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 چکیده

بازسازی پس از  برای است که های اجرایییکی از سیاست "عمل مکان گزینی جدید" به معنای جاییجابه

 شدتبهرا  دیدهآسیبگردد. این بلایا به هنگام وقوع؛ معیشت جامعه وقوع بلایای طبیعی یا انسانی اتخاذ می

های معیشتت پایتدار دهند. در این پژوهش سعی شده است که اثر این سیاست بر مؤلفهتحت تأثیر قرار می

در شهرستتان  عاترولیاز توابع بخش مرکزی، دهستتان صاتار  سعیدآباددر روستاهای آبدره، چنگوره و 

یتا  یتا از نتوع زمینتهتحلیلتی  -روش پژوهش در تحقیق صاضر توصیفی. آوج، مورد ارزشیابی قرار گیرد

اساس هدف کتاربردی استت. جامعته آمتاری متورد مطالعته هانوارهتای سته بوده و بر( پیمایشی) نگرپهنا

. برای انتخا  هانوار برآورد شد 272روستای مذکور هستند. صجم نمونه از طریق فرمول کوکران مجموعاً 

هتا و اطلاعتات متورد نیتاز، از داده آوریجمتع. بترای استتفاده شتد تاادفی گیرینمونهاز روش  ،هانمونه

هتای همچنتین، از روش و میدانی، فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استتفاده گردیتد. ایکتابخانههای روش

بترای تجزیته و  SPSS افتزارنرممستیر( و تحلیتلو  آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل واریانس، رگرسیون

جرای سیاستت که ا ی پژوهش این نتیجه صاصل شده استهایافتهاساس برتحلیل اطلاعات استفاده گردید. 

ی معیشتت هامؤلفتهارتقتای  ستازنهیزمتا صدودی توانستته  –در چارچو  اقدام جابجایی  -اسکان مجدد

 داده نشتان آن هایمؤلفته تفکیت  به پایدارمعیشت وضعیت تحلیل .شودجا شده هدر روستاهای جابپایدار 

 دارای اجتمتاعی و متالی طبیعتی، هایسرمایه است؛ برهوردار هوبی وضعیت از فیزیکی سرمایه که؛ است

 . دارد قرار نامناسب وضعیت در انسانی سرمایه و هستند متوسط وضعیت

 پایدار، شهرستان آوج، ارزشیابی، معیشتجاییجابهسیاست اسکان مجدد،  واژگان کلیدی:

                                                           
 Email:  maryamamiri387242@gmail.com                                                             13717257990نویسنده مسئول:   7
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 مقدمه

 ایتن. استت داشتته وجتود هتاآن هایگاهسکونت و هاانسان صیات تهدیدکننده عوامل همواره بشر، صیات طول در

 گونتهنیا وقتوع . در سراستر دنیتا،نمتود تقسیمانسانی  عوامل و طبیعی دودسته عوامل به توانمی را تهدیدکننده عوامل

 . غالبتاًبه بار آورده استت ی فراوانیهاهسارتی انسانی گردیده و هاگاهسکونتبلایا تبدیل به چالشی بزرگ بر سر راه 

 ستایر و هتابیماری صتدمات، ومیتر،مرگ ،(Carrasco et al., 2016) دهیدآسیب جوامع عملکرد اهتلال عظیم، تخریب

 ,.Xu et al)هستتند  طبیعتی بلایتای پیامتدهای ازجملته دیده؛آستیب متردم روانی و جسمانی سلامت بر منفی تأثیرات

(. 7939 )سجاجی قیتداری و همکتاران،ید آمی شمار به جهان در بلایا ترینمخر  از «زلزله» طبیعی بلایای میان در .(2016

 جهتان کشتور هفتاد در مخر  زلزله هزار ی  از بیش اهیر، صدسال در که دهدمی نشان زلزله جهانی آمار ،کهطوریبه

 .(7937 نتوروزی،) استت آورده بتار بته نیتز فراوانتی مادی هسارات و گرفته را نفر میلیون 59/7 جان و پیوسته وقوعبه

 ریست ، پتر هایگستل وجود و هیمالیا – آلپ هیزلرزه بزرگ و عمده کمربند روی برنیز به دلیل قرارگیری  کشورمان

 ایتران در مختر  زلزله 55 از بیش اهیر، سال 31 طی کهطوریبه. است شده تبدیل هیزلرزه فعال هایکانون از یکی به

 (.7937 جلالیان،) است گذاشته برجای کشته 721111 بر بالغ و دادهروی

سیاستت استکان "از  ،ذکرشتده بلایتای بتروز اثتر در شدهتخریب یا دیدهآسیب روستاهای بازسازی برای ؛روازاین

بخشی به توزیع بهینه نقتا  روستتایی و تتأمین امکانتات و هتدمات نظام ویژهبهتوسعه روستایی و  منظوربهکه  "مجدد

ستاربان و صیتدری ) استتصفاظت از روستاییان در برابر انتواع هطترات مطترد شتده  درنهایتمورد نیاز روستاییان و 

 و تجمیتع منفاتل، جاییجابته متال، جاییجابه الگوی) جاییجابهو  درجاسازی الگوی دودر قالب ؛ (7935همکاران، 

 صجتم علتت بته شتود،می گرفتته کار به روزافزون صورتبه که« انتقال و جابجایی» الگوی در .کنندمیاستفاده  ؛(ادغام

 در اینقطته بته ستکونتی مکتان-روستا پیرامون اراضی بودن مناسب و مساعد صورت در-ایجادشده هایتخریب زیاد

عبارت است از؛ عمل انتقتال افتراد و  جاییجابه؛ به سخنی دیگر .کنندمی ساهت به اقدام و یافتهانتقال قبلی مکان جوار

هتا، واصدهای مستکونی جدیتد و تتأمین دارا ی برپاییگروهای انسانی از مکان زندگی مألوف به مکان دیگر، از طریق 

 (.7937، هاشهرداری ها وسازمان دهیاری) عمومی هایزیرساهتازجمله زمین مولد و 

وجتود دارد.  های متعددی در این رابطتهسطح جهانی، دارای قدمتی طولانی است و گزارش در ییجاجابهسیاست 

ها در سطح جهان را بته تفکیت  قتاره، نتوع صادثته، تتاری، شتروع، جابجایی ؛2175 7پایش جابجایی یالمللنیبمرکز 

 گتزارش .(IDMC, 2015)مجموع افراد جابجا شده، طول مدت جابجتایی و ملاصظتات و پیامتدها ذکتر کترده استت

کته در  پتروژه ایتن. انتدبه عمتل آورده متحدهالاتیا بزرگ 2جویبار سد پروژه از دقیقی بررسی همکارانش اورتولانو و

                                                           
1 IDMC 

2 Grand Coulee 



 795                  ...             روستایی نواصی در مجدد اسکان سیاست اجرای اثرات ارزشیابی                    سال هفتم       

