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ABSTRACT
This descriptive and analytical study analyzes the functional and spatial changes in the rural areas of Dehestan Dlfard. Qualitative and quantitative methods, including observations and questionnaires, were
used for collecting the data. Descriptive statistics and data analysis methods and techniques of assessment 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 proportion 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.

Extended Abstract

T

1. Introduction

he aim of this study is to examine the
functional- structural changes in the villages 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 villages and 44 farms in this district. In line with the objective, 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 questioner. For the analysis of data, descriptive statistics (calculated mean difference) and mathematical techniques
(techniques assessment of the cumulative weight) were
used. The population included residents, local authorities, and village councils and Dalfard Rural municipality.
The sample size was determined using Cochran’s formula: 386 villages in 10 districts with a population of quota
per share was distributed. The following changes were
evaluated: changes in housing, communication paths pattern changes, changes of land use, change the pattern of agricultural 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 reform, physical rebuild, environmental rebuild). In order to
test the hypothesis of "functional structural changes in rural 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 patterns, 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 findings of previous researchers because the dynamics of change
in rural areas focus on different aspects.
The results of the analysis of institutional statistics, interviews, and observation shows the tangible and concrete
changes in the field of residential, economic and rural population Dalfard tangible. T-test results indicated significant
changes in recent years, especially in the physical, cultural,
and socio-economic aspects, and these changes are positive 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.

improve the livelihoods and lives of people in rural areas.
Dalfard shows that the urban functions are realized without 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 rural market, the purchase and sale of land and pressure
groups also monitor the performance of the manufacturer (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 cottages, 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 emphasized (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 existing 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.

4. Discussion
The reform changes in Dalfard features may have resulted from urban functions in these villages. These features
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تحلیل روند تغییرات و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد با تأکید بر نقش شهر جیرفت
علی حاجینژاد* ،1ابوذر پایدار ،2حبیباهلل بیاد

3

 -1دانشیار ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 -2استادیار ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 -3کارشناس ارشد ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

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

کلیدواژهها:
توسعه پایدار،
کارکردهای شهری،
تحوالت روستایی،
مدل ارزیابی تولید وزنی
تجمعی ،دهستان دلفارد

هدف تحقیق حاضر تحلیل روند تحوالت ساختاریکارکردی 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
کمی و کیفی استفاده شده بود.
چگونه است؟ نوع این تحقیق توصیفیتحلیلی بود و در آن برای گردآوری و تحلیل دادهها از روشهای ّ
برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی با ابزار بررسی آمار سازمانی و پرسشنامه و برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و الگوی
ارزیابی تولید وزنی تجمعی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ساکنان ،صاحبنظران محلی و شورا و دهیاران روستاهای
دهستان دلفارد بود .حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 386 ،نفر تعیین و با روش سهمیهای 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 سالهای اخیر تغییرات چشمگیری ،بهویژه در ابعاد
کالبدی و فرهنگی و اجتماعیاقتصادی ،در روستاهای دلفارد رخ داده بود که این تغییرات عمدتاً مثبت و سازنده بهحساب میآمد .همچنین
یافتههای حاصل از الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی نشان داد که روستاهای درهای ،درمزار و انجیر بازوییه بیشترین نرخ تغییرات را داشته
است .با توجه به یافتهها میتوان فرضیه تحقیق را تأیید کرد و نتیجه گرفت در دهه اخیر تغییر و تحوالت نواحی روستایی دهستان
دلفارد در بیشتر زمینهها روندی پویا و زاینده دارد.

 .1مقدمه
روند تغییرات سکونتگاههای انسانی از گذشته تاکنون ،تداوم داشته
است و این تغییرات تابع دو دسته عوامل درونزا و برونزا انجام
میشود .این روند که میتواند مثبت یا منفی باشد ،نقش عوامل
مختلف درونی مانند عوامل طبیعی و اجتماعیاقتصادی و عوامل
بیرونی مانند تأثیر حکومت و تصمیمات سیاسی و ارتباط با فضاهای
شهری و روستایی دیگر را بر تحوالت نواحی روستایی نشان میدهد.
در عرصههای مختلف مکانیفضایی ،عوامل گوناگونی به ساختار
سکونتگاههای روستایی ویژگی میبخشد .شکل و الگو و عملکرد
سکونتگاههای روستایی نمایانگر نحوه تعامل عوامل محیطیاکولوژیک،
مناسبات اجتماعیاقتصادی ،مجموعه سیاستگذاریها و روندهای
مکانیفضایی در بستر زمان است ) .(Saidi & Ahmadi, 2011تأثیرات
سکونتگاههای بیرونی بر روند تغییرات و توسعه روستاها در قالب
نقش «خالق یا گسترشی» یا نقش «انگلی» شناخته شده است.
همچنین تأثیرات سیستم حکومتی و تصمیمگیریهای سیاسی نیز

