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 مسئله طرح و مقدمه

راآدمیتواناییکهپیشرفتیاند؛شدهقلمدادانسانصنعتیپیشرفتنمادسدهااخیرقرندر

معتقدندسدسازیطرفداران.استکردهممکنطبیعتمسخرساختنوهانهرودخاکنترلبرای

استمشهودترینشانبرقوآبکهدارندبسیاریمثبتفوایدسدها برایآبکردنفراهم.

(.۱1۱0نوسر،)استسدهامهمفوایددیگرازسیلکنترلصنعتیووشهریمصارفوآبیاری

طی.اندمعروفنیزمخربشاناجتماعیوفرهنگیقتصادی،اتأثیراتدلیلبهسدهاحالعیندر

کالی،مک«)اندراندهبیرونسرزمینشانوخانهازرانفرهامیلیونسدسازی،هایپروژه»ها،سال

۱111 :73 آن،ترینمهمکهگذارندمیتأثیراجتماعاتبرمختلفهایشیوهبهسدها(.

کلبرایگیرند،دربرمیراوسیعینواحیموارد،غلبادرکهاستسدمخزنمنطقۀرفتنزیرآب

برندمیبینازراتولیدهاینظاموکنندمیمزاحمتایجادمحلیاجتماع ودائمیاثراین.

وابستهحیاتشانوکنندمیکشاورزییازندگیسد،جواردرکهاجتماعاتیرویناپذیر،برگشت

۱115جهانی،بانک)ارندگذمیتأثیراست،منطقهمنابعوزمینبه :3۱۱ اجتماعات(.

سدتأثیرتحتاست،رودخانهآبجریانبهوابستهشانزندگینوعیبهکههمسددستپایین

متأثرروستاییاجتماعاتاجباریاسکانوجاییجابهبههممواردازایپارهدروگیرندمیقرار

شودمیختم منجرمردممجدداسکانوجاییجابههبکههاپروژهازدستهاینمعموالً.

گذارندمیجابهپروژهازمتأثرجمعیتبررافرساییطاقتمنفیتأثیراتشوند،می مطالعات.

باکارشانویابندبازمیرازندگیشانقبلیاستانداردهایندرتبهآوارهمردماندهدمینشان

تأثیرتحتکهمحلیساکنان(۱111:۱111ماثور،)رسدمیپایانبهقبلازبدتربسیاراوضاعی

یاپیشرفتبهای»کالینزکهبرندمیرنجچیزیآنازاند،گرفتهقرارهاپروژهمنفیاثرات

ریزیبرنامهفراینددرعمدتاًسدهامنفیواجتماعیتأثیراتهمه،اینبا.استخوانده«توسعه

۱115:۱117اسکادر،)شودمیگرفتهنادیده ازایران،نقاطسایرتبعبهنیزایالماستاندر(.

ازبعدهاپروژهاینازبرخی.استشدهزدهزمینبرمتعددیسدهایکلنگبعد،به۱371دهۀ

برداریبهرهبهاخیرسالچنددرمهندسی،هایفعالیتووسازساختطوالنیدورۀیک

هایحوزهدرروستاییهایاهسکونتگازتعدادیجاییجابهموجبدرنهایتکهاندرسیده

هاپروژهاینترینمهماز.اندزدهرقمرااجباریکوچنوعیبهوشدهسدهادستپایینوباالدست

هایسیروانوبدره(وسیکان(،سیمره)شهرستانایوانشهرستان)کنگیرسدهایبهتوانمی

وچهارصدروستایایوان،انشهرستدرکنگیرسدتأثیرتحت.کرداشارهشهر()شهرستاندره

کیلومتریچندفاصلۀدروجاجابهکامالًسدمخزنحوزۀدرسرتنگسفلیخانواریپنجاه

شیرزبان)چمدنبالاجرایپروژۀسدسیمره،دوروستایعرب.بهاندشدهدادهاسکانایوانشهر

اند.جاشدهکاملجابهطورنفر)درشهرستانسیروان(به11۱سفلیوعلیا(باجمعیتیحدود
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هاهااست،دامنۀتأثیراتآنجاییواسکانمجدد،فرزندناخواستۀاینقبیلپروژههرچندجابه

بهجابه )درحوزۀجاییواسکانمجددمحدودنیستوبهتنها روستایسرتنگعلیا تبعآن،

پایان حوزۀ روستایتلخاب)در و کنگیر( هباالدستسد سیمره( بهدستسد رانشم دلیل

اند.هایکشاورزیشدههایمسکونیوتخریبزمینزمینناشیازسدگرفتارفرسودگیبافت

پیش این، بر پایینبینیمیعالوه بهشودکهچندینروستایدیگردر دلیلدستسدسیمره

پروژهشان،تحتتأثیرپیامدهایاینرفتنمنابعدرآمدیهایکشاورزیوازبینشدنزمینغرق

احتمالآنمی بهرودکهدرآیندۀنهقراربگیرند.ضمناً هادردلیلافزایشسیالبچنداندور،

هایروستاییجاییاجباریسکونتگاههایاحتمالیوجابهدستسد،شاهدخسارتحوزۀپایین

هایدرسنگرفتنادیدهباهاپروژهاینمجریانوریزانبرنامهدیگرینیزدراینمنطقهباشیم.

ازمشخصیارزیابیآنکهبیکردند؛انتخابراسدهاساختنمسیرگذشته،تجربیاتازبرگرفته

مردمانزندگیمختلف،بهاشکالکهباشندداشتهمحیطیزیستواجتماعیتأثیراتدستهآن

جنبۀتربیشاند،داشتهتأثیرپروژهساختدرکهعواملی.قراردهندتأثیروتحتتغییررامحلی

بودههمراهزیادیمنفیتأثیراتبامجدد،اسکانوجاییجابهدلیلبهودارنداقتصادی-فنی

است مهمدلیلتنهامجدد،اسکانطرحضعیفسازیآمادهاست،دادهنشانتجربهچنانچه.

تأخیر،بهسازیآمادهضعفدرواقع.استتوسعههایپروژهدرمجدداسکانهایمؤلفهشکست

پروژهازمتأثرانسانیاجتماعاتبرکهشودمیمنجرایگذشتهتاریخمزایایوهاهزینهزایشاف

زنند؛میهمبرراعمرانیهایپروژهاجرایدرتوسعهاهدافوگذارندمیتأثیرمنفیشکلبه

ودهبضعیفانتقالازناشیداده،رخانسانیهایمکاننقلدرکههاییشکستبیشترینبنابراین

نداشتهوجودنقیصهاینبرغلبهبرایراهیبعدی،مراحلدروآنازپسکهنحویبهاست؛

است آن،تبعبهوسدسازیهایپروژهتأثیراتارزیابیدنبالبهمطالعهایندراساس،اینبر.

 .هستیممتأثرمحلیجوامعبرهاآنازناشیاجباریاسکانوجاییجابه

 یقتحق مفهومی چارچوب

هایپروژهزمینۀدرجهانی،تجربۀدربارۀگذارانهسیاستهاینظریهازچشمگیریمجموعۀ

دو.داردوجودتوسعهازناشیمحلیاجتماعاتناخواستۀمجدداسکانوجاییجابهوسدسازی

داردوجودزمینهایندرعمدهنظریچارچوب :۱ ۱171دهۀهایسالبهکهچارچوبی.

چگونهکهکندمیتمرکزموضوعاینبرواستاسکادرتایرایچهارمرحلهچوبچارگردد،برمی

فرایندیکجریاندرونسلدوطیکهداشتانتظارتوانمیاجبارینوساکناناکثریتاز

ومعیشتیشرایطبهبودامکانآنانبهکهکنندرفتارنحویبهمجدد،اسکانآمیزموافقت

و؛اسکادر۱19۱،۱195،۱113،۱115اسکادر،)بخشدمیپروژهنمنتفعابهراشدنشانتبدیل
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وبازسازیمدل»است،شدهتدوین۱111هایسالطیکهچارچوباین.۱(.۱19۱کولسون،

چارچوب(.۱111داول،مکو؛سرنیا۱111؛۱117؛۱111سرنیا،)استسرنیا«فقرمخاطرات

استزیرمراحلشاملاسکادرتایرایچهارمرحله :۱ ازپیشمجدداسکانبرایریزیبرنامه.

پساغلبکهزندگیاستانداردهایدراولیههایافتباسازگاریکسب.۱فیزیکی؛راندنبیرون

3دهد؛میرخفیزیکیراندنبیروناز تشکیلواقتصادیتوسعۀبهمعطوفهایفعالیتآغاز.

.0اند؛ضرورینوساکنانازنسلنخستینزندگیاستانداردهایبهبودبرایکهمحلیاجتماع

ایفراپروژهمسئولنهادهایبهنیزونوساکنانازدومنسلبهمجدداسکانپایدارفرایندیک

می شودمنتقل نیروجذبوریزیبرنامه)اولمرحلۀ. بایدکسانیچهکهکندمیمشخص(

آنانآیندۀبرایریزیبرنامهلشاموشوندمکاننقلبهمجبورای،توسعهپروژۀیکدرنتیجۀ

است دوممرحلۀتمرکزوتوجهکانونآن،ازپسبالفصلهایسالوفیزیکیراندنبیرون.

هایسالآنطولدرزیرااست؛خاصیتوجهمستلزممزبورمرحلۀ.است(تطبیقوسازگاری)

نوساکناناکثریتبرایزندگیاستانداردهایگذاردنوخامتبهروبیانگرجهانیتجربۀابتدایی،

روزندگیاستانداردهای،(اقتصادیتوسعۀومحلیاجتماعتشکیل)سوممرحلۀطولدر.است

بیفزایند،پروژههایهزینهبرهمچنانآنکهجایبهاکثریتمرحله،ایندر.گذارندمیبهبودبه

نوساکنانکهباشدنآنتیجۀتواندمیکهامریکنند؛میکمکپروژهآفرینیمنفعتجریانبه

منظوربهجنگلیاراضیپاکسازیبابگیرندتصمیمآنکهجزندارندچندانیگزینۀفقرافتادهبه

بایابکاهندطبیعیمنابعبرخوداتکایدرجۀازچوب،زغالتولیدیاایکوهپایهزرعوکشت

بیفزایندجهانافزایشهروبهایزاغهبینوایوفقیرجمعیتبراقدامات،گونهاینازسرباززدن

دروسوممرحلۀدرخانوارهااینکهتوجهجالبنکتۀ(.۱117متحد،مللبشراسکانبرنامۀ)

سرمایهخویش،محلیاقتصادهایتوسعۀجریان اغلببرای مشابهیراهبردهایازگذاری،

کرد،قلمدادمیزآموفقیتتواننمیرامجدداسکانفراینداسکادر،تایرنظربه.کنندمیپیروی

با(ادغاموانتقال)چهارممرحلۀ.کندپیداتداومآنپایدارینیزدومنسلتاکمدستآنکهمگر

بهمحلیاجتماعوخانوارسطوحدرنوساکنانامورمدیریتانتقال.۱:استهمراهگذارگونهدو

وایالتیای،ناحیهوحسطدرتوسعهمنابعازسهمشانسربررقابتبرایکهرهبرانیدومنسل

۱برخوردارند؛الزمظرفیتازملی بهپروژهمنصبانصاحبومقاماتیامقامداراییانتقال.

