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مجله آمایش جغرافیایی فضا
فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان

سال دوم /شماره مسلسل ششم /زمستان 1931

چشم انداز مطلوب نظام اسكان سكونتگاههاي روستايي مستقر در درياچه سد سيمره
مورد :دهستان زيرتنگ
*هدايتاله درويشي ،1فرهاد عزيزپور ،2عبدالرضا رحماني فضلي 3و مريم بيرانوندزاده

4

1كارشناس ارشد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و مدرس دانشگاه پيام نور2 ،استاديار دانشكده علوم
جغرافيايي دانشگاه خوارزمي تهران3 ،استاديار دانشكده علوم زمين  -دانشگاه شهيد بهشتي تهران4 ،دانشجوي دكتري جغرافيا
برنامهريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهشگر جهاد دانشگاهي واحد لرستان
تاريخ دريافت 11/8/11 :؛ تاريخ پذيرش12/11/21 :

چكیده
يكي از مهمترين عواملي كه از بعد سياسي (برنامهريزي) بر ساختار و كاركرد سكونتگاههاي
روستايي اثر ميگذارد ،پروژههاي عمراني بهويژه احداث سدها است .سد سيمره كه بر روي رودخانه
سيمره بين استانهاي لرستان و ايالم قرار گرفته است ،يكي از اين سدهاست .اين سد ،به علت ويژگي
ساختاري و كاركردي اش شديدا نظام اسكان را در محدوده اجرايش تحت تاثير قرار داده است .اين
تحقيق با هدف تبيين اثرات احداث سد سيمره بر نظام اسكان محدوده مورد مطالعه و ترسيم چشمانداز
مطلوب مداخله در اين نظام انجام شده است .روش انجام اين تحقيق ،توصيفي ،تحليلي وتركيبي است.
روش جمعآوري اطالعات ،روش جمع آوري كتابخانهاي– پيمايشي ميباشد .محدوده جغرافيايي اين
تحقيق 14روستاي دهستان زيرتنگ است .تعداد نمونه مورد مطالعه در محدوده جغرافيايي شامل
11روستا و 184خانوار ميباشد .براي تعيين حجم نمونه روستاها و خانوارها ،از فرمول كوكران استفاده
گرديده است .روش نمونه گيري با توجه به تعداد نمونهها روشهاي طبقه ايي و تصادفي انتخاب گرديد.
همچنين ،براي تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات به دست آمده از مدل تحليل سلسله مراتبي
( )A.H.Pو مدل سوات ( )SOWTاستفاده گرديد .بررسي انجام گرفته ،نشان داده است كه ايجاد سد
سيمره در محدوده دهستان زيرتنگ به عنوان عامل بيروني ،اگرچه از نگاه سياستگذاران امري اجتناب
ناپذير بود ،ولي سياست مد اخله ( خريد داراييها) براي سامان دادن به نظام اسكان متناسب با ويژگيهاي
ساختاري-كاركردي آن نبود.
واژههاي كلیدي :نظام اسكان ،سكونتگاههاي روستايي ،سد سيمره ،دهستان زيرتنگ.
*نويسنده مسئولhedayat_4@yahoo.com :
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مقدمه
طرح مساله و ضرورت آن
سكونتگاههاي روستايي ،بهعنوان يک «عينيت جغرافيايي» يا «واقعيت مكاني– فضايي» ناگزير در
معرض تحوالت و دگرگوني قرار دارند .اين تحوالت و دگرگونيها در عرصههاي روستايي در كنار
تغييرات دروني ،غالبا منشاء برونزا دارد و بواسطه رخداداهاي بيروني در سطح محلي ،منطقهاي و ملي
پديدار ميشوند .بدينسان و در پي اين فرآيند ،سكونتگاههاي روستايي در معرض "نوآوريهايي" قرار
ميگيرند كه اغلب اصالتا در بيرون از عرصههاي روستايي شكل گرفتهاند (سعيدي.)21 :1311 ،
يكي از مهمترين عواملي كه از بعد سياسي (برنامهريزي) بر ساختار و كاركرد سكونتگاههاي روستايي
در ابعاد محيطي ،اجتماعي -اقتصادي و كالبدي–فضايي (نظام فضايي اسكان) اثر ميگذارد پروژههاي
عمراني بويژه احداث سدها است .در جهان در حدود  41تا 81ميليون نفر در اثر احداث سدهاي بزرگ
مجبور به جابجايي و ترک محل زندگي خود ميباشند ()World commissionondams, 2000
اين جابجايي اجباري ،از نوع مهاجرتهاي دائمي-آنهم نه به اميد دستيابي به يک زندگي قابل قبول
بلكه به اميد دستيابي به مشاغل مرتبط -است كه همه افراد خانوارها را در بر ميگيرد ;.(Croll, 1999
) Feldman, Geisler, and Simlberling, 2003اين رخداد نه تنها زمينه ساز مهاجرت ،بلكه اثرات
و پيامدهاي نامطلوب ديگري نظير فقر ،كاهش و از بين رفتن منابع درآمدي و فرصتهاي شغلي ،از
دست دادن معيشت پايدار ،توسعه نابرابر منطقهاي ،بيثباتي سياسي-اجتماعي ،كاهش تحرک
اجتماعي ،فروپاشي كالبدي و افزايش شكنندگي زيست محيطي را براي عرصههاي فضايي (روستاها)،
بهعنوان منابع نقطه اي كه از ديرباز سهم قابل توجهي در اقتصاد محلي و ناحيه اي داشتند ،بدنبال
داشته است ( .)Scudder, 2005از بين پيامدهاي ذكر شده ،فقر و اسكان مجدد افراد جابجا شده
بيشتر موردتوجه سياستگذاران بوده است .چرا كه ،اين پيامدها خود سبب بيكاري ،حاشيه نشيني و از
دست دادن زمين زراعي شده است (.)Word Bank, 2001
ايران با توجه به قرارگيري اش در كمربند خشک دنيا همواره با محدوديت دسترسي به منابع آبي
بويژه در زمينه مصارف اقتصادي روبرو بوده است .از اينرو ،ساكنان آن همواره به دنبال فنوني براي
استحصال منابع آبي و ذخيره سازي آن ( از جمله قنات ،آببندان و ) ...بودند .استيال و بسط تفكر رشد
اقتصادي (مبتني بر افزايش نرخ درآمد ناخالص ملي) به همراه افزايش جمعيت شهرنشين مصرف
كننده ،استفاده از فنون جديدتر نظير احداث سد را ضروري ساخت .بهطوريكه ،تا به حال نزديک به
711سد1در كشور احداث گرديده كه غالبا در مناطق روستايي واقع شده اند .اين سدها اگرچه توانسته

