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This descriptive and analytical study analyzes the functional and spatial changes in the rural areas of De-
hestan Dlfard.  Qualitative and quantitative methods, including observations and questionnaires, were 
used for collecting the data. Descriptive statistics and data analysis methods and techniques of assess-
ment of the cumulative weight (WASPAS) were also used for analyzing the data. The study population 
included the residents, local authorities, and village councils and Dehyaris of the study site. The sample 
size was determined using the formula 386 Cochran with quota was distributed according to the propor-
tion of the population between villages. The results of the analysis of institutional statistics, interviews, 
and observation revealed the tangible and concrete changes in the field of residential, economic, and 
rural population. The t-test results indicated significant positive and constructive changes in recent years, 
especially in the physical, cultural, and socio-economic aspects. The results WASPAS model also showed 
the villages such as Mazar-e-Dara and Rzshyryn had the highest rate of change. Based on the findings, 
it can be confirmed and concluded that the functional-structural changes in most of the Dalfard villages 
generated a dynamic process.
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Extended Abstract

1. Introduction

he aim of this study is to examine the 
functional- structural changes in the vil-
lages of Dalfard Rural District with an 
emphasis on the role of Jiroft city. The 
Dalfard Rural District is located at 30 to 

45 km north-west of Jiroft city and has been confronted 

with several changes in recent years. There are 22 vil-
lages and 44 farms in this district. In line with the ob-
jective, the following research question is posed: What 
structural and functional changes have occurred in the 
villages of Dalfard? 

2. Methodology

The type of research is descriptive-analytic, and the 
study used qualitative and quantitative methods to col-
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lect and analyze data. Data collection methods include 
field and library with tools as organization and ques-
tioner. For the analysis of data, descriptive statistics (cal-
culated mean difference) and mathematical techniques 
(techniques assessment of the cumulative weight) were 
used. The population included residents, local authori-
ties, and village councils and Dalfard Rural municipality. 

The sample size was determined using Cochran’s formu-
la: 386 villages in 10 districts with a population of quota 
per share was distributed. The following changes were 
evaluated: changes in housing, communication paths pat-
tern changes, changes of land use, change the pattern of ag-
ricultural production, changes in the pattern of agricultural 
land, tourism changes, changes in trade and commerce, 
economic changes, and social changes in terms of the rate 
of hybridization and structure Sunnis. Ranking villages in 
10 districts was done by the WASPAS model and based on 
5 criteria (the social reform, cultural reform, economic re-
form, physical rebuild, environmental rebuild). In order to 
test the hypothesis of "functional structural changes in ru-
ral areas of the district Dalfard has a creative and dynamic 
process" , the analysis was conducted on various aspects of 
the reforms and changes in different rural life dimensions.

3. Results

Field findings showed that changing lifestyles and living pat-
terns, traditional villages of the district of residence and work 
has led to new ways. The growing rural population, advances 
in technology, and the replacement of capital rather than labor, 
the new body rebuild villages, farms and agricultural reforms, 
changes in immigration patterns, and the spread of second 
homes, can be seen as manifestations of change and reform in 
the Dalfard region. The findings of this study confirm the find-
ings of previous researchers because the dynamics of change 
in rural areas focus on different aspects. 

The results of the analysis of institutional statistics, in-
terviews, and observation shows the tangible and concrete 
changes in the field of residential, economic and rural pop-
ulation Dalfard tangible. T-test results indicated significant 
changes in recent years, especially in the physical, cultural, 
and socio-economic aspects, and these changes are posi-
tive and constructive. The results also showed WASPAS 
model villages such as Mazar-e-Dara and Rzshyryn that 
have closer communication path and a shorter distance to 
the city of Jiroft have the highest rate of change.

4. Discussion

The reform changes in Dalfard features may have result-
ed from urban functions in these villages. These features 
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improve the livelihoods and lives of people in rural areas. 
Dalfard shows that the urban functions are realized with-
out extensive experience in municipal Dalfard, and the 
changes are organic and creative. Based on the findings 
and results, it can be confirmed and concluded that the 
research hypothesis involves functional structural changes 
in rural areas of Dalfard villages. In order to continue the 
dynamic aspects, the villages of Dalfard Zayndgy changes 
need to be implemented the following strategies:

1) Urban functions should be provided for rural Dalfard 
without damage to the nature of rural areas change. The 
physical features of the village are compatible with the 
environment. With an emphasis on local materials and 
repair communication paths and development of the ru-
ral market, the purchase and sale of land and pressure 
groups also monitor the performance of the manufac-
turer (led changes to the spatial-physical stability), 

2) To achieve sustainable rural economy, further 
strengthening of the sector such as tourism trade and 
market-oriented horticulture, development of rental cot-
tages, gardens and restaurants Talarbagh development, 
ecotourism development, particularly forests luggage, 
Mountain, Waterfall Dalfard, and creating pools cold 
water for a swim in the river Dalfard should be empha-
sized (directed changes to the economic stability), 

3) Measures such as the implementation of modern 
irrigation systems, tree planting projects in partnership 
with local operators, creating parks and protecting ex-
isting forests (directed changes towards environmental 
sustainability),

4) Prevent the sale of excess land in order to prevent the 
occurrence of hybridization and creation of ethnic and 
cultural conflicts. The behavior of tourists and residents 
in the villages should be monitored in order to prevent 
social problems, and programs to preserve links and the 
convergence of the villagers as social capital (directed 
changes to the social stability) should be developed.

5. Conclusion

Based on the findings, the hypothesis was confirmed 
and it was concluded that functional-structural changes 
in villages of Dalfard generated a dynamic process on 
the most dimensions.
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هدف تحقیق حاضر تحلیل روند تحوالت ساختاری کارکردی نواحی روستایی با تأکید بر کارکردهای شهری در دهه اخیر در دهستان 
دلفارد بود. همسو با هدف، سؤال تحقیق بدین صورت مطرح شده است: روند تغییر و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد در دهه اخیر 
چگونه است؟ نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی بود و در آن برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش های کّمی و کیفی استفاده شده بود. 
برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار بررسی آمار سازمانی و پرسشنامه و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و الگوی 
ارزیابی تولید وزنی تجمعی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ساکنان، صاحب نظران محلی و شورا و دهیاران روستاهای 
دهستان دلفارد بود. حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 386 نفر تعیین و با روش سهمیه ای برحسب سهم جمعیتی بین 
روستاها توزیع شد.  نتایج حاصل از تحلیل آمار سازمانی و مصاحبه و مشاهده نشان داد که تغییرات ملموس و عینی در زمینه سکونتی و 
معیشتی و جمعیتی روستاهای دلفارد ملموس بود. نتایج آزمون تی نیز نشان داد در سال های اخیر تغییرات چشمگیری، به ویژه در ابعاد 
کالبدی و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، در روستاهای دلفارد رخ داده بود که این تغییرات عمدتاً مثبت و سازنده به حساب می آمد. همچنین 
یافته های حاصل از الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی نشان داد که روستاهای دره ای، درمزار و انجیر بازوییه بیشترین نرخ تغییرات را داشته 
است.   با توجه به یافته ها می توان فرضیه تحقیق را تأیید کرد و نتیجه گرفت  در دهه اخیر تغییر و تحوالت نواحی روستایی دهستان 

دلفارد در بیشتر زمینه ها روندی پویا و زاینده دارد.

کلیدواژه ها: 
توسعه پایدار، 

کارکردهای شهری، 
تحوالت روستایی، 

مدل ارزیابی تولید وزنی 
تجمعی، دهستان دلفارد

تاریخ دریافت: 30 آذر 1394
تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1394

1. مقدمه

روند تغییرات سکونتگاه های انسانی از گذشته تاکنون، تداوم داشته 
انجام  تابع دو دسته عوامل درون زا و برون زا  این تغییرات  است و 
می شود. این روند که می تواند مثبت یا منفی باشد، نقش عوامل 
مختلف درونی مانند عوامل طبیعی و اجتماعی اقتصادی و عوامل 
بیرونی مانند تأثیر حکومت و تصمیمات سیاسی و ارتباط با فضاهای 
شهری و روستایی دیگر را بر تحوالت نواحی روستایی نشان می دهد.