در.مربوطهایکارگزاریدیگرواداریهایحوزهکارگزاراننوساکنان،بهمربوطهایکارگزاری

کاربریهایانجمنمانندنوساکناننهادهایاست،شدهفراهمآبیاریبرایامکاناتیکهمواردی

هریکدروندرراآبیمنابعمدیریتبهمربوطهایمسئولیتازبیشتریمیزانبایدآبیمنابع

واصلیهایجادهنگهداریوحفظبهقادربایدمحلینهادهای.شوندپذیراآبیاریهاینظاماز

قبولدرمانیمراکزوارسمدبراینیروگزینیزمینۀهمچنیندروتازهباشندهایجادهساخت
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بامشابهکهشوندنقشیایفایپذیرایبهتشویقبایدهمغیردولتیهایتشکل.کنندمسئولیت

هایطرحازکوچکیاقلیتتنهاکهدرحالیکنند؛میبازیهاحوزهدیگردرکهاستهایینقش

هرباسدهااحداثازناشیمجدداسکان سرپشتارگفتهپیشمرحلۀچهارموفقیت

موردهاینسبتافزایشبرایبالقوهامکاندهندۀنشانموفق،هایطرحتحلیلآناند،گذاشته

عالوهبراینکه(۱117)سرنیابازسازیوفقرمخاطراتمدل.استآیندهدرزمینهایندرموفق

برایبالقوههایامکاندهندۀنشاناست،استفادهقابلمجدداسکانناکامهایپروژهبیشتربرای

تشریحوبینواسازیوفقرافزاییعمدۀمخاطراتشناساییطریقزندگی،ازاستانداردهایبهبود

دربارۀاندیشیدنسرنیا،مدل.مخاطراتاستآنازپرهیزبرایضروریترمیمیرویکردجزئی

دقیقبررسیبا.۱:بخشیدترقیصورت،سهبهراتوسعهازناشیزداییمکانومجدداسکان

برآنوشناساییرابینواسازوفقرافزامخاطراتخصیصۀهشتها،موردکاویاززیادیشمار

.اندشدهدانستهمرتبطمجدداسکانفرایندناکامیبابارهاوکراتبهکهمخاطراتیکرد؛تأکید

.0مانی؛خان.بی3.بیماری؛۱.نداشتنزمین؛۱:ازاندعبارتمخاطراتآنسرنیا،مدلبراساس

از.محرومیت7غذایی؛تأمینمواد.عدم1بیماری؛وومیرمرگ.افزایش5شدن؛راندهحاشیهبه

خودمهموثانویهسهمادایسرنیا،چارچوب.اجتماعیگسست.9همگانی؛اموالبهدسترسی

بینواسازی،وفقرافزاییازپرهیزبرایتنهانهکهدهدمیانجامهاییسیاستعمیقتشریحبارا

هستندضروریزندگیاستانداردهایبهبودبرایبلکه آنبکرترینکهسومسهمادای. همها

کهاستمجدداسکانمتحملاجتماعاتدرموردمخاطرهارزیابیازایگونهکاربردهست،

راآنخاصیهایپروژهبرایپروژهمسئولمقاماتوهادولتای،خیریههایکمکاهداگران

وونکلی)گیرندمیارکبه ۱011استیوز، :330 توسعهمباحثازهمچنانسرنیاپایدارسهم(.

رادانشگاهیافتخاراتوایمشاورههاینقشمقاالت،وهاکتابازبلندفهرستیواستشماربی

پافشاریراهازکهاستبودهنهادیدردگرگونیایجادهاآنترینمهمشایدامادهد،میتشکیل

علومدانشقبیلاینازهاییایدهاست؛پذیرفتهصورتایدهچندبرزورمندانهومداوم

عادیمردمچنانچهمعنایی،هردربرانگیخته،توسعۀواستحیاتیامریتوسعهبرایاجتماعی

نظریۀمفاهیماینکهواستشکستبهمحکومنشوند،دادهشرکتآنبهبخشیدنشکلدر

ایاجتماعیساختارهایازتواننمیباشند،گرفتهشکلذهندرنیافتهتجسمکهراتوسعه

پیروزهااینهمچنانجهانیبانکآیااینکه.اندگرفتهآنجادلدرمفاهیماینگرفتکهدرنظر

همانبهدارد،رااحساسایناندازهچهتاونهیاداندمیدانشنبردهایجبههتأثیرزیررا

سایمون،)داردبستگینیزسرزمینیهایسیاستبهروشنفکری،وفکریهایبحثاندازۀ

ویافتهبسیاریمقبولیتاخیرهایدههدرسرنیاسازناتوانخطراتمدلاگرچه(.۱311:۱0۱

است،قرارکاردستوردر همکاستیونواقصگرفته داردهایی ومافاپاترامانندمحققانی.
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خطرنظیرمواردیسرنیامدنظرکنندۀناتوان(هایریسک)تخطرالیستبه(۱11۱)همکاران

(۱11۱)کاساهان.کردنداضافهرامهاجرتخطروبهبودپذیریدرناتوانیخطرآموزش،فقدان

دهدنشانراسرنیامدلنواقصوکمبودهاتاکردتالش مسئلهاینباراسرنیامدلنقداو.

کهمحلیاقتصادوجامعهاقتصادیمختلفعناصریبررسدر(۱115)سرنیاکهکندمیشروع

اقتصادیهایداللتبرحدازبیشبگیرند،قرارجاییجابهفرایندهایتأثیرتحتاستممکن

ضررمسئلۀبهراخاصیتوجهامروز،بهتاآغازهمانازاومدلنمونه،برایکند؛میتأکیدهاآن

برمبتنیاقتصادهایکهضررهاییبهکمتروشتهداکشاورزیبرمبتنیاقتصادهایزیانو

حاضر،نخستتحقیقازدرنهایتهدف.استکردهتأکیدشوند،میمتحمل(دامداری)داریگله

آن،ازناشیاجباریاسکانوجاییجابهآن،تبعبهوسدسازیکهاستسؤالاینبهپاسخگویی

دوماینکهواستگذاشتهجایبرفرهنگیواجتماعیاقتصادی،مختلفابعاددرتأثیراتیچه

نسبتاًمجدداسکانطرحیکاجرایومنفیپیامدهایکاهشبرایتحقیق،نتایجبراساس

 کرد.توانپیشنهادچهراهکارهایرامیبخشرضایت

 تحقیق روش

روستاییهایسکونتگاهبرسدسازیهایپروژهمختلفتأثیراتارزیابیودرکبرایمطالعهاین

.استکردهاستفادهاتنوگرافیرویکردوکیفیتحقیقروشازایالم،استاندرهاپروژهازمتأثر

در.گرفتانجامنگارانهقومهایمصاحبهوآمیزمشارکتمشاهدۀازاستفادهباهادادهگردآوری

ضبطبرایوتشریحتحقیقدرکنندگانمشارکتبرایمطالعهاصلیهدفکار،ابتدای

هدفمندگیرینمونهازپژوهش،مسئلۀفهممنظوربه.شدکسبالزماجازۀهاآنازها،حبهمصا

شداستفاده شداستفادهمختلفیراهبردهایازتحقیق،مختلفمراحلدر. باابتدادر.

با.شدگردآوریهاآنازهادادهآسانیبهکاراوایلدرزیرامصاحبهکردیم؛هایدردسترسنمونه

:۱31۱کرسول،)شداستفادهنیزگوناگونیحداکثرراهبردکارادامۀدرتحقیق،اهدافبهتوجه

زنان،شاملمختلف،هایگروهبرسدسازیراپروژۀتأثیراتوتجربیاتکهمعنااینبه؛(۱55

وزمینبدونوزمیندارایدهقانانفقیر،اقشارمردان، تحقیقهاییافتهتاکردیممطالعه...

دادهباشندمتفاوتهاینگاهوهاتفاوتکنندۀعکسمن حریم. از تا ارائهشده ناممستعار با ها

فرمولتواننمیمیدان،ازشدهگردآوریهایدادهتحلیلبرایخصوصیافرادمحافظتشود.

امریهادادهتحلیلمحققان،برخینظرازروایناز.کردارائهرامحققانهمۀمقبولوخاص

شودمیمربوطپروژههرخاصملزوماتونیازهابهواستعیوض تحلیلرسدمینظربه.

ایندر(.۱311:۱51انکروزینو،)استهنرنوعیباشد،علماینکهازبیشترنگارانهمردمهایداده

ها،مصاحبهومشاهداتازحاصلمیدانیاطالعاتدهیسازمانوسازیمرتبازبعدتحقیق،
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متنکهمعنابدینکردیم؛شروعهادادهپایگاهازکلیبرداشتیکسبباراحلیلتفرایند

فرایندآغازوهادادهتجزیۀازقبلطورکاملخواندیمتاچندینباربهمشاهداتراوهامصاحبه

مطالعهدقتبهراهادادهپایگاهکلسپس.ارائهدهیمپژوهشمسئلۀکلیتازدرکیکدگذاری،

کنیمشناساییراعمدهدهندۀسازمانهایایدهتاکردیمیبررسو بعدی،. گام بررسیبادر

ومیدانیهاییادداشت کنارراشدهتعیینازپیشهایسؤالای،مصاحبههایدادهمشاهدات

بشنویمگفتندشوندگانمصاحبهوکنندگانمشارکتآنچهبتوانیمتاگذاشتیم ادامه،در.

فراینداین.دادیمشکلرااولیهطبقاتکردیموبازاندیشیراهادادهدرموجوداصلیمضامین

توصیف،حلقۀبهبرداشتنشخصییاداشتوخواندنحلقۀازحرکتمستلزمتحلیل،

بودتفسیروبندیطبقه انجامطبقاتتشکیلومضامیناستخراجکدگذاری،حلقه،ایندر.

گرفت واهدافباکههادادهازبخشیوکردیماستفادهگریغربالازنوعیازمااینجادر.

 .گذاشتیمکنارنداشتند،ارتباطپژوهشهایسؤال

 شوندگان مصاحبه دهندگان و اطالع مشخصات
 شغل سن تحصیالت نام ردیف

 کارمند 01 لیسانسفوق فرهاد ۱

 بیکار ۱1 لیسانس اهللروح ۱

 آزاد 03 لیسانسفوق رحمان 3

 کشاورز 05 یپلمد اهللفیض 0

 دارخانه 01 سیکل فراست 5

 دامدار 7۱ سوادبی احمد 1

 آزاد 35 لیسانسفوق جمشید 7

 باغدار 31 دیپلم حمید 9

 دارخانه 51 سوادبی عروس 1

 دارخانه 17 سوادبی ملوک ۱1

 دارخانه ۱7 دیپلم نسرین ۱۱

 دارخانه 31 لیسانس لیال ۱۱

 بیکار ۱1 دیپلم فرشاد ۱3

 دارخانه 3۱ دیپلم مهتاب ۱0

 بیکار ۱7 دیپلم حامد ۱5

 دارخانه 33 لیسانسفوق عسرین ۱1

 کشاورز 91 سوادبی خلف ۱7

 کشاورز 75 سوادبی ناصر ۱9

 آموزدانش ۱1 دبیرستاناول علی ۱1

 آموزدانش ۱5 راهنماییسوم رضا ۱1
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 پژوهش محدودۀ

ازهاآنازمورددومیان،ایندرامااست،شدهاجراادیزیسدسازیهایپروژهایالماستاندر

ازتعدادیمجدداسکانوجاییجابهسببزیراهستند؛برخوردارزیادیبسیاراهمیت

هاپروژهاینترینمهماز.اندشدهسدهادستپایینوباالدستحوزۀدرروستاییهایسکونتگاه

درکهسدهاییازدیگریکیسیمره،سدبرعالوه.کرداشارهکنگیرسدوسیمرهسدبهتوانمی

استایوانشهرستاندرواقعکنگیرسدرسید،برداریبهرهبهوساختهشدایالماستان این.

کوچدرنهایتواحداثشمیرانتنگۀمحدودۀدرسد اهالیجاییجابهواجباریموجب

کهسفلیسرتنگروستای داشتندسدباالدستودریاچهحوزۀدرشد سکونت اکثریت.