    
 آواره 0951تتا  5711 و انجامیتد طول به 7315 تا 7399 یهاسال سال بین دو و چهل از آغاز گردید، بیش 7399سال 

داد  قترار تتأثیر تحتت شتدتبه را آمریکتا شتمال بتومی هایجمعیت کهیدرصال برداشت؛ در یربومیغ و بومی از اعم

(Ortolano et al., 2000). قالتهم Cernea (7331  تحتت عنتوان استکان مجتدد اجبتاری در آفریقتا در چهتارچو )

اینکته کشتورهایی  باوجوددارد دهد و بیان میدر آفریقا ارا ه می هاییجاجابهجهانی، ادبیات آماری و ادراکی مناسبی از 

نستبت  یولت ،های توسعه را در دستت دارنتدشده متأثر از پروژه جاجابهچون چین و هند رهبری جهان در تعداد افراد 

ر د . (Cernea, 1997) هتای آفریقتا استتها بسیار پا ین تر از برهتی پروژهطی این پروژه دهیدبیآسجمعیتی و مناطق 

صاتول برهتی  رغمبهدر پی اجرای سیاست اسکان مجدد،  عقیده دارد؛ بر توسعه پایدار، دیتأکبا  (7951) یبدران، ایر

نتایج مثبت در بعد کالبدی، مجموعه ادغامی مورد مطالعه از انسجام اجتمتاعی و ستاهتار اقتاتادی مناستبی برهتوردار 

در  زنتدگیکیفیتت  ازروستاییان  رضایت میزان ،دارند دیتأک 7932در سال ی و همکارانش رضوان (.7951بدری،) ستین

 کننتدمی ( اشتاره7939گوزلتو و همکتاران )ارقت (.7932رضتوانی و همکتاران، استت ) متوسط بوده صدوداً مکان جدید

 صاصتل پیامتد کمترین مقابل در. است بوده محیطیزیست و کالبدی ینهدرزم روستاها این مجدد اسکان تأثیر ترینیشب

 نداشتته وجتود جاییجابته از بعتد و قبتل در معناداری تفاوت و بوده اقتاادی بعد در مذکور روستاهای ییجاجابه از

 .(7939، و همکاران )قراگوزلواست 

و چنگتوره از دهستتان  دآبادیستع ،آبتدره ،افتتهسه روستای اسکان مجتدد ی نیز فضاهای مورد مطالعه این پژوهش

 جریتان در .(5و  7 یهاشتکلاست ) زهرانیبو  7957بخش مرکزی شهرستان آوج پس از زلزله سال  عاریولصاار 

 روستتای جابجتایی در و شدند تخریب درصد 711 آبدره روستای و زلزله کانون در چنگوره روستای زلزله، این وقوع

 روستتا، بتودن گیر سیل و شدید نسبتاً شیب توپوگرافی، ویژهبه محیطی عوامل زلزله از ناشی تخریب بر علاوه سعیدآباد

 جابجتایی ایتده درنتیجه .(7955سعیدی و صسینی صاصتل، بود ) مؤثر نیز آن دا می ساکنین ویژهبه روستاییان شدید تمایل

 محتل بازستازی و رستانیکم  رستیدگی، بترای مناسب راهکار ی  عنوانبه مذکور روستاهای برای مجدد اسکان و

 .گرفت قرار امر مسئولین روی پیش سکونت

 :است زیر سؤال به پاسخگویی دنبال به صاضر پژوهش ،این اساس بر

 چته ستاززمینه پایتدارمعیشتت هایمؤلفته بتر مبتنی -جابجایی اقدام چارچو  در - مجدد اسکان سیاست اجرای

 است؟ شده آوج بخش زلزله از دیده سانحه روستاهای در اثراتی

رویکترد مبادلته اجتمتاعی؛ کته در آن روابتط  ،ازجمله .وجود دارد رویکردهای متفاوتی سؤالبرای پاسخگویی به 

 ،کته زمتانیروانتی استت.  قتراردادی بتر طبتق یت  ررسمیغ دادوستدهمچون ی   هاسازمانکارکنان با رهبرانشان در 

 ستاهتهواهنتد  بترآوردهسازمان توقعات و انتظارات کارکنان را برآورده ستازند، کارکنتان نیتز انتظتارات ستازمان را 

 بته بتدون کنتونی نستل نیازهای به دستیابی، براتلند آن را کمیسیون رویکرد توسعه پایدار که؛ (7955 هنیفر و همکاران،)
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و  (7931 همکتاران، و شتایان) کنتدیمتتعریت   هودشتان، نیازهتای نیتتأم بترای آینده یهانسل قدرت افتادن مخاطره

به مطلوبیت زندگی و اصساس رضایت از زنتدگی در محتور هتر بحتا اشتاره  است که کیفیت زندگی دیگر؛ رویکرد

؛ چارچو  نظری این پتژوهش استت( عنوانبه)که  شودیمپایدار مطرد رویکرد معیشت در این زمینه درنهایتو  دارد

ی برای صمایت از زندگی کته طتی آن اوهیشآن را روشی از زندگی یا ، یا دنکنیمآن را راه داشتن زندگی سالم تلقی  که

بستیاری در رابطته بتا  هایستازیمفهوم(. 7952هیری، ) نامندیم ،شوندیم برآوردهی فردی و گروهی مردم هایازمندین

پایتدار را تعریت  نمتوده و اجتزا و کنند تتا طبیعتت معیشتتتلاش می هاسازیمفهومو این  انجام گرفتهپایدار معیشت

پایتدار را مدل مفهتومی از رویکترد معیشتت ترینشدهشناهتهها را تشخیص دهد. در این میان؛ همچنین روابط میان آن

بستیاری عقیتده دارنتد کته ایتن  (.7 شتکل) (Carney, 1999)ترسیم و ارا ته کترده استت  المللیبیندپارتمان توسعه 

   .در برگرفته است هوبیبهپایدار را چارچو  پنج جز ی مفاهیم اصلی رویکرد معیشت

پایتدار مبنتی بتر کته پتر استتنادترین تعریت  از معیشتت پایتدار وجتود داردهمچنین؛ تعاری  فراوانی از معیشت

ها )انبارهتا، منتابع ها، داراییمعیشت از قابلیت» ند:کنچارچو  مذکور، از چمبرز و کانوی مطرد شده است که بیان می

معیشتت  دیگرعبارتبتهاستت؛  شدهتشکیلی لازم برای گذران معاش ( هاشغل) هادسترسی به منابع( و فعالیت صق و

یعتی هتود ها و منابع طبها، داراییها سازگار شده و بهبود یافته، قابلیتهنگامی پایدار است که بتواند با فشارها و شوک

