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پس از بالیای طبیعی در توسعة پایدار جوامع مورد مطالعه اقدام کند.
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محلّی بوده است .حجم نمونه به وسیلة روش گلوله برفی از بین مطلعان محلّی تعیین شده است .مصاحبه با افراد نمونه تا زمان دستیابی به اشباع
نظریهای ادامه پیدا کرد .در این پژوهش با اجرای نظاموار پنج مرحله ،روش نظریة بنیانی و با پیوند دادن کدها (کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
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اسکان مجدد در توسعة پایدار روستایی برای نخستین بار از روش تحقیق کیفی و براساس رهیافت نظریة زمینهای استفاده شده است.
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ارجاع :محمدی استادکالیه ،ا ،.مطیعی لنگرودی ،س .ح ،.رضوانی ،م .ر .و قدیری معصوم ،م .)1395( .ارزیابی اثرات راهبرد اسکان
مجدد پس از بالیای طبیعی در توسعة پایدار روستایی با استفاده از رهیافت تئوری زمینهای (مطالعة موردی :روستاهای سیلزدة
شرق گلستان) .مجله پژوهش وبرنامهریزی روستایی.181-195 ،)1(5 ،
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/47384
___________________________

∗ .نویسندة مسؤولEmail: aminmohammadi@gonbad.ac.ir :

182

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
همهساله بالیای طبیعی ،خسارتهای گستردهای را بهویدژه
در کشورهای رو به توسعه باعث میشوند و شواهد موجدود نیدز
نشاندهندة افزایش مداوم انواع بحرانهای طبیعی از نظر شدت
و فراوانی هستند .تنها در سال  2013میالدی بدال بدر 22279
نفر بر اثر بروز  315بالیای طبیعی در جهان جان خود از دسدت
دادهانددد (پایگدداه بددینالمللددی دادههددای بالیددا ،2014 ،ص.)1 .
جمهوری اسالمی ایران ،ششمین کشدور مسدتعد بدروز بالیدا در
جهددان اسددت (اردالن و همکدداران ،2010 ،ص .)199 .بخددش
عمدهای از بالیای طبیعی ،در نواحی روستایی کشور رخ میدهد
که به لحاظ ضعف امکانات در این نواحی آسیبهای بسدیاری را
برای ساکنان روستاها ایجاد میکند .توجه به ندواحی روسدتایی
در این زمینه اهمیت بسدیار دارد زیدرا در سدال  1390حددود
 28/5درصد جمعیت کشور ،ساکنان مناطق روسدتایی بدودهاندد
که در حدود  63900روستا زندگی میکنند ،این در حالی است
که سطح اجتماعی -اقتصدادی روسدتاها ،ضدعف سدازههدا ،ایدن
مناطق را در برابر بالیا بسیار آسیبپذیر کردهاست (پورطداهری،
رکنالدین افتخاری و بدری ،1390 ،ص.)160 .
آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی ،عالوه بر بعدد کالبددی-
فیزیکی ،ساختارهای اجتمداعی و اقتصدادی روسدتاها را نیدز بده
شدت متأثّر و گاه نابود میکنندد .در چندین فضدایی و بده دلیدل
محدودیت منابع اعتباری دولت ،سیاستها و راهکارهدایی مدورد
اقبال قرار میگیرند که بر استفادة بهینه از منابع ،مبتنی باشدند.
جابهجایی و ادغام یا تجمیدع روسدتاها ،از جملدة ایدن راهکارهدا
هستند که برای استفادة بهینه از منابع و جهتدادن به سدرمایه-
گذاریهای دولت و ایجداد امنیدت و بهبدود رفداه روسدتاییانِ در
معرضِ آسیب حوادث طبیعی یا آسیبدیده به آن توجه میشود
(منتظریون ،1390 ،ص.)37 .
برنامهریزی در راستای مقابله و مواجهه با بالیای طبیعی ،به-
عنوان یکی از سازوکارهای رسیدن به توسعه ،مسدتلزم شدناخت
دقیق جوامع روستایی ،مالحظات اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیکی
آنها است و بهطور حتم ،باید متناسب با شرایط مختلف زمانی و
مکانی -فضدایی باشدد .در ایدن میدان ،مددیریت و سداماندهی
روستاهای آسیب دیده یا در معرضِ آسیب ،یکی از دغدغههدا و
اولویتهای مدیران و برنامدهریدزان دولتدی مدا اسدت (جاللیدان،
سلیمانگلی و طورانی ،1392 ،ص.)181 .
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بیددنش حدداکم بددر اجددرای طددرحهددای تجمیددع و ادغددام
(صرفهجویی اقتصادی) برای ارایة خدمات باعث شدهاست که به
پیامدهای اقتصادی ،اجتمداعی -فرهنگدی ،زیسدت -محیطدی و
غیره آن کمتر توجه شود .از این رو ،این بیتوجهی سبب شده-
است که بهکارگیری و اجرای طرحهای تجمیع و ادغام بعضدا بدا
پیامدهای سوء اقتصادی ،اجتمداعی ،فرهنگدی ،کالبددی همدراه
شود و حتی اجرای آنهدا را در برخدی از مدوارد متوقدف سدازد
(فیروزنیا ،موسیکاظمی و صادقیطاهری ،1390 ،ص.)80 .
با توجه به گزارشهای موجدود در ایدن زمینده ،طدرحهدای
اسکان مجدد ،نتایج و پیامدهای مثبت و منفی در پی داشدتهاند
که در اغلب موارد ،پیامدهای منفی آنها بیشتر بوده است .علدت
اصدلی موفقنبدودن ایدن طرحهدا در کشدورهای فقیدر و درحدال
توسعه ،به طور عمده ،در ساختار ناهماهنگ فرهنگی و اجتماعی
آن مناطق و جامعیتنداشدتن طدرحهدا ذکدر شدده اسدت زیدرا
سکونتگاه و مجتمع زیستی اعم از کوچک و بدزر ،،عمیقدا در
اکولوژی محلّی ،منطقهای و اجتماعی خود ریشده دوانیددهاندد و
مردم تمایل ندارند بهسادگی تغییر مکان دهند مگر آنکه از نظر
آنها فواید جابهجایی و تمرکز دوبداره ،قابدل توجده و چشدمگیر
باشد (جاللیان و همکاران.)184 ،1392 ،
شواهد نشان میدهد ،نبود ارزیابیها و دانش کدافی موضدوع
بازسازی موجب شده که بسیاری از اقددامات بازسدازی ،ناپایددار
باشدددند (یاتادسدددانون ،2014 ،ص 161 .رضدددوانی ،کدددوکبی،
منصوریان ،1392 ،ص.)88 .
استان گلستان با جمعیتی بال بر  1777014نفدر از جملده
استانهای حادثهخیز کشور است .سیالب یکدی از ویژگدیهدای
جداییناپذیر رودخانههای استان است .بررسیهدای افتخداری و
همکاران نشان میدهد از بین  236روستا حوزة آبخیز گرگانرود
در استان گلستان ،تعداد  156روستا در گروه روستاهای با خطر
باال 44 ،روستا در گروه روستاهای با خطر سدیل متوسدط و 36
روستا در گدروه روسدتاهای بدا خطدر سدیل پدایین قدرار دارندد
(افتخاری ،پورطاهری ،صدادقلو و سجاسدیقیدداری ،1389 ،ص.
.)180
بارش بارانهای شددید در مدرداد  1384در ندواحی شدرقی
استان گلستان به رخداد دو سیل ویرانگر منجدر شدد کده ایدن
سیالبها از جمله خسارتبارترین سیلهدای رخداده در کشدور
بددود (شددریفی ،صددمدی و ویلسددون ،2012 ،ص .)533 .بددرای
جلوگیری از تکرار مجدد رویداد سیل در منداطق سدیلزده ،بده
انتقال سه روستا بهصورت محدود به فواصل کمتر از دو کیلومتر
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سال پنجم
خانوار و خانوارهای ساکن سه روستای قوالقکسن ،بققجه بداال
از محل قدیم روستاها و همچنین ،جابدهجایی تدومم بدا تجمیدع
و بققجه پایین بده میدزان  349خدانوار واقدع در شدرق اسدتان
یازده روستا به منطقة فراغی اقدام شد (منتظریدون ،1390 ،ص.
گلستان است (شکل .)1
 .)14تا کندون مطالعدات متعدددی در زمیندة اثدرات اقتصدادی،
اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطدی اجدرای طدرحهدای اسدکان
مجدد صورت گرفته است که از آن جمله میتوان بده مطالعدات
رحمتی ( ،)1385صادقی ورداک ،کدوفی ،تریگورانسدیا ()2013
اشاره کرد.
بررسیهدای رحمتدی ( )1385نشدان داد کده جابدهجایی و
ادغام روستاها از نظر فیزیکی سبب افزایش تواندایی روسدتاهای
مذکور در برابر آسیبهای طبیعی و برخورداری آنهدا از برخدی
امکانات زیربنایی شده است اما در کنار آن ،جابهجایی و ادغدام
دگرگونیهدایی را رقدم زده کده از نظدر اجتمداعی و اقتصدادی،
حداقل در کوتاهمدت ،آسیبهایی را برای ساکنان این روسدتاها
شکل  -1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
بهوجود آورده است.
مأخذ :نگارنده1394 ،
صادقی ورداک و همکاران ( )2012اقدام به بررسدی دالیدل
با توجه به اینکده تجربدههدای قبلدی تجمیدع و جابدهجایی
شکست پروژههای اسکان مجدد پس از بروز بالیا و اثرات منفدی
روستاها در کشور که پیامدهای نامطلوبی را بدهویدژه بده لحداظ
این پروژهها در درازمدت پرداختند و نتیجهگیری کردند ،پروژه-
مسائل قومی و طایفهای بدهوجدود آورده بدود ،در طدرح اسدکان
های بازسازی را از نظرگاه پایداری عوامل فیزیکدی ،اجتمداعی و
مجدد این ناحیه سعی شد بهگونهای عمدل شدود کده کمتدرین
فرهنگی در طول فرآیند تصمیمگیری جنبههای منفی دارند.
مسددائل قددومی و طایفددهای بدده وجددود آیددد .همددة روسددتاهای
با اجرای طرح جابهجایی روستاهای سیلزده واقدع در شدرق
جابهجاشده ،ترکمننشین و اهالی آن ،همگی از طایفة گدوگالن
استان گلستان ،دگرگونیهایی در ابعاد مختلف فضایی -کالبدی
هستند و به لحاظ فرهنگ ،عادات ،سطح طبقاتی و کسب و کار،
این روستا پدید آمدده اسدت و سیسدتم اقتصدادی ،اجتمداعی و
وضعیت یکسانی بدین سداکنان هسدت (پهلدوانزاده ،رضدوانی و
کالبدی روستا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است (منتظریون،
محمدی استادکالیه ،1391 ،ص.)99 .
 ،1390ص .)14 .از ایددن رو ،در تحقیددق حاضددر بددا رویکددرد
 .2 .2روش تحقیق
تفسیرگرایی اجتماعی سعی شد تا به این سؤال پاسخ دهیم کده
پژوهش حاضدر ،از نظدر هددا کداربردی اسدت و از لحداظ
افراد جوامع مورد مطالعده ،اثدرات اسدکان مجددد را در توسدعة
پارادایم در گدروه تحقیقدات کیفدی قدرار دارد و از بعدد روش از
پایدار جوامع خود چگونه ارزیابی مدیکنندد در ایدن راسدتا ،از
نظریة بنیانی استفاده کدرده اسدت .از آنجدا کده در بسدیاری از
طریددق فنددون مصدداحبة عمیددق و مشدداهدة مشددارکتی ،دادههددا
مطالعات انجامشده ،تأکید تنها بر روش تحقیق کمّی بوده است،
گردآوری و سپس با استفاده از راهبرد نظریة زمیندهای تحلیدل
در این تحقیق سعی شده ،در چدارچوب یدک پدژوهش علمدی-
شدند.
میدانی ،به ارزیابی اثدرات الگوهدای مختلدف اسدکان مجددد بده