اسکانایوانشهرکیلومتریچنددرواقعاندیشه،تأسیستازهشهرکدرروستا،جمعیت

خودقبلیروستایهاینزدیکیدرعلیاسرتنگروستایبهخانوارچهلبهنزدیکیافتند.

ایوانوبندعبارسمانندشهرهاییبهاهالی،ازدیگربخشیوشدندساکنوکردندمهاجرت

کردندمهاجرت سفلی،سرتنگروستایبرعالوهکهبودشدهبینیپیشسد،ۀاولیبرنامۀدر.

دراماشود،میجاجابهنیزبودند،واقعهمازکیلومتریسهفاصلۀدرکهعلیاسرتنگروستای

.نشدجاجابهعلیاسرتنگروستایبنابراینشد؛کاستهسدارتفاعازپروژه،پایانیمراحل

کنگیرسدپروژۀکهمنفیتأثیراتماندند،باقیخودفعلیمکاندرروستاایناهالیهرچند

مجدداسکانواجباریکوچتجربۀازکمترچیزیاست،دنبالداشتهبهروستاایناهالیبرای

درسدسازیپروژهتأثیراتمطالعۀبهرامیدانیکارزمانازبخشیدلیل،همینبهنبودهاست.

پروژهاینمحدودۀ.دادیماختصاصعلیاسرتنگروستایوسرتنگاندیشۀتأسیستازههرکش

سایتسیمرهوسددستپایینحوزۀدرتخالبوبلوطداروروتهچمشیر،چمروستاهایشامل

جدیدمکاندرمجدداسکانوجاییجابهدلیلبه)سرتنگاندیشۀشهرکتأسیستازه و(

شروع۱315سالماهدیاواخرازپژوهشاین.استایوانشهرستاندرعلیاسرتنگروستای

یافت.ادامه۱011سالشهریورماهاوایلتاوشد

 تحقیق های یافته
وسدسازیهایپروژهازدستهآنمعموالً محلیجوامعمجدداسکانوجاییجابهبهکهاجرا

برایفراینداین.گذارندمیجابهتأثرمجمعیتبرفرساییطاقتمنفیتأثیراتشوند،منجرمی

براساسادامه،در.استآزاردهندهباشد،گذراندهسرازرازاییآسیبتجربۀچنینکههرکس

قالبدررامجدداسکانوجاییجابهمسئلۀوسدسازیهایپروژهتأثیراتتحقیق،اینیافتۀ

 .کنیممیتشریحفرهنگیواجتماعیاقتصادی،بعدسه
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 شده های محوری استخراج . مقوله1جدول 

 ابعاد محوری مقولۀ مفاهیم

ای،مرحلهپرداختونقدیجبرانسیاستسوزی،فرصتها؛تعللوتأخیرها

گذاریسرمایهزمینۀدرناکافیدانشمسکن،وزمینبخشدرسوداگری

وعدهرؤیاپردازیدریافتی،هایغرامتروی از برگرفته ووعیدهایهای

 خاطراخذوام.نشینیوبدهکاریروستاییانبهیندگانومسئوالن،اجارهنما

 و سرمایه تهدید

 امنیت کاهش

 اقتصادی

 
 

 

 
 

 

 

 

 ابعاد

 اقتصادی

 
 

ازبین روستایی، معیشت الگوی با جدید زیست فضای منابعناسازگاری رفتن

تک اقتصاد وضعیتموجود، از مردم نارضایتی زنان، تکیدرآمدی با برقطبی ه

نداشتنروستاییاندرآمدمردان،گرایشبهکارگریومنابعدرآمدناپایدار،مهارت

هایزراعی،محدودیتپرورشداموطیوررفتنزمیندرکارهایخدماتی،ازبین

دلیلهایاقتصادیبهدلیلفضایناکافیومسائلبهداشتی،محدودشدنفعالیتبه

 هایکشاورزیوباغات.زمینفاصلۀبینمحلسکونتبامحلکارو

 

 

 سطح کاهش

 و اشتغال رفاه،

 درآمد

خانهترک آسیببرداشتن بهها، پایین درآمد و فقر مساکن، منظورپذیری

ساخت اعطایمجوز عدم بالتکلیفینوسازی، نوسازیبافتفرسوده، و وساز

درخصوصجابه دهه،اهالیروستایسرتنگعلیا دو جاییبهمدتبیشاز

 انشزمیندرروستایتلخاب،مهاجرتوایجاددلهرهونگرانی.ر

گرفتار شدن در 

چرخۀ فرسودگی 

 و رانش زمین

هایدیمیبهآبی،توسعۀباغاتانگور،دسترسیسریعبهمراکزتبدیلزمین

هایمستحکمونوساز،افزایشبهداشتدلیلنزدیکیبهشهر،خانهدرمانیبه

 مسکن،مجتمعگردشگری.

 مادی منافع

ومکانازشدنکندهاجتماعی،شیرازۀگسستنوجامعهبهپولگسیل

ازبینحسگیریشکل گیریشکلوارگانیکیهمسایگینظامرفتنغربت،

بینموزاییکی،همسایگیروابط نزاع و درگیری انزوا، و القایحسغربت

زنانوسویازخسارتمطالبۀوشکایتومیراث،اعضایخانوادهبرسرارث

 ها.همسایهبینصمیمیتوارتباطاتکاهش

 

 گسست

 اجتماعی
 

 

 

 ابعاد

 اجتماعی

 
 

آیندۀبازگشت،بهمیلومهاجرتآینده،ازترسدرماندگی،وبالتکلیفیاحساس

کارنیرویازتلخابروستایشدنخالیدرآمد،وشغللحاظبهروشنچنداننه

 درماندگی.وبالتکلیفیاحساسسنتیومعیشتبرایجایگزیننبودجوان،

 ای آینده و ابهام

 نامعلوم

هایاخالقی)بداخالقیوفحشونبودنزناندرترددهایخیابانی؛ناهنجاریراحت

زنی،تضادمنافعجامعۀمیزبان)روستایدارشدنجوانان،برچسبناسزاگویی(،سابقه

 شدۀروستایسرتنگسفلی(جاسرتنگعلیا(ونوساکنانمیهمان)اهالیجابه

 اجتماعی ناامنی

 و راحت نبودن

 

کاهشروانی،-روحیهایبیماریجسمانی،هایبیماریرواجوسکتهافزایش

بیکاریشیوعنشینی،خانهویکجانشینیتحرکی،بیسالمندان،سالمتسطح

تطابقعدمجمعی،خاطراتتهدیدزدایی،مهارتسالمندان،وجوانانبین

محیطزندگیوکارعادات وازدستخانمانبرایسوگواریجدید،با رفته

 آینده.دربارۀاضطراب

فشارها  افزایش

 های استرس و

 چندجانبه



 ۱011،بهاروتابستان۱۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱11

 

 شده های محوری استخراج . مقوله1دول ادامه ج

 ابعاد محوری مقولۀ مفاهیم

ازبینازبین جمعی، خاطرات تهدید بومی، هویت و اصالت رفتنرفتن

 .مسنتی،ذهنیتمنفیبهنامخانوادگیوترویجپدیدۀشهرگراییورسوآداب

 رفتن بین از

 های پشتوانه

 فرهنگی

 

 ابعاد

 فرهنگی

 

 
 

وسازها،گرایشبهمدوتجمالتدربینجوانان،چشمیدرساختچشموهم

و شهری زندگی سبک بین فرهنگی تضاد جوانان، توقع سطح افزایش

 ج.وتغییرشکلازدوا روستایی

 رفتنازبین

 زندگی سبک

 روستایی

 ها شرح و تفسیر یافته

 اقتصادی امنیت کاهش و سرمایه تهدید

تهدیددارند،همراهبهمتأثرجوامعبرایسدسازیهایپروژهکهپیامدهاییترینمهمازیکی

استروستاییاناقتصادیامنیتکاهشوسرمایه قضیهایندرعواملبسیاریمیان،ایندر.

بیشتردرکهاشارهکردنقدیجبرانهایسیاستبهتوانمیهاآنجملۀازهستندکهخیلد

شودمیاستفادهسدسازیهایپروژه ودرآمدتنهانهنقدی،جبرانسیاستگفتتوانمی.

قبلازبدترشرایطیدرراجمعیتاکثریتبلکهگرداند،بازنمیپیشینحالتبهراافرادمعیشت

کهماندبازمیواقعیتاینبهتوجهولحاظازجبرانی،رویکرداین.کندمیرهایشخوحالبه

دچارریزیبرنامهفرایندطوالنیدورۀطولدراغلبنوساکناناکثریتزندگیاستانداردهای

بالفصل،هایسالنخستیندرکهاستاتفاقیاینو(سالدهطیاغلب)شودمینزولوافت

دهدمیرخنیزپیشینشانزندگیمحیطازشدندهرانبیرونازپس تأخیردراین،برعالوه.

از.استشدهآنبهایوارزشکاهشسببآنبودنایومرحلهشدهتعیینخسارتپرداخت

دلیلهمینبهخردشدهاست.وتقسیمخانوادهاعضایتمامبیندریافتیخسارتدیگر،سوی

 .نداردوجودوکارکسبیاندازراهوگذاریسرمایهامکان

دیگر مسکنوزمینبخشدرگرانیوتورمافزایشنقدی،جبرانسیاستپیامدهایاز

بهایافزایشدلیلبهجاشده،جابهروستاهایاهالیسرمایۀازبخشیشدهموجبامراین.است

مشارکتبرودبینازبهااجارهومسکنزمین، نظر از آگاه. در کوتاهی وسکنندگان، ازی

هایغیراصولیوتبعیضدرجایی،کارشناسیرسانیدربارۀعواقبوپیامدهایسدوجابهاطالع

غرامت اجارهپرداخت بهها، بدهکاری و درنشینی کافی دانش نداشتن و وام اخذ دلیل

گذاریرویخسارتدریافتینیزازعواملتأثیرگذاردیگردراینزمینههستند.بهگفتۀسرمایه

یهروستاییکهدرآمدنقدیآنچنانینداشت،برایپولیکهبابتخسارتبهاوپرداخت»رهاد:ف

هیچبرنامه چیزهایدیگریشد، وسایلمنزلو فقطخرجخریدماشینو اونو اینداشتو
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برخیدیگرازاهالی«کرد.بههمینخاطراالنخیلیازروستاییانتوشهرمستأجرهستن.می

هادیدندوآنهایخودپررنگدادنسرمایهنقشنمایندگانومسئوالنرادرازدستروستانیز

سازیمردمتأکیدداشتوبیاناهللبرآگاهدانستند.روحهایخودرفتنداراییرامسئولازدست

 اینگرفتاریمسئوالناستانبایدطوریمدیریتمی»کرد: دچار نشن.کردندکهمردمما ها

دادنکهقرارهاینجاچهاتفاقیبیفتهوبرایکردنوتوضیحمیکممردمروتوجیهمیبایدکم

تصمیمروبهمردمواگذارمیسازیوبسترسازیمیمردمزمینه گفتنکردنوبعدمیکردن.

