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چکیده
بنا  روستاها،  در  ع سوانح  با وقو بالیای طبیعی است.  برابر  در  بناهای مسکونی  روستایی ضعف  کالبدی سکونتگاه های  از مسائل  یکی 
کشور از بین می رود. در اغلب  گاه سرمایه های انسانی  به شواهد بسیار، اغلب خانه های روستایی تخریب می شود و بسیاری از منابع ملی و 
برنامه های بازسازی پس از سانحه، سیاست جابه جایی کل یا بخشی از سکونتگاه، به مثابه ی راه حلی مناسب از نظر فنی، برای کاهش خطر و 
ح جابه جایی روستای نای بند استان خراسان جنوبی، با صرف  ایمنی از پدیده هایی چون زلزله، سیل و رانش زمین، مورد توجه قرار می گیرد. طر
که مسکن در روستای جدید به اتمام رسیده نیز  کنون ناتمام رها شده و در مواردی  هزینه های کالن اجتماعی و اقتصادی، به دالیل مختلف تا 
مورد استقبال روستاییان قرار نگرفته است. این پژوهش در پی بررسی بازسازی روستای نای بند استان خراسان جنوبی و علل استقبال نکردن 
روستاییان از سکونتگاه جدید روستای نای بند است. فرضیه های این پژوهش عبارتند از نامطلوب بودن طراحی روستای جدید، مشارکت 
نکردن روستاییان در فرایند جابه جایی روستا و مکان یابی نادرست روستای جدید. برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از آزمون های 
تحلیل عاملی و ضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش تأییدکننده ی فرضیه هاست؛ چنانکه مهم ترین عوامل استقبال نکردن 
روستاییان از روستای جدید، نامناسب بودن مکان جدید از نظر مخاطرات طبیعی همچون سیل، از بین رفتن دید و منظر و حس تعلق به 

روستای قدیم شناخته شد. 
کلیدی: سکونتگاه روستایی، بازسازی، جابه جایی، روستای نای بند `واژه های 

Investigating Reconstruction in Nayband 
Village in South Khorasan Province
*Seyed Amir Hossein Garakani1 Fateme Rahimbakhsh2 

Abstract
One of the physical problems of rural settlements is that residential buildings are not resistant enough 

against natural disasters. In most post-disaster reconstruction programs, the policy of partially relocation or 
totally relocation of settlement area is technically considered as a suitable solution for risk reduction and safety 
against some phenomena such as earthquake, flood, ground drift, etc. Nay-Band Village in South Khorasan 
Province is an instance of valuable villages, which are left uncompleted in intervention projects, such as reloca-
tion, for various reasons despite spending huge social and economic costs and even the completed houses are 
not welcomed by rural people. This study aims to investigate reconstruction in Nayband Village in South Kho-
rasan province and examine why rural people did not welcome the new settlement area in Nay-Band village. 
The research hypotheses are about the design inappropriateness of the new village and lack of participation 
of the villagers in the process of relocation of the village and village incorrect location. To analyze the data, 
factor analysis tests and correlation coefficient was employed. The research results approve all the hypotheses 
so that the highest Eigen–value is allocated to the rural people’s lack of interest, the inappropriateness of the 
new village location in terms of natural hazards such as floods, loss of proper perspective, and also sense of 
familiarity with the new village. 
 Keywords: Rural settlements, Reconstruction, Relocation, Nayband village 
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2 Master of Art in Urban Design, Central branch Azad University of Tehran, Tehran, Iran.

...



66

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی 

پاییز و زمستان
1393

ــاره شــشــم  ــ ــم ــ ش

ی
وب

جن
ن 

سا
خرا

ن 
ستا

د ا
ی بن

ی نا
ستا

رو
ی 

ساز
باز

ی 
رس

بر ...

مقدمه 

گون در سکونتگاه های روستایی و به  گونا پس از رخداد سوانح 
دنبال آن آسیب مالی و جانی و بی خانمان شدن مردم تحت تأثیر 
جمله  آن  از  که  دارد  قرار  روی  پیش  مهمی  انتخاب های  سانحه، 
تصمیم گیری در مورد چگونگی مداخله در سکونتگاه های روستایی 
و اتخاذ سیاست های جابه جایی1 و یا درجاسازی2 است. تجربیات 
کشور در بازسازی سکونتگاه های روستایی نشان می دهد  گذشته ی 
چگونگی  به  مربوط  دستورالعمل های  و  قوانین  نبود  علت  به  که 
گیر از مفهوم  مداخله در سکونتگاه های روستایی و نبود تعریفی فرا
کاربرد این رویکرد  جابه جایی در سیاست های مداخله ای و ابهام در 
ح های عمرانی،  گرفته در اجرای طر در بسیاری از مداخالت صورت 
اجرا  توسعه ای  ظاهر  به  اهداف  با  روستاییان  جابه جایی  سیاست 
سرمایه های  اتالف  گاه  و  روستاها  شدن  قطبی  دو  به  اما  گردیده، 
سرمایه های  جــذب  بستر  نــوســاز  بخش  اســـت.  شــده  منجر  ملی 
گردیده و بخش قدیمی ساز به زوال و نابودی رسیده است.  عمرانی 
بــدون  جابه جایی  ح هــای  طــر اغلب  کــه  مــی دهــد  نشان  بررسی ها 
ح های  مطالعات اقتصادی و اجتماعی انجام شده است و تعریف طر
هزینه های  کاهش  یا  و  کار  انجام  سهولت  برای  بیشتر  جابه جایی 
سرمایه های  و  قدیم  روستای  موارد  بیشتر  در  و  است  بوده  اجرایی 
اقتصادی،  کالبدی،  پیامدهای  و  اســت  شــده  رهــا  آن  در  موجود 

اجتماعی و زیست محیطی نامطلوبی به دنبال داشته است. 
که جابه جایی سکونتگاه ها در  بانک جهانی نیز اظهار می دارد 
ع سوانح آتی در  از سانحه، به علت خطر وقو هنگام بازسازی پس 
گونی  گونا محل، عمومًا بهترین راه حل قلمداد می شود، اما به علل 
منبع  رفتن  دســت  از  جدید،  سکونتگاه  کافی  نا زیربنای  جمله  از 
بیگانگی  اجتماعی،  سرمایه ی  و  تعلق  حس  رفتن  بین  از  درآمــد، 
فرهنگی و فقر ممکن است موفق ارزیابی نشود و ترک مکان جدید 
و بازگشت به سکونتگاه قدیم را به دنبال داشته باشد ]1[. بازسازی 
و جابه جایی شتابزده ی سکونتگاه ها پس از سوانح، از دست رفتن 
به  نسبت  جابه جایی  هزینه ی  بــودن  بــاال  مــردم،  اراضــی  مالکیت 
هزینه ی درجاسازی در همان مکان و بی میلی مردم به جابه جایی 
جابه جایی  موفقیت  که  هستند  عواملی  همگی  ناآشنا  محیطی  به 
که  می کند  خاطرنشان  دیویس   .]2[ می کنند  تهدید  را  سکونتگاه 
مردم ترجیح می دهند تا حد امکان در نزدیکی محل زندگی سابق 
و محل امرار معاش خود باقی بمانند و در مقابل تخلیه ی اجباری 
جوامع  جابه جایی  همچنین   .]3[ می دهند  نشان  مقاومت  خود  از 
آن ها  تمایل و خواست  به میزان  به سکونتگاه های جدید بستگی 
ع خود به  که این موضو به جابه جایی به یک محیط جدید دارد، 
جامعه  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  عوامل 
ابعاد مختلف  در  بنابراین جابه جایی سکونتگاه   .]4[ مربوط است 
تأثیر مهمی در زندگی مردم خواهد  اقتصادی و فیزیکی  اجتماعی، 
کردن سکونتگاه جدید و بازگشت  که ممکن است به رها  داشت ]5[ 
ح  طر شکست  معنای  به  امــر  ایــن  و  شــود  منجر  قدیم  روستای  به 
جابه جایی  عــواقــب  کــه  داشــت  توجه  باید  اســت.  مجدد  اســکــان 
از  ناشی  آثــار  از  شدیدتر  اســت  ممکن  سانحه،  از  پس  سکونتگاه، 