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
محدودة مورد مطالعه بین عرضهای  37درجه و 42دقیقده
تا 37درجه و 22دقیقه شمالی و طولهای  55درجه و  54دقیقه
تا  55درجه و 20دقیقه شرقی واقع شدده اسدت .جامعدة آمداری
این تحقیدق ،خانوارهدای سداکن در شدهر فراغدی (تجمیدع 11
روستای قزلاطاق ،آقطوقه ،چاتال ،خوجهلدر ،کدروک ،پاشدایی،
قپانعلیا ،قپانسفلی ،سیدلر ،شیخلر و دوجی) به میدزان 1043

کمک رهیافت روش تحقیق کیفی تئوری زمیندهای بدر جوامدع
جابهجاشده اقدام شود.
این روش آفرینش نظریه به روش اسدتقرایی و تدالش بدرای
درک درست و احساس مناسب از وقایع روزمره است .همچنین،
تالشی است برای درک دنیای مشدارکتکنندگان ،آنطدور کده
خود آنها ساختهاند (اسماعیلی ،صلصالی ،چراغدی ،1392 ،ص.
.)288
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در این پژوهش بدرای دسدتیابی بده اطالعدات ،از مصداحبة
نیمهساختاریافته که توسط مجموعدهای از پرسدشها و مباحدث
شکل گرفته و به صورت یک فهرست بدازبینی (چدکلیسدت) از
آنچه که باید پرسش شود ،انجام شدده اسدت .از آنجدایی کده
افراد در محیطهای گروهی فرصت کدافی و مناسدب بدرای ابدراز
حقایق و ایدههای خود نمییافتند ،برای درک عمیدق واقعیتهدا
مصداحبهها غالبدا بهصدورت انفدرادی و ژرانگرانده انجدام شدد.
مصاحبههای انجامشده عالوه بر یاداشتبرداری ،بدا نظدر موافدق
مصاحبهشونده همزمان ضبط یا فیلمبرداری شدند.
در این پژوهش ،سطح تحلیل شهر جدید فراغدی ،حاصدل از
تجمیددع یددازده روسددتای آسددیبدیددده از سددیل و روسددتاهای
جابهجاشدة بققجه پایین ،بققجده بداال و قدوالقکسدن و واحدد
تحلیل مطلعان محلّی بودهاند .حجم نمونه به تعدداد  17نفدر در
شهر فراغی و  11نفر در سه روستای جابهجدا شدده بده وسدیلة
روش گلوله برفدی از بدین مطلعدان محلّدی تعیدین شدده اسدت.
مصاحبه با افراد نمونه تا زمانی ادامه پیدا کرد که پژوهشگر بده
این باور رسید که اظهارنظرها دربارة موضوع و هدا پژوهش بده
حددالتی یکنواخددت و تکددراری رسددیده اسددت و بدده عبددارتی،
جستوجوی بیشتر به یافتن دادههای جدیدتر منجر نمیشود.
در روش نظریة بنیانی ،برای سه وجهیسدازی ،از اسدتراتژی
«تکثّرگرایی داده» استفاده شده است .این راهبرد ،بر جمعآوری
اطالعات از منابع مختلف تأکید دارد .بندابراین ،در ایدن مطالعده،
مسؤوالن محلّی از قبیل اعضای شورای اسالمی شهر و روسدتا و
کارشناسان دولتی در کنار مطلعان مورد مطالعه قرارگرفتندد .از
سوی دیگر ،برای تأمین روایی تحقیق عالوه بر تکثّرگرایدی داده،
از راهبرد «بازخور مشارکتکننده» نیز استفاده شدد بدهعبارت
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دیگر ،تفسیر محقق از اظهارات مصاحبهشوندگان ،به آنها ارایه و
با توجه به بازخورهای دریافتی ،اصالحات ضروری در برداشتها
انجام میشد .با بهرهگیری از روش نظریة بنیانی ،ابتدا فایلهدای
صددوتی ،تصددویری و یادداشددتهای حاصددل از مطالعددة میدددانی
بررسی شد و تفسیر و برداشتها ،مجددا یادداشت شدد .حاصدل
این مرحله ،ثبت نکدات اصدلی و برجسدته بدوده اسدت .در ایدن
پژوهش با اجرای نظاموار پنج مرحلده روش نظریدة بنیدانی و بدا
پیوند دادن کدها (کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگدذاری
انتخابی) ،مدل مفهومی روش نظریة بنیدانی تهیده شدد و تأییدد
کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان بر اعتبار
آن صحّه گذاشت.
مهمترین فرآیند در نظریة بنیانی ،تحلیل دادههدا اسدت .در
مرحلة اول تحلیل دادهها ،کدگذاری باز انجام شده است .در این
مرحله از دو شیوه برای کدگدذاری اسدتفاده شدده اسدت :الدف)
کدهای داللتانگیز که بر مبندای مفداهیم موجدود در اطالعدات
ساخته شدهاند .ب) کدها از زبان فرد مصاحبهشده .در پدژوهش
حاضر برای انجام کدگذاری باز ،یادداشتهای میدانی مرور شدد
و پس از استخراج جمالت اصلی آنها ،اجزای مشابه و معنیدار
مباحث بهصورت کدهایی ثبت شد که به برخی از آنهدا اشداره
میشود:
مثددال اول( :دادة خددام) جوانددان چددون کدداری ندارنددد ،بیشددتر در
خیابانها جمع میشوند.
نبود فرصتهای شغلی
(مفهوم)
مثال دوم( :دادة خام) امکاندات قبلدی مدا در محدل قددیم بددون
استفاده مانده است.
هدررفت منابع قدیمی تولید
(مفهوم)

