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چکیده

توسعه روستایی مستلزم توجه ویژه به نیرو  ي انسانی است و روستاییان به عنوان منابع انسانی مهم بخش کشاورزي ،از عامالن اصلی

یرود .سرمایه اجتماعی را میتوان از طریق کارکردهـا  ي آن همچون اعتماد ،مدارا ،همکاري ،همبستگی-
توسعه روستایی به شمار م 
ها  ي گروهی ،تـرحم ،شـفقت ،دلسـوزي ،ایثـار و نـوع دوسـتی شناسایی نمود .توسعه پایدار با ایجاد شرایط مطلوب در زمینههای
یشود؛ بنابراین برای دستیابی
مواد غذایی ،بهداشتی ،اشتغال ،آموزش و نحوه گذر زمان آزاد موجب ایجاد سطح عادی در زندگی م 
به توسعه پایدار شهری که هدف از آن بهبود وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اعضای جامعه است ،تشکیل و تقویت سرمایه
اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی در توسعهی
پایدار محلههای شهری مورد مطالعه در روستاهای شهرستان گرمسار و حوزههای نفوذ .سؤال اصلی مقاله این است که آیا مؤلفههای
سرمایههای اجتماعی بر شکلگیری توسعهی پایدار محلهایی در سطح محالت محدودهی مورد مطالعه مؤثر است؟ روش این مقاله
توصیفی تحلیل است .نتایج مقاله نشان میدهد که میان سرمایه اجتماعی ساکنان و پایداری محله ،رابطه معنیداری برقرار است .این
سرمایه بیش از آن که به بهبود محیط کالبدی محله اثرگذار باشد ،بر توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی محله مؤثر است .در ضمن،
شهای پیشین ،رابطهای مثبت و قابل قبول میان مؤلفههای ذهنی سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفههای پایداری
در تأیید نتایج پژوه 
محلی شناسایی شده است .از سویی برخالف نتایج مطالعات پیشین ،ساکنان مرفهتر اعتماد بیشتری به نهادهای رسمی دارند؛ بنابراین
لگیری و استفاده از سرمایه اجتماعی در یک محله کمتر برخوردار نسبت به محلههای توسعهیافته ،دارای الگویی متفاوت است.
شک 
کلمات کلیدی :سرمایه اجتماعی ،در توسعه محلی ،پایدار ،روستا ،گرمسار.