سانحه باشد ]6[. در یک نگاه اجمالی، جابه جایی اجتماع انسانی 
کالبدی تغییر محل  کالبدی یا اقتصادی باشد. جابه جایی  می تواند 
که منجر به از دست دادن سرپناه و سرمایه های  کالبدی مردم است 
مولد یا دسترسی به سرمایه های مولد )مانند زمین و آب و جنگل( 
که  می شود  ناشی  اقــدامــی  از  اقتصادی  جابه جایی  امــا  مــی گــردد، 
فیزیکی  جابه جایی  بدون  را،  مولد  سرمایه های  به  مردم  دسترسی 
آسیا  توسعه ی  بانک   .]7[ می کند  حــذف  یــا  متوقف  مـــردم،  خــود 
از  ناشی  آسیب های  به  توسعه ای منجر  ح های  که طر معتقد است 
تحت  مردم  که  مجددی  اسکان  می شوند؛  اجباری  مجدد  اسکان 
تأثیر، انتخابی به جز بازسازی زندگی خود، درآمد و دارایی هایشان 
که در اثر  گذشته جابه جایی هایی  در مکان دیگری ندارند ]8[. در 
سوانح تدریجی مانند خشکسالی، باال آمدن سطح آب دریا و غیره 
صورت می گرفت، داوطلبانه قلمداد می شد، اما این جابه جایی ها، 
 ]9[ شدند  اجباری  جابه جایی هایی  به  تبدیل  فزاینده ای،  به طور 
کردن«3 برای توصیف این حالت  .برخی از واژه ی »مجبور به ترک 
امکان  که  اســت  گــونــه ای  به  شرایط  زیــرا   ،]10[ می کنند  استفاده 
چــاره ای  افــراد  این  و  نیست  فراهم  امن  معیشت  و  زندگی  داشتن 

کردن ندارند ]11[. به جز جست وجوی مکانی جدید برای زندگی 
برای  جنوبی،  خــراســان  استان  نای بند  روســتــای  در  مداخله 
به  منجر  آن،  کم  مترا بافت  مشکالت  رفع  و  آسیب پذیری  کاهش 
بررسی  پی  در  حاضر  پژوهش  اســت.  شــده  روستا  ایــن  جابه جایی 
ع سوانح احتمالی آتی و یافتن  بازسازی روستای نای بند به علت وقو
مهم ترین علل استقبال نکردن روستاییان از سکونتگاه جدید است.

روش تحقیق 
ع توصیفی و مقایسه ای است و در آن برای  از نو این پژوهش 
که  آزمون فرضیات از روش پرسش نامه استفاده شده است. از آنجا 
امکان تکمیل پرسش نامه برای تمامی روستاییان ممکن نبود، با 
انتخاب  از این حجم  آماری نمونه ای  از شیوه های دقیق  استفاده 
با ضریب اطمینان قابل  را  از آن  نتایج به دست آمده  تا بتوان  شد 
این  به  رسیدن  بــرای  داد.  تعمیم  آمــاری  جامعه ی  کل  به  قبولی 
کوکران4، تعداد 135 نمونه انتخاب  از رابطه ی  منظور، با استفاده 
در  شد.  بررسی  و  تحلیل  آن ها  از  مورد   126 تعداد  نهایت  در  و  شد 
استفاده  لیکرت5  گزینه ای  پنج  از طیف  پاسخ سؤاالت پرسش نامه 
 SPSS از نرم افزار با استفاده  شده است. داد ه های جمع آوری شده 
تحلیل  بـــرای  گرفتند.  قـــرار  تحلیل  و  تجزیه  مـــورد   18 نسخه ی 
ضریب  و  عاملی6  تحلیل  آزمــون هــای  از  پرسش نامه  ــای  ــ داده ه
همبستگی، مطابق جدول 1، استفاده شده است. در این پژوهش 
کرونباخ7  کردن پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای  برای مشخص 
نشانگر  که  آمد  دست  به   0/96 برابر  پایایی  میزان  و  شد  استفاده 
در  اســت.  تحقیق  در  استفاده  مــورد  پرسش نامه ی  خــوب  پایایی 
داده ها  بودن مقیاس  رتبه ای  به  توجه  با  داده هــا  و تحلیل  تجزیه 
استفاده  عاملی  تحلیل  از  نظر  مورد  پارامترهای  تعداد  بودن  زیاد  و 
کردن  پیدا  متغیر،  ابعاد  کاهش  بــرای  عاملی  تحلیل  اســت.  شده 
گرفته  کار  مؤلفه های متجانس و استخراج مؤلفه های مورد نیاز به 
جمله  از  پیش فرض هایی  رعایت  عاملی  تحلیل  برای  است.  شده 
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بارتلت9  کرویت  آزمون  و   8  )KMO( نمونه برداری  کفایت  شاخص 
از فرضیات محاسبه شد و در  برای هر یک  این مقادیر  الزم است. 
رتبه ای  به  توجه  با  گردید.  ارائــه  آن هــا  معنا داری10  سطح  نهایت 
بودن داده های تحقیق برای سنجش همبستگی بین شاخص ها از 

کندال12 استفاده شد.  ضریب همبستگی اسپیرمن11 و تاو  
و  کتابخانه ای  مطالعات  حاصل  پــژوهــش  ایــن  فرضیه های 
در  محقق،  منظور  ایــن  بــرای  اســت.  میدانی  بررسی های  بــه ویــژه 
بررسی مسائل و مشکالت روستای جدید  با  اولین سفر تحقیقاتی، 
نارضایتی  عوامل  و  علل  مهم ترین  به  روستاییان  از  نظرسنجی  و 

روستاییان پی برد.
شده  ارائــه  پژوهش  این  زیرمعیارهای  و  معیارها   2 جــدول  در 

است.

معرفی نمونه ی مورد مطالعه
مورد  نمونه ی  که  نای بندان،  زیست  بوم  در  نای بند  روستای 
شهرستان  مرکزی  بخش  جنوب  در  است،  پژوهش  این  مطالعه ی 
شمار  بــه  بخش  ایــن  منطقه ی  مرتفع ترین  و  اســت  واقـــع  طبس 
 220 ــدود  ح در  نای بند  روســتــای  نسبی  موقعیت  نظر  از  مـــی رود. 
کیلومتری   180 و  شهرستان(  )مرکز  طبس  شهر  جنوب  کیلومتری 
کیلومتری   2 فاصله ی  در  کرمان،  استان  در  واقع  راور،  شهر  شمال 
نزدیکی به  قرار دارد. روستا به علت  کرمان به خراسان  از جاده ی 
کویری، نای بند نامیده  گلوگاه )نای( راه  کویر و قرارگیری در میانه و 

شده است ]12[.
ایران  مرکزی  کویر  حاشیه ی  در  گوهری  همچون  روستا  این 
در  که  اســت  گــونــه ای  به  روستا  ایــن  موقعیت  اســت.  گرفته  جــای 
کرمان به خراسان قدیم قرار دارد و از  حد فاصل یگانه راه ارتباطی 
کتاب  دیرباز مورد توجه رهگذران و زائران بوده است ]13[. مطابق 
کرزن، خط سیر مارکوپولو در ایران از شمال  ایران و ایرانیان، اثر لرد 
دشت لوت عبور می کند و اغلب مورخان اقامت او را در نای بند تأیید 

می کنند ]12[. 

