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چكيده
زمينه و هدف :توجه به توسعه سکونتگاههای روستایی از ضرورتهای محوری و انکارناپذیر توسعه منطقهای و ملی در هر کشوری به شمار
میرود؛ زیرا بین توسعه روستایی و شهری یک پیوستگی اساسی برقرار است که بدون داشتن نگاه ویژه به این پیوستگی ،توسعه منطقهای
و ملی موفقیت آمیز نخواهد بود .توسعه سکونتگاههای روستایی فرآیندی پویا و همیشگی است که در آن عالوه بر جنبههای اقتصادی ،بر
جنبههای غیراقتصادی آن از طرف کارشناسان و صاحب نظران سفارش و تأکید فراوان شده است .از جمله مهمترین این تأکیدها ،شناخت
قابلیتهای سکونتگاههای روستایی با توجه خاص به نحوه برخورد با محیط طبیعی و توجه جدّی به ابعاد اصلی و کامل محیط روستا در
مطالعات و برنامهریزیها قابل بیان هستند.
روش بررسی :این تحقیق با رویکردی توصیفی -تحلیلی و با اتکاء به روش پیمایشی میدانی درصدد ارزیابی عوامل موثر بر سکونتگاههای
زیستی روستایی مناطق کوهستانی در شهرستان سردشت می باشد .جامعه آماری این تحقیق روستاهای باالی  05خانوار شهرستان
سردشت به تعداد  608خانوار است که از این تعداد  055خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان میدهد که در این روستا عواملی همچون شیب زیاد زمین ،کوهستانی بودن منطقه ،عدم امکانات زیستی،
فواصل زیاد روستاها از مرکز شهر و  ...مسائل و مشکالت بسیاری را برای ساکنان منطقه به وجود آورده و روستاییان این منطقه را مجبور
به مهاجرت کرده است.
نتيجهگيری :به طور کلی بین عوامل جغرافیایی همانند شیب زمین ،جنس زمین ،دسترسی سطح آموزشی و الگوهای زیستی رابطه
معنیداری وجود دارد که الگوهای زیستی خاص را برای روستاهای منطقه ایجاد کرده است.
واژههای کليدی :تحلیل ،تنگناهای زیستی ،سکونتگاههای روستایی ،شهرستان سردشت.
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Abstract
Background and Objective: Attention to the development of rural settlements of central and essential
needs of regional and national development in any country is; because between rural and urban
development, there is a basic continuity without a special look to this association, regional and
national development will not be successful. Development of rural settlements and ongoing dynamic
process that in addition to economic aspects, the non-economic aspects of the experts and scholars
have been strongly emphasized and recommended. Among the most important emphasis, knowing the
capabilities of rural settlements with particular attention to how to deal with the natural environment
full and serious consideration to the size and rural environment are expressed in studies and planning.
Methods: In this research that is done with descriptive-analytical and with field survey methods has
attempted to measure biological limitations of rural settlements in the mountainous areas in the city of
Sardasht. The statistical population of this research is villages with more than 50 families that their
number are 856 families in which, 200 families were selected as sample.
Findings: Findings of the study suggest that factors such as the high slope of the ground, the
mountainous region, non-biological facilities, long distances from the center of town and countryside
has created so many problems for residents and villagers of that region have been forced to migrate.
Conclusion: Generally, there is a meaningful relationship between geographical factors such as the
slope of the land, geology, access to educational levels and life pattern that has created special
biological patterns for the villagers.
Keywords: Study, Biological Constraints, Rural Settlements, Sardasht City.
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زمينه و هدف
انسانها از همان ابتدای پیدایش جوامع و مجتمعهاای زیساتی

سال پیش را در ذهن هر بینندهای زنده مینمایاد ( .)8واقعیات

اولیه ،در پاسخ به یکی از اساسایتارین نیازهاای طبیعای خاود

مسلم آن است که امروزه روستاییان بیش از گذشته به بهداشت،

سعی کردهاند محیط و دنیای ساخته شده خود را تحت کنتارل

آموزش ،امکانات افزایش تولید و مصرف دسترسای دارناد ،ولای

در آورند .این کنترل ،خود را به صورت الگاو و تشاکیل محایط

بررسی دقیقتر نشان میدهد که توزیع منابع به هیچ وجه برابار

انسانساخت منعکس نموده است (.)1

نبوده است (.)7

در برخی از منابع ،کیفیت زندگی با امکاناات ماادی و معناوی

موقعیت فیزیوگرافی سرزمین ،در شکلگیری و استقرار شهرها و

شامل سالمتی ،محیط زندگی ،قوانین ،تساوی حقوق ،اشتغال و

روستاهای مناطق کوهستانی بسیار ماؤثر اسات .زیارا توساعه و

خانواده و مانند اینها بیان میشود (.)0

پیشرفت ایان ناواحی باه شادت متاأثر از توپاوگرافی ،شایب و

حیطه مربوط به کیفیت زنادگی و سانجش آن شااید در هایچ

حاصلخیزی اراضی در این گونه از روستاها و شهرها میباشد(.)6

زمانی به اندازه امروز وسیع نباوده اسات ( .)3از طرفای ،بهباود

مشکالت زیستی در روستاهای مناطق کوهساتانی ،تصامیم باه

کیفیت زندگی میتواند زمینههای دیگار توساعه مانناد توساعه

مهاجرت را برای ساکنان آنها را قوت میبخشد و کم جمعیتای

اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشاد

و تخلیه این روستاها با شدت بیشتری عملی میگردد .بررسای

( .)1نگاهی به اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سیساتم روساتایی

و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیتها و تنگناهای آنهاا

نشان میدهد کاه بایشتار جواماع روساتایی پیکارۀ یکپارچاه

در فرایند برنامهریزی توسعهی روستایی اهمّیّت بهسزایی دارد و

هستند به این مفهوم که مؤلفههاای مختلا زنادگی روساتایی

امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهاای ناواحی روساتایی ،ناوعی

مانند مؤلفههای طبیعی (اقلیم ،خاک ،پوشش گیااهی و مرتاع)

ضرورت جهت ارائهی طرحها و برنامههای توسعه محسوب مای-

اقتصادی (کشااورزی ،صانعت و سارمایهگاذاریهاا) اجتمااعی

شود .تعیاین تحلیال ساطوح برخاورداری ناواحی روساتایی در

(الگوهای زیستی ،رشدهای جمعیتای ،آداب و رساوم ،قومیات،

زمینههای مختل با استفاده از روشهای کمّی نقش مهمّای در

معضالت و اختالفات فرهنگی ،اجتماعی) و غیره همگی به طاور

این فرایند دارد ( .)0عدم توجه کاافی باه جامعاه روساتایی باه

تنگاتنگ با یکدیگر در ارتباط هستند (.)4

عنوان یک گروه مشخص با ویژگیها ،نگرش ،عالیق و نیازهای

در فرآیند توسعه روستایی هار چناد ارتقااء کلای هماه ناواحی

خاص خود باعث شده است تا برنامههایی که بارای آنهاا اجارا

روستایی مهم است ،ولی توجه به نواحی روستایی محروم و کم-

میشود اغلب منطبق با نیازها و خواستههای آنان نباشاد و در

تر برخوردار در راستای تأمین نیازهای اساسی آنها و همچنین

عمل تغییر مثبت اندکی را در وضع زنادگی آناان ایجااد نمایاد

تعدیل تفاوتها در سطوح برخورداری آنها اهمیات بایشتاری

(.)9

دارد ( .)0در دورهی معاصر ،اختالف بین ناواحی روساتایی آن-

این بیتوجهی روستاها را به لحاظ شاکل کالبادی باه فضااهای

چنان شدید است که شااید مقایساهی بسایاری از روساتاها باا

بیروح و نامأنوسی از نظر زیستی مبدل مینماید .چنین فضایی،

یکدیگر نادرست باشد .تعدادی از روستاها دارای تمامی امکانات

از نظر سکونت انسانها ،مطلوبیت چنادانی نادارد .لازوم ایجااد

زیست و در کیفیت بسیار مطلوب میباشند و سهولت دسترسی

محیطی مناسب از نظر زیستی برای جامعه روستایی ،عاالوه بار

به تمامی امکانات زیست ،ساکنان چنین روستاهایی را بینیاز به

ایجاد امکانات و خدمات مورد نیاز روستاییان ،تاأمین کاارکرد و

تفکر در مورد زیستن در شهرها مینماید .بر عکس در تعادادی

درآمد از طریق سرمایهگذاریهای تولیدی در بخشهای مختل

دیگر از روستاها ،ساکنان آنها چنان با مشکالت زیستی مواجه-

اقتصادی ضرورت دارد .زیرا ،توساعه روساتایی دیگار صارفا باه

اند که از نظر فقدان امکانات زیستی چهرهی روساتاهای صادها

معنای توسعه کشاورزی نیست ،بلکه طی وسایعی از فعالیات-
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های گوناگون و بسیج انسانی را شامل میشود کاه ماردم را باه