( -1نویسنده مسئول) estelaji@yahoo.com
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مقدمه
در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی بهواسطه ارتباطش با مؤلفههای بنیادین اجتماعی شامل آگاهی ،مشارکت،
اعتماد ،انسجام و شبکه اجتماعی در راستای توسعه پایدار جوامع بهویژه جوامع روستایی مورد تأکید قرار گرفته
است ،لذا برای توسعهی پایدار محلهای توانایی جوامع کوچک محلی(محالت) ،در بهرهبرداری و استفاده از منابع
تها و توسعهی پایدار،
طبیعی ،انسانی و اکولوژیکی بوده است .امروزه سرمایهی اجتماعی را یکی از اجزای ثروت مل 
تسازی در اجتماعات ،تدبیری برای پیشگیری و کاهش مشکالت اجتماعی و عاملی برای
یکی از ابزارهای ظرفی 
یدانند و در ارتباط با توسعهی مناطق روستایی
موفقیت برنامههای رفاه اجتماعی و ارتقاء سالمت فردی و اجتماعی م 
سرمایهی اجتماعی ابزاری برای ارتقاء درآمد ،کاهش فقر ،مدیریت پایدار منابع ،ارتقاء انگیزش ،مشارکت فعال در
صهای سالمت ،توانمندسازی و  ...محسوب میشود(کریمی.) ۱۳۸۹ ،
تصمیمگیری ،ارتقاء شاخ 
لاجرا در سطح اجتماعات محلی برای مشکالت توسعه
در واقع استفاده از سرمایه اجتماعی به عنوان راه حلی قاب 
تگذاران و مسئوالن سیاست است؛ بنابراین ،درک مکانیسم و نقش سرمایه اجتماعی برای تحقق
مورد توجه سیاس 
تها به نهادها ،فراهم نمودن زمینه برای گسترش سرمایه اجتماعی در
هدف کوچکسازی وظایف و واگذاری مسئولی 
راستای افزایش تعامالت و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی در سطح محلهای به منظور کمک گرفتن از شهروندان در
لهای اجتماعی و
رسیدن به توسعه پایدار ،از اهم اهداف تحقیق حاضر است .مفهوم سرمایه اجتماعی در تحلی 
اقتصادی پیرامون توسعه جوامع روستایی نیز ،مطرح شده و بر منابع محلی سکونتگاههای روستا از قبیل روابط
انسانی ،شبکهها و نهادهای موجود در ساختارهای اجتماعی تأکید دارد .در اين راستا توجه به سرمایههای اجتماعي
به عنوان دارا يي که در ميان اجتماعات اين سکونتگاهها جاري است ،راه حلي مناسب براي دستيابي به مؤلفههای
یآید .تأکیدهای نظری و تجربی اخیر بر پایدارسازی توسعه با استفاده از
توسعه پايدار اين محالت به شمار م 
سرمایههای محلی و بهبود شرایط زندگی از طریق منابع درونزا یکی از راهکارهای درخور و اثربخش برای حل
شهای کمهزینه و مطمئن برای دستیابی
مشکل محالت غیررسمی است .بهرهگیری از سرمایه اجتماعی ،یکی از رو 
به توسعه پایدار در این محالت است(رجبی.) ۱۳۹۰ ،
در باب اهمیت رابطه بین سرمایهی اجتماعی و توسعهی پایدار محلهای میتوان گفت :از طرفی سرمایهی اجتماعی
(حس همبستگی ،مشارکت ،اعتماد و  )...در بین شبکهها در سطح محالت از عمق بیشتری برخوردارند و با بهبود و
تقویت این سرمایهها به عنوان ابعاد اجتماعی پایداری منجر به بهبود دیگر ابعاد پایداری محله از جمله بعد کالبدی
میشود از طرفی بهبود کیفیت کالبدی  -فضایی محلهها که حضور یا عدم حضور ساکنان و به تبع آن شکلگیری
تعامالت اجتماعی را به همراه دارد .به عنوان مثال فضاهای عمومی از جمله مساجد ،میادین ،بازار ،پارکها در سطح
یتوانند با
محالت ضمن اینکه به عنوان محلی برای فعالیتهای شهری هستند با ویژگی تجمع پذیری که دارند م 
انباشت و گردآوردن شهروندان زمینهی تعامالت اجتماعی و ارتقاء سرمایهی اجتماعی را فراهم آورد و در نهایت به
توسعهی پایدار محلهایی کمک کند (شارپلی.) ۱۳۸۰ ،
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یک استراتژی توسعه مطلوب برای مناطق روستایی ،معروف به توسعه پایدار روستایی ،برخالف روشهای پیشین،
لگیری یک سیستم توسعه روستایی و پیوند
مبتنی بر رویکردی منظم و جامع است که شامل جنبههای اساسی در شک 
هماهنگ بین آنها است .با توجه به تعاریف توسعه پایدار ،مؤلفههای اساسی آن عبارتاند از اقتصاد مترقی ،رفاه
طزیست و حکمرانی خوب .این بدان معناست که باید یک زندگی سالم وجود داشته باشد که
اجتماعی ،کیفیت محی 
با برآورده کردن نیازهای اساسی افراد ،همراه با باال بردن کیفیت محیط و تحقق سطح باالیی از زندگی ،باید حاصل
شود .بطور کلی ،توسعه پایدار فرایندی است که از طریق آن یک رویکرد جامع ،آیندهنگر و رضایت پایدار از طریق
یشود .یک مداخله منطقی به
ایجاد یک رابطه مناسب بین انسان و محیط و همچنین در درون مؤلفههای آن برقرار م 
منظور پایدار نگه داشتن رابطه ،یکپارچهسازی فناوری پیشرفته با دانش بومی و به رسمیت شناختن حق افراد .براي
صهای توسعه
ارزيابي پايداري روستا يي از نظر وضعيت منطقه و مشكل مطرح شده در اين مطالعه ،الزم است شاخ 
پايدار با نظريه سرمايه اجتماعي ادغام شود(اقبالی.) ۱۳۸۹ ،
رویکرد مفهومی و نظری
شهای عدیدهای مواجهاند که مهمترین آنها
محققان برای مطالعه سرمایه اجتماعی در مقیاس محله ،با چال 
یکپارچگی واحدهای همسایگی و اجتماعات محلی است« .محله» تنها یکی از چند زمینهای است که مردم در آن
ینمایند (رضوانی .) ۱۳۸۷ ،برای بیشتر مردم ،شبکههای اجتماعی
یشان را به وجود آورده و حفظ م 
شبکههای اجتماع 
ییابد .با این وجود ،محله یک زمینه خاص فضایی است که دران
به راحتی فراتر از «فضای خانه» یا محله گسترش م 
یکنند یا مجبور به زندگی میشوند .در این گونه موارد ،تعامالت اجتماعی روزمره گذرا میتوانند
ساکنین ،انتخاب م 
سبب به وجود آمدن روابطی عمیق گردند اما معمو ًالًال باقیمانده ماهیتی ضعیف و «خصیصهای متغیر ،متحرک و سیال»
هستند (ازکیا و همکاران .)7 38 1 ،مهمتر اینکه ممکن است آنها سرمایه اجتماعی را بدون نیاز به وجود عضوی از
سایر شبکهها ایجاد کنند(ارشاد و آقائی .) 1381 ،ساکنان محله به صورت تصادفی در راه پلهها ،آن سوی حصارها ،در
نهای بازی یا تفرجگاهها ،فروشگاههای محل و مراکز تجمع با برخوردهای شخصی مواجه
خیابانها و میادین ،زمی 
تآمیز در کنار هم
یشوند .نوعی وابستگی متقابل در این پهنه وجود دارد به طوری که ساکنان به صورت مسالم 
م
زندگی کرده ،اعتماد و هنجارهای معمول را حفظ میکنند و چنانچه منافع مشترکی در خطر باشد برای دستیابی به
ینمایند .از جهت منفی ،اگر مزاحمتی رخ دهد ساکنان به وضوح این وابستگی را احساس
موفقیت ،باهم همکاری م 
یکنند .با این حال وجود تعامالت اجتماعی هر روزه و گذرا از فواید اعتماد کردن ،هنجارهای مشترک و اقدامات
م
اجتماعی است(کلینهانس.) 634 : 2009 ،1