برخی از عوامل سازنده ی کیفیت مکانی روستای 
نای بند پیش از جابه جایی 

مؤلفه های زیست محیطی 
کندگی  پرا و  با طبیعت و حضور  گیاهی: پیوند روستا  پوشش 

نخل در سراسر بافت؛

زیر معیارمعیار

 کیفیت طراحی روستای
جدید

مالحظات اقلیمی
 کیفیت دید و منظر

 کیفیت طراحی معابر

 وضعیت واحدهای همسایگی 
 حس تعلق13

 مشارکت روستاییان در
فرایند جابه جایی روستا

تصمیم گیری برای جابه جایی

مکان یابی روستای جدید

طراحی روستای جدید
ساخت روستای جدید

نظارت بر ساخت روستای جدید

 کیفیت مکانی روستای
جدید

 وضعیت چشم انداز طبیعی
سیل گیر بودن

 دسترسی به راه اصلی
زلزله خیز بودن

 تصویر 1: موقعیت روستای نای بند نسبت به مرکز ]8[

جدول 2: روش تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه

روش تحلیل داده هافرضیه
تحلیل  عاملینامطلوب بودن طراحی روستای جدید
 مشارکت نکردن روستاییان در فرایند

ضریب همبستگیجابه جایی روستا

تحلیل  عاملیمکان یابی نادرست روستای جدید

جدول 1: روش تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه

پای  بر  بلند  پهنه ای  روی  بر  استقرار  موقعیت طبیعی زمین: 
بستر  بــر  مرتفع  و  کم  مترا بافت  و  زمین  ساختار  بــر  منطبق  کــوه، 

کوهپایه در پناه الیه های طبیعی زمین؛
استخوان بندی  و  روستا  بافت  در داخل  آب  آب: مسیر حرکت 
نماد  معابر،  در  آب  حرکت  مسیر  با  مطابق  معابر  شبکه ی  و  بافت 

جریان زندگی و حیات؛
داالن  ایجاد  و  معابر  تعداد  و  عــرض  در  کاهش  دمــا:  و  تابش 

کاهش دما؛ سرپوشیده )ساباط( برای تولید سایه و 
کاهش تعداد بازشوها برای محافظت از فضاهای داخلی  باد: 

در برابر باد؛
کیفیاتی چون صدای آب و دام و طیور، بوی خشت، رایحه ی 
کیفیات زیست محیطی روستا  گیاهان و عطر پخت نان نیز از دیگر 

است.
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مؤلفه های عملکردی
کیفیت روابط و رفتارها: روابط بین فضاها در خانه های روستای 
سکونت  و  خانوار  ساختار  بر  منطبق  که  است  گونه ای  به  نای بند 
خانواده ی  یک  خاص  نیازهای  تبع  به  و  است  خانواده  یک  افــراد 
از طرفی  از سکونت  گردیده است.  روستایی منجر به شکل خاصی 
کنار یکدیگر و تشکیل واحدهای همسایگی در  چیدمان خانه ها در 
محله های این روستا منجر به شکل گیری روابط اجتماعی عمیقی 

در بین روستاییان شده است.
عاملی  مشترک  نان  پخت  تنورهای  و  بزرگ  طویله های  وجود 

برای روابط و مراوده های اجتماعی نزدیک است. 
کیفیت امنیت، حریم و خلوت: قرارگیری واحدهای مسکونی 
و به تبع آن ورودی آن ها در ارتفاعی باالتر نسبت به سطح معبر و 
کردن  ایجاد دست انداز با ارتفاع مناسب در ایوان ها ضمن مشبک 
باریک  و  سرپوشیده  معابر  از  ورود  داخــل،  از  دید  حفظ  برای  آن ها 
کاهش تعداد  )ساباط ( به جای دسترسی مستقیم از فضاهای باز و 
حریم  و  امنیت  کیفیت  گرفتن  نظر  در  از  نشانه هایی  بــازشــوهــا، 

خصوصی در روستای نای بند است.
کیفیت سازگاری فرم بناها با عملکرد: برای تفکیک فضاهای 
در  دام  به  شده  داده  اختصاص  فضای  دامــی،  فضاهای  از  زیستی 
یا  و  نرم و منحنی  با جــداره ی  و در محدوده هایی  پایین تر  سطوح 
ویــژه ی  عملکردی  فضاهای  اســت.  شــده  تعبیه  صخره ها  درون 
مجزا  و  پایینی  سطوح  در  عمدتًا  انبار(  و  )آغل  واحدها  در  معیشت 
معیشتی  الــگــوی  بــر  منطبق  و  دارنـــد  ــرار  ق سکونتی  بخش های  از 

روستاییان هستند.

مؤلفه های تجربی - زیبایی شناختی
پــیــچ در پــیــچ،  ــار  ســاخــت ــبــدی-فــضــایــی:  کــال مــحــیــط  کیفیت 
صــورت  بــه  بناها  فــشــرده ی  بــافــت  و  معابر  بــاریــک  و  ســرپــوشــیــده 
توده های حجمی ستبر و تقاطع های راست گوشه و نامنظم احجام 
کیفیت زیبایی شناسی خاصی به روستای  در فضاهای مابین معابر، 

نای بند داده است. 
معانی  و  ذهنی  منظر  شامل  - ذهنی:  ــی  ک ادرا کیفیت محیط 

که محیط روستا با آن شناخته می شود ]12[. انضمامی آن است 

 سوانح احتمالی و معضالت مکانی روستای نای بند
کوهستانی نای بند با جمعیت 580 نفر و 129 خانوار،  روستای 
یافته  اســتــقــرار  رســوبــی  ــای  ــده واح مــجــاورت  در   ،1374 ــال  س در 
و  و دولومیت هستند. وجود دره هــای تنگ  ع آهک  نو از  که  است 
دیواره های نسبتًا پرشیب در این منطقه مکان و فضای محدودی 
در اختیار روستاییان قرار داده است؛ به طوری که آنان مسکن های 
کف  خود را بر دامنه و جداره و یا در باالی تپه ها بنا نهاده اند و در 
از  کــشــاورزی،  فعالیت های  به  رودخــانــه ای  تراس های  بر  یا  و  دره 
چنین  پرداخته اند.  مرکبات(،  )عمدتًا  باغداری  و  درختکاری  ع  نو
تأثیر می گذارد  نیز  روستا  این  به  راه دسترسی  در وضعیت  تنگنایی 
به  می کند.  عبور  آن  سیالبی  بستر  و  رود  میان  از  روستا  جــاده ی  و 
فعالیت های  گسترش  و  خانه سازی  توسعه ی  ــرای  ب ترتیب  ایــن 
کافی و مطلوبی وجود  اقتصادی و اجتماعی در وضع موجود فضای 
که  ندارد. از طرفی محدودیت فضایی روستاییان را واداشته است 
کنند  بر روی دامنه حفر  اندک  با فواصل  را  چاه های فاضالب خود 
کوچه ها و نهایتًا به سمت  و یا اینکه پساب ها را مستقیمًا به داخل 
در  شدید  آلودگی  ایجاد  موجب  امر  این  که  کنند،  هدایت  رودخانه 
روستا شده است. محدودیت فضا و وجود شیب های تند، عملیات 
بسیار دشوار  را  نیاز  مورد  تأسیسات  و  احداث مسکن  برای  فیزیکی 
کرده است، به طوری که احداث بنا مستلزم صرف وقت و هزینه ی 
و نقل  افراد و حمل  تردد  از سوی دیگر  از حد معمول است.  زیادتر 
می گیرد.  صـــورت  ــادی  زیـ مشکالت  بــا  نیز  ــشــاورزی  ک مــحــصــوالت 
حرکت  نظیر  ژئومورفولوژیک  فرایندهای  شده،  یاد  مــوارد  بر  عالوه 

