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  چكيده
سازي، سوخت و  براي خانهها روستايياني هستند كه از درختان جنگل  ترين عوامل تخريب جنگل يكي از مهم
مراحل خروج دام از جنگل و كوچ چهار روستاي واقع در جنگل از  1370در سال . كنند ها استفاده مي تعليف دام

 50تقريباً (آمدن چهار روستاي مجاور يكديگر  ، باعث بيرونتجميع ينقاق طرح. توابع شهرستان گاليكش شروع شد
اي شد كه در عرف به آن شهرك  دد در حاشية روستاي ينقاق و در محلهاز جنگل و اسكان مج) خانوار روستايي

اي است كه در چارچوب نظرية  پژوهش حاضر، پژوهشي كيفي از نوع توليد نظرية زمينه. گويند منابع طبيعي مي
ح هاي اجتماعي آن است، شكل گرفت و در آن از طر ترين زيرشاخه اصلي توسعة پايدار و توانمندسازي كه از مهم

هاي اصلي  ، مؤلفه)اتا(در اين پژوهش، با استفاده از رويكرد ارزيابي تأثير اجتماعي . نگر استفاده شد پانل واپس
ترين عامل  نتايج تحقيق نشان دادند كه عرضة خدمات زيربنايي مهم. توانمندسازي در اجتماع بررسي شد

ها نسبتاًًًًً   از اشتغال ايجادشده براي خانواده كنندگان بوده و درآمد حاصل بخش نزد كوچ  توانمندساز و رضايت
شدن   ويژه در ايجاد دامداري صنعتي و تعاوني روستايي و كم هاي خود به  پايبندنبودن دولت به وعده. مناسب است

نكردن براي اشتغال  ريزي  نشينان، در كنار برنامه دادن خودكفايي نسبي جنگل ها و ازدست هاي كشاورزي و دام زمين
درپايان، . هاي موجود است  ترين داليل نارضايتي وجودآمده، از مهم هاي اجتماعيِ به كنندگان و آسيب  نسل دوم كوچ

دست آمد كه قدرت تبيين  ها به  شده در مصاحبه هاي اصلي كشف  براي توضيح مقوله» ترس ناشي از تعليق«انتزاع 
  . آنها را دارا بودكنندگان، خصوصاً نسل اول  هاي كوچ طيف وسيعي از كنش
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  مقدمه

ازطرفي . اي ترديدناپذير و همگاني است  زيست جنگلي وظيفه حفظ و حراست از محيط
هاي حياتي و ارزشمند مجبور  بوم كه براي حفاظت از زيست بودن به سرنوشت مردماني حساس

هايي كه بتوان با   يافتن راه. به كوچ و اسكان مجدد هستند نيز كامالً ضروري و مهم است
شكلي معقول و بهينه كنار يكديگر قرار داد نياز به  شده را به استفاده از آنها دو مقولة گفته
  .تحقيقاتي روشمند و كارآمد دارد

قانون  69بند الف مادة (نشينان از مناطق جنگلي   از تصويب قانون خروج اجباري جنگل پس
از طرف وزارت جهاد  1و ابالغ جديدترين دستورالعمل اجرايي آن) برنامة چهارم توسعه

ها را  كلية دام 1388ها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف شد تا سال  كشاورزي، سازمان جنگل
اتمام نرسيده و مشكالت فراواني در  اجراي اين طرح تا كنون نيز به. رج كنداز مناطق جنگلي خا

نشينان، مشكالت  نبودن جنگل نكردن و همراه همكاري. راه اجرا و اتمام آن برجاي مانده است
هاي سكونت فعلي، كمبود زمين در  كنندگان قبلي در محل  اجتماعي كوچ -اقتصادي و فرهنگي

هاي اجرايي،  هاي دستگاه  يافته، ناهماهنگي ود اعتبارات اختصاصاراضي قابل سكونت، كمب
استفاده از چوب، دامداري و ايجاد (ها، تقابل نگاه اقتصادي  نبودن قوانين و دستورالعمل شفاف
گذاران و مواردي ازين  بين سياست  ها  محيطي درمورد استفاده از جنگل  با نگاه زيست) اشتغال

شناسي و ارائة راهكاري براي اجراي  اين فرايند را از ديدگاه جامعهدست، لزوم بررسي دقيق 
  .سازد تر اين طرح نمايان مي    بهتر و موفق

. نشينان از جنگل در استان گلستان است ترين طرح خروج جنگل طرح تجميع ينقاق، بزرگ
راحـل  م. در اين طرح، چهار روستا از مناطق همجوار جنگلي در يك مكـان اسـكان داده شـدند   

با جمعيتـي  (خانوار  50پايان رسيد و تقريباً  به 1372شروع شد و در سال  1370اسكان از سال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشينان شمال و دستورالعمل  دستورالعمل اجراي طرح خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل ةبازنگري اصالحي .1
  ). 1384اسفند (جنگل  ةتوسع ةخروج دام، ساماندهي خانوار و خريد مستثنيات در منطق



  1393 پاييز، 3، شمارة 5دورة    هاي روستايي فصلنامة پژوهش

٥١٩ 

طبيعـي در دهسـتان ينقـاق در مجـاورت       اي موسوم به شهرك منابع   در محله) نفر 300حدود 
. روستاي ينقاق از توابع شهرستان گاليكش واقع در شـرق اسـتان گلسـتان اسـكان داده شـدند     

درصـد   30تقريبـاً  (هكتار زمين كشاورزي به هر خانوار  2متر فضاي مسكوني و  450اختصاص 
وجودآمدن مشكالت عديـده و   ، باعث به)هاي كشاورزي كه قبالً در اختيار آنها بود مساحت زمين

  .نارضايتي عمده در آنها شد
ات هاي ارزيابي تأثير در پژوهش حاضر كوشش شده است با استفاده از اصول و چارچوب

هاي روش تحقيق   از زيرشاخه(اي   زمينه  گيري از روش توليد نظرية   و با بهره) اتا( 1اجتماعي
در پايان اين نوشتار، . كنندگان تحليل و بررسي شوند تغييرات ايجادشده در زندگي كوچ) كيفي
لعه شده تر و با جزئيات بيشتري مطا  شكل دقيق كنندگان و كارشناسان، به  هاي اصلي كوچ دغدغه
  . است