در قالب نقش «زمینهساز و تسهیلگر توسعه» یا نقش «کارگزار و
مجری امور» بررسی میشود.
در طول زمان سکونتگاههای روستایی بهعنوان فضایی جغرافیایی،
خواسته یا ناخواسته ،همواره متأثر از عوامل گوناگون طبیعی،
اجتماعیفرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در حال تغییر و تحول و تکامل
بوده است .در میان عوامل مؤثر بر روند تحوالت بهوجودآمده در فضاهای
سکونتگاهی ،نقش برنامهریزی انسانی ،بهویژه در سده اخیر ،از اهمیت
بیشتری برخوردار بوده است ).(Rahmani Fazli & Parishan, 2009
رواج شیوههای نوین معیشت و زندگی در مناطق روستایی ،چهره
مناطق روستایی را دگرگون و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و
اکولوژیکی جدیدی را خلق کرده است (Rezvani, Sadeqlo, & Sojasi
 .)Kedari, 2011دگرگونی ساختاریکارکردی سکونتگاههای روستایی،
با تحول شیوه زیست روستاییان همراه میشود و بدینسان بستری
برای تبدیل سکونتگاههای روستایی به عرصههای درحالگذار فراهم
میآید .تحول و دگرگونی در فعالیتها و ویژگیهای اجتماعی و
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اقتصادی سکونتگاههای روستایی بهعنوان پدیدهای پویا ،از طریق
گسترش فیزیکی و کالبدی روستا و افزایش کارکردها و افزایش
جمعیت در سکونتگاه مشخص میشود که در این میان تعدادی
از سکونتگاهها را به خود وابسته میکند و در بعضی موارد از رشد و
گسترش درخور توجهی برخوردار میشود .بنابراین فرایندهای توسعه
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورها نواحی روستایی
را دوباره شکل میدهد ).(Labrianidis, 2004
تحوالتی که در همه عرصههای زندگی روستایی رخ داده است،
پارهای از روستاها را در مسیر توسعه (فراز) و تعدادی را رو به رکود
(سراشیبی) قرار داده است .بااینحال بسیاری از مناطق روستایی
کشور در فرایند چنین تحوالتی ،با پویایی ساختاریکارکردی همراه
و روند توسعه آنها مطلوب است .همه مناطق روستایی درجه پویایی
یکسانی ندارد؛ برایناساس تشخیص درجه تحوالت نواحی روستایی
در پهنه جغرافیایی میتواند در تعیین راهبردها برای ادامه برنامهریزی
و مدیریت توسعه نواحی روستایی مؤثر باشد ).(Wirth, 1938
مجموعه روستایی دلفارد که در  45کیلومتری شمالغربی
شهرستان جیرفت قرار گرفته ،در سالهای اخیر تحوالت
گوناگونی را پشتسر گذاشته است .تحوالت ساختاریکارکردی
در دهستان دلفارد عبارت است از :موقعیت مکانی مناسب منطقه،
قرارگرفتن آن بر سر راه ارتباطی جیرفتکرمان و جیرفتبافت،
اختالف فاحش دمای این دهستان درهای با شهر جیرفت ،هوای
مطلوب و تنوع جاذبههای گردشگری آن .همچنین بهدلیل تنوع
روستاهای این دهستان و نمود ظواهر متفاوتی از تغییرات در
آنها ،سنجش میزان تحوالت ساختاریکارکردی و شناخت
عواملی که در تحوالت روستایی نقش داشتهاند ضرورتی بنیادین
است .اگر این امر در دستور کار تصمیمگیران و برنامهریزان
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 جغرافیدانان ،بهعنوان ناظران
و مشاوران واقعی توسعه مکانی این است که کیفیت و جهت
تغییرات اقتصادیاجتماعی و مکانیفضایی را رصد کنند ،میتوان
هدف تحقیق حاضر را تحلیل روند تحوالت ساختاریکارکردی در
روستاهای دهستان دلفارد دانست .همسو با هدف ،سؤال تحقیق
بدینصورت مطرح شده است :روند تغییر و تحوالت روستاهای
دهستان دلفارد در دهه اخیر چگونه است؟

 .2مروری بر ادبیات موضوع
پیشینه تحقیق

در زمینه تحوالت ساختاریکارکردی روستاها پژوهشهای
بسیاری انجام و نتیجه آنها در سه گروه ارائه شده است :نقش
رابطه شهر و روستا بر روند تغییرات و توسعه روستاها ،نقش
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

سیاستگذاریها در روند تغییرات فضاهای روستایی و نقش
عوامل و مناسبات درونی روستاها بر روند تغییرات روستاها.
درادامه به مهمترین این پژوهشها اشاره میشود:
 .1یانکسون ( )2004در تحقیق خود با عنوان «شهرهای کوچک
و توسعه غیرمتمرکز در غنا» نتیجه گرفت که هدف افزایش امکانات
و تقویت سرمایهها در نواحی تنها رشد اين مراكز نيست؛ بلكه
تقويت پيوندهاي روستاشهري و تقويت كشاورزي در پسكرانهها و
بهوجودآوردن فرصتهاي اشتغال براي كشاورزان است.
 .2رضوانی ( )2000در تحقیق خود با عنوان «تحلیل الگوی روابط
و مناسبات شهر و روستا در نواحی روستایی اطراف تهران» نشان داد
که شکلگیری کارکردهای روستاهای اطراف تهران بهدلیل تحوالت
کالبدی ،فضایی و اقتصادیاجتماعی بهصورت خودجوش بوده و
اثرات نامطلوبی را هم بر روند تغییرات روستاهای اطراف و هم بر خود
شهر تهران برجای گذاشته است.
 .3میرزایی و همکاران ( )2013در 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
نامطلوب میدانند .در این تحقیق مهمترین فرایند مؤثر بر روند
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.
 .4علیزاده و همکاران ( )2013در تحقیق خود با عنوان
«بررسی روابط شهر و روستا (روستاهای دهستان عشقآباد با
شهر نیشابور)» نتیجه گرفتند کیفیت تأثیرگذاری شهر نیشابور
بر روستاهای دهستان عشقآباد بهدلیل نبودن امکانات کافی،
نزدیکی فاصله ،اختالف فاحش سطح خدمات بین نیشابور و
دهستان عشق آباد و ...نامطلوب است.
 .5سعیدی ( )2011در تحقیق خود با عنوان «پویش
ساختاریکارکردی؛ رویکرد نظاموارگی در مطالعات مکانیفضایی»
نتیجه گرفتند که پویش ساختاریکارکردی بر این باور استوار است
که میان ساختار و کارکرد پدیدههای مکانیفضایی نوعی پیوستگی
نظاموار حاکم است و یکی بدونحضور متناسب دیگری ،امکان تحقق
نمییابد .نگاه ساختاریکارکردی میکوشد بر پایه شناخت نظامهای
مکانیفضایی ،توسعهپذیری نظامهای مکانیفضایی را وارسی کند.
 .6وودز ( )2011در تحقیق خود با عنوان «جغرافیای روستایی؛
فرایندها ،واکنشها و تجربههای بازساخت روستایی» نشان داد
الگوهای جدید زندگی چشماندازهای نواحی روستایی را دچار تغییر
و تحول میکند :تحولی که سبب گسترش ناموزون سکونتگاههای
روستایی و تغییر الگوهای زراعی بوده است .وی نقش جهانیشدن
را بر تحول روستاها بررسی و تحوالت کشاورزی و اقتصادی
روستاها ،تغییر اجتماعات محلی و تغییرات زیستمحیطی نواحی
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روستایی را تشریح کرد.

شهري در مقياس منطقهاي و محلي استوار است.

 .7البریاندیس ( )2004در تحقیق خود با عنوان «آینده تغییرات
در نواحی حاشیهای و روستایی اروپا» نتیجه گرفت که در بازساخت
روستایی تفاوت در ساختهای 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
چشمانداز طبیعی را دربرمیگیرد.

رواج راهبردهای توسعه بازارمحور و تأکید بر تولیدهای
کشاورزیِ صادراتی از پیوند اقتصادی روستاها با بازارهای بیرونی
حکایت دارد که شهرها در اینجا بهعنوان بازیگری کلیدی در
پیوند پسکرانههای روستایی با بازارهای محلی و فرامحلی عمل
میکند) . (Tacoli, 2003بهطورکلی تأثیرگذاری شهرها بر روستاها
با دو الگوی «انگلی» و «گسترش یا خالق» شناخته میشود .اگر
تأثیرگذاری شهر بر روند توسعه روستایی در قالب بهرهبرداری
بیشتر از منابع روستایی باشد ،جریان یکطرفه و بهرهبرداری شهر
از روستاهای پیرامون است و مفهوم شهر انگلی را متبادر میکند
) .(Afrakhteh, 1999مطالعاتی 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.