و رضایتمندی از شرایط زندگی دارای همپوشانیهای بسیاری

ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانیهای ساختاری

است و جنبههای مختلفی نظیر مسائل مادی و غیر ماادی را در

قادر میسازد (.)15

بر میگیرد ( .)11بنابراین به مکانی قابل زیست اطالق میشاود

بررسی تنگناها و مشکالت زیستی روستاهای مورد مطالعه ایان

که شرایط خوب مادی ،اجتمااعی ،روانای و پیشارفت شخصای

تحقیق (آغالن ،بیوران علیا ،شلماش ،کانی زرد ،موسااالن ورده،

همهی ساکنان در آن فراهم باشد .در روساتاهای قابال زیسات

واوان و ورگل) نشان میدهد که روستاهای کوهساتانی مساتقر

زمینههای همیاری ،مشارکت در تصمیمگیری و تصمیمسازیها

در این شهرستان با مشکالت شدید کمبود اراضی هماوار بارای

باال است .همچنین امکانات و خدمات استاندارد برای زندگی در

انواع ساخت و ساز و به ویژه در بخش مسکن روستاییان مواجاه

این گونه روستاها فراهم است ( .)10برایناساس شاخص کیفیت

بوده و مشکالت بسیاری را برای ایان روساتاها باه وجاود آورده

زیستپذیری یک محیط یاا فضاا تحات تاأثیر عوامال بسایاری

است .بخش عمدهای از جمعیت روستاهای شهرستان سردشت،

کاااهش یافتااه و زمینااهی ناپایااداریهااای فضااایی را باارای

با توجه به شرایط طبیعای آن ،در فضااهای جغرافیاایی معینای

سکونتگاههای انسانی آن فراهم میآورد .به عبارتی زیستپذیری

مانند :درّهها ،کوهها و کوهپایههاا متمرکاز شاده اسات .چناین

سکونتگاه به نوعی میتواند بیانگر پایداری آن سکونتگاه باشاد

فضاهای زیستی (روستاهای مناطق کوهستانی) نه تنها تنگناهاا

که با آثار و پیامدهای منفی ناشی از مخاطرات محیطی کااهش

و محدودیتهایی را برای توسعه روستاها به باار مایآورد ،بلکاه

مییابد .مخاطرات محیطی با منشأ مختلا یکای از علال مهام

سد راه فعالیتهای اقتصادی– اجتماعی روستاهای ماذکور نیاز

کاهش زیستپاذیری ساکونتگاههاا اسات .باه ویاژه در ناواحی

گردیده و لزوم تحقیق و بررسی در این زمینه را ضروری ساخته

روستایی که آسایبپاذیری بااالی ابعااد کالبادی ،اقتصاادی و

اساات .بنااابراین هاادف ایاان تحقیااق تحلیال عاااوامل مااؤثر باار

اجتماعی این علل ،زمینهی بروز ناپایداری را توسعه داده اسات،

سکاونتگاههای زیستااای روستایااای در شهرساتان سردشات

وقوع مخاطرات با پیامدهای بیشمار خود سبب کاهش کیفیات

است و درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر میباشد :آیاا باین

زیستپذیری سکونتگاههای روستایی میگردند .بدیهی است که

کوهستانی باودن و تنگناهاای زیساتی در شهرساتان سردشات

سکونتگاههای روستایی در سرتاسر جهان با مشکالت و مساائل

رابطه وجود دارد؟ عوامل محیطی و شرایط زیستی ساخت ،چاه

عدیده و متفاوتی دست به گریبان هستند؛ زیارا اصاوال هماهی

تاثیری بر روستاییان منطقه گذاشته است؟

مناطق طبیعی زمین بارای اساتقرار ساکونتگاههاای روساتایی

مبانی نظری

مناسب نیستند و بیشتر روستاها در معرض تهدید جدی عوامل

ارزیابی به معنی سنجش ارزش یک پاروهه یاا برناماه ،پایش از

مختل طبیعای و هئومورفولاوهیکی قارار دارناد ( )13کاه ایان

تصویب یا اجرای آن است و با ارزشمندی یک پروهه پیشنهادی

پایداری و ناپایداریها خاود سابب آسایبپاذیری روساتاها در

برای سرمایهگذاری ارتباط دارد .ارزیابی به معنی امکاانپاذیری

برخی از ابعاد نظیر کالبادی ،اقتصاادی ،کشااورزی و اجتمااعی

طرحها و پروهههاا باه لحااظ اقتصاادی ،اجتمااعی ،فرهنگای و

شده و توانایی انطباق با این شارایط باه ناوعی گویاای مقیااس

زیست محیطی و یا سنجش گزینهها و طراحی و برنامهریازی از

انعطافپذیری اجتماعات روستایی است .به عباارت دیگار بهتار

جنبههای مختل و انتخاب گزینهی مطلوب به کاار مایرود .باا

بااودن شاارایط زیساات در مح ایط (اعاام از مح ایط کالباادی و

توجه به اینکه ارزشیابی به معنی سنجش ارزش یک پاروهه در

غیرکالبدی) سکونتگاههای انسانی ،زمینهساز تقویت توانااییهاا،

ضمن و یا پس از اجرای آن است .بنابراین گاهی اوقات ارزیابی و

عزت نفس و اعتماد به نفس در بین مردم اجتماعات محلی می-

ارزشیابی پیش از اجراء بر هم منطبق هستند ( .)0زیستپذیری

گردد .زندگی امروز بنا به علتهای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی

مفهومی چند بعدی است که گاه با مفاهیم کیفیت زندگی ،رفاه

و محیطی با چالشهای گستردهای مواجاه اسات کاه تقاضاای
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مردم را برای برخورداری از محیط مناساب و باا کیفیاتتار ،در

بشری و به ویژه روستاها بر پایهی عوامال طبیعای مانناد آب و

همهی ابعاد ،شکل میدهد .جامعاهی فراگیار باا اقتصااد پویاا،

خاک مناسب استوار بوده است .با توجه به یافتههاای پاژوهش،

رعایت عدالت اجتماعی ،فرهنگی استوار و در عین حال متناوع،

راهکارهای اجرایی برای تداوم پایداری سکونتگاههای روساتایی

توسعهی پایدار و محیط امن برای همه از خواستههاای عماومی

شامل بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک ،تقویت بنیانهاای

شهروندان است ( .)14بنابراین به مکانی قابل زیست اطالق می-

اقتصاد روستایی ،مدیریت اراضی کشاورزی ،تعیین الگوی کشت

شود که شرایط خوب مادی ،اجتماعی ،روانی و پیشرفت شخصی

و اصالح الگوی مصرف آب کشاورزی پیشنهاد شده است (.)19

همهی ساکنان در آن فراهم باشد .در تقسیمبندی توسعه از نظر

اجتماعی و دیگران ( )1393پژوهشی با عنوان سنجش پایداری

پایداری دو مفهوم توسعه پایدار و ناپایادار مطارح اسات کاه در

سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی :سکونتگاههای روستایی

برخورد اولیه با این مفهوم ،توسعه پایدار آن نوع از توسعه اسات

فیروز آباد فارس) باا اساتفاده از شااخصهاای وزنای و تحلیال

که بهرهبرداری از منابع قابل تجدیاد را ماد نظار داشاته باشاد.

فضایی را انجام دادهاند .یافتهها نشان میدهاد کاه بعاد زیسات

توسعه ناپایدار نیز هنگامی بروز خواهد کرد کاه بهارهبارداری از

محیطی با  44درصد بیشترین تأثیر را بار روی ساکونتگاههای

منابع غیرقابل تجدید در اولویت باشد که نهایتا منجر به تخلیاه

روستایی فیروزآباد داشته است .همچنین تحلیل فضایی نشاان-

منابع شده و جایگزینی برای آنها اندیشیده نشود (.)10

دهنده این اسات کاه روساتاهایی کاه از ناپایاداری بایشتاری

منظور از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست بلکه

برخوردار بودهاند به سمت حاشیه دشت کشیده شدهاند (.)4

مفهومی جدید از توسعه اقتصادی و اجتماعی اسات ،توساعهای

مطیعی لنگرودی ( )1360مقالهای را با عنوان ارزیابی تنگناهای

که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی جهان مد نظار قارار

توسعهی فیزیکی -سکونتی در روستاهای درّهای غرب شهرستان

میدهد ( .)18توساعه پایادار روساتایی عباارت اسات از توجاه

مشهد انجام داده است؛ مطالعات انجام شاده روی  055خاانوار

همزمان به ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیست محیطای

نمونه در این روستاها نشاان مایدهاد کاه تنگناهاای فیزیکای

و وحدت میان این ابعاد به منظور بااال باردن ساطح معیشات و

موجود (ناهمواری و شیب تناد اراضای) سابب مهااجرت و کام

رفاه مردم روستایی ( .)17هرگاه روند تحاول و تکامال ساازمان

جمعیتی روساتاهای درهای ماورد مطالعاه گردیاده و بعضای از

فضایی سکونتگاهها و عوامل مؤثر در آن ،تحات تاأثیر نیروهاا و

روستاها در حال تخلیه جعیت میباشند (.)8

روندهای درونی و بیرونی از لحاظ زمانی در تقابل باا یکادیگر و

کاظمیپور ( )1374در تبیین علل مهاجرت روستاییان به شاهر

شرایط مکانی ،قارار گیرناد ،در نظاام و عملکارد ایان ساازمان

تهران میگوید« :از آنجا که نیازهای اجتماعی افراد در محیط-

نابسامانیهایی به وجود میآید که منجر به ناپایداری سکونتگاه-

های روستایی برآورده نمیشود و در تعادادی از شاهرها پاساخ

های روستایی مایشاود .در چناین شارایطی دخالات در نظاام

مناسبی برای آنها وجود دارد ،نوعی عدم تعادل میاان جواماع

سکونتگاهی به منظور پایدار نمودن و بهیناهساازی آن ضاروری

روستایی و شهری ایجااد مایشاود و روساتاییان بارای ارضاای

است ( .)16در مورد زندگی و الگوهای زیست روستایی نظرهای

نیازهای خود مهااجرت مایکنناد» ( .)01شایوهی تحقیاق در

مختلفی بر اساس دیدگاههای متفاوت صاحبنظران عرضه شده

تنگناها و مشکالت زیستی روستاییان بر مبنای تبیاین حرکات

که هر کدام یک یا چند بعد از ابعاد آن را از زاویه نگرش خاص

در جهت بهبود وضع زندگی و حیات در این مناطق اسات .ورود

خود بررسی کردهاند:

به مباحث تنگناهای زیستی روستاییان و پیشرفت و کنکاش در

عنابستانی ( )0511در مقالهای نقش عوامل طبیعی در پایاداری

این خصوص و مشکالت آن ،مستلزم انتخااب روش مناساب باا

سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی :شهرساتان سابزوار) را

موضوع و پیچیادگی آن مساائل و علاوم مرباوط باه آن اسات.