ی شوند .آشنایی عمومی یعنی ساکنان اطالعات
تعامالت گذرا میتوانند منجر به خلق روابط ضعیف و آشنایی عموم 
کافی را از تعامالت هرروزه به دست میآورند تا سایر افراد را شناخته و دستهبندی کنند(فیشر 60 - 61 : 1982 ،؛
بلوکلند،

2

یتکلف روزمره در
 .) 90 -39 : 2003هنینگ ولیبرگ ) 1996 (1روابط ضعیف را بهصورت «تماسهای ب 
1

. Kleinhans
. Fisher& Blokland

2
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کهای
یهای مختصر تا سطوح معمول کم 
یکنند(هنینگ ولیبرگ .)6 : 1996 ،شامل دامنهای از آشنای 
محله» تعریف م 
یباشند به طوری که آنها
عملی است .مطابق معمول ،روابط ضعیف شیوهایی با اهمیت برای آشنایی عمومی م 
یتواند سرمایه اجتماعی را
یتوانند اطالعات بسیاری را در مورد ساکنین ارائه دهند .آشنایی عمومی به نوبه خود م 
م
به اشکال مختلفی عرضه دارد .روابط ضعیف نه تنها برای پشت گرمی بلکه برای حس امنیت و احساس در خونه

بودن نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بودهاند (بریگس ١٩٩٨ ،؛ کرافورد ٢٠٠٦ ،؛ هنینگ و لیبرگ .) ١٩٩٦ ،2در
عین حال ،اقدام جمعی از جانب ساکنان لزومًاًا نیازی به روابط قوی ندارد .به عنوان مثال ،نصب گلدانهای گل به
سهای قوی مورد پذیرش قرار گیرد .مادامی که
یتواند بدون تما 
یابهام نما م 
پنجرهها با هدف حفظ سبک ب 
قپذیری با هنجارهای خاص رفتاری دارند ،احتما ًالًال
شبکههای اجتماعی و روابط قوی ،پتانسیل بیشتری برای انطبا 
یگیرند .فارست و کییرنز (  ) 2001استدالل
گذرا تکرار شوندهترند و ساکنانی متفاوت و به مراتب بیشتر را در بر م 
م
یکنند که شبکههای همسایگی استحکام کمی داشته و چندان عمیق و ریشهدار نیستند و نظم اجتماعیای که آنها
یگیرند م 
در آن قرار م 
یتواند باثباتتر و سازگارتر باشد(فرست و کارنس .) 21 - 34 : 2001 ،3همسایگی نیازمند