در عرصه های مختلف مکانی فضایی، عوامل گوناگونی به ساختار 
سکونتگاه های روستایی ویژگی می بخشد. شکل و الگو و عملکرد 
سکونتگاه های روستایی نمایانگر نحوه تعامل عوامل محیطی اکولوژیک، 
مناسبات اجتماعی اقتصادی، مجموعه سیاست گذاری ها و روندهای 
مکانی فضایی در بستر زمان است (Saidi & Ahmadi, 2011). تأثیرات 
سکونتگاه های بیرونی بر روند تغییرات و توسعه روستاها در قالب 
نقش »خالق یا گسترشی« یا نقش »انگلی« شناخته شده است. 
همچنین تأثیرات سیستم حکومتی و تصمیم گیری های سیاسی نیز 

در قالب نقش »زمینه ساز و تسهیل گر توسعه« یا نقش »کارگزار و 
مجری امور« بررسی می شود. 

در طول زمان سکونتگاه های روستایی به عنوان فضایی جغرافیایی، 
طبیعی،  گوناگون  عوامل  از  متأثر  همواره  ناخواسته،  یا  خواسته 
اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در حال تغییر و تحول و تکامل 
بوده است. در میان عوامل مؤثر بر روند تحوالت به وجودآمده در فضاهای 
سکونتگاهی، نقش برنامه ریزی انسانی، به ویژه در سده اخیر، از اهمیت 

.(Rahmani Fazli & Parishan, 2009) بیشتری برخوردار بوده است

رواج شیوه های نوین معیشت و زندگی در مناطق روستایی، چهره 
مناطق روستایی را دگرگون و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و 
 Rezvani, Sadeqlo, & Sojasi) اکولوژیکی جدیدی را خلق کرده است
Kedari, 2011). دگرگونی ساختاری کارکردی سکونتگاه های روستایی، 

با تحول شیوه زیست روستاییان همراه می شود و بدین سان بستری 
برای تبدیل سکونتگاه های روستایی به عرصه های درحال گذار فراهم 
می آید. تحول و دگرگونی در فعالیت ها و ویژگی های اجتماعی و 

1- دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.
2- استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا و برنامه  ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3- کارشناس ارشد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا و برنامه  ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

تحلیل روند تغییرات و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد با تأکید بر نقش شهر جیرفت
علی حاجی نژاد1، *ابوذر پایدار2، حبیب اهلل بیاد3
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اقتصادی سکونتگاه های روستایی به عنوان پدیده ای پویا، از طریق 
افزایش  و  افزایش کارکردها  و  کالبدی روستا  و  فیزیکی  گسترش 
جمعیت در سکونتگاه مشخص می شود که در این میان تعدادی 
از سکونتگاه ها را به خود وابسته می کند و در بعضی موارد از رشد و 
گسترش درخور توجهی برخوردار می شود. بنابراین فرایندهای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورها نواحی روستایی 

.(Labrianidis, 2004) را دوباره شکل می دهد

تحوالتی که در همه عرصه های زندگی روستایی رخ داده است، 
پاره ای از روستاها را در مسیر توسعه )فراز( و تعدادی را رو به رکود 
)سراشیبی( قرار داده است. بااین حال بسیاری از مناطق روستایی 
کشور در فرایند چنین تحوالتی، با پویایی ساختاری کارکردی همراه 
و روند توسعه آن ها مطلوب است. همه مناطق روستایی درجه پویایی 
یکسانی ندارد؛ بر این اساس تشخیص درجه تحوالت نواحی روستایی 
در پهنه جغرافیایی می تواند در تعیین راهبردها برای ادامه برنامه ریزی 

 .(Wirth, 1938) و مدیریت توسعه نواحی روستایی مؤثر باشد

مجموعه روستایی دلفارد که در 45 کیلومتری شمال غربی 
تحوالت  اخیر  سال های  در  گرفته،  قرار  جیرفت  شهرستان 
گوناگونی را پشت سر گذاشته است. تحوالت ساختاری کارکردی 
در دهستان دلفارد عبارت است از: موقعیت مکانی مناسب منطقه، 
قرارگرفتن آن بر سر راه ارتباطی جیرفت کرمان و جیرفت بافت، 
اختالف فاحش دمای این دهستان دره ای با شهر جیرفت، هوای 
مطلوب و تنوع جاذبه های گردشگری آن. همچنین به دلیل تنوع 
روستاهای این دهستان و نمود ظواهر متفاوتی از تغییرات در 
شناخت  و  ساختاری کارکردی  تحوالت  میزان  سنجش  آن ها، 
عواملی که در تحوالت روستایی نقش داشته اند ضرورتی بنیادین 
برنامه ریزان  و  تصمیم گیران  کار  دستور  در  امر  این  اگر  است. 
توسعه روستایی قرار نگیرد، این احتمال وجود دارد که نواحی 
روستایی نتواند در فرایند چنین تحوالتی به توسعه و پیشرفت 

مطلوب دست یابد.

با توجه به اینکه امروزه مأموریت جغرافی دانان، به عنوان ناظران 
و مشاوران واقعی توسعه مکانی این است که کیفیت و جهت 
تغییرات اقتصادی اجتماعی و مکانی فضایی را رصد کنند، می توان 
هدف تحقیق حاضر را تحلیل روند تحوالت ساختاری کارکردی در 
روستاهای دهستان دلفارد دانست. همسو با هدف، سؤال تحقیق 
بدین صورت مطرح شده است: روند تغییر و تحوالت روستاهای 

دهستان دلفارد در دهه اخیر چگونه است؟

2. مروری بر ادبیات موضوع

پیشینه تحقیق

در زمینه تحوالت ساختاری کارکردی روستاها پژوهش های 
بسیاری انجام و نتیجه آن ها در سه گروه ارائه شده است: نقش 
رابطه شهر و روستا بر روند تغییرات و توسعه روستاها، نقش 

و نقش  تغییرات فضاهای روستایی  روند  سیاست گذاری ها در 
روستاها.  تغییرات  روند  بر  روستاها  درونی  مناسبات  و  عوامل 

درادامه به مهم ترین این پژوهش ها اشاره می شود:

1. یانکسون )2004( در تحقیق خود با عنوان »شهرهای کوچک 
و توسعه غیرمتمرکز در غنا« نتیجه گرفت که هدف افزایش امکانات 
بلکه  نیست؛  مراکز  این  رشد  تنها  نواحی  در  سرمایه ها  تقویت  و 
تقویت پیوندهاي روستا شهري و تقویت کشاورزي در پسکرانه ها و 

به وجودآوردن فرصت هاي اشتغال براي کشاورزان است.

2. رضوانی )2000( در تحقیق خود با عنوان »تحلیل الگوی روابط 
و مناسبات شهر و روستا در نواحی روستایی اطراف تهران« نشان داد 
که شکل گیری کارکردهای روستاهای اطراف تهران به دلیل تحوالت 
و  بوده  خودجوش  به صورت  اقتصادی اجتماعی  و  فضایی  کالبدی، 
اثرات نامطلوبی را هم بر روند تغییرات روستاهای اطراف و هم بر خود 

شهر تهران برجای گذاشته است.  

3. میرزایی و همکاران )2013( در تحقیق خود با عنوان »تحلیل 
اثرات روابط شهر و روستا در میزان توسعه یافتگی روستاها: دهستان 
حومه« تأثیرات روابط شهر و روستا را بر روند تغییرات روستایی 
روند  بر  مؤثر  فرایند  مهم ترین  تحقیق  این  در  نامطلوب می دانند. 
تغییرات کالبدی و اجتماعی و اقتصادی روستاها، تأثیرات شهرهای 
مجاور معرفی شده است که روندی نامطلوب را به لحاظ توسعه پایدار 

روستاها ایجاد کرده است. 