نوشته است .نتایج نشان میدهاد کاه پیادایش ساکونتگاههاای

مشکالت شدید زیستی در روستاهای مناطق کوهستانی ،تصمیم
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به مهاجرت را برای ساکنان آنها قوت بخشیده و کم جمعیتی و

پیوند و کارکرد مطلوب باشد ( .)00شاخصها به عنوان واهههای

تخلیه این روستاها با شدت بیشتری عملی کرده اسات .اصاوال

دارای مفهوم ضمنی ،وسیلهای هستند که ارزیابی پیشرفتهاای

توجه به ابعااد شااخصهاای پایاداری باه منظاور ساطحبنادی

آینده را فراهم میآورند و از طرفی دیگر ،مقصد و هدف را بیاان

سکونتگاهها همراه با شناسایی وجوه اصلی ناپایاداری مایتواناد

میکنند ( .)03جدول  ،1ابعاد و شاخصهای پایداری در مناطق

مرحله آغازین آسیبشناسی روستایی و طرحریزیهای اساسای،

روستایی مورد مطالعه را نشان میدهد.

جهت دستیابی سلسله مراتبای از ساکونتگاههاای روساتایی باا
جدول  -1ابعاد و شاخصهای پایداری در مناطق روستایی مورد مطالعه
Table 1- Dimensions and indicators of sustainability in villages studied

ابعاد پایـداری و اعتبار

بعد اجتماعـی

بعد کالبـدی

بعد اقتصـادی

بعد زیست محيطـی

شاخص ها

رضایت از زندگی
دسترسی به آب شرب
چشمانداز زیبای طبیعی
کیفیت سالمت و امنیت
کیفیت اوقات فراغت
کیفیت آموزشی

مسکن با دوام
فاصله مناسب از شهر
میزان سرانه مسکن
معمار و نوع مصالح
کیفیت زیرساختها
کیفیت محیط مسکونی

سطح زیر کشت
هزینه کم مصالح
میزان دسترسی به آب
راههای ارتباطی و معابر
اشتغال و درآمد
وضع مهاجرت

کمیت و تنوع منابع آب
در روستا
درصد تغییرات پوشش
گیاهی
مواد غذایی سالم و
بهداشتی
کیفیت محیطی
سرانه بهداشتی

آلفای کــرونباخ ()0/87

5/76

5/77

5/79

5/65

روش بررسی
 -1مروی اجمالی بر منطقه مورد مطالعه

مهاباد و از شرق باه شهرساتان بوکاان منتهای مایشاود و 98

شهرستان سردشت دارای موقعیت  40درجه و  30دقیقه طاول

کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد.

شرقی از نص النهار گرینویج و  38درجه و  9دقیقه و  10ثانیاه

باار اساااس سرشااماری سااال  1390ایاان شهرسااتان دارای

شمالی از عرض جغرافیایی میباشد.

 116/649نفر جمعیت میباشاد .از ایان تعاداد حادود 07/30

این شهرستان با وسعتی بالغ بر  1411کیلومتر در جنوب غربی

درصد از آن در شاهر و  40/48درصاد آن در منااطق روساتایی

استان آذربایجان غربی واقع شده است.

زندگی میکنند (.)04

ارتفاع شهرستان سردشت از سطح دریا  1769متر اسات کاه از

مشخصات روستاهای نمونه شهرساتان سردشات در جادول 0

شمالغربی به شهرستان پیرانشهر ،از جنوب به استان کردستان

آمده است:

و عراق ،از غرب به کشور عراق ،از شمال شارقی باه شهرساتان

بررسی عوامل مؤثر بر سکونتگاههای زیستی روستایی...
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جدول  -3مشخصات روستاهای مورد مطالعه شهـرستان سـردشت
Table 2- Specifications in villages studied, the city of Sardasht

ردیف

نام آبادی

دهستان

وضعيت
طبيعی

1133

1173

1183

تعداد جمعيت تعداد خانوار تعداد جمعيت تعداد خانوار تعداد جمعيت تعداد خانوار

1

بژوه (اسالم آباد)

آالن

کوهستانی

1161

050

907

171

940

178

0

بیطوش

آالن

کوهستانی

671

109

804

100

617

179

3

بانو

بریاجی

کوهستانی

136

19

134

00

159

04

باغی

باسک
کولهسه

کوهستانی

161

09

314

03

358

00

بیوران علیا

بریاجی

کوهستانی

887

156

866

115

017

119

بناویله کوچک

باسک
کولهسه

کوهستانی

387

00

373

80

385

87

بناویله بزرگ

باسک
کولهسه

کوهستانی

378

04

359

43

014

45

بریسو

باسک
کولهسه

کوهستانی

305

05

395

05

387

81

بانه زیر

باسک
کولهسه

کوهستانی

418

84

00

371

091

46

خره آغل

بریاجی

کوهستانی

70

14

6

03

03

8

دارساوین

باسک
کولهسه

کوهستانی

083

48

056

30

149

33

10

دوله گرم

بریاجی

کوهستانی

401

70

384

75

390

69

13

هاهوکه

بریاجی

کوهستانی

184

00

175

00

109

06

14

زوران

بریاجی

کوهستانی

477

61

043

91

090

150

زره مرگ

باسک
کولهسه

کوهستانی

043

39

016

33

99

05

شلماش

باسک
کولهسه

کوهستانی

811

94

488

77

407

79

17

باالن

گورک

کوهستانی

100

06

01

140

106

09

16

سنجوه

آالن

کوهستانی

484

64

396

89

446

95

19

قازان

بریاجی

کوهستانی

96

18

81

10

33

11

قلته

باسک
کولهسه

کوهستانی

013

150

003

36

071

01

4
0
8
7
6
9
15
11

10
18

05

مأخذ :مرکز آمار ایران .1360
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شكل  -1موقعيت جغرافيایی روستاهای مورد مطالعه شهرستان سردشت مأخذ)33( :
)Figure 1- Geographical location villages studied city of Sardasht. Source: (24

مواد و روشها
روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی اسات .بررسای مطالعاات

آمد که از بُعد آماری قابل قبول و بارای تحقیاق حاضار ضاریب

میدانی و روش ارزیابی بر اساس شاخصهای کمی و پرسشنامه-

پایایی مناسابی باود .سارانجام باا اطمیناان از پایاایی و اعتباار

ای میباشد .برای تدوین پرسشانامه ،مناابع موجاود در بخاش

محتوایی پرسشنامه ،نسبت به تکمیل آن از سوی نمونهی مورد

نظری بررسی و سؤاالت و گویههای مناساب سانجش متغیرهاا

نظر اقدام شد.

انتخاااب گردیااد .جامعااهی آماااری پااژوهش 4610 ،خااانوار از

ترکیب شاخصهای کمی و کیفی و شدت پایداری با استفاده از

روستاهای باالی  05خانوار شهرستان سردشت تشکیل میدهاد

روش استانداردسازی شاخصها در مقیاس طی لیکرت در پنج

و حجم نمونه آماری این تحقیق به دلیال گساتردگی منطقاه و

طبقه (خیلی کم ،)1( :کم ( ،)0متوسط ( ،)3زیاد ( ،)4و خیلای

تعداد زیااد خانوارهاا ،از روش خوشاهای مکاانی و باه شایوهی

زیاد ( ))0صورت گرفته است .بار اسااس آزماون تاک نموناهای

تصادفی  1500خانوار بهرهبردار از  05روستای ماورد مطالعاهی

عدد 3به عنوان میاناه نظاری شااخصهاا انتخااب و در نهایات

این پژوهش انتخاب گردید .جهت گردآوری دادههای ماوردنظر،

اطالعاات جماع آوری شاده باا اساتفاده از نارم افازار SPSS

پرسشنامهای در چند بخش شامل ویژگیهای فردی ،اجتمااعی

 for/winver.16مورد تجزیه و تحلیال قارار گرفات ،در تحلیال

و خصوصا اقتصادی تنظیم گردید .تعیین روایای پرسشانامه باا

دادهها برای دستیابی به آزمون فرضیههای تحقیق ،از آمارههای

نظر متخصصان و اساتید رشتهی برنامهریزی روساتایی تأییاد و

توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

برای پایایی پرسشنامه 055 ،مورد توسط روساتاییان تکمیال و
ضریب پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباا ( )%76باه دسات
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یافتهها
الگوهای زیستی روستایيان

کارگیری راه حلهای مختل به منظور پاسخگویی و فائق آمدن

الف) مسكن روستایی

بر مسائل و مشکالتی است که یک مسکن به طور طبیعی با آن-

مسکن روستایی بر خالف مسکن شهری فقط محال ساکونت و

ها رو به روست ( .)09عمدهترین عامل در شکلگیری خانهها در

استراحت خانواده نیست ،بلکه براساس اقلیم و الگاوی معیشات

روستاهای کوهستانی و درّهای عامل زیست محیطای و طبیعای

خانواده شکل میگیرد .از این رو شناخت وضع موجود مساکن،

است .استقرار این روستاها در جوار کوهستانها موجاب پیاروی

اولین و حیاتیترین رویکرد در فرآیند طراحی معماری روستایی

معماری محلی از شیوههای سااختوسااز ویاژه شاده اسات؛ از

به شمار میرود ( .)00بافت روستایی متشکل از مجموعه عناصر

جمله گرایش غالب در ساخت مسکن پلکاانی و ارتفااعی بسایار

موجود در روستا میباشد .عناصری همچون خانههای مسکونی،

مشهود میباشد ( .)35یکی از مشاکالت اساسای در روساتاهای

اماکن عمومی و روابط بین آنها .جهت بررسی بافت روستا باید

کوهستانی ،تأمین فضای کاافی بارای سااختوساازها باه ویاژه

عوامل متعددی مورد بررسی قرار گیرد ( .)08بررسی سکونتگاه-

مسکن روستایی است .این قسمت از بررسی ،حاصل یافتاههاای

های انسانی روستا متاثر از عوامل معیشتی ،بوم زندگی و شایوه

مربااوط بااه مسااکن و فرهنااگ سااکونت و نتیجااه مشاااهدات،

سکونت امکانپذیر است .آنچه در این زمینه مهم جلوه میشود

مصاااحبههااا و تکنیااکهااا و روشهااای الزم باارای جمااعآوری

نحوه معیشت و سنت سکونت است .آنجا که معیشات خاانواده

اطالعات در روستاهای نمونه است.

