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 99                                         ...سيمره سد درياچه در مستقر روستايي سكونتگاههاي اسكان نظام مطلوب انداز چشم

 مجله آمایش جغرافیایی فضا
 پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی

 1931 زمستان/ ششمسال دوم/ شماره مسلسل 

 

 سيمره سد درياچه در مستقر روستايي هايسكونتگاه اسكان نظام مطلوب انداز چشم

 رتنگيمورد: دهستان ز
 

 4مريم بيرانوندزادهو  3عبدالرضا رحماني فضلي ،2فرهاد عزيزپور، 1اله درويشيهدايت*

استاديار دانشكده علوم 2، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و مدرس دانشگاه پيام نور ارشد كارشناس1

دانشجوي دكتري جغرافيا  4 ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران -استاديار دانشكده علوم زمين3، جغرافيايي دانشگاه خوارزمي تهران

 ري دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهشگر جهاد دانشگاهي واحد لرستانريزي شهبرنامه
 21/11/12 ؛ تاريخ پذيرش: 11/8/11تاريخ دريافت:  

 چكیده
 هايسكونتگاه كاركرد و ساختار بر( ريزيبرنامه) سياسي بعد از كه عواملي مهمترين از يكي

 رودخانه روي بر كه سيمره سد. استويژه احداث سدها هب عمراني هايپروژه گذارد،مي اثر روستايي

 ويژگي علت به سد، اين. ستسدها اين از يكي است، گرفته قرار ايالم و لرستان استانهاي بين سيمره

 نيا. است داده قرار تاثير تحت اجرايش محدوده در را اسكان نظام شديدا اش كاركردي و ساختاري

 اندازچشم ميترس و مطالعه مورد محدوده كاناس نظام بر سيمره سد احداث اثرات نييتب هدف با قيتحق

. است وتركيبي تحليلي توصيفي، تحقيق، اين انجام روش. است شده انجام نظام نيا در مداخله مطلوب

 نيايي ايجغراف محدوده. باشديم پيمايشي –ايكتابخانهي آور جمع روش اطالعات،ي آورجمع روش

 شامليي ايجغراف محدوده در مطالعه مورد نمونه تعداد. است رتنگيز دهستان روستاي14 تحقيق

 استفاده كوكران فرمول از خانوارها، و روستاها نمونه حجم تعيين براي. باشدمي خانوار184 و روستا11

. گرديد انتخابي تصادف و ييا طبقهي روشهاها نمونه تعداد به توجه با گيري نمونه روش. است دهيگرد

 مراتبي سلسله تحليل مدل از آمده دست به اطالعات وها داده تحليل و تجزيه براي ن،يهمچن

(A.H.P) سوات مدل و (SOWTا )بررسي انجام گرفته، نشان داده است كه ايجاد سد  .ديگرد ستفاده

سيمره در محدوده دهستان زيرتنگ به عنوان عامل بيروني، اگرچه از نگاه سياستگذاران امري اجتناب 

اخله ) خريد داراييها( براي سامان دادن به نظام اسكان متناسب با ويژگيهاي ولي سياست مد ،ناپذير بود

 كاركردي آن نبود. -ساختاري

 .رتنگيز دهستان سيمره، سد روستايي، سكونتگاههاي اسكان، نظام :كلیديهاي هواژ
                                                             

 hedayat_4@yahoo.comنويسنده مسئول: *
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 مقدمه

 طرح مساله و ضرورت آن

ناگزير در  «ييفضا –يمكان تيعواق» اي« ييايجغراف تينيع» کي عنوانبه سكونتگاههاي روستايي،

ي روستايي در كنار هادر عرصه هااين تحوالت و دگرگوني. معرض تحوالت و دگرگوني قرار دارند

ملي و  ايتغييرات دروني، غالبا منشاء برونزا دارد و بواسطه رخداداهاي بيروني در سطح محلي، منطقه

قرار  "هايينوآوري"گاههاي روستايي در معرض شوند. بدينسان و در پي اين فرآيند، سكونتپديدار مي

 .(21: 1311 ،يديسع) اندي روستايي شكل گرفتههاكه اغلب اصالتا در بيرون از عرصه گيرندمي

 ييروستا يهاسكونتگاه كاركرد و ساختار بر( يزيربرنامه) ياسيس بعد از كه يعوامل نيمهمتر از يكي

 يهاپروژه گذارديم اثر( اسكان ييفضا نظام) ييفضا–يالبدك و ياقتصاد -يتماعاج ،يطيمح ابعاد در

 بزرگ يسدها احداث اثر در نفر ونيليم 81تا 41 حدود در جهان در. استژه احداث سدها يبو يعمران

 (World commissionondams, 2000) باشنديم خود يزندگ محل ترک و ييجابجا به مجبور

 قبول قابل زندگي يک به دستيابي اميد به نه آنهم-يدائم يهامهاجرت نوع از ،ياجبار ييجابجا نيا

 ;Croll, 1999).رديگيم بر در را خانوارها افراد همه كه است -مرتبط مشاغل به دستيابي اميد به بلكه

Feldman, Geisler, and Simlberling, 2003) اثرات بلكه مهاجرت، ساز زمينه تنها نه رخداد اين 

 از شغلي، هايفرصت و درآمدي منابع رفتن بين از و كاهش فقر، رينظ يديگر نامطلوب يامدهايپ و

 تحرک كاهش ،ياجتماع-ياسيس يثباتيب ،يامنطقه نابرابر توسعه دار،يپا شتيمع دادن دست

 ،(روستاها) ييفضا يهاعرصه يبرا را يطيمح ستيز يشكنندگ شيافزا و كالبدي فروپاشي ،ياجتماع

 بدنبال داشتند، اي ناحيه و محلي اقتصاد در توجهي قابل سهم ديرباز از كه اي نقطه منابع عنوانبه

 شده جابجا افراد مجدد اسكان و فقر ،ذكر شده يامدهايپ بين از(. Scudder, 2005) است داشته

 از و ينينش هيحاش ،يكاريب سبب خود پيامدها اين ،كه چرا .است بوده سياستگذاران موردتوجه شتريب