  
  تحقيقات پيشين   

  تحقيقات داخلي
پس از زلزله نشان داد كه  شهرستان طارم عليا چند روستا درارزيابي پيامدهاي اقتصادي ادغام 

و ايجاد مجموعة  بر آباد به روستاى آب بالكلور و جمال ةشد انتقال جمعيت دو روستاى تخريبدر 
همچنين اشتغال و محدوديت منابع آب و خاك و  موضوعبه  نكردن دليل توجه بر، به ادغامى آب

شده  هاى شغلى محدودى كه در بخش خدمات دولتى ايجاد مندى از فرصت نابرابرى در بهره
 ندهاى قبلى روى آورد بردارى مجدد از منابع موجود در مكان جاشده به بهره ، اجتماعات جابهبود

افتخاري و (يافت رهاى بزرگ همچنان ادامه ها ازجمله شه هاى فصلى به ساير مكان و مهاجرت
  .)25، 1382بدري، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Impact Assessment 
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عواملي نظير  ساماندهي خروج دام نشان داد كهمطالعة منطقة لفور سوادكوه پس از اجراي 
واگذارنشدن زمين، نبود اشتغال، اجرانشدن تعهدات و نداشتن احساس مالكيت به جنگل، 

. )31، 1382حيدري و همكاران، (اند  ترين علل نارضايتي ايجادشده مطرح عنوان مهم  به
طرح خروج دام از جنگل در رضوانشهر، گرچه دولت در ايجاد تسهيالت رفاهي در همچنين 

آشاميدني و برق موفق بود ولي ناتواني در ايجاد شغل باعث   مانند مدرسه، خانة بهداشت، آب 
  .)157، 1387عظيمي و اميري لمر، (ايتي گسترده ميان روستاييان شد آمدن نارض  وجود  به

  
  هاي خارجي پژوهش

مد و نبود آبودن در نامتناسب علت به ،1981تا پايان سال نشينان در سومالي  اسكان اجباري كوچ
ها را ترك  يافتگان براى يافتن كار اين محل هاى شغلى باعث شد كه بسيارى از اسكان فرصت

 طرحدر . )60، 1382افتخاري و بدري، ( كودكان و سالخوردگان را در آنجا باقى بگذارند و دننك
استانداردهاى زندگى بود و ناكافى ها مد خانوارآدر، در كشور سريالنكا 1ماهاولى اسكان مجدد

مسائل نسل « توجهى به هاى فيزيكى و بى از تكميل زيرساخت پيشدادن خانوارها  دليل كوچ به
هاى  زبان و بودايي هندوهاى تاميلى( هاى ستيز ميان جامعة ميزبان زمينهو  ل يافتتنز »دوم

 ).همان(آمد وجود  بهو جوامع ميهمان  )سينگال

غربي اتيوپي  شده درخصوص آثار اسكان مجدد در منطقة گامبال در جنوب هاي انجام پژوهش
زيست غالباً برمبناي  محيطشده براي حفظ  هاي اسكان مجدد انجام دهند كه پروژه نشان مي

يافته درخصوص آنها  اي مدون و سازمان مدت تعريف شدند و چون برنامه منافع سياسي كوتاه
هاي قومي،   محيطي ايجاد نكردند، بلكه درگيري تنها بهبودي در وضعيت زيست وجود نداشت، نه

در كشور ). Woube, 2005(دنبال داشتند  زيست را نيز به زدايي و تخريب بيشتر محيط  جنگل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mahaweli 
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انجام  2براي محاظت از پارك ملي چاندلي 1هند نيز اسكان مجدد مردم منطقة ماهاراشترا
شده در اين زمينه نشان دادند كه اگرچه ميزان درآمد  هاي انجام نتايج پژوهش. شد

دادن خودكفايي نسبي  دليل ازدست كرده به دوبرابر قبل رسيده بود ولي به خانوارهاي كوچ
ها ناچار بودند اين درآمد را صرف خريد كاالهاي اساسي مانند سوخت و غذا كنند و  خانواده

رغم داشتن درآمدي دوبرابر قبل، از كساني كه مهاجرت نكرده بودند فقيرتر  مهاجران به
 .(Trepp, 2010)شدند 

اجتماعي طرح اسكان مجدد در درياچة چاد در نيجريه، مجريان  - اقتصادي آثاردر بررسي 
هايي نظير مدرسه، مركز بهداشتي و درماني، فروشگاه، و  ازحد بر زيرساخت طرح با تأكيد بيش

شده ترجيح  كه مردم اسكان داده تفريحي از نيازهاي اصلي ديگر غفلت ورزيدند؛ درحالي مراكز
جاي چنان امكاناتي، مسكن مناسب و راه مواصالتي داشته باشند تا بتوانند مايحتاج  دادند به مي

همراه   آمده به  وجود  در آن پروژه، عمالً مشكالت به. دست آورند  تر به  شان را راحت زندگي
كنندگان   آورترين تجربة كوچ  و معضالت ناشي از دوري از وطن، به عذاب  خيزنبودن زمين اصلح

هاي اجباري پرهيز  كند كه از مهاجرت  جهاني قوياً توصيه مي  بانك .Oruonye, 2011)(د تبديل ش
جاشده بايد كامل  اي جز مهاجرت نيست، حق و حقوق مردم جابه  شود ولي در شرايطي كه چاره