روستایی بر مبنای کشاورزی اساتوار باشاد شاکل کالباد آن در

 -1ساختار مسكن و تنگناهای آن

مسکن ،در نحوه قرارگیری فضاها و ارتباطات و همچنین تعاداد

آنچه به طور غالب ،کالبد و روح حاکم بر خانههای روساتایی را

اتاقها و انبارها تجلی میکند و در این صورت سطح بیشتری از

در منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر قرار میدهد ،عبارت اسات از

خانه و موقعیت آن نیز در این رابطه تعیین کننده اسات و هام-

شیوه ی ساخت واحدهای مساکونی از گذشاته تااکنون ،سانت،

چنین مواردی که معیشت خانواده بار محاور داماداری اساتوار

فرهنگ و محیط طبیعی .روستاهای مورد مطالعاه در منطقاهای

است فضای سکونتی از دو نوع فضاای دامای و انساانی تشاکیل

واقع شدهاند که بیشتر به صورت تپه ماهوری بوده ،حتی خاود

مییابد ( .)07از مسائل عمده روستاها نابسامانی وضع کالبدی و

شهر سردشت نیاز بار روی کاوه (گاردهساور) و تپاهای بلناد و

کیفیت نامناسب مساکن روستایی است .شکل مساکن روستایی

ناهموار واقع شده و از اطراف به کوههای بلند قندیل ختم مای-

با توجه به قدمت طوالنی بعضی روستاها باه صاورت ترکیبای از

شود .بنابراین در این مناطق با افازایش ارتفااع از ساطح زماین

دو بافت قدیمی و نو میباشد که این دو بافت در کنار هم قارار

توسعه خانهسازی نیز کند و یا تقریبا متوق میشود.

گرفتهاند ( .)06مسکن به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه

روستاهای مستقر در نواحی کوهستانی شهرستان سردشت اکثرا

اقتصاادی ،معیشاتی ،اجتمااعی و فرهنگای

به حالت متمرکز شکل گرفته اند و از پراکندگی و دیگار اشاکال

است .مسکن مناسب ضمن تأمین نیازهاای فاردی و اجتمااعی،

روستاها کمتر به چشم میخورد .بیش از  %90روستاها از چنین

باعث بهبود کیفیت زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی میشود

حالتی برخوردار هستند و از نمونههایی که خانههاا در باغاات و

و در واقع مفهومی فراتر از سرپناه دارد .در روستاها به علت بی-

مزارع کشاورزی (تک خانهای) ساخته شاده باشاند بسایار کام

توجهی به شاخصهای کمای و کیفای مساکن و هامچناین در

است و یا اصال وجود ندارد .توجه به فضاهای روستایی در جهت

دسترس بودن زمین برای ساخت مسکن ،مشاکالت موجاود در

تأمین امکاناات کاافی بارای جمعیات سااکن در آن از الزاماات

این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بررسیهاای انجاام

برنامهریزی در این روستاها است .بین روستاهای این شهرستان،

شاده در روسااتاهای جهاان نشااان دهنااده تناوع ساااخت و بااه

روسااتاهای کوهسااتانی مااورد مطالعااه ایاان تحقیااق بااه دلیاال

دارای ابعاد مختل
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تنگناهای فیزیکی به ویژه کمباود اراضای هماوار بارای فضاای

محیطی به صورتهای مختل شکل میگیرند و این شکلگیری

مسکونی و تأسیساتی ،در ردی روستاهای مسئلهدار شهرساتان

همواره با زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و فرهنگی موجود

میباشند .این روستاها در ارتباط هر چند کمتر با شاهرهای دور

در آن عجین است.

و نزدیک ،نه تنها در ساخت و ساز مسکن خود تحت تأثیر شاهر

وضعیت خاص جغرافیایی منطقه مورد مطالعه موجاب پیادایش

قرار نگرفتهاند ،بلکه ساختار خانوادگی( %75درصد) و به تبع آن

شیوههای متفااوت سااخت مساکن شاده اسات .باا توجاه باه

فرهنگ و زیست روستاها بیشتر در این ساختوسازها تأثیرگذار

کوهستانی بودن و توپوگرافی خاص منطقه ،تیپ غالب مسااکن

بوده است.

روستایی منطقهی مذکور متراکم و فشرده میباشد .عامل اصلی

هم چنین در روستاهای مورد مطالعه به لحاظ محدودیت فضاا و

در متراکم بودن تیپ مساکن منطقه ،شیب زیاد و کمبود زماین

شیب اراضی ،مشکالت زیست محیطی بسیاری مشاهده میشود؛

میباشد؛ همچنین بافت مساکن این منطقه با ساختاری منحصر

زیرا محدود بودن فضا و شیب تند ،شبکه فاضالب و آبرسانی را

بفرد جزء معماری اصیل و بومی منطقه محسوب میشوند.

با مشکل جدی مواجه ساخته و مردم روستاها مجبور شدهاند که

بسیاری از بناهای روستایی مورد مطالعه در گذشته و نیز تعاداد

چاههای فاضالب خود را در فواصل اندک از خانههای خود حفار

اندکی در سالهای اخیر ساخته شدهاناد .خاناههاا عموماا (63

کنند که مشکالت بهداشتی و انواع عفونتها را موجب میشاود.

درصد) دارای قدمتی بیش از سه دهه هستند که این مشاکالت

با توجه به موارد گفته شده ،عالوه بار ایان کاه سااخت فضاای

تعمیر و بازسازی مسکن را برای اهالی روستاها در پای دارد .در

مسکونی در منطقه مورد مطالعه ارتباط تنگااتنگی باا عوامال و

این مناطق عموما پشت بامهای خانه متناسب با مقتضیات آب و

شرایط جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی دارد بدان نحو کاه باا

هوایی مسطح میباشند این حالت در حادود  %155خاناههاای

توجه به این شرایط شکل ویژهای به خود میگیرد .وضاعیت آب

قدیمی و سنتی را در بر میگیرد که مایتاوان آن را جلاوهای از

و هوایی منطقه سردسیر سردشت موجاب شاده تاا خاناههاای

انطباق با شرایط اقلیمی پر برف این ناحیاه در گذشاته و حاال

روستایی مورد مطالعه غالبا در دامنه شایب تپاههاا و یاا در دو

دانست .مصالح مورد استفاده در سق این خاناههاا بایشتار از

سوی درّهای عمیق یا کم عمق بنا شوند که ساخت آنها ناشای

مصالح بومی استفاده شده که در کلیه روستاهای ماورد مطالعاه

از چند عامل میباشد و مهمترین آن تابش نور خورشید است .از

بیش از  %65از تیرهای چوبی ،گِل و کاه ،سنگ و گِال اساتفاده

این رو و با توجه به آنچه گفته شد ،خانهها در روستاهای مورد

شده است .نمای اکثر خانههاا سانگ و گِال اسات و از مصاالح

مطالعه ،هم چون سایر روستاهای کوهستانی ،به واساطه عوامال

جدید امروزی کمتر استفاده شده اسات .در اکثار سااختمانهاا

خاصی مانند وضعیت توپوگرافی زمین ،اراضای نااهموار ،سانت

وجود برهیوان (یا بانیهن) کاه اکثارا آن را باا بارگ گیاهاان و

زیست و همجواری در یک مکان تجمع یافتهاناد و دارای باافتی

درختان جهت سایه در فصل تابستان مایساازند بارای فراغات

فشرده و متراکم هستند.

روستاییان مورد استفاده قرار میگیرد.

 -3معماری خانههای روستاهای کوهستانی
ساخت و ساز خانههای روستایی به تناسب موقعیت آب و هوایی
حاکم بر هر منطقه و نیز جنس خاک و در واقع شارایط زیسات
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جدول  -1مصالح به کار رفته در ساختمانهای مسكونی روستاهای مورد مطالعه شهرستان سردشت (درصد)
)Table 3- Materials used in residential buildings, villages studied, the city of Sardasht (percent

نام آبادی

نوع مصالح روستایی
بافت فرسوده

نيمه فرسوده

غير فرسوده (بادوام)

بژوه (اسالم آباد)

54/32

26/78

18/9

بیطوش

58/14

29/74

12/12

بانو

46/46

20/69

32/85

باغی

52/63

35/25

12/12

بیوران علیا

38/39

14.43

47/18

بناویله کوچک

61/82

28.1

10/08

بناویله بزرگ

58/61

30.11

11/28

بریسو

49/25

33/6

17/15

بانه زیر

44/07

34/34

21/59

خره آغل

51/51

24/6

23/89

دارساوین

38/68

34/66

26/66

دوله گرم

63/99

29/78

6/23

هاهوکه

54/69

30/33

14/98

زوران

64/32

22/28

13/4

زره مرگ

3/85

12/35

83/8

شلماش

53/76

26/35

19/89

باالن

52/34

25/25

22/41

سنجوه

61/54

30/13

8/33

قازان

60/38

31/48

8/14

قلته

38/39

14/43

47/18

میانگین

50/36

26/73

22/91

انحراف معیار

13/7

6/85

18/43

ضریب تغییرپذیری

0/27

0/26

0/80

مأخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول شماره  ،3اساتفاده از مصاالح باادوام (00/91

اسب و دیگر حیوانات باری به محل آورده میشده اسات ،اقادام

درصد) و نیماه فرساوده ( 08/73درصاد) در روساتاهای ماورد

کنند .فضابندی تمام خانهها تقریبا شبیه به هام اسات باا ایان

مطالعه بسیار کم است که نبود راه مناساب ،مشاکالت جااده و

تفاوت خانوارهایی که در گذشته یا حال اقدام به صنایع دساتی

خطرات آن عامل اصلی چنین موردی است .اهالی روستا ساعی

کرده اند اتاق یا مکانی را برای کارهاای صانعتی (فارش باافی و

کردهاند که بیشتر مصالح خود را از محیط گرفته و در دل کوه-

قالی) اختصاص داده و از آن برای تأمین معاش خانواده استفاده

ها به تأمین سنگهای بزرگ و زیربنای ساختمانها که اغلب باا

کردهاند .به غیر از اتاقهایی که فضای خور و خواب و پذیرایی از
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مهمانان ،حیوانات و غیره را مایساازند ،فضااهایی را نیاز بارای

کوچهها و معابر روستاها اغلب عرضی کمتر از  1/0متار دارناد و

کارکردهای دیگر یک مسکن روستایی وجود دارند .یکی از ایان

از  0متر تجاوز نمیکند .تقریبا کلیه معابر و کوچهها خاکی بوده

فضاها ،محل پخت ناان اسات .ایان مکاان اتااقکی سرپوشایده

و در بعضی کوچهها اهالی روساتا اقادام باه سایمان و آسافالت

طراحی شده که به وسیله یاک در ،مایتاوان باه آن راه یافات.