عنوان  با  خود  تحقیق  در   )2013( همکاران  و  علی زاده   .4
»بررسی روابط شهر و روستا )روستاهای دهستان عشق آباد با 
شهر نیشابور(« نتیجه گرفتند کیفیت تأثیرگذاری شهر نیشابور 
بر روستاهای دهستان عشق آباد به دلیل نبودن امکانات کافی، 
نزدیکی فاصله، اختالف فاحش سطح خدمات بین نیشابور و 

دهستان عشق آباد و... نامطلوب است.

»پویش  عنوان  با  خود  تحقیق  در   )2011( سعیدی   .5
ساختاری کارکردی؛ رویکرد نظام وارگی در مطالعات مکانی فضایی« 
نتیجه گرفتند که پویش ساختاری کارکردی بر این باور استوار است 
که میان ساختار و کارکرد پدیده های مکانی فضایی نوعی پیوستگی 
نظام وار حاکم است و یکی بدون حضور متناسب دیگری، امکان تحقق 
نمی یابد. نگاه ساختاری کارکردی می کوشد بر پایه شناخت نظام های 

مکانی فضایی، توسعه پذیری نظام های مکانی فضایی را وارسی کند.

6. وودز )2011( در تحقیق خود با عنوان »جغرافیای روستایی؛ 
داد  نشان  روستایی«  بازساخت  تجربه های  و  واکنش ها  فرایندها، 
الگوهای جدید زندگی چشم اندازهای نواحی روستایی را دچار تغییر 
و تحول می کند: تحولی که سبب گسترش ناموزون سکونتگاه های 
روستایی و تغییر الگوهای زراعی بوده است. وی نقش جهانی شدن 
اقتصادی  و  کشاورزی  تحوالت  و  بررسی  روستاها  تحول  بر  را 
روستاها، تغییر اجتماعات محلی و تغییرات زیست محیطی نواحی 
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روستایی را تشریح کرد. 

7. البریاندیس )2004( در تحقیق خود با عنوان »آینده تغییرات 
در نواحی حاشیه ای و روستایی اروپا« نتیجه گرفت که در بازساخت 
روستایی تفاوت در ساخت های مکانی و گروهی و فردی، کارکرد 
اقتصادی و اکولوژیکی روستاها مطرح است که عواملی مانند تراکم 
جمعیت، نرخ رشد جمعیت، اندازه مسکن، ساختار اقتصادی محلی و 

چشم انداز طبیعی را دربرمی گیرد. 

مبانی نظری

فرایندهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در بسیاری از 
 . (Labrianidis, 2004)کشورها، نواحی روستایی را دوباره شکل می دهد
اداری و  قلمرو تقسیمات  از سکونتگاه های موجود در یک  هریک 
سیاسی در درجه متفاوتی از تحوالت ساختاری کارکردی و تغییرات 
در سبک زندگی و فعالیت قرار دارد. دراین میان مثبت بودن تحوالت 
نواحی روستایی کشور می تواند نابرابری سطح توسعه در بین نواحی 
مختلف را در فضای جغرافیایی کشور کاهش دهد. این امر از اهداف 
بنیادین سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه پایدار برای ایجاد تعادل 
فضایی به شمار می رود (Rezvani et al., 2011). طی ده های گذشته، 
تغییر و تحوالت زیادی در سیستم های سکونتگاهی در جهان رخ 
داده است. در سال های اخیر در نواحی روستایی، فعالیت های سودآور 
در حال جایگزینی با کشاورزی سنتی و فعالیت های کم  بازده است. 
موضوعی که خود در اثر تغییرات فناورانه و آگاهی انسان صورت 
می گیرد و منشأ تغییرات در ترکیب نیروی کار، جابه جایی انسان، 
اقتصادی اجتماعی  روابط  تغییرات  و  کار  تقسیم  تولید،  شیوه های 
الگوهای  تغییرات  به  تغییراتی  چنین  نتیجه  درنهایت،  می شود. 

مکانی فضایی می انجامد.

و  موقعیت  مانند  متعددی  عوامل  روستایی  نقاط  تغییرات  در 
ویژگی های طبیعی و ارتباطات فیزیکی و غیرفیزیکی دخیل است. 
به عبارت دیگر، توسعه فضاهای جغرافیایی درواقع باید تابع عوامل 
درون زا باشد؛ اما درعین حال عوامل برون زا به ویژه میزان و کیفیت 
ارتباط با فضاهای شهری و همچنین سیاست گذاری ها و تصمیمات 
دولتی در زمینه ارائه خدمات و امکانات به فضاهای روستایی نقشی 

بسیار تعیین کننده دارد. 

درباره نقش ارتباط فضاهای سکونتگاهی با یکدیگر بر روند تغییرات، 
داگالس معتقد است اگر روابط بین روستاها، شهرک ها و شهرها 
به صورت شبکه ای ایجاد و کارکردهای ارتباطی، آموزشی، بهداشتی، 
نیز  اقتصادی  پایدار  رفاه، رشد  برقرار شود عالوه بر  و...  زیرساختی 
محقق خواهد شد. درحقیقت با هندسي تلقي کردن سازمان فضایِي 
بر  که  می گیرد  شکل  سکونتگاه ها  شبکه ای  نظام  نظریه  فعالیت، 
پیوندهای شهری روستایی تأکید دارد (Douglass, 1999). این نظریه، 
نگرشي نسبتاً متنوع و منعطف و جامع نگر به توسعه منطقه اي را 
پیش مي کشد که بر هماهنگ سازي و ادغام توسعه روستایي با توسعه 

شهري در مقیاس منطقه اي و محلي استوار است.

تولیدهای  بر  تأکید  و  بازارمحور  توسعه  راهبردهای  رواج 
کشاورزِی صادراتی از پیوند اقتصادی روستاها با بازارهای بیرونی 
حکایت دارد که شهرها در اینجا به عنوان بازیگری کلیدی در 
پیوند پس کرانه های روستایی با بازارهای محلی و فرامحلی عمل 
می کند(Tacoli, 2003) . به طورکلی تأثیرگذاری شهرها بر روستاها 
با دو الگوی »انگلی« و »گسترش یا خالق« شناخته می شود. اگر 
تأثیرگذاری شهر بر روند توسعه روستایی در قالب بهره برداری 
بیشتر از منابع روستایی باشد، جریان یک طرفه و بهره برداری شهر 
از روستاهای پیرامون است و مفهوم شهر انگلی را متبادر می کند 
(Afrakhteh, 1999). مطالعاتی که در زمینه ارتباط شهر و روستاها 

در ایران انجام شده است، عمدتاً از تأثیرات منفی این ارتباط بر 
روند تغییرات توسعه روستایی حکایت دارد. 

ایران که اقتصاد سیاسی و نفتی نقشی تعیین کننده  در کشور 
و  برخورداری  سطح  دارد،  امکانات  سطح  و  خدماتی  وضعیت  در 
برحسب  و  است  ناموزون  عمدتاً  روستایی  فضاهای  توسعه یافتگی 
فرصت ها و استعدادهای درونی مکان ها نیست؛ اما ازآنجایی که نظام 
سیاسی حاکم بر سرزمین ها تعیین کننده وضعیت و کیفیت چنین 
ویژگی های  آن،  تمرکز  درجه  سیاسی،  نظام  نقش  است،  عواملی 
ارائه خدمات و  اقتصاد سیاسی و کیفیت تصمیمات مسئوالن در 
امکانات و درنهایت، تحقق توسعه پایدار روستایی را اساسی می دانند.