پایدار را برای نسل آینتده نیتز فتراهم آورد و همچنتین، منتافع هتالص را های معیشترا تقویت یا صفظ کندو فرصت

 (.Chambers et al., 1992) «ایجاد کند بلندمدتیا  مدتکوتاهبرای معیشت دیگران در سطود ملی یا محلی و در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DFID المللیبین دپارتمان پایدارچارچوب معیشت -1 شکل

(Carney, 1999; DFID, 1999; Donohue, 2015) 
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مبنای ارزشتیابی اثترات سیاستت استکان  ،DFID المللیبین پایدار دپارتمانمعیشت در پژوهش صاضر، چارچو 

، متالیو  فیزیکتیطبیعتی،  اصتلی انستانی، اجتمتاعی،سترمایه پتنج چارچو  مطرد شده،  از است. گرفته قرارمجدد 

   .(2 شکل)است  تأکیدهستند که مورد توجه و  کلیدی هایمؤلفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایدارهای معیشتدارایی -1 شکل
(DFID, 1999; Bebbington, 1999) 

  

 مجتدد استکان که گرددمی معطوف سمت این به توجه مجدد، اسکان و معیشت با ارتبا  درآنچه گذشت؛  پایه بر

 قترار تتأثیر تحتت را سیاستت مشتمول جامعته معیشتت شتدتبه روستا، بر اشجانبههمه و گسترده تأثیرات بر علاوه

. استت بتوده آن پیتدایش عامل که محیطی است؛ آن طبیعی محیط ،روستا اقتاادی صیات هایشاهرگ درواقع .دهدمی

 "معیشتت" گترددمی مبتدل نگرانتی تترینمهم بته اول وهلته در آنچته محیط، این دادن دست از با که است پرواضح

 .  است روستایی

 اغمتا غیرقابل تتأثیر و آن شتدهشناهته تقریباً معیارهای و پایدارمعیشت مفهوم به توجه با که است رهگذر این از

 پایتدارمعیشتت هایسترمایه بتر مجتدد استکان سیاستت اجترای اثتراتقاد دارد؛  پژوهش این جامعه، صیات در آن

 آوج شهرستتان از ستعیدآباد و چنگوره آبدره، روستاهای؛ دررا  (طبیعی و فیزیکی مالی، اجتماعی، انسانی، هایسرمایه)

 ، متورد ارزشتیابی قترار دهتد.شتدند جاجابته 7957 ستال زلزله از متأثر که قزوین استان از ولیعار صاار دهستان در

 زمینته و آیتد کار به گیریتامیم و قضاوت برای که هستیم دانشی و آگاهی آوردن پدید دنبال به ارزشیابی ؛ درچراکه

)شفاف ساز، پتیش از اجترا،  ازجملهسازد. ارزشیابی هود دارای انواع مختلفی  فراهم وضعیت شرایط و بهبود جهت را

ی کتار امبنت ریتتأثاین پژوهش ارزشیابی  در؛ آیدبرمیاست. چنانچه از عنوان پژوهش  (تعاملی، نظارتی و ارزشیابی تأثیر

 منتدروشو تشتخیص  منتدنظام. ارزشتیابی تتأثیر شتناهت است این نوع ارزشیابی، نتایج کانون اصلی توجهاست، در 

. ایتن ارزشتیابی متا را در است ها، نهادها و محیطبر افراد، گروه( )ی  برنامه یا طرد ایتوسعههای اثرات انجام فعالیت

 کنتدها بر بهبود زندگی و رفاه اهالی یتاری میبرای مردم و میزان تأثیر آن شدهانجامهای درک بهتر دستاوردهای فعالیت

های راییدا
ارپایدمعیشت   
 

 سرمایه مالی
 

اجتماعیسرمایه   
 

 سرمایه فیزیکی
 

یسرمایه طبیع  
 

 سرمایه انسانی
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زلزلته  ازجملتهنظیتر مختاطرات محیطتی  رستانیآسیبعوامتل  ایجامعتهپایدار در هتر با توجه به چارچو  معیشت

تتأثیر قترار  را تحتت (7957مانند زلزله آوج در ستال ) روستاییی هاگاهسکونتشوک( نظام زیست و معیشت  عنوانبه)

ی فیزیکتی هتایتیدارا، محیطیزیستتی طبیعی مانند ذهایر طبیعی و منتابع هاییدارا ازجملهرا  هاآنی هاییداراداده و 

ی انستانی ماننتد هتایتیداراو انستجام،  اعتماد وی اجتماعی شامل شبکه روابط و تعاملات هاییدارا، هازیرساهتنظیر 

در ایتن زمتان بتود کته  روبرو ستاهت. هاییچالشبا  و اشتغال هاهیسرما ازجملهی مالی هاییداراسلامت و آموزش و 

ی هتایتیداراو راهبردهایی نظیر اسکان مجدد به بتاز ستاهت ایتن  هاسیاستنهادها )از قبیل بنیاد مسکن و ...( با اتخاذ 

بته . پایتدار را فتراهم نمتودیشتتی معهاهیسرمانظام روستاهای آوج بستر و زمینه ارتقا  بازساهت وسیلهبهپرداهتند و 

در روستاهای مورد مطالعته شتده استت. از ایتن رهگتذر  هاهیسرماکه این بازساهت منجر به ارتقا تمامی  رسدیمنظر 

ی متردم و ازهتایناجرای این سیاست را بر رفتع  تأثیر از طریق ارزشیابی پیامدهای این باز ساهت است که این پژوهش

سنجش قرار داده و بهبتود و عتدم بهبتود وضتعیت معیشتتی متردم را مشتخص نمتوده و  طرد مورد موردنظراهداف 

 .(9شکل ) سازدیمهمچنین زمینه را جهت بهبود شرایط و وضعیت فراهم 
 

 
پژوهش مفهومی مدل -3 شکل  

 

 مفهومی، پژوهش صاضر بر فرضیه زیر استوار است:با توجه به چارچو  نظری و مدل 

سرمایه طبیعتی، سترمایه  یهامؤلفهارتقای  ساززمینه -در چارچو  اقدام جابجایی  -اجرای سیاست اسکان مجدد»

 «.شده است روستاهای سانحه دیده از زلزله بخش آوجدر اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی 

رهای معیشت پایداارتقاء سرمایه  

بسترهای آسیب 
 پذیری

های معیشتدارایی  

پیامدها در معیشت 
تأثیر ارزشیابی پایدار  

 اسکان مجدد

فرااهدافی   

ندهاروفشارها و ها،شوک بیکاری فالی،  

 مالی، اجتماعی،
 انسانی، طبیعی،فیزیکی

درآمد، رفاه، امنیت غذایی، 
 پایداری منابع طبیعی

 بازساهت

یهای روستایپایداری معیشت سکونت گاه  
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 مواد و روش 