  .(Anderson et al., 2002)و منصفانه به آنها پرداخت شود 
  

  مطالعات نظري پژوهش
 توسعة پايدار

اقتصاد، (هايي كه رويكرد تلفيق سه مؤلفة اصلي توسعة پايدار  ها و سازمان امروزه تعداد ارگان
 .Eddie N(اند، آشكارا افزايش يافته است  را درپيش گرفته) انساني  زيست و جامعة  محيط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maharashtra 
2. Chandoli 
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Laboy-Nieves et al., 2009(. معروف به كميسيون 1زيست و توسعه كميسيون جهانى محيط 
اين تعريف را از توسعة پايدار ارائه  1987در سال  »آيندة مشترك ما« در گزارش 2لند  برانت
خطر انداختن توانايى  اى است كه نيازهاى زمان حال را بدون به توسعة پايدار، توسعه« :كرد
رابطة متقابل  حال، درعين توسعة پايدار .شان برآورده سازد نيازهاي رفعهاى آينده براى  نسل
سايت بانك  .)17نقل از آقايي،  به (UNESCO, 1997» ها و طبيعت در سراسر جهان است انسان
خدمات، (ريزي را در سه حوزة اقتصاد   در تعريفي جامع، محل تالقي توجه و برنامه 3جهاني

عدالت، مشاركت، (، اجتماع )وري  نيازهاي خانوار، رشد صنعتي، رشد كشاورزي، و بهره
اي، منابع   تنوع گونه(زيست  و محيط) توانمندسازي، ارتقاي اجتماعي، و حراست از فرهنگ

  .شمارد ، توسعة پايدار برمي)وهواي پاك بوم و آب اظت از زيستسازي، حف  طبيعي، ظرفيت
  

  اسكان مجدد 
جايي يا تغيير اساسي در محل سكونت خانوارهاست كه به دو  معني هر نوع جابه اسكان مجدد به

شمار  جايي هنگامي ناخواسته به جابه. گيرد  صورت مي) ناخواسته(شكل اختياري و اجباري 
اگر هم از آن  ياد شوانجام  ربط  دقيق و موافقت افراد و خانوارهاي ذي آيد كه بدون اطالع مي

  .)1388، اسماعيلي قلزمو  شهسواري( نندكشته باشند، نتوانند از انجام آن جلوگيري ااطالع د
  

  4توانمندسازي
فرايند افزايش « :معنا كرده است بانك جهاني، توانمندسازي را در تعريفي عام و مرجع چنين 

ساختن آن  آگاهانه و سودمند و عملي   گيري  ها در مسير تصميم  و توان افراد و گروهظرفيت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. World Commission on Environment and Development(WCED)  
2. Brandt Land  
3. http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html    
4. Empowerment  
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 اجتماعي توانمندسازي). Alsop et al., 2006(» ها درجهت دستيابي به اهداف دلخواه تصميم
نوعي  ،شوند ميآگاه  شان هاي از نيازها و خواسته آن طريق فرايندي است كه افراد جامعه از

 به  آورند و براساس آن دست مي نيازها به  كردن آن و خوداتكايي براي برطرف  نفس اعتمادبه
ابعاد اصلي فرايند ). 1381طلب،  شادي( يابند شان دست مي  هاي توانايي الزم براي تحقق هدف

اي ه  گيري  و تمركززدايي در تصميمفقر مبارزه با : اند  توانمندسازي اجتماعي را چنين برشمرده
سازي مديريت محلي و ارتقاي موقعيت زنان، افراد بيمار،   مردمي، ظرفيت    هاي  حكومت، مشاركت    

واضح است كه چنين اهدافي محقق نخواهند شد، مگر با ايجاد امكانات و  .مسن و ناتوان
برآوردن نيازهاي اصلي جامعه نظير ايجاد و توسعة تأسيسات و خدمات پايه؛ ايجاد اشتغال 

هاي تأمين اجتماعي افراد  يدار با درآمد كافي و ارتقاي شغلي با توجه ويژه به سياستپا
پورمحمدي و (طلبيدن اجتماعات و نهادهاي محلي  مشاركت درآمد، بيكار و ناتوان؛ و به كم

كارشناسان، فرايند توانمندسازي اجتماعي را به درختي تشبيه  ).38-39، 1388بين،  جهان
افتد و باعث باروري و تقويت بيشترش خواهد شد   والتش در پاي خودش مياند كه محص  كرده

)Saunders, 2010.(  
  

  ) اتا(ارزيابي تأثيرات اجتماعي 
اي از علوم اجتماعي است كه دانش الزم را براي تحليل منظم و   ارزيابي تأثيرات اجتماعي، شاخه

پيشنهادي در كيفيت زندگي روزمرة پيشاپيش تأثيرات اقدام، برنامه، پروژه يا تغيير سياست 
در . )1389برج، ( كند گيرد، فراهم مي  شان تحت تأثير قرار مي افراد و اجتماعاتي كه محيط

بيني، برآورد و   پيش(توان فرايند تحليل   برآورد پيامدهاي اجتماعي را مي« :تعريفي ديگر
ها،  سياست(شده  ريزي هو مديريت عواقب خواسته و ناخواستة مداخالت برنام) بازانديشي

براي محيط انساني و هرگونه تغيير اجتماعي ناشي از اين مداخالت ) ها  ها و پروژه  ها، طرح  برنامه
ونكلي و (» تري پديد آيد  فيزيكي پايدارتر و عادالنه -كه محيط انساني و زيستي نحوي دانست، به

  ).1388بكر، 
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  روش تحقيق
نگر   و منطق تبييني آن براساس طرح پانل واپس) ياب علت(طرح تحقيق حاضر از نوع تبييني 

آوري شده اما درمورد دو يا   جمع) زمان حال(اطالعات تحقيق فقط در يك مقطع زماني . است
 .جو شده است  و  گذشته نيز از افراد پرس  زماني   چند مقطع 

  
  هاي گردآوري اطالعات روش

انجام شد و در روش  1اي  نظرية زمينه در روش مستقيم، پژوهش كيفي از نوع توليد
 .كار گرفته شدند به) كتاب، نشريه و سايت(غيرمستقيم، منابع نوشتاري 

  
  اي  روش نظرية زمينه پژوهش كيفي به

كردن رابطة بين يك متغير وابسته و يك متغير  در اين نوع پژوهش نيازي به ازپيش بيان
پژوهش كيفي با استفاده از متغيرهاي  .مستقل نيست، زيرا هدف آن آزمون فرضيه نيست

منظور از نظرية . آيد هايي نظير چرا و چگونه برمي تفسيرپذير درصدد پاسخگويي به پرسش
صورت منظم گردآمده و   پژوهش به  هايي كه در جريان   ايست كه مستقيماً از داده  اي، نظريه  زمينه