 (.Word Bank, 2001) است شده يزراع نيزم دادن دست

 يآب منابع به يدسترس تيمحدود با همواره ايدن خشک كمربند در اش يريقرارگ به توجه با رانيا

 يبرا يفنون دنبال به همواره آن ساكنان ،نرويا از. است هبودروبرو  ياقتصاد مصارف نهيزم در ژهيبو

 رشد تفكر بسط و الياست. بودند... ( و آببندان قنات، ملهج از)  آن يساز رهيذخ و يآب منابع استحصال

 مصرف شهرنشين جمعيت افزايش همراه به( ملي ناخالص درآمد رخن شيافزا بر يمبتن) ياقتصاد

 به کينزد حال به تا ،كهيطورهب. ساخت ضروري را سد احداث نظير جديدتر فنون از استفاده ،كننده

 توانسته اگرچه سدها نيا .اند شده واقع ييروستا مناطق در غالبا كه دهيگرد احداث كشور در1سد711

                                                             
 .1311 ايران، آب منابع مديريت شركت -1
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 ابعاد در نيز را ينامطلوب يامدهايپ ،يول سازند فراهم را شهرها ژهيبو نتگاههاوسك يمصرف آب منابع اند

 .است داشته بدنبال روستاها و زيست طيمح يبرا ياسيس و ياقتصاد –ياجتماع ،يطيمح ستيز

 ايالم و( كوهدشت تانسشهر) لرستان هاياستان بين سيمره ودخانهر روي بر كه مرهيس سد

 هدف با كه است( كشور بزرگ سد ده جزء) سدها نيا از يكي است، گرفته قرار( شهردره شهرستان)

 هاسكونتگاه اقتصادي –اجتماعي شرايط بهبود آبي، برق پاک انرژي توليد ها،سيالب كنترل و تنظيم

 .است شده احداث. ..و( اشتغالزايي بويژه)

 شياجرا محدوده در را اسكان نظام دايشد اش يكاركرد و يساختار يژگيو علتبه ،سد نيا

 داده قرار ريتاث تحت( شهر دره شهرستان لومار دهستان و دشت كوه شهرستان در رتنگيز دهستان)

 3 قابليت كه) اعيزر اراضي و طبيعي منابع ملي، اراضي از هكتار 2011 ،روستا 21 آب رفتن ريز. است

 .است اثرات اين مهمترين تاريخي آثار برخي و( داشتند را سال يک در جاتصيفي و شالي كشت بار

 ،است ناپذيرجتناب امرا مطالعه مورد محدوده اسكان نظام تحول و تغييريا  رخداد اين بر اثر اگرچه،

 يهايبررس 1.بپذيريد انجام ييعقال صورت به و بدرستي نظام اين تغيير كه است اين اهميت زئحا نكته

 عدم) محور فن و يساحت تک ينگاه بر يمبتن گرفته انجام مداخله كه دهديم نشان اوليه ياكتشاف

 نظام اصلي كنشگران مكاني و روحي تعلقات و منافع به توجه بدون( فضايي و يكپارچه نظاموار، رويكرد

 داراييهاي خريد با جابجايي، سياست اتخاذ با ،داشته تاكيد خود منافع  بر( مردم) محدوده اسكان

 اقدام اين. ساخت فراهم مدتشان دراز منافع تامين بدون را آنها خروج زمينه ،ناساكن اقتصادي

 يبرا و يروان-يروح يفشارها مهاجرت، فقر، بيكاري، جمله از روستاييان براي را يپيامدهاي

 بدنبال...  و ميجرا وقوع ،ينينش هيحاش چون يالتمشك بروز شهرها رينظ گريد يساننا يسكونتگاهها

 .داشت خواهد اي و داشته

 شرح به باشد،يم آن ييپاسخگو بدنبال حاضر مقاله كه يسواالت نيمهمتر مساله نيا به توجه با حال

 :است ريز

 چيست؟ سيمره سد ساخت از متاثر مطالعه مورد محدوده اسكان نظام در مداخله سياست -

 است؟ داشته روستاييان و اسكان نظام بر را اثراتي چه تسياس اين اجراي -

 چه از و است سياستي چه سميره، دس ساخت از متاثر اسكان نظام در مداخله مطلوب سياست -

 ؟است برخورداري هايويژگي

 

 

                                                             
 . 13–1 :1311 عباس، ،يديسع به ديكن رجوع ضمناً -1
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 رویكرد نظري حاكم بر تحقیق

كرد، فرض است در اين روي 1"كاركردي-پويش ساختاري"نگاه نظري اين تحقيق مبتني بررويكرد 

ي جغرافيايي، در اينجا هااساسي بر اين واقعيت استوار است كه ميان ساختار و كاركرد تمام پديده

نظامهاي فضايي، همچون شهرها، روستاها، مناطق و نواحي، نوعي پيوند تنگاتنگ و غير قابل انكار بر قرار 

كند. در اين چارچوب، پذير ميقهاي آن نظام را نمايندگي و تحقاست كه مجموعه حاصل از آن قابليت

ساختارهاي كالبدي، اعم از ساختهاي طبيعي و يا انسان ساخت، در ارتباطي تنگاتنگ با ساختهاي 

اقتصادي قرار دارند؛ البته، آشكار است كه هر دو اينها خود به عنوان نظامهاي فرعي نظام اصلي  -اجتماعي

مختلف نظام، چه كاركردهاي محيطي و چه  كنند. به همين ترتيب، كاركردهايفضايي عمل مي

عنوان نظامي فرعي، با يكديگر تعامل معنادار دارند. در اقتصادي نيز هر يک به -كاركردهاي اجتماعي

هاي فرعي ساختاري و كاركردي، در تعامل و ارتباط متقابل نهايت، تمام نظامهاي فرعي هم، اعم از نظام

افت كه كليت نظام فضايي، در محيط خود، در تعاملي چندبعدي و كنند. بدينسان، مي توان دريعمل مي

اقتصادي قرار دارد كه در نتيجة آن،  -اكولوژيک و اجتماعي -بسيار پيچيده بين اجزاي گوناگون محيطي

 .(11: 1311)سعيدي،  پذيردبا نوعي پويايي در گذر زمان تغيير مي

 