 -1شركت مديريت منابع آب ايران.1311 ،
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اند منابع آب مصرفي سكونتگاهها بويژه شهرها را فراهم سازند ولي ،پيامدهاي نامطلوبي را نيز در ابعاد
زيست محيطي ،اجتماعي– اقتصادي و سياسي براي محيط زيست و روستاها بدنبال داشته است.
سد سيمره كه بر روي رودخانه سيمره بين استانهاي لرستان (شهرستان كوهدشت) و ايالم
(شهرستان درهشهر) قرار گرفته است ،يكي از اين سدها (جزء ده سد بزرگ كشور) است كه با هدف
تنظيم و كنترل سيالبها ،توليد انرژي پاک برق آبي ،بهبود شرايط اجتماعي– اقتصادي سكونتگاهها
(بويژه اشتغالزايي) و ...احداث شده است.
اين سد ،بهعلت ويژگي ساختاري و كاركردي اش شديدا نظام اسكان را در محدوده اجرايش
(دهستان زيرتنگ در شهرستان كوه دشت و دهستان لومار شهرستان دره شهر) تحت تاثير قرار داده
است .زير آب رفتن  21روستا 2011 ،هكتار از اراضي ملي ،منابع طبيعي و اراضي زراعي (كه قابليت 3
بار كشت شالي و صيفيجات در يک سال را داشتند) و برخي آثار تاريخي مهمترين اين اثرات است.
اگرچه ،بر اثر اين رخداد يا تغيير و تحول نظام اسكان محدوده مورد مطالعه امرا جتنابناپذير است،
نكته حائز اهميت اين است كه تغيير اين نظام بدرستي و به صورت عقاليي انجام بپذيريد 1.بررسيهاي
اكتشافي اوليه نشان ميدهد كه مداخله انجام گرفته مبتني بر نگاهي تک ساحتي و فن محور (عدم
رويكرد نظاموار ،يكپارچه و فضايي) بدون توجه به منافع و تعلقات روحي و مكاني كنشگران اصلي نظام
اسكان محدوده (مردم) بر منافع خود تاكيد داشته ،با اتخاذ سياست جابجايي ،با خريد داراييهاي
اقتصادي ساكنان ،زمينه خروج آنها را بدون تامين منافع دراز مدتشان فراهم ساخت .اين اقدام
پيامدهايي را براي روستاييان از جمله بيكاري ،فقر ،مهاجرت ،فشارهاي روحي-رواني و براي
سكونتگاههاي انساني ديگر نظير شهرها بروز مشكالتي چون حاشيه نشيني ،وقوع جرايم و  ...بدنبال
داشته و يا خواهد داشت.
حال با توجه به اين مساله مهمترين سواالتي كه مقاله حاضر بدنبال پاسخگويي آن ميباشد ،به شرح
زير است:
 سياست مداخله در نظام اسكان محدوده مورد مطالعه متاثر از ساخت سد سيمره چيست؟ اجراي اين سياست چه اثراتي را بر نظام اسكان و روستاييان داشته است؟ سياست مطلوب مداخله در نظام اسكان متاثر از ساخت سد سميره ،چه سياستي است و از چهويژگيهايي برخوردار است؟