 مطالعه مورد منطقه

 2110. ایتن شهرستتان بتا مستاصت استهای استان قزوین، به مرکزیت شهر آوج یکی از شهرستان شهرستان آوج

شتمالی قترار  95 و   71تا  95 و    25شرقی و عر  جغرافیایی  73 و    75تا  75و  77 کیلومترمربع در طول جغرافیایی   

کیلتومتری شتهر  775کیلتومتری قتزوین و  725شتهر آوج در فاصتله  ،رستتانمرکز شه .(7931د )مرکز آمار ایران، دار

فضاهای مورد مطالعه این پتژوهش؛ سته روستتای استکان مجتدد  .ای کاملاً کوهستانی واقع شده استهمدان در منطقه

 7957بخش مرکزی شهرستتان آوج پتس از زلزلته ستال  عارولیو چنگوره از دهستان صاار  سعیدآباد ،آبدره ،افتهی

 7931 ستال در هتانوار 217 و جمعیتت نفتر 575 دارای مجموعتاً روستا، سه این .(5 و 7 هایشکل) است زهرابو ین

 (.7931مرکز آمار ایران، ) است

 روش 

ی فضتا (،ایکتابخانته) یاستنادهدف کتاربردی استت. از روش  اساس برو تحلیلی  -این پژوهش از نوع توصیفی

و  موردنیتازصجتم اطلاعتات  شتتریب پژوهش استفاده شتده استت. موردنیازاطلاعات  آوریجمعمجازی و میدانی برای 

استت کته شتامل تکمیتل پرسشتنامه از  آمتدهدستت بهکاربردی پژوهش از طریق روش میدانی و مطالعات پیمایشتی 

 روستتا سته هتر در هتانوار 272 مجموعتاًبا استفاده از فرمتول کتوکران؛  نمونه صجم که ؛شده بود جاجابههانوارهای 

هتا از آزمتون نرمتال بتودن داده گتردش، بترای بررستیهتا از آزمتون در برای بررسی تاادفی بتودن داده .شد برآورد

متتأثر از  پایتدارها در شاهص نهایی معیشتکلموگروف اسمیرنوف، برای آزمون فرضیه و تحلیل میزان اثرگذاری مؤلفه

جهتت تعیتین مناستب  مسیر، مستلزم انجام آزمون رگرسیونمسیر استفاده شد. آزمون تحلیلمجدد، آزمون تحلیلاسکان

  
های موقعیت جغرافیایی سکونتگاه -4شکل 

 روستایی مورد مطالعه 

 روستاهای مورد مطالعه یاماهوارهتصویر  -5 شکل
(Google earth, 2016) 
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آزمون استقلال هطاها دوربین ت واتستون استت  ازجملهمفروضاتی  دارای نیزمسیر است و رگرسیون مدل تحلیلبودن 

 که این آزمون، مناسب بودن آزمون رگرسیون را مشخص نمود؛

 اثرگتذاریمستیر بته ستنجش میتزان آزمون تحلیتل مسیر را تعیین کرد وتحلیل آزمون رگرسیون مناسب بودن مدل

 از سیاست اسکان مجدد پرداهت. متأثردر شاهص نهایی آن  هامؤلفه

 از مطالعته متورد محتدوده معرفتی و هانقشته ترستیم بترای و SPSS آمتاری افزارنرم هاداده وتحلیل تجزیه برای

GOOGLE EARTH و GSMD تخاای افزارنرم و ARC GIS است شده استفاده. 

عمل شد که؛ ادبیات داهلی و هارجی پژوهش مرتبط بتا معیشتت پایتدار  ترتیب اینبه  هاشاهصبرای رسیدن به 

ع متعتدد، بپایتدار در منتای معیشتتهاشتاهص، معیارهتا و هامؤلفهو مطالعه شد. پس از بررسی و مقایسه  آوریجمع

ی تحقیتق هاهصشتا، معیارهتا و هامؤلفته عنوانبتهیی که بیشترین میزان فراوانی را در ادبیات پژوهش دارا بودند هاآن

 اشاره شده است. هاآنهلاصه به  طوربه (7 جدول)که در  صاضر انتخا  شدند
 

 های معیشت پایدارمؤلفه، معیار و شاخص -1 جدول
 ذهنی هایشاخص معیار مؤلفه

یه 
رما
س

عی
طبی

 

ذهایر منابع طبیعی، منابع 

 محیطیزیست
 هایآلودگزمین، منابع آ ، منابع هاک، اقلیم، پوشش گیاهی، صیات وصش، 

عی
تما
اج
یه 
رما
س

 

شبکه روابط و تعاملات )صمایتی، 

همسایگی، هویشاوندی و...(، 

ی رسمی و غیررسمی، هاگروه

و هنجارهای  هاارزشرهبری، 

مشترک، انسجام اجتماعی، اعتماد، 

 مطالبات اجتماعی، قوانین عمومی

 مشارکت

ی غیررسمی، هاگروهی رسمی، وجود هاگروهشبکه صمایتی، روابط هویشاوندی، وجود 

، تعامل روستاییان، هنجارها، گرایش به هاارزشسازمان رهبری، قدرت رهبری، گرایش به 

و  انییروستا نیبی اجتماعنزاع بین روستاییان، امنیت، اعتماد اجتماعی بین روستاییان، اعتماد 

ی هادستگاهو  انییروستا نیبی اجتماعی(، اعتماد اریده –ی اسلامی وراشی )محلی نهادها

ی و ...(، آزادی در ابراز عقاید، سطح تقاضا برای فرماندار جهاد کشاورزی،) یدولت

، قوانین و هاتیفعالبرهورداری از هدمات زیرساهتی و رفاهی، قوانین و مقررات بخش 

ی توسعه و هاطردمشارکت در  مسا ل اجتماعی،مقررات بخش سکونت، قوانین مرتبط با 

 عمران، مشارکت در امور انتخاباتی، مشارکت در امور مالی

ایه
رم
س

نی 
سا
ان

 

، هامهارتسلامت، ظرفیت سازگاری، 

 آموزشدانش و توانایی نیروی کار، 

 درآمد، منابع نوآوری، تنوع تغذیه، فراغت، اوقات و ورزش درمان، بهداشت، پوشاک،

 سواد و تحایلات آموزش، کار، نیروی مهارت و دانش رقابت،

لی
 ما
ایه
رم
س

 

ی رسمی و هاسازمانگذاری، سرمایه

غیررسمی اقتاادی، منابع مالی در 

ی هاییدارادسترس، جریان پول، 

 اقتاادی

و...(، غیررسمی، اراضی زراعی و باغی،  دولت بیمه، بان ،) یرسمپس انداز، اعتبارات، 

 ی غیررسمیهاتیفعالی اقتاادی، گردشگری، هاکارگاهپروی، فعالیت در  دامداری و دام

، جریان پول از شهر به روستا، جریان پول از روستا به شهر، (قاچاق مواد مخدر و ...)