جدول  -1برخی از مفاهیم نهایی موجود در تحقیق
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
نبود فرصتهای شغلی

گسترش مهاجرت شغلی

نبود امنیت
شغلی

گسترش مشاغل خدماتی

کاهش مشاغل تولیدی

فقر عمومی

کاهش تولید

نبود حمایت
دولت

محدودیت برای ادامة تحصیل

درگیری و نزاع بین محلّات

سستشدن بنیان خانواده

افزایش هزینههای تولید

بهبود بهداشت عمومی

کاهش روابط صمیمانه

افزایش ارزش امالک و دارایی

تغییر ساختار خانواده

رهاکردن مدرسه

کاهش نفوذ بهورزان

کاهش اقتدار سنتی

کاهش امنیت

در مرحلة کدگدذاری محدوری ،دادههدای کدگذاریشدده بدا
یکدیگر مقایسه شدند و به صورت خوشههایی که با هم تناسب
دارند ،درآمدند .کدها و دستههای اولیهای که در کدگدذاری بداز
ایجدداد شددده بددود بددا مددوارد مشددابه ادغددام شددد و ارتبددا بددین
خردهطبقات مشخص و طبقاتی با مفاهیم جدید شکل گرفت.

سال پنجم
(مفهوم  )1نبود فرصتهای شغلی ←
(مفهوم  )2گسترش مهاجرتهای شغلی←
(مفهوم  )3عدم وجود امنیت شغلی←
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ارزیابی اثرات راهبرد اسکان مجدد ...
فرآیند کدگذاری محدوری بدا اسدتفاده از یدک پدارادایم کده
متضمن شرایط علّی پدیده ،زمینه ،شدرایط میدانجی ،کدنش یدا
مقوله:
اشتغال
راهبردهای کنش و پیامدها ست ،صورت میگیدرد (اشدتراوس و
کوربین ،1385 ،ص .)97 .در شکل ( )2نمایش داده شده است:

شکل  -2مدل پارادایمی در گراندد تئوری
مأخذ :حاج باقری و صلصالی1382 ،

در مرحلددة سددوم کدده مرحلددة کدگددذاری انتخددابی اسددت،
جملههایی که پیشتر کدگذاری شدند ،با هم ترکیب شدهاند تدا
مقولهای که قادر است سایر طبقات یدا مفداهیم را بده یدکدیگر
ارتبددا دهددد ،شناسددایی شددود و چددارچوب مفهددومی پددژوهش،
بهتدریج شکل گیرد .فعالیت عمده و اصلی ایدن مرحلده ،ایجداد
خط سیر داستانی است که همة طبقدات را شدامل میشدود .در
این مرحله بر فرآیندهایی که در طول پژوهش رخ داده ،تحلیلی
کلنگرانه صورت گرفته است.
 .3مبانی نظری تحقیق

 .1 .3اسکان مجدد
اسکان مجدد ،بازتابی از اجدرای بدهگزیندی اسدتقرار مجددد
جمعیت روستایی ،به منظور برخورداری از بهبدود فعالیدتهدای
تولیدی و نیز بهسازی استانداردهای زندگی است (پورطداهری و
همکاران ،1390 ،ص .)160 .بررسدی پدیددة اسدکان مجددد در
کشورهای در حال توسعه ،نشانگر این است که پدیددة مدذکور
عمدتا به یک یا چند دلیل از قبیل رویارویی با حوادث طبیعدی،
اجرای برنامههای توسعة روسدتایی و دالیدل سیاسدی -امنیتدی
انجام میشود (آقبا ،اکپانیدوده ،اوشدی ،2010 ،ص .)5 .معمدوال
چهار الگوی درجاسازی ،الگوی توسعة پیوسته ،الگوی جابهجایی
(انتقال) و الگدوی تجمیدع و ادغدام بدرای بازسدازی روسدتاهای
آسیبدیده و یا تخریبشده در اثر بروز بالیای طبیعی در پدیش
گرفته میشوند (کرامینیاچ و یاتادسانون ،2013 ،ص.)355 .
در بین شیوههای فدوق ،شدیوة تجمیدع و ادغدام کده دارای
مزیتهای «صرفهجویی اقتصادی» در ارایة امکاندات و خددمات
است ،نظر دستاندرکاران عمران و توسعة روستایی را بیشتر بده