مهارت دستیابی به دوستی از راه دور است(سرو و همکاران ، ٢٠٠٢ ،بریدگ ) ١٥ : ٢٠٠٢ ،4تا اطمینان حاصل شود که
رابطه متقابل حفظ شده و به حریم زنگی خصوصی تجاوز نشده است.
جزء سازنده دیگر و بسیار پیچیده اما با اهمیت سرمایه اجتماعی ،اعتماد است .سطح اصلی اعتماد ،حالتی برای
تعامالت اجتماعی ،حمایتی و عمل متقابل است .همچنین ممکن است اعتماد به عنوان اثر مثبت تعامالت و حمایت

دوجانبه بسط یابد(برهم و برهن .)1 ٩٩٧ ،5روابط نامنظم با روابط مدنی ،عمل متقابل ،صداقت و اعتماد اجتماعی
شبینی رفتار ساکنان در یک محله ،بر مبنای اعتماد است .اعتماد
درهم تنیدهاند» (پوتنام .)731 : 2000 ،قابلیت پی 

یتواند به احساس امنیت و وجود موانع کمتر برای ایجاد تعامل با سایرین کمک کند .مردمی که به دیگران اعتماد
م
ینمایند-
یدهند و غالبابیش از افراد بدگمان به طور داوطلبانه در تجمعات شرکت م 
یکنند روابط شخصی را شکل م 
م
یکند یا سایر ساکنین را برای
(پونتام 2000 ،؛ رز و همکاران 2001 ،؛ برهم و رهن .)67 99 1 ،اعتماد خواستن را فعال م 
کمک عملی یا همکاری آماده م 
ینماید تا به خاطر همسایگی به چیزهای مهمی مانند اقدامات احتیاطی در برابر
دزدی دست یابند .در مقابل ،یک محله در حال زوال ،منجر به ایجاد تهدیداتی در قابلیت پیش آگاهی و تعامالت

اجتماعی بین ساکنان م 
یشود(رز و همکاران 2001 ،؛ للیولدت7و همکاران .) 2004 ،به ویژه در محلههای محروم که

گردش مالی باالی کاربری مسکونی میتواند آشنایی اجتماعی و اعتماد را متزلزل سازد و منجر به کاهش سطوح
تعامالت اجتماعی گردد .ساکنین ممکن است با بلند نظری ،سرمایهگذاری در زیرساختهای کالبدی را به عنوان
1

. Henning&Lieberg
. Briggs,1998;Crawford,2006;Henning&Lieberg,1996
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. Forrest & Kearns
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. Crow Et Al, Bridge
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. Brehm &Rahn
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نشانهای از منافع عمومی در محله خود ،افزایش خوشبینی و اعتماد به آینده آن تفسیر کنند(فلینت و کارنس:6 00 2 ،1
.)54
سرمایه اجتماعی میتواند از طریق هنجارهای اجتماعی نیز ایجاد شده باشد .در یک محیط همسایگی ،هنجارها،
قوانین اجتماعی نانوشتهای برای تعامل با سایر ساکنین و رفتار یک شخص در فضاهای عمومی هستند .سرمایه
یافتد ،خیابانی تمیز،
اجتماعی ورای مزایای کنترل اجتماعی و هنجارهای مشترک همچون مزاحمتی که اتفاق نم 
توافقات غیررسمی در مورد نحوه استفاده از فضای کم پارکینگ و والدینی که از بچههای در حال بازی دیگران بیشتر
از