 -1ضمناً رجوع كنيد به سعيدي ،عباس.13–1 :1311 ،
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رویكرد نظري حاكم بر تحقیق
نگاه نظري اين تحقيق مبتني بررويكرد "پويش ساختاري-كاركردي" 1است در اين رويكرد ،فرض
اساسي بر اين واقعيت استوار است كه ميان ساختار و كاركرد تمام پديدههاي جغرافيايي ،در اينجا
نظامهاي فضايي ،همچون شهرها ،روستاها ،مناطق و نواحي ،نوعي پيوند تنگاتنگ و غير قابل انكار بر قرار
است كه مجموعه حاصل از آن قابليتهاي آن نظام را نمايندگي و تحققپذير ميكند .در اين چارچوب،
ساختارهاي كالبدي ،اعم از ساختهاي طبيعي و يا انسان ساخت ،در ارتباطي تنگاتنگ با ساختهاي
اجتماعي -اقتصادي قرار دارند؛ البته ،آشكار است كه هر دو اينها خود به عنوان نظامهاي فرعي نظام اصلي
فضايي عمل ميكنند .به همين ترتيب ،كاركردهاي مختلف نظام ،چه كاركردهاي محيطي و چه
كاركردهاي اجتماعي -اقتصادي نيز هر يک بهعنوان نظامي فرعي ،با يكديگر تعامل معنادار دارند .در
نهايت ،تمام نظامهاي فرعي هم ،اعم از نظامهاي فرعي ساختاري و كاركردي ،در تعامل و ارتباط متقابل
عمل ميكنند .بدينسان ،مي توان دريافت كه كليت نظام فضايي ،در محيط خود ،در تعاملي چندبعدي و
بسيار پيچيده بين اجزاي گوناگون محيطي -اكولوژيک و اجتماعي -اقتصادي قرار دارد كه در نتيجة آن،
با نوعي پويايي در گذر زمان تغيير ميپذيرد (سعيدي.)11 :1311 ،
روش تحقیق
روش انجام اين تحقيق توصيفي ،تحليلي و تركيبي است .در اين روش ابتدا وضعيت نظام اسكان و
سياستهاي مداخله توصيف گرديد ،سپس ،اثرات سياست مداخله در نظام اسكان محدوده متاثر از
احداث سد مورد تحليل قرار گرفت و در نهايت ،با توجه به نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهديدها،
الگوي مطلوب مداخله در محدوده مورد مطالعه تدوين شد .روش جمع آوري اطالعات در اين تحقيق،
روش جمع آوري كتابخانه اي -پيمايشي است و از فن مصاحبه و پرسشگري در اين تحقيق (در
چارچوب روش ميداني) استفاده گرديد .محدوده جغرافيايي اين تحقيق 14سكونتگاه روستايي دهستان
زير تنگ (در بخش كوهناني شهرستان كوه دشت)است .تعداد نمونه مورد مطالعه در محدوده
جغرافيايي شامل 11روستا2و 184خانوار مي باشد .براي تعيين حجم نمونه خانوارها ،از فرمول كوكران
 -1اين رويكرد حاصل سال ها تجربه آقاي دكتر عباس سعيدي است كه در قالب دو مقاله با عناوين «پويش ساختاري–
كاركردي رويكردي نظاموار در مطالعات مكاني– فضايي» (مجله جغرافيا-شماره  )1311–21و «پويش ساختاري– كاركردي
رويكردي بديل در برنامهريزي فضايي»(مجله اقتصاد فضا و برنامه ريزي روستايي-شماره  –1سال )1311ارايه گرديده است.
 -2با توجه به يكي از اهداف اين تحقيق مبني بر تدوين استراتژي مداخله در محدوده مورد مطالعه ،گروه تحقيق تصميم بر
مطالعه كليه جامعه آماري داشت ،ولي در فرايند انجام تحقيق دو روستاي رماوند و چم خزينه بعلت كمي خانوار (بهترتيب 0
و  1خانوار) و دو روستاي چم كبود و كاكاوند بعلت مشكالت دسترسي از كل جامعه آماري حذف گرديدند.
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استفاده گرديده است .در اين فرمول با بهرهگيري از سطح اطمينان  10درصد ،ضريب خطا  0درصد و
واريانس  1/20حجم نمونه برابر با  184خانوار (از كل  331خانوار  11روستاي مورد مطالعه) تعيين
گرديد .روش نمونه گيري با توجه به تعداد نمونهها روشهاي طبقهاي و تصادفي انتخاب گرديد.
همچنين ،براي تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات به دست آمده و بيان اثرات سياست مداخله در نظام
اسكان محدوده مورد مطالعه از مدل تحليل سلسله مراتبي ( )A.H.Pو ترسيم چشم انداز مطلوب نظام
اسكان از مدل سوات ( )SOWTاستفاده گرديد .در روش تحليل سلسله مراتبي براي وزندهي به
معيارها ،سواالت با شكل مقايسهاي بين دو معيار با استفاده از مقياس ال ساعتي كه مقياسي فاصلهاي
است مورد سنجش قر ار گرفت .وزن نهايي معيارها در اين روش برايند نظرات روستاييان است .گروه
تحقيق براي انجام اين محاسبات از دو نرم افزار  Excelو  Expert choiceاستفاده كرده است.
معرفی محدوده مورد مطالعه
دهستان زير تنگ كه سد سيمره در محدوده آن قرار گرفته ،يكي از  11دهستان شهرستان كوه
دشت است .اين دهستان از شمال به استان كرمانشاه ،از جنوب به پل دختر ،از شرق به بخش كوهناني
و از غرب به استان ايالم محدود ميشود (وزارت كشور .)1311 ،دهستان زيرتنگ كه داراي  14نقطه