 تحقیق روش
 و اسكان نظام تيوضع ابتدا روش نيا در .است يبيترك و يليتحل ،يفيتوص قيتحق نيا انجام روش

 از متاثر محدوده اسكان نظام در مداخله استيس اثرات سپس، د،يگرد فيتوص مداخله ياستهايس

 دها،يتهد و هافرصت و ضعف قوت، نقاط به توجه با ،ر نهايتد و گرفت قرار ليتحل مورد سد احداث

 ق،يتحق نيا در اطالعات يآور جمع روش. شد نيتدو عهمطال مورد محدوده در مداخله مطلوب يالگو

 در) قيتحق نيا در يپرسشگر و مصاحبه فن از و است يشيمايپ -اي كتابخانه يآور جمع روش

 دهستان ييروستا سكونتگاه14 قيتحق نيا ييايجغراف محدوده .ديگرد استفاده( يدانيم روش چارچوب

 محدوده در مطالعه مورد نمونه تعداد .ستا(دشت كوه شهرستان يكوهنان بخش در) تنگ ريز

  كوكران فرمول از ،خانوارها نمونه حجم نييتع براي  .باشد يم خانوار184  و2روستا11 شامل ييايجغراف

                                                             
 –پويش ساختاري»ها تجربه آقاي دكتر عباس سعيدي است كه در قالب دو مقاله با عناوين اين رويكرد حاصل سال -1

كاركردي  –پويش ساختاري»( و 1311–21شماره -)مجله جغرافيا« فضايي –كاركردي رويكردي نظاموار در مطالعات مكاني
 ( ارايه گرديده است.1311سال –1شماره -مجله اقتصاد فضا و برنامه ريزي روستايي«)ريزي فضاييبديل در برنامه رويكردي

با توجه به يكي از اهداف اين تحقيق مبني بر تدوين استراتژي مداخله در محدوده مورد مطالعه، گروه تحقيق تصميم بر  -2

 0ترتيب انجام تحقيق دو روستاي رماوند و چم خزينه بعلت كمي خانوار )بهمطالعه كليه جامعه آماري داشت، ولي در فرايند 

 خانوار( و دو روستاي چم كبود و كاكاوند بعلت مشكالت دسترسي از كل جامعه آماري حذف گرديدند.  1و 
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 و درصد 0 خطا بيضر درصد، 10 نانياطم سطح از رييگبهره با فرمول نيا در .است دهيگرد استفاده

 نييتعروستاي مورد مطالعه(  11خانوار  331از كل ) خانوار 184 با برابر نمونه حجم 20/1 انسيوار

 .گرديد انتخاب يتصادف و ياطبقه يروشها هانمونه تعداد به توجه با گيري نمونه روش .ديگرد

 نظام در مداخله سياست اثرات بيان و آمده دست به اطالعات و هاداده ليلتح و هيتجز يبرا ن،يهمچن

 نظام مطلوب انداز چشم ترسيم و (A.H.P) مراتبي سلسله تحليل مدل از مطالعه مورد محدوده اسكان

دهي به در روش تحليل سلسله مراتبي براي وزن .ديگرد استفاده( SOWT) سوات مدل از اسكان

اي بين دو معيار با استفاده از مقياس ال ساعتي كه مقياسي فاصله ايمقايسه شكل، سواالت با هامعيار

ار گرفت. وزن نهايي معيارها در اين روش برايند نظرات روستاييان است. گروه است مورد سنجش قر

 استفاده كرده است.  Expert choiceو  Excelتحقيق براي انجام اين محاسبات از دو نرم افزار 

 

 مطالعه مورد محدوده معرفی

 كوه تانشهرس دهستان 11 از يكي گرفته، قرار آن محدوده در مرهيس سد كه تنگ زير دهستان

 كوهناني بخش به شرق از دختر، پل به جنوب از كرمانشاه، استان به شمال از دهستان اين .است دشت

 نقطه 14 يدارا كه زيرتنگ دهستان (.1311 كشور، وزارت) شودمي محدود ايالم استان به غرب از و

 .اندتهگرف قرار آن اچهيدر محدوده در ،سيمره سد احداث با هاآن مجموع ،بود ييروستا

 سد اچهيدر محدوده در مستقر يروستاي يهاسكونتگاه ،1380 مسكن و نفوس سرشماري اساس بر

 جمعيت و خانوار تعداد ،كه ستا حالي در اين. بودند تيجمع نفر 2117 و خانوار 342 يدارا سيمره

 ران،يا آمار مركز) بود يافته افزايش نفر 2214 و خانوار 301به ترتيببه 1311 سال در هاسكونتگاه اين

 .(1311 و 1380

، نه تنها منبع ن بخشيا .بود يكشاورز ساختار اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه متكي بر بخش

بخشي از جمعيت فعال شهري نيز با توجه به  ،بلكه دادرا تشكيل ميتوليد و كسب درآمد روستاييان 

 يبراساس آمارها. بودندبه فعاليت حق مالكيت شان در اين بخش در محدوده مورد مطالعه مشغول 

هكتار آن را 1371كه حدود  بودقابل كشت  يزراع يهكتار اراض 3410 يموجود، اين محدوده دارا

 روستاهاي محدودهج يرا ي. محصوالت زراعادديل ميتشك يآب يگر را اراضيهكتار د 2130م و يد ياراض

 بار دو سالي و گردشي بصورت كه بودد و عدس( )نخو ميحبوبات د و هندوانه خيار، طالبي، گندم، برنج،

 مشغول ...و يكارگر ماهيگيري، ،يدامدار يتهايفعال در انييروستا زراعت، كنار در البته،. ددنشمي ديتول

 .(1311لرستان، استان كشاورزي جهاد كل اداره) بودند تيفعال به
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 تجزیه و تحلیل

 سد اچهیدر در مستقر تاییروس سكونتگاههاي اسكان نظام در مداخله سیاست 
 نظام با مواجهه در سدها كاركرد و ساخت از متاثر ،رانيا در سدها توسعه و جاديا استگذارانيس

 اتخاذ را« روستاها ييجابجا استيس» مجبورند سدها اچهيدر در مستقر ييروستا يسكونتگاهها اسكان

 مجدد اسكان مناسب راهبرد اذاتخ است برخوردار تياهم از نجايا در كه يانكته يول. ندينما

(Resettlement) است ييروستا يسكونتگاهها . 