نقش واقعی دولت در توسعه یافتگی روستایی را عمدتاً می توان 
گردشگری،  زیرساختی،  بخش های  توسعه  و  زمینه سازی  در 
در  دولت  تسهیل گری  نقش  و  دانست  و صنعتی  تولیدی  رفاهی، 
محرومیت زدایی به قدری مهم است که نمی توان آن را با نقش مردم 
محلی، سرمایه گذاران خصوصی و سرمایه گذاران خارجی جایگزینی 
کرد (Lotfi, Ahmadi, & Hassanzadeh, 2009). بنابراین می توان گفت 
که نقش دولت در بازساخت اقتصاد روستایی باید سیاست گذاری 
نفتی،  اقتصاد  پشتوانه  به  امروزه  درحالی که  باشد؛  زمینه سازی  و 
دولت خود را به عنوان کارگزار و متصدی نشان داده است. متأسفانه 
به  معطوف  ایران  کشور  روستایی  توسعه  در  دولت  دخالت های 
جنبه های سیاسی، مذهبی، فرهنگی و حتی ایدوئولوژیکی است و 
.(Lotfi et al., 2009) کمتر به جنبه های اقتصادی و اجتماعی توجه دارد

در کشورهایی با نظام سیاسی بسیط و اقتصاد نفتی، دو عامل 
شده  یکدیگر سبب  با  ارتباط  در  سیاسی  ساخت  و  نفتی  اقتصاد 
است که دولت خود را کمتر نیازمند مردم و مکان های جغرافیایی 
ببیند و درنتیجه، برخی مناطق و حوزه های جغرافیایی کشورها که 
استعداد و ظرفیت باالیی دارند، ممکن است در چرخه برنامه ریزی 
 .(Gwartney, Holcombe, & Lawson, 1998) و مدیریت واقع نشوند
امروزه تولید و تغییر فضاهای سکونتگاهی در سطح چشمگیری به 
اقتصاد سیاسی بازمی گردد. دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا اصوالً فضا را 
پدیده ای می داند که تولید می شود و تغیر می کند. نتیجه تالش های 

تحلیل روند تغییرات و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد با تأکید بر نقش شهر جیرفت
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صاحب نظران برای کشف سازو کارهای حاکم بر تولید و بازساخت 
فضا این است که اقتصاد سیاسی به مثابه ریشه و علت بنیادین تولید 
و بازساخت فضاهای سکونتگاهی به شمار می آید. در اینجا بر رابطه 

تنگاتنگ سیاست، اقتصاد و جامعه تأکید می شود.

فرایندهای  و  فضا  بازساخت  بین  ارتباط  در  هاروی  دیوید 
اجتماعی معتقد است که درک فضا و پیچیدگی های آن مستلزم 
شناخت فرایندهای سیاسی اجتماعی و بالعکس، شناخت فرایندهای 
است.  فضایی  تحوالت  و  اشکال  درک  مستلزم  سیاسی اجتماعی 
سیمای فضایی هر مکان جغرافیایی درواقع نشان دهنده ارتباطات 

.(Alsayyad, 1993) اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن است

 چنین برداشتی الگوی توسعه را فرایندی از پایین به باال می داند 
که زمینه بهبود معیشت و زندگی ساکنان یک فضای جغرافیایی 
رویکردهای  و  فراهم می آورد. درباره چنین تحوالتی، دیدگاه ها  را 
متعددی وجود دارد که از بارزترین آن ها می توان به رویکرد توسعه 
 (Douglass, راندینلی  شهری  کارکردهای  و  داگالس  روستا شهری 
نظریه  )طرفداران  توسعه گرا  جامعه شناسان  دیدگاه های   ،1999)

نوسازی( با پیشگامی مرتون و پارسونز )که توسعه را ذاتی ساختار 
می دانند(  خارجی  عوامل  از  ناشی  را  اجتماعی  تغییر  و  اجتماعی 
پویش  کارکردگرا،  و  ساختارگرا  رویکردهای   ،(Ghafari, 1999)

ساختاری کارکردی و نظریه چرخه حیات اشاره کرد. در جغرافیای 
اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  ساختارهای  و  شرایط  ساختاری، 
و فرهنگی بر توزیع ثروت و درآمد و قدرت حاکمیت دارد و این 
ساختارها شیوه زندگی و مسیر تحرک اجتماعی انسان را تعیین 

.(Unwin, 1992) می کند

واقعیت  این  بر  ساختاری کارکردی  پویش  نظریه  اساسی  فرض 
تعاملی  در  خود،  محیط  در  فضایی  نظام  کلیت  که  است  استوار 
چندبُعدی و بسیار پیچیده بین اجزای گوناگون محیطی اکولوژیک 
و اجتماعی اقتصادی قرار دارد که در نتیجه با نوعی پویایی در گذر 
زمان، پیوسته در معرض تغییر قرار دارد (Saidi, 2012). بدین ترتیب 
پویش ساختاری کارکردی به مثابه نگرشی کاربردی هم با ساخت ها و 

کارکردهای ذهنی و هم با ساخت های عینی سروکار دارد.

نظریه »چرخه حیات« نیز قابلیت تبیین تحوالت رخ داده در 

با  روستاها را دارد. در اکولوژی اجتماعی، موضوع چرخه حیات 
عنوان توالی و تسلسل اکولوژیکی مطرح شده است. این موضوع 
اجتماعی فرهنگی اطالق می شود که درنتیجه  تغییرات  به همه 
 .(Shakoi, 1987) می آید  حاصل  گروهی  و  جمعیتی  حرکت های 
برمبنای این الگو هر محصول و کسب وکار یا هر پدیده در یک برهه 
از زمان شکل می گیرد )متولد می شود(، رشد می کند و به مرحله 
به کارگیری  روبه رشد  روند  در   .(Aliahmadi, 2001) می رسد  بلوغ 
چرخه حیات در تحلیل شکل گیری سازمان تسلیمی )1997( بیان 
می کند که سازمان )در اینجا روستا( در محیط قرار دارد و محیط 
هم برای خودش متناسب با آن دوره زمانی دچار تحوالتی می شود؛ 
یعنی سازمان مراحلی را پشت سر می گذارد که خود متأثر از شرایط 

و عوامل محیطی است.

توسعه پایدار نیز ازجمله رویکردهای نوین در استمرار پایدار روابط 
انسان و محیط و مدیریت استفاده از منابع است و ابعاد مختلفی را نیز 
شامل می شود. گذار در این رویکرد در ارتباط با پایداری و ماندگاری 
با  ارتباط  در  می تواند  که  می شود  مطرح  روستایی  سکونتگاه های 
سکونتگاه های دیگر زمینه احیای رشد، برآوردن نیازهای اساسی، 
حفاظت و توجه به منابع پایه، بهره  برداری مناسب از فناوری و پیوند 

محیط و اقتصاد را برای بهره  برداری پایدار و مستمر فراهم آورد. 

معیارها و شاخص  های سنجش میزان تغییرات در نواحی روستایی

معیار سنجش تغییرات در نواحی روستایی، شاخص  هایی است 
روستایی  مدیریت  و  برنامه ریزی  برای  مفیدی  ابزار  می  تواند  که 
به شمار آید و ابعاد مختلف تحوالت را به خوبی منعکس سازد. در 
تحقیق حاضر، مبنای عمل در گزینش شاخص  ها در ابتدا براساس 
پیشینه داخلی و خارجی و مبانی نظری بود و پس از تطبیق با 
شرایط منطقه مطالعه شده، درنهایت از ده شاخص برای سنجش 
میزان تغییرات استفاده شد )جدول شماره 1(. هچمنین می توان 
این معیارهای ده گانه را در قالب ابعاد توسعه روستایی )کالبدی، 

اقتصادی، اجتماعی، و محیطی( خالصه کرد )تصویر شماره 1(. 

منطقه بررسی شده

مرکز دهستان دلفارد روستای رضی آباد از بخش ساردوییه در 

جدول 1. ابعاد تغییرات در نواحی روستایی.

تغییرات کالبدی

تغییرات مسکن

تغییرات اقتصادی

تغییرات گردشگری
تغییرات الگوی محصوالت کشاورزیتغییرات الگوی اراضی کشاورزی
تغییرات بخش تجارت و بازرگانیتغییرات الگوی مسیرهای ارتباطی

تغییرات معیشتیتغییرات نوع کاربری زمین

تغییرات محیطی
تغییرات گونه های گیاهی و جانوری

تغییرات اجتماعی
تغییرات اجتماعی از نظر ساختار سنی

تغییرات اجتماعی ار نظر نرخ التقاطتغییرات در نحوه بهره برداری از منابع
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تصویر 2. موقعیت دهستان دلفارد در کشور ایران، استان کرمان و شهرستان جیرفت.