روستايي بود ،مجموع آنها با احداث سد سيمره ،در محدوده درياچه آن قرار گرفتهاند.
بر اساس سرشماري نفوس و مسكن  ،1380سكونتگاههاي روستايي مستقر در محدوده درياچه سد
سيمره داراي  342خانوار و  2117نفر جمعيت بودند .اين در حالي است كه ،تعداد خانوار و جمعيت
اين سكونتگاهها در سال  1311بهترتيب به 301خانوار و  2214نفر افزايش يافته بود (مركز آمار ايران،
 1380و .)1311
ساختار اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه متكي بر بخش كشاورزي بود .اين بخش ،نه تنها منبع
توليد و كسب درآمد روستاييان را تشكيل ميداد بلكه ،بخشي از جمعيت فعال شهري نيز با توجه به
حق مالكيت شان در اين بخش در محدوده مورد مطالعه مشغول به فعاليت بودند .براساس آمارهاي
موجود ،اين محدوده داراي  3410هكتار اراضي زراعي قابل كشت بود كه حدود 1371هكتار آن را
اراضي ديم و  2130هكتار ديگر را اراضي آبي تشكيل ميداد .محصوالت زراعي رايج روستاهاي محدوده
برنج ،گندم ،خيار ،طالبي ،هندوانه و حبوبات ديم (نخود و عدس) بود كه بصورت گردشي و سالي دو بار
توليد ميشدند .البته ،در كنار زراعت ،روستاييان در فعاليتهاي دامداري ،ماهيگيري ،كارگري و ...مشغول
به فعاليت بودند (اداره كل جهاد كشاورزي استان لرستان.)1311،
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تجزیه و تحلیل
 سیاست مداخله در نظام اسكان سكونتگاههاي روستایی مستقر در دریاچه سد
سياستگذاران ايجاد و توسعه سدها در ايران ،متاثر از ساخت و كاركرد سدها در مواجهه با نظام
اسكان سكونتگاههاي روستايي مستقر در درياچه سدها مجبورند «سياست جابجايي روستاها» را اتخاذ
نمايند .ولي نكتهاي كه در اينجا از اهميت برخوردار است اتخاذ راهبرد مناسب اسكان مجدد
( )Resettlementسكونتگاههاي روستايي است.
در راهبرد اسكان مجدد روستاهاي مستقر در درياچه سد سيمره ،برنامهريزان با توجه به شرايط
اجتماعي– اقتصادي آنها ،دو سياست را پيش رو داشتند كه به شرح زير هستند:
الف) تجميع1؛
ب) ادغام2؛
بر اساس اسناد موجود و بررسيهاي ميداني ،برنامهريزان در برنامه خود اجراي هر دو سياست را در
چارچوب سه گزينه زير پيشنهاد نمودند:
 -1ادغام در مركز بخش كوهناني؛
-2تجميع در سطح سكونتگاههاي روستايي شهرستان دزفول؛ و نهايتا
-3تجميع در سطح سكونتگاههاي روستايي دشت بابا عباس.
تاكيد بر صرفهجوييهاي ناشي از مقياس و تجمع (اقتصادي) و عدم واقعگرايي سبب شد تا
پيشنهادهاي 3برنامهريزان مورد قبول روستاييان متاثر از ادارک محيطي روستاييان از مكانهاي
پيشنهادي بويژه احتمال وجود تنشها و درگيري قومي و دوري از شهرستان كوه دشت ،واقع نشود.
با شرايط بوجود آمده ،سي استگذاران احداث سد براي پيشبرد اهداف خود ،برنامه پرداخت خسارت
از طريق خريد اراضي و اماكن روستاييان را در چارچوب قانون نحوه خريد و تملک اراضي و امالک براي
اجراي برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي دولت مصوب  1308/11/21اجرايي نمودند .بر اساس اين
قانون ،دولت اگرچه از حقوق مالكين دفاع و جبران عادالنه خسارت را تضمين ميكند ولي در مقايسه با
سياستهاي بانک جهاني در زمينه اسكان مجدد (ناخواسته) به برخي اصول از جمله موارد زير توجه
نمايد:
 عدم حمايت به بازگشت وضعيت اجتماعي -اقتصادي روستاييان به وضعيت قبل از اجراي پروژه؛ -1تجميع عبارت است از تعيين مكان جديد (در چارچوب اصول مكان يابي) و اسكان مجموع نقاط روستايي در آن.
 -2ادغام عبارت است از تعيين يک نقطه روستايي (در چارچوب اصول مكان گزيني) و اسكان مجموع نقاط روستايي در آن.
 -3ضمنا رجوع كنيد به سعيدي ،عباس1310 ،؛ ص  411و ايزدي خرامه ،حسن1310 ،؛ ص .112
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 عدم حمايت از روستاييان نظير تامين زمين ،اعطاي تسهيالت بانكي ،ايجاد فرصت شغلي و ...؛ عدم مسئوليت دستگاه تملک كننده در قبال اجراي سياست اسكان مجدد روستاييان. اثرات سیاست مداخله در نظام اسكان سكونتگاههاي روستایی مستقر در دریاچه سد
بررسي ادبيات موضوع بويژه تجربيات علمي و اجرايي در زمينه ارزيابي احداث سدها بر نظام اسكان
سكونتگاههاي روستايي مستقر در درياچه سدها نشان ميدهد كه اين اقدام بر معيارهاي خاص كه از
اهميت بااليي نيز برخوردار هستند ،اثرات شگرفي دارند .از اين رو ،در اين مقاله متاثر از اين ادبيات،
معيارهاي زير انتخاب شدهاند:
 معیارهاي اجتماعی -فرهنگی
-

