). Using 

Government Resettlement Projects as a 

Sustainable Adaptation Strategy for 

Climate Change. Sustainability, 9 (8),    

1-16. 

Merkle, R., (2003). Ningxia’s Third Road to 

Rural Development: Resettlement 

Schemes as a Last Means to Poverty 

Reduction?. The Journal of Peasant 

Studies, 30(3-4), 644–69. 

 Mortazavi, S. M. H. (2006). Everlasting 

Exodus: Rural Relocation Studied. Soffeh, 

Spring- Summer, 15 (42), 112- 127. 

Okada, T. Haynes, K. Bird, D. Honert, R. 

and King, R. (2014). Recovery and 

resettlement following the 2011 flash 

flooding in the Lockyer Valley. 

International Journal of Disaster Risk 

Reduction, 8, 20–31. 

Vanclay, F. (2017). roject-induced 

displacement and resettlement: from 

impoverishment risks to an opportunity 

for development?. journal of Impact 

Assessment and Project Appraisal,        

35 (1), 1-20. 

Tilt, B., Braun, Y., & He, D. (2009). Social 

impacts of large dam projects: A 

comparison of international case: studies 

and implications for best practice. 

Journal of Environmental Management, 

90 (3). 249–257. 

Webber, M., & Mcdonald, B. (2004). 

Involuntary Resettlement, Production and 

Income: Evidence from Xiaolangid. PRC, 

World Development, 32 (4), 673–690. 
 

 