بررسی روند تغییر و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد

تغییر الگوهای مکانی  فضایی

مدیریتی محیطی کالبدی اجتماعی اقتصادی 

عوامل درونی )عوامل 
طبیعی،  سیاسی مدیریتی، 

اجتماعی، اقتصادی و 
ارتباطی( 

اقتصاد سیاسی 
)ایدئولوژی، کیفیت 
سیاست گذاری ها و...(

روابط و مناسبت های 
فضایی مکانی در سطح 
بین المللی و ملی و محلی

تصویر 1. الگوی مفهومی تحقیق.

فرایندهای 
مؤثر بر 
تحوالت 
روستاها
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این دهستان  30کیلومتری شمال غربی شهرستان جیرفت است. 
تا 57 درجه و 49  بین طول جغرافیایی 57 درجه و 31 دقیقه 
دقیقه و عرض 28 درجه شرقی و 46 دقیقه تا 29 درجه و 1 دقیقه 
شمالی قرار دارد. دهستان دلفارد با مساحت 481/562 کیلومترمربع 
این  را دربرمی  گیرد. در محدوده  از وسعت ساردوییه  16/1درصد 

دهستان 22 روستا و 44 مزرعه وجود دارد )تصویر شماره 2(. 

3. روش  شناسی تحقیق

نوع تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بود و در آن برای گردآوری و 
تحلیل داده ها از روش های کمی و کیفی استفاده شد. جامعه آماری 
این پژوهش را ساکنان، مسئوالن و صاحب نظران محلی روستاهای 
از  استفاده  با  نمونه  دهستان دلفارد تشکیل می داد. حجم جامعه 
فرمول کوکران، 386 نفر تعیین و با روش سهمیه ای برحسب سهم 

جمعیتی بین روستاهای ده گانه توزیع شد. 

روش گردآوری داده ها، کتابخانه  ای و میدانی با ابزار بررسی آمار 
سازمانی و پرسشنامه بود. ابزار تحقیق به کمک هشت نفر از استادان 
جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان و سی نفر از مردم محلی 
که قبل از شروع عملیات میدانی به صورت آزمایشی پرسش نامه را 
تکمیل کردند، اصالح شد و روایی صوری و محتوایی آن ارتقا یافت. 
پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ 0/924 به دست 
آمد که میزان مطلوبی محسوب می شود. روش تحلیل داده ها استفاده 
از نرم  افزار اکسل، آمار توصیفی و الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی 

)WASPAS( بود.

الگوی تصمیم  گیری  انتخاب  از متغیرهایی که می  تواند در  یکی 
مدنظر باشد، میزان دقت این الگو  هاست. ترکیب دو الگو می  تواند میزان 
 (Zsvsdskas, Turskis, & Antucheviene, 2012). دقت تحلیل را باال برد
میزان دقت الگو  های WSM و WPS به خوبی شناخته شده است. این 
الگو ها در مسائل پیچیده تصمیم  گیری کارایی فراوان و نتایج حاصل از 

آن دقت بسیاری دارد.

درادامه مراحل الگو ارزیابی تولید وزنی تجمعی می  آ ید:

(1)
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تعریف  زیر  تابع  به صورت  که  می  شود  داده  نشان   2
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سعی شده معیاری ترکیبی برای تعیین اولویت هر گزینه به کار رود 

1. Weighted Product Model (WPM)

که در آن سهم برابری از )WSM( و الگوی تولید وزنی برای ارزیابی 
 :(Saparauskas, Zavadskas, & Turskis, 2011) گزینه  ها داده شود
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مقادیر بهینه λ می  تواند با گسترش تابع زیر محاسبه شود:
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زیر  توابع  کمک  با  2 (2)(Q )iQ و 2 (1)(Q )iQ واریانس  های
محاسبه می  شود:
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طریق  از  اولیه  معیارهای  استانداردشده  مقادیر  واریانس  برآورد 
فرمولی محاسبه می شود که درادامه می آید:

2 2( ) (0.05 )ij ijx xσ =

4. یافته ها

درراستای پاسخ به سؤال تحقیق حاضر )روند تغییر و تحوالت 
نواحی روستایی دهستان دلفارد در دهه اخیر چگونه است؟(، نتایج 
در  تغییرات  مختلف  ابعاد  روی  انجام شده  تحلیل های  از  حاصل 
نواحی روستایی استفاده شده است. اگر در یک دسته بندی تغییرات 
روستایی در قالب تغییرات جمعیت و مسکن و نوع فعالیت دانسته 
شود، می  توان به کمک تحلیل هایی تغییرات روستاهای دلفارد را 
نشان داد که روی داده های سازمانی، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه 

انجام شده است.

سنجش تحوالت روستاها براساس یافته های حاصل از آمار سازمانی 
و مصاحبه و مشاهده

در ابتدا نتایج حاصل از بررسی آمار سازمانی و مصاحبه با مسئوالن 
محلی، و مشاهدات مستقیم نگارندگان در جداول 2 تا 4 ارائه شده 
است. شاخص ها و معیارهای ارزیابی تغییرات )جدول شماره 1(.در 
سه بُعد تغییرات جمعیتی و سکونتی و فعالیتی قرار دارد. داده های 
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الزم برای تحلیل میزان تغییرات روستاهای دلفارد در این سه بُعد 
از طریق آمار سازمانی و مصاحبه با دهیار و مشاهده به دست آمد 
و تحلیل شد. نتایج این تحلیل در جداول 2 تا 5 ارائه شده است. 
همان طورکه جدول شماره 2 و تصاویر شماره 3 و شماره 4 نشان 
می دهد، تغییرات جمعیتی و تعداد خانوار روستاها تا قبل از سرشماری 
از سال 1385 اکثر روستاها روندی  اما  افزایشی آرام،  1385 روند 

افزایشی سریعی داشته است. 

براساس جدول شماره 3 که میزان تغییرات روستاها را از نظر 
شاخص های نرخ نوسازی مسکن و ایجاد خانه باغ )مسکن باغ( 
نشان می دهد، نرخ تغییرات ناشی از بازساخت در حوزه مسکن 
چشمگیر و عمدتاً بیش از 50درصد است. بیشترین تغییرات در 
روستای انجیر بازوییه و دره ای و باغ علی شیر است. جدول نام برده 

نشان می دهد که الگوی مسکن در روستاهای دلفارد در حال تغییر 
و بیشتر به سمت خانه باغی در حرکت است. در سال های اخیر، 
به ویژه در روستاهایی مانند انجیربازوییه، خانه باغ ها با هدف تفریح 

و گذران اوقات فراغت در حال افزایش است.

بازساخت کشاورزی از نظر نوع کشاورزی و الگوی کشت باغ ها 
نیز یکی از دیگر پدیده هایی است که در فرایند تغییر روستایی در 
روستاهای دلفارد شاهد آن هستیم. همان طورکه جدول شماره 4 

نشان می دهد، نرخ تغییرات بسیارچشمگیر است.

ازآنجایی که مسیرهای ارتباطی در روستاهای دلفارد توسعه یافته 
و گردشگری در حال توسعه است، نوع و گونه باغ های روستاییان نیز 
در حال تحول است. محصوالت باغی عمدتاً درخدمت گردشگری 

جدول 2. تحوالت جمعیتی به تفکیک روستا طی دوره 1365 تا 1390.

نام روستا
سرشماری 1390سرشماری 1385سرشماری 1375سرشماری 1365

جمعیتخانوارجمعیتخانوارجمعیتخانوارجمعیتخانوار

4104102880360بچگی
461631161257بنستان

382186640010060596356دهنه زورک
6116720102238480269انجیر بازوییه

21139381952712631125قلعه
125323933011682290رزشیرین

2350352143213593397جگاه
16302713848265169608باغ علی شیر

5621225111309577257درمزار
19633520674397191789دره ای
244948274147536918429603708مجموع

4000

2000

0
1365

948 1475 1842

3708

1375 1385 1390

تصویر 3. تغییرات روستاهای نمونه از نظر تعداد جمعیت از 1365 تا 1390.