مبانی نظری

فرایندهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در بسیاری از
کشورها ،نواحی روستایی را دوباره شکل میدهد). (Labrianidis, 2004
هریک از سکونتگاههای موجود در یک قلمرو تقسیمات اداری و
سیاسی در درجه متفاوتی از تحوالت ساختاریکارکردی و تغییرات
در سبک زندگی و فعالیت قرار دارد .دراینمیان مثبتبودن تحوالت
نواحی روستایی کشور میتواند نابرابری سطح توسعه در بین نواحی
مختلف را در فضای جغرافیایی کشور کاهش دهد .این امر از اهداف
بنیادین سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه پایدار برای ایجاد تعادل
فضایی بهشمار میرود ) .(Rezvani et al., 2011طی دههای گذشته،
تغییر و تحوالت زیادی در سیستمهای سکونتگاهی در جهان رخ
داده است .در سالهای اخیر در نواحی روستایی ،فعالیتهای سودآور
درحالجایگزینی با کشاورزی سنتی و فعالیتهای کمبازده است.
موضوعی که خود در اثر تغییرات فناورانه و آگاهی انسان صورت
میگیرد و منشأ تغییرات در ترکیب نیروی کار ،جابهجایی انسان،
شیوههای تولید ،تقسیم کار و تغییرات روابط اقتصادیاجتماعی
میشود .درنهایت ،نتیجه چنین تغییراتی به تغییرات الگوهای
مکانیفضاییمیانجامد.
در تغییرات نقاط روستایی عوامل متعددی مانند موقعیت و
ویژگیهای طبیعی و ارتباطات فیزیکی و غیرفیزیکی دخیل است.
بهعبارتدیگر ،توسعه فضاهای جغرافیایی درواقع باید تابع عوامل
درونزا باشد؛ اما درعینحال عوامل برونزا بهویژه میزان و کیفیت
ارتباط با فضاهای شهری و همچنین سیاستگذاریها و تصمیمات
دولتی در زمینه ارائه خدمات و امکانات به فضاهای روستایی نقشی
بسیار تعیینکننده دارد.
درباره نقش ارتباط فضاهای سکونتگاهی با یکدیگر بر روند تغییرات،
داگالس معتقد است اگر روابط بین روستاها ،شهرکها و شهرها
بهصورت شبکهای ایجاد و کارکردهای ارتباطی ،آموزشی ،بهداشتی،
زیرساختی و ...برقرار شود عالوهبر رفاه ،رشد پایدار اقتصادی نیز
فضايي
محقق خواهد شد .درحقیقت با هندسي تلقيكردن سازمان
ِ
فعاليت ،نظريه نظام شبکهای سکونتگاهها شکل میگیرد که بر
پیوندهای شهریروستایی تأکید دارد ) .(Douglass, 1999اين نظريه،
نگرشي نسبتاً متنوع و منعطف و جامعنگر به توسعه منطقهاي را
پيش ميكشد كه بر هماهنگسازي و ادغام توسعه روستايي با توسعه

در کشور ایران که اقتصاد سیاسی و نفتی نقشی تعیینکننده
در وضعیت خدماتی و سطح امکانات دارد ،سطح برخورداری و
توسعهیافتگی فضاهای روستایی عمدتاً ناموزون است و برحسب
فرصتها و استعدادهای درونی مکانها نیست؛ اما ازآنجاییکه نظام
سیاسی حاکم بر سرزمینها تعیینکننده وضعیت و کیفیت چنین
عواملی است ،نقش نظام سیاسی ،درجه تمرکز آن ،ویژگیهای
اقتصاد سیاسی و کیفیت تصمیمات مسئوالن در ارائه خدمات و
امکانات و درنهایت ،تحقق توسعه پایدار روستایی را اساسی میدانند.
نقش واقعی دولت در توسعهیافتگی روستایی را عمدتاً میتوان
در زمینهسازی و توسعه بخشهای زیرساختی ،گردشگری،
رفاهی ،تولیدی و صنعتی دانست و نقش تسهیلگری دولت در
محرومیتزدایی بهقدری مهم است که نمیتوان آن را با نقش مردم
محلی ،سرمایهگذاران خصوصی و سرمایهگذاران خارجی جایگزینی
کرد ) .(Lotfi, Ahmadi, & Hassanzadeh, 2009بنابراین میتوان گفت
که نقش دولت در بازساخت اقتصاد روستایی باید سیاستگذاری
و زمینهسازی باشد؛ درحالیکه امروزه به پشتوانه اقتصاد نفتی،
دولت خود را بهعنوان کارگزار و متصدی نشان داده است .متأسفانه
دخالتهای دولت در توسعه روستایی کشور ایران معطوف به
جنبههای سیاسی ،مذهبی ،فرهنگی و حتی ایدوئولوژیکی است و
کمتر به جنبههای اقتصادی و اجتماعی توجه دارد ).(Lotfi et al., 2009
در کشورهایی با نظام سیاسی بسیط و اقتصاد نفتی ،دو عامل
اقتصاد نفتی و ساخت سیاسی در ارتباط با یکدیگر سبب شده
است که دولت خود را کمتر نیازمند مردم و مکانهای جغرافیایی
ببیند و درنتیجه ،برخی مناطق و حوزههای جغرافیایی کشورها که
استعداد و ظرفیت باالیی دارند ،ممکن است در چرخه برنامهریزی
و مدیریت واقع نشوند ).(Gwartney, Holcombe, & Lawson, 1998
امروزه تولید و تغییر فضاهای سکونتگاهی در سطح چشمگیری به
اقتصاد سیاسی بازمیگردد .دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا اصوالً فضا را
پدیدهای میداند که تولید میشود و تغیر میکند .نتیجه تالشهای
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صاحبنظران برای کشف سازوکارهای حاکم بر تولید و بازساخت
فضا این است که اقتصاد سیاسی بهمثابه ریشه و علت بنیادین تولید
و بازساخت فضاهای سکونتگاهی بهشمار میآید .در اینجا بر رابطه
تنگاتنگ سیاست ،اقتصاد و جامعه تأکید میشود.
دیوید هاروی در ارتباط بین بازساخت فضا و فرایندهای
اجتماعی معتقد است که درک فضا و پیچیدگیهای آن مستلزم
شناخت فرایندهای سیاسیاجتماعی و بالعکس ،شناخت فرایندهای
سیاسیاجتماعی مستلزم درک اشکال و تحوالت فضایی است.
سیمای فضایی هر مکان جغرافیایی درواقع نشاندهنده ارتباطات
اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن است ).(Alsayyad, 1993
چنین برداشتی الگوی توسعه را فرایندی از پایین به باال میداند
که زمینه بهبود معیشت و زندگی ساکنان یک فضای جغرافیایی
را فراهم میآورد .درباره چنین تحوالتی ،دیدگاهها و رویکردهای
متعددی وجود دارد که از بارزترین آنها میتوان به رویکرد توسعه
روستاشهری داگالس و کارکردهای شهری راندینلی (Douglass,
) ،1999دیدگاههای جامعهشناسان توسعهگرا (طرفداران نظریه
نوسازی) با پیشگامی مرتون و پارسونز (که توسعه را ذاتی ساختار
اجتماعی و تغییر اجتماعی را ناشی از عوامل خارجی میدانند)
) ،(Ghafari, 1999رویکردهای ساختارگرا و کارکردگرا ،پویش
ساختاریکارکردی و نظریه چرخه حیات اشاره کرد .در جغرافیای
ساختاری ،شرایط و ساختارهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی بر توزیع ثروت و درآمد و قدرت حاکمیت دارد و این
ساختارها شیوه زندگی و مسیر تحرک اجتماعی انسان را تعیین
میکند ).(Unwin, 1992
فرض اساسی نظریه پویش ساختاریکارکردی بر این واقعیت
استوار است که کلیت نظام فضایی در محیط خود ،در تعاملی
چندبُعدی و بسیار پیچیده بین اجزای گوناگون محیطیاکولوژیک
و اجتماعیاقتصادی قرار دارد که در نتیجه با نوعی پویایی در گذر
زمان ،پیوسته در معرض تغییر قرار دارد ) .(Saidi, 2012بدینترتیب
پویش ساختاریکارکردی بهمثابه نگرشی کاربردی هم با ساختها و
کارکردهای ذهنی و هم با ساختهای عینی سروکار دارد.
نظریه «چرخه حیات» نیز قابلیت تبیین تحوالت رخداده در