تصویر 3: فضای داخلی یک بنای مسكونیتصویر 2: روستای نای بند استان خراسان جنوبی 

تصویر 4: یكی از بناهای مسكونی روستای نای بند
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جمله  از  تخته سنگی،  ریزش های  ع  نو از  به ویژه  دامــنــه ای،  مــواد 
از  نیز  ع سیالب  مشکالت این منطقه به شمار می رود. احتمال وقو
که جان و مال اهالی را تهدید می کند. وجود  دیگر خطرهایی است 
گسل بزرگ و فعال  گسل های متعدد، به ویژه مجاورت این روستا با 
یاد  عوامل  مجموعه  اســت.  منطقه  این  مسائل  دیگر  از  نای بند، 
شده خطرها و دشواری های زیادی را برای روستاییان و چگونگی 
گسترش  و  فیزیکی  امکان توسعه ی  و  آورده  به وجود  آن ها  زیست 

کرده است ]12[.  این روستاها را بسیار محدود 
باارزش  بافت  احیای  ح  گرفته در طر مطابق مطالعات صورت 
این  جابه جایی  ح  طــر جنوبی،  خــراســان  استان  نای بند  روســتــای 
فعلی( در شرق  پایین دست )شرق جایگاه  اراضی  به سمت  روستا 
بر  است.  گردیده  پیشنهاد  کرمان   - راور   - دیهوک  اصلی  جاده ی 
به  زیــر  نتیجه گیری  ح  طــر ایــن  به  مربوط  مشاور  مطالعات  اســاس 
دست آمده است: »استقرار روستا در محلی است که امکان هیچ گونه 
در  بنابراین  نیست؛  ممکن  آن  برای  فیزیکی  توسعه ی  و  گسترش 
طول قرن ها خانه ها به صورت چند طبقه ساخته شده اند و از فضا 
بیشترین استفاده شده است. در حال حاضر، به علت جمعیت زیاد، 
کم افراد در واحد مسکونی و اتاق باالست. نمونه گیری ها نشان  ترا
اختیار  در  بیشتر  اتــاق  دو  متوسط،  به طور  خانوار،  هر  که  می دهد 
قالی بافی  دستگاه  اتــاق  دو  همین  از  یکی  در  است  ممکن  و  نــدارد 
نیز مستقر شده باشد. خانه ها در شرایط بسیار نامطلوب بهداشتی 
قرار دارند. تخلیه ی فاضالب ها بسیار مشکل است و در بسیاری از 
کوچه ها سرازیرند. مشکل مسکن و فقدان فضا  موارد فاضالب ها به 
برای توسعه ی آن یکی از علل عمده ی مهاجرت مردم این روستا به 
کرمان، یزد و سایر نقاط است. مشکالت  شهرهای مشهد، طبس، 
گلی  مربوط به مسکن و ترس از زلزله و تخریب خانه های خشتی و 
که مردم این روستا تمایل بسیار زیادی در جابه جایی  موجب شده 

روستا از خود نشان دهند، که در کمتر روستایی این درخواست بدین 
پایه وجود دارد. عده ی زیادی از مردم این روستا درآمدهای بیرون 
کامیون داری(،  و  مهاجرت  به  مربوط  )درآمــدهــای  دارنــد  روستا  از 
بنابراین وضعیت مالی آن ها مطلوب است. در صورت ایجاد شهرک 
گسترش مسکن و زیباسازی شهرک نقش  این افراد می توانند در امر 
داشته باشند. همیاری در این روستا بسیار باالست و مردم مساعدت 
زیادی حتی از نظر مالی با هم دارند« ]12[. در پایان این مطالعات 

ح شده است: پیشنهاد زیر با قطعیت مطر
هیچ گونه  امکان  چون  شــود،  جابه جا  باید  نای بند  »روستای 

توسعه ی فیزیکی یا بهسازی و غیره در آن نیست« ]12[.
تا  بــاشــد،  داشــتــه  فاصله  روســتــا  از  چــنــدان  نباید  جدید  محل   
بهره برداری  و  حراست  خود  باغ های  و  ع  مزار از  بتوانند  روستاییان 
پاسگاه  ــه روی  روب روستا،  شرق  در  پیشنهادی  جدید  مکان  کنند. 
ـ  کثر 250 متری شرق جاده ی دیهوک  انتظامی و در حدا نیروهای 

راور، واقع است14 ]12[.
جابه جایی روستای نای بند 	 

ح جابه جایی روستای نای بند، به علت قرارگیری روی گسل  طر
کمبود فضای توسعه، از سال 1384 شروع شده است.  و همچنین 
گرفته است و در حال  را پیمانکار به عهده  ساخت روستای جدید 
حاضر بسیاری از واحدهای احداثی به صورت نیمه تمام رها شده اند 
و یا در صورت اتمام تعدادی از آن ها خالی از سکنه هستند. مکان 
جدید در دره واقع شده و از نظر لرزه خیزی مزیت چندانی بر جایگاه 
بسیار  و  اســت  واقــع  آب  مسیل  در  آنکه  ضمن  نــدارد؛  روستا  قدیم 
کوهستان  بیشتر از محل فعلی روستا سیل خیز است. شیب تند این 
گهانی شدید و کویری موجب ایجاد سیل های ویرانگر  و رگبارهای نا
گرفته است و  خواهد شد. این مکان در نزدیکی روستای قدیم قرار 

کافی برای توسعه است.  تنها مزیت آن داشتن فضای 
به  هکتار   4 حــدود  مساحتی  در  نای بند  روستای  جدید  ح  طر
بهزیستی  اداره ی  بــه  قطعه   10 ــت.  اس شــده  تفکیک  قطعه   144
کاربری های عمومی نیز 9 قطعه پیش بینی شده  گذار شده و برای  وا

تصویر 5: نمونه ای از مسكن روستای نای بند

گسل نای بند ]12[ تصویر 6: محدوده ی 
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کریز(  است. 10 قطعه هم به علت نزدیکی به سیل بند احداثی )خا
با  مسکونی  واحدهای  احــداث  بــرای  قطعه   115 ع  مجمو در  و  کسر 
قطعه   78 در  اســت.  گردیده  گــذار  وا روستاییان  به  قرعه کشی  قید 
قطعه   37 در  و  مهره ای  و  پیچ  اتصاالت  با  فلزی  اسکلت  ح  طر از 
مسکونی،  واحدهای  ساخت  بــرای  بتنی،  کالف های  با  طرحی  از 
کن  کنون 40 خانوار سا استفاده شده است. در واحدهای احداثی تا 
که  آنجایی  از  شــده انــد.15  رها  نیمه کاره  واحدها  بقیه ی  و  شده اند 
و  ع  تنو اســت،  شده  شــروع  جدید  روستای  بازسازی   1384 سال  از 
کمک های بالعوض به  اختالف در پرداخت تسهیالت نوسازی و یا 
از  به  طوری که  است؛  روستاییان  نارضایتی  علل  از  یکی  روستاییان 
 1384 سال  در  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  به  وام ها  پرداخت  شروع 

تا پرداخت یکصد میلیون ریال در سال 1388 اختالف وجود دارد.