 طيشرا به توجه با زانيربرنامه ،رهميس سد اچهيدر در مستقر يروستاها مجدد اسكان راهبرد در

 : هستند ريز شرح به كه دشتندا رو شيپ را استيس دو آنها، ياقتصاد –ياجتماع

 ؛1عيتجم( الف

 ؛2ادغام( ب

 در را استيس دو هر ياجرا خود برنامه در زانيربرنامه ،ي ميدانيهاو بررسي موجود اسناد ساسا بر

 :نمودند شنهاديپ ريز نهيگز سه چارچوب

 كوهناني؛ بخش مركز در ادغام -1

 تاينها و دزفول؛ شهرستانسكونتگاههاي روستايي  سطح در عيتجم-2

 .اسعب بابا دشتسكونتگاههاي روستايي  سطح در عيتجم-3

 تا شد سبب ييگراواقع عدم و (ياقتصاد) تجمع و اسيمق از يناش يهاييجوصرفه بر ديتاك

 يهامكان از انييروستا يطيمح ادارک از متاثر انييروستا قبول مورد زانيربرنامه 3هايشنهاديپ

 .نشود واقع ،دشت كوه شهرستان از دوري و قومي درگيري و هاتنش وجود احتمال ژهيبو يشنهاديپ

 خسارت پرداخت برنامه خود، اهداف شبرديپ يبرا سد احداث استگذارانيس آمده، بوجود طيشرا با

 براي امالک و اراضي تملک و خريد نحوه قانون چارچوب در را انييروستا اماكن و ياراض ديخر قيطر از

 نيا اساس بر. نمودند يياجرا 21/11/1308 مصوب دولت نظامي و عمراني عمومي، يهابرنامه اجراي

 با سهيمقا در يول كندمي تضمين را خسارت عادالنه جبران و دفاع مالكين حقوق از اگرچه دولت قانون،

 توجه ريز موارد جمله از اصول يبرخ به( ناخواسته) مجدد اسكان زمينه در جهاني بانک هايسياست

 :  دينما

 ؛پروژه اجراي از قبل تيوضع به انييروستا اقتصادي -اجتماعي وضعيت بازگشت به حمايت عدم -

                                                             
 .آن دريي روستا نقاط مجموع اسكان و( يابي مكان اصول چارچوب در) ديجد مكان نييتع از است عبارت عيتجم -1

 .آن دريي روستا نقاط مجموع اسكان و( ينيگز مكان اصول چارچوب در) ييروستا نقطه کي نييتع از است عبارت ادغام -2

 .112 ص ؛1310 حسن، خرامه، ايزدي و 411 ص ؛1310 عباس، سعيدي، به كنيد رجوع ضمنا -3
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 ؛... و يشغل فرصت جاديا ،يبانك التيتسه ياعطا زمين، نيتام رينظ انييروستا از حمايت عدم -

 .انييروستا مجدد اسكان استيس ياجرا قبال در كننده تملک دستگاه تيمسئول عدم -

 

 سد اچهیدر در مستقر روستایی هايسكونتگاه اسكان نظام در مداخله سیاست اثرات 
 اسكان نظام بر سدها احداث يابيارز نهيزم در يياجرا و يعلم اتيتجرب ژهيبو موضوع اتيادب يبررس

 از كه خاص معيارهاي بر اقدام نيا كه دهديم نشان سدها اچهيدر در مستقر ييروستا يهاسكونتگاه

 ،اتيادب نيا از متاثر مقاله نيا در رو، نيا از. دارند يشگرف اثرات هستند، برخوردار زين ييباال تياهم

 :اندشدهانتخاب  ريز معيارهاي

  یفرهنگ -یاجتماعمعیارهاي 

 مردم؛ بومي فرهنگ رييتغ -

 شهرنشينان؛ توسط (روستاييان) محلي افراد پذيرش عدم -

 ؛شهرها در نشين حاشيه جمعيت افزايش -

 شهرها؛ در شدن آواره و سرگرداني و افراد ناخواسته مهاجرت -

 .اجتماعي هايتنش و تضادها ايجاد -

 ياقتصاد معیارهاي 
 ؛مجدد اسكان و مردم جابجايي زياد يهاهزينه -

 ؛كاذب هايشغل ايجاد و شهرها در بيكاري افزايش -

 .كشاورزي توليدات كاهش و حاصلخيز اراضي رفتن بين از -

 يكالبد معیارهاي 
 .مذهبي و فرهنگي اماكن راهها، اقتصادي، تاسيسات عمومي، اماكن رفتن بين از -

( 1AHP) يمراتب سلسله ليتحل مدل نديفرا چارچوب در يابيارز نديفرا شده، انيب معيارهاي به توجه با

 2:انجام گرفت ريز شرح به

اولين قدم در فرآيند تحليل سلسله  :تشكیل ساختار سلسله مراتبی از هدف، معیارها الف(

ساختار سلسله مراتبي  ،منظور بدين معيارها مي باشد. مراتبي،تشكيل ساختار سلسله مراتبي از هدف،

 ه شده است.ئارا (1 شكلمعيارها )مطابق و  ح هدفومعيارها در سط

 

                                                             
تحقيق از ارائه برخي جداول و نمودار  با توجه به حجم محاسبات و محدوديت تعداد صفحات براي هر مقاله گروه -1

 خودداري كرده است.