کوچهها کردهاناد .اساتقرار واحادهای مساکونی روساتایی ایان

درون این اتاق ،تنور که در زیر زمین کنده شاده قارار دارد کاه

پژوهش بر روی دامنهها و تپهها ،شیبهای شدیدی را در معاابر

دارای روزنهای یا سوراخی از زیر زمین باه خاارا اتاقاک اسات.

ایجاد کرده که این عامل در فصل زمستان با ریزش برف و باران

معموال در هر روستا دو یا سه تنور جهت پخت نان وجاود دارد.

و بروز یخبندان تشدید میشود و خطرات زیادی را در پی دارد.

مصالح ساخت این اتاقک نیز مانناد ساایر اجازای سااختمان از

بیشتر کوچهها و معابر در گذشته برای عبور چارپایاان سااخته

مصالح موجود در محال یعنای خشات ،گِال ،چاوب و سانگ و

شده که امروزه با توجه به رواا استفاده از ماشین ،رفت و آمد با

خاشاک تهیه میشود .با این تفاصیل خانههای روساتایی ماورد

مشکالت بسیاری همراه است و وسایل نقلیه به داخل کوچهها و

مطالعااه گاااه از تماشاااییتاارین جلااوههااای فرهنااگ روسااتایی

معابر آن راه ندارد که این نیز هزینههای جاباهجاایی وساایل از

برخوردارند .واحدهای مسکونی از نظر اراضای و فضاای اشاغال

جمله سوخت ،مصالح مورد نیاز ساختمان و دیگر لوازم خانگی را

شده اکثرا کوچک و بدون حیاط هستند که این فضا با توجه باه

با مشکالت عدیدهای روبهرو ساخته است .استقرار این روساتاها

نتایج تحقیقات  05تا  65متر باوده اسات .واحادهای مساکونی

در درههای کم عمق و عمیق ،فواصل زیاد آنها از نقاط شاهری

روستاهای مورد مطالعه اکثرا دارای یک هال ،آشاپزخانه و اتااق

با جادههای پر پیچ و خم زیاد ،خاکی و شوسه بودن و سراشیبی

مهمان و راهرو میباشاد .غالاب خاناههاای ایان منااطق دارای

جادهها از دیگر مشکالت راههای ارتباطی این مناطق باه شامار

همک و یک طبقه هستند که طبقه همک آن بیشتار جهات

میرود.

تامین علوفه و دام حیوانات استفاده میشود .دیوارهایی که اتاق-

ج) الگوهای مصرف مـواد غذایـی

ها را از هم جدا میکند نیز مانند دیوارهای بیرونی خیلای پهان

یکی از عواملی که در تأمین غذای این روستاها اهمیات فاراوان

است و این مشاکل بسایار جادی در واحادهای مساکونی ایان

دارد عامل اقتصادی است .به عناوان مثاال افازایش یاا کااهش

مناطق است که اندازه اتاقها را کوچک کرده و شکل بسیار بدی

درآمد خانوارها در نحوه و نوع خاوراک تاأثیر مایگاذارد .اکثار

به نمای داخلی آن داده است.

خانوارهای مورد مطالعه این پژوهش بیشترین غاذای مصارفی

ب) راههای ارتباطی و معابـر

خود را در درجاه اول از محصاوالت کشااورزی و تهیاه لبنیاات

یکی از مشکالت عمده و اصالی در روساتاهای کوهساتانی ایان

دامداری و همچنین از مبادالت مرزی بهدست میآورند که ایان

مناطق ،راههای ارتباطی و شبکه معابر جهت حمل و نقل کاال و

موضوع بستگی بسیار زیادی به عوامل طبیعای آن منطقاه دارد.

عبور و مرور جمعیت و اهالی روستا میباشد.

عامل محیطای بار چگاونگی و ناوع خاوراک مؤثرناد در فصال

این روستاها به واسطه شکلگیری اولیاه و توساعهی سااخت و

تابستان خانوارهایی که اندک زمین زراعی دارند با تهیه مایحتاا

سازهای مساکونی فاقاد معاابر و کوچاههاای محاسابه شاده و

اولیه از آن استفاده میکنند ولی مشکالت شدید غاذا در فصال

هندسی منظم هستند .به عباارتی دیگار ،معاابر در روساتاهای

زمستان آنها را وادار به استفاده از امکانات شهری و خرید از آن

مورد مطالعه ،از وضعیت استقرار در واحدهای مسکونی ،عوارض

مینماید .در نواحی کوهستانی بیشتر از  4یا  0ماه کار کشت و

طبیعی ،وضعیت توپوگرافی و شیب زمین تبعیت میکنند .عادم

زرع را نمیتوان انجام داد و همین امر مشکالت زیاادی را بارای

تناسب در شکلگیری دقیق معابر و کوچهها در بافت روساتایی،

روستاییان به وجود آورده است.

مشکالت بسیاری را برای مردم این مناطق فاراهم آورده اسات.
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البته در این بین ر وستاییان باا شاروع فصال بهاار و سرسابزی

کوهستانی و ناهموار بودن آن از پیامدهای چنین محیطی مای-

منطقه که در این فصل جلوه و چشم انداز خاصای دارد گیاهاان

باشد که این عوامل دست به دست هم داده و شرایط نامساعدی

خوراکی مثل گالخه ،برگ مو ،گیاه برهیوه ،کنگر ،مناده و غیاره

را برای این منطقه به وجود آورده است.

غذاهای خود را تهیه مایکنناد .در ایان موقاع از ساال غاذای

د) الگوهای منابع آبی

بیشتر روساتاییان ایان منااطق را هماین گیاهاان فصال بهاار

یکی از مشکالت عمده منطقه ماورد تحقیاق ،کام آبای و عادم

تشکیل میدهد .الگوهای فرهنگ نیز عامل دیگری است کاه در

دسترسی به آب سالم است ،با توجه به کوهستانی بودن منطقه و

چگونگی تغذیه انسان (به عنوان یکی از اساسایتارین نیازهاای

محدودیت بودن منابع آب ،بهارهبارداری آب از ایان منااطق باا

زیستی) نقش مؤثری را ایفا میکند .شیوههای مختلا پخات و

هزینه کم امکانپذیر نبوده و کم آبای و محادودیت آن تاوبم باا

پز و نیز انواع ابزارها و ابداعات فنی و تکنیکای مشاخص کنناده

مشکالت اداری و مالی در وهله اول قرار دارد .اکثر آبهای ایان

درجات پیچیدگی و تنوعات فرهنگی است .این روستاها با توجه

منطقه در عمق درّهها و در دامنههاا واقاع شادهاناد کاه هماین

به فرهنگ و سنت خود غذاهای خود را با همان وسایل قادیمی

مسئله بهرهبرداری از منابع آب را با مشکل مواجه کرده اسات و

درست میکنند بیشتر خانوادهها جایی مخصوص را برای پخت

به دالیل شیب زیاد زمین امکان اساتفاده از آب باه زماینهاای

غذا ساخته و از سوختهای فسیلی (نفت و چوب) برای پخت و

کشاورزی و دیگر مصارف روستا وجاود نادارد .وابساتگی شادید

پز استفاده میکنند .در روستاهای مورد مطالعه این پژوهش ،باا

روستاییان به آب و نیاز همیشگی باه آن ،عمادهتارین مشاغله و

توجه به مصاحبههای انجام شده توسط نگارنده ،عواملی همچون

دغدغه فکری روستاییان میباشد .کمبود و کاهش میزان باارش

فقدان مالی ،سرپناههای ساخته شاده از چاوب ،گِال ،سانگ و

در سالهای اخیر و توزیاع نامتناساب آن ،آسایبهاای جباران

شاخههای گیاهان و غیاره وساایل آشاپزی سااده ،توالات غیار

ناپذیری را به روستاییان وارد کرده است .ضرورت بهارهگیاری از

بهداشتی ،بهرهوری پایین زمینهای کشاورزی (به علت قطعاات

آب و چشمههای جاری در این منطقه جهات آبیااری اراضای و

کوچک و سنگالخی) ،نیروی کار به عنوان تنها ابزار کار ،ساعات

کشت محصوالت مختل موجب ابداع و احداث بندها ،پل بندها،

زیاد کار در مورد زنان و کودکان با کارایی بسایار کام و درآماد

کانالها و نهرهای آبیاری و تونلهای انتقال آب توسط سااکنین

ناچیز و یک زندگی بخور و نمیر و  ...از معارفهاای نامسااعد و

این منطقه شده است.کم آبی و استفاده غیر معقول از منابع آب

فقر در این مناطق محسوب میشوند کاه مشاکالت بسایاری را

مشکالت جدی و قابل مالحظهای را بارای روساتاییان و محایط

برای اهالی این مناطق به وجود آورده است .مشکالت راه و جاده

طبیعی آن ایجاد کرده است .این موضاوع بهداشات روساتاییان،

نیز به نوبه خود در ارتباط روستاییان با دنیای خارا از آن بای-

مواد غذایی و سیستمهای محیطی این منطقه را به خطر انداخته

ارتباط نیست .بیسوادی ،عدم حضور بچهها در مدارس به خاطر

است .این در حالی است که رشد تقاضاا بارای تاأمین نیازهاای

مهاجرت به دیگر شاهرها و کاار بار روی کاورههاای آجرپازی،

مختل آبی در سطح این روساتاها مرتباا افازایش یافتاه اسات.