 تصویر 7: الف. تخریب سقف یک بنای مسكونی در برف سال 1385؛ ب. زندگی در مجاورت همان بنا در سال 1389

تصویر 8: موقعیت روستای نای بند جدید 

ح تفكیک روستای جدید نای بند تصویر 9: طر

گذشت 4 سال همان بنا پس از 

روستای نای بند جدید 

روستای نای بند قدیم 

یافته ها 

فرضیه ی اول: نامطلوب بودن طراحی روستای جدید
نظر  در  پرسش نامه  در  سؤال  دوازده  فرضیه  این  بررسی  برای 
گرفته شده است. با توجه به رتبه ای بودن مقیاس داده ها از تحلیل 
و  متجانس  مؤلفه ی  کردن  پیدا  متغیر،  ابعاد  کاهش  برای  عاملی 
استخراج مؤلفه های اصلی استفاده شده است. بر اساس یافته های 
با 0/920 و مقدار  برابر است   KMO از تحلیل عاملی مقدار حاصل 
که در سطح معناداری بیش از 0/95  بارتلت آن 2679/864 است 
قرار دارند و نشانگر مناسب بودن متغیرهای وارد شده برای تحلیل 

هستند.
در ادامه به استخراج مؤلفه های اصلی می پردازیم. مبنا برای 
استخراج این مؤلفه ها مقادیر ویژه ی بیشتر از یک است و همان گونه 
که در جدول 4 مشخص است، عامل اول با مقدار ویژه ی 9/310 
)حس تعلق به روستای قدیم( به تنهایی 77/585 درصد واریانس 
کل و عامل دوم )نامناسب بودن طراحی واحدهای احداثی روستای 
جدید( با مقدار ویژه ی 1/423 به تنهایی 11/855 درصد واریانس 
دارند.  قرار  بعدی  رده هــای  در  و سایر عوامل  تبیین می کنند  را  کل 
را توجیه  کل  ع این دو عامل 89 درصد واریانس  به طور کلی مجمو

می کنند.
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فرضیه ی دوم: مشارکت نکردن روستاییان در 
فرایند جابه جایی روستا

پنج  در  روستا  جابه جایی  فرایند  در  روستاییان  مشارکت  معیار 
سطح زیر بررسی شده است:

بــرای  تصمیم گیری  در  روســتــایــیــان  مــشــارکــت  مــیــزان  ــف.  الـ
جابه جایی و اسکان ایشان در روستای جدید؛ 

ضریب  متغیرها  ایــن  بین  آزمــون  و  معیار  ایــن  سنجش  بــرای 
همبستگی محاسبه شده است. نتایج این آزمون در جدول 5 آمده 

است.
ضریب  اســـت،  مشخص   5 جـــدول  نــتــایــج  از  کــه  هــمــان طــور 
برای  تصمیم گیری  در  روستاییان  مشارکت  میزان  بین  همبستگی 
مقیاس  اســاس  بر  جدید،  روستای  در  ایشان  اسکان  و  جابه جایی 
کندال برابر 0/80 است  اسپیرمن، برابر 0/90 و بر اساس مقیاس تاو 

 )sig<0.05( معناداری  همبستگی  ضریب  مقیاس  دو  هر  برای  که 
نشانگر  آمده  دست  به  همبستگی های  ضریب  می شود.  محسوب 
وجود رابطه ای مثبت است و افزایش در یک متغیر موجب افزایش 
همبستگی  متغیر  دو  بین  همبستگی  شــد.  خواهد  دیگر  متغیر  در 

بسیار باالیی است. 
ب. میزان مشارکت روستاییان در مکان یابی روستای جدید و 

اسکان ایشان در روستای جدید؛ 
برای سنجش این معیار و آزمون بین متغیرها ضریب همبستگی 

که نتایج این آزمون در جدول 6 آمده است. محاسبه شده 
همان طور که نتایج جدول 6 نشان می دهد، ضریب همبستگی 
و  جدید  روســتــای  مکان یابی  در  روستاییان  مشارکت  میزان  بین 
اسکان ایشان در روستای جدید، بر اساس مقیاس اسپیرمن، برابر 
که برای هر  کندال برابر 0/39 است  0/44 و بر اساس مقیاس تاو 
محسوب   )sig<0.05( معناداری  همبستگی  ضریب  مقیاس  دو 
وجــود  نشانگر  آمـــده  دســت  بــه  همبستگی های  ضــریــب  مــی شــود. 
در  افزایش  موجب  متغیر  یک  در  افزایش  و  است  مثبت  رابطه ای 

متغیر دیگر خواهد شد. 
در  ایشان  اسکان  و  طراحی  در  روستاییان  مشارکت  میزان  ج. 

روستای جدید؛
از  آن  نبود  یا  رابطه  وجــود  سنجش  و  معیار  این  بررسی  بــرای 
آزمون ضریب  نتایج  آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. 

کندال در جدول 7 آمده است. همبستگی اسپیرمن و تاو 
که از نتایج جدول 7 مشخص است، ضریب میزان  همان طور 
ایشان،  اسکان  و  جدید  روستای  طراحی  در  روستاییان  مشارکت 
تاو  مقیاس  اســاس  بر  و   0/25 برابر  اسپیرمن،  مقیاس  اســاس  بر 

تصویر 10: روستای جدید نای بند در سال 1386

تصویر 11: روستای جدید نای بند در سال 1389

درصد واریانس مقدار مقدار ویژهزیر معیارمعیار
ویژه

درصد واریانس تراکمی مقدار 
ویژه

 کیفیت
 طراحی
 روستای
جدید

9/31077/58577/585حس تعلق
1/42311/85589/440 مالحظات اقلیمی
0/4639/90291/454کیفیت دید و منظر

 وضعیت معابر و طرح
0/0490/40599/152 تفکیکی

 وضعیت واحدهای
0/030/25399/806 همسایگی

جدول 4: عوامل استخراج شده به تفكیک مقدار ویژه و درصد واریانس

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 0/920

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-
Square 2679/864

df 66
Sig. 0/000

 جدول 3: مقدار KMO، آزمون بارتلت و سطح معناداری 



72

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی 

پاییز و زمستان
1393

ــاره شــشــم  ــ ــم ــ ش

ی
وب

جن
ن 

سا
خرا

ن 
ستا

د ا
ی بن

ی نا
ستا

رو
ی 

ساز
باز

ی 
رس

بر ...

که برای هر دو مقیاس ضریب همبستگی  کندال برابر 0/22 است 
همبستگی های  ضریب  می شود.  محسوب   )0.05<sig( معناداری 
به دست آمده نشانگر وجود رابطه ای مثبت است و افزایش در یک 

متغیر موجب افزایش در متغیر دیگر خواهد شد. 
در  ایشان  اسکان  و  ساخت  در  روستاییان  مشارکت  میزان  د. 

روستای جدید؛
از  آن  نبود  یا  رابطه  وجــود  سنجش  و  معیار  این  بررسی  بــرای 
آزمون ضریب  نتایج  آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. 

کندال در جدول 8 آمده است.  همبستگی اسپیرمن و تاو 

ضرایب همبستگی 

 مشارکت روستاییان در
مکان یابی روستای جدید

 اسکان
روستاییان

Kendall’s tau_b

 مشارکت
 روستاییان در

 مکان یابی روستای
جدید

ضریب همبستگی 1/000 **0/393
Sig. )-2tailed( 0 0/000

حجم نمونه 126 126

 اسکان روستاییان
در روستای جدید

ضریب همبستگی **0/393 1/000
Sig. )-2tailed( 0/000 0

حجم نمونه 126 126

Spearman’s rho

 مشارکت
 روستاییان در

 مکان یابی روستای
جدید

ضریب همبستگی 1/000 **0/447
Sig. )-2tailed( . 0/000

حجم نمونه 126 126

 اسکان روستاییان
در روستای جدید

ضریب همبستگی **0/447 1/000
Sig. )-2tailed( 0/000 0

حجم نمونه 126 126
**. Correlation is significant at the 0.01 level )-2tailed(.