 . 1381زبردست، مراجعه كنيد به  AHPبراي اطالع بيشتر در مورد فرايند كاربرد مدل  -2
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 روستاها در مداخله هايسیاست اثرات از مراتبی سلسله ساختار .1 شكل

 

 و ارزشيابي معيارها شدن مشخص از پس :معیارها اهمیت ضریب تعیین و زوجی مقایسه (ب

 .است فرآيند اين در بعدي گام معيارها اهميت ضريب آوردن دست به مراتبي، سلسله ساختار تشكيل

 گرفته صورت گروهي قضاوت روش به و "ساعتيال " كميتي 1 مقياس اساس بر معيارها زوجي مقايسه

 .است شده هئارا 2 شكلو  1جدول  در محاسبات از حاصل نتايج .است
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 1كمیتی ال ساعتی 3معیارها بر اساس مقیاس  مقایسه زوجی .1جدول 

 معيار 1 2 3 4 0 7 1 8 1 وزن

0.34 7 1 1 8 1 7 0 3 1 1 

0.2 4 0 1 7 3 0 3 1   2 

0.1 3 0 0 0 3 1.3 1     3 

0.13 2 4 1 3 0 1       4 

0.076 3 1 0 3 1         0 

0.05 0 4 3 1           7 

0.034 0 3 1             1 

0.029 0 1               8 

0.025 1                 1 

 1311 ماخذ: مطالعات نگارندگان،  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراتبی سلسله ساختار در شده ارزشیابی معیارهاي اهمیت ضریب .2شكل
 1311ماخذ: مطالعات نگارندگان،

                                                             
 ،......در مقاله ذكر شده است.1،2،3با توجه به طوالني بودن عناوين معيارها، عناوين بصورت اعداد  -1

 روستاها در مداخله هاي سياست اثرات
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 دهی وزن اساس بر مداخله هاي سیاست نامطلوب اثرات بندي رتبه
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تاكيد روستاييان و گروه كارشناسي بر بروز اثرات نامطلوب بيان  ضمن ه،گرفتانجام  ارزيابياساس  بر

 توليداتكاهش از بين رفتن اراضي حاصلخيز و » ،از بين اثراتشده در نظام اسكان دهستان زيرتنگ، 

با وزن  مهاجرت ناخواسته افراد و سرگرداني و آواره شدن در شهرها»، (34/1با وزن ) «كشاورزي

افزايش جمعيت »و  («13/1ري در شهرها و ايجاد شغلهاي كاذب با وزن )افزايش بيكا»، («21/1)

مهمترين اثرات نامطلوبي است كه نظام اسكان سكونتگاههاي (« 11/1حاشيه نشين در شهرها با وزن )

 روستايي محدوده را تحت تاثير قرار داده است. 

وب سد بر هويت اقتصادي و ز اهميت در اين ارزيابي تاكيد جامعه هدف بر اثرات نامطلئنكته حا

هاي روستايي است. چراكه، احداث سد از يكطرف سبب به زير آب فرهنگي سكونتگاه –هويت اجتماعي 

هكتار )با قابليت برداشت دو بار محصول در طول  2130رفتن حاصلخيزترين اراضي آبي به مساحت 

در روستاييان  تمايلديگر سبب و از طرف هكتار  1371يكسال( و اراضي نسبتا مناسب ديم به مساحت 

كه اين خود زمينه ايجاد حس  شده)ورامين(  به اسكان در شهرهاي بزرگ نظير كرمانشاه و تهران

 است. شدهدر آنها عبارتي حس المكاني( ه)و بهويتي فرهنگي بي

 

 ه راهكارارائ و گیرينتیجه

 گیريالف( نتیجه

كه پايداري و هستند ( Socio-spatial system)فضايي  –سكونتگاههاي روستايي، نظامي اجتماعي

ميان ساختار و كاركرد تمام »بدين معنا كهكاركردي است. -وابسته به ويژگيهاي ساختاري فروپاشي آن

ي جغرافيايي، از جمله روستاها، نوعي پيوند تنگاتنگ و غير قابل انكار برقرار است كه مجموعه هاپديده

 « (0: 1311 )سعيدي، كندم را نمايندگي و تحقق پذير ميهاي آن نظاقابليت ،حاصل از آن

 ؛از اين رو

اگرچه از نگاه سياستگذاران  عنوان عامل بيروني،نگ بهايجاد سد سيمره در محدوده دهستان زيرت -1

براي سامان دادن به نظام ( و جابجايي ها)خريد داراييمداخله  امري اجتناب ناپذير بود ولي سياست

. لذا، مورد توجه و پذيرش روستاييان كاركردي آن نبود –هاي ساختاريويژگي اسكان متناسب با

 ؛قرار نگرفت

افزايش جمعيت حاشيه نشين در شهرها، ايجاد تضادها و تنشهاي  پيامد اين سياست چيزي جز -2

اجتماعي، مهاجرت ناخواسته افراد و سرگرداني و آواره شدن در شهرها، افزايش بيكاري در شهرها و 

 ؛نبودايجاد شغلهاي كاذب و... 

 و بدون درک اين كاركردي در اين مداخله –عدم وجود نگاهي فضايي مبتني بر پويشي ساختاري  -3

در )آن  كاركردي–هاي ساختاريفروپاشي يک نظام سكونتي بدون در نظر گرفتن ويژگي مساله كه
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اركردي ك –هاي ساختاري از يک طرف و عدم توجه به ويژگي (اقتصادي و كالبدي –ابعاد اجتماعي 

زمينه ساز بروز  ؛كديگر هستنديهاي خاص كه بعضا داراي تعارضاتي با نظام سكونتي ديگر با جنبه

شهر شهروندان بلكه كه نه تنها روستاييان دهستان زيرتنگ  رديدنظام فضايي ناحيه گدر مشكالتي 

 را نيز تحت تاثير قرار داده است.دشت و ساير شهرهاي استان لرستان كوه

 

 (سد اچهیدر در مستقر اسكان نظام مطلوب انداز چشم ترسیم) ه راهكارئب( ارا
ه ئجه ارايبايست حل نمايند؟ با توجه به نت برنامه ريزان چگونه مي حال، اين مساله را سياستگذاران و

هاي ساختاري ويژگيشده، گروه تحقيق بر اين عقيده هستند كه برنامه ريزي فضايي با توجهي خاص به 

 .1كيفيات نواحي شهري و روستايي را برپا سازد و از آن حفاظت نمايد  توانكاركردي فضاها مي –

( Swotهاي مطلوب نظام اسكان مبتني بر اين رويكرد در چارچوب مدل سوات )ستبر اين اساس سيا

 به شرح زير است:

شناخت عوامل رسيم چشم انداز مطلوب نظام اسكان، ي تهاو سياست هاراهكاره ئارابه منظور 

ب امري اجتنا هاو فرصت هاتهديدات و بهبود قوت ،ها( در راستاي كاهش ضعفSwot)سوات چهارگانه 

اين مبنا، ترسيم چشم انداز مطلوب نظام اسكان با شناسايي مهمترين نقاط  بر ناپذير تلقي مي شود.