تغيير فرهنگ بومي مردم؛
عدم پذيرش افراد محلي (روستاييان) توسط شهرنشينان؛
افزايش جمعيت حاشيه نشين در شهرها؛
مهاجرت ناخواسته افراد و سرگرداني و آواره شدن در شهرها؛
ايجاد تضادها و تنشهاي اجتماعي.


-

معیارهاي اقتصادي
هزينههاي زياد جابجايي مردم و اسكان مجدد؛
افزايش بيكاري در شهرها و ايجاد شغلهاي كاذب؛
از بين رفتن اراضي حاصلخيز و كاهش توليدات كشاورزي.

 معیارهاي كالبدي
 از بين رفتن اماكن عمومي ،تاسيسات اقتصادي ،راهها ،اماكن فرهنگي و مذهبي.1
با توجه به معيارهاي بيان شده ،فرايند ارزيابي در چارچوب فرايند مدل تحليل سلسله مراتبي ( )AHP
2
به شرح زير انجام گرفت:
الف) تشكیل ساختار سلسله مراتبی از هدف ،معیارها :اولين قدم در فرآيند تحليل سلسله
مراتبي،تشكيل ساختار سلسله مراتبي از هدف ،معيارها مي باشد .بدين منظور ،ساختار سلسله مراتبي
معيارها در سطوح هدف و معيارها (مطابق شكل  )1ارائه شده است.

 -1با توجه به حجم محاسبات و محدوديت تعداد صفحات براي هر مقاله گروه تحقيق از ارائه برخي جداول و نمودار
خودداري كرده است.
 -2براي اطالع بيشتر در مورد فرايند كاربرد مدل  AHPمراجعه كنيد به زبردست.1381 ،
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احداث سدسيمره

اثرات سياست هاي مداخله در روستاها

وايجادتضادهاياجتماعي

ايجاد تضادها و تنشهاي اجتماعي

راههايروستايي،يادوارههاوقبورواماكنفرهنگي

از بين رفتن اراضي حاصلخيز و كاهش توليدات كشاورزي 2

يادوارههاوقبورواماكنفرهنگيومذهبي

مهاجرت ناخواسته افراد و سرگرداني و آواره شدن در شهرها

افزايش جمعيت حاشيه نشين در شهرها

راهها

افزايش بيكاري در شهرها و ايجاد شغلهاي كاذب

از بين رفتن اماكن عمومي ،تاسيسات اقتصادي و...

هزينههاي زياد جابجايي مردم و اسكان مجدد

عدم پذيرشافرادمحلي (روستاييان ) شهرنشينان

تغيير فرهنگ بومي مردم

شكل  .1ساختار سلسله مراتبی از اثرات سیاستهاي مداخله در روستاها

ب) مقایسه زوجی و تعیین ضریب اهمیت معیارها :پس از مشخص شدن معيارها ارزشيابي و
تشكيل ساختار سلسله مراتبي ،به دست آوردن ضريب اهميت معيارها گام بعدي در اين فرآيند است.
مقايسه زوجي معيارها بر اساس مقياس  1كميتي "ال ساعتي" و به روش قضاوت گروهي صورت گرفته
است .نتايج حاصل از محاسبات در جدول  1و شكل  2ارائه شده است.
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جدول  .1مقایسه زوجی معیارها بر اساس مقیاس  3كمیتی ال ساعتی
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ماخذ :مطالعات نگارندگان1311 ،