روستاها را دارد .در اکولوژی اجتماعی ،موضوع چرخه حیات با
عنوان توالی و تسلسل اکولوژیکی مطرح شده است .این موضوع
به همه تغییرات اجتماعیفرهنگی اطالق میشود که درنتیجه
حرکتهای جمعیتی و گروهی حاصل میآید ).(Shakoi, 1987
برمبنای این الگو هر محصول و کسبوکار یا هر پدیده در یک برهه
از زمان شکل میگیرد (متولد میشود) ،رشد میکند و به مرحله
بلوغ میرسد ) .(Aliahmadi, 2001در روند روبهرشد بهکارگیری
چرخه حیات در تحلیل شکلگیری سازمان تسلیمی ( )1997بیان
میکند که سازمان (در اینجا روستا) در محیط قرار دارد و محیط
هم برای خودش متناسب با آن دوره زمانی دچار تحوالتی میشود؛
یعنی سازمان مراحلی را پشتسر میگذارد 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 میشود .گذار در این رویکرد در ارتباط با پایداری و ماندگاری
سکونتگاههای روستایی مطرح میشود که میتواند در ارتباط با
سکونتگاههای دیگر زمینه احیای رشد ،برآوردن نیازهای اساسی،
حفاظت و توجه به منابع پایه ،بهرهبرداری مناسب از فناوری و پیوند
محیط و اقتصاد را برای بهرهبرداری پایدار و مستمر فراهم آورد.
معیارها و شاخصهای سنجش میزان تغییرات در نواحی روستایی

معیار سنجش تغییرات در نواحی روستایی ،شاخصهایی است
که میتواند ابزار مفیدی برای برنامهریزی و مدیریت روستایی
بهشمار آید و ابعاد مختلف تحوالت را بهخوبی منعکس سازد .در
تحقیق حاضر ،مبنای عمل در گزینش شاخصها در ابتدا براساس
پیشینه داخلی و خارجی و مبانی نظری بود و پس از تطبیق با
شرایط منطقه مطالعهشده ،درنهایت از ده شاخص برای سنجش
میزان تغییرات استفاده شد (جدول شماره  .)1هچمنین میتوان
این معیارهای دهگانه را در قالب ابعاد توسعه روستایی (کالبدی،
اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی) خالصه کرد (تصویر شماره .)1
منطقه بررسیشده

مرکز دهستان دلفارد روستای رضیآباد از بخش ساردوییه در

جدول  .1ابعاد تغییرات در نواحی روستایی.

تغییرات مسکن
تغییرات کالبدی

تغییرات الگوی اراضی کشاورزی
تغییرات الگوی مسیرهای ارتباطی

تغییرات گردشگری
تغییرات اقتصادی

تغییرات نوع کاربری زمین
تغییرات محیطی
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تغییرات گونههای گیاهی و جانوری
تغییرات در نحوه بهرهبرداری از منابع

تغییرات الگوی محصوالت کشاورزی
تغییرات بخش تجارت و بازرگانی
تغییرات معیشتی

تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی از نظر ساختار سنی
تغییرات اجتماعی ار نظر نرخ التقاط
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بررسی روند تغییر و تحوالت روستاهای دهستان دلفارد

فرایندهای
مؤثر بر
تحوالت
روستاها

روابط و مناسبتهای
فضاییمکانی در سطح
بینالمللی و ملی و محلی

عوامل درونی (عوامل
طبیعی ،سیاسیمدیریتی،
اجتماعی ،اقتصادی و
ارتباطی)

اقتصاد سیاسی
(ایدئولوژی ،کیفیت
سیاستگذاریها و)...

تغییر الگوهای مکانیفضایی

اجتماعی

اقتصادی

کالبدی

محیطی

مدیریتی

تصویر  .1الگوی مفهومی تحقیق.

تصویر  .2موقعیت دهستان دلفارد در کشور ایران ،استان کرمان و شهرستان جیرفت.
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30کیلومتری شمالغربی شهرستان جیرفت است .این دهستان
بین طول جغرافیایی  57درجه و  31دقیقه تا  57درجه و 49
دقیقه و عرض  28درجه شرقی و  46دقیقه تا  29درجه و  1دقیقه
شمالی قرار دارد .دهستان دلفارد با مساحت  481/562کیلومترمربع
16/1درصد از وسعت ساردوییه را دربرمیگیرد .در محدوده این
دهستان  22روستا و  44مزرعه وجود دارد (تصویر شماره .)2

 .3روششناسی تحقیق

روش گردآوری دادهها ،کتابخانهای 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 بهصورت آزمایشی پرسشنامه را
تکمیل کردند ،اصالح شد و روایی صوری و محتوایی آن ارتقا یافت.
پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ  0/924بهدست
آمد که میزان مطلوبی محسوب میشود .روش تحلیل دادهها استفاده
از نرمافزار اکسل ،آمار توصیفی و الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی
( )WASPASبود.
یکی از متغیرهایی که میتواند در انتخاب الگوی تصمیمگیری
مدنظر باشد ،میزان دقت این الگوهاست .ترکیب دو الگو میتواند میزان
دقت تحلیل را باال برد (Zsvsdskas, Turskis, & Antucheviene, 2012).
میزان دقت الگوهای  WSMو  WPSبهخوبی شناخته شده است .این
الگوها در مسائل پیچیده تصمیمگیری کارایی فراوان و نتایج حاصل از
آن دقت بسیاری دارد.
میآید:
درادامه مراحل الگو ارزیابی تولید وزنی تجمعی 
n