خددود جلددب کددرده اسددت (بدددری و افتخدداری ،1382 ،ص25 .
فتحی و مطلق ،1389 ،ص 3 .پهلدوانزاده و همکداران،1391 ،
ص .)101 .به این خاطر اسدت کده بدهکدارگیری ایدن شدیوههدا
(بهویژه شدیوة ادغدام و تجمیدع) غالبدا در کشدورهدای در حدال
توسعه ،مورد توجه قرار گرفته و اجرا شدهاست .بینش حاکم بدر
اجرای طرحهای تجمیع و ادغام (صدرفهجویی اقتصدادی) بدرای
ارایددة خدددمات باعددث شددده اسددت کدده پیامدددهددای اقتصددادی،
اجتماعی -فرهنگی ،فضایی-کالبدی آن کمتر مورد توجده قدرار
گیددرد .از ایددن رو ،ایددن کمبددود توجدده سددبب شدددهاسددت کدده
بهکارگیری و اجرای طرحهای تجمیع و ادغام بعضا با پیامدهای
سوء اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و غیره همراه شود و
حتی اجرای آنها را در برخی از موارد متوقدف سدازد (اوروندی،
 ،2011ص.)238 .
بددهطددور کلددی ،دیدددگاههددای موجددود در زمینددة مطالعددة
سکونتگاههای روستایی را میتوان در پنج دستة اصلی :نظریدة
سیاسددی ،نظریدة برنامددهریددزی ،نظریددههددای اجتمدداعی ،نظری دة
اقتصادی و نظریههای شکلی خالصه کرد .از بین ایدن نظریدات،
نظریههای اجتماعی بر وجود ارتبا قوی میدان برنامدهریدزی و
نظریههای اجتماعی تأکید داشته و بر پدذیرش تواندایی و مدؤثر
بودن طراح و برنامهریز بودن انسان در برنامهریزیها صحّه مدی-
گذارد .نظریههای شکلی نیز با تأکید بر تبیین روند برنامهریزی-
های روستایی در چارچوب نظریههای ساختی و نقدد و ارزیدابی
سیاستهای مختلف و نیز برنامههای اجرا شده ،همکاری میدان
علوم جغرافیایی و برنامهریزی را به عنوان مبنایی برای آگاهی از
سیاستهای برنامهریزی ،ذکر میکنند.
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نظریههای اخیر خود به چهار دسته تقسیم میشوند :الگوی
سلسلهمراتبی سکونتگاهی ،تغییرات آستانهها ،اقتصاد مقیاس و
مراکز رشد .در این میان ،نظریة اقتصاد مقیاس که بدا توجده بده
محدودیت منابع و نبود توانایی حمایت از روستاهای کوچک در
زمینة ارایدة امکاندات مختلدف خددماتی ،بداالبودن هزیندههدا و
سودمندنبودن خدماترسانی به این نوع روسدتاها ،در چدارچوب
نظریة کالسیک بنگاهها ،صرفهجویی ناشی از مقیاس را براساس
انجام خدماترسانی در مراکز جمعیتی بزر ،،توصیه مدیکندد،
به لحاظ تطدابق و نزدیکدی چدارچوب و اصدول بنیدادین آن بدا
موضوع تحقیق حاضر ،بهعنوان یکی از پایههای نظریهای در نظر
گرفته شده است عالوه بر ایدن ،یکدی از مهمتدرین جنبدههدای
جابهجایی و تجمیع روستاها ،آثار کوتاه و بلندمدت این سیاست
بددر سدداختار فضددایی کشددور از یددک طددرا و توسددعة پایدددار
سکونتگاهها از طرا دیگر است (بدری و افتخاری ،1382 ،ص.
.)25
در ادبیات توسعة روستایی دو دیدگاه و یک راهبدرد دربدارة
جابهجایی مکانی و ادغدام روسدتاها مطدرح اسدت .بدا توجده بده
رویکردهای موجود به موضوع پژوهش ،سه جنبة مورد توجه در
دیدگاهها و راهبرد معطوا به جابدهجدایی و ادغدام عبارتاندد از
دیدگاه موافق ،دیدگاه مخالف و راهبرد معطوا بده توسدعه کده
می توان آن را تلفیقدی از دو دیددگاه موافدق و مخدالف در نظدر
گرفت.
 دیدگاه موافقاستدالل برخی از تصمیمگیران و سیاستگذاران منطقدهای
و ملّی در موافقت با جابهجایی و ادغام روستاها ناظر بر این امدر
است که پراکنش روستاها در نقا متعدد سرزمین مانعی عمده
در جهت توسعة روستایی بهشمار میآید و با تمرکدز واحددهای
خدماتی در نقا روستایی میتوان به میزان کارایی آنها افدزود
و شرایط زندگی مردمدان بدا تمرکدز مکدانی و فضدایی خددمات
مطلوبتر خواهد شد (توکلی ،1380 ،ص.)46 .
 دیدگاه مخالفگروهدی از اندیشددمندان بدهویددژه در حدوزة علددوم انسددانی و
اجتماعی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جابهجایی و
ادغام روستاها ،بر این باورند کده تدا حدد امکدان بایدد در حفد
روستاها در مکانهای اصلی خدود تدالش کدرد .بده اعتقداد ایدن
صدداحبنظددران ،روسددتا تنهددا یددک فضددای فیزیکددی نیسددت کدده
به سادگی بتوان آن را از جایی به جایی دیگر منتقدل کدرد .هدر
روستا هویتی مستقل دارد و زندگی و روابدط ذهندی آن بسدیار
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غنددی و پیچیددده اسددت .بدده بدداور برخددی از ایددن اندیشددمندان،
جابددهجایی و ادغددام روسددتاها سددبب گسسددتگی در وحدددت و
پیوستگی مردم و زوال حافظة جمعی و احساس هویت میشود.
برخی دیگر ،توزیع متعادل جمعیت در عرصة سرزمین را سدبب
گسترش آبادانی دانسته و متمرکز ساختن جمعیت را در نقاطی
خاص در تعارض با امنیت سیاسی و اقتصادی کشور تلقی مدی-
کننددد (تددوکلی ،1380 ،ص .)12 .سددرانجام ،ایددنکدده برخددی از
پژوهشگران علوم اجتماعی که به طور مشخص به جابدهجدایی
انسانها و ادغام مجموعهای زیستی در هنگام بازسدازی منداطق
آسیبدیده از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله اشاره کردهاند،
بر این باورند که جابهجایی انسانهدا میتواندد بده طوالنیشددن
بحران حاصدل از وقدوع فاجعدهای طبیعدی منجدر شدود و بدروز
عوارضددی ماننددد تحلیددل ذخیددرههددای اقتصددادی و اجتمدداعی و