احداث سدسيمره
اثرات سياست هاي مداخله در روستاها

نگي

ماكنفره

1.10

هاوقبوروا

1.34

يادواره

1.2

1.1

ستايي،

1.13

راههايرو

1.34

1.20

.0.06

.00

رتبه بندي اثرات نامطلوب سیاست هاي مداخله بر اساس وزن دهی

7

1

2

4

3

0

8

5

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

8

شكل .2ضریب اهمیت معیارهاي ارزشیابی شده در ساختار سلسله مراتبی
ماخذ :مطالعات نگارندگان1311،
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بر اساس ارزيابي انجام گرفته ،ضمن تاكيد روستاييان و گروه كارشناسي بر بروز اثرات نامطلوب بيان
شده در نظام اسكان دهستان زيرتنگ ،از بين اثرات« ،از بين رفتن اراضي حاصلخيز و كاهش توليدات
كشاورزي» (با وزن  « ،)1/34مهاجرت ناخواسته افراد و سرگرداني و آواره شدن در شهرها با وزن
(« ،»)1/21افزايش بيكا ري در شهرها و ايجاد شغلهاي كاذب با وزن ( »)1/13و «افزايش جمعيت
حاشيه نشين در شهرها با وزن ( »)1/11مهمترين اثرات نامطلوبي است كه نظام اسكان سكونتگاههاي
روستايي محدوده را تحت تاثير قرار داده است.
نكته حائ ز اهميت در اين ارزيابي تاكيد جامعه هدف بر اثرات نامطلوب سد بر هويت اقتصادي و
هويت اجتماعي – فرهنگي سكونتگاه هاي روستايي است .چراكه ،احداث سد از يكطرف سبب به زير آب
رفتن حاصلخيزترين اراضي آبي به مساحت  2130هكتار (با قابليت برداشت دو بار محصول در طول
يكسال) و اراضي نسبتا مناسب ديم به مساحت  1371هكتار و از طرف ديگر سبب تمايل در روستاييان
به اسكان در شهرهاي بزرگ نظير كرمانشاه و تهران (ورامين) شده كه اين خود زمينه ايجاد حس
بيهويتي فرهنگي (و بهعبارتي حس المكاني) در آنها شده است.
نتیجهگیري و ارائه راهكار
الف) نتیجهگیري
سكونتگاههاي روستايي ،نظامي اجتماعي– فضايي ( )Socio-spatial systemهستند كه پايداري و
فروپاشي آن وابسته به ويژگيهاي ساختاري-كاركردي است .بدين معنا كه«ميان ساختار و كاركرد تمام
پديدهها ي جغرافيايي ،از جمله روستاها ،نوعي پيوند تنگاتنگ و غير قابل انكار برقرار است كه مجموعه
حاصل از آن ،قابليتهاي آن نظام را نمايندگي و تحقق پذير ميكند (سعيدي» )0 :1311 ،
از اين رو؛
 -1ايجاد سد سيمره در محدوده دهستان زيرتنگ بهعنوان عامل بيروني ،اگرچه از نگاه سياستگذاران
امري اجتناب ناپذير بود ولي سياست مداخله (خريد داراييها و جابجايي) براي سامان دادن به نظام
اسكان متناسب با ويژگيهاي ساختاري– كاركردي آن نبود .لذا ،مورد توجه و پذيرش روستاييان
قرار نگرفت؛
 -2پيامد اين سياست چيزي جز افزايش جمعيت حاشيه نشين در شهرها ،ايجاد تضادها و تنشهاي
اجتماعي ،مهاجرت ناخواسته افراد و سرگرداني و آواره شدن در شهرها ،افزايش بيكاري در شهرها و
ايجاد شغلهاي كاذب و ...نبود؛
 -3عدم وجود نگاهي فضايي مبتني بر پويشي ساختاري – كاركردي در اين مداخله و بدون درک اين
مساله كه فروپاشي يک نظام سكونتي بدون در نظر گرفتن ويژگيهاي ساختاري–كاركردي آن (در
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ابعاد اجتماعي – اقتصادي و كالبدي) از يک طرف و عدم توجه به ويژگيهاي ساختاري – كاركردي
نظام سكونتي ديگر با جنبههاي خاص كه بعضا داراي تعارضاتي با يكديگر هستند؛ زمينه ساز بروز
مشكالتي در نظام فضايي ناحيه گرديد كه نه تنها روستاييان دهستان زيرتنگ بلكه شهروندان شهر
كوهدشت و ساير شهرهاي استان لرستان را نيز تحت تاثير قرار داده است.
ب) ارائه راهكار (ترسیم چشم انداز مطلوب نظام اسكان مستقر در دریاچه سد)
حال ،اين مساله را سياستگذاران و برنامه ريزان چگونه مي بايست حل نمايند؟ با توجه به نتيجه ارائه
شده ،گروه تحقيق بر اين عقيده هستند كه برنامه ريزي فضايي با توجهي خاص به ويژگيهاي ساختاري
– كاركردي فضاها ميتوان كيفيات نواحي شهري و روستايي را برپا سازد و از آن حفاظت نمايد.1
بر اين اساس سياستهاي مطلوب نظام اسكان مبتني بر اين رويكرد در چارچوب مدل سوات ()Swot
به شرح زير است:
به منظور ارائه راهكارها و سياستهاي ترسيم چشم انداز مطلوب نظام اسكان ،شناخت عوامل
چهارگانه سوات ( )Swotدر راستاي كاهش ضعفها ،تهديدات و بهبود قوتها و فرصتها امري اجتناب
ناپذير تلقي مي شود .بر اين مبنا ،ترسيم چشم انداز مطلوب نظام اسكان با شناسايي مهمترين نقاط
قوت و فرصتها به منظور تعيين راهبردهاي زير مورد توجه قرار گرفت:
 ارائه راهبردهاي تهاجمي مبتني بر بهره گيري از برتريهاي رقابتي؛ تبيين مهمترين فرصتهاي پيش رو به منظور رفع نقاط ضعف دروني از طريق ارائه راهبردهايبازنگري؛
 تبيين نقاط قوت درون ناحيه اي به منظور رفع تهديدهاي برون ناحيه اي با تاكيد بر راهبردهايتنوع بخشي؛
 ارايه راهبرد تدافعي به منظور رفع آسيب پذيري ناحيهاي.در چارچوت مدل سوات ( )Swotمراحل ترسيم چشمانداز مطلوب نظام اسكان محدوده مورد
مطالعه به شرح زير است .شايان ذكر است نحوه امتياز دهي به هركدام از عوامل داخلي و خارجي در
اينجا به گونه اي است كه تعيين ضريب عوامل ،عددي بين صفر تا يک است .رتبه هريک از عوامل
خارجي با توجه به كليدي و عادي بودن مورد عوامل داخلي نيز با توجه به كليدي يا عادي بودن قوتها
و ضعفها به ترتيب رتبه  4يا ( 3به نقاط قوت) و رتبه  2يا ( 1به نقاط ضعف) اختصاص پيدا كرده

-1رجوع كنيد به سعيدي ،1311 ،ص.7
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است .در ضمن ،روند رتبهدهي به گونهاي است كه از فرصت استثنايي به سمت ضعف بحراني ،ميزان
رتبه كمتر ميشود .يعني ،از  4به  1ميرسد.
تعیین عوامل داخلی (قوتها و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدیدات) نظام؛
بر اساس بررسي وضعيت محيط دروني و بيروني محدوده مورد مطالعه ،مجموعه نقاط قوت و ضعف،
فرصتها و تهديدات اثرگذار ،شناسايي شدهاند كه به شرح جدولهاي  2و  3است.
جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوتها و ضعف) نظام اسكان
شاخص

قوت

ضعف

ضريب

رتبه

امتياز

عوامل داخلي
برخورداري از زمينهاي حاصلخيز و مرغوب در روستاهاي غرقاب شده
نبود تنشها و نزاع در بين اهالي روستا و روستاهاي همجوار