ضریب  اســـت،  مشخص   8 جـــدول  نــتــایــج  از  کــه  هــمــان طــور 
اسکان  و  ساخت  در  روستاییان  مشارکت  میزان  بین  همبستگی 
برابر 0/42  اسپیرمن،  مقیاس  اساس  بر  روستای جدید،  در  ایشان 
دو  هر  برای  که  است   0/387 برابر  کندال  تاو  مقیاس  اساس  بر  و 
محسوب   )sig<0.05( مــعــنــاداری  همبستگی  ضــریــب  مــقــیــاس 
وجــود  نشانگر  آمـــده  دســت  بــه  همبستگی های  ضــریــب  مــی شــود. 
در  افزایش  موجب  متغیر  یک  در  افزایش  و  است  مثبت  رابطه ای 

متغیر دیگر خواهد شد. 

جدول 6: ضریب همبستگی بین میزان مشارکت روستاییان در مكان یابی و اسكان ایشان در روستای جدید

جدول 5: ضریب همبستگی بین میزان مشارکت روستاییان در تصمیم گیری برای جابه جایی و اسكان ایشان در روستای جدید
ضرایب همبستگی

مشارکت روستاییان در تصمیم گیری اسکان روستاییان

Kendall’s tau_b

 مشارکت روستاییان
 در تصمیم گیری برای

جابه جایی

ضریب همبستگی 1/000 **0/803
Sig. )-2tailed( 0 0/000

حجم نمونه 126 126

 میزان اسکان روستاییان در
روستای جدید

ضریب همبستگی **0/803 1/000
Sig. )-2tailed( 0/000 0

حجم نمونه 126 126

Spearman’s rho

 مشارکت روستاییان
 در تصمیم گیری برای

جابه جایی

ضریب همبستگی 1/000 **0/902
Sig. )-2tailed( 0 0/000

حجم نمونه 126 126

 میزان اسکان روستاییان در
روستای جدید

ضریب همبستگی **0/902 0/000
Sig. )-2tailed( 0/000 0

حجم نمونه 126 126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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ضرایب همبستگی

 مشارکت روستاییان در
طراحی روستای جدید اسکان روستاییان

Kendall’s tau_b

 مشارکت روستاییان در
طراحی روستای جدید

ضریب همبستگی 1/000 **0/225
Sig. )-2tailed( 0 0/005

حجم نمونه 126 126

 اسکان روستاییان در
روستای جدید

ضریب همبستگی **0/225 1/000
Sig. )-2tailed( 0/005 0

حجم نمونه 126 126

Spearman’s rho

 مشارکت روستاییان در
طراحی روستای جدید

ضریب همبستگی 1/000 **0/254
Sig. )-2tailed( 0 0/004

حجم نمونه 126 126

 اسکان روستاییان در
روستای جدید

ضریب همبستگی **0/254 1/000
Sig. )-2tailed( 0/004 0

حجم نمونه 126 126
**. Correlation is significant at the 0.01 level )-2tailed(.

ضرایب همبستگی 

 مشارکت روستاییان در
ساخت روستای جدید

 اسکان
روستاییان

Kendall’s tau_b

 مشارکت روستاییان در
 ساخت روستای جدید

ضریب همبستگی 1/000 **0/387
Sig. )-2tailed( 0 0/007

حجم نمونه 126 126

 اسکان روستاییان در
روستای جدید

ضریب همبستگی **0/387 1/000
Sig. )-2tailed( 0/007 0

حجم نمونه 126 126

Spearman’s rho

 مشارکت روستاییان
 در ساخت روستای

 جدید

ضریب همبستگی 1/000 **0/425
Sig. )-2tailed( 0 0/000

حجم نمونه 126 126

 اسکان روستاییان در
روستای جدید

ضریب همبستگی **0/425 1/000
Sig. )-2tailed( 1/000 0

حجم نمونه 126 126

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول 7: ضریب همبستگی بین میزان مشارکت روستاییان در طراحی و اسكان ایشان در روستای جدید

ه. میزان مشارکت روستاییان در نظارت بر ساخت و اسکان 
ایشان در روستای جدید؛ 

از  آن  نبود  یا  رابطه  این معیار و سنجش وجود  برای سنجش 
آزمون ضریب  نتایج  آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. 

کندال در جدول 9 آمده است. همبستگی اسپیرمن و تاو 
همان طور که از نتایج جدول 9 مشخص است، ضریب مشارکت 
روستاییان در نظارت بر ساخت و اسکان ایشان در روستای جدید، 
تاو  مقیاس  اســاس  بر  و   0/30 برابر  اسپیرمن،  مقیاس  اســاس  بر 

که برای هر دو مقیاس ضریب همبستگی  کندال برابر 0/26 است 
معناداری )sig<0.05( محسوب می شوند. ضریب همبستگی های 
به دست آمده نشانگر وجود رابطه ای مثبت است؛ یعنی افزایش در 

یک متغیر موجب افزایش در متغیر دیگر خواهد شد. 

جدول 8: ضریب همبستگی بین میزان مشارکت روستاییان در ساخت و اسكان ایشان در روستای جدید
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فرضیه ی سوم: مکان یابی نادرست روستای 
جدید

با توجه به زیاد بودن ابعاد متغیر از تحلیل عاملی برای استخراج 
جدید  روستای  نادرست  مکان یابی  به  مربوط  اساسی  مؤلفه های 
از تحلیل عاملی،  یافته های حاصل  بر اساس  استفاده شده است. 
مقدار KMO برابر است با 0/920 و مقدار بارتلت آن 2679/864 
نشانگر  و  ــد  دارن قــرار   0/95 از  بیش  معناداری  سطح  در  که  اســت 

مناسب بودن متغیرهای وارد شده برای تحلیل هستند. 
در ادامه به استخراج مؤلفه های اصلی می پردازیم. مبنا برای 
که طبق  از یک است  استخراج این مؤلفه ها مقادیر ویژه ی بیشتر 
بودن  )سیل خیز   5/176 ــژه ی  وی مقدار  با  اول،  عامل   11 جــدول 
مکان جدید(، به تنهایی 73/937 درصد واریانس کل و عامل دوم 
)وضعیت نامطلوب چشم انداز طبیعی و از بین رفتن دید و منظر در 

 14/907 تنهایی،  به   ،0/043 ویــژه ی  مقدار  با  جدید(،  روستای 
درصد واریانس کل را تبیین می کنند. سایر عوامل در رده های بعدی 
که در جدول مذکور ارائه شده اند. به طورکلی این دو عامل  قرار دارند 

کل را توجیه می کنند. ع 88 در صد واریانس  مورد نظر در مجمو

نتیجه گیری 
سیاست  ســانــحــه،  از  ــس  پ بـــازســـازی  بــرنــامــه هــای  اغــلــب  در 
کل یا بخشی از سکونتگاه، به مثابه ی راه حلی مناسب  جابه جایی 
کاهش خطر و ایمنی از پدیده هایی چون زلزله،  از لحاظ فنی، برای 
این حال  با  قرار می گیرد.  و غیره مورد مالحظه  زمین  رانش  سیل، 
جابه جایی  پیامدهای  که  می دهد  نشان  مختلف  تجارب  بررسی 
به  شده اند،  جابه جا  که  بازماندگانی  عمومًا  که  بــوده  گونه ای  به 
دالیل مختلفی از جمله مکان یابی نادرست روستای جدید، طراحی 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0/846
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1132/553

df 21
Sig. 0/000

درصد واریانس تراکمی مقدار ویژهدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهزیر معیارمعیار