وابستگی به کمکهای خارجی و غیره را سبب شود که در دراز-
مدت دستکمی از عوارض نخستین فاجعهها ندارندد (مشدیری،
 ،1390ص.)100 .
 راهبرد معطوف به توسعهدر این راهبرد ،هدا از جابهجایی و اسکان مجدد جمعیت-
های روستایی بهبود وضعیت فعلی جمعیت تحت پوشش طدرح
و ارتقای زندگی آنها به سدطحی قابدل قبدولتدر در چدارچوب
توسعة منطقهای و ملّی است .در بسیاری از تجربدههای جهدانی
مکانیابی در حوزة روستایی بیشتر بده ایجداد سدکونتگاههدای
جدیددد در برنامددة تجدیددد اسددکان و جابددهجددایی روسددتاییان از
منطقهای به منطقة دیگر مربو میشدود کده ناشدی از اجدرای
پروژههای وسیع از قبیل احداث سددها و ایجداد مخدازن بدزر،
آبی و غیره است (فتحی و مطلق ،1389 ،ص .)3 .ماهیدت ایدن
راهبرد این است که پروژههدای توسدعه کده در آن مبدادرت بده
جابهجایی مردمان بهویژه به صورت اجبداری مدیشدود ،معمدوال
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شدیدی را بدهبدار مدی-
آورند زیرا نظامهای تولید در معدرض تهداجم قدرار مدیگیرندد،
داراییها و منابع تولیدی و درآمدزا از دست میروندد ،انسدانهدا
در محیط تازهای اسکان مییابند که امکان استفاده از مهارتهدا
و قابلیتهای تولیدشان کاهش مییابد و از طرا دیگدر ،رقابدت
برای دستیابی به منابع ،بیشتر میشود .ساختار محلّی شدبکه-
های روابط اجتماعی تضعیف میشوند ،گدروههدای خویشداوندی
پراکنده میشدوند و در نهایدت اینکده هویدت فرهنگدی ،اقتددار
سنتی و قابلیت همکارهای متقابل از میدان مدیرود .در صدورت
عدم انجام اقدامات مناسب و برنامدهریدزی صدحیح ،جابدهجدایی
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ریزان روستایی ،توسعة پایدار به معنای تهیة برنامههدایی اسدت
اجبداری ممکددن اسددت سدبب وارد شدددن فشددارهای اقتصددادی،
که به فرم فیزیکی کارآ و روابط اجتمداعی و اقتصدادی قدویتدر
اجتماعی و محیطی شدیدی بر انسانهدای درگیدر طدرح شدود
بینجامد یا از دیدگاهی دیگر ،اهداا توسعة پایددار روسدتایی را
(بانک جهانی ،2010 ،ص.)5 .
میتدوان در امنیدت غدذایی ،فقرزدایدی ،مشدارکت ،حفاظدت از
در این پروژهها ،تأکید بر این است که جمعیت جابهجاشدده
محیط زیست و خوداتکایی خالصه کرد.
پس از اجرای طرح و تجدید اسدکان در محدل جدیدد اسدتقرار،
دارای شرایط مناسبتری از محل سابق خدود باشدند و حدداقل
 .4یافتههای تحقیق
استانداردهای زندگی پیشین خود را بدهدسدت آورندد .از طدرا
بددهطددور کلددی پددروژههددای توسددعه کدده در آن مبددادرت بدده
دیگر ،ادغام شرایط بهگونهای در نظر گرفته میشود کده جامعدة
جابددهجایی و اسددکان مجدددد جمعیددت ،بهخصددوص بددهصددورت
میهمان از نظر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با جامعدة میزبدان
غیرداوطلبانه میشود ،بهدلیل تخریب نظامهای تولیدی ،معموال
سازگاری داشتهباشد .در واقع ،راهبرد اخیر ،بر حف موجودیدت
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی زیادی را موجب
فعلی روستاها و مکانهای جمعیتی تأکید دارد و تنها در صورت
میشوند .داراییها و منابع تولیدی و درآمدزا از دست میروند و
تضمین حف اسدتانداردهدای مدورد نظدر و رعایدت معیارهدای
جمعیت آسیبدیده در محیطی جدید اسکان مییابند که امکان
مناسب ،اجرای پروژههای اسکان مجددد و جابدهجدایی و ادغدام
استفاده از مهارتها و قابلیتهای تولیدی آنها کاهش مییابدد.
جمعیتهای روستایی مجاز شمرده مدیشدوند (تدوکلی،1380 ،
از سوی دیگر ،رقابت ناسالم بدرای دسدتیابی بده مندابع بیشدتر
ص.)22 .
باعث میشود ،ساختار محلّی شبکههای روابط اجتماعی تضعیف
مفهوم پایداری در طرحهای اسکان مجدد روستایی
اگر مفهوم پایداری را معادل قدرت انطباق اجتماع انسانی با
شرایط جدید محیطی یدا بدهعبدارتی ،تدوان مانددگاری در نظدر
بگیددریم ،ارزیددابی پایددداری اسددکان مجدددد بدده عنددوان یکددی از
شیوههای بازسازی مناطق آسیبدیدة روستایی در کانون توجده
این تحقیق است .هر چند از نظدر مفهدومی هندوز در تعریدف و
تبیین اهداا توسعة پایدار اشدتراک نظدر کداملی وجدود نددارد،
برخی تعریف مبهمی را مطرح کدرده ،مددعی هسدتند کده ایدن
شیوه از توسعه ،این امکان را فراهم میآورد که زمینده و وجدوه
مشترک میان موقعیتهای ناسازگار با محیط و توسعه از طریدق
این مفهوم میانی دنبال شود (بدری ،1380 ،ص .)26 .بندابراین،
توسعة پایدار باید ارتقدای توسدعة اقتصدادی و اجتمداعی بددون
تخریب محیط زیست ،حف بهترین کیفیت زندگی برای مردم،
جلوگیری از کاهش امکان انتخاب بدرای نسدلهدای آیندده و در
نهایت ،جلوگیری از بروز ،کاهش شدت و یا حدداقل اجتنداب از
عوارض نامطلوب بالیا و حوادث غیرمترقبدة طبیعدی را تضدمین
کنددد (بحرینددی و حدداجیبنددده ،1390 ،ص .)52 .بدددیهی اسددت
اهداا مذکور اتخاذ یک رویکرد عملگرایانه مبتنی بدر تحقیدق،
نظارت و ارزیابی دقیق تأثیرات را ایجداب مدیکندد .بدا در نظدر
گرفتن مفهوم توسدعة پایددار و معیارهدای دسدتیابی بده آنکده
امروزه بهتددریج در حدال شناسدایی هسدتند ،الزم اسدت وضدع
موجود روستاها از یک طرا و آثدار سیاسدت اسدکان مجددد از
طرا دیگر ،در رابطه با توسعة پایدار بررسی شود .برای برنامده-