بچههای

خود

مراقبت

یکنند
م

پنهانشدهاند

(

carpiano,2007;foley

تهای ناخوشایند
 .)&Edwards,1999:152;Halpern,2005:11,Putnam,2000تمایل ساکنین برای مداخله در موقعی 
تا حدودی به کیفیت تعامالت اجتماعی و اعتماد متقابل وابسته است ( .)Sampson et al. 1997:919نظریهی سرمایه
اجتماعی مدعی است که اجرای مؤثر هنجارها تنها در صورتی امکانپذیر است که یک ساختار اجتماعی دارای بستار
باشد ()coleman,1998: 107-105
بستار ،حوزهای است که اشخاص مختلف در یک محیط اجتماعی به هم وابسته هستند و دریک محله ،بدین معنی
خواهد بود که ساکنان برای اعمال کنترل اجتماعی بایستی یکدیگر را به خوبی بشناسند .در هر صورت ،بلیر()7 99 1
توصیه کرده است که حضور محض تعامالت اجتماعی در سطحی پایه برای کنترل اجتماعی کافی است .به عالوه،
یتواند حس توانمندسازی را در ساکنانی پرورش دهد که به این نتیجه
حتی حضور مکرر مشارکت اجتماعی م 
رسیدهاند که مردم از روابط همسایگی مراقبت میکنند ( .)carpiano,2007:642در صورت تخطی از هنجارهای
یتوانند راهبردهای تحریمی گوناگونی را برای نشان دادن مخالفت خود به کار گیرند .راهبردهای
نانوشته ،ساکنان م 
یاعتنایی میکنند یا با شایعهپراکنی ،ابروی
مشترک به طور مستقیم ،متخلف را مورد خطاب قرار داده یا به وی ب 
متخلف را م 
یتواند حتی با تعامالت گاه و بی گاه ،در دسترس باشد به
یبرند (هالپرن .) 11 : 005 2 ،سرمایه اجتماعی م 
طوری که ساکنان میتوانند از کنترل اجتماعی اعمال شده بر سایر ساکنان منفعت ببرند (پاتنام .) 2000:20 ،در ضمن
یخواهند هنجارهای اساسی را برای ساختمانهای آپارتمانی بنا
یتوانند محرک ساکنینی باشند که م 
بخانهها م 
صاح 
نهند .این «تدوین قوانین» میتواند زمینه را برای تالش ساکنین جهت اجرای هنجارها فراهم نماید .در نتیجه،
ارتباطات اتفاقی و گذرا بین ساکنان میتواند تنوع منابعی را به وجود آورد که جو اجتماعی مطلوبی را خلق یا از آن
یکند.
حمایت م 
سرمایه اجتماعی دارای دو بعد انفرادی و اجتماعی است .این منابع میتواند هم به «گروه» ساکنین با روابط گذرا و
کهای
یرسد سطوح فضایی خرد ،همچون خیابانها ،میادین و بلو 
هم به ساکنین منفرد تعلق گیرد .به نظر م 
ساختمان ،نسبت به سطوح همسایگی مشابه از اهمیت بیشتری برای تعامالت اجتماعی برخوردارند
( .)blokland,2003;fisher,1982;grannis,1998در سطوح خرد ،ساکنان بیش از حد ،درگیر تعامالت گذرای روزمره
1