جاییدرزندگیشماخیلیتأثیرجاکننواینجابهکهسدسازیچیهست.قرارهشماروجابه

ذارهمی پرداختخسارتع«. تبعیضدر این، بر گرانیمسکنوالوه و سودجوییدالالن ها،

نوبۀخودبرقدرتخریدروستاییانتأثیرمنفیداشتوایفراهمساختکهبهزمینرازمینه

ایاومدنبهیهعده»دلیلاخذواممسکنبدهکارکرد.بهگفتۀرحمان:درمرحلۀبعدآنانرابه

ایدیگهخسارتدادن،بعدهمبهروستاروترککردن.درمرحلۀبعدبهعدهپولدادن،بعد

وجودبیاد.یهدفههاتوشهرایوانبهایدیگه....اینمسئلهباعثشدیکسریناهنجاریعده

باعثگرونیزمینوملکتوشهرایوانشد.یهعدهداللاینوسطحسابیسودبردن.اونعده

شدتآسیبدیدن؛وفکراقتصادینداشتن،بهتدریافتکردهبودن،برنامهازمردمکهخسار

اونگروهبیچارهبه نخریدن؛صبرکردنکهبعداینکارروانجامبدن. موقعخونهنساختنیا

«.ایبخرنشدن.دیگهنهتونستنخونهبسازننهخونه

 درآمد و اشتغال رفاه، سطح کاهش

مردمانیاکثریتزندگیاستانداردهایچراکهداردوجودموضوعیناتوضیحبرایزیادیدالیل

.شودروروبهافولباسالچندینگذشتازبعداستممکناند،شدهجاجابهسددلیلبهکه

در.استمرتبطایتوسعهکالنهایپروژهبرایریزیبرنامهبلندمدتافقبادالیل،آنازیکی

بهبودبهکارگزارعناصردیگرودولتکهاستنامحتمل،پروژهاجرایزمانیدورۀطول

استممکنشوند،میجاییجابهبهوادارکهآنانبه.بپردازندپروژهاجراینواحیهایزیرساخت

پروژه،اجراینواحیدریاببخشندبهبودراخوداسکانشرایطنبایدکهکننددیکته

کنندآغازراایتازهاقتصادیهایفعالیت کهداشتانتظارتوانمیدالیلیچنینبه.

کهکننددچارحالتیآنازبدترشرایطیبهرامردموشودروروبهافولبازندگیاستانداردهای

شدندمیروروبهآنباپروژهاجرایعدمصورتدر زندگیاستانداردهاینزولدومدلیل.

ساکنانفیزیکیراندنبیروننوساکنان،اکثریت دارد:است پیامد دو اسکان۱که مجدد.

استفرسایندهایتجربه بایدنوساکنان،(پیشیناراضیاز)فیزیکیشدنراندهبیرونازپس.

شوندساکنتازههاییخانهدریابسازندخودبرایایتازههایخانه روستایی،نواحیدر.
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.بیابندخودبرایدیگریمشاغلیابپردازندجدیدمزارعکشتوسازیآمادهبهبایدنوساکنان

رانده۱است؛ترگرانوترطوالنیاغلبکارمحلبهخانهازمکاننقلصورتایندر شدن.

شیوۀوزندگیاقتضائاتونیازهاجدید،مکاندرکهطوریبهگزینیمکانمرحلۀدرفیزیکی

ی،کاهشسطحاشتغال.ازدیگرتبعاتاقتصادیپروژۀسدسازشودنمیلحاظروستاییمعیشت

کارگیرینیروهای،عدمبهرفتنزمینودرآمدروستاییانبودهکهعواملمتعددینظیرازدست

ازدست ناامنیشغلی، سد، به مربوط مشاغل بیکاری،بومیدر شیوع روستایی، اقتصاد رفتن

تک شهریاقتصاد اقتصاد کاهشتوانجذبدر افزایشفقر، مردان، بر تکیه با عدمقطبی ،

هایزندگیوگرایشبهکارگریوکارهاییبادرآمدناپایداروعدمتطبیقسطحدرآمدباهزینه

است. بوده دخیل اینقضیه دامداریدر معیشتکشاورزیو با تطابقفضایزیستجدید

فیض ازخونه»اهللبهاینموضوعاشارهکرد: هایمجللیکههایکاهگلیاومدیمتویکاخما

نمیهیچ پا ما یعنیدیگهصبحکشاورز نداره؛ زمینخودشیادرآمدیبرایما سر بره شه

ازاونطرففقطیهخونۀخوبیدارهکهبهنظرمندامدارمادیگهسراغدامداریشنمی ره.

نمی رو کاهگلی خونۀ ازشآرامشاون روستایی اقتصاد یعنی یعنیچی؟ باشه. داشته تونه

فراستبیکاریوناامنیشغلیرا«شدندراقتصادشهریروهمنداره.ذبگرفتهشدهوتوانج

کشاورزبودن،دامداربودن.توی»نیزازمشکالتاصلیاحداثسددانستوگفت: مردمقبالً

مرغوخروسپرورشمی پرورشمیزمینخودشونبودن. دادن.کشاورزیدادن.خیلیچیزا

کنن.بقیهایکارگریمیشونبود.االناونجایهعدهیاصلیشونبود.دامداریشغلشغلیاصلی

سایتجدیداسکانمجدد،فقطمثلیه»بهگفتۀجمشید:«مونن.همبیکارنوتویخونهمی

 خوابگاهیه. اونکشاورزیودامداریزندگیودارهشهریبافتشهرکاینشهرک تو

مثلتونننمیخاطرهمینبهکردن.تمهاجرکیلومتر31بهنزدیکچوننیست؛پذیرامکان

بدنانجامکشاورزیودامداریکاردیگهروستاهای استراحتفقطخوابگاهیشهرکاین.

شهرکدرساکنزنانازدیگریکی.«کنهنمیتأمینرواقتصادشونکنه.میتأمینروساکنان

مرغیبخوادمامردمازیکیاگهنیستن،مامالاینجاکشاورزیهایزمینچون:»گفتاندیشه

زمینصاحباطراف،کشاورزیهایزمینداخلبرهوبشهخارجروستامحیطازوبدهپرورش

هاتونمرغدینمیاجازهچراکهکنهمیاعتراضآدمیست،غریبهوندارهنسبتیهیچماباکه

 .«منکشاورزیزمینداخلبیان

گرفتارشدن در چرخۀ فرسودگی و رانش زمین
پروژهی اجرای تأثیرات از دیگر فرسودهکی سدسازی، بافتهای از بخشی تخریب و شدن

نزدیکیدریاچۀسدواقعشده عواملمتعددیدرشکلروستاهاییاستکهدر گیریایناند.
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دربرنامه هایاولیهوحتیدرحیناجرا،ارزیابیجامعیازریزیچرخهدخیلهستند.معموالً

یکطرفتعدادیازعملنمیهایسدسازیبهروژهتأثیراتمختلفپ از بههمیندلیل، آید.

شوندوازدستهستند،گرفتارچرخۀفرسودگیمیروستاهاییکهدرحوزۀباالدستوپایین

به شاهدتخریبطرفی، دریاچۀسد، با خاطرفاصلۀنزدیکوفاصلۀاندکتعدادیازروستاها

ها،دیوارها،سکوهاومحلنگهداریبرداشتنوتخریبخانهرکهایکشاورزی،تبخشیاززمین

ناپایداریکالبدیوبافت برایناساس، محدودههایفرسودۀشکلاحشامهستیم. هایگرفته،

مرورزمان،موجبپذیریدربرابرمخاطراتطبیعیمانندزلزلههستند.اینمشکالتبهآسیب

بهروستا،ایجادنگرانی،دلهرهوترسازرانشزمین،شدنمحیطزندگی،کاهشتعلقنامناسب

مهاجرتبالتکلیف مالی، امنیت نداشتن روستا، ترک یا ماندن درخصوص اهالی کردنبودن

افزایشمیلبهمهاجرتمی ساکنانیا بخشیاز بحثکنگیر،سدپروژۀاولیۀطرحدرشود.

مطرحنیزعلیاسرتنگروستایاهالینیومنازلمسکوکشاورزیهایزمینوتملکجاییجابه

در روستایزمانهمواولیههایسالبود. کشاورزیهایزمینازبخشیسرتنگسفلی،با

کارادامۀدراماشدند،تصرفداشتند،قرارسدمخزنمحدودۀکهدرنیزسرتنگعلیاروستای

کنارگذاشتهشد.اینجاییجابهبرنامۀروستاازاینبهدودهه،ناگهانوبعدازگذشتنزدیک

زمان از زمانزنیکلنگروستا تا ازمحدودۀدرشدنواقعدلیلبهبرداری،بهرهپروژه سد،

.ازآنجاکهدسترسیمردمبهمنابعتوسعهقطعشدمحرومازخدماتدولتیبسیاریدریافت

ازنداشتهوکاروساختوسازیدرروستاراهامجوزهیچنوعکسبشدهوآن اند،مردمعمالً

ایناند.اند،ناتوانماندهشاندرسرداشتههاییکهدربارۀبهبودوضعیتمعیشتپیگیریبرنامه

ازطرحگیریبهرهبابعدبه۱391دهۀکهازاواسطدیگرروستاهایبرعکسشدسببقضایا

نوسازیبهسازیبرایاعطاییتسهیالت روستایکردند،اقدامروستاییفرسودۀهایبافتو

ودرآمدفقردلیلبهدرادامه،ودلیلهمینبه.بهسرببردبالتکلیفیدرهمچنانسرتنگعلیا

روستاروایناهالیمیاندرایناعتیادآمارسدسازی،پروژۀاجرایازبعد)روستااهالیپایین

شدهشناساییتالبهاعتیادموردمب37بهدرحالحاضرنزدیککهطوریبهنهاد؛بهافزایش

است بهسازیوساز،ساختهایهزینهافزایشوبازارنوساناتو( نوسازیامکان منازلو

ازروستادارایزیادیبخشاکنونهمونبودفراهمعلیاسرتنگروستایاهالیبرایمسکونی

سدودریاچۀبهینزدیکدلیلبهعالوهبراین،.استکاهگلیقدیمیهایخانهبافتفرسودهو

بسیاریوزیرکشاورزیهایزمیننفوذآببه سببترکبرداشتهوهاخانهازمنازلروستا،

آنپذیریآسیب استشدهطبیعیبالیایبرابردرها ازدیگریکینیزتلخابروستای.

استکه711بربالغجمعیتیباروستاهایی .داردقرارسیمرهسدنیروگاهمجاورتدرنفر

هایلغزشوهارانش.داردقرارکشاورزیهایزمینوروستاییمنازلرویروبهسد،هایتوربین
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است.شدهمسکونیهایخانهبرداشتنوترککشاورزیهایزمینتخریبموجبسد،ازناشی

دهانۀدرقرارداشتنروستادلیلبهایجادشدهووحشترعبازرانشزمین،ناشیدلهرۀترسو

جملهعواملیاز...وهازمینتخریبدلیلبهمالیپذیریآسیببارندگی،فصولدراالخصبسد

بینجمعیذهنیویروسیککهبهاست بهمرورزمانتبدیلاهالیدر وترکفکرشدهو

دلهرۀراباکابوسوشبشانتلخابروزواهالیزیراسازد؛میپررنگهاآنرادرذهنجاییجابه

 .کنندمیروستاسپریوتخریبنزمیرانش

 مادی منافع
وپیامدهایهاهزینهواسکانمجدد،جاییجابهطرحآن،تبعبهوسدسازیهایپروژهاگرچه

مادیمنافعودرآمدهایتحقیق،کنندگانمشارکتازازنظربرخیداشتهاست،دنبالبهمنفی

باغداریمشاغلیتوسعۀموجبیاداشتههمراهبهنیزجدیدی استنیزمانند جملهشده از .

مصاحبه در آنپیامدهایمثبتیکه به نیز عبارتها شد، اشاره ها از: اقتصاد۱اند کمکبه .