باغبانی ،مزارعهای بزرگ کشات و صانعت در شاهرهای ایاران

بخش عمدهای از ساکنین منااطق ایان روساتاها از آب شارب و

موجب عدم تأمین امکانات کافی برای فرزندان شده و آنها را از

بهداشت کافی بهرهمند نیستند ،ضمن اینکه آنان به طور نسابی

درس خواندن و دیگر امکانات آموزشی و فرهنگی محروم کارده

برای این منظور هزینه زیادی پرداخت مایکنناد .منااطقی کاه

است .از دیگر مشکالت بروز فقار در روساتاهای ماورد مطالعاه،

دارای نر زاد و ولد بیشتر و رشد اقتصاادی کامتاری هساتند،

تغییرات آب و هوایی ،بروز انواع خشکسالیها ،قحطیها و ناچیز

اغلب با کمباود امکاناات تاأمین آب مواجاه هساتند .تهیاه آب

بودن زنجیرههای غذایی به دلیل خشاک شادن اراضای ،نااچیز

آشامیدنی سالم در شرایط خاص بهویاژه در روساتاها و منااطق

بودن سرمایههای نقدی و آسیبپذیری بودن باه خااطر محایط

دور افتاده از اهمیت زیادی برخوردار است .در این روساتاها کاه
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همواره با مشکالت کمبود توزیع نامناسب نزوالت جاوی مواجاه

محدود آب کمک نماود .انتخااب محصاوالتی ساازگار باا اقلایم

بوده ،توجه ویژهای به آبهای زیرزمینی شده است .در سالهای

کوهستانی منطقاه و نیااز باه کام آبای باهخصاوص در شارایط

اخیر متوسط بارندگی شهرستان به علت تغییارات آب و هاوایی

خشکسالی از جمله عوامل بهیناهساازی الگاوی مصارف آب در

کاهش یافته است و روستاییان از نظر مناابع آبای باه شادت در

کشاورزی و در سطح روستا میباشاد .کمباود آب از یاک ساو و

تنگنا میباشاند .از طرفای عماده مصارف مناابع آب در بخاش

عدم مدیریت مناسب در بهرهبرداری مؤثر از این مناابع از ساوی

کشاورزی است .لذا ضروری است با استفاده بهینه ،صرفهجویی و

دیگر ،از دیگر مشکالت اصلی پایش روی توساعه ایان روساتاها

افزایش راندمان آبیاری در مزارع ایان منطقاه باه حفاا مناابع

محسوب میشود.

جدول  -3توزیع منابع آبی در بخشهای مختلف در مناطق روستایی مورد مطالعه
Table 4- Distribution of water resources in different sectors in villages studied

نام آبادی

ردیف

نوع منابع آبی شرب

آب خانگی

نوع منابع آبی کشاورزی

لوله کشی

عمومی

سطحی

زیرزمينی

سطحی

زیرزمينی

1

بژوه (اسالم آباد)

84/44

15/56

28/01

71/99

77/81

22/19

0

بیطوش

88/27

11/73

21/12

78/88

58/66

41/34

3

بانو

86/62

13/38

24/08

75/92

66/90

33/10

4

باغی

90/83

9/17

16/50

83/50

45/83

54/17

0

بیوران علیا

88/25

11/75

21/15

78/85

58/76

41/24

8

بناویله کوچک

92/69

7/31

13/15

86/85

36/53

63/47

7

بناویله بزرگ

92/17

7/83

14/09

85/91

39/14

60/86

6

بریسو

89/96

10/04

18/06

81/94

50/18

49/82

9

بانه زیر

85/07

14/93

26/87

73/13

74/64

25/36

15

خره آغل

83/60

16/40

29/51

70/49

81/98

18/02

11

دارساوین

90/19

9/81

17/66

82/34

49/06

50/94

10

دوله گرم

88/26

11/74

21/14

78/86

58/71

41/29

13

هاهوکه

92/11

7/89

14/19

85/81

39/43

60/57

14

زوران

85/41

14/59

26/27

73/73

72/96

27/04

10

زره مرگ

86/79

13/21

23/78

76/22

66/06

33/94

18

شلماش

91/15

8/85

15/93

84/07

44/26

55/74

17

باالن

89/43

10/57

19/02

80/98

52/83

47/17

16

سنجوه

92/17

7/83

14/10

85/90

39/17

60/83

19

قازان

91/82

8/18

14/73

85/27

40/92

59/08

05

قلته

86/25

13/75

24/75

75/25

68/76

31/24

میانگین

88/77

11/23

20/21

79/79

56/13

43/87

انحراف معیار

2/89

2/89

5/21

5/21

14/47

14/46

ضریب تغییرپذیری

0/03

0/29

0/26

0/07

0/26

0/33
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با توجه به جدول شماره  ،4توزیع آب برای مصاارف خاانگی در

که نشان دهندهی این واقعیت است که بیشتار آب شارب ایان

روستاهای ماورد مطالعاهی باه دو دساته آب لولاهکشای و آب

روستاها از منابع آبی زیرزمینی مانند چشمه و قنات تأمین می-

شیرهای عمومی تقسیم میشود .میانگین آب لولهکشی در ایان

شود .همچنین منابع آبی برای تأمین مصارف کشاورزی نیاز باه

روستاها برابر باا  66/77درصاد و آب عماومی برابار باا 11/03

دو دستهی سطحی و زیرزمینی تقسیم میشود که در بایشتار

درصد میباشد .نوع منابع آب شرب نیز به دو دستهی سطحی و

ایان روسااتاها باارای مصااارف کشاااورزی از آبهااای زیرزمیناای

زیرزمینی تقسیم میشود که میانگین مصارف این منابع آبی در

استفاده میکنند .که میانگین استفاده هر یک از آنها به ترتیب

کل روستاها به ترتیب برابر با  05/01و  79/79درصد مایباشاد

برابر با  08/13و  43/67درصد برای کل روستاها میباشد.

جدول  -3بررسی ميانگين شاخصهای مورد بررسی از لحاظ ابعاد پایداری و رتبه در روستاهای مورد مطالعه شهرستان
سردشت
Table 5- Study of mean values in terms of dimensionally stable and rank in the villages studied the city of
Sardasht

روستاها  /ابعاد پایداری اجتماعی

کالبدی

اقتصادی زیست محيطی ميانگين ابعاد پایداری شدت پایداری

رتبه

باغی

0/51

0/46

0/67

3/09

0/88

متوسط

0

باالن

0/09

0/39

0/39

0/90

0/06

متوسط

7

بانه زیر

0/48

0/76

0/44

3/13

0/75

متوسط

4

بانو

1/67

0/40

0/14

3/51

0/38

کم

9

بریسو

1/36

0/70

0/91

0/57

0/07

کم

10

بژوه (اسالم آباد)

0/69

0/97

0/98

3/80

3/10

زیاد

1

بناویله بزرگ

1/93

0/88

0/84

0/51

0/31

کم

15

بناویله کوچک

1/84

0/8

1/90

0/84

0/01

کم

14

بیطوش

0/84

0/38

0/38

3/71

0/77

متوسط

3

بیوران علیا

0/96

0/04

0/50

3/79

0/67

متوسط

0

خره آغل

1/00

0/64

1/86

0/19

1/96

خیلی کم

19

دارساوین

0/38

0/9

1/08

0/00

0/19

کم

10

دوله گرم

0/59

0/98

1/67

0/31

0/31

کم

11

زره مرگ

1/44

0/56

0/17

0/49

0/50

خیلی کم

17

زوران

1/63

0/10

1/86

0/43

0/50

خیلی کم

16

هاهوکه

1/79

0/59

1/09

0/50

1/61

خیلی کم

05

سنجوه

0/89

0/47

0/49

0/87

0/06

متوسط

8

شلماش

0/86

1/90

0/90

0/00

0/03

متوسط

6

قازان

0/39

0/10

1/06

0/73

0/01

کم

13

قلته

0/76

1/06

1/00

0/79

0/59

خیلی کم

18

0/16

0/44

0/18

0/74

0/36

-

-

میانگین پایداری کل
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با توجه باه جادول  ،0نتاایج ایان تحقیاق نشاان میدهاد کاه

توجه به ابعاد زیست محیطی در این منطقه از اولویت برخاوردار

روستاهای مورد مطالعه از نظر سطح زیستپذیری با هم متفاوت

است .چنان که ذکر گردیاد ،هایچ کادام از روساتاها در ساطح

هستند و شرایط یکسانی را از نظر زیستپذیری بارای سااکنان

زیستپذیری مطلوب قرار ندارند و همه آنها با فاصلهای انادک

خود مهیا نکردهاند .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که صرف

در وضعیت متوسط و یا نامطلوب قرار گرفتهاند.