کیفیت مکانی
 روستای جدید

5/17673/93773/937سیل گیر بودن

1/04314/90788/844وضعیت چشم انداز طبیعی

0/84610/598/25زلزله خیز بودن

0/430/65399/364دسترسی به راه اصلی

 جدول 10: مقدار KMO و آزمون بارتلت 

جدول 11: عوامل استخراج شده به تفكیک مقدار ویژه و درصد واریانس

ضرایب همبستگی 
 مشارکت روستاییان در نظارت بر

ساخت روستای جدید
 اسکان

روستاییان

Kendall’s tau_b

 مشارکت روستاییان
 در نظارت بر ساخت

 روستای جدید

ضریب همبستگی 1/000 **0/264
Sig. )2-tailed( 0 0/001

حجم نمونه 126 126

 اسکان روستاییان در
روستای جدید

ضریب همبستگی **0/264 1/000

Sig. )2-tailed( 0/001 0

حجم نمونه 126 126

Spearman’s rho

 مشارکت روستاییان
 در نظارت بر ساخت

 روستای جدید

ضریب همبستگی 1/000 **0/307
Sig. )2-tailed( 0 0/000

حجم نمونه 126 126

 اسکان روستاییان در
روستای جدید

ضریب همبستگی **0/307 1/000
Sig. )2-tailed( 0/000 0

حجم نمونه 126 126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول 9: ضریب همبستگی بین میزان مشارکت روستاییان در نظارت بر ساخت و اسكان ایشان در روستای جدید
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نامطلوب و مشارکت نکردن روستاییان در فرایند بازسازی روستای 
از  به  اغلب  جابه جایی  و  نداشته اند  رضایت  جابه جایی  از  جدید، 
در  و  مکان  به  تعلق  حس  و  روستاییان  خوداتکایی  دادن  دســت 
مواردی خالی از سکنه ماندن واحدهای احداثی در روستای جدید 

منجر شده است. 
روستای نای بند استان خراسان جنوبی از روستاهای باارزشی 
علت  به  جابه جایی،  همچون  مداخله ای  ح های  طر در  که  است 
بی تدبیری و ضعف در برنامه ریزی و طراحی، با صرف هزینه های 
رها  ناتمام  کنون  تا  اقتصادی در روستای جدید،  و  اجتماعی  کالن 

شده و یا در صورت اتمام خالی از سکنه مانده  است. 
کشاورزی و  کنار درآمدهایی چون  که اهالی نای بند در  از آنجا 
نسبتًا  مالی  از وضعیت  کامیون دار هستند،  و  راننده  غالبًا  دامداری 
کردن روستای جدید و تکمیل نکردن آن،  خوبی برخوردارند. رها 
ح و سکونت در روستای قدیم،  گذشت پنج سال از شروع طر پس از 
با توجه به تمام مخاطرات طبیعی و معضالت توسعه ای، نمایانگر 

مداخله ی نادرست در این روستاست.
کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در روستای   فقدان 
نشانه های  و  هویت بخش  مــؤلــفــه هــای  بــه  بی توجهی  و  جــدیــد 
ساختاری و فرهنگی روستای پیشین، نادرستی نظام مدیریت مالی 
روستای  نادرست  مکان یابی  جمله  از  دیگری  عوامل  و  بازسازی 
با  بــازســازی  از  پس  معماری  نبودن  مطابق  و  بی تشابهی  جدید، 
معماری روستای قدیم، در نظر نگرفتن نیازها و نظرهای روستاییان 
و  جابه جایی  فرایند  در  روستاییان  نداشتن  مشارکت  و  طراحی  در 
استان  نای بند  روستای  جابه جایی  ح  طر شکست  سبب  بازسازی، 

خراسان جنوبی شده است. 
فرضیه هاست؛  تأیید  نشانگر  نیز  پــژوهــش  ایــن  کمی  نتایج 
به گونه ای که نامناسب بودن مکان جدید به لحاظ سیل خیز بودن، 
از بین رفتن دید و منظر و چشم انداز طبیعی و نداشتن حس تعلق به 
روستای جدید از مهم ترین عوامل نارضایتی روستاییان بیان شده 

است. 
برنامه ریزی و طراحی روستای  ح های جابه جایی،  از این رو طر
غیر  در  پذیرد.  انجام  روستاییان  همراهی  و  تعامل  با  باید  جدید، 
اتالف  و  شکست  به  محکوم  گرفته  صورت  مداخله ی  صورت  این 
که روستاییان  سرمایه های ملی خواهد شد. بنابراین ضروری است 
بر  نظارت  و  اجــرا  طراحی،  برنامه ریزی،  تصمیم گیری،  فرایند  در 
و  مستقیم  حضور  روستاها،  جابه جایی  در  جدید  روستای  ساخت 

فعال داشته باشند.
اساسی  عامل  سه  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های 
»مشارکت روستاییان در فرایند جابه جایی«، »طراحی« و »مکان یابی 
مورد  پژوهش  ایــن  فرضیه های  به منزله ی  که  جــدیــد«،  روســتــای 
و  روستاییان  نارضایتی  و  ح ها  طر شکست  در  گرفتند،  قــرار  آزمــون 
نقش  شده اند،  جابه جا  که  روستاهایی  پایداری  و  رضایتمندی  یا 
مؤلفه های  مهم ترین  که  عامل،  سه  این  دارند.  محوری  و  کلیدی 
جابه جایی  از  پس  روستایی  سکونتگاه های  پایداری  بر  تأثیرگذار 

هستند، در تصویر 12 ارائه شده اند. 

مشارکت

پایداری

طراحیمكانیابی

تصویر 12: مدل مكانی- فضایی مؤلفه های تأثیرگذار بر پایداری 
سكونتگاه های روستایی پس از جابه جایی

مشارکت مردم و مدیریت مشارکتی بازسازی در فرایند جابه  جایی 
و  خودانگیخته  گونه ای  به  مــردم  که  است  این  نیازمند  روستاها 
و  تصمیم گیری ها  در  و  شوند  بــازســازی  عرصه ی  وارد  خودجوش 
به ویژه در اجرا و نهایتًا در مرحله ی ارزیابی و بازنگری حضور فعال 
که دانش  کید بر این اصل دارد  داشته باشند. بازسازی مشارکتی تأ
در  موجود  کار  نیروی  و  محلی  امکانات  منطقه،  تکنولوژی  بومی، 
منطقه، نخستین و مهم ترین منبع برای بازسازی به شمار می روند. 
تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  جابه جایی  در  روستاییان  مشارکت 
کثر مشارکت  از حدا باید  بر جابه جایی و اسکان روستاییان است و 
گرفت. این پژوهش روستا را  روستاییان در فرایند جابه جایی بهره 
که تمام ویژگی های زبانی را داراست و  به مثابه ی متنی می پندارد 
باید برای هرگونه مداخله در آن با دستور زبان و مناسبت ها و روابط 
گذشته ی  بین اجزای آن آشنا بود. از این رو نمی توان به معماری و 
معنای  به  این  البته  بود؛  بی تفاوت  طراحی  فرایند  در  روستاییان 
گذشته نیست، بلکه هدف خلق فضاهایی  نسخه برداری صرف از 
که بتواند پاسخ گوی نیازهای مادی و روانی روستاییان باشد  است 
و  روستا  احیای  به  نیاز  نباشد.  بیگانه  فرهنگشان  و  پیشینه  با  و 
طراحی آن به صورتی که عناصر هویتی خود را بازیابد، نیازی حیاتی 
است. طراحی باید بر اساس ارزیابی و تحلیل موقعیت حال و توجه 
گیرد و راه حل هم بر اساس  به هدف های برنامه ریزی شده صورت 