 آلات، اشتغالمسکن، ماشین

یه 
رما
س

کی
یزی
ف

 

 زیرساهت، ابزارها و تکنولوژی
مسکن(، انرژی، اطلاعات و ارتباطات، منابع ) امنونقل، را ه ها، وسایل نقلیه، پناهگاه صمل

 ی تولیدهانهادهشبکه فاضلا (، ابزار تولید، ) یبهسازآ  و 

 ;DFID, 1999; FAO et al., n.d; Serrat, 2008; Kollmair, 2002) 7931آلباء،  ؛7931)جمعه پور و همکاران،  
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  بحث و نتایج

های ، میتانگین تمتامی مؤلفته(2 جتدول)برپایته  جابجتا شتدهدر ستطح روستتاهای  پایتدارهای معیشتوضعیت مؤلفه 

پایدار در سطح روستاهای جابه جا شده کمتر از صد متوسط یعنی سته استت. تنهتا، مؤلفته سترمایه اجتمتاعی معیشت

پتس از آن  و( 7007استت. همچنتین، مؤلفته سترمایه متالی بتا ارزش ) از سه -بسیاراندک-( دارای ارزشی بالاتر9015)

. دامنه تغییرات که نشان دهنتده پراکنتدگی ای کمترین ارزش هستنداربا تفاوتی اندک، د (7017) با ارزش انسانیسرمایه 

بتا  ( و در مؤلفه سترمایه اجتمتاعی7055) های پاس، دهندگان است در مؤلفه سرمایه طبیعی دارای بیشترین ارزشپاس،

 ست.( کمترین پراکندگی را دارا1005)ارزش 
 

 های معیشت پایدار در سطح روستاهای جابه جا شدهمؤلفه وضعیت -1 جدول

 میانگین میانه مد حداقل حداکثر تعداد مؤلفه
دامنه 

 تغییرات

 7011 207799 207525 2052 7003 2003 272 سرمایه فیزیکی

 7055 205770 2005 9051 2011 9055 272 سرمایه طبیعی

 1015 700751 700515 7015 7079 7037 272 سرمایه مالی

 1010 701717 701702 7002 7095 2077 272 سرمایه انسانی

 1005 901520 901590 9017 2000 9097 272 سرمایه اجتماعی

 1005 209997 209320 2079 7051 2075 272 کل

 

 شده جاهجاب روستاهای در پایدارمعیشت وضعیت تحلیل

از  گیتریبهرهبتا  هتادادهبا استفاده از آزمون در گردش و نرمال بتودن  هاداده، تاادفی بودن هاتحلیلپیش از انجام  

در ( از جابجتایی متتأثر) هامؤلفته اثرگتذاریگردید. برای تحلیل میتزان  تأییداسمیرنوف، آزمون و -فوآزمون کلموگر

و ستسس  تأییتدون واتسون مناسب بودن آزمون رگرستی-پایدار؛ ابتدا با استفاده از آزمون دوربینشاهص نهایی معیشت

( متغیرهای واردشتده در معادلته 9) در جدول مورد سنجش قرار گرفت. هامؤلفهآزمون تحلیل مسیر اثرگذاری  وسیلهبه

استاس  بترکته  Betaدهتد، نشتان داده شتده استت. مقتدار را تشکیل می رگرسیون که هسته اصلی تحلیل رگرسیون

 دهد:نشان میزیر را  هاییافته؛ شده استمحاسبه شده  ضرایب استاندارد

بتا ضتریب ) یاجتمتاع(، سترمایه 917/1، سترمایه فیزیکتی )بتا ضتریب (011/1با ضتریب ) ال ( سرمایه طبیعی

ترین میتزان تأثیرگتذاری را بیش(، به ترتیب 730/1)با ضریب  ، سرمایه مالی(292/1با ضریب ) یانسانیه سرما (،293/1

 فیزیکتی، های طبیعتی،انحراف استاندارد در هر کدام از سترمایه که، با افزایش ی  صورتبدینپایدار دارند. معیشت بر

انحتراف  737/1و  292/1و  293/1و  917/1، 011/1اجتماعی، انسانی و مالی؛ میزان معیشت پایدار بته ترتیتب میتزان 

های ذکر شتده، موجتب کتاهش م از عاملکاهش ی  انحراف استاندارد در هر کدا ،د. بالعکسنیاباستاندارد، افزایش می
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 ریتتأثبر استاس ضترایب رگرستیون استتاندارد شتده،  0شکل شود. پایدار میهمان مقدار انحراف استاندارد در معیشت

 .دهدیمرا نشان  پایداربر معیشت مؤثرعوامل 
 

 پایدارمدل رگرسیونی تأثیر عوامل اثرگذار بر معیشت -3جدول 

 t دارییمعنسطح 
 عوامل ضرایب غیراستاندارد استانداردشده ضرایب

Beta Std. Error B 

777/1 10100-  155/1 175/1- (Constant) 

 سرمایه فیزیکی 210/1 120/1 917/1 395/1 111/1

 سرمایه طبیعی 753/1 172/1 011/1 519/75 111/1

 سرمایه مالی 752/1 123/1 730/1 299/0 111/1

 سرمایه انسانی 737/1 121/1 292/1 231/1 111/1

 سرمایه اجتماعی 292/1 121/1 293/1 991/77 111/1

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 پایدارمدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر معیشت -1شکل 
 

پایتدار دارد، ترین تأثیر را در معیشتت ( مرصله دوم با توجه به نتایج صاصل از مرصله قبل، سرمایه طبیعی که بیش

، هایهسترمادر بتین  .گرفت ها بر آن مورد آزمون قرارمتغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده و تأثیر سایر عامل عنوانبه

 .(1شکل ) داشته است طبیعی سرمایهرا بر  یرتأثکمترین  اجتماعیو سرمایه سرمایه فیزیکی بیشترین 
 

 

 

 

 

 پایدارمدل رگرسیونی تأثیر مؤلفه سرمایه طبیعی بر معیشت -7شکل 

 سرمایه طبیعی

پایدارمعیشت  

 سرمایه فیزیکی

 سرمایه انسانی

 سرمایه مالی

 سرمایه اجتماعی

100/0  

301/0  

131/0  

131/0  

133/0  

 سرمایه طبیعی

 سرمایه فیزیکی

 سرمایه انسانی

 سرمایه اجتماعی

813/0  

500/0-  

117/0-  
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تترین تتأثیر را نتایج صاصل از مرصله قبل، سرمایه فیزیکی، بعد از سرمایه طبیعی بیشج( در مرصله سوم با توجه به 

هتا بتر آن متورد متغیر وابسته وارد معادله رگرستیون شتده و تتأثیر ستایر عامل عنوانبهپایدار دارد. بنابراین در معیشت

را بر سترمایه فیزیکتی داشتته  ریتأثی کمترین ، سرمایه مالی بیشترین و سرمایه انسانهاهیسرمادر بین  .گرفتآزمون قرار 

 .(5شکل ) است.
 