قرار گرفتن در مجاور نقاط شهری و دسترسی به امکانات موجود

نتایج نشان میدهاد روساتاهایی کاه از لحااظ مناابع آبای در

در شهرها نمیتواند متضمن ایجاد و شکلگیری ساکونتگاههای

وضعیت بهتری قارار داشاتهاند ،از لحااظ میازان پایاداری نیاز

روستایی زیستپذیر با کیفیت زندگی مطلاوب باشاد .خصوصاا

وضعیت بهتاری دارناد و روساتای بیاژوه (اساالم آبااد) (3/10

روستاهایی که پیرامون مرزها و نزدیکای باه کشاور عاراق قارار

درصد) با بیشترین میزان پایداری گویای این واقعیات اسات ،و

گرفتهاند ،به دلیل پذیرا شدن تعداد زیاد مهااجران ،معضاالت و

بالعکس روستاها لحاظ مناابع آبای در معارض ناپایاداری قارار

مشکالت متعدد و متفاوتی را تجربه مینمایناد کاه هماین امار

گرفتهاند بر روی محیط اجتماعی و اقتصاادی آنهاا نیاز تاأثیر

روی کیفیت زیست در آنها تأثیر انکارناپذیری دارد.

گذاشته و در نتیجه ناپایداری اجتماعی و اقتصادی را باه دنباال

نتایج بررسی وضعیت پایداری سکونتگاههای روستایی شهرستان

داشته است.

سردشت نشان میدهد کاه اکثریات روساتاها از لحااظ میازان

تحلیل فضایی نیز نشان میدهد که روستاهای ناپایدار در جاایی

پایداری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند ،به طوری که ناپایداری

قرار گرفتهاند که در نحاوه تاامین آب بارای مصاارف خاانگی و

درصد روستاها از متوسط به باال است و فقاط  30درصاد آنهاا

کشاورزی مشاکل داشاتهاند .لاذا پیشانهاد مایشاود مادیریت

بیشتر از حد متوسط هساتند .بعاد زیسات محیطای باا 0/74

مناسب بر روی منابع آب در منطقه صورت بگیرد.

درصد بیشترین سهم را در این زمینه به عهده داشته است لاذا
جدول  -3رابطهی همبستگی بين عوامل زیستی روستاها با موقعيت ،فاصله از مرز و کوهستانی بودن
Table 6- Correlation relationship between biological factors countryside location, away from the border
and being mountainous

موقعيت جغرافيایی
توضيحات

فاصله از مرز

کوهستانی بودن

ميزان

سطح

ضریب

سطح

ضریب

سطح

ضریب

خطای

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

مجاز

نوع منابع آبی کشاورزی

5/544

* 5/113

5/519

5/036

5/530

* 5/410

5/50

تعداد دام

5/514

* 5/115

5/59

5/007

5/516

* 5/030

5/50

مجموع اراضی آبی

5/546

* 5/368

5/551

5/319

5/500

* 5/310

5/50

مجموع اراضی دیمی

5/510

5/030

5/518

5/308

5/514

5/034

5/50

فعالیت غالب منطقه

5/513

5/037

5/540

* 5/431

5/556

* 5/073

5/50

سرانه بهداشتی

5/517

5/330

5/555

* 5/801

5/510

5/306

5/50

سرانه آموزشی

0/026

5/079

0/012

* 5/417

0/000

0/706

5/50

سرانه مسکن

0/015

5/700

0/036

* 5/451

0/006

5/053

5/50

سرانه آب شرب

0/034

* 5/004

0/016

* 5/083

0/026

0/638

5/50

امکانات

* عالمت ستاره نشانه معنیدار بودن بین متغیرها میباشد.
(مأخذ :یافتههای پژوهش)
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با توجه به جدول شماره  ،8باین ناوع مناابع آبای کشااورزی و

رابطهای نداشته و معنیدار نبوده است.

موقعیاات جغرافیااایی بااا ( ،)R=5/113 ،P=5/544و کوهسااتانی

فعالیتهای غالب منطقه نیز با فاصله از مرز و کوهستانی باودن

بودن منطقه با ( )R=5/410 ،P=5/530در سطح  5/50با توجه

منطقااه دارای رابطااهی مثباات و معناایدار ماایباشااد .ضاارایب

به سطح معناداری آزمونها که کوچکتر از میزان خطای مجااز

همبستگی به دست آمده به ترتیب برابر باا ضاریب همبساتگی

میباشند رابطهی مثبت و معنااداری وجاود دارد و ایان نشاان

( )R=5/431 ،P=5/540و ( )R=5/073 ،P=5/556در سااااطح

دهندهی این مطلب است که طبیعت کوهساتانی و محیطای باا

 5/50میباشد که با توجه به سطح معناداری آزمون که کوچک-

آب و هوای معتدل در فراهم کاردن آب ماورد نیااز کشااورزان

تر از میزان خطای مجاز میباشد ،دارای رابطهی مثبت و معنی-

بسیار با اهمیت است .تعداد دام نیاز در هار یاک از روساتاهای

دار میباشد .بین سرانه بهداشتی ،سرانه آموزشی ،سرانه مساکن

مورد مطالعهی شهرساتان سردشات باا موقعیات جغرافیاایی و

و سرانه آب شرب در منطقه رابطهی مثبت و معناداری با فاصله

کوهسااتانی بااودن منطقااه بااا ضااریب همبسااتگی (،P=5/514

از مرز وجود دارد .ضریب حاصل از نتایج همبساتگی باه دسات

 )R=5/115در سطح  5/50که کوچکتر از میزان خطاای مجااز

آمده بارای سارانهی بهداشاتی ( ،)R=5/801 ،P=5/555بارای

میباشد رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.

سرانهی آموزشی ( ،)R=5/417 ،P=5/510برای سرانهی مسکن

مجموع اراضی آبی نیز با موقعیت جغرافیایی و کوهستانی باودن

روستایی ( )R=5/451 ،P=5/538و برای سرانه آب بهداشاتی و

منطقه دارای رابطهای مثبت و معنایدار باا ضاریب همبساتگی

شرب نیز با ( )R=5/083 ،P=5/518و با موقعیت جغرافیایی نیز

( )R=5/368 ،P=5/546میباشد و با توجه به ساطح معنااداری

در سااطح ( )R=5/004 ،P=5/534رابطااهای در سااطح 5/50

آزمون که کوچکتر از میزان خطای مجاز میباشد معنیدار است

وجود دارد که با توجه به سطح معناداری آزمونها که کوچکتر

ولی این عامل با فاصله از مرز رابطهای نداشته است .با توجه باه

از میزان خطای مجاز میباشند دارای رابطهی مثبت و معناداری

جدول  ،8مشاهده میشود که مجموع اراضی دیمی با هیچ یاک

هستند.

از عوامل موقعیات ،فاصاله از مارز و کوهساتانی باودن منطقاه
جدول  -8تحليل ميزان همبستگی بين مولفههای زیستی روستایيان با وضعيت مهاجرت
Table 7- The analysis of the correlation between biological components villagers with immigration status

ميزان خطای مجاز

سطح معناداری

ضریب همبستگی )(R

سکونتگاههای مسکن روستایی

0/05

0/016

* -0/491

ساختار مسکن

0/05

0/031

-0/314

معماری واحدهای مسکونی روستایی

0/05

0/022

0/236

مصالح ساختمانی

0/05

0/000

* -5/078

خوراک

0/05

0/064

* -5/001

پوشاک

5/50

5/530

5/309

راههای ارتباطی و معابر کوچهها

0/05

0/021

* -0/541

الگوهای منابع آبی

0/05

0/014

* -5/817

توضيحات

* عالمت ستاره نشانه معنیدار بودن بین متغیرها در سطح  5/50میباشد.
(مأخذ :یافتههای پژوهش)
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احمدی

با توجه به جدول  7و تجزیه و تحلیلهای آن ،رابطهی هر یاک

معکوس میباشد .ضریب همبستگی محاسبه شده برای ایان دو

از مولفاههاای زیساتی باا مهااجرت بررسای شاده اسات .بااین

نااوع مؤلفااه بااه ترتیااب براباار بااا ( )R= -5/041 ،P=5/501و

سکونتگاههای مسکن روستایی با ضریب همبستگی (،P=5/518

( )R= -5/817 ،P=5/514در سطح  5/50میباشد که باا توجاه

 )R=5/491در سطح  5/50با متغیر مهاجرت ،رابطهی معکاوس

به سطح معناداری که کوچکتر از میزان خطای مجاز مایباشاد

و معنیداری وجود دارد .به این دلیل کاه مساکن روساتایی در

معنیدار و عالمت مورد انتظار آن منفی میباشد.

مهاجرت روستاییان تاأثیر دارد و دارای یاک رابطاهی منفای و

از تجزیه و تحلیل اغلب مطالعات در رابطه با شرایط زیسات در

معنیدار میباشند و این نشان دهندهی این اسات کاه هار چاه

مناطق روستایی شهرستان سردشت میتوان به این نتیجه رسید

خانه های روستایی دارای امکانات و شرایط زیسات بهتار باشاد،

که شرایط سخت زیستی و کمبود امکانات و تساهیالت در ایان

میزان مهاجرت کم و هر چه امکانات و شرایط زیست در مناطق

مناطق روستاییان را مجبور به مهاجرت نموده و باعث کاهش و

روستایی کمتر باشد مهاجرت بیشتار صاورت مایگیارد .هایچ

تخلیهی روستاهای این منطقه شده است.