. flint&kearns
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یشود و میتوانند آشنایی عمومی را گسترش دهند .به عالوه ،اندازه واحدهای همسایگی اداری ،بسیار بزرگتر از
م
قوه ادراک همسایگی اکثر ساکنین ،مثل قدم زدن از خانه یک شخص در فاصله زمانی حدود  5تا  01دقیقه است
(.)kearns &Parkinson,2001,2103;wassenberg et al.2006
سنجش سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی وجهی نو یافته و انکارناپذیر از یک جامعه است و الزامًاًا در همه جوامع شکل و صورت واحدی
ندارد(صیدایی و همکاران .) 196:1388 ،با توجه به تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی ،روشهای اندازهگیری
متعددی وجود دارد و در کل ،هیچ کدام از مقبولیت عام ،برخوردار نیستند .همچنین اندازهگیری سرمایه اجتماعی از
یبرد و در موارد بسیاری ،طراحی نظرسنجی که گرایش به اهداف دیگری غیر از
فقدان اطالعات مناسب رنج م 
ارزیابی سرمایه اجتماعی داشتهاند .با این وجود ،تالشهای متعددی جهت پیشبرد سنجش سرمایه اجتماعی انجام
پذیرفته است ،اما تمرکز اکثر آنها بر شبکهها یا درامدهای اقتصادی بوده است.
ماهیت کلی مفهوم سرمایه اجتماعی ،تعیین معیارها را با توجه به گستردگی زمینههای آن دشوارمی سازد .از طرفی،
روش سنجش سرمایه اجتماعی ،بسته به رشته و موضوع مطالعه ،میتواند متفاوت باشد .عدهای از پژوهشگران
مدع 
یتوان به طور مستقیم اندازهگیری کرد و معمو ًالًال بایستی از چند نوع شاخص
یاند که سرمایه اجتماعی را نم 
نماینده استفاده شود.
پژوهشگران و سازمانهای مختلف ،بسته به هدف خود از شاخص یا متغیرهای نسبتًاًا متشابه و یا غیر یکسان استفاده
شهای بسیار متفاوتی مورد سنجش قرارمی گیرد ،اغلب مقایسه آن با
کردهاند .از آنچه که سرمایه اجتماعی با رو 
یباشد زیرا همیشه برخی موضوعات منحصر به فرد مانند ویژگیهای فرهنگی خاص
نتایج محققان دیگر دشوار م 
وجود دارند .در نتیجه برای این منظور با یک مجموعهای از شاخصها مورد استفاده قرار گیرد تا ابعاد گوناگون
موضوع در سنجش لحاظ شود .هر چند سنجش سرمایه اجتماعی دشوار است ولی غیرممکن نیست .بعضی از
تحقیقات با تلفیق متدلوژی کمی ،کیفی و تطبیقی در پی اندازهگیری سرمایه اجتماعی هستند (شعبانی و همکاران،
.) 96:1388
تاکنون به منظور اندازهگیری سرمایه اجتماعی در مقیاس واحد همسایگی ،دو پژوهش مهم ،انجام پذیرفته است .بر
اساس تحقیقی که توسط بولن و اونیکس(  ) 1999برای اندازهگیری سرمایه اجتماعی در پنج اجتماع مختلف در
استرالیا انجام شده ،هشت شاخص :مشارکت در اجتماع محلی ،کنش گرایی در یک موقعیت اجتماعی ،احساس
اعتماد و امنیت ،پیوندهای همسایگی ،پیوندهای دولتی و خانوادگی ،ظرفیت پذیرش تفاوتها ،بها دادن به زندگی،
پیوندهای کاری شناسایی گردید (شریفیان ثانی .) 380 1 ،در پژوهش دیگری که بهوسیله فارست وکییرنز ( ) 2001
صورت گرفت هشت شاخص :توانمندسازی ،مشارکت ،فعالیت گروهی و هدف مشترک ،شبکههای حمایتی و عمل
شها و هنجارهای جمعی ،اعتماد ،امنیت و حس تعلق جهت تهیه پرسشنامه پیشنهاد شد(فورست و
متقابل ،ارز 
همکاران.) 134 : 2001 ،
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سنجش سرمایه اجتماعی در محیط شهری
پاتنام سه شاخص آگاهی ،مشارکت و نهادهای مدنی را به عنوان معیارهای اصلی در سنجش سرمایه اجتماعی معرفی
یکند (فیلد .) 124 : 2003 ،انگلهارت مهمترین شاخص را در سنجش سرمایه اجتماعی میزان « اعتماد» موجود در
م
اجتماع م 
یداند (فیلد .) 12 : 2003 ،فوکویاما معتقد است باید به صورت غیرمستقیم و با سنجش میزان اثرات نبود یا
کمبود سرمایه اجتماعی به اندازهگیری آن اقدام کرد .بدین ترتیب او معیارهایی چون میزان جرم و جنایت ،فروپاشی
خانواده ،مصرف مواد مخدر ،طرح دعاوی و دادخواهی ،خودکشی و غیره را برای سنجش این مفهوم مطرح
یکند(اختر محقق .) 30 :6 00 2 ،لی ،پیکلز و ساویچ برای سنجش سرمایه اجتماعی در یک جامعه محلی
م
یکنند که این سه شاخص در
شاخصهایی چون پیوند همسایگی ،مشارکت مدنی و شبکههای اجتماعی را مطرح م 
ارتباط با میزان اعتماد موجود در جامعه مورد ارزیابی قرار میگیرند(ازکیا و غفاری.) 102 : 2004 ،
توسعه
توسعه از لحاظ لغوی ،دارای معانی همچون تغیر اجتماعی ،رشد اجتماعی ،تکامل اجتماعی ،مدرنیزه شدن و
پیشرفت م 
یباشد .توسعه معادل 1در فرهنگ لغت معین به معنای وسعت دادن و فراخ است" .در تعریف توسعه

نکاتی را باید مد نظر داشت که مهمترین آنها عبارتاند از اینکه او ًالًال توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم ،ثانیًاًا آن را
جریانی چندبعدی و پیچیده بدانیم ،ثالثًاًا به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود 2توجه داشته باشیم(ازکیا.) 8:1384 ،