تحلیل روند تغییرات و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد با تأکید بر نقش شهر جیرفت

1500
1000
500
0

1365 1375 1385 1390
244 247 369

960

تصویر 4. تغییرات روستاهای نمونه از نظر تعداد خانوار از 1365 تا 1390.
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جدول 3. نرخ تغییرات مسکن روستاهای نمونه در ده سال اخیر.

سهم مسکن باغ 
)خانه باغ(

تعداد مسکن باغ ساخته شده در 
10 سال اخیر

سهم مسکن نوساز در 
ده سال اخیر

تعداد مسکن بناشده در 
10 سال اخیر کل مسکن روستا

64/1 50 80/8 63 78 درمزار

72/9 62 84/7 72 85 رزشیرین

75/0 150 91 182 200 دره ای

30/9 30 41/2 40 97 جگاه

45/7 80 85/7 150 175 باغ علی شیر

70/0 70 79/0 79 100 دهنه زورک

84/7 72 94/1 80 85 انجیر بازوییه

72/2 26 83/3 30 36 قلعه

72/5 50 79/7 55 69 بنستان

72/4 63 80/5 70 87 بچگی

منبع: یافته های تحقیق، 1394.

قرار گرفته و بازارچه های محلی در ده سال اخیر در حاشیه جاده 
ایجاد شده است  وو محصوالت باغی را به رهگذران و گردشگران 

عرضه می کند. 

یافته های  براساس  مطالعه شده  روستاهای  تحوالت  سنجش 
حاصل از تحلیل داده های پیمایشی به کمک آزمون تی تک نمونه ای

نظر گویه های  از  بررسی شده  تغییرات روستاهای  میزان 
ارزیابی 

یافته های ارائه شده در جدول شماره 5 حاصل نظرسنجی 386 
نفر از روستاییان باسواد، مسئوالن محلی و صاحب نظران و خبرگان 
روستاهای مطالعه شده  از  تغییرات هریک  میزان  درباره  محلی 
تی  آزمون  طریق  از  حاصل  داده های  است.  اخیر  سال  های  در 
تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد در 10 روستای بررسی شده 
بیشترین تغییرات مثبت به ترتیب در زمینه تغییرات فرهنگی و 
افزایش ارتباط بین مردم )7/75(، جذب گردشگران و نیز توسعه 
گردشگری و سرمایه گذاری در روستا )7/62(، بهبود حمل ونقل 
و ارتباطات )72/61( و تغییر الگوی کشت به سمت محصوالت 
درآمدزا و بازارپسند )7/02( رخ داده است. به عبارت دیگر می  توان 
گفت که روند تغییرات در زمینه فرهنگی و ارتباطی و اقتصادی 
پویا و مطلوب بوده است. عالوه براین از جدول اشاره شده می  توان 
دریافت که روند تغییرات در برخی موضوع های زیست  محیطی 
و کالبدی نامطلوب بوده است؛ زیرا امتیاز عبارت مصنوعی شدن 
چهره روستا و افزایش ساخت وساز فراوان بوده است که جهت 
و  افزایش محافظت جانوران  و همچنین گویه های  دارد  منفی 
گیاهان بر اثر افزایش آگاهی و همکاری مردم و مسئوالن امتیاز 

پایین دارد. درمجموع از یافته های جدول شماره 5  نتیجه گرفته 
می شود که تحوالت نواحی روستایی دهستان دلفارد روندی پویا 

و زاینده دارد.  

نمودهای تغییرات ناشی از بازساخت در روستاهای دلفارد

جدول شماره 6 به تفصیل نمودهای تغییرات ناشی از بازساخت 
در منطقه را در دهه اخیر نشان می دهد.

از الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی برای  نتایج حاصل 
اولویت بندی روستاهای ده گانه برحسب میزان تغییرات 

ناشی از بازساخت

معیارهای  براساس  گانه   10 روستاهای  اولویت  بندی  هدف- 
 ،)x2( بازساخت فرهنگی ،)x1( پنج گانه: میزان بازساخت اجتماعی
بازساخت  و   )x4( کالبدی  بازساخت   ،)x3( اقتصادی  بازساخت 

.)x5( محیطی

نتایج حاصل از اولویت  بندی 10 روستای اشاره شده با استفاده از 
الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی پس از طی مراحل چندگانه در 
جدول شماره 7 آمده است. این جدول نشان می دهد که روستاهای 
دره ای، درمزار و انجیربازوییه به ترتیب بیشترین میزان تغییرات ناشی از 
بازساخت روستایی را به خود پذیرفته است. این ها روستاهایی است که 
به مسیر ارتباطی نزدیک  تر است و فاصله کمتری با شهر جیرفت دارد.

5. بحث و نتیجه گیری

نواحی  تحوالت  و  تغییر  روند  تحلیل  حاضر  تحقیق  هدف 
روستایی دهستان دلفارد در ارتباط با شهر جیرفت است. نتایج 



355

تابستان 1395. دوره 7. شماره 2

یافته های میدانی نشان داد تغییر سبک زندگی و الگوهای معیشتی 
و ساخت وساز، روستاهای این دهستان را از حالت سنتی به سمت 
شیوه های نوین سکونت و فعالیت سوق داده است. روند روبه افزایش 
جمعیت روستاها، پیشرفت فناوری و جایگزینی سرمایه به جای کار، 

بازساخت  نوین کالبدی روستاها، بازساخت دامداری و کشاورزی، 
را می  توان  و...  الگوی مهاجرت، رواج خانه های دوم  تغییرات در 

نمودهای تغییرات بازساختی در منطقه دلفارد دانست.

جدول 4. نرخ تغییرات زراعت به باغداری و نرخ تغییرات الگوی کشت روستاهای نمونه در ده سال اخیر.

نرخ تغییرات 
الگوی کشت در 

باغداری

تعداد باغ هایی که الگوی 
کشت خود را تغییر داده 

است

کل باغات 
روستا

نرخ تغییرات 
زراعت به باغداری

تعداد مزارعی که از 
زراعت به باغداری 

تبدیل شده است

کل مزارع 
روستا روستا

69/4 34 49 52/9 46 87 درمزار

69/7 53 76 49/6 68 137 رزشیرین

75/7 28 37 51/8 29 56 دره ای

44 37 84 61/3 73 119 جگاه

36/4 32 88 90/8 89 98 باغ علی شیر

61/0 36 59 80/6 54 67 دهنه زورک

47/1 49 104 83/9 99 118 انجیر بازوییه

52/9 36 68 81/3 61 75 قلعه

48/6 18 37 50/7 34 67 بنستان

38/9 7 18 20/5 9 44 بچگی

منبع: یافته های تحقیق با همکاری دهیار روستاها، 1394. 

جدول 5. سنجش میزان تغییرات در ابعاد مختلف زندگی روستاییان در دهستان دلفارد با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای.