 
 

 

 
 پایدارمدل رگرسیونی تأثیر مؤلفه سرمایه فیزیکی بر معیشت -8شکل 

 

تترین تتأثیر را از سرمایه فیزیکتی، بیش د( در مرصله چهارم با توجه به نتایج صاصل از مرصله قبل، سرمایه مالی بعد

هتا بتر آن متورد متغیر وابسته وارد معادله رگرستیون شتده و تتأثیر ستایر عامل عنوانبهپایدار دارد. بنابراین در معیشت

را بر سترمایه متالی داشتته  ریتأثسرمایه انسانی بیشترین و سرمایه اجتماعی کمترین  هاهیسرمادر بین . گرفتآزمون قرار 

 .(3شکل ) است
 

 

  
 

 

 پایدارمدل رگرسیونی تأثیر سرمایه مالی بر معیشت -3شکل 

 
 

تترین تتأثیر را در متالی، بیشه( در مرصله پنجم با توجه به نتایج صاصتل از مرصلته قبتل، سترمایه انستانی بعتد از 

هتا بتر آن متورد آزمتون متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده و تأثیر سایر عامل عنوانبهپایدار دارد، بنابراین معیشت

 .(71شکل ) گذاشته است ریتأثتنها سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی  هاهیسرمادر بین  .گرفت قرار
 

 

 

 

 پایدارمدل رگرسیونی تأثیر سرمایه انسانی بر معیشت – 10شکل 

 

 سرمایه فیزیکی

 سرمایه انسانی

 سرمایه مالی

593/1-  

511/1  

 سرمایه مالی

 سرمایه اجتماعی

 سرمایه انسانی

979/1  

597/1  

 سرمایه اجتماعی سرمایه انسانی
571/1  
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ایتن مرصلته بته  ، درپس از مجمتوع نتتایج تحلیتل مستیر در بالتا ، ل تنتایج تحلیل مسیر در مراصل مخ یبندجمعو( 

مستیر  ( تحلیتل77)شتکل مدل تجربتی  ( و7جدول )ها را در قالب ترکیب پنج مرصله تحلیل مسیر پرداهته و نهایتاً آن

 شده است. ارا ه
 

 پایدارمحاسبه تأثیر کل عوامل مؤثر بر معیشت -4 جدول
 دارییمعنسطح  ضریب همبستگی )پیرسون( تأثیر کل تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم عوامل

 111/1 321/1 1375/1 7395/1 917/1 سرمایه فیزیکی

 111/1 025/1 011/1 - 011/1 سرمایه طبیعی

 111/1 025/1 0250/1 7230/1 730/1 سرمایه مالی

 111/1 271/1 -7171/1 -9901/1 292/1 سرمایه انسانی

 111/1 571/1 7713/1 2153/1 293/1 سرمایه اجتماعی

 

مستتقیم بتر  صتورتبهطبیعی تنها عاملی است که توانسته است فقط  ( سرمایه7جدول )بر اساس نتایج مندرج در 

عامتل  عنوانبتهپایدار وارد معادله شده و البته، چون این عامل، بلافاصله بعد از معیشتپایدار تأثیر مثبت بگذارد. معیشت

پایتدار نداشتته استت. میتزان تتأثیر مستتقیم بر معیشت میرمستقیغوابسته میانی )درونی( در نظر گرفته شده است، تأثیر 

)انحتراف استتاندارد( تغییتر در سترمایه  دهد به ازای یت  واصتداست که نشان می 011/1عامل سرمایه طبیعی برابر با 

 یابد.واصد تغییر می 011/1پایدار به میزان طبیعی، میزان معیشت

بتر  میرمستتقیغهتم مستتقیم و هتم  صتورتبههایی هستند که های فیزیکی، مالی، اجتماعی و انسانی عاملسرمایه

، 293/1، 917/1،730/1 یهتاها بته ترتیتب میتزانآن میمستقاند. تأثیر پایدار روستاهای جابجا شده تأثیر گذاشتهمعیشت

 ها به شرد زیر است:آن میرمستقیغ راتیتأثاست و  292/1

متغیر سرمایه طبیعی بتا ضتریب مستیر  باواسطهو  میرمستقیغ صورتبهال ( سرمایه فیزیکی علاوه بر تأثیر مستقیم 

بر معیشت پایدار تأثیر گذاشته است. یعنی سرمایه فیزیکی توانسته با تأثیر مثبت بر سرمایه طبیعتی، زمینته بهبتود  529/1

 پایدار را فراهم نماید؛معیشت

یر گذاشتته استت. ایتن پایدار تتأثنیز بر معیشت میرمستقیغ صورتبه ( سرمایه اجتماعی نیز در کنار تأثیر مستقیم 

سترمایه  واستطهبهو  979/1مستیر  بیبا ضرسرمایه مالی  واسطهبه، 57/1سرمایه انسانی با ضریب مسیر  واسطهبهعامل 

بر معیشت پایدار تأثیر گذاشته است. تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بتر سترمایه انستانی و  -771/1طبیعی با ضریب مسیر 

پایتدار را فتراهم سرمایه مالی زمینه تحول مثبت معیشت پایدار و تأثیر منفی آن بر سرمایه طبیعی، زمینه تضعی  معیشت

 نموده است.
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بتر  میرمستتقیغدارای اثتر  511/1سرمایه فیزیکی با ضریب مسیر  واسطهبهار تأثیر مستقیم ج( سرمایه مالی نیز در کن

پایتدار شتده تقویتت معیشتت سازنهیزمپایدار است. بدین معنا که، سرمایه مالی با تأثیر مثبت بر سرمایه فیزیکی معیشت

 است؛

پایدار تأثیر گذاشته استت. ایتن عامتل ز بر معیشتنی میرمستقیغ صورتبهد( سرمایه انسانی نیز در کنار تأثیر مستقیم 

پایتدار شتده استت. البتته ایتن عامتل تأثیر مثبتت بتر معیشتت سازنهیزم، 597/1سرمایه مالی با ضریب مسیر  واسطهبه

پایتدار تتأثیر بتر معیشتت -511/1و سرمایه طبیعی با ضتریب مستیر  -593/1سرمایه فیزیکی با ضریب مسیر  واسطهبه

 ته است.منفی گذاش

تترین و عامتل سترمایه بیش 011/1، عامل سرمایه طبیعی با مقدار بتای شدهمطرددر بین عوامل  ،لازم به ذکر است 

 پایدار دارا هستند.کمترین )اولویت اول و آهر( میزان اثرگذاری مستقیم را بر معیشت 730/1مالی با مقدار بتای 