.توسعۀکشاورزیوباغداری؛3هایصنعتیوکشاورزی؛.تأمینآببخش۱جامعهومنطقه؛

بهآبیودسترسیسریعبههایدیمی.تبدیلزمین5هایمستحکمونوساز؛.ساختخانه0

.کاهش5شدنفاصلۀبینشهروسایتاسکانمجددجدید؛.کم0مراکزدرمانیوبهداشتی؛

رفتهزینه مهمهای از دیگر یکی وضعوآمد. بهبودبخشیدن طرح، مثبت پیامدهای ترین

هاآنهایزندگیشهریوروستاییکهدرمسکنترینتفاوتبهداشتروستاییاناست.ازمهم

می خانهاحساس بیشتر است. مساکن این بهداشت وضعیت در تفاوت روستاییشود، های

لحاظبرخورداریازحمامودستشوییوورودوخروجهوایتازهبهداخلخانهدرمقایسهبابه

نابرابریروابط سببایجاد همینمسئله داشتو وضعیتنامناسبیقرار در مسکنشهری،

کلیمشکالتحمامودستشوییونظافتستاشدهبود.ساختمسکنجدیدبهمیانشهرورو

گفتۀ به است. شده نیز کاهشبیماری رعایتبهداشتو سببسهولتدر و کرده حل را

 می»جمشید: کمک منطقه اقتصاد و جامعه اقتصاد به پدیدۀسدسازی به توجه با کنه.

آقاسداومد،ما»حمیدنیزمعتقدبود:«کنه.هایکشاورزیزیادیروآبادمیخشکسالی،زمین

هایزمینماهزارمتربود.سدروکهزدن،االنآبتانزدیکی۱5یهزمینیداشتیمنزدیکبه

االنهمکه نزدیکبهسههزاردرختانگورکاشتیم. االنیهباغانگوراحداثکردیم. اومده.

کنیم؛یعنیماتاسیصدمیلیونازشبرداشتمیدادنشه،میانگیننزدیکبهدویستزمانثمره

درجاییدیگراز«تانزدیکبهسهچهارسالدیگهتایکمیلیاردهمفروشخواهیمداشت.

 کنارشهرخونه»مصاحبۀخودنیزاشارهکرد: همهاومدیماینجا، امکاناتیداریم.ایساختیم،

البته»اهللنیزعنوانکرد:روح«دونه.رونمیست،ولیپدرماینچیزاخونهمستحکموضدزلزله
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هایهمداره.فاصلهتاشهرکمترشده.بهنظرمنهاییداشت؛یهخوبیجایییهبدیاینجابه

«شدنمسافتودسترسیبهخدماتدرمانیبهترشده.فقطازنظرکم

 اجتماعی گسست
شدنراندهبیرونهنگامدرلباغخانوارهاوخویشاوندیهایبندیگروهمحلی،اجتماعات

فروبپاشندوبشکننددرهمکههستندآنمستعدفیزیکی وشکستندرهممعنایبهاین.

این.استمتقابلرسانیکمکهایشبکهرفتنازدستواجتماعیسازمانساختارهایخردشدن

اول،حلۀمردر.استداشتهمتعددیدالیلسرتنگجاشدۀجابهروستایاهالیمیاندرگسست

پروژهاجرایزماندر.هستیمروستاییجامعۀبه،(دریافتیخسارت)پولسیلشدنروانهشاهد

ارثتقسیم»مسئلۀنقدیپرداختسیاستاجرایدلیلبهو آمدمیانبه« دیگرعبارتبه.

اختالفاتوهادرگیریبهدرنهایتخانوادهاعضایتماممیاندردریافتیخسارتپولتقسیم

شدخ انوادگیمنجر شیوۀجدید،مکاندرمجدداسکانوجاییجابهازبعددیگر،سویاز.

روش،اینپیامد.بودکشیقرعهصورتبهوساز،ساختبرایشدهبندیقطعههایزمینواگذاری

درگذشتهدر.بودموزاییکیهمسایگیروابطگیریشکلوارگانیکهمسایگینظامرفتنازبین

همسایگانباراارتباطبیشترینوتریننزدیکها،خانوادهوافرادسرتنگ،روستایاهالیمیان

درشدهبندیقطعههایزمینوشدچالشدچارروابطاینجاییجابهازبعداماداشتند،خود

.استمتردویستآنمتراژوگرفتقراراهالیاختیاردرکشیقرعهصورتبهجدید،مکان

خویشاوندیروابطنیزوقبلیهمسایگیهاینظامبهتوجهبدونمسکونیقطعاتواگذاری

استگرفتهصورت موضوعاینپیامد. روابط،کاهشاجباری،همسایگینارضایتی،افزایش،

ازآنجاکهفیزیکی،لحاظبه.استبودهخویشاوندینظامخوردنضربهوصمیمتشدنرنگکم

هم،بانسبتدرهاخانهقرارگیریبااست،شدهادغامنهخاساختاردرسنتیاجتماعیساختار

سایتدرکههاییخانهباساختاراینوبیرونیشکلهمودارددرونیشکلهمادغاماین

همازکرده،تغییرقبلیهایهمسایهبافیزیکیمجاورتوشدهساختهوطراحیجدید

بهخصوصجمشیدایندر.آیدمیوجودبهیانساندیرپایروابطدرشکافیبنابراینوپاشدمی

یکیازعواملیکهدرروابطخویشاوندیبینمردمسرتنگتأثیر»کند:میموضوعاشارهاین

ومیراثروبهمیونکشیدههاوتقسیمشبودهکهپایتقسیمارثگذاشته،همینبحثخسارت

همگفتمماداشتیمچهارخانوادهباهممشکلپیداکنن.قبالًهاوباعثشدهخیلیازخانواده

زندگیمی االنچندینسالهکهروکهحیاطمشترکداشتنوتوچهارتاخونۀمجزا کردن.

اصالًباهمدیگههیچارتباطیندارن.چهارتاساختمونجدیداحداثکردنوهرکدومیهگوشه

قوانینشهرس تویشهرکاندیشههموناصولو شهرکساکنهستن. اجرااز ازیدرشبه
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کشی،روابطخانوادگیکشیباعثدورشدنمردمازهمدیگهشد.درروشقرعهدراومدوقرعه

بودنهیچتأثیرینداره.زمانهیچمعنایینداره،دوستیورفاقتهیچتأثیریندارهوهمسایه

افرادیبودنکهچهارقطعهزمینکنارهممیتقسیمزمین ولیبهشونها «ندادن.خواستن،

دانست،بیانملوکیکیدیگرازاهالیروستاکهسدراعاملتنهاییونابودیزندگیخودمی

موننابودبشه.گمسدباعثشدزندگیکنموبههمهمیهرجابرملعنونفرینسدمی»کرد:

ندارمهامتهرانهستن.االکنم.شوهرمرفت،بچهاالنتکوتنهادارمتواینخونهزندگیمی

کنم.اگهاینعروسمهماینجانبودتااالنمردهبودم.تنهاشدم.یکیازپسرامتنهازندگیمی

 «کنه.هرکسیبرایخودشزندگیمیان.کنه،هرکدومشونیهطرفیتهرانزندگیمی

نامعلوم ای آینده و ابهام
آیندتحقیق،ایندرآمدهدستبههایمقولهازیکی استمبهمۀ عمدۀهاینگرانیازییک.

آنوضعیتمورددرابهامشوندگان،مصاحبه استدورچنداننهایآیندهدرها احساس.

.اندساختهرامقولهاینکهاستمفاهیمیآینده،برایاندازپسنبودوآیندهازترسبالتکلیفی،

اضطرابوتحیردچارشودمیسببوهستندروروبهآنبامحلیمردمکهدیگریمسئلۀ

لحاظبهراروشنیچندانآیندۀجاشده،جابهروستایاهالیازبسیاریکهاستاینشوند،

بینندنمیخودرویپیشدرآمدی،وشغلی »گویدمیخصوصایندرفرشاد. دونیمنمیما:

چونخوره؛میرقمچطوریفرزندانمونوخودمونآیندۀدونیمنمیما.بیادسرمونچیقراره

فکریهمسداجرایازبعدوننریختهمابرایطرحیهیچوننبودهمردمفکربهاولاز

بهتوجهباکهکرداشارهشوندگانمصاحبهازیکیعلی«کنن.نمیوننکردهمابرایاساسی

تهرانبهاینکهیابماندشهرکوکندازدواجدهد،انجامکاریچهکهداندنمیروپیششرایط

هایشیوهرفتنازبینبنابراین؛استکردهسختراگیریتصمیمموجودشرایطاونظرزا.برود

برایجایگزینیهیچکهدهدمینشانراخودبالقوۀخطراتزمانیمردم،امرارمعاشسنتی

درجدید،مکاندراقتصادیامکاناتومنابعمحدودیتبهواکنشدر.باشدنشدهایجادهاآن

مردانازبرخیوهاخانوادهاززیادیتعدادمجدد،اسکانواجباریکوچازدبعاولسالچند

موقتیادائمصورتبهبیکارینرخباالبودندلیلبهسرتنگ،روستایجوانانوخانوارسرپرست

بندرعباسشهروهرمزگاناستانبهمعموالًها.آناندزدهمهاجرتبهدستکاروجویجستدر

 .اندپرداختهکارگریفعالیتبهوکردهمهاجرت

 جدید مکان در نبودنراحت و اجتماعی ناامنی افزایش
مباحثسیاسی، بسیاریاز در و دنیایامروز در جدید و پیچیده بااهمیت، مفاهیم یکیاز

ایفردوهایپایهاجتماعیواقتصادی،موضوعومفهومامنیتاست.امنیتازنیازهاوضرورت
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امنیت،میجامعهتلقی اختاللدر نقطۀمقابلآنناامنیاجتماعیاستکهناامنییا شودو

تواندبهدنبالداشتهباشد)توسلیوموسوی،کنندهوخطرناکیمیهاینگرانپیامدهاوبازتاب

جاییواسکانمجدددرسایتجدیدناامنیاجتماعییکیدیگرازپیامدهایجابه (.۱390:۱1

کنندگانبهاینموضوعاشارهکردند؛برایمثالبهگفتۀدکهتعدادیازمشارکتآیشمارمیبه

روح اطرافشهرکرفتدیگهنمیهازن»اهلل: بحثتوننتنهاییدر از جدا باشن. وآمدداشته

آدمراحتنیست. اینجااصالً هایخوداشارهنبودنزناندرصحبتلیالنیزبهراحت«امنیت،

 کن»کرد: خانمباور برایرفتینتویروستایسرتنگ، استفادهها نهچادر وآمدداخلروستا

همونلباسمی با خیلیراحتبودنو مانتو، خونهوآمدمیهاییرفتکردننه تو کردنکه

راحترفتمی بود، بیشتر شهرکهم وسعتشاز انتهاشکه تا روستا اول از وآمدپوشیدن.

ولیتویشهرکدیگهمی روح«اینجورینیست.کردن، ازوقتیکهپول»اهللهمعنوانکرد:

کردوخسارتروبهمردمدادن،روستایماازهمپاشید.پسربودباچاقوپدرشروتهدیدمی

«کردازپدرش.خواست.دخترداشتیمرفتشکایتکردودرخواستخسارتمیازشسهممی

بیانملوک مثلاونغاریهکهیه»به خداوکیلیکسیاینجا داره. خداوکیلییهدر داره. در

زن بقیۀ جایی. بره بخواد نداره میهجرئت میا کجا داره این ره.گن زنان« از دیگر یکی

میمشارکت تحقیق در کننده می»گوید: پا خواب از میصبح درست چایی یه کنیم،شیم

هاهمبیروندمدرکنیم.غروبمیدیموبعد،ناهاریهچیزیدرستکارهایخونهروانجاممی

هامونماروشینیمبرایلحظاتیبرحسبهمونعادتقبلیتوروستایسرتنگ.ولیبچهمی

گنبریدداخلخونهبشینیدبرایکنیمومیدنکهچرااینکارومیکننوگیرمیسرزنشمی

ازخونه واقعاً منطقۀخودخودتون. البتهاینجا راحتنیستیمنشینیخستهشدیم. موننیست.