عاد
اختالف باحد متوسط )5(امتیازگویهاب

عی
تما

اج
6/66601/66600افزایش آگاهی و اطالعات مردم روستاها در نتیجه استفاده از امکانات ارتباطی در سال های اخیر 

6/59001/59000تضعیف تبعیض های جنسیتی و افکار منفی درباره برابری زن و مرد در روستاها

5/13000/13000افزایش دسترسی به خدمات و امکانات زندگی در روستاها در سال های اخیر 

6/37001/37000افزایش رغبت ماندن در روستاها در سال های اخیر به علت بهبود وضعیت تغذیه و بهداشت 

6/20001/20000افزایش تعلق و گرایش به سوی روستاها در سال های اخیر

6/56001/56000افزایش ماندگاری در روستا به سبب بهبود امنیت و اعتماد به مسئوالن در سال های اخیر 

7/61002/61000جذب مردم به روستا و ماندگاری آنان در آنجا به دلیل بهبود حمل ونقل و ارتباطات در سال های اخیر 

5/80000/80000بهبود زمینه ایجاد شغل و کار و فعالیت در روستا در سال های اخیر

6/47001/47000افزایش رضایت ساکنان روستایی از خدماتی مانند آب، برق، راه، انرژی و... در سال های اخیر 

تحلیل روند تغییرات و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد با تأکید بر نقش شهر جیرفت
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عاد
اختالف باحد متوسط )5(امتیازگویهاب

گی
رهن

ف

6/00001/00000جذب مردم به روستا و ماندگاری آنان در آنجا به خاطر احیای سنت ها و باورهای موجود روستا در سال های اخیر

6/88001/88000بهبود نگرش ها و رفتار روستاییان در زمینه ارتباط و زندگی با دیگر مردم در سال های اخیر 

7/75002/75000توسعه و پیشرفت روستا به سبب بهبود تغییرات فرهنگی و افزایش ارتباط بین مردم در سال های اخیر 

6/94001/94000بهبود سبک زندگی مردم و سبک فعالیت مردم در سال های اخیر

دی
صا

اقت

5/22000/22000افزایش میزان رضایت روستاییان از فعالیت های اقتصادی روستاها در سال های اخیر 

5/82000/82000افزایش راه های کسب و بهبود درآمد روستاییان در سال های اخیر 

6/80001/80000ایجاد شغل های جدید گردشگری، صنعتی، بازار و... در روستاها در سال های اخیر

6/59001/59000تغییر معیشت اهالی از کشاورزی به کارهای خدماتی روستاها دربرابر روستاهای دیگر
7/02002/02000تغییر الگوی کشت به سمت محصوالت درآمدزا و بازارپسند در روستاها در سال های اخیر

6/17001/1700رونق بازارچه های محلی بین راهی در روستاها و فروش محصوالت تولیدی در این بازارچه ها در سال های اخیر

6/37001/37000افزایش دلگرمی و تمایل مردم به زندگی در روستاها به علت سرمایه گذاری های دولتی 

6/55001/55000بهبود شرایط مالی، اقتصادی و معیشتی روستاها در سال های اخیر

6/70001/70000بهبود ارتباطات بین مکانی و سرمایه گذاری بخش در سال های اخیر

ی 
لبد

کا

8/25003/25000افزایش ساخت وسازهای ایمن و مقاوم در روستاها در سال های اخیر

6/56001/56000افزایش ساخت وساز برای اهداف تجاری و گردشگری و کارگاهی در روستاها در سال های اخیر 

7/08002/08000افزایش بنای ساختمان های زیبا و جذاب در روستاها در سال های اخیر 

8/14003/14000افزایش نوسازی و بهسازی ساختمان های روستاها در سال های اخیر

8/03003/03000افزایش بنای ساختمان های استاندارد و قانونمند در سال های اخیر 

7/68002/68000مصنوعی شدن چهره روستاها و افزایش ساخت و ساز به دلیل افزایش قیمت زمین در سال های اخیر

6/13001/13000بهبود زیرساخت هایی مانند جاده آسفالت، پل ها و... و عبورومرور در روستاها در سال های اخیر 

6/37001/37000افزایش تأسیسات آموزشی، بهداشتی، درمانی و... در روستاها در سال های اخیر 

طی
حی

م

7/62002/62000جذب گردشگران و سرمایه گذاران به روستاها به سبب آب و هوای خوش روستاها

6/59001/59000بهبود بهداشت و سالمتی محیط با افزایش همکاری مردم و مسئوالن روستاها در سال های اخیر 

5/72000/72000افزایش محافظت از گیاهان و کاشت درختان طبیعی با افزایش آگاهی و همکاری مردم و مسئوالن 

0/79000-4/2100افزایش محافظت از حیوانات و کمک به تجدید نسل آن ها با افزایش آگاهی مردم و اقدامات مسئوالن 

5/20000/20000کاهش نابودی جانوران و درختان روستاها در سال های اخیر بر اثر آگاهی و دلسوزی مردم

منبع: یافته  های تحقیق، 1394. 
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یافته های تحقیق حاضر نتایج محققانی مانند وودز )2011(، 
و  فیروزنیا  و   )2011( همکاران  و  رضوانی   ،)2011( سعیدی 
همکاران )2005( را تأیید می کند؛ زیرا بر پویایی روند تغییر و 
تحوالت فضاهای روستایی در ابعاد مختلف در عصر حاضر تأکید 
دارند. بااین حال نتایج تحقیق حاضر با یافته های محققانی که در 
زمینه روابط شهر و روستا در ایران کار کرده اند، همسو نیست؛ 
زیرا نتایج تحقیق حاضر از مناسب و سازنده بودن روابط روستاهای 
دلفارد با شهر جیرفت حکایت دارد. نتایج حاصل از تحلیل آمار 
تا 6( نشان داد که  سازمانی و مصاحبه و مشاهده )جداول 2 

تغییرات ملموس و عینی در زمینه سکونتی و معیشتی و جمعیتی 
روستاهای دلفارد ملموس است.

تحوالت فضایی مکانی و تحوالت اقتصادی اجتماعی، مدیریتی 
و کالبدی محیطی با یکدیگر رابطه دوسویه دارد. به عنوان مثال، 
دهستان دلفارد در دهه های قبل یک دره بود که نوع راه آن خاکی 
و بی کیفیت بود و با دیگر مکان ها  و فضاها به صورت محدود ارتباط 
داشت. فعالیت های دامداری مبتنی بر کوچ یا رمه گردانی رایج و 
کشاورزی آن سنتی بود؛ اما با احداث راه آسفالت تحوالت زیادی 
در روابط این دهستان با اطراف ایجاد شد. جاده کرمان-جیرفت-

جدول 6. نمودهای تغییرات ناشی از بازساخت از نظر معیارهای ده گانه.

میزان و نرخ تغییراتمؤلفه )توضیح(نوع تغییرات 

سهم تغییرات مسکن در ده سال اخیر بین 41/23 تا 90 درصد متغیر است.  تعداد خانه ساخته شده )نرخ ساخت مسکن(تغییرات مسکن

تغییر محصوالت 
کشاورزی

تغییر الگوی کشت و تعداد و نوع محصوالت 
رواج یافته و میزان جایگزینی محصول

محصوالت کشاورزی زیادی در ده سال اخیر به روستا آمده که این محصوالت عمدتاً باغی است. 
نرخ تغییرات نوع محصول کشاورزی بین 42/5 تا 62/53 محاسبه شده است.

در تغییرات گردشگری گردشگری  توسعه  نمودهای  و  نشانه ها 
روستا

شکل گیری اکوتوریسم در جنگل بنستان، تأسیس مجتمع رفاهی و گردشگری جاللی، کافی شاپ، 
قهوه خانه سنتی، برگزاری تورها و همایش کوهنوردی زمستانه و تابستانه، آبشار گلم دخترکش و 

رواج اجاره داری موقت باغ و خانه باغ ها  

تغییرات بخش 
تجارت و بازرگانی

 تغییرات در بازار روستا و مغازه های احداث شده 
و شیوه عرضه محصول

بین راهی،  محلی  بازارچه های  احداث  نانوایی،  سوپرمارکت،  احداث  بلوک زنی،  کارگاه  احداث 
فروشگاه ابزار کشاورزی

بازساخت الگوی 
اراضی

تعداد قطعات و اندازه قطعات زمین و میزان 
کوچک شدن قطعات اراضی )250 متری تا 2500 متری(، و قطره ای شدن بیشتر اراضی کشاورزیخردشدن اراضی

تغییرات کاربری 
زمین

و  کشاورزی  )از  زمین  کاربری  تغییرات  نرخ 
طبیعی به کاربری های مصنوع( 

روند افزایشی سهم کاربری مسکونی و مصنوع )سهم کاربری مسکونی روستاها بین 12/4 تا 
28/9 درصد متغیر است(. باوجوداین کاربری غالب کشاورزی است. باغداری و زنبورداری بر 

زراعت و دامداری چیره شده است.