یتوان با شاخص
توسعه فرایندی پویا و چندبعدی است و امروزه اتفاق نظر کلی وجود دارد که سطح توسعه را نم 
شهای زیادی به رابطهی میان سرمایهی اجتماعی و پیامدهای مثبت در حوزهها و
ساده و واحدی نشان داد .پژوه 
سطوح گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی توجه کردهاند .برای نمونه تحقیقات نشان دادهاند که
با کارایی نهادی ،افزایش سطح آموزش و رفاه کودکان ،کاهش نزاع و درگیری ،برتری اقتصادی افراد ،کاهش
گومیر ،بهبود وضع سالمت ،احساس خوشبختی و اعتماد به حکومت و ...رابطهی مستقیم دارد.
مر 
مفهوم پایداری و توسعه پایدار
برای ورود توسعه پایدار به جریان اصلی بحثهای سیاست جهانی ،هیچ رویدادی تأثیرگذارتر از گزارش کمیته
یشود ،نبوده است .این گزارش که در
طزیست و توسعه ( )7 98 1که معمو ًالًال با عنوان کمیته برانتلند شناخته م 
محی 
سطح وسیعی به صورت یک کتابچه با عنوان آینده مشترک ما منتشر شد ،بیان کننده آن موضوعی است که امروزه به
عنوان تعریف متداول توسعه پایدار مطرح است :توسعهای که نیازهای کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی
لهای آینده برای تأمین نیازهایشان برطرف نماید (ویلر و بنتلی .) 81 : 1384 ،این واژه به مفهوم گسترده آن شامل
نس 
اداره و بهرهبرداری صحیح و کارا از منابع پایه ،منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه
با به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیالت مناسب برای رفع نیاز نسلهای امروز و آینده به طور مستمر و
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قابل رضایت است .پایداری به مفهوم بر آوردن نیازهای فعلی بدون از بین بردن قابلیتهای نسلهای آینده در تأمین
نیازهای خود است (بحرینی.) 28 : 1376 ،
یتواند معانی بسیاری را در برداشته باشد که از یک هدف اکولوژیکی تا اصولی برای
علیاالصول ،پایداری م 
فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی را شامل میشود .در فرایند توسعه در دهههای اخیر ،حفاظت از منابع
طبیعی که در دهههای  970 1و  980 1بیشترین توجه را به خود معطوف کرده بود ،در دهههای  980 1و  990 1جای
خود را به مقررات اصالحی و انعطافپذیر بر پایه کارایی داده است(بحرینی و حاجی بنده .)25: 0931 ،در این میان،
در رابطه با مفهوم توسعه پایدار بیش از سه دهه بحث گردیده و ابعاد مختلف آن جای وسیعی در ادبیات مربوط باز
کرده است .با این حال بسیاری از ابعاد توسعه پایدار هنوز مورد توافق جدی قرار نگرفته است(عزیزی.) 37 : 1385 ،
تاکنون تعاریف مختلفی از پایداری و توسعه پایدار و با طرح موضوعات متنوعی در ارتباط با این مفهوم ارائه گردیده
است که در اینجا به برخی از آنها اشاره م 
یگردد(ویلر وبنتلی.)384- 1384 :4 ،
منطقه مورد مطالعه
یترین شهرستان استان سمنان بوده و در جوار استانهای تهران و
شهرستان گرمسار با مساحت  2 516کیلومترمربع غرب 
یباشد .همچنین از شمال به
قم قرار گرفته است .این شهرستان از طرف شرق با شهرستان تازه تأسیس آزادان همسایه م 
یشود .حداقل طول شرقی
شهرستانهای فیروزکوه و دماوند از استان تهران و در جنوب به استان اصفهان محدود م 
جغرافیایی شهرستان گرمسار  51درجه و  51دقیقه و حداقل عرض شمالی  34درجه و  18درجه قرار داشته است و
ارتفاع ایستگاه هواشناسی مرکز شهرستان از سطح دریا  9/ 899متر و اختالف ساعت مرکز /شهرستان با شهر تهران 5
یباشد .این شهرستان در مسیر تهران به مشهد قرار گرفته و
یباشد .مساحت این شهرستان  2 516کیلومترمربع م 
دقیقه م 
یباشد .همچنین شهر گرمسار از طریق شبکه آزادراهی با
از طریق شبکه بزرگراهی و راه آهن با این شهرها در ارتباط م 
یکند .راه آهن شمال کشور نیز از شهر گرمسار
قم در ارتباط بوده و از این طریق با مناطق جنوبی کشور ارتباط برقرار م 
یسازد .مرکز این شهرستان شهر گرمسار است.
عبور کرده و ارتباط این شهرستان را با شمال کشور برقرار م 
شهرستان گرمسار یکی از شهرستانهای  8گانه استان سمنان بوده و دارای  2بخش است که شامل  3دهستان
یباشند .بخش ایوانکی شامل دهستان ایوانکی بوده و بخش مرکزی از  2دهستان حومه و لجران تشکیل شده است.
م
یباشد .شهر گرمسار مرکز این شهرستان است .این شهرستان
این شهرستان دارای  2نقطه شهری گرمسار و ایوانکی م 
بر اساس سرشماری سال  5931دارای  69آبادی دارای سکنه و  232آبادی خالی از سکنه بوده است.
جدول  :1تقسیمات سیاسی شهرستان گرمسار
شهرستان