«کهبخوایمدورهمجمعشیم.

 چندجانبه های استرس فشارها و افزایش

وفشارهایابندمیمجدداسکانِوشوندمیجابجاسدسازیهایپروژهدلیلبهکهکسانی

کنندمیتجربهرامختلفیفرهنگیواجتماعیشناختی،روانجسمانی،هایاسترس اثرات.

باربههاییبالتکلیفیومشکالتاجتماعیانسجامومعیشتشرایطها،رساختزیبرسدمنفی

بیروننامطلوبتأثیربنابرایناند؛بودهچندجانبههایاسترسوفشارسرچشمۀکهآورد

بهچندسویهفشارواضطرابنوساکنان،معیشتیشرایطبرپیشین،اراضیازفیزیکیشدنرانده

استرس،واضطرابعنصر.افتدمیاتفاقاجباریوناخواستهجاییجابهتموازابهکهداردهمراه

ارتباطدرافزاهمنحویبهکهداردفرهنگی-اجتماعیوشناختیروانفیزیولوژیک،اجزای

ومیرمرگباالترنرخوبیماریبهابتالافزایشبافیزیولوژیکاسترس.هستندیکدیگربامتقابل
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.استمرتبطنامناسبتغذیۀویکجانشینیجدید،مکاندرحدودشدنموتحرکیبیدلیلبه

وتحرکیبیکهکردندمیاشارهموضوعاینبهتحقیقایندرکنندگانمشارکتازبسیاری

ایندر.شونددچارهابیماریانواعبهسرتنگروستایاهالیازبسیاریشدهسببیکجانشینی

»گویدمیشهاندیشهرکبهداشتخانۀمسئولزمینه اینجاکهمردمیبقیۀاالن: لحاظازن،

فشارخون،بههاخیلی.اینجاستاهالیازخیلیبیماریپروندۀاالنندارن.خوبیوضعیتروحی

واقعاًچون؛بودهاصلیشعلتمهاجرتهمینکهشدنمبتالروانیوروحیمشکالتدیابتو

ودشتوبزرگفضایداشتن،تحرکبودن،دآزابودن،روستاتوکهقبالًشدن.محدودخیلی

کارداشتن،گردشبودن،فعالیتوکارمشغولداشتن،کشاورزیزمینبود،دسترسدرکوه

دیابتوفشارمثلغیرواگیریهایبیماری.بودنخوبجسمیوروحینظرازدادن،میانجام

باعثمتریدویستهایهخونمحدودۀتویمامردمیکجانشینیداره،زندگیسبکبهبستگی

جمعیتشدم،استخدام95سالازکهمنخود.بشهبیشتروبیادوجودبههابیماریاینشد

براشونپروندهوداشتنفشارخوننفرسهفقطمیزانایناز.بودنفر۱911الی۱711سرتنگ

جاهایوشهرهاتویکهاوناییغیرازشهرکجمعیتهست،11سالکهاالندادم.تشکیل

۱1دارن.پروندهمنفشارخونپیشبیمارمورد50ازبینشونکهنفره151شدنساکندیگه

ولیبود،سال11باالیاونمداشتم،دیابتیبیمارنفریهسرتنگتوقبالًداریم.دیابتیبیمارنفر

همدچارن.فشارخونبهیادارندیابتیاکهداریمسال35تا31سنینافراداالن بیشتر

مردنفرشونهفدهشونزدهفشارخون،بیمارنفر50ایناز.هستنمبتالهابیماریاینبههاخانم

هستش زنمابقی، باالستخیلیافسردگیآماراینجا. خودکشیهمموردچندینحتی.

«داشتیم.

بودهطمرتبسالمندانمیاندرومیرمرگباالترنرخباشناختیرواناسترسدیگر،طرفیاز

است داردیکدیگرازمتمایزجزءدواسترسنوعاین. فرایدکهاستچیزیآننخستجزء.

آیندهدربارۀاضطرابدیگرجزء.نامدمی«رفتهازدستخانمانبرایسوگواریسندرم(»۱113)

است جاشده،جابهمردمانکهافتدمیاتفاقزمانیهااینهردویداشتانتظارتوانمی.

دارندهایشانخانهواجدادیسرزمینبااستواریفرهنگیایپیونده وزنانمیاندرخاصه.

شوندمیآسیبدچاررونداینازکهسالمندان »گویدمیرحمانزمینهایندر. کهاینکته:

سال51باالیمردوزننفر۱51ازبیشترروستااینکهبودایننکردنتوجهبهشهاخیلی

داشت تویبودنکردهزندگیسرتنگآبادیتویسال55اینطولردهااین. وطبیعت.

بودندروکوچبودن،عشایربودن،دامداربودن،کردهزندگیمنطقهاونهایکوه روهااین.

چهاردیوارییهمیونکردن،شهرحاشیۀیاشهرواردوکندنخودشونمنطقۀازدفعهیه

متوجهکسیهیچومردنوکردنسکتهدرصدشون۱1رببالغجاییجابهاولسال.صدمتری
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ازدیگریکیفرهنگی-اجتماعیاسترس«نداد.بهاموضوعاینبهکسیهیچ.نشدموضوعاین

اندکردهتجربهراآنجاشدگانجابهکهاستمسائلی نمودهایتواندمیاسترسازنوعاین.

ومسائلنیزودلخواهمحلیاجتماعایاجدادیسرزمینازخروجباکهباشدداشتهمتعددی

سرپشترا...ووکارهاکسبها،خانه.هستندمرتبطمجدداسکاننواحییاخوردهگرهمعضالت

هایشیوهگفتنترکهمچنینوهستنداراضیباپیونددرکههابرایآنخاصهرفتن،ونهادن

.هستندنمودهاآنجملۀازاجتماعی،واقتصادیآشنای

 فرهنگی های پشتوانه رفتنبیناز

پروژه اجرای منفی تأثیرات بهاز و سدسازی ازبینهای اجباری، کوچ آن خاطراتتبع رفتن

جابهجمعیجابه احداثسدو مصاحبۀخود خلفدر تهدیدیبرایجاشدگاناست. جاییرا

رفتنخاطراتجمعیمیازبین توضیحداد: او دانش»داند. دختر تا بهآموزمندو خاطردارم.

بودمبرمشهرکلومارخونه میسیلناشیازسدمجبور کنم. اومدیماینجاایبراشوناجاره

می اینخونهخیلیسختبود. خیلیاذیتشدیم. همغربتبود. اونجا کهرفتیملومار رو ها

پنجوشم؛چوناینجاجایپدرانمونبوده.جایخاطراتمونه.هرروزساعتبینمدلتنگمیمی

کردیم.االندیگهکسینمونده.االنزدیم،شوخیمیشدیم،حرفمیشیشدورهمجمعمی

هاشونتخریبشدهاکثراًپراکندهشدن.هرکسی،یهجاییه.لومار،تهران،ایالم،کساییکهخونه

«دیگهاینجانیستن.

آداب بخشیاز کوچاجباری، احداثسدو با به نیز سنتیروستا دستفراموشیورسوم

پارسالیهجوونفوتشداینقدرمردمناراحتوغمگینبودندکه»سپردهشد.بهگفتۀملوک:

شوبانیسانتادارشداونجاخاکشکنند.جنازهنگو.چونکلقبرستونزیرآببوددیگهنمی

مردمخیلین بعدتویروستایساحلیخاکشکردند. ازاونجاهمباقایق، اراحتبلوطبردن.

اهللنیزبهتغییرنامخانوادگیبرخیازساکنانروح«بودن؛چوندیگهکسیهمراهجنازهنبود.

سرتنگیبه به منفی ذهنیت بهدلیل که کرد اشاره اصالتها و فرهنگی پشتوانۀ خود نوعی

سرتنگی استکهازبینرفتهاست: دیگهاونصمیمیتیکهدرگذشتهتوروستاداشتیم»ها

فامیلیدی نام مردم خیلیاز خبریازشنیست. تغییرگه ولیاالندیگه شونسرتنگیبود،

به ما مردم االن نامدادن. که دارم سراغ منکسانیرو فرهنگیشدن. تضاد یه نوعیدچار

تعلقاحساسوروستابهدلبستگی«شونسرتنگیبوده،بعدولیدیگهتغییرشداده.خانوادگی

آیدمیشماربهروستاییانمحلیهویتهایؤلفهمازیکیآنبه مکانبهروستاییمردمان.

مکانرفتنزیرآبوپروژهاحداثبااهالی،نظراز.هستندمندعالقهووابستهخیلیخودزندگی

احداثسدوجابهانددادهدستازراخودپیوندوتعلقرشتۀخود،اجدادیوآبازندگی با .
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اینموضوعدراظهاراتیکیازجاییاهالیروست ا،هویتواصالتروستایینیزازبینرفت.

 است: اینصورتآمده به می»اهالی انجام کشارزی سرتنگبودم، دامداریزمانیکه دادم،

بهمی کشاورزی میکردم، انجام اشتراکی توصورت ما اینکه با نباشه، خود از تعریف دادم.

ورزیهمنداشتیم،بیشترازهمهمحصوالتکشاورزیبرداشتسرتنگحتییهمترزمینکشا

زمیننداشتیمولیبهمی ما اجارهکردیم. کشاورزیانجاممیصورتاشتراکییا دادیم.ایکار

بزرگ درددل پای اگه االن نداره. وجود چیزی همچین دیگه االن ریشولی و سفیدهاترها

اهویتمابود،زادگاهمابود.ولیچهفایده؟بشینیدهمگیدلتنگسرتنگهستن؛چوناونج

رحماننیزدرگفت«تونیمبکنیم؟االنچیکارمی مردمماکشاورزو»وگویخودعنوانکرد:

می بودن بیکار که سال از ایامی بودن. زمیندامدار رورفتنداخل هایکشاورزیخودشون

سنگسرگرممی زمینچینیانجاممیکردن. رودادن، بهزمینوجینمیها سرمیکردن، ها

بههمین امکانانجاماینکارهاروهمندارن. ولیاالندیگهباتوجهبهدوریمسافت، زدن.

اوقاتبیکاری باعثگوشهدلیلمجبورن تویچهاردیواریسپریکننکه رو نشینیوشون

ن.چوناینشیوۀشدههاهمدچارمشکالتروحیوروانیوافسردگینشینیشده.خیلیخونه

«زندگیبافرهنگروستاییهمخوانینداره.

روستایی زندگی سبک رفتنازبین
جاییواسکاندرشهر،هایاولیه،جابهازدیگرپیامدهایفرهنگیناشیازسدسازیدرسال

مجدد اسکان از بعد ادامه، در و است بوده شهری فرهنگ و روستایی فرهنگ تضاد

رفتنسبکزندگیروستاییهستیم.اینموضوعدردرسایتجدیدشاهدازبینجاشدگان،جابه

مصاحبه بهگفتۀرحمان: بهاینصورتبیانشدهاست. طرزبرخوردورفتارتویشهربا»ها

کردنوطرزپوشششونمتأثرازفرهنگها،نوعزندگیمردمشهرایوان،طرزبرخوردباهمسایه

با اینو و همدامنروستاییبود چندینسال، اینموضوعاتتا آوردن. گیرخودشونبهشهر

خودشونوهممردمشهربود.بازتاباشبرایشهربدبودوبازخوردشهمبرایمردمسرتنگ

ازنظرفرهنگی،مردمروستایماباهمون»کند:رحماندرادامهبهاینموضوعاشارهمی«تلخ.