∑x

ij

=
)QI (1

j =1

براساس الگوی تولید وزنی ( 1)WPMاهمیت نسبی گزینه  iام
بهعنوان  Qi 2نشان داده میشود که به صورت تابع زیر تعریف
میشود ):(Bridgman, 1922
wj

n

) ∏ (x
ij

Q ( 2) i = max

j =1

سعی شده معیاری ترکیبی برای تعیین اولویت هر گزینه بهکار رود
)1. Weighted Product Model (WPM
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=
)Qi 0.5Qi (1) + 0.5Qi (2
wj

=
, λ 0,...1

n

) ∏ (x
ij

) xij w j + (1 − λ

n

∑

=
Qi λ

=j 1 =j 1

نوع تحقیق حاضر توصیفیتحلیلی بود و در آن برای گردآوری و
تحلیل دادهها از روشهای کمی و کیفی استفاده شد .جامعه آماری
این پژوهش را ساکنان ،مسئوالن و صاحبنظران محلی روستاهای
دهستان دلفارد تشکیل میداد .حجم جامعه نمونه با استفاده از
فرمول کوکران 386 ،نفر تعیین و با روش سهمیهای برحسب سهم
جمعیتی بین روستاهای دهگانه توزیع شد.

× wj

که در آن سهم برابری از ( )WSMو الگوی تولید وزنی برای ارزیابی
گزینهها داده شود ):(Saparauskas, Zavadskas, & Turskis, 2011

مقادیر بهینه  λمیتواند با گسترش تابع زیر محاسبه شود:
) )σ 2 (Qi (2
) )σ 2 (Qi (1) ) + σ 2 (Qi (2

=λ

واریانسهای ) ) Q 2 (Qi (1و ) ) Q 2 (Qi (2با کمک توابع زیر
محاسبه میشود:
) w j 2σ 2 (x ij
2



)  σ 2(x
ij





n

ij

∑x

= ) σ (Qi
2

)(1

j =1

 n
w
( xij ) j × wij

 j =1
)  ( xij ) w j ( xij ) (1− w j




∏

n

∑

= ) ) σ 2 (Qi ( 2

j =1

برآورد واریانس مقادیر معیارهای استانداردشده اولیه از طریق
فرمولی محاسبه میشود که درادامه میآید:
2

) σ ( xij ) = (0.05 xij
2

 .4یافتهها
درراستای پاسخ به سؤال تحقیق حاضر (روند تغییر و تحوالت
نواحی روستایی دهستان دلفارد در دهه اخیر چگونه است؟) ،نتایج
حاصل از تحلیلهای انجامشده روی ابعاد مختلف تغییرات در
نواحی روستایی استفاده شده است .اگر در یک دستهبندی تغییرات
روستایی در قالب تغییرات جمعیت و مسکن و نوع فعالیت دانسته
شود ،میتوان به کمک تحلیلهایی تغییرات روستاهای دلفارد را
نشان داد که روی دادههای سازمانی ،مصاحبه ،مشاهده و پرسشنامه
انجام شده است.
سنجش تحوالت روستاها براساس یافتههای 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  2تا  4ارائه شده
است .شاخصها و معیارهای ارزیابی تغییرات (جدول شماره .)1در
سه بُعد تغییرات جمعیتی و سکونتی و فعالیتی قرار دارد .دادههای
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جدول  .2تحوالت جمعیتی به تفکیک روستا طی دوره  1365تا .1390
سرشماری 1365

نام روستا

سرشماری 1375

سرشماری 1390

سرشماری 1385

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

بچگی

4

10

4

10

2

8

80

360

بنستان

4

6

1

6

3

11

61

257

دهنه زورک

38

218

66

400

100

605

96

356

انجیر بازوییه

61

167

20

102

23

84

80

269

قلعه

21

139

38

195

27

126

31

125

رزشیرین

12

53

23

93

30

116

82

290

جگاه

23

50

35

214

32

135

93

397

باغ علیشیر

16

30

27

138

48

265

169

608

درمزار

56

212

25

111

30

95

77

257

درهای

19

63

35

206

74

397

191

789

مجموع

244

948

274

1475

369

1842

960

3708

نشان میدهد که الگوی مسکن در روستاهای دلفارد درحالتغییر
و بیشتر بهسمت خانهباغی در حرکت است .در سالهای اخیر،
بهویژه در روستاهایی مانند انجیربازوییه ،خانهباغها با هدف تفریح
و گذران اوقات فراغت درحالافزایش است.

الزم برای تحلیل میزان تغییرات روستاهای دلفارد در این سه بُعد
از طریق آمار سازمانی و مصاحبه با دهیار و مشاهده بهدست آمد
و تحلیل شد .نتایج این تحلیل در جداول  2تا  5ارائه شده است.
همانطورکه جدول شماره  2و تصاویر شماره  3و شماره  4نشان
میدهد ،تغییرات جمعیتی و تعداد خانوار روستاها تا قبل از سرشماری
 1385روند افزایشی آرام ،اما از سال  1385اکثر روستاها روندی
افزایشی سریعی داشته است.

بازساخت کشاورزی از نظر نوع کشاورزی و الگوی کشت باغها
نیز یکی از دیگر پدیدههایی است که در فرایند تغییر روستایی در
روستاهای دلفارد شاهد آن هستیم .همانطورکه جدول شماره 4
نشان میدهد ،نرخ تغییرات بسیارچشمگیر است.

براساس جدول شماره  3که میزان تغییرات روستاها را از نظر
شاخصهای نرخ نوسازی مسکن و ایجاد خانهباغ (مسکنباغ)
نشان میدهد ،نرخ تغییرات ناشی از بازساخت در حوزه مسکن
چشمگیر و عمدتاً بیش از 50درصد است .بیشترین تغییرات در
روستای انجیر بازوییه و درهای و باغ علیشیر است .جدول نامبرده

ازآنجاییکه مسیرهای ارتباطی در روستاهای دلفارد توسعهیافته
و گردشگری درحالتوسعه است ،نوع و گونه باغهای روستاییان نیز
درحالتحول است .محصوالت باغی عمدتاً درخدمت گردشگری
4000

3708
1842

1390

1475

1385

2000

948

1365

1375

0

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

960
369

1390

1385

247

1375

244

1365

1500
1000
500
0
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جدول  .3نرخ تغییرات مسکن روستاهای نمونه در ده سال اخیر.
روستا

کل مسکن

تعداد مسکن بناشده در
 10سال اخیر

سهم مسکن نوساز در
ده سال اخیر

تعداد مسکن باغ ساخته شده در
 10سال اخیر

سهم مسکنباغ
(خانهباغ)

درمزار

78

63

80/8

50

64/1

رزشیرین

85

72

84/7

62

72/9

درهای

200

182

91

150

75/0

جگاه

97

40

41/2

30

30/9

باغ علیشیر

175

150

85/7

80

45/7

دهنه زورک

100

79

79/0

70

70/0

انجیر بازوییه

85

80

94/1

72

84/7

قلعه

36

30

83/3

26

72/2

بنستان

69

55

79/7

50

72/5

بچگی

87

70

80/5

63

72/4

منبع :یافتههای تحقیق.1394 ،

قرار گرفته و بازارچههای محلی در ده سال اخیر در حاشیه جاده
ایجاد شده استو محصوالت باغی را به رهگذران و گردشگران
عرضه میکند.