های ( تمتامی سترمایهمیرمستتقیغکل تأثیر )اعم از مستتقیم و تحلیل آماری در هاوص ضریب  پایهدرمجموع، بر 

 :  میپردازیم هاآننحوه اثرگذاری اند. که در زیر پایدار تأثیر داشتهمستقل بر متغیر وابسته معیشت

، از نظر دسترسی به راه آسفالته به شهر، پناهگتاه امتن، جاییجابهپس از های فیزیکی روستاهای مورد مطالعه سرمایه

با میتزان بتتای دسترسی به انرژی برق و منابع آ  سالم در وضعیت مناسب قرار دارند و توانسته است در رتبه نخست 

بته ابتزار دسترستی  پایدار را فراهم نماید؛ البته مؤلفه سرمایه فیزیکی همچنان از نظر؛( زمینه بهبود معیشت1375/1کل )

هتای آستفالته بته مراکتز فعالیتت کشتاورزی و شتبکه زباله، دسترسی به گتاز، راه آوریجمعو نهادهای تولید، سیستم 

، جاییجابتههای فیزیکی روستتا نستبت بته قبتل از در وضعیت نامناسب است. ولی بهبود وضعیت سرمایه ونقلصمل

 اغما  است. غیرقابل

عتدم وجتود  ، از نظر مالکیت هاوصی بر مستکن وییجاجابهرد مطالعه پس از های مالی در روستاهای موسرمایه

تا صتدودی بهبتود یافتته استت. البتته از نظتر دسترستی بته بانت ، بیمته،  اندازپس، اعتبارات و یررسمیغهای فعالیت

سترمایه متالی بتا  یول .و اشتغال در روستای هود در وضعیت چندان مناسبی نیستند آلاتنیماشهای اقتاادی و کارگاه

 پایدار شود. تقویت معیشت سازنهیزم( 0250/1از اسکان مجدد، توانسته با بتای ) یریرپذیتأث

از نظر بهبود موقعیت روستاها بته لحتاش شتیب و ، ییجاجابههای طبیعی در روستاهای مورد مطالعه پس از سرمایه

ها )صوتی و هوا( در وضتعیت مناستب وجود آلودگیتوپوگرافی نسبت به قبل از اسکان مجدد، پوشش گیاهی و عدم 

بتا تفتاوت  (011/1اند و این بهبود وضعیت منجر شده است که این مؤلفه تنها با تأثیر مستقیم هود با بتتای )قرار گرفته

استت؛ ایتن مؤلفته  ذکرشتایانپایدار روستاها شود. منجر به تقویت معیشت -بسیار ناچیز آن نسبت به بتای سرمایه مالی

و وجود شیب اراضتی کشتاورزی و فرستایش هتاک متتأثر از آن و در محدوده مورد مطالعه  به هاطر کوهستانی بودن

 موارد کمبود آ  و آلودگی آن در وضعیت نامناسب است. ایپاره
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شتاوندی، شتبکه صمتایتی و روابتط هوی نظتر از، ییجاجابتههای اجتماعی روستاهای مورد مطالعه پس از سرمایه

ها و هنجارها، تعامل روستتاییان، امنیتت، اعتمتاد بتین روستتاییان، انستجام، سازمان و قدرت رهبری، گرایش به ارزش

مشارکت در امور عمرانی و انتخابات در سطحی مناستب قترار دارد و تحتت تتأثیر ایتن عوامتل زمینته تحتول مثبتت 

روستتاییان، اعتمتاد بتین  کننتدهتیصماهتای رستمی وهوضتعیت وجتود گر یولت است. پایدار را ایجاد نمودهمعیشت

تری روستاییان و نهادهای دولتی، آزادی در ابراز عقاید یا مطالبات اجتماعی و مشارکت در امور متالی در صتد ضتعی 

ایتن مؤلفته بتا بتتای  صتورتنیبدپایدار را فراهم نموده است. چنین عواملی زمینه تضعی  معیشت واسطهبهاست که 

 پایدار قرار گرفت.بر معیشت یرگذاریتأث( در رتبه چهارم 7997/1)

توانایی تأمین پوشاک و تغذیته در وضتعیت متوستطی  نظر ازتنها  ییجاجابههای انسانی که پس از سرمایه تیدرنها

از نظر ستایر متوارد از قبیتل بهداشتت،  .تأثیر مثبت بر معیشت پایدار شده است سازنهیزمموارد  یاپارهقرار دارند و در 

درمان، ورزش، اوقات فراغت، نوآوری، رقابت، دانش و مهارت و نیروی کار و آموزش در سطح بسیار پتایین هستتند. 

 پایدار تأثیر منفی گذاشته است.( بر معیشت-7171/1سرمایه انسانی )با بتای  جهیدرنت

 ایدارپمعیشت بر مؤثر عوامل مسیر تحلیل تجربی مدل

 عنوانبتهعتواملی هستتند کته  یو انستانفیزیکی، مالی، طبیعتی  های سرمایهبر پایه مدل تجربی تحلیل مسیر، عامل 

عامل وابسته در نظر گرفتته شتده  عنوانبههایی هستند که های میانی عاملمنظور از عامل) یدرونیا  عوامل وابسته میانی

منظتور از ) یرونتیبعامتل  عنوانبتهعامتل سترمایه اجتمتاعی  ( وشتودهتا بررستی میها بر روی آنو تأثیر سایر عامل

هتا بتر روی تأثیر رگرسیونی سایر عامل عامل وابسته وارد معادله نشده و عنوانبههایی هستند که های بیرونی عاملعامل

هتا، از ضتریب است. در اینجا، برای بررسی میزان ضترایب همبستتگی دوجانبته بتین عامل ده است.(ها محاسبه نشآن

هتا( همبستتگی وجتود دهد کته بتین متغیرهتا )عاملهمبستگی پیرسون استفاده شده است. میزان این ضریب نشان می

لی و پتس از آن سترمایه اجتمتاعی های طبیعتی و متاهای )سرمایه فیزیکی بالا، در سرمایهدارد. این همبستگی در عامل

هتایی چتون سترمایه دهد که تأثیر کل عامل( این وضعیت نشان می7متوسط و در سرمایه انسانی پایین( است )جدول 

 کهیدرصتورتفیزیکی، سرمایه طبیعی، سرمایه مالی و سترمایه اجتمتاعی بیشتتر از سترمایه انستانی بتوده استت. البتته، 

شتود. معیشتت پایتدار فتراهم میبستر برای تضعی  ؛ز شرایط مطلوبی برهوردار نشوندهای هر ی  از مؤلفه اشاهص

شتود وضتعیت از متدل دریافتت می ،توجته شتود. همانطوریکته آن به مطالعه مورددر روستاهای بایستی که  یامسئله

 (مناستب نستبتاً) متوستط( در شترایط و نامناسبمناسب  نسبتاً روستاها )تحلیل مبتنی بر ی  طی  با وضعیت مناسب،

ر بتاهای نزدی  بته یکتدیگر یهای طبیعی، اجتماعی و مالی با داشتن مقاداین وضعیت در مورد )سرمایه ،قرار دارد. البته

 مناسب و برای سرمایه انسانی، نامناسب است. نسبتاً و کمتر از سرمایه فیزیکی(
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 پایدارمعیشتمدل تجربی تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر  -11شکل 

 جمع بندی 

 "مختاطرات طبیعتی "روستایی توجه بته  یزیربرنامهبررسی انجام شده نشان داد که؛ یکی از ضروریات در فرآیند 

 ییجاجابتهیی همچون تجمیتع و هاطرد یریکارگبهروستاها در برابر مخاطرات طبیعی از یکسو و  یریپذبیآساست. 