1.11
1.14

4
3

1.37
1.12

انسجام و تعامل اجتماعي باال در بين ساكنان روستا

1.17

3

1.18

درآمد باال و رضايت شغلي در بين روستاييان منطقه

1.14

4

1.17

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

1.18

4

1.32

برخورداري از سنتهاي ديرپاي همياري و همكاري جمعي در فعاليتهاي روستايي و كشاورزي

1.17

3

1.18

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

1.11

4

1.28

وجود روابط خويشاوندي و شبكههاي غير رسمي اجتماعي و وجود تعلقات فرهنگي

1.10

3

1.10

كمبود خدمات و ساختارهاي زيربنايي و ضعف ساختارهاي ارتباطي

1.14

1

1.14

محدوديت آموزش و بيسوادي باال در ميان زنان و نبود مدارس راهنمايي و دبيرستان در روستاها

1.12

2

1.14

تخريب و از بين رفتن اراضي زراعي ،مسكوني و باغي

1.10

1

1.10

ضعف شديد روستاها از لحاظ برخورداريها و سطح دسترسيهاي به خدمات رفاهي

1.14

2

1.18

فقدان و ضعف شبكه حمل و نقل مناسب براي ارسال محصوالت كشاورزي

1.11

1

1.11

وابستگي شديد به اقتصاد محلي و فعاليتهاي كشاورزي و دامداري

1.11

1

1.11

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

1.13

1

1.13

باال بودن قيمت تمام شده محصوالت كشاورزي به دليل سنتي بودن فعاليتهاي كشاورزي

1.11

2

1.14

نبود يک واحد اسكان مجدد در سازمان آب منطقهاي استان به منظور نظارت بر تملک اراضي و...

1.12

2

1.14

نبود يک واحد بررسي شكايات غير وابسته به كارفرما

1.12

2

1.14

محدوديت از لحاظ دسترسي به بازار و امكانات بازاريابي براي فروش محصوالت كشاورزي

1.17

1

1.17

جمع
ماخذ:مطالعات نگارندگان1311،

1

2.43
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جدول .9ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرصت و تهدیدات) نظام اسكان روستاها
شاخص

فرصتها

تهديدات

ضريب

رتبه

امتياز

عوامل خارجي
بهره مندي از خدمات بهداشتي ،آموزشي و رفاهي بهتر در مناطق ديگر

1.13

3

1.11

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

1.11

4

1.28

توانمندسازي زنان و كودكان از طريق آموزش

1.13

3

1.11

مهاجرتهاي روستايي -شهري و از بين رفتن امكان فعاليت و اشتغال در محيطهاي روستايي

1.18

1

1.18

عدم پذيرش افراد محلي توسط شهرنشينان و روستاييان روستاهاي ديگر

1.13

2

1.17

آوارگي مردم محلي

1.13

2

1.17

كاهش سطح معيشت مردم

1.14

1

1.14

بيكاري ناشي از غرقاب شدن زمينهاي كشاورزي

1.11

1

1.11

بيكاري زنان و كودكان و عدم اشتغال آنان در مناطق ديگر
اشتغال در مشاغل كاذب و نهايتا درآمد كم در محل اسكان جديد