پایین دارد .درمجموع از یافتههای جدول شماره  5نتیجه گرفته
میشود که تحوالت نواحی روستایی دهستان دلفارد روندی پویا
و زاینده دارد.

سنجش تحوالت روستاهای مطالعهشده براساس یافتههای
حاصل از تحلیل دادههای پیمایشی به کمک آزمون تی تکنمونهای

نمودهای تغییرات ناشی از بازساخت در روستاهای دلفارد

میزان تغییرات روستاهای بررسیشده از نظر گویههای
ارزیابی
یافتههای ارائهشده در جدول شماره  5حاصل نظرسنجی 386
نفر از روستاییان باسواد ،مسئوالن محلی و صاحبنظران و خبرگان
محلی درباره میزان تغییرات هریک از روستاهای مطالعهشده
در سالهای اخیر است .دادههای حاصل از طریق آزمون تی
تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد در  10روستای بررسیشده
بیشترین تغییرات مثبت بهترتیب در زمینه تغییرات فرهنگی و
افزایش ارتباط بین مردم ( ،)7/75جذب گردشگران و نیز توسعه
گردشگری و سرمایهگذاری در روستا ( ،)7/62بهبود حملونقل
و ارتباطات ( )72/61و تغییر الگوی کشت بهسمت محصوالت
درآمدزا و بازارپسند ( )7/02رخ داده است .بهعبارتدیگر میتوان
گفت که روند تغییرات در زمینه فرهنگی و ارتباطی و اقتصادی
پویا و مطلوب بوده است .عالوهبراین از جدول اشارهشده میتوان
دریافت که روند تغییرات در برخی موضوعهای زیستمحیطی
و کالبدی نامطلوب بوده است؛ زیرا امتیاز عبارت مصنوعیشدن
چهره روستا و افزایش ساختوساز فراوان بوده است که جهت
منفی دارد و همچنین گویههای افزایش محافظت جانوران و
گیاهان بر اثر افزایش آگاهی و همکاری مردم و مسئوالن امتیاز
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جدول شماره  6بهتفصیل نمودهای تغییرات ناشی از بازساخت
در منطقه را در دهه اخیر نشان میدهد.
نتایج حاصل از الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی برای
اولویتبندی روستاهای دهگانه برحسب میزان تغییرات
ناشی از بازساخت
هدف -اولویتبندی روستاهای  10گانه براساس معیارهای
پنجگانه :میزان بازساخت اجتماعی ( ،)x1بازساخت فرهنگی (،)x2
بازساخت اقتصادی ( ،)x3بازساخت کالبدی ( )x4و بازساخت
محیطی (.)x5
نتایج حاصل از اولویتبندی  10روستای اشارهشده با استفاده از
الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی پس از طی مراحل چندگانه در
جدول شماره  7آمده است .این جدول نشان میدهد که روستاهای
درهای ،درمزار و انجیربازوییه بهترتیب بیشترین میزان تغییرات ناشی از
بازساخت روستایی را به خود پذیرفته است .اینها روستاهایی است که
به مسیر ارتباطی نزدیکتر است و فاصله کمتری با شهر جیرفت دارد.

 .5بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر تحلیل روند تغییر و تحوالت نواحی
روستایی دهستان دلفارد در ارتباط با شهر جیرفت است .نتایج
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جدول  .4نرخ تغییرات زراعت به باغداری و نرخ تغییرات الگوی کشت روستاهای نمونه در ده سال اخیر.
روستا

کل مزارع
روستا

تعداد مزارعی که از
زراعت به باغداری
تبدیل شده است

نرخ تغییرات
زراعت به باغداری

کل باغات
روستا

تعداد باغهایی که الگوی
کشت خود را تغییر داده
است

نرخ تغییرات
الگوی کشت در
باغداری

درمزار

87

46

52/9

49

34

69/4

رزشیرین

137

68

49/6

76

53

69/7

درهای

56

29

51/8

37

28

75/7

جگاه

119

73

61/3

84

37

44

باغ علیشیر

98

89

90/8

88

32

36/4

دهنه زورک

67

54

80/6

59

36

61/0

انجیر بازوییه

118

99

83/9

104

49

47/1

قلعه

75

61

81/3

68

36

52/9

بنستان

67

34

50/7

37

18

48/6

بچگی

44

9

20/5

18

7

38/9

منبع :یافتههای تحقیق با همکاری دهیار روستاها.1394 ،

یافتههای میدانی نشان داد تغییر سبک زندگی و الگوهای معیشتی
و ساختوساز ،روستاهای این دهستان را از حالت سنتی بهسمت
شیوههای نوین سکونت و فعالیت سوق داده است .روند روبهافزایش
جمعیت روستاها ،پیشرفت فناوری و جایگزینی سرمایه بهجای کار،

ت نوین کالبدی روستاها ،بازساخت دامداری و کشاورزی،
بازساخ 
تغییرات در الگوی مهاجرت ،رواج خانههای دوم و ...را میتوان
نمودهای تغییرات بازساختی در منطقه دلفارد دانست.

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

اجتماعی

گویه

امتیاز

اختالف باحد متوسط ()5

افزایش آگاهی و اطالعات مردم روستاها در نتیجه استفاده از امکانات ارتباطی در سالهای اخیر

6/6660

1/66600

تضعیف تبعیضهای جنسیتی و افکار منفی درباره برابری زن و مرد در روستاها

6/5900

1/59000

افزایش دسترسی به خدمات و امکانات زندگی در روستاها در سالهای اخیر

5/1300

0/13000

افزایش رغبت ماندن در روستاها در سالهای اخیر بهعلت بهبود وضعیت تغذیه و بهداشت

6/3700

1/37000

افزایش تعلق و گرایش بهسوی روستاها در سالهای اخیر

6/2000

1/20000

افزایش ماندگاری در روستا بهسبب بهبود امنیت و اعتماد به مسئوالن در سالهای اخیر

6/5600

1/56000

جذب مردم به روستا و ماندگاری آنان در آنجا بهدلیل بهبود حملونقل و ارتباطات در سالهای اخیر