  ). 1390ين، استراوس و كورب(است   اند استخراج شده   تحليل شده
  

  جامعة موضوع تحقيق
فرمانداري، ادارة منابع (ربط   شده براي اين پژوهش، مسئوالن اجرايي ذي جامعة درنظر گرفته

. و روستانشينان شهرك منابع طبيعي روستاي ينقاق هستند) زيرطبيعي و سازمان جهاد كشاو
گاليكش در -اين شهرك، در ورودي جنوبي روستاي ينقاق و در مجاورت جادة اصلي ينقاق

گونه كه در  همان. اي درمورد آن ضروري است توضيح نكتهشرق استان گلستان واقع شده و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Grounded Theory 
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ـ  لي و دو چهارراه كوچك استكه شامل يك خيابان اصـ مشخص است اين محله  1شكل 
ولي . متر است 150×170اي كوچك به ابعاد تقريبي  درواقع شهرك نيست، بلكه كوچه يا محله

» ها محلة كوهساري«يا » شهرك منابع طبيعي«چون نام رسمي ندارد و ساكنان محلي آن را 
» شهرك«اختصار  امه بهخوانند، از اين نام استفاده شده است كه در اد  مي) نشينان معناي كوه به(

خانوار مهاجر  10خانوار كوهساري و  40اكنون در شهرك منابع طبيعي تقريباً . شود ذكر مي
  .كنند  سيستاني زندگي مي

 

  
 عكس هوايي از شهرك منابع طبيعي. 1شكل 

  
  واحد تحليل پژوهش

  .كرده يا همان ساكنان شهرك هستند واحد تحليل پژوهش حاضر، اجتماع كوچ
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  گيري تعداد نمونه و روش نمونه
تحقيق پيش رو، حاصل . گرفته است و نه از افراد   گيري پژوهش حاضر از مفاهيم صورت  نمونه

) مصاحبه در مرحلة دوم 14مصاحبه در مرحلة اول و  12(مصاحبه با روستانشينان  26تحليل 
بيعي و سازمان جهاد فرمانداري، ادارة منابع ط(ربط   مصاحبه با مسئوالن اجرايي ذي 9و 

  .اند  يابي شده است كه مطابق توضيح، كدگذاري و مفهوم) زيركشاو

  هاي واگذارشده به مهاجران  ها و آغل نمايي از خانه. 2شكل 

 
  كنترل متقاطع پاسخگويان و منابع اطالعاتي

اطالعات آزمايي  راستي توان   ريزي براي تحقيق است كه مطابق آن مي كنترل متقاطع نوعي طرح
هاي كنترل متقاطع كه در مطالعات موردي  ترين شكل يكي از رايج. شده را انجام داد آوري جمع

در پژوهش . )1387روچ، (رود استفاده از آگاهان يا منابع اطالعاتي گوناگون است   كار مي به
ي از ، ميزان مناسب)اعم از مردم و كارشناسان(حاضر كوشش شد با طرح پرسش از افراد مختلف 

شوندگان بزرگسال  آوري اطالعات از مصاحبه  جمع .دست آيد صحت و شفافيت اطالعاتي به
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ترها يا بانفوذترها  وگوهاي گروهي وقتي بزرگ شكل فردي انجام شد، چراكه معموالً در گفت به
. كنند كم مخالفتي نمي كنند يا دست  دارند و موافقت مي  دهند بقية افراد حرمت نگه مي  نظر مي

ترين منابع اطالعات براي پژوهش حاضر و  يكي از مهم. اما درمورد كودكان موضوع برعكس است
كودكان شهرك ) شده آوري  ازنظر نظارت بر صحت و سقم اطالعات جمع(شان  احتماالً معتبرترين

نفر  10تا  6اين كودكان بين . كردند  ها شركت مي بودند كه با صميميت و صداقت تمام در بحث
جلسة . ساله بودند13تا  8و !) شدند  كردند و كم و زياد مي  وآمد مي وگو رفت دائم در جلسة گفت(

تفريح، تحصيل، (چيز از آنها سؤال شد  وگو در مسجد شهرك برگزار شد و تقريباً درمورد همه گفت
). وضع اقتصادي مردم و موضوعات ديگرو طالق اهالي،   ها، ازدواج  ها و دشمني  كار، دوستي

تر  كردند و مهم  هاي يكديگر را تصحيح مي شان دائم حرف كودكان با قرارگرفتن در جمع همساالن
  .رسيد  نظر مي آنان معتبرتر به  رو اطالعات اينكه نفعي از جواب دروغ متصور نبودند، ازين

  
  هاي تحقيق  يافته

شهرستان مينودشت از طرف وزارت جهادسازندگي موظف ادارة منابع طبيعي  1370در سال 
شاك را كه در   چشمه و ني هاي عروسك، شكارگاه، چهل شد اهالي چهار روستاي مجاور به نام

كردند، در  شرقي شهرستان گاليكش در جنگل زندگي مي كيلومتري جنوب 30فاصلة تقريبي 
كيلومتري جنوب شهرستان  5در  اراضي تحت مالكيت منابع طبيعي اطراف روستاي ينقاق ـ

خانوار جمعيت داشتند و ميانگين  20تمامي روستاهاي مذكور كمتر از . ـ اسكان دهد گاليكش
داشت و  1واحد دامي 30طور متوسط  هر خانواده به. نفر بود 6تعداد افراد خانوار در آنها تقريباً 

از جنگل براي تعليف دام و  هكتار زمين كشاورزي و استفاده 5تقريباً با دراختيار داشتن 
نشينان  خروج جنگل. كردند سازي گذران زندگي مي  برداشت چوب براي مصارف سوختي و خانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . شود واحد دامي محسوب مي 5طبق قوانين ادارة منابع طبيعي، هر گوسفند يا بز يك واحد دامي و گاو و گاوميش . 1
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روستاييان در اين طرح،  1.طول انجاميد آغاز شد و اتمام مراحل آن دو سال به 1370در سال 
لبته در مرحلة ا. مرغوب دريافت كردند  متر فضاي مسكوني و دو هكتار زمين كشاورزي  450