مرکز شهرستان

بخش

دهستان

نقاط شهری

گرمسار

گرمسار

ایوانکی

ایوانکی

ایوانکی

مرکزی

حومه
لجران

مأخذ :آمارنامه استان سمنان سال 4931

گرمسار
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جدول  :2وضعیت روستاهای شهرستان گرمسار
شهرستان

آبادی در شهرستان
دارای سکنه

خالی از سکنه

گرمسار
89

نام بخش

232

آبادی در بخش
دارای سکنه

ایوانگی

32

مرکزی

57

خالی از سکنه
76
156

مأخذ :آمارنامه استان سمنان سال 5931

نقشه  :1نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان گرمسار
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

جمعیت و نیروي انسانی
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1385جمعیت شهرستان  2 310 6نفر بوده که در سرشماری سال
 0931به  749 56نفر رسیده و در سرشماری سال  5931به  1 742 7نفر افزایش یافته است ،سهم جمعیت شهرستان از
کل جمعیت استان در سال  ، 1385معادل  01/7درصد بوده که در دوره بعدی به  01 / 4درصد و در سال  5931به
 11 / 02درصد رسیده و در طی این مدت بهطور متوسط با افزایش  0/ 31درصدی روبهرو بوده و رشد همزمان و
همراه با متوسط استان نداشته و به همین دلیل اندکی به سهم آن افزوده شده است .تراکم نسبی جمعیت در دوره
مورد بررسی از  12 /2نفر در سال  1385در هر کیلومترمربع به  11 / 02نفر در سال  5931افزایش پیدا کرده است .این
شاخص برای متوسط استان در سال  ،5931برابر با  7/ 30نفر در هر کیلومترمربع به دست آمده است.
یدهد که در طی دوره مورد بررسی از نظر تعداد  14319نفر
مقایسه اطالعات جمعیتی در طی ده سال گذشته نشان م 
یکه متوسط نرخ رشد استان 2/ 20
افزایش داشته و بهطور متوسط در هرسال  2/ 18درصد رشد داشته است .درحال 
یدهد که رشد جمعیت شهرستان در حالت عادی کمتر از
درصد در همین دوره به دست آمده است و این نشان م 
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حد انتظار بوده و نشان از مهاجر فرست بودن شهرستان دارد؛ و حتی از نرخ رشد طبیعی جمعیت(تفاوت موالید با
یدهد که در
مرگ و میر) نیز کمتر بوده است .بررسی توزیع جمعیت به تفکیك شهری و روستایی شهرستان نشان م 
سال  1385بالغ بر  79 /1درصد جمعیت در نقاط شهری و  20 /9درصد در روستاها زندگی میکردهاند؛ که این
نسبتها به مرور زمان اندکی تغییر یافته به صورتی که در سال  ،0931معادل  80 /6درصد جمعیت در مناطق شهری
 19 /4درصد در روستاها ساکن بودهاند .بر اساس سرشماری سال  4931معادل  80 / 33درصد جمعیت در مناطق
شهری  19 / 67درصد در روستاها سکونت داشتهاند .تغییر اندك این نسبت به نفع نقاط شهری ،نشان از جابجایی
خروج جمعیت از نقاط روستایی دارد .جدا شدن قسمت قابل توجهی از روستاهای شرق شهرستان و الحاق به
شهرستان تازه تأسیس آرادان در کاهش