شده ،در نهایت ،اقتدار سنتی و قابلیت همکاریهدای متقابدل از
بین برود.
با توجه بده آسدیبپدذیری بداالی جوامدع روسدتایی ،وقدوع
رویدادی غیرمنتظره ،همچدون سدیل ،آنهدا را در معدرض فقدر
گستردهای قدرارداد و زمیندة بدروز رفتارهدای جدیدد در عرصدة
فعالیتهای معیشتی پدیدار شد .تبدیل روستایی مولّد به کارگر
سادة ساختمانی به بیکاری اجباری و ناخواستة بخش زیدادی از
جوامع آسیبدیده (مرداندی کده بدهرغدم توانمنددی در زمیندة
کشاورزی ،قدرت کار در فعالیتهای سخت کدارگری را ندارندد)
منجر شد ،تنوع منابع درآمدی روستاییان پدیش از وقدوع سدیل
که از طریق بهرهبرداری معقوالنه از مندابع محددود محیطدی در
کنار تحرک مکانی فعلی و استفاده از فرصتهای شغلی موجدود
در عرصههای شهری امکانپدذیر مدیشدد ،در سدالهدای اولیده
اسکان مجدد ،چالشهای زیادی را پیش روی جمعیت آسدیب-
دیده قرار داد .بیتوجهی مسؤوالن امر در ابتدای عملیات ادغدام
برای ایجاد زمینههای الزم جهت تأمین نیازهای شغلی نیز مزید
بر علت شد .بهگونهای که عدهای از اهالی روستاهای مذکور پس
از دریافت تسهیالت مربو به ساخت مسکن و زندگی موقت در
محل جدید به علت بروز مشکالت ،دوباره بده روسدتاهای محدل
اقامت خود بازگشتند و بقیة افرادی که هنوز کوچ نکرده بودندد،
اصال به محل جدید نیامدند و مانند گذشته در منطقة سیلگیدر
سکنی گزیدند .مهمتدرین دلیدل مخالفدتهدا ،در نظدر نگدرفتن
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وضعیت اشتغال مردمی بود که تحدت پوشدش ایدن طدرح قدرار
گرفته بودند (سعید ،1388 ،ص.)23 .
شرایط علّی جابهجایی سکونتگاهها
شرایط علّی عبارت از حوادث و وقایع و اتفاقهایی است کده
به وقوع یا گسترش پدیددهای مدیانجامدد .شدرایط علّدیای کده
اهالی روستاهای جابهجدا شدده آن را دلیدل پدیددة جابدهجدایی
سکونتگاههای روستایی در منطقة مورد مطالعه دانستهاند ،بروز
سددیالبهددای مخددرب طددی سددالیان اخیددر ،سددکونت در حددریم
رودخانهها و بهتبع ،آن آسیبپذیری باالی جوامدع روسدتایی در
برابر بالیای طبیعی دانستهاند .بررسیها نشان میدهدد ،از بدین
 236روستای حوزة آبخیز گرگانرود در اسدتان گلسدتان ،تعدداد
 156روستا در گروه روستاهای با خطر باال 44 ،روستا در گدروه
روستاهای با خطر سیل متوسط و  36روستا در گروه روستاهای
با خطر سیل پایین قرار دارند .کلیدة روسدتاها در منطقدة مدورد
مطالعه ،ساختار نامتعارا و سازههای ضعیفی دارند .نبود نظارت
بر ساختوساز در منطقه ،همچنین ،وجدود عامدل تعیینکننددة
صرفهجویی مالی به دلیل فقر مالی روستاییان ،بر آسیبپدذیری
سکونتگاههای روستایی افزوده است.
از جمله مهمترین دالیل بروز سیالب در منطقه میتوان بده
دو دستة اصلی عوامل طبیعی و عوامل تشدیدکننده اشاره کدرد.
از جمله عوامل طبیعی میتوان به شدت ،میزان و تداوم بدارش،
زمینشناسددی و خدداک ،شددیب و پوشددش گیدداهی اشدداره کددرد.
همچنین ،مواردی از قبیل تغییر کاربری ،کاهش تراکم جنگلها
و مراتع ،جانمایی نامناسب ابنیه ،نبدود سیسدتم هشدداردهدی و
آموزش مقابله با سیل ،خشکسدالی ،اسدتفادة خدارج از ظرفیدت
طبیعی حوضة آبخیز در اثر رشد جمعیدت و مهداجرت ،رعایدت
نکردن حریم و بستر رودخاندهها و مسدیلهدا ،از جملده عوامدل
تشدیدکنندة سیالب است.
شرایط مداخلهگر
شرو مداخلهگر ،شرایطی هستند که باعث میشوند اجرای
راهبردها ،تسهیل یا محددود شدود .یکدی از ایدن شدرایط ،ابدراز
تمایل ساکنان روستاهای آسیبدیدده نسدبت بده جابدهجدایی و
تجمیع روستاها است .ایدة جابهجایی روستاها در مناطق سیل-
زده شرق استان گلستان پس از بررسیهای اولیه و ارزیابی کلیة
واحدهای خسارتدیده در ساعات اولیة سانحه قوت گرفدت ،بدا
درخواسدتهدای مکدرر مدردم از فرماندداری شهرسدتان کاللده،
مصوّبات ستاد حوادث استان و شهرستان و فشارهای اجتمداعی
ناشی از اصرار مردم ناحیه ،مقرر شد  14روسدتای سدیل زده بدا
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 1759خانوار بهدلیل شرایط خاص مناطق ،قرارگیری در حدریم
رودخانه ،حریم جاده و همچنین ،خطر ریزش کوه به محلهدای
امن کوچ داده شوند.
مهمترین انگیزة مردم از سکنیگزیدن در یک مکان ،افزایش
جمعیت آنها بهمنظور جذب امکانات رفاهی و خدماتی و سرانة
بیشتر به این مناطق بوده است .برخی از اهالی روستاهای جابه-
جا شده به صورت محدود نیز معتقد بودندد در صدورت تجمیدع
سه روستای قوالقکسن ،بققجه بداال و بدققجده پدایین ،امکدان
انتخاب سایت حاصل از تجمیع به عنوان مرکدز بخدش گلیددا
وجود داشته است .این امر میتوانست به بهبدود خدماترسدانی
به اهالی روستاها منجر شود.
یکی دیگدر از شدروطی کده اجدرای راهبدرد اسدکان مجددد
روستایی را در مناطق مورد مطالعه ،تسهیل کرده اسدت ،تمایدل
تصمیمگیران و کارشناسان به جابهجایی و تجمیع است .در بین
شیوههای مختلف الگوی اسکان مجدد ،شیوة تجمیع و ادغام که
دارای مزیتهای «صرفهجدویی اقتصدادی» در ارایدة امکاندات و
خدمات است ،نظر دستاندرکاران عمران و توسدعة روسدتایی را
بیشتر به خود جلب کردهاست زیرا نبود امکانات مالی کافی و یا
نبود توان اجرایی کافی و مناسدب در ارایدة خددمات و امکاندات
الزم به تمامی نقا روستایی از یدک طدرا و دور افتداده بدودن
اغلب نقا روستایی ،جمعیت کم و تعدد و پراکنددگی آنهدا از
طرا دیگر ،از مشکالت عمران و توسعة روستایی در کشدورهای
در حال توسعه از جمله ایران است.
در مراحل مطالعات امکانسنجی طرحهای جابهجایی ،ستاد
بازسددازی بددا توجدده بدده وسددعت سددطح خسددارتدیده ،کثددرت
روسددتاهای سددیلزده و همچنددین ،تسددهیل در ارایددة خدددمات،
تسهیالت بازسازی ،تدأمین زیرسداختهدا ،امکانداتدهدی بهتدر،
امکان برنامدهریدزی بدا نظدم و ترتیدب در ساختوسداز ،تمرکدز
جمعیدت ،تحدرک اقتصددادی ،بهبدود شددرایط فرهنگدی ،کدداهش
خطرات آتی طرح تجمیع و ادغام روستاها در کنار یدکدیگر در
سایت فراغی را مطرح کرد که ساکنان  11روستا با نامهای قزل
اتاق ،آق طوقه ،چاتال ،خوجه لر ،کدروک ،پاشدایی ،قاپدان علیدا،
قاپان سفلی ،سیدلر ،شیخلر و دوجی که در سدیالبهدای اخیدر
گرگانرود و سرشاخههای آن خسارات زیادی دیده بودند ،از ایدن
طرح استقبال و  3روستای قوالقکسن ،بققجه بداال و بدققجده
پایین (داشلی الوم) ضمن مخالفت با ایدن طدرح تنهدا مایدل بده
جابهجایی محدود به مراتدع حومدة روسدتاهای خدود (در بداالی
کوه) و بدون ادغام با هیچ روستای دیگدر بودندد .برنامدهریزی و
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هنوز راهی طوالنی برای نیل به اهداا توسعة پایدار باقی ماندده
طراحی بهتر ،کاهش خطرات آتی ،نظم و ترتیب در ساختوساز
است.
از جمله دالیل برنامهریزان برای جابدهجایی روسدتا بده صدورت
از جملدده مددوارد مددورد اشددارة مصاحبهشددوندگان ،مشددکالت
محدود بوده است.
اشتغال بهویژه اشتغال جوانان در روستاهای جابهجاشده (اعم از
از جملدده مددوارد مداخلددهگددر کدده موجددب تسددهیل پدیدددة
جابهجایی محدود و تجمیدع) اسدت .بدهطدور کلدی ،جابدهجایی
جابهجایی روستاها و تجمیع آنها شده است ،وجود اعتمداد بده
روستاها تأثیر مثبتی در افزایش اشتغال نداشته است ،هدر چندد
تصمیمگیدران و کدارگزاران اعدم از شدوراهای اسدالمی روسدتا،
ایجاد مشاغل خدماتی تا حدودی به ایجاد اشتغال کمدک کدرده
ریشسفیدان و سازمانهای دولتی اسدت .اهدالی سدایت فراغدی
است اما افزایش تعداد خانوارهای هستهای و در نتیجه ،افزایش
اعتماد خود به شوراهای محلّی و اطالعنداشتن کامل از اثدرات و
تعداد خانوار ،نیاز سرپرستان خانوار را بدرای دارابدودن اسدتقالل
پیامدهای تجمیع را دلیل خود برای پذیرش این الگو میدانندد.
مالی بیشتر کرده است .با توجه به نبود زمیندههدای اشدتغال در
تصمیمگیری در زمینة جابهجایی و تجمیدع روسدتاها در سدطح
محیط پیرامون و نبود تخصص کافی ،جوانان بهناچار به مشداغل
شوراها و معتمدان محلّی صورت گرفته اسدت .ایدن تصدمیم بده