کردن،ولیتویشهرازچنینچیزیخبرینبود.برخوردمیهاصمیمتیکهداشتنباهمسایه

توجهبهخلقدنوردمییهسالممی با ولیمردمما بدونشن، وخویروستاییکهداشتن،

شون.باهمونطبعوسادگیروستاییرفتاررفتنخونهاینکهزنگهمسایهروبزنن،سرزدهمی

جاییوگسیلپولبهجامعۀروستایی،بههمراهجابهعالوهبراین،پرداختخسارت«کردند.می

جاشدگانمنجرشدهواسکانمجدددرسایتجدید،بهتغییراتفراوانیدرسبکزندگیجابه

است.بخشیازاینمبالغدریافتی،صرفخریدکاالهایرفاهیازجملهاتومبیل،کولرگازیو
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محدودیت ازطرفدیگر، است. شده هایکشاورزیویمربوطبهادامۀفعالیتهامبلمانو...

جاشدگانشدهاست؛تاحدیکهموادغذاییمصرفیدامداریسببتغییرشیوۀمعیشتجابه

اهللشود.روحهایشهریتهیهمیهایروستایی،همچونلبنیاتوگوشتنیزازفروشگاهخانواده

کهسبکزندگیشهریبهماقالباالنمعضلاصلیمردممااینه»دراینزمینهاظهارداشت:

کرد:«شده. تجمالتاشاره مدو گرایشآنانبه باالرفتنسطحتوقعجوانانو به نیز احمد

زندگیسختشده.مثلگذشتهنیست.االنسطحتوقعزنوبچه» بیکاریواقعاً هاباالرفته.

خواستیهتیمادرممیسختهواسهکسانیکهمتأهلهستن،زندارن،بچهدارن.اونموقعوق

ولیاالنگفتبایداولاینیهگونیپشمروبریسیواسهمبخرهمیدستبلوزدامنواسه م.

مونبهمناسبتفالنروزبایدفالنلباسوکفشمدروزروواسهگنزهراوفاطمهدختراممی

بخری. هم« و چشم جمشید، گفتۀ ساختبه در اهالی بین باالرفتنچشمی سبب وسازها

بافتسنتیمیانتظاراتمردموخارج از سمتشودکهبرسبکزندگیمردمبهشدنروستا

توروستاسطح»هایجمشیدبیانکرد:اهللنیزدرتأییدگفتهتأثیرنیست.روحزندگیشهریبی

ریهحده.اکثرشونیاکشاورزبودنیادامدار.انتظاراتشونخیلیپایینبود،ولیزندگیمردمد

گفتمنساخت،میچشمیزیادشد.یهنفرخونهمیزمانیکهاینجاساکنشدیم،چشموهم

هاشونروخیلیمجللچشمیخونهکمبراثراینچشموهمجوریاونوساختم.بقیههمکماین

 «ساختن.

 ریگی نتیجه
تکرارانگیزغمنحویبهکهاستداستانیآشکارکنندۀجهانسراسردرمجدداسکانتجربۀ

تعهدیوکنندمیپیدابدتریشرایطمکاننقلبهوادارشدندرنتیجۀنوساکنانغلبا.شودمی

پیرویمجدداسکانحوزۀدرموفقهایتجربهکهنداردوجوداینازاطمینانحصولبهنیز

شود تحقیقاینهاییافتهساسبرا. بهمکاننقلشاملجاییجابهومکاننقلمختلفاشکال،

.استبودهمجدداسکانجدیدسایتبهمکاننقلوشخصیمکاننقلپروژه،ۀمحدوددرجایی

مکاننقلتحقیق،ایندرکنندگانمشارکتنظرازمکاننقلنوعترینبخشرضایتمیانایندر

مجدداسکانطرح.استاجدادیوآبامنطقۀنکردنترکوپروژهمحدودۀفاطرادرجاییبه

کننداشغالرامجاورخالیهایزمینکهبدهدپروژهازمتأثرافرادبهرااجازهاینباید به؛

طبیعیمنابع)دولتیخالیهایزمینوکمافراداینتعدادکهشرطی درحوالیدرنیز(

محیطیدرتادهدمیاجازهمردمبهکارایناست؛زیراگزینهرینتمناسباین.باشددسترس

پروژهازمتأثرمردمبومیبرایراهزینهووقفهمیزانکمترینحال،درعینوبمانندباقیآشنا

 .داردهمراهبهنیز
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در چهلبهنزدیک)سفلیسرتنگروستایخانوارهایازبخشیکنگیر،سدپروژۀمورد

روستایبهدادندترجیحجاییجابهازبعدایوان،شهرستاندرکنگیرسدپروژۀازمتأثر(خانوار

ازدوکیلومتریفاصلۀدرو(بودندهمبانسبیخویشاوندیپیوندهایدارایکه)علیاسرتنگ

ودامدارغلباهاخانوادهازگروهاین.شوندساکنآنجادروکنندمکاننقلبودشدهواقعهاآن

کردهوسازساختبهاقدامخودنیازهایاقتضایبهجدیدمحلدرکههستندکشاورز واند

سامانروستاییزندگیسبکودامداریپیشۀبامتناسبراخودزندگیومسکونیفضاهای

اندداده ومکانباقبلیپیوندهایحفظومنطقهدرماندندلیلبهنوساکنانازدستهاین.

وکشاورزیهایزمینبهآساندسترسیوشانمعیشتینظامظحفهمچنینوخودطبعیت

مکانباممکنزمانترینکوتاهدرواندکردهتجربهراکمتریمنفیپیامدهایخود،باغات

ترینمناسبجدید،سایتدرمکاننقلبامقایسهدرمکاننقلازنوعاین.اندشدهسازگارجدید

خصوصایندرکردندمشارکتتحقیقایندرکهاکنانینیزنوساکثرورودمیشماربهگزینه

ممکنحلراهبهترینپروژهمحدودۀاطرافدریافتناسکانوماندنباقیکهاندالقولمتفق

.آیدمیشماربه

بدین.استشخصیمکاننقلمکان،نقلاشکالازدیگریکیتحقیق،اینهاییافتهبراساس

کنندمدیریتخودشانرامکانشاننقلدهندمییحترجمردمازبعضیکهمعنی بهکاراین.

ریزیبرنامهآنبرایقبلازکهشوندساکنجاییدرخود،انتخاببهتادهدمیامکانهاآن

گروهاین.داردهمراهبهبرایشانبهتریدرآمدیهایفرصتکنندمیفکرکهجایییااندکرده

باقبلازکههستندکسانیوجوانانازبخشیفرهنگیان،دان،کارمنمرفه،هایخانوادهشامل

افراداین.هستندروستانشیننیمه-شهرنشیننیمهنوعیبهوآشناییدارندشهریزندگیسبک

درودارندنیازکمتریپشتیبانیبهشوند،میمتحملآوارگیطیکهزیانیوضرربازیابیبرای

شوندمیکمتریخسارتوآسیبدچارجاشدگان،جابهاقشاروهاگروهسایرباقیاس شکل.

استپروژهمجدداسکانسایتبهمکاننقلجایی،جابهسوم رجحانواجدمعموالًگزینهاین.

داردبیشتریعمومیتامااست،کمتری کنندمیمکاننقلکهمردمیتمامکهحالعیندر.

بستگیمنتخبشانگزینۀبهغرامتوکمکاینکیفیتکرد،خواهنددریافتغرامتیاکمک

دارد کمتریننیازمنداند،کردهانتخابراپروژهمحدودۀدرجاییبهمکاننقلکهافرادی.

اندکمک اما تریمناسبحمایتیبستۀبهاند،برگزیدهراشخصیمکاننقلۀگزینکهکسانی،

کمکمیزانبیشترینبهکنند،مینمکانقلپروژهمنتخبهایسایتبهکهافرادی.دارندنیاز

.دارنداحتیاج

جدیدسایتبهکهکسانیبرایاغلبسدسازیهایپروژهنتایجحاضر،مطالعۀبراساس

سومنوعدهدمینشانتحقیقایننتایجاند،شرایطنامناسبیایجادکردهاست.کردهمکاننقل
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باکه)ایالماستاندرکنگیرسدپروژۀباارتباطدرجدیدسایتبهمکاننقلیعنیمکان،نقل

ایوانشهرچندکیلومتریفاصلۀدرسفلیسرتنگروستایمجدداسکانوکاملجاییجابه

استبودههمراه عنوانآنباازتوانمیکهطوریبهاست؛داشتهنامطلوبینتایجوپیامدها(،

ایجادشدهنامطلوبنتایجبرایانتومیکهدالیلی.بردنامبخشنارضایتوضعیفمجدداسکان

ازاندعبارتکردذکر ارادۀنبودومالیتواننداشتنمناسب،ریزیبرنامهوتخصصنبود:

اند،شدهوادارمجدداسکانبهکهآناندرموردهاوپروژهمجریهایدستگاهسویازسیاسی

اینکهبردنامنامناسبزینیگمکانونیزمشارکتنبودتوسعه،هایفرصتومالیجبراننبود

.استبودههمراهمتعددیفرهنگیواجتماعیاقتصادی،منفیپیامدهایباموضوع

ازیکیاستممکنکافیوجوهبهبهنگامپذیریدسترسیکهداردآنازنشانمطالعهاین

حتوضیرامجدداسکانعملیاتمطلوباجرایدرناکامیکهباشدقدرتمندیومؤثرعوامل

خواهدتمامگراناجراشوددرستکهمجددیاسکانکهباشندواقفبایدریزانبرنامه.دهدمی

ومطلوبفرایندیکاجرایبرایسیاسیارادۀدهدمینشانحاضرمطالعۀاین،برعالوه.شد

هایپروژهازکوچکاقلیتیدرتنهاکهاستخصوصیاتیازهمچنانمجدد،اسکانبخشرضایت

تعهدنداشتنشده،شناساییخصوصایندرکهرایجینواقصجملهازوداردوجودیسدساز

پروژه،اجرایوریزیبرنامهنهادیساختارسرشت.استمجدداسکانموضوعبهدولتیمقامات

ایمنطقهتوسعۀبهمربوطترکالنموضوعاتومجدداسکانقبالدررفتارچگونگیجهتاز

توانمیخصوصایندر.داشتخواهدایعمدهتبعاتبرخوردارند،اهمیتزانوساکنانبرایکه

درمجدداسکانوجاییجابهمسئلۀخصوصدردولتیمقاماتکههاییسیاستازیکیگفت

است؛خودحالبهمجدداسکانبرنامۀرهاشدنوگیریتصمیمعدمسیاستاند،گرفتهپیش

رضایتومشارکتبدونوفشارباهمراهاضطرار،تحتاهجاییجابهدرنهایت،کهمعنیبدین

استشدهموکولپایانیدقایقبهوگرفتهانجامروستاییمردمان عدمازنشانموضوعاین.

.داردمجدداسکانبرنامۀبرایمنسجمطرحینبودوریزیبرنامه

اسکانطراحیویزیربرنامهازاطالعبرایدرسچندینمطالعه،اینگفتتوانمیپایاندر

نخست:دهدمیارائهایتوسعههایپروژهاجرایازناشیآتیهایطرحدربخشرضایتمجدد

چنددرومدتکوتاهدرتواندمینقدیپرداختسیاستبرمبتنیمجدداسکانراهبردآنکه

افزایشبامهادادرامابگذارد،مثبتتأثیرجاشدگانجابهاقتصادیرفاهوثروتبراولیهسال

تقسیمجدید،ۀاثاثیواسبابخریدوتعویضدلیلبهاهالیشدنمقروضوزندگیهایهزینه

برایبانکیتسهیالتاخذدرآمد،منابعرفتنازبینبیکاری،افزایشدریافتی،خسارت

وآناقساطبازپرداختوجدیدوسازهایساخت مواجهاقتصادیافتباهاخانوادهاغلب...