7/6100

2/61000

بهبود زمینه ایجاد شغل و کار و فعالیت در روستا در سالهای اخیر

5/8000

0/80000

افزایش رضایت ساکنان روستایی از خدماتی مانند آب ،برق ،راه ،انرژی و ...در سالهای اخیر

6/4700

1/47000
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ابعاد

فرهنگی
اقتصادی

گویه

امتیاز

اختالف باحد متوسط ()5

جذب مردم به روستا و ماندگاری آنان در آنجا بهخاطر احیای سنتها و باورهای موجود روستا در سالهای اخیر

6/0000

1/00000

بهبود نگرشها و رفتار روستاییان در زمینه ارتباط و زندگی با دیگر مردم در سالهای اخیر

6/8800

1/88000

توسعه و پیشرفت روستا بهسبب بهبود تغییرات فرهنگی و افزایش ارتباط بین مردم در سالهای اخیر

7/7500

2/75000

بهبود سبک زندگی مردم و سبک فعالیت مردم در سالهای اخیر

6/9400

1/94000

افزایش میزان رضایت روستاییان از فعالیتهای اقتصادی روستاها در سالهای اخیر

5/2200

0/22000

افزایش راههای کسب و بهبود درآمد روستاییان در سالهای اخیر

5/8200

0/82000

ایجاد شغلهای جدید گردشگری ،صنعتی ،بازار و ...در روستاها در سالهای اخیر

6/8000

1/80000

تغییر معیشت اهالی از کشاورزی به کارهای خدماتی روستاها دربرابر روستاهای دیگر

6/5900

1/59000

7/0200

2/02000

6/1700

1/1700

افزایش دلگرمی و تمایل مردم به زندگی در روستاها بهعلت سرمایهگذاریهای دولتی

6/3700

1/37000

بهبود شرایط مالی ،اقتصادی و معیشتی روستاها در سالهای اخیر

6/5500

1/55000

بهبود ارتباطات بینمکانی و سرمایهگذاری بخش در سالهای اخیر

6/7000

1/70000

افزایش ساختوسازهای ایمن و مقاوم در روستاها در سالهای اخیر

8/2500

3/25000

افزایش ساختوساز برای اهداف تجاری و گردشگری و کارگاهی در روستاها در سالهای اخیر

6/5600

1/56000

افزایش بنای ساختمانهای زیبا و جذاب در روستاها در سالهای اخیر

7/0800

2/08000

افزایش نوسازی و بهسازی ساختمانهای روستاها در سالهای اخیر

8/1400

3/14000

افزایش بنای ساختمانهای استاندارد و قانونمند در سالهای اخیر

8/0300

3/03000

توساز بهدلیل افزایش قیمت زمین در سالهای اخیر
مصنوعیشدن چهره روستاها و افزایش ساخ 

7/6800

2/68000

بهبود زیرساختهایی مانند جاده آسفالت ،پلها و ...و عبورومرور در روستاها در سالهای اخیر

6/1300

1/13000

افزایش تأسیسات آموزشی ،بهداشتی ،درمانی و ...در روستاها در سالهای اخیر

6/3700

1/37000

بوهوای خوش روستاها
جذب گردشگران و سرمایهگذاران به روستاها بهسبب آ 

7/6200

2/62000

بهبود بهداشت و سالمتی محیط با افزایش همکاری مردم و مسئوالن روستاها در سالهای اخیر

6/5900

1/59000

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

5/7200

0/72000

افزایش محافظت از حیوانات و کمک به تجدید نسل آنها با افزایش آگاهی مردم و اقدامات مسئوالن

4/2100

-0/79000

کاهش نابودی جانوران و درختان روستاها در سالهای اخیر بر اثر آگاهی و دلسوزی مردم

5/2000

0/20000

تغییر الگوی کشت بهسمت محصوالت درآمدزا و بازارپسند در روستاها در سالهای اخیر
رونق بازارچههای محلی بینراهی در روستاها و فروش محصوالت تولیدی در این بازارچهها در سالهای اخیر

کالبدی
محیطی

منبع :یافتههای تحقیق.1394 ،
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جدول  .6نمودهای تغییرات ناشی از بازساخت از نظر معیارهای دهگانه.
نوع تغییرات

میزان و نرخ تغییرات

مؤلفه (توضیح)

تغییرات مسکن

تعداد خانه ساختهشده (نرخ ساخت مسکن)

سهم تغییرات مسکن در ده سال اخیر بین  41/23تا  90درصد متغیر است.

تغییر محصوالت
کشاورزی

تغییر الگوی کشت و تعداد و نوع محصوالت
رواجیافته و میزان جایگزینی محصول

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

تغییرات گردشگری

نشانهها و نمودهای توسعه گردشگری در
روستا

شکلگیری اکوتوریسم در جنگل بنستان ،تأسیس مجتمع رفاهی و گردشگری جاللی ،کافیشاپ،
قهوهخانه سنتی ،برگزاری تورها و همایش کوهنوردی زمستانه و تابستانه ،آبشار گلمدخترکش و
رواج اجارهداری موقت باغ و خانهباغها

تغییرات بخش
تجارت و بازرگانی

تغییرات در بازار روستا و مغازههای احداثشده
و شیوه عرضه محصول

احداث کارگاه بلوکزنی ،احداث سوپرمارکت ،نانوایی ،احداث بازارچههای محلی بینراهی،
فروشگاه ابزار کشاورزی

بازساخت الگوی
اراضی

تعداد قطعات و اندازه قطعات زمین و میزان
خردشدن اراضی

کوچکشدن قطعات اراضی ( 250متری تا  2500متری) ،و قطرهایشدن بیشتر اراضی کشاورزی

تغییرات کاربری
زمین

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

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

تغییرات الگوی
ارتباطی

تغییر در نوع مسیرهای ارتباطی و تغییر در
وسایل حملونقل

تغییر در نوع جاده ارتباطی (آسفالتشدن مسیر ارتباطی شهر به روستاها) ،افزایش وسایل
حملونقل شخصی

بازساخت معیشتی

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

بهبود شغل و درآمد بهسبب رونق گردشگری ،پروش ماهی ،احیای کارگاههای بافندگی و صنایع
دستی ،توسعه بازارچههای 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

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

تغییرات اجتماعی ار
نظر نرخ التقاط

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

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

یافتههای تحقیق حاضر نتایج محققانی مانند وودز (،)2011
سعیدی ( ،)2011رضوانی و همکاران ( )2011و فیروزنیا و
همکاران ( )2005را تأیید میکند؛ زیرا بر پویایی روند تغییر و
تحوالت فضاهای روستایی در ابعاد مختلف در عصر حاضر تأکید
دارند .بااینحال نتایج تحقیق حاضر با یافتههای محققانی که در
زمینه روابط شهر و روستا در ایران کار کردهاند ،همسو نیست؛
زیرا نتایج تحقیق حاضر از مناسب و سازندهبودن روابط روستاهای
دلفارد با شهر جیرفت حکایت دارد .نتایج حاصل از تحلیل آمار
سازمانی و مصاحبه و مشاهده (جداول  2تا  )6نشان داد که