کارگری در شهرهای بزر ،بهویژه تهران و سدمنان روی آورده-
سطح عمدوم جامعدة روسدتایی تعمدیم نیافتده اسدت .بندابراین،
اند .همچنین ،بررسیها نشان داد ،اشتغال در مشداغل کدارگری
روستائیان میزان مشارکت خدود را در ایدن تصدمیمگیدری کدم
شهرهای بزر ،،امنیت شغلی مناسبی ندارد .فاصلة زیداد محدل
ارزیابی میکنند.
اسکان تا محل اشتغال ،مشکالت عدیدهای را برای خانوادههدای
از دیگر شرایط تسهیلکنندة اسدکان مجددد تدرس از بدروز
کارگران ایجاد کرده است.
بالیای مشابه در منطقه است .بروز پیدرپی سیالب طی سالیان
در بخش تولید محصدوالت کشداورزی ،اهدالی شدهر جدیدد
اخیر ،بهویژه در مردادماه سالهدای  1381 ،1380و ( 1384دو
فراغی جابهجایی و تجمیع روستاها را عامدل مهمدی در کداهش
سیل) اهالی روستاهای مشمول طدرح جابدهجایی را در شدرایط
میزان تولید محصدوالت کشداورزی مدیدانندد .از جملده دالیدل
روحی و روانی سختی قرار داده بود.
کاهش تولید محصوالت کشاورزی میتدوان بده افدزایش میدزان
شرایط زمینهای
فاصلة بین اراضی کشاورزی و محل سکونت و در نتیجه ،کاهش
زمینة یک پدیده در واقع همان محل وقوع حوادث و وقدایع
میزان سرکشی به مزارع و اراضی کشاورزی اشداره کدرد .فاصدلة
متعلق به یک پدیده است که در طدول طیدف بعددی ،نشدانگر
زیاد بین محل سکونت و مزارع ،افزایش هزینههای تولید را نیدز
سلسله شرایط خاصی است که در آن راهبردهدای کنش/کدنش
بهدنبال داشته است .میزان کدم تسدهیالت دریدافتی و افدزایش
متقابل صورت میگیرد .در پژوهش حاضر ،محدل وقدوع پدیدده
میددزان هزینددههددای جدداری زندددگی ،پددیش فددروش محصددوالت
(جابهجایی روستاها) ،روستاهای سیلزدة شرق اسدتان گلسدتان
کشاورزی و اجارة طوالنیمددت اراضدی کشداورزی را بدهدنبدال
واقع در شهرستانهای کالله و مراوهتپده اسدت .بده نظدر اهدالی
داشته است.
روستاهای جابهجا شده ،روستاها و مناطق سکونت قبلدی دائمدا
با توجه به تجمیع روستاها و کمبود امکان نگهدداری دامهدا
در معرض خطر سیل و رانش دامنة کوه قدرار داشدته و سدیالب
در محیط شهری و در کنار واحددهای مسدکونی ،میدزان تولیدد
ضمن واردکردن تلفات جانی ،به محصدوالت زراعدی روسدتاییان
محصوالت دامی ،کاهش چشمگیری پیدا کرده اسدت .برخدی از
نیز خسارت وارد میکرد .برخی از ساکنان شدهر جدیدد فراغدی
اهالی ،بهویژه دامداران با اجتناب از جابهجایی سکونت در محدل
تبدیل روستاها به شهر و افدزایش امکاندات و خددمات را دلیلدی
روستای قدیمی و در معرض خطر سیالب را ترجیح دادهاند.
برای پذیرش پدیدة جابهجایی و تجمیع روستاها اعالم کردند.
اهالی سده روسدتای جابدهجا شدده نیدز بده کداهش میدزان
پیامدهای بهکارگیری راهبردها
تولیدات دامی اشاره کردهاند و معتقدند در صورت جابدهجایی و
پس از گذشت  7سال از جابهجایی روسدتاهای سدیلزده در
تجمیع در سایت فراغدی ،بده طدور کلدی کشداورزی و دامدداری
شدرق اسدتان گلسدتان کده در راسدتای کداهش آسدیبپددذیری
روستا نابود میشدد .برخدی از اهدالی روسدتا افدزایش تولیددات
روستاها در برابر سیالبهای مخرّب بوده است ،هرچند گامهدای
کشاورزی را با جابهجایی روستاها و تغییر ندوع الگدوی کشدت و
مؤثری در راستای توسعة پایدار روستایی برداشته شدهاست اما
شرایط جوّی طی سالیان اخیر ،مرتبط میدانستند .در روسدتای
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قوالقکسن دامداری به صورت محدود در مناطق جدید مشاهده
میشود که این امر به دلیل نظارت کم مسدؤوالن امدر بهداشدت
روستایی و مساحت بیشتر عرصة خاندههدای روسدتایی در ایدن
روستا است.
در بخش درآمد و سرمایة روستاییان در هر دو الگوی مدورد
بررسی معتقد به افزایش میدزان سدرمایههدای اهدالی (از قبیدل
ماشین و محصوالت بادوام) پس از جابهجایی هسدتند امدا ایدن
امر را با میدزان بددهی بده باندکهدا و مؤسسدات مدالی مدرتبط
میدانند .از جمله مسایل مهم مردم در منداطق مدورد بررسدی،
ناتوانی در بازپرداخت وام دریافتی از بانکها بهمنظدور بازسدازی
مسکن است (میدزان بازپرداخدت وام سداالنه  500هدزار تومدان
است) .بال بر  142نفر از اهالی شهر جدید فراغدی کده قبدل از
وقوع سیالب سدال  1384وام بازسدازی دریافدت کدرده بودندد،
مجبددور بدده بازپرداخددت  2فقددره وام هسددتند کدده ایددن موضددوع
مشکالت عدیدهای را برای آنها به دنبال داشته است.
موضوع دیگری که مصاحبهشوندگان در شهر فراغدی بده آن
اشاره داشتهاند ،نبود امکاندات زیربندایی و رفداهی کدافی اسدت.
مصاحبهشوندگان به این نکته اشاره داشتند کده اگرچده اینجدا
شهر است اما امکانات شدهری ندارندد .در شدهر جدیدد فراغدی
جداول دفع آبهدای سدطحی ،بدهخوبی جریدان آب را هددایت
نکرده ،آب حاصل از بارنددگی در محلّدههدای شدیخلر و سدیدلر
لجنزار ایجاد میکند.
کمبود امکانات ورزشی ،امکاندات فرهنگدی و هندری و نبدود
مکان مناسب برای گذرانددن اوقدات فراغدت و نامناسدب بدودن
مکان بازی کودکان ،از جمله مسائل و مشکالت اهالی فراغی در
بخش خدمات زیربندایی و رفداهی اسدت .امکاندات زمدین بدازی
کودکان کم بوده و با فاصله از برخدی از محلدههدای شدهر قدرار
گرفتهاست .نبود مکان مناسب برای گذراندن اوقدات فراغدت در
محل کامال محسوس است.
کمبود آب بهداشتی از جمله مهمترین مسایل سه روسدتای
جابهجا شده پس از وقوع سیالب است ،میدزان سدهمیة آب هدر
خانوار  1000لیتر در هفته بوده که ایدن میدزان بددون در نظدر
گرفتن بعد خانوار به آنها تعلق میگیرد .خانوارهای روستایی از
این میزان آب شرب ،برای مصارا بهداشتی خود استفاده کرده،
گاهی در اختیار دام نیز قرار میدهندد .ایدن میدزان آب توسدط
کامیونهای شرکت آب و فاضالب روستایی بده صدورت رایگدان
بین اهالی تقسیم میشود.
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رضایت مردم روستاهای جابهجا شده از کمیّت آب شرب در
قبل از جابهجایی ،بیشتر بوده است .از دیدگاه مدردم در هدر دو
سایت ،جابهجایی محدود و تجمیع ،کیفیت آب شرب در بعدد از
سیل ،تفاوت چندانی با قبل از سدیل نکدرده اسدت و در مواقدع
بارندگی ،آب در دسترس مردم ،بسیار گلآلود است .جدادههدای
اصلی واقع در هر دو الگوی مدورد مطالعده ،آسدفالت بدوده امدا
کوچههدای داخدل روسدتاها و محلّدههدا خداکی هسدتند .جدادة
دسترسی به روستاهای بققجه پایین و بققجه باال شیب بسدیار
زیاد داشته ،همچنین ،بهدلیل رعایتنکردن ضدوابط راهسدازی و
فرسایشپدذیری بداال ،تخریدب شدده و بده گفتدة اهدالی تدالش
مناسبی نیز برای اصالح اساسی آن صورت نگرفته است.
با توجه بده گفتگوهدای صدورتگرفته بدا اهدالی روسدتاهای
بققجه باال و بققجه پدایین و قدوالق کسدن پدس از جابدهجایی
روستاها گرایش به شدهر کاللده بده عندوان نزدیدکترین مرکدز
جمعیتی افزایش یافتهاست .براساس تقسیمات جدید کشدوری،
روستاهای جابهجاشده در حوزة استحفاظی شهرستان مراوه تپه
قرار گرفتهاند ،فاصلة  65کیلومتری روستاها با شهر مدراوه تپده،
مشکالت فراوانی را برای ساکنان روستاهای جابهجا شده فدراهم
کرده است .از جمله مشکالت اهدالی روسدتاهای جابدهجا شدده،
دسترسینداشددتن بدده خدددمات تلفددن ثابددت و اینترنددت اسددت.
همچنین ،مسیر دسترسی به شهر گلیدا به عنوان مرکز بخش،
برفگیر و صعبالعبور بوده که این موضوع تردد روزانده در زمدان
بارش برا را دشوار میکند.
ساکنان شهر جدید فراغی بهدلیل مرکزیت بخدش فراغدی و
مستقرشدن نهادها و ادارات مختلف دولتدی اعدم از بخشدداری،
بهزیستی و غیره ،نیاز کمتری به شهر کالله را احساس میکنند.
مهمترین مشکل ساکنان شهر جدید فراغی ،دوری محل سدایت
از روستاهای اولیده و اراضدی کشداورزی اسدت کده در مدواقعی،
فاصلة شهر جدید به روستاهای قدیم بده بدیش از  25کیلدومتر
میرسد .علیرغم تجمیع روستاها و ایجداد سدکونتگاه شدهری،
عدة زیادی از اهالی ،شدهر فراغدی را شدهری بدا فرهندگ غالدب
روستایی میدانند .در شکل ( )3مدل پدارادایمی پدیددة اسدکان
مجدد ارایه شده است.

سال پنجم

ارزیابی اثرات راهبرد اسکان مجدد ...
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شکل  -3مدل پارادایمی پدیدۀ اسکان مجدد در منطقۀ مورد مطالعه
مأخذ :نتایج تحقیق1392 ،

 کدگذاری انتخابیدر مرحلددة سددوم کدده مرحلددة کدگددذاری انتخددابی اسددت،
جملههایی که پیشتر کدگذاری شدند ،با هم ترکیب شدهاند تدا
مقولهای که قادر است سایر طبقات یدا مفداهیم را بده یدکدیگر
ارتبددا دهددد ،شناسددایی شددود و چددارچوب مفهددومی پددژوهش،
بهتدریج شکل گیرد .فعالیت عمده و اصلی ایدن مرحلده ،ایجداد
خط سیر داستانی است که همة طبقدات را شدامل میشدود .در
این مرحله بر فرآیندهایی که در طول پژوهش رخ داده ،تحلیلی
کلنگرانه صورت گرفته است.

 .5بحث و نتیجهگیری
با توجه به آنچه در بخشهای پیشدین دربدارة تغییدرات بده
وجود آمده در ابعاد مختلف زندگی ساکنان روستاهای مشدمول
طرح اسکان مجدد ،میتدوان بیدان کدرد کده در نتیجدة اجدرای
راهبرد اسکان مجدد در جامعة روستایی شرق اسدتان گلسدتان،
تغییرات گستردهای در شیوة زیست افراد مورد بررسی ،مشاهده
میشود .از این رو ،با عنایت به آنچه بیان شد ،میتدوان چندین
گفت که مشاهدات ،بررسدیهدا و«تجربدة زیسدته» پژوهشگدر،
بیدانگر وقدوع تغییدرات متندوع «ذهندی -عیندی» در «زیسدت
محیط» روستایی تحت تأثیر شرایط طبیعی ،قرارگدرفتن ندواحی
مستعد بروز بالیدای طبیعدی و فرهنگدی خداص منداطق اسدت.

تغییرات مذکور در حوزة مرتبط با اقتصاد و معیشت روسدتاییان،
«دگرگونی در ساختار شغلی» یعنی گسترش مشاغل خددماتی
و کاهش مشاغل در بخش کشاورزی« ،سدبک زنددگی» یعندی
تمایل به زنددگی شدهری و فاصدلهگرفتن از زنددگی روسدتایی،
«کاهش اشتغال» و «کاهش درآمد و مقروضشدن به بانکهدا»
از جمله گسترش ربا و پیشفروش محصوالت زراعی است .نبود
امکان ادامه فعالیتهای دامداری و کشاورزی ،بازگشدت عددهای
از افراد به محل روستاهای قددیم و «دومکانهشددن» عددهای را
برای استفاده از شدرایط و امکاندات در محدل قددیم ،بده دنبدال
داشته است.
در حوزة مرتبط با مسائل اجتماعی« ،دگرگدونی اجتمداعی»
از جملدده کدداهش روابددط چهرهبددهچهره ،تغییددر در ابعدداد کددنش
متقابل ،ایجاد فاصلة اجتماعی ،تغییدر جهدت روابدط اجتمداعی،
دگرگونی ابزار کنترل اجتماعی و تغییر در شکل روابدط صدورت
گرفته است .از جمله موارد دیگدر «تغییدر نظدام همسدایگی» و
«دگرگونی بعد خانوار» و افدزایش خانوارهدای هسدتهای اسدت.
همچنددین ،اسددکان مجدددد «دگرگددونی نسددبی الگددوی مدددیریت
روسددتایی» یعنددی گسددترش سددازمانهددای رسددمی و دولتددی و
«گسترش رفاه» و «آموزش» را به دنبال داشدتهاسدت کده ایدن
نتایج با نتایج بدری 1380 ،همسو است.
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، ایدن نتدایج بدا نتدایج رضدوانی و همکداران،همراه داشته اسدت
. همسو است1392
با توجه به تغییرات فوق و یافتههای کیفی مطالعه نیز که در
 نظریدة زمیندهای «اسدکان،قالب مدل زمینهای ارایه شده است
»مجدد با رویکرد کالبدی غیریکپارچده و بدا پایدداری متوسدط
برای روستاهای مشمول طدرح اسدکان مجددد در ندواحی مدورد
.مطالعه ارایه میشود
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 محیطی نیز نواحی مشمول طدرح اسدکان-در حوزة زیست
مجدد شاهد «تغییر الگوی مسکن» و «بیکارکردشدن مسکن با
 «افزایش ایمنی و در امان ماندن از خطدر،»فعالیتهای تولیدی
سیل» با لحاظکردن معیارهای فنّی در ساخت مساکن جدیدد و
 «سددهولت ارتبددا بددا،دوری از نددواحی مسددتعد بددروز سددیالب
شددهرهای مجدداور» و «گسددترش اسددتفاده از شددیوههددای نددوین
 بدهویدژه شدهر جدیدد فراغدی را بده،ارتباطی» از جمله اینترنت
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Extended Abstract
1. INTRODUCTION
There has been a tremendous surge of interest in the
issue of sustainability of resettlement plans;
moreover, the economic, social, and environmental
consequences of this issue have been frequently
touched upon by rural planners and decisionmakers. As evidence shows, lack of assessments
and enough knowledge on the issue of resettlement
has led to unsustainable resettlement plans. Under
the grounded theory approach and with a qualitative
method, the current case study attempts to answer
this question that "how do the communities under
study evaluate the effects of resettlement on
sustainable development in their community?"
2. THEORETICAL FRAMEWORK
Resettlement is a process that helps people mitigates
the effects of displacement on their standard of
living. A sustainable development approach uses
resettlement as an opportunity to improve living
standards of displaced people and ensure they
benefit from the development activity. Resettlement
planning allows the impacts of displacement to be
mitigated and development opportunities to be
created for those who have been affected. While
adequate and early resettlement planning may
increase the initial investment costs of an activity,
long-term benefits include fewer delays and cost
during project implementation, greater benefits from
economically productive resettles, and reduced
welfare costs to society. International experiences of
voluntary and involuntary resettlement reveal that it
is difficult to achieve success, particularly, when
resettlement is carried out as part of development
projects.
3. METHODOLOGY
The level of analysis in the present research include
Faraghi, displaced villages of Qulaq Kasan, lower
Boq Qeje, and upper Boq Qeje and local informants'
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unit of analysis. 32 subjects were selected through
snowball sampling from among local informants.
The interview with the subjects continued until
theoretical saturation was reached. In the current
research, the conceptual model was designed
through systematic implementation of a five-stage
grounded theory and combination of codes (open
coding, axial coding, and selective coding).
4. DISCUSSION
Based on what has previously been said about the
changes in several aspects of residents' lives in
villages under resettlement scheme, it can be
claimed that tremendous changes have been
observed in the way the subjects lead their lives as a
result of performing resettlement approach in the
rural community of eastern Golestan. Therefore,
based on what has been said, one can say that
observations and investigations represent variations
of "subjective-objective" changes in the region.
Concerning economic issues in the livelihoods of
the people living in rural areas, one can see a
"transformation in occupational structure", i.e.,
extended service jobs and reduced number of jobs in
the agricultural sector; "life style", that is tendency
towards urban life and distance from rural life,
"reduction in employment" and "loss of income and
debt to the banking system" and especially extended
usury and pre-sale of the agricultural products.
Impossibility of livestock activities has made some
individuals return to old rural places and also has
led to "double settlement" of some individuals in
order to utilize the facilities of the old place.
Regarding social issues, one can experience a
"social change", such as lack of face-to-face
communication, change in dimensions of social
actions, change in social relations, transformation of
social control tools, and relational changes. "Change
of neighborhood", "transformation of family", and
increase in nuclear families are some other relevant
Tel: +98911 143 3032
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issues. Furthermore, resettlement results in "relative
transformation of rural management pattern", that is
development of formal and state organizations,
"improved welfare", and "education".
Environmentally speaking, areas with resettlement
plan have experienced "change of housing pattern"
and "non-functionality due to production activities",
"improved safety against flooding" through
applying technical standards in the construction of
new homes and staying away from flood-prone
areas resulting in "ease of communication with the
neighboring towns", and "expansion in the use of
modern forms of communication", such as internet
especially in the new city of Faraghi.
5. CONCLUSION
Although resettlement of rural people is necessary in
critical times, it should be implemented according to
the local conditions of people in addition to
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considering their economic, social, and environmental
requirements of them in the form of suitable projects
including replacement, integration, and regrouping of
villages. The most important economic considerations
in implementation of resettlement plans include
employment, production, and communities with
resettlement plan. Based on the findings of the current
research, resettlement plans in flooded areas of Eastern
Golestan do not correspond with sustainability pattern.
No decrease in poverty, inequality, and no specific
transformation in agriculture are proof of claim.
Accordingly, the grounded theory of "resettlement
with a physical non-integrated approach and mean
sustainability" is presented for villages under
resettlement plan for the area under study.
Key words: Golestan province, resettlement
Grounded Theory, rural sustainable development
flood.
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