خواسته ها و بر پایه ی هدف های ارزش گذاری شده تعیین شود. 
بارها  نیز  جدید  سکونتگاه  مکان گزینی  مــورد  در  سهل انگاری 
در  اســت.  شــده  جابه جایی  برنامه های  شکست  یا  ضعف  موجب 
رعایت  روســتــایــی،  سکونتگاه های  مکان یابی  و  محل  انتخاب 
ع عوامل فوق  پایدار ضروری است. مجمو ابعاد توسعه ی  و  اصول 
جابه جایی،  انگیزه های  و  ع  نــو جمله  از  دیــگــری  عــوامــل  کنار  در 
میزان فاصله ی مکان جدید با مکان روستای قدیم، میزان تأمین 
زیرساخت ها در مکان جدید، سیاست های مالی و مدیریت اجرایی، 
یا  که در موفقیت و  از جمله عواملی است  زمان جابه جایی و غیره 

ح های جابه جایی نقش بسزایی دارد. شکست طر

پی نوشت 
1. Relocation 
2. In-site Reconstruction 
3. Forced to leave 
4.Test Cochrane
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کوکران نام گذاری شده به دست آمده است: که به نام رابطه ی  حجم نمونه از رابطه ی زیر 
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استیودنت،   t مقدار   =t2 آمــاری؛  جامعه ی  کل  تعداد   =N نمونه؛  حجم   =  n رابطه،  این  در 
کمتر باشد؛ d2= تقریب در برآورد پارامتر جامعه، که  که سطح معنا داری از 0/05  زمانی 
برابر با 2 0/07 است؛ P= احتمال وجود صفت و )P-1( = احتمال نبود  صفت است.
5. Likert Scale 

 
ً

که تعداد مؤلفه های فرضیه زیاد است )معموال  6. هنگامی از تحلیل عاملی استفاده می شود 
کوواریانس،  بیش از 5 پارامتر(. برای یافتن مؤلفه های اصلی بر اساس ماتریس واریانس 
یا ماتریس ضرایب همبستگی و با استفاده از مقادیر ویژه )Eigen – value( به استخراج 
ک رد یا تأیید فرض بر دو آماره ی  مؤلفه های اصلی اقدام می کنیم. در تحلیل عاملی مال
باشد،   )sig<0.05( معناداری  سطح  که  صورتی  در  اســت.  متمرکز  بارتلت  و   KMO
اصلی  مؤلفه های  انتخاب  مبنای  امــا  یافت.  اطــالع  آزمــون  بــودن  درســت  از  می توان 

است. مقادیر ویژه ی بیش از 1 
7. Cronbach’s Alpha 
8. Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling Adequacy
9. Bartlett’s Test of Sphericity 

میزان  می شود،  داده  نشان   Sig با  اختصار  به   SPSS نرم افزار  در  که  معناداری،  سطح   .10
که در رد فرض صفر )H( مرتکب می شویم. سطح معنا داری در علم آمار  خطایی است 
به   SPSS در  آماری  گزارش های  در  که  احتمال( معروف است  )مقدار   P- value به
صورت sig.value نمایش داده می شود. در تفسیر نتایج هر آزمونی، اعم از پارامتری و 
ناپارامتری، هر چه مقدارSig  کوچک تر باشد، رد فرض صفر ساده تر است. این میزان در 
گرفته می شود و در علوم پزشکی 1٪ تعیین می گردد.  تحقیقات علوم انسانی 5٪ در نظر 
می گوییم  باشد،   ٪5 از  کمتر  متغیرها  رابطه ی  یا  باشد  داشته  تفاوت  بررسی  نتایج  گر  ا
که  گرفت  کم است و می توان نتیجه  احتمال تصادفی بودن این تفاوت یا رابطه خیلی 
گر بیشتر از 5٪ باشد، پس احتمال تصادفی  تفاوت یا رابطه ی مورد نظر معنا دار است و ا

بودن نتیجه بسیار است و رابطه یا تفاوت متغیرها معنا دار نیست.
11. Spearman,s correlation coefficient
12. Kendall’s tau

و  از این واژه تعریف مشخص  فــراوان  13. در روش هــای طراحی محیطی به رغم استفاده ی 
از  تعلق  حس  است.  نگردیده  ارائــه  آن  دهنده ی  تشکیل  عناصر  و  معنا  این  از  معینی 
طراحی  رشته های  و  معماری  در  و  اســت  کیفیت  بــا  محیط های  ارزیــابــی  معیارهای 
اجــزای  روابــط  و  مقیاس(  شکل،  انـــدازه،  رنــگ،  )فــرم،  کالبدی  ویژگی های  محیطی، 
کید بر فعالیت های اجتماعی محیط، نقش مهم و مؤثر در شکل گیری حس  کالبدی با تأ
که در پرسش نامه ی این پژوهش هشت سؤال برای سنجش این معیار  تعلق داراست 

گرفته شده است.  در نظر 
که بسیار قابل توجه است: 14. مطالعات این مشاور در بردارنده ی اخطارهایی است 

قرار  گسل  دو  بین  در  چون  باشد،  لرزه خیزی  کاهش  موجب  نمی تواند  محل  این   :1 اخطار 
بسیار  شرایط  و  تنگ  فضای  از  را  روستا  دارد،  گسترش  امکان  که  آنجا  از  امــا  دارد. 
نامطلوب بهداشتی فعلی آزاد می کند. بنابراین باید در به کارگیری استانداردهای 2800 و 

کرد.  محکم سازی خانه ها و سایر تأسیسات توجه بسیار 
بر روی تپه ای  از محل فعلی روستا سیل خیز است. محل فعلی  اخطار 2: محل جدید بیشتر 
که در بین دو مسیل واقع شده است، قرار دارد. چون روستا در پای کوه ارتفاعات بلند 
روستای  اطراف  در  کیلومتر  چندین  فاصله ی  به  دارد،  قرار  ارتفاع(  متر   3009( نای بند 
گهانی و شدید و  کوهستان و رگبارهای نا فعلی همه جا سیل خیز است. شیب تند این 
که مورد  کویری موجب ایجاد سیل های ویرانگر می گردد؛ بنابراین باید محل پیشنهادی 
که در اطراف روستا نیست،  موافقت اهالی روستا نیز هست و جایی بهتر از این محل را 

کرد. برای این امر می توان:  در مقابل سیل محافظت 
الف. بستر مسیل را در راستای پل های احداث شده بر روی جاده ی جلوی پاسگاه انتظامی 

کند.  کانال مشخص عبور  کرد تا سیل در  گود 
کریز محافظ ایجاد  ب. در اطراف روستا، به ویژه در طرف غرب روستا )به موازات جاده(، خا

گز و تاغ به صورت فضای سبز مطلوب در آید.  کریز می تواند با درختان  کرد. این خا
کمبود شدید آب شرب روبه رو است. در شبانه روز حدود 45  اخطار 3: در حال حاضر روستا با 
دقیقه آب در لوله ها وجود دارد. چاه حفر شده در بستر رودخانه برای تأمین آب شرب 
کافی ندارد. برای تأمین آب شرب شهرک و فضای سبز الزم آن به حفر یک  آب دهی 
که حفر چاه در بستر خشک  حلقه چاه عمیق یا نیمه عمیق نیاز است. به نظر می رسد 

رودهای مقابل پاسگاه امکان پذیر است.
گرفته است. 15. مطالعات میدانی این پژوهش در سال 1389 انجام 
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