 تعيين راهبردهاي زير مورد توجه قرار گرفت: به منظور هاقوت و فرصت

 ؛بر بهره گيري از برتريهاي رقابتي يراهبردهاي تهاجمي مبتنه ئارا -

راهبردهاي ه ئارارفع نقاط ضعف دروني از طريق  به منظور ي پيش روهاتبيين مهمترين فرصت -

 ؛بازنگري

تبيين نقاط قوت درون ناحيه اي به منظور رفع تهديدهاي برون ناحيه اي با تاكيد بر راهبردهاي  -

 ؛تنوع بخشي

 .يايه راهبرد تدافعي به منظور رفع آسيب پذيري ناحيهاار -

نظام اسكان محدوده مورد وب انداز مطلمراحل ترسيم چشم( Swotدر چارچوت مدل سوات )

شايان ذكر است نحوه امتياز دهي به هركدام از عوامل داخلي و خارجي در  .مطالعه به شرح زير است

اي است كه تعيين ضريب عوامل، عددي بين صفر تا يک است. رتبه هريک از عوامل به گونه جااين

 هابا توجه به كليدي يا عادي بودن قوتخارجي با توجه به كليدي و عادي بودن مورد عوامل داخلي نيز 

اختصاص پيدا كرده  )به نقاط ضعف( 1يا  2)به نقاط قوت( و رتبه  3يا  4به ترتيب رتبه  هاو ضعف

                                                             
 .7ص ،1311 ،يديسع به ديكن رجوع-1
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اي است كه از فرصت استثنايي به سمت ضعف بحراني، ميزان دهي به گونه، روند رتبهدر ضمناست. 

 رسد.مي 1به  4شود. يعني،  از رتبه كمتر مي

 

 ؛نظام)فرصت و تهدیدات(  و خارجی و ضعف( هاعوامل داخلی )قوتتعیین 

 ،نقاط قوت و ضعفمجموعه  ،مورد مطالعه دروني و بيروني محدودهاساس بررسي وضعيت محيط  بر

 است. 3 و 2 هايجدولكه به شرح  اندشناسايي شده ،اثرگذار ها و تهديداتفرصت

 
 اسكان نظام( ضعف و هاقوت) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس .2 جدول

 امتياز رتبه ضريب داخلي عوامل شاخص

 قوت

 1.37 4 1.11 شده غرقاب روستاهاي در مرغوب و حاصلخيز زمينهاي از برخورداري

 1.12 3 1.14 همجوار روستاهاي و روستا اهالي بين در نزاع و تنشها نبود

 1.18 3 1.17 وستار ناكناس بين در باال اجتماعي تعامل و انسجام

 1.17 4 1.14 منطقه روستاييان بين در شغلي رضايت و باال درآمد

 1.32 4 1.18 ...و بندي بسته نظير كشاورزي  فعاليت در سالخوردگان و كودكان زنان، كار نيروي از گيري بهره

 1.18 3 1.17 ورزيكشا و روستايي فعاليتهاي در جمعي همكاري و همياري ديرپاي سنتهاي از برخورداري

 1.28 4 1.11 .... و انار خيار، نظير محصوالتي توليد زمينه در نسبي مزيتهاي از برخورداري

 1.10 3 1.10 فرهنگي تعلقات وجود و اجتماعي رسمي غير يهاشبكه و خويشاوندي روابط وجود

 ضعف

 1.14 1 1.14 ارتباطي ساختارهاي ضعف و زيربنايي ساختارهاي و خدمات كمبود

 1.14 2 1.12 روستاها در دبيرستان و راهنمايي مدارس نبود و زنان ميان در باال بيسوادي و آموزش يتمحدود

 1.10 1 1.10 باغي و مسكوني زراعي، اراضي رفتن بين از و تخريب

 1.18 2 1.14 رفاهي خدمات به يهادسترسي سطح و هابرخورداري لحاظ از روستاها شديد ضعف

 1.11 1 1.11 كشاورزي محصوالت ارسال براي مناسب نقل و حمل شبكه ضعف و انفقد

 1.11 1 1.11 دامداري و كشاورزي فعاليتهاي و محلي اقتصاد به شديد وابستگي

 1.13 1 1.13 جديد كه روستاهاي و شهرها در جديد مشاغل در جذب براي فني مهارت نداشتن

 1.14 2 1.11 كشاورزي فعاليتهاي بودن سنتي دليل به كشاورزي محصوالت شده تمام قيمت بودن باال

 1.14 2 1.12 و... اراضي تملک بر نظارت منظور به ستانا ايمنطقه آب سازمان در مجدد اسكان واحد يک نبود

 1.14 2 1.12 كارفرما به وابسته غير شكايات بررسي واحد يک نبود

 1.17 1 1.17 كشاورزي محصوالت فروش براي بازاريابي مكاناتا و بازار به دسترسي لحاظ از محدوديت

 2.43 1   جمع

 1311ماخذ:مطالعات نگارندگان،
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 روستاها اسكان نظام( تهدیدات و فرصت) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس .9جدول

 امتياز رتبه ضريب خارجي عوامل شاخص

 هافرصت

 1.11 3 1.13 ديگر مناطق در بهتر فاهير و آموزشي بهداشتي، خدمات از مندي بهره

 1.28 4 1.11 باغي و مسكوني و مزروعي زمينهاي بهاي نقدي دريافت و دولت از زياد خسارت دريافت

 1.11 3 1.13 آموزش طريق از كودكان و زنان توانمندسازي

 تهديدات

 1.18 1 1.18 روستايي يهامحيط در اشتغال و فعاليت امكان رفتن بين از و شهري -روستايي مهاجرتهاي