تغییرات الگوی 
ارتباطی

در  تغییر  و  ارتباطی  مسیرهای  نوع  در  تغییر 
وسایل حمل ونقل

وسایل  افزایش  روستاها(،  به  ارتباطی شهر  مسیر  )آسفالت  شدن  ارتباطی  جاده  نوع  در  تغییر   
حمل ونقل شخصی

)نرخ اشتغال غیرزراعی( یا نسبت مشاغل نوین بازساخت معیشتی
به مشاغل سنتی مانند دامداری و کشاورزی 

بهبود شغل و درآمد به سبب رونق گردشگری، پروش ماهی، احیای کارگاه های بافندگی و صنایع 
دستی، توسعه بازارچه های محلی و فروش مستقیم محصوالت باغی و دامی، احیای باغداری و 

زنبورداری در بهار و تابستان

تغییرات اجتماعی از 
نظر ساختار سنی    

نسبت جوانان ساکن روستا به افراد میانسال 
و بزرگسال

به دلیل مهاجرت  تا 1390  داد که در سال های 1365  نشان  روند تحوالت جمعیتی روستاها 
بازگشت  با  بوده است؛ ولی در سال 1390  میانساالن و سالمندان غالب  جوانان، گروه سنی 
جمعیت جوان، ترکیب سنی جمعیت روستاها بهبود یافته است. تخلیه روستاها تا سال 1385 
به دلیل خشکسالی و بیکاری بود؛ ولی احیای آن به علت رونق گردشگری و درآمدزایی باغداری 

است.   

تغییرات اجتماعی ار 
نظر نرخ التقاط 

نسبت  یا  غیربومی(  افراد  سکونت  )نرخ 
خانوارهای غیربومی به کل خانوارهای ساکن

بیشتر خانوار با سکونت دائمی )نرخ 59/5 درصد تا 88 درصد(، سکونت موقتی )12 تا 40/5 
درصد( و 11 خانوار غیربومی )1/9 درصد تا 18/03 درصد( بین روستاها متغیر است.

تحلیل روند تغییرات و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد با تأکید بر نقش شهر جیرفت
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بندرعباس از وسط آن عبور کرد و حجم روابط با شهر جیرفت 
افزایش یافت. سپس رواج آبیاری قطره  ای، کشت محصوالت جدید 

به ویژه محصوالت باغی و تغییر شیوه های دامداری آشکار شد.

در دهه اخیر اندازه و تعداد روستاها بیشتر شده است و این 
از روستاها به عنوان مرکز  ادامه دارد. بعضی  تغییرات همچنان 
ارائه خدمات به بقیه روستاها انتخاب شد و روابط بین آن ها در 
زمینه های مختلف روبه گسترش است. نتایج آزمون تی نیز نشان 
داد در سال های اخیر تغییرات چشمگیری به ویژه در ابعاد کالبدی، 
فرهنگی و اجتماعی اقتصادی در روستاهای دلفارد رخ داده است 
که این تغییرات )به جز گویه افزایش ساخت وساز و مصنوعی شدن 
چهره روستا( عمدتاً مثبت و سازنده است. همچنین نتایج حاصل 
از الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی نیز نشان داد روستاهایی 
مانند دره ای، درمزار و انجیربازوییه که به مسیر ارتباطی نزدیک-

 تر است و فاصله کمتری با شهر جیرفت دارد، از بیشترین نرخ 
تغییرات و روندی پویا و فزاینده برخوردار بوده است.

اما  است؛  بسیارنزدیک  جیرفت  شهر  به  اگرچه  دلفارد  دره 
خوشبختانه از آثار منفی ارتباط با شهرها، مانند انتقال کارگاه ها 
انتقال  شهری،  کارگران  برای  روستا  خوابگاهی شدن  صنایع،  و 
منابع آب روستا به شهر جیرفت، هجوم شهرنشینان برای فشار 
بر اراضی و دیگر منابع روستا، اثرهای اجتماعی و فرهنگی به ویژه 
ناسازگاری و... دور بوده است. فضای اجتماعی و فیزیکی روستا 

به همراه نظم و جذابیت روبه تحول است و ناسازگاری اجتماعی و 
اقتصادی یا فشار زیست محیطی چشمگیری مشاهده نمی  شود. 
تنها مواردی که ممکن است حساسیت محیطی یا ناسازگاری 
کالبدی را به وجود آورد، سبک ساخت وسازهای ساکنان است که 
چهره روستا را از این نظر به سمت مصنوعی شدن می کشاند و این 
موضوع باید در برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد. البته امروزه بنیاد 
مسکن الگو و طرح های مسکن را با تأکید بر شرایط و مصالح بومی 

تهیه کرده و در حال اجرای آن هاست.

بعضی  از  حفاظت  در  نیز  زیست محیطی  نظر  از  عالوه براین 
گونه های جانوری و گیاهی کوتاهی شده است که امروزه اداره کل 
با جدیت  از مردم داوطلب محلی  به کمک برخی  منابع طبیعی 
در حال جبران این خسارت است. باوجوداین مردم نیازهای خود را 
به راحتی از شهر تأمین می کنند و بسیاری از کارکردهای شهری )چه 
مصرفی و چه تولیدی( در خود روستا تأمین می شود و مردم دلفارد 
احساس فاصله یا انزوای جغرافیایی ندارند. بنابراین از ویژگی های 
تغییرات بازساختی در دلفارد می توان به تحقق توسعه کارکردهای 
شهری در این روستاها اشاره کرد. ویژگی این چنینی زمینه بهبود 
معیشت و زندگی ساکنان فضاهای روستایی را فراهم می آورد. تجربه 
دلفارد نشان می دهد بدون اینکه در منطقه وسیع دلفارد شهری 
ایجاد شود، کارکردهای شهری در حال تحقق است و تغییرات ناشی 
از آن در بیشتر زمینه ها ارگانیک و سازنده است. در پاسخ به پرسش 
تحقیق می توان نتیجه گرفت که تغییر و تحوالت نواحی روستایی 

iQ و رتبه  بندی  گزینه ها.  ،λ جدول 7. مقادیر محاسبه شده واریانس ها، مقدار

شاخص
گزینه

ϭ2(Qi
(1))ϭ2(Qi

(2))λiQرتبه

0/000400/01360/97182/77523انجیر بازوییه

0/000430/01440/97122/82722درمزار

0/000350/01270/97322/70125قلعه

0/000290/01070/97372/55649دهنه زورک

0/000240/00970/97622/491810جگاه

0/000440/01470/97102/83311دره ای

0/000390/01310/97132/73934رزشیرین

0/000350/01250/97292/68536باغ علی شیر

0/000320/01160/97342/61618بچگی

0/000310/01160/97382/63287بنستان
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دهستان دلفارد در بیشتر زمینه ها روندی پویا و زاینده دارد. 

درراستای  می شود  پیشنهاد  تحقیق  نتایج  به  توجه  با 
روستایی  نواحی  در  بازساخت  از  ناشی  تغییرات  مطلوب کردن 
افزایش  و  یکپارچه  روستایی  توسعه  سیاست  دلفارد  دهستان 
مشارکت شبکه ها در سیاست  گذاری )بازآفرینی( مدنظر قرار گیرد 
و راهبردهای »متنوع سازی« و »تأکید بر توان و تولید درونی 
اتخاذ شود. همچنین  روستایی  برنامه ریزی  نظام  در  روستاها« 
الزم است راهکارهایی مانند نظارت بر مسئله خریدوفروش زمین 
و ایجاد الگوی منظم اراضی و راه ها )هدایت تغییرات به سمت 
باغداری  و  گردشگری  بخش  توسعه  فضایی کالبدی(،  پایداری 
)هدایت تغییرات به سمت پایداری اقتصادی(، نظارت و کنترل 
ورود غیربومیان )هدایت تغییرات به سمت پایداری اجتماعی( و 
غنی سازی و حفاظت جنگل و مرتع و مراقبت بهداشتی از محیط 
جدی  به صورت  محیطی(  پایداری  به سمت  تغییرات  )هدایت 

مدنظر مسئوالن دولتی و محلی قرار گیرد.

تحلیل روند تغییرات و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد با تأکید بر نقش شهر جیرفت
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