از ستوی  ، انستانی، فیزیکتی در جامعته روستتایییطیمحستتیزقتاتادی، فرهنگی، ا-اجتماعی ملاصظاتو ضرورت 

 بته .ستازدیمترا در عرصه مقابله با مخاطرات طبیعی ضتروری  پایدار()نظیر معیشت ، توجه به رویکردهای نویندیگر

در زندگی است و بروز بلایتای طبیعتی  یچندبعدو  جانبههمهمعیشت ی  مفهوم  اصولاً گفت توانیملحاش تئوریکی 

در معیشتت روستتاهای را  یاعمتدهاجرای سیاست استکان مجتدد، تغییترات  روزافزونو انسانی و پیرو آن گسترش 

پایتدار در روستتاهای متورد مطالعته ی معیشتهاهیسرما ،به وجود آورده است. در رابطه با فرضیه پژوهش دهیدبیآس

ارتقای نسبی وضعیت روستاها )سرمایه فیزیکی بتا وضتعیت مناستب، سترمایه  سازنهیزم از سیاست اسکان مجدد متأثر

دارای وضعیت نیمه مناسب و سترمایه انستانی دارای  ییجاجابهیکسان از  باًیتقر یریرپذیتأثطبیعی، مالی و اجتماعی با 

در گردیده است بترای مثتال:  دییتأنیز  هاپژوهشاین نتایج تا صدودی توسط نتایج سایر  .وضعیت نامناسب( شده است

بته چشتم  در پی اجرای سیاست اسکان مجدد صاول برهی نتایج مثبتت در بعتد کالبتدینیز ( 7951) یبدر پژوهش

در مکان جدیتد  کیفیت زندگی روستاییان از رضایت میزان 7932ی و همکارانش در سال رضوان. در پژوهش هوردیم

 ییجاجابتهنیز صاکی از ارتقای نستبی وضتعیت روستتاهای صاضر پژوهش  صاصل ازیج و نتا است در صد متوسط به بالا بوده

 ینتهدرزم روستتاها ایتن مجتدد استکان تتأثیر ترینیشب کنندمی ( اشاره7939قراگوزلو و همکاران )یافته بود و همچنین؛ 
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نیتز از ستایر  صاضر آمد وضعیت این دو سرمایه در پژوهش ترشیپکه  طورهمانو  است بوده محیطیزیست و کالبدی

داشت کته ارتقتاء در  دیتأکالبته بایستی بر این نکته  .گرددیم دییتأفرضیه پژوهش ؛ بر این اساس بود. ترمناسب هامؤلفه

 بیان داشت: توانیمکامل محقق نشده است. بر این اساس،  طوربهپایدار معیشت یهاهیسرما

 تحتت تتأثیر رویتدادها ،همتواره .نماینتدی  سیستتم عمتل می عنوانبههای روستایی سکونتگاه ،کهازآنجاییال ( 

کننتد. در محتدوده متورد مطالعته ( رونتدهای مختلفتی پیتدا میهتانظام زیترسیاست اسکان مجدد( در اجزا ) ازجمله)

ها از وضتعیت پایدار یکسارچه شکل نگرفتند. در این زمینه برهی از سترمایهدر چارچو  معیشت گرفتهشکلروندهای 

بایستته روستتاهای  کتهچنانآن، این رویداد نتوانستته استت روازایناند. های دیگر پیدا نمودهنسبت به سرمایه ترمناسب

 مزبور الزامی است؛باشد را محقق نماید. بنابراین ضرورت رویکردی یکسارچه به اجرای سیاست  مورد مطالعه

بر اولویت نوسازی محیطی در روستاهای جابجتا شتده، زمینته ارتقتای وضتعیت  گذاریسیاستنظام  گیریجهت

 های فیزیکی را فراهم نموده است؛سرمایه

و همچنتین  روستتاییان مطالبتات بته توجته عتدم و بیرونی عوامل نگاه از همآن روستاییان نیازهای به صرف توجه

 .است شده اجتماعی جنبه از معیشت پایداری کاهش فالی، باعاهای مهاجرت

 است؛ های انسانی کمرنگ بودهاسکان مجدد بر جنبه تأثیرات که ادبیات پژوهش نشان داد توجه به طورهمان

وضعیت فعلی اجرای این سیاست در جوامع نیاز دارد اقدامات جدی صورت گیرد تا اسکان مجتدد از یت  گزینته 

توسعه روستا به ی  تهدید جدی برای روستا تبدیل نشود. بنتابراین، بترای دستتیابی بته ایتن مقاتود بتا مناسب برای 

ی زیر در پنج بعد )سرمایه اجتماعی، سترمایه طبیعتی، سترمایه فیزیکتی، سترمایه شنهادهایپی پژوهش، هاافتهتوجه به ی

 .گرددیمو توصیه  ارا ه( انسانی و سرمایه مالی

 در بخش مرکزی شهرستان آوج؛ جاییجابهیاست مستندسازی تجربه س

 در کمیته مدیریت بحران شهرستان آوج؛ ایجاد نظام پایش و ارزشیابی

 کتابنامه

 .نامته کارشناستی ارشتدپایدار روستایی شهرستتان ستراوان. پایانهای مرزنشینان بر معیشت. تحلیل تأثیر تعاونی7931آلبا، عبدالله؛

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل. .استاد راهنما: دکتر مرتضی توکلی

. ارزیابی پایداری راهبرد اسکان مجدد روستایی )مطالعه موردی مجموعه ادغامی آ  بتر(. رستاله دکتتری، 7951بدری، سید علی؛

 ی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.جغرافیا و برنامه ریز .الدین افتخاریاستاد راهنما: دکتر عبدالرضا رکن

علتوم جغرافیتایی  دانشتکده روستتایی. منتاطق در مختاطرات و ریس  مدیریت ریزیجزوه درسی برنامه .7937جلالیان، صمید؛ 

 دانشگاه هوارزمی.
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