1.14
1.17

2
1

1.18
1.17

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

1.14

2

1.18

فقدان زمينه سازي الزم و نبود طرحها و برنامه منسجم براي اسكان مجدد

1.14

1

1.14

محدويت زمين براي اسكان مجدد و فعاليت زراعي و باغي

1.17

1

1.17

فقدان مطالعه كاربردي در خصوص اسكان مجدد با رويكرد برنامه ريزي فضايي

1.10

2

1.11

عدم توازن و هماهنگي ميان شيوههاي زيستي روستايي و شهري

1.14

2

1.18

عدم پيش بيني طرحها و پروژههاي اشتغالزايي از سوي نهادهاي متولي

1.14

2

1.18

از بين رفتن نظامهاي توليدي كشاورزي و اقتصاد محلي در محدوده

1.17

1

1.17

تضعيف پيوندهاي خويشاوندي ،شبكه غير رسمي اجتماعي و هويت فرهنگي

1.13

2

1.17

محدوديت امكان اشتغال و دسترسي به فرصتهاي كافي و متنوع شغلي در محل اسكان جديد

1.17

1

1.17

كاهش كيفيت زندگي روستاييان جابجا شده
از بين رفتن راههاي ارتباطي

1.13
1.12

2
2

1.17
1.14

از بين رفتن فرهنگهاي بومي و تداخل اجتماعي ،فرهنگي ناشي از اسكان مجدد

1.13

2

1.17

1

41

1.72

جمع
ماخذ :نگارندگان.1311،

ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی
در اين مرحله با استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي ،هر يک از عوامل استراتژيک
كه در ماتريس عوامل داخلي و خارجي شناسايي و اولويتبندي شده بودند ،مورد ارزيابي و وزن دهي
قرار گرفتند .تجزيه و تحليل دادهها بيانگر اين واقعيت است كه:
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 امتياز حاصل از ارزيابي عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعفها) برابر با  2.43ميباشد .اين ارزش نشاندهنده اين است كه نقاط ضعف نظام (سيستم) بر نقاط قوت آن غلبه دارد (جدول )2؛
 امتيازحاصل از ارزيابي ماتريس عوامل خارجي (فرصت و تهديدات) برابر با  1.72ميباشد .اين ارزشنشاندهنده اين است كه تهديدات نظام اسكان بر فرصتهاي آن غلبه دارد (جدول )3؛
 بنابراين ،وضعيت نامطلوبي بر نظام حاكم ميباشد و براي خارج شدن از آن ،نيازمند طراحيراهبردهايي است كه ضعفها را به حداقل رسانده و با تهديدها مقابله نمايد .با توجه به اهداف طرح و
وضعيت عوامل داخلي و خارجي (برتري نقاط ضعف و تهديدات) ،راهبرد مناسب ،راهبرد حداقل-
حداقل است؛
 در طراحي سياستها ذيل راهبرد حداقل -حداقل و ساير راهبردها عوامل داخلي نظير برخورداري اززمينهاي حاصلخيز و مرغوب در روستاهاي غرقاب شده با امتياز ( ،)1/37وجود زمينه مناسب و
قابليتهاي محدوده مورد نظر در اشتغال و بهرهگيري مناسب از نيروي كار زنان ،كودكان و سالخوردگان
در فعاليت دامداري و كشاورزي با امتياز ( ،)1/32باال بودن قيمت تمام شده محصوالت كشاورزي با امتياز
( )1/14و وابستگي شديد به اقتصاد محلي و فعاليتهاي كشاورزي و دامداري با امتياز ( )1/1و عوامل
خارجي نظير دريافت خسارت زياد از دولت بابت بهاي زمينهاي مزروعي و مسكوني و باغي غرقاب شده با
امتياز ( )1/28و بيكاري ناشي از غرقاب شدن زمينهاي كشاورزي با امتياز ( )1/1از اهميت برخوردارند.
جدول  .4ارزیابی نهایی عوامل درونی و بیرونی
عوامل داخلي

عوامل خارجي
تهديدات()T

فرصت ()O

1/17

1/43

ضعف ()W

قوت()S

1/78

1/10

تركيب عوامل
WO
1/11

ST
2/11

WT
1/84

SO
2/18

راهبرد انطباقي

راهبرد اقتضايي

راهبرد تدافعي

راهبرد تهاجمي

001
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عوامل خارجي

4

1

2.0
راهبرد تهاجمي

راهبرد اقتضايي

عوامل داخلي

2.0
راهبرد انطباقي

راهبرد تدافعي

1
شكل  .9راهبردهاي موثر بر اي ترسیم چشم انداز نظام اسكان
ماخذ :نگارندگان.1311 ،

 راهبردهاي ترسيم چشم انداز مطلوب نظام اسكان روستاهابا توجه به نتايج مراحل قبلي ،بايستي راهبردهاي زير با توجه به درجه اهميت شان ،در اجرا به
شرح زير مورد توجه قرار گيرند (جدول :)0
 راهبرد تدافعي (با هدف كاهش ضعفها تهديدات)؛ راهبرد تهاجمي (با هدف بهرهگيري از نقاط و فرصتها)؛ -راهبرد انطباقي (با هدف بهرهگيري از فرصتها براي كاهش ضعفها).
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جدول  - 5راهبردهاي تحقق چشم انداز مطلوب نظام اسكان در محدوده مورد مطالعه
عوامل داخلي
عوامل خارجي

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

استراتژي تهاجمي
تقويت و توسعه تعامل فضايي بين كانونهايشهري و سكونت گاههاي روستايي؛
متنوعسازي فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي؛
ايجاد سازو كار مناسب براي سرمايه گذاريروستايياني كه خسارات دريافت كرده اند در
فعاليتهاي مولد و اشتغالزا؛
نوع بخش عملكردي روستاها و استقرارروستاهاي جديد در سطح محلي و ناحيهاي.

استراتژي انطباقي
ارتقاي سطح برخورداري مكان اسكان جديد ازخدمات عمومي ،زير ساختي ،ارتباطي و پشتيبان
توليد؛
گسترش و ارتقاي مراكز مهارت آموزي به صورترسمي و غير رسمي به منظور آشنايي و كسب
مهارت در مشاغل غير كشاورزي؛
ايجاد ساز و كاري مناسب براي سرمايهگذاريروستاييان در فعاليتهاي سودآور و اشتغالزا.

تهديدات

استراتژي انقباضي

ماخذ :نگارندگان1311،

استراتژي تدافعي
گسترش مراكز مهارت آموزي به صورت رسمي وغيررسمي بهمنظور تربيت نيروي انساني متخصص و
ماهر در زمينههاي مختلف كشاورزي ،صنعتي
مكانيابي مناسب روستاهاي جديد؛تنوع بخشي ،ارتقاء و نوين سازي فعاليتهاي بخشكشاورزي ،دامداري و منابع طبيعي و صنايع روستايي
و تخصصي نمودن الگوي كشت منطقه؛
كوشش در راستاي مكانيابي موثر فضايي شهرها وروستاهاي جديد؛
ارتقاي كيفيت كالبدي -فيزيكي سكونت و بهسازيكالبدي محل اسكان جديد
-بسترسازي سكونت گاههاي روستايي براي پذيرشعملكردهاي جديد؛
اسكان مجدد همه روستائيان با هم در يک مكان مشخصبراي جلوگيري از فروپاشي گروههاي خويشاوندي.

تشكر و قدردانی
با صميميتي روستايي تقديم به دستان پينه بسته روستاييان كشورم ايران و بويژه روستاييان روستاهاي
منطقه رودبار شهرستان كوهدشت
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