 1.17 2 1.13 ديگر يروستاها انييروستا و شهرنشينان توسط محلي افراد پذيرش عدم

 1.17 2 1.13 محلي مردم رگياآو

 1.14 1 1.14 مردم معيشت سطح كاهش

 1.11 1 1.11 كشاورزي زمينهاي شدن غرقاب از ناشي بيكاري

 1.18 2 1.14 ديگر مناطق در آنان اشتغال عدم و كودكان و زنان بيكاري

 1.17 1 1.17 جديد اسكان محل در كم درآمد نهايتا و كاذب مشاغل در اشتغال

 1.18 2 1.14 ديگر مناطق در مجدد اسكان صورت در اجتماعي تنشهاي آمدن بوجود و آرامش رفتن بين از

 1.14 1 1.14 مجدد اناسك براي منسجم برنامه و طرحها نبود و الزم سازي زمينه فقدان

 1.17 1 1.17 يباغ و زراعي تيفعال و مجدد اسكان براي نيزم تيمحدو

 1.11 2 1.10 ييفضا يزير برنامه كرديرو با مجدد اسكان خصوص در كاربردي همطالع فقدان

 1.18 2 1.14 شهري و روستايي زيستي يهاشيوه ميان هماهنگي و توازن عدم

 1.18 2 1.14 متولي نهادهاي سوي از ييالزااشتغ يهاپروژه و طرحها بيني پيش عدم

 1.17 1 1.17 محدوده در محلي اقتصاد و كشاورزي توليدي نظامهاي رفتن بين از

 1.17 2 1.13 فرهنگي هويت و اجتماعي رسمي غير شبكه ،خويشاوندي يوندهايپ فيتضع

 1.17 1 1.17 جديد اسكان محل در شغلي تنوعم و كافي فرصتهاي به دسترسي و اشتغال امكان محدوديت

 1.17 2 1.13 شده جابجا روستاييان زندگي كيفيت كاهش

 1.14 2 1.12 ارتباطي هايراه رفتن بين از

 1.17 2 1.13 مجدد اسكان از ناشي فرهنگي اجتماعي، تداخل و بومي هايفرهنگ رفتن بين از

 1.72 41 1   جمع

 .1311ماخذ: نگارندگان،

 

 ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی
 استراتژيک عوامل از يک هر خارجي، و داخلي عوامل ارزيابي ماتريس از استفاده با مرحله اين در

 يده وزن و ارزيابي مورد بودند، شده بندياولويت و شناسايي خارجي و داخلي عوامل ماتريس در كه

 :كه است واقعيت اين بيانگر اهداده تحليل و تجزيه. گرفتند قرار
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 نشان ارزش نيا. باشديم 2.43 با برابر( هاضعف و قوت نقاط) داخلي عوامل ارزيابي از حاصل امتياز -

 ؛(2 جدول) دارد غلبه آن قوت نقاط بر( ستميس) نظام ضعف نقاط كه است نيا دهنده

 ارزش نيا. باشدمي 1.72 با ربراب( تهديدات و فرصت) خارجي عوامل ماتريس ارزيابي از ازحاصليامت -

 ؛(3 جدول) دارد غلبه آن هايفرصت بر اسكان نظام تهديدات كه است نيا دهندهنشان

 يطراح نيازمند آن، از شدن خارج يبرا و باشدمي حاكم نظام بر ينامطلوب تيوضع ،نيبنابرا -

 و طرح اهداف به توجه با .دينما مقابله تهديدها با و رسانده حداقل به را هاضعف كه است ييراهبردها

 -حداقل راهبرد مناسب، راهبرد ،(تهديدات و ضعف نقاط يبرتر) يخارج و يداخل عوامل تيوضع

 است؛ حداقل

 از برخورداري رينظ داخلي عوامل راهبردها ريسا و حداقل -حداقل راهبرد ليذ هااستيس يطراح در -

 و مناسب زمينه وجود ،(37/1) متيازا با شده غرقاب روستاهاي در مرغوب و حاصلخيز يهازمين

 سالخوردگان و كودكان زنان، كار نيروي از مناسب گيريبهره و اشتغال در نظر مورد محدوده يهاقابليت

 امتياز با كشاورزي محصوالت شده تمام قيمت بودن باال ،(32/1) امتياز با كشاورزي و دامداري فعاليت در

 عوامل و( 1/1) امتياز با دامداري و كشاورزي يهافعاليت و حليم اقتصاد به شديد وابستگي و( 14/1)

 با شده غرقاب باغي و مسكوني و مزروعي يهازمين بهاي بابت دولت از زياد خسارت دريافت رينظ خارجي

 .برخوردارند تياهم از (1/1) امتياز با كشاورزي يهازمين شدن غرقاب از ناشي بيكاري و (28/1) امتياز

 
 بیرونی و درونی عوامل نهایی رزیابیا .4 جدول

 داخلي عوامل خارجي عوامل

 (S)قوت (W) ضعف (O) فرصت (T)تهديدات

17/1 43/1 78/1 10/1 

 عوامل تركيب

WO ST WT SO 

11/1 11/2 84/1 18/2 

 تهاجمي راهبرد تدافعي راهبرد اقتضايي راهبرد انطباقي راهبرد
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 اسكان نظام انداز چشم میترسي ا بر موثري اراهبرده .9 شكل

 .1311 نگارندگان،  ماخذ:
 

 روستاها اسكان نظام مطلوب انداز چشم ترسيم راهبردهاي -

 به اجرا در ،شان تياهم درجه به توجه با ريز يهاراهبرد يستيبا ،يقبل مراحل جينتا به توجه با

 :(0 جدول) مورد توجه قرار گيرند ريز شرح

؛(تهديدات هاضعف كاهش هدف با) يتدافع راهبرد -

؛(هافرصت و نقاط از گيريبهره هدف با) تهاجمي راهبرد -

(.هاضعف كاهش يبرا هافرصت از گيريبهره هدف با) انطباقي راهبرد -

 

 خارجي عوامل

 

1 2.0 4 

2.0 

1 

عوا
ل

م
 

ي
خل

دا
 

 تهاجمي راهبرد اقتضايي راهبرد

 انطباقي راهبرد تدافعي راهبرد
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 مطالعه مورد محدوده در اسكان نظام مطلوب انداز چشم تحقق راهبردهاي -5 جدول