تغییرات ملموس و عینی در زمینه سکونتی و معیشتی و جمعیتی
روستاهای دلفارد ملموس است.
تحوالت فضاییمکانی و تحوالت اقتصادیاجتماعی ،مدیریتی
و کالبدیمحیطی با یکدیگر رابطه دوسویه دارد .بهعنوان مثال،
دهستان دلفارد در دهههای قبل یک دره بود که نوع راه آن خاکی
و بیکیفیت بود و با دیگر مکانها و فضاها بهصورت محدود ارتباط
داشت .فعالیتهای دامداری مبتنیبر کوچ یا رمهگردانی رایج و
کشاورزی آن سنتی بود؛ اما با احداث راه آسفالت تحوالت زیادی
در روابط این دهستان با اطراف ایجاد شد .جاده کرمان-جیرفت-
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جدول  .7مقادیر محاسبهشده واریانسها ،مقدار  Qi ،λو رتبهبندیگزینهها.
شاخص

))ϭ2(Qi(1

))ϭ2(Qi(2

λ

Qi

رتبه

انجیر بازوییه

0/00040

0/0136

0/9718

2/7752

3

درمزار

0/00043

0/0144

0/9712

2/8272

2

قلعه

0/00035

0/0127

0/9732

2/7012

5

دهنه زورک

0/00029

0/0107

0/9737

2/5564

9

جگاه

0/00024

0/0097

0/9762

2/4918

10

درهای

0/00044

0/0147

0/9710

2/8331

1

رزشیرین

0/00039

0/0131

0/9713

2/7393

4

باغ علیشیر

0/00035

0/0125

0/9729

2/6853

6

بچگی

0/00032

0/0116

0/9734

2/6161

8

بنستان

0/00031

0/0116

0/9738

2/6328

7

گزینه

منبع :یافتههای تحقیق حاصل از اجرای الگوی .1394 ،WASPAS

بندرعباس از وسط آن عبور کرد و حجم روابط با شهر جیرفت
افزایش یافت .سپس رواج آبیاری قطرهای ،کشت محصوالت جدید
بهویژه محصوالت باغی و تغییر شیوههای دامداری آشکار شد.
در دهه اخیر اندازه و تعداد روستاها بیشتر شده است و این
تغییرات همچنان ادامه دارد .بعضی از روستاها بهعنوان مرکز
ارائه خدمات به بقیه روستاها انتخاب شد و روابط بین آنها در
زمینههای مختلف روبهگسترش است .نتایج آزمون تی نیز نشان
داد در سالهای اخیر تغییرات چشمگیری بهویژه در ابعاد کالبدی،
فرهنگی و اجتماعیاقتصادی در روستاهای دلفارد رخ داده است
که این تغییرات (بهجز گویه افزایش ساختوساز و مصنوعیشدن
چهره روستا) عمدتاً مثبت و سازنده است .همچنین نتایج حاصل
از الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی نیز نشان داد روستاهایی
مانند درهای ،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.
دره دلفارد اگرچه به شهر جیرفت بسیارنزدیک است؛ اما
خوشبختانه از آثار منفی ارتباط با شهرها ،مانند انتقال کارگاهها
و صنایع ،خوابگاهیشدن روستا برای کارگران شهری ،انتقال
منابع آب روستا به شهر جیرفت ،هجوم شهرنشینان برای فشار
بر اراضی و دیگر منابع روستا ،اثرهای اجتماعی و فرهنگی بهویژه
ناسازگاری و ...دور بوده است .فضای اجتماعی و فیزیکی روستا
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بههمراه نظم و جذابیت روبهتحول است و ناسازگاری اجتماعی و
اقتصادی یا فشار زیستمحیطی چشمگیری مشاهده نمیشود.
تنها مواردی که ممکن است حساسیت محیطی یا ناسازگاری
کالبدی را بهوجود آورد ،سبک ساختوسازهای ساکنان است که
چهره روستا را از این نظر بهسمت مصنوعیشدن میکشاند و این
موضوع باید در برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد .البته امروزه بنیاد
مسکن الگو و طرحهای مسکن را با تأکید بر شرایط و مصالح بومی
تهیه کرده و در حال اجرای آنهاست.
عالوهبراین از نظر زیستمحیطی نیز در حفاظت از بعضی
گونههای جانوری و گیاهی کوتاهی شده است که امروزه اداره کل
منابع طبیعی به کمک برخی از مردم داوطلب محلی با جدیت
درحالجبران این خسارت است .باوجوداین مردم نیازهای خود را
بهراحتی از شهر تأمین میکنند و بسیاری از کارکردهای شهری (چه
مصرفی و چه تولیدی) در خود روستا تأمین میشود و مردم دلفارد
احساس فاصله یا انزوای جغرافیایی ندارند .بنابراین از ویژگیهای
تغییرات بازساختی در دلفارد میتوان به تحقق توسعه کارکردهای
شهری در این روستاها اشاره کرد .ویژگی اینچنینی زمینه بهبود
معیشت و زندگی ساکنان فضاهای روستایی را فراهم میآورد .تجربه
دلفارد نشان میدهد بدون اینکه در منطقه وسیع دلفارد شهری
ایجاد شود ،کارکردهای شهری درحالتحقق است و تغییرات ناشی
از آن در بیشتر زمینهها ارگانیک و سازنده است .در پاسخ به پرسش
تحقیق میتوان نتیجه گرفت که تغییر و تحوالت نواحی روستایی
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.دهستان دلفارد در بیشتر زمینهها روندی پویا و زاینده دارد
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود درراستای
مطلوبکردن تغییرات ناشی از بازساخت در نواحی روستایی
دهستان دلفارد سیاست توسعه روستایی یکپارچه و افزایش
مشارکت شبکهها در سیاستگذاری (بازآفرینی) مدنظر قرار گیرد
و راهبردهای «متنوعسازی» و «تأکید بر توان و تولید درونی
 همچنین.روستاها» در نظام برنامهریزی روستایی اتخاذ شود
الزم است راهکارهایی مانند نظارت بر مسئله خریدوفروش زمین
و ایجاد الگوی منظم اراضی و راهها (هدایت تغییرات بهسمت
 توسعه بخش گردشگری و باغداری،)پایداری فضاییکالبدی
 نظارت و کنترل،)(هدایت تغییرات بهسمت پایداری اقتصادی
ورود غیربومیان (هدایت تغییرات بهسمت پایداری اجتماعی) و
غنیسازی و حفاظت جنگل و مرتع و مراقبت بهداشتی از محیط
(هدایت تغییرات بهسمت پایداری محیطی) بهصورت جدی
.مدنظر مسئوالن دولتی و محلی قرار گیرد
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