ها با ترك جنگل مخالف بودند ولي ازآنجاكه حق استفاده از اراضي   درصد خانواده 20اول، تقريباً 
شان را نداشتند پس از گذشت يك سال آنها هم كوچ كردند و از  هاي جنگلي براي تعليف دام  

  .جنگل خارج شدند
  

  برشماري تأثيرات عمدة كوچ
  :  توان چنين برشمرد دام از جنگل بر روستانشينان مهاجر را ميترين تأثيرات طرح خروج   مهم

هاي زراعي و برخي عوامل ديگر از  دليل كمترشدن زمين كمترشدن درآمدها به .1
بعضي از روستاييان مهاجر اعالم كردند كه پس . پيامدهاي بسيار مهم اجراي طرح مذكور است

 .از كوچ، نصف درآمدشان را از دست دادند
مان را به ما بدهند، حاضريم  اگر همان مال و اموال... مان را از دست داديم زندگيهمة « •

  )از ساكنان روستا(» .برگرديم به جنگل
اينجا . كرديم چيز از خودمان بود و خيلي كمتر از شهر خريد مي در جنگل ما همه« •

  )از ساكنان روستا(» .چيزمان را بايد بخريم همه
پرورش (هاي كشاورزي و دامداري جانبي  و نبود فعاليت هاي زيركشت بودن زمين كم  .2

هاي شغلي براي نسل دوم  باعث كمترشدن فرصت) كرم ابريشم، زنبورداري و مانند اينها
اين مسئله، در بهترين حالت مهاجرت جوانان به شهرها و در بدترين حالت . مهاجران شده است

 . رپي داشته استسمت موادمخدر را د سرخوردگي و نااميدي و رفتن به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كنند ولي وجود قوانيني چون منع ورود دام  بودن كوچ تأكيد مي گرچه مسئوالن اجرايي طرح همواره بر اختياري.1

آب، برق، گاز، تلفن، : هاي خدماتي مانند زيرساخت نبودنبه جنگل، منع استفاده از چوب درختان جنگلي، دراختيار
  .ماند  شان نمي اي جز كوچ براي كند كه چاره نشينان تنگ مي چنان عرصه را بر جنگلمانند اينها راه مواصالتي و 
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بر زمين كشاورزي به هر خانوار هزار متر زمين بابت كاشت درخت  به ما گفتند عالوه« •
 ...اندازيم  دهيم و دامداري صنعتي راه مي  تان تعاوني تشكيل مي و براي... دهيم   توت مي

 )از ساكنان روستا(» .دادند  هكتار زمين به ما مي 5-6حداقل بايد 
ها به امكانات آموزشي، ارتباطات بيشتر با ديگر   رسي نسل دوميدر اثر كوچ و دست .3

ها ازسوي   نشدن نسل اولي ها و برخورد مستقيم با سبك زندگي شهري و حمايت فرهنگ
هاي فراگير و   هاي خاص و مشاوره هاي آموزش در حوزه(هاي دولتي و مجريان طرح  ارگان

، نوعي تغيير سبك زندگي و شكاف فكري )رو  يشهاي پ  توانمندسازي آنان براي مقابله با چالش
 .وجود آمد كنندگان به فرهنگي بين دو نسل كوچ –

شنوي از افراد باايمان  گذاشتن به يكديگر و حرف در جنگل، محبت، اتحاد و احترام« •
 )از ساكنان روستا(» .درمقايسه با اآلن خيلي بيشتر بود

وسال  سن نشيني اصالً متولد نشده يا كم ازآنجاكه جوانان امروزي شهرك در زمان جنگل
. شان دارد پذيري آنان تفاوت بسياري با والدين ها و نوع جامعه ها و تجربه بودند، اغلب آموخته

گرفت، تغيير رفتار و سبك زندگي را   توان ادعا كرد كه اگر كوچ صورت نمي  گرچه نمي
  .به اين تغييرات بخشيدند ديديم ولي قطعاً عوامل يادشده، سرعت و عمق بيشتري  نمي
ام را بيل بزنم اما تمام مواقع بيكاري، كنترل رسيور را   هاست بايد باغچه با اينكه مدت« •

» .كنم  گيرم و دائم از اين شبكه به آن شبكه پاي ماهواره وقتم را صرف مي  دست مي
  )از جوانان روستا(

  .تأكيد داشتندشان بر چنين مواردي  هاي كارشناسان دولتي هم در صحبت
كنيم،   دربعضي روستاها كه فكرش را هم نمي... االن ديگر روستاها مثل قديم نيستند « •

از كارشناسان ادارة (» .بينيم  ديش ماهواره و انواع وسايل مدرن و جديد منزل را مي
 )منابع طبيعي

اعتمادي سياسي مردم به مسئوالن از ديگر آثار اجراي طرح تجميع  گيري بي شكل  .4
هاي مسئوالن شفاهي بود و   اغلب وعده. هايي دادند كه هرگز عملي نشد مسئوالن قول. است
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ها  سواد بودند يا سواد بسيار كمي داشتند و قرارداد واگذاري زمين  نشينان بي تقريباً تمام جنگل
ها  رو پس از تخلية روستاها و واگذاري زمين ن و دولت نيز قابل فسخ نيست، ازينبين روستاييا

سياسي   هاي  گرچه مشاركت. رسد جايي نمي  به منابع طبيعي، عمالً پيگيري مطالبات به
آنها را توانمندتر از دوران ) انتخابات شوراي اسالمي روستا(هاي امروزي  روستاييان در قالب  

كرده كه توانمندي چنداني براي  كوچ ه است، ولي در نگاه كلي، روستاييان تازهنشيني كرد  جنگل
راحتي  اعتمادي سياسي شدند و اين ضرر به شان ندارند، دچار سرخوردگي و بي مطالبة حقوق

 1.شدني نيست جبران

قرار بود به ما زمين اضافي بدهند تا ... اندازيم  تان دامداري صنعتي راه مي گفتند براي« •
ولي يك روز آمدند و ... ر آن نهال توت و درخت گردو بكاريم، زمين كه ندادندد

ما كه جايي براي . هاي كشاورزي ما گذاشتند و رفتند هاي توت را كنار زمين نهال
ها از جنگل   مردم به اميد وعده. ها و نگهداري كرم ابريشم نداشتيم كاشتن درخت

 )از ساكنان روستا( ».منابع طبيعي ما را فريب داد... آمدند
 س،يپل تلفن، گاز، برق، آب،: رينظي اجتماعـ  يرفاهي ها رساختيز بهي دسترس .5

مانند  وونقل آسان و سريع به مركز شهر  ي، حملنشان آتش ،يپزشك خدمات پرورش، و آموزش
شده، سيستم  ها در جنگل از برق، آب تصفيه كوهساري. اينها از تأثيرات مهم و مثبت طرح است

ونقل مناسب و دسترسي به  حمل زباله، امكان تحصيل بيشتر از مرحلة ابتدايي، امكانات حمل
تباط اطراف ار  خدمات شهري محروم بودند، اما در ينقاق به اين امكانات مجهز شدند و با دنياي 

ورزشي براي استفادة جوانان و فراغت بيشتر و امكان باالتر اشتغال   احداث سالن . بيشتري يافتند
تر از   امكان استفادة بهتر و راحت. براي زنان از ديگر تأثيرات مثبت اجراي طرح تجميع است

تر به   آسان، دسترسي )هاي مذهبي و مساجد ها، هيئت كتابخانه(تر   مذهبي غني ـ  مراكز فرهنگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه ( شان هاي  مشكالت و گرفتاري براند ولي   نشيني شده جنگل ةسياسي توانمندتر از دور ازنظرگرچه روستاييان . 1

  . شدت افزوده شده است ، به)ادارات دولتي برطرف شود دست بهبايد از طرق سياسي و 
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هاي  خدمات مذهبي مانند شركت در نماز جمعه و جماعات و مانند اينها و گرفتن مشاوره
بيشتر ازسوي روحانيوني كه در ايام خاص مانند (يابي مسائل شرعي و اعتقادي  مذهبي و پاسخ

اين طرح  توان از آثار توانمندساز اجراي  را هم مي 1)آيند  هاي رمضان و محرم به روستاها مي  ماه
تر به مراكز  آوردن امكان دسترسي بيشتر و آسان اجراي طرح تجميع ينقاق با فراهم. برشمرد

اين كوچ عواقب امنيتي . پذيرتر جامعه بوده است نفع اقشار آسيب درماني، خدماتي و آموزشي، به
دي گاهي مسائل اقتصا همراه نداشت ولي  نظير اعتراضات خشن و شورش به) از جنبة سياسي(

دليل  ها مناقشاتي را بين جمعيت برانگيخت كه به  مانند استفاده از آب و زمين و طلبكاري
  . توان آن را از آثار اجراي طرح برشمرد جا نمي فراگيربودن اين رفتارها در همه

وجود دارد كه در آن با » گزينش تأثيرات مهم«نام  در انجام مطالعات اتا مرحلة مهمي به
ترين آنها  تر مهم  تر و دقيق  تأثير اصلي و مهم اجراي پروژه، بررسي عميقكردن چند  مشخص

براي اجراي اين بخش، تصميم گرفته شد كه پس از دادن اطالعات تأثيرات . گيرد صورت مي
. ترين تأثيرات بررسي شود مثبت و منفي به متخصصان گوناگون، نظر آنها درمورد گزينش مهم

  : گونه بود اين شده تركيب متخصصان انتخاب
براي . پنج نفر كارشناس ارشد و هفت نفر دكترا(نفر  12متخصصان علوم اجتماعي،  .1

 ؛ و.)تر شدن تركيب جنسيتي تيم، سه نفر از كارشناسان ارشد، خانم بودند  متعادل

زيست، دو نفر كارشناس ارشد  يك نفر دكتراي محيط( متخصصان اكولوژي، چهار نفر  .2
 ).گلداريو يك نفر كارشناس جن

 كمترشدن ازي ناشي اقتصاد مشكالتترين تأثيرات طرح،  در پايان نظرسنجي، مهم
 اشتغالي برا شهرها به آنان مهاجرت و، دوم نسلي برا كمتري شغلي ها فرصت، درآمدها

ها حول محور مسائل و مشكالت اقتصادي از دو گروه   مرحلة دوم مصاحبه. برشمرده شدند
    .آمده است 3اختصار در شكل   انجام گرفت كه نتايج آن به) مسئوالنكشاورزان و (مذكور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را   هاي تبليغ مذهبي او كه برنامه. توانست با اتمام دروس مقدماتي حوزة علميه، معمم شود) از آقايان(يكي از اهالي . 1

  .ينة خوبي براي ايجاد خدمات مذهبي فراهم آوردتواند زم وبيش آغاز كرده است، اگر در روستا بماند مي در روستا كم
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  نمودار علّي تأثيرات اقتصادي طرح. 3شكل 
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  كدگذاري محوري و گزينشي. 1جدول 
  مقولة مركزي  هاي اصليمقوله )حاصل از كدگذاري فرايند(ها   زيرمقوله

تجربگي وحقوق براثر بينكردن حق و مطالبه
  ناآشنايي با امور قانونيسوادي و  بي

  كاري  كم

  ترس ناشي از تعليق

نكردنندادن تعاوني يا تجميع تشكيل
  ها براي غلبه بر مشكالت اقتصادي   سرمايه

هاي نو در توليد و  نكردن راه امتحان
  نكردن براي آينده ريزي درآمدزايي و برنامه

  ها  ها و محبت شدن كمك كم
  منافع جمعيترجيح بقاي فردي بر 

  فردگرايي 

  احساس كمبود شديد اقتصادي
  نارضايتي گسترده

  شدن شادي و اميد به آينده كم

  بردن به مواد مخدر  پناه

  ياوري پناهي و بي احساس بي

توجهي دولت به وضع مادي و احساس بي
  كنندگان معنوي كوچ

احساس عدم دخالت و مشاركت در تغييرات
  ايجادشده

  احساس نبود امنيت

  
كه مقولة » ثبات  ترس ناشي از تعليق و عدم«در اينجا براي آشكارشدن بيشتر اصطالح 

اي   فرض كنيد تخته. شود شده است، مثالي ذكر مي دهندة وضعيت مطالعه محوري و توضيح
متري زمين بگذارند، روي آن قالي 100خراش در ارتفاع  عرض يك متر را بين دو آسمان به

هاي غذاي   وعده(ها   بعد با دراختيارگذاشتن انواع خوراكي. بيندازند و شخصي روي آن قرار گيرد
و يك دستگاه تلويزيون كه اتفاقاً برنامة مورد عالقة شخص را هم ) كامل، انواع آجيل و ميوه

چه چيزهايي در رفتار و . كند، از وي بخواهند چند وقتي به اين شكل زندگي كند  پخش مي
تحرك و  احتمال زياد، نخست اينكه بسيار كم ساسات او شاخص و پررنگ خواهد بود؟ بهاح
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در مورد او » از ترس دست و پايش فلج شده«شود   ساكن خواهد شد و اين اصطالح كه گفته مي
ماندن و بقاي درلحظه فكر خواهد كرد و فكري  دوم، به كمتر چيزي غير از زنده. يابد مصداق مي

ها و لذات بصري كه   سوم، از خوراكي. ريزي براي آينده از سر او نخواهد گذشت  امهعنوان برن به
   چيز در درونش رخنه خواهد در اختيارش قرار دارد بهرة چنداني نخواهد برد و نارضايتي از همه

حال فرض كنيم همان تخته و . پناهي وجودش را خواهد گرفت چهارم، احساس ترس و بي. كرد
اتش را روي چمن سبز يك پارك بگذاريم و از همان فرد بخواهيم چند صباحي قالي و امكان

احتمال بسيار زياد، عكس تمام آن اعمال و احساسات را در وي  آنگاه به. روي آن زندگي كند
ترس ناشي از «سازد همان   قدر از هم متفاوت مي آنچه اين دو وضعيت را اين. خواهيم يافت

  .است» تعليق
  

  روايت تحقيق با استفاده از مقولة محوريبازنويسي 
سوادي بسيار بااليي داشتند در   نشين كه درصد بي خانوادة جنگل 50نزديك به  1370در سال 

شان كوچ كردند و در محل جديدي با شرايط و امكانات  فرايندي غيرمشاركتي از روستاهاي
براي ورود به زندگي جديد دولت، كه پيش از كوچ، آموزش خاصي . متفاوت اسكان داده شدند

شان كرد و سركشي و نظارت مناسبي بر كار و  به آنها نداده بود پس از كوچ هم عمالً رهاي
مقدمه به محيط جديد كار و برآوري نيازهاي اقتصادي و سبك و  ورود بي. زندگي آنها نداشت

ترس «محيط و تعلق به  وجودآمدن احساس بيگانگي، عدم سياق كامالً جديد زندگي، باعث به
كاري و ايستايي بود  نخستين پاسخ به چنين شرايطي كم. كنندگان شد در كوچ» ناشي از تعليق

كنندگان هيچ اعتراضي به منابع طبيعي و مجريان ديگر بابت وفانكردن به عهد انجام  و كوچ
اد كاري ديدند ولي خودشان هم توان ايجاد اتح آنها با اينكه حمايتي از سمت دولت نمي. ندادند

آنان را براي ورود به   پاي   و  ترس تعليق دست. ديدند ها را در خود نمي  سازي سرمايه و يكپارچه
كنندگان كه   كوچ. هم بست) نظير پرورش كرم ابريشم و زنبورداري(هاي جديد اقتصادي   عرصه

ها و  لبه بر استرسوجود آورده بود، براي غ ياوري به  پناهي و بي  شرايط جديد در آنها احساس بي
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تدريج چنان ترس  به. برانگيزي به مواد مخدر پناه بردند سابقه و تعجب  شكل بي شان به هاي ترس
فكر بقاي خود بودند و كمك به  فراگيري بر صفا و صميميت گذشته غلبه كرد كه ديگر همه به

چنان در محيط باال   امنيت و نااطميناني عدم  احساس . ها بسيار كم شد  ديگران و ازخودگذشتگي
يك از  ريزي آينده نگذاشت، تا آنجاكه هيچ بود كه فكر بقاي امروز، جايي براي برنامه

شكل  كه به(شان را به كاشت درخت توت و پرورش كرم ابريشم  كنندگان، قسمتي از زمين كوچ
ضي وضعيت موجود چيزي نبود كه كسي از آن را. اختصاص ندادند) سنتي در آن تبحر داشتند

كنندگان  هاي زندگي جديد هم رضايتمندي براي كوچ حتي تنعمات و زرق و برق. باشد
  . آورد  ارمغان نمي به

كنندگان است  دهندة طيف وسيعي از رفتارهاي نسل اول كوچ ترس ناشي از تعليق توضيح
ترين مانع گسترش  عنوان مهم قاطعيت گفت كه اين ترس اكنون هم به توان به  ولي نمي

عادت به نوع . كند    عمل مي) ها متناسب با نيازهاي كوهساري(هاي زندگي   ها و تغيير رويه فعاليت
آوردن به نوآوري در  شدن ترك عادت و روي ها و سخت مشخصي از تفكر و زندگي در نسل اولي

ترس  مرور زمان، اين به. ها باشد ترين مانع رشد و پيشرفت نسل اولي تواند مهم سنين باالتر مي
ها كه در محيط جديد رشد كردند و اجتماعي  هاي بعدي كوهساري كرده و نسل در نسل كوچ

اي كه مملو از   شدن در محيط خانواده  دهد كه اجتماعي شدند كمتر شد، ولي شواهد نشان مي
مندي از  نسل فعلي با وجود بهره. تأثير نبود  چنان احساسي بود در فرزندان آنان هم بي

حل   هاي جديد درآمدزايي واهمه دارد و همچنان راه كردن و ورود به عرصه از ريسكتحصيالت، 
  .  بندد كار مي نشيني را براي جبران كمبودهايش به سنتي مهاجرت و حاشيه

  
  گيري نتيجه

  .شوند بندي و ارائه مي هاي مهم پژوهش حاضر در اين قسمت جمع يافته
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افزاري خدمات اجتماعي  هاي سخت حداقلآوردن  طرح تجميع ينقاق ازنظر فراهم •
كرده نيز نسبتاً  هاي كوچ  طرح مذكور ازنظر ايجاد درآمد و شغل براي خانواده. موفق بوده است
 .شود  موفق ارزيابي مي

مراحل انجام كوچ اشكاالت متعددي داشته است، ازجمله نبود مديريت مشاركتي،  •
نكردن افراد براي ورود به سبك جديد زندگي و  آموزش و آماده  وفانكردن به تعهدات، فقدان 

كرده در محيط جديد و سركشي نكردن و مراقبت نكردن از آنان در برابر   رهاكردن افراد كوچ
نتيجة اين امر، ايجاد نوعي ترس ناشي از تعليق در فضاي جديد بوده . مسائل و مشكالت جديد

 .ها شده است تي ميان كوهساريكاري، ترجيح بقاي فردي و افزايش نارضاي كه باعث كم
گرفته براي كوچ، هيچ فكري براي اشتغال نسل دوم  ريزي صورت  در طرح •
  . شدت تأثير منفي داشته است ها به  كنندگان نشده و همين مسئله در روحية نسل اولي  كوچ
كردن   ناهماهنگي بين اجزاي مختلف ادارات دولتي و نبود طرحي جامع براي مشخص •

  .ي هركدام از آنها كامالً مشهود استها مسئوليت
  

  هاي مشابه پيشنهادهايي براي بهبود روندهاي اجرايي در پروژه
هاي سبك زندگي  آموزش پيش از كوچ به روستاييان درمورد مخاطرات و فرصت .1

 .جديد و بيان صادقانة مشكالت پيش روي آنان

شان خواهد  سرنوشتكنندگان بر  مديريت مشاركتي كوچ، باعث احساس تسلط كوچ .2
 .برد ـ رواني اجتماعِ تحت تأثير پروژه را تا حد زيادي باال مي شد و آمادگي روحي

چنين . جاي زمين ازاي پرداخت پول به پرهيز جدي از خروج روستاييان از جنگل به .3
سبب ناآشنايي با راه و رسم درآمدزايي با  كنندگان را به هايي تعليق روحي و رواني كوچ  طرح
برابر خواهد كرد و   ن پولي و ورود مستقيم و كامل و بدون مقدمه به زندگي شهري چندچنا

 .كند  هاي ناشي از آن را نيز تشديد مي آسيب
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تواند احساس ضعف و   شناسي و مذهبي مي هاي روان  دسترسي آسان و دائم به مشاوره .4
 .هاي نو را كاهش دهد  دستپاچگي ناشي از تجربه

هاي دائمي  شكل ايجاد پست گرانة نيروهاي انتظامي به حمايتحضور مهربانانه و  .5
هايي باعث  روزي در چنين محل  هاي شبانه كم گشت يا دست) حتي داخل كانكس و كانتينر(

 .واردان خواهد شد  آمدن دلهرة تازه افزايش احساس امنيت و پايين

بودن را براي  هاي خُرد نوعي دلگرمي و حس باجمع  تشكيل تعاوني و تجميع سرمايه .6
ترين اين اقدامات  يكي از مهم. آورد وجود مي  كنندگان به  رسيدن به هدفي مطلوب در كوچ

هاي واگذاري به روستاييان و تغيير الگوي كشت و آبياري با  كردن زمين تواند يكپارچه  مي
نخست  .كند زمان دنبال مي دو هدف را هم  چنين اقدامي،. هاي جديد باشد استفاده از فناوري

تر   وسيلة كارِ گروهي، دوم پايين  باالتر رفتن روحية مشاركت جمعي و غلبه بر استرس محيطي به
اين امور . هاي توليد و افزايش برداشت محصول و درنتيجه افزايش درآمد اقتصادي  آمدن هزينه

 .قعاتي داشتواردان به عرصة جديد چنين تو توان از تازه  شوند و نمي  از وظايف دولت قلمداد مي

كه (هاي جديد   هاي عملي در توليد فرآورده تواند با برداشتن گام  دولت مي .7
ـ به  پس از كسب تجربة كافي و واگذاري واحدهاي توليدي ـ) كنندگان مهارتي در آن ندارند  كوچ
هاي جديد   كنندگان و كمك به فروش محصوالت آن، ترس مردم را از خطركردن در عرصه  كوچ

 .از بين ببردتوليدي 

كه اشاره (هاي مختلف اقتصادي  هاي جمعي در قالب  وجودآوردن امكان انجام پروژه به .8
و ) نظير احداث كتابخانه و مسجد و اجراي مراسم مختلف در آن(اجتماعي  ـ  و فرهنگي) شد

آورد كه در  وجود مي حداكثري افراد در آن، نوعي وحدت و صميميت به  مشاركت استفاده از 
 . ها بيشتر و روند فردگرايي كندتر خواهد شد ة آن محبتساي

كنندگان مواد  پناه و مضطرب، جامعة هدف بسيار مطلوبي براي توزيع  هاي بي انسان .9
هاي ويژه در برخورد با اين  در كنار توانمندسازي شخصيتي و اجتماعي، آموزش. مخدر هستند
 .رسند نظر مي معضل الزم به
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شده، نياز است كه اصالحاتي در سطح نهادهاي  ادهاي مطرحساختن پيشنه براي عملي
  :اند از ترين اين اصالحات عبارت مهم. وجود آيد مجري طرح به

هاي  سازي دستگاه  لزوم ايجاد كارگروه مستقل و دبيرخانة مشخص براي هماهنگ •
ور آب، منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، نيروي انتظامي، بنياد مسكن، ام(دخيل در اجراي پروژه 
 1؛)شهرداري و مانند اينها

شدن مسئوليت هر  براي مشخص) مطابق با منابع بانك جهاني(تدوين طرحي جامع  •
 اندركار؛ و هاي دخيل و دست يك از ارگان

نو، تا رسيدن به  پايش و نظارت مستمر بر روند زندگي و كمك به حل مشكالت نوبه •
  .شده در اجتماع توانمندي پذيرفته
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