 داخلي عوامل
خارجي عوامل

 ضعف قاطن قوت نقاط

 هافرصت

 تهاجمي استراتژي

 يهاكانون بين فضايي تعامل توسعه و تقويت-

 ؛روستايي يهاگاه سكونت و شهري
 و اجتماعي اقتصادي، يهافعاليت سازيمتنوع-

 فرهنگي؛

 گذاري سرمايه براي مناسب كار سازو ايجاد-

 در اند كرده دريافت خسارات كه روستايياني
 لزا؛اشتغا و مولد يهافعاليت

 استقرار و روستاها عملكردي بخش نوع-

 .ايناحيه و محلي سطح در جديد روستاهاي

 انطباقي استراتژي

 از جديد اسكان مكان برخورداري سطح يارتقا-

 پشتيبان و ارتباطي ساختي، زير عمومي، خدمات
 ؛توليد

 صورت به آموزي مهارت مراكز يارتقا و گسترش-

 كسب و ييآشنا منظور به رسمي غير و رسمي

 ؛كشاورزي غير مشاغل در مهارت
 گذاريسرمايه براي مناسب كاري و ساز ايجاد-

 .اشتغالزا و سودآور يهافعاليت در روستاييان

 انقباضي استراتژي تهديدات

 تدافعي استراتژي
 و رسمي صورت به آموزي مهارت مراكز گسترش-

 و متخصص انساني نيروي تربيت منظوربه غيررسمي

 صنعتي كشاورزي، مختلف يهازمينه در ماهر

 جديد؛ روستاهاي مناسب مكانيابي-
 بخش يهافعاليت سازي نوين و ارتقاء بخشي، تنوع-

 روستايي صنايع و طبيعي منابع و دامداري كشاورزي،

 منطقه؛ كشت الگوي نمودن تخصصي و

 و شهرها فضايي موثر مكانيابي راستاي در كوشش-
 جديد؛ روستاهاي

 بهسازي و سكونت فيزيكي -كالبدي يتكيفي ارتقا-

 جديد اسكان محل كالبدي

 پذيرش براي روستايي يهاگاه سكونت بسترسازي--
 جديد؛ عملكردهاي

 مشخص مكان يک در هم با روستائيان همه مجدد اسكان-

 .خويشاوندي يهاگروه فروپاشي از جلوگيري براي

1311ماخذ: نگارندگان،

 

 یقدردان و تشكر
 يروستاها انييروستا ژهيبو و رانيا كشورم انييروستا بسته نهيپ دستان به ميتقدي روستايي با صميميت

 كوهدشت شهرستان رودبار منطقه
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 منابع
 استان در يعيطب يايبال اثر بر شده بيتخر يروستاها عيتجم يامدهايپ يبررس». 1310. ح خرامه،يزديا-1

 بنياد انتشارات پراكنده، روستاهاي ساماندهي مقاالت همجموع(« ثاريا شهرک :مطالعه مورد نمونه) فارس

 .172 تا 112 صفحات، اسالمي انقالب مسكن

 :تهران. دوم چاپ«. استراتژيک ريزيبرنامه دستنامه» .1381 ـ.ه چگيني، وند ينظام و ـ.ه آقازاده، ،.م اعرابي،-2

 .هماگرافيک انتشارات

 .كشور يهادهياري و هاشهرداري مانساز .1381 روستايي و شهري مديريت دانشنامه-3

 جايي جابه مشمول يهاسكونتگاه زيست محيط و اجتماعي-اقتصادي آثار» .1381. ا نظريان، ،.ع رحمتي،-4

 شماره زيست، محيط يهاپژوهش ،«كارون رودخانه عليل، گتوند سد :موردي مطالعه سدها ايجاد از ناشي

 .11-71 صص.دوم

 .قومس نشر :تهران اول، چاپ ،«رانيا در يستارو توسعه يزيربرنامه بر ياهمقدم» .1383. م ،يرضوان-0

 شهر موردي مطالعه» جديد شهرهاي ايجاد ضرورت و فضايي توسعه گسترش». 1381 .آ رجبي، و. زيويار،پ-7

 .11 شماره ،سرزمين جغرافيايي نامه فصل ،«پرديس جديد

 موردي مطالعه ليالمل بين مهاجرت مديريت در ملياتيع و مفهومي يهاچارچوب». 1384. ک.م سجادپور،-1

 .31-1صفحات  ،18 شماره جغرافيايي، تحقيقات نامه فصل ،«ايران

 .سمت انتشارات تهران، اول، چاپ ،«ييروستا يايجغراف يمبان» .1311. ع ،يديسع-8

 .81 شماره انقالب، و مسكن هنام فصل ،«رانيا در ييروستا توسعه يداريناپا و داريپا توسعه» .1311. ع .يديسع-1

 تهران، اول، چاپ ،«ديجد يروستاها استقرار و يابي مكان شالوده» .1388 .ص حاصل، ينيحس ،.ع ،يديسع-11

 .مسكن اديبن انتشارات

 ،1383 مسكن، و انقالب مجله. «ايران در روستايي توسعه و عمران انداز چشم و مسايل». 1383. ع .يديسع-11

 .13-2 صفحات ،118 شماره

 يبهشت ديشه دانشگاه ن،يزم علوم دانشكده تهران، ،«ييروستا يزير برنامه درسنامه» .1388. ع .يديسع-12

 بنياد انتشارات تهران، اول، چاپ ،«پراكنده روستاهاي دهيسامان مقاالت مجموعه» .1310 .ع ،سعيدي-13

 .410 تا 417 صفحات .اسالمي انقالب مسكن

 و فضا اقتصاد مجله «ييفضا يزيربرنامه در ليبد يكرديرو: يكاركرد -يساختار شيپو». 1311 .ع ،سعيدي-14

 .7 تا 1 صفحات ،1 شماره اول، دوره ،ييروستا يزير برنامه

 .41 شماره صفه، مجله ،«شهري طراحي در بردكار براي سوات تكنيک سازي مناسب» .1384 .ک گلكار،-10

 كوهدشت شهرستان ،«لرستان استان كشور، يهايادآب شناسنامه» .1380 ران،يا آمار مركز-17
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