رابطه ای بین ساختار مسکن روساتایی و معمااری روساتایی باا
مهاجرت در روستاهای مورد مطالعه وجود نداشته است.
مصالح سااختمانی روساتاها نیاز دارای یاک رابطاهی منفای و
معکوس با میزان مهاجرت است .بدین معنی ،هنگامی خانههای
روستایی از مصالح خاوب باا دوام سااخته شاده باشاد میازان
ماندگاری جمعیت و روستاییان در روستا بیشتر مایشاود و در
نتیجه بر مهاجرت اثر منفی دارد .ولای بار عکاس هنگاامی کاه
واحدهای مسکونی روستایی از مصالح بیدوام و ضعی

سااخته

شده باشد فرسودگی مصالح ،روساتاییان منطقاه را مجباور باه
مهاجرت و ساخت مسکن در شهر میکند در نتیجاه باین ایان
عوامل با ضریب همبساتگی ( )R= -5/078 ،P=5/555و ساطح
معناداری  5/50که کوچکتر از میزان خطاای مجااز مایباشاد
رابطهای معنیداری وجود دارد.
همچنین بین عوامل دسترسی روستاییان به خوراک نیاز دارای
یک رابطهی معنیدار با مهاجرت روستاییان میباشد که رابطهی
آن معکوس و عالمت مورد انتظار آن منفای مایباشاد .ضاریب
همبستگی برای این عوامل ( )R= -5/001 ،P=5/584میباشاد
که با توجه به سطح معنااداری  5/50کاه کوچاکتار از میازان
خطای مجاز میباشد رابطهی معنیداری وجود دارد.
بین عوامل پوشاک با میزان مهاجرت نیز هیچ رابطاهای وجاود
ندارد و این عوامل بر میزان مهاجرت در روستاهای مورد مطالعه
بیاثر بوده است .در نهایت بین راههای ارتباطی و الگوهای منابع
آبی با مهاجرت روستاییان نیاز دارای یاک رابطاهی معنایدار و

بحث و نتيجهگيری
سااکونتگاههای روسااتایی بااه واسااطهی قرارگی اری در معاارض
آسیبهای محیطی و همچنین سطح آسایبپاذیری بااال دارای
شرایط زیستی خطرناکی هستند .در این میان سطح برخورداری
روستاییان از امکانات و زیرساختها در کنار بسترهای اجتماعی
مناسب میتواند تا حدودی جبران کنندهی سطح باالی آسیب-
پذیری روستاییان در برابر مخاطرات باشد .به همین علت امروزه
دستیابی به شرایط مطلاوب زنادگی ،رفااه و آراماش از اهاداف
عمدهی دستیابی به پایداری سکونتگاههای روستایی است.
به عبارت دیگر توسعهی پایدار روستایی به دنبال ارتقای ساطح
کیفیت زندگی ،دساتیابی باه روساتای ساالم و روساتای قابال
سکونت متناسب با شرایط اماروزی اسات کاه از طریاق فاراهم
شدن شرایط مناسب زندگی انسانی در ابعاد مختلا اقتصاادی،
اجتماعی و کالبدی -محیطی فراهم میگردد.
اما یکی از مهمترین عوامل کاهش زیساتپاذیری یاک محایط،
وقوع مخاطرات و آسیبهایی است که به همراه دارد .پیامدهای
ناشی از آن ،سبب بروز آسیبهای زیستمحیطی ،نااآرامیهاای
اجتماعی و شکست ساختارهای کالبدی یک سکونتگاه میشود.
میتوان ایان تاأثیرات را در مجماوع ،ناپایاداری ابعااد مختلا
زیستپذیری یک سکونتگاه روستایی عنوان کرد که در میزان و
نحوهی تحملپذیری و برگشت باه شارایط اولیاهی اجتماعاات
انسانی اثر خواهد داشت.

بررسی عوامل مؤثر بر سکونتگاههای زیستی روستایی...
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بر این اساس در مطالعهی حاضر ،سعی شده تا با سنجش سطح

ایان امار مایتواناد یکای از علال باروز مشاکالت متعاددی در

زیستپذیری سکونتگاههای روستایی رابطهی آن با توسعه پایدار

روستاهای مورد مطالعه باشد.

و شرایط موقع روستاییان در محیط طبیعی ماورد بررسای قارار

بنابراین میتوان استدالل کرد که با افزایش و بااال باودن ساطح

گیرد.

زیستپاذیری در منااطق روساتایی ،همزماان ،ساطح مقاومات

نتایج بررسی وضعیت پایداری سکونتگاههای روستایی شهرستان

روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی نیز افزایش پیدا مایکناد.

سردشت نشان میدهد کاه اکثریات روساتاها از لحااظ میازان

بنااابراین یکاای از راهکارهااای کاااهش سااطح آساایب پااذیری

پایداری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند .نتایج نشاان مایدهاد

روستاییان افزایش و ارتقای سطح زیستپاذیری در ساکونتگاه-

روستاهایی که از لحاظ منابع آبی در وضعیت بهتری قرار داشته

های روستایی است ،زیرا برخورداری روستاییان از سطح زیسات

اند ،از لحاظ میزان پایداری نیز وضعیت بهتری دارند و روساتای

مناسب ،توانایی مقاومت و برگشت پاذیری روساتاییان در برابار

بیژوه (اسالم آباد) باا بایشتارین میازان پایاداری گویاای ایان

عوامل محیطی و توانهای آن را افزایش میدهد.

واقعیت است ،و بالعکس روستاهایی که از لحاظ مناابع آبای در

الزمه توسعه ،رفع عدم تعادلهاای ناحیاهای و توزیاع مناافع و

معرض ناپایداری قارار گرفتاهاناد بار روی محایط اجتمااعی و

امکانات به صورت متعادل و هماهنگ است .در این راستا نقااط

اقتصادی آنها نیز تأثیر گذاشته و در نتیجه ناپایداری اجتماعی

روستایی مناطق مرزی کشور به دلیال دوری از مرکاز و فقادان

و اقتصادی را به دنبال داشته است و روستای هاهوکه با کمترین

بسترهای اقتصادی و صنعتی از اولویت باالیی به لحاظ سرمایه-

میزان پایداری دلیل بر این واقعیت است .کاهش سالیانه مناابع

گذاری و برنامهریزی برخوردارند.

آب هم در اثر عوامل انسانی و احداث چاهها صورت گرفته است.

ناتواناییهای بالقوه در تولید ،فقدان اشتغال ،پایین بودن درآماد

تحلیل فضایی نیز نشان میدهد که روستاهای ناپایدار در جاایی

و عدم دسترسی به نیازهای اولیه ،عمدهترین مشخصه اقتصادی

قرار گرفتهاند که مشکل آب داشتهاند.

– اجتماعی این مناطق اسات .دساتیابی باه توساعه در چناین

یافتههای تحقیق بیانگر آن است کاه موقعیات مکاان طبیعای

وضعیتی نیازمند بهرهبرداری از تماامی امکاناات و قابلیاتهاای

سکونتگاهها در ارتقاء کیفیت مکان و رضاایتمندی سااکنین تاا

توسعه این مناطق از جملاه تأسایس و گساترش بازارچاههاای

حدودی مؤثر است.

مرزی است .بازارچه مرزی عالوه بر سرعت بخشیدن به تجاارت

میتوان گفت روستاهایی کاه دارای موقعیات کوهساتانی بهتار

در امر صادرات غیر نفتی ،در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی

هستند به لحاظ موقعیت مناسب طبیعی و برخوداری مناسب از

منطقه نیز مفید بوده و کمک بزرگی در اشتغالزایای هساتند و

زیرساختها و خدماتی مانند راه ارتباطی مناسبتار ،دسترسای

عالوه بر اشتغال مستقیم تعداد زیادی از ماردم منطقاه اطاراف

مناسب به وسایل حمل و نقل ،برخاورداری از آب ،بارق ،تلفان،

بازارچهها ،موجبات اشتغال غیرمستقیم ،کنتارل مهااجرتهاای

دسترسی مناسب به خدمات مانناد خوارباار فروشای و ناانوایی،

روستا شهری و حضور در عرصههای اقتصادی بزرگتر را فاراهم

برخورداری از زمینهای حاصلخیز کشاورزی و در نتیجه درآماد

میآورند .نتایج عنابستانی با پژوهش حاضر مطابقات دارد؛ زیارا

نسبتا مناسب برای کفاف و تأمین هزینههای زندگی و نیازهاای

این پژوهش نشان میدهاد کاه روساتاها بار پایاه آب و خااک

اولیه ،رضایتمندی بیشتری برای ساکنین نسبت به روستاهای

مناسب استوار بوده است و عوامل طبیعی و موقعیت جغرافیاایی

کامال کوهستانی ایجاد کردهاند.

اشاره شده در تحقیق نقش مهم و اساسی در توسعه ساکونتگاه-

همچنین یافتههای تحقیق بیانگر آن است که بعاد فاصاله نیاز

های زیستی روستایی مورد مطالعه داشاتهاناد .نتاایج پاژوهش

مؤثر بر کیفیت مکان روستاهاست ،به طوری که اکثر روستاهای

اجتماعی و دیگران نیز نشان میدهد کاه بعاد زیسات محیطای

کوهستانی مورد مطالعه دور از مرکز بخش قرار گرفتاهاناد کاه

بیشترین تاأثیر را بار روی ساکونتگاههای روساتایی فیروزآبااد
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داشته است که در پژوهش حاضر نیز به نقاش و اهمیات ابعااد
زیست محیطی توجه شده و عاملی مهام در توساعه و پایاداری

احمدی

منابع
 -1شاطریان ،محسن؛ اشنویی ،امیر و محمود گنجای پاور

زیستگاههای روستایی دارد.

«سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت قدیم شهر

مطیعی لنگرودی بیان میکند کاه تنگناهاای فیزیکای موجاود

آران و بیاادگل از شاااخص هااای کیفیاات زناادگی»،

(ناهمواری و شیب تند اراضی) سبب مهااجرت و کام جمعیتای

فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای،

روستاهای دره ای مورد مطالعه گردیده و بعضای از روساتاها در

 ،1391سال چهارم ،شماره سیزدهم ،اصفهان ،صاص

حال تخلیه جعیت میباشند.

.107 - 144

پژوهش مطیعی لنگرودی با تحقیق حاضر مطابقت زیاادی دارد
زیرا کوهستانی بودن منطقه و شیب زیاد اراضی باعاث باازدهی
کم در واحد ساطح شاده ،مشاکالت زیاادی را بارای بعضای از
روستاها به وجود آورده و موجب تخلیه روستاها و کم جمعیتای
بعضی از آنها شده است.
نتایج حاصله با پژوهش کاظمیپاور ( )1374مغاایرت دارد زیارا
این پژوهش نشان میدهد زیرا عامل نزدیکی به مرز و مباادالت
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