اندشده درکنندهتعیینعاملیهمسایگی،وخانوادگیاجتماعی،هایشبکهحفظآنکهدوم.



 ۱011،بهاروتابستان۱۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۱70

 

جاشدگانجابهمیاندرمجدد،اسکانبرنامۀازنارضایتییارضایتورفاهسطحباارتباط

آیدمیشماربه قبلی،همسایگیواجتماعیهایشبکهحفظدهدمیزانمینشانمطالعهاین.

پذیری،جامعهدرخانوادگیواجتماعیهایشبکه.استبودهرفاهازفردرزیابیادرمهمیعامل

بعداما.دارنداساسینقشمالییااقتصادیاسترسمواقعدرپشتیبانیوخدماتوکاالمبادلۀ

خویشاوندانوهاخانوادهبیناختالفاتارث،تقسیمۀمسئلونقدیپرداختسیاستاجرایاز

هایزمینقطعاتواگذاریفراینددرکشیقرعهروشازاستفادهاین،برعالوه.ردکپیداافزایش

استشدهپیشینهمسایگیوخویشاوندینظامخوردنبرهمسببمسکونی ساکناننظراز.

آنذهنیرفاهکاهشدراساسینقشعواملایناندیشه،شهرک اندداشتههمراهبهها سوم.

برنامۀآنتبعبهوسدسازیهایپروژهدرکهاستموضوعاینبیانگرمطالعهایناینکه

درجاشدگانجابهبرابردرشمولهمهوعامرهیافتیاینکهجایبهمجدد،اسکانوجاییجابه

رامجدداسکانحمایتیبستۀتاشوددادهافرادبهانتخابحقکهاستآنبهتربگیریم،پیش

.باشدرویشانپیشمتنوعیومختلفهایگزینهگزینه،یکجایبهوکنندانتخابخودشان

وبخشرضایتمجدداسکانوجاییجابههایبرنامهبینتفاوتگفتتوانمیاینکهچهارم

منافعاشتراک»درشکستمسئلۀبهبخشنارضایت )مانندپروژهازحاصل« وآبحقها

...(وپروژهازناشیمشاغلدرکارگیریبهبرق،تولیددرآمدهایدرشدنسهیمآبیاری،

درمجدداسکانبرنامۀوسدسازیپروژۀآثاردهدمینشانتحقیقاینپنجماینکه.گرددبرمی

استنبودهیکدستوهمگنجاشده،جابهروستاهایاهالیمیان تغییراینکهآخردرسو؛

وباشدنداشتهمخوانیهمحلیاجتماعهایخواستونیازهابااگرامانیست،بدخودخودیبه

تبدیلونامطلوبغیرعادیامریبه،نشونددادهمشارکتتوسعهوتغییرفراینددرمحلیمردم

شودمی واجتماعیفرهنگی،منفیپیامدهایوهامقاومتها،واکنششاهددلیلهمینبه.

وفعالمشارکتنقشبرروازاین.بودخواهیمایتوسعههایطرحازمتأثرجوامعبرایاقتصادی

توسعههایپروژهاجرایوریزیبرنامهطراحی،فراینددرمحلیمردمپررنگحضوروواقعی

بهتوانندمیکهمثبتیپیامدهایکناردروباشدبیشترموفقیتشاندرصدتاشودمیتأکید

.شودجلوگیریپیامدهایمنفیازبسیاریازباشد،داشتههمراه

 هکارهارا و ها پیشنهاد

مجدداسکانطرحاصلیهدف آنبهکهاستآنازاطمینانکسب، اسبابزمین،کهها

بهبودراپیشینشانزندگیسطحتاشودکمکدهند،میدستازرامنابعشاندیگرومعیشت

بیاورنددستبهایهزینههیچپرداختبدونمجدداًراآنکمدستیابخشند نتایجبراساس.

 :استزیرمواردشاملسیاستیهدفاینبهدستیابیمکانیسمگفتتوانمیتحقیقاین
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۱ رفتهازدستدرآمدومعیشتاسبابدارایی،بابتکافیغرامتپرداخت. دادنازدست:

وضررنوعدوبرداللتباغاتودرختانیاخانهزمین،نظیرچیزهاییتولیدی،هایدارایی

داردزیان الف: درآمددادنازدست(بوثروت،دادنازدست( ارزشبرآورددرکهروشی.

بایدهاداراییارزشبرآورد.شودتوصیفروشنیبهبایدرودمیکاربهرفتهازدستهایدارایی

باشدکردنشانجایگزینهزینۀبامنطبق حقوقوحقبهکهسیاستیمهمهایمؤلفه.

ازاندعبارتشودلحاظبایدوپردازدمی درجایی،جابههزینۀاندازۀبهسارتخجبران:

مکاندردامخریدبهکمکوآوارهکشاورزانبرایزمینبرابردرزمینگزینۀامکانصورت

وارداجتماعهایداراییبرکهاستزیانیوضررمتوجهکهحقوقیوحقجدید،پرداخت

وجاییجابهترتیباتومکانونقلازحمایتاشکالدیگریاهزینهکمکتأمینآمدهاست،

اجباریکوچحقپرداخت بهبایدمالکیترفتنازدستخسارتجبرانایدئال،حالتدر.

باچهبتواننددیدهآسیبافرادکهنحویبهباشد؛پرداختزماندرهاداراییروزقیمتبهای

بازارازایمقایسهقابلچیزباراشانرفتهازدستداراییآن،بدونچهپروژه،مدیریتکمک

وابستههاداراییبهکهایبالقوهدرآمدهایرفتنازدستخسارتمشابه،طوربه.کنندجبران

 شود؛جبرانمشخصزمانیدورۀیکطیرفتهازدستدرآمدقدربهبایدبودند،

خدماتوامکاناتکهاستمکاننقلبرایهاییسایتتدارکشاملمکانکهنقلبهکمک.۱

جاییجابههایریزیبرنامهدرمهمیعاملمجدداسکانسایتانتخاب:باشدشتهدامناسبی

استمکاننقلو غالباًشد،اشارهآنبههمتحقیقایندرکهطورهمانحال،اینبا.

ترجیحاتیامعیشتیهایفرصتپذیریدسترسیبهتوجهبدونمجدداسکانهایسایت

هایمکاننقلدرکههاییشکستبیشترینبنابراینند؛اشدهانتخابآوارههایانسانخود

بعدی،مراحلدروآنازپسکهنحویبهبودهاست؛ضعیفانتقالازناشیرخدادهانسانی

انتخابروندبایدمجدداسکانطرحدر.استنداشتهوجودنقیصهاینبرغلبهبرایراهی

هایسایتسازیآمادهروندجزئیاتبهدبایطرح،ایندر.شوددادهشرحجزئیاتباسایت

باشدمیاندرکشاورزیتوسعۀدغدغۀاگرخصوصاًشود،اشارهمجدداسکان درهرحال.

زیرتوجهصورتگیرد:بایدبهموارد

 سایت؛انتخابمسئلۀبهنظربامیزبان،اجتماعاتوپروژهازمتأثرافرادبامشورت 

 هایفعالیتمقاصدبرایخصوصاًمنتخب،هایسایتاریپایدتعیینبرایمطالعاتیانجام

 محلی؛پرندگانپرورشودامداریوکشاورزیمثلدامداری

 باقیپروژهمحدودۀدرهایشانزمینازبخشیکهکشاورزانیبرایجاییجابهمسافتتأثیر

 اند؛مانده
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 نقشۀبامتناسبجدیدسایتفضاهایوهاساختمانسایرومسکنطراحیوچیدمان

 قبلی؛روستای

 وهمسایگیهایشبکهکردنلحاظورعایتبافرهنگیواجتماعیانسجامدورنمای

 جدید؛مکاندرخویشاوندی

 مجدد.اسکانهایسایتطراحیوانتخابدرپروژهازمتأثرمردممشارکت 

3 هایپایهاحیایکمدستیابهبودموجبکلیسطحدرکهمجددیاسکانبهکمک.

بایدمجدداسکانطرح:اندشدهمنتقلدیگرجایبهکهشودکسانیاجتماعیواقتصادی

شناساییرااستالزمدرآمداحیایکمدستیابهبودبرایجایی،جابهازپسکهاقداماتی

 :شودحاصلاطمیناندرآمداحیایازتاکردتبعیتزیررویکردهایازبایدطورکلیبه.کند

مسیردرسرعتبهتاکندکمکمردمبهبایدنقدپولنظری،سطحدر:ورمح پول رویکرد

هایگذاریسرمایهبهزدندستامکاندست،درنقدپولداشتنبا.کنندحرکتخودبازیابی

شودمیزیادبسیارتولیدی احیایبرایاقدامیعنوانبهنقدیپرداختصرفعمل،دراما.

 باشد؛مفیدپروژهازمتأثرافرادحالبهتواندنمیمختلفدالیلبهغالباًدرآمد،

زمینیکیارفتهازدستزمینکردنجایگزینشاملرویکرداین:محورزمین رویکرد

خصوصاًآورند،میدستبهزمینیروستاییمردمکهزمانیمعموالً.استدیگرجایدرجدید

شغلتغییردیگرحالتایندرند؛زیرادارخوبیعملکردباشد،شدهآبیاریتازهکهمناطقیدر

نیستالزم سبببهرفتهازدستدرآمداحیایبهکمکبرایبزرگیمانعزمینکمبوداما.

 ؛استجاییجابه

استاثربخشدرآمداحیایدررویکرداینکهنیستشکی:محورشغل رویکرد افرادی.

بدونتقریباًبودخواهندقادررند،آومیدستبهشغلیدهندمیدستازکهزمینیقبالدرکه

کنندبازیابیچشمگیرینحوبهراخودوقت،فوت کمیابکاالییبهبدلنیزشغلخوداما.

 ؛استشده

شوند،نمیپیدااحتماالًکهچیزهاییوشغلوزمینکهآنجااز:وکارمحور کسب رویکرد

ایناماشوند،میتبلیغدرآمداحیاییبراایگزینهعنوانبهدارند،محوروکارکسبرویکردهای

موقعیتبهکشاورزیکموقعیتازتغییرمثال،شغلیاست؛برایوضعیتتغییرمستلزمقضیه

ازمتأثرمردمانازبسیاریبرایاحتماالًچرخاندمیراخودشوکارکسبداردکهمدیریک

اسکانطرحدرکهجدیدیمدزایدرآهایفعالیت.آیدمیحساببهشدیدیبسیارتغییرپروژه،

باشندهمخوانپروژهازمتأثرافرادشغلیترجیحاتبابایداند،شناساییشدهمجدد صرف.
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وترمیمراستایدرواقعیایبرنامهطراحیبهتواندمیپروژهازمتأثرافرادبانزدیکمشورت

 ؛کندکمکمردمدرآمدبهبود

کهموضوعاتیازیکی:پروژهمدیرانومالکانمثابۀبهنوساکنانمنافع: اشتراک رویکرد

نافعماشتراکمفهومشود،میمطرحجاشوندگانجابهوسدسازیهایپروژهباارتباطدرامروزه

جزوگیرند،میقرارسدسازیهایپروژهتأثیرتحتمستقیمطوربهکهافرادیترتیببدین.است

سرنیاکهطورهمان.شوندمیمندبهرهسدمنافعومواهبازنوعیبهکهباشندهاییگروهاولین

آنکند،میاشارهنیز درواقعگذارندمیجدیدهایپروژهاختیاردرراهایشانزمینکهها

سهیمآنمنافعدردارندحقگذارسرمایهعنوانبهوهستندجدیدهایپروژهایندارانسهام

شوند نیستمنافعآنپرداختپیشازفراتروبیشترچیزیاهآنپیشینهایگذاریسرمایه.

 (.۱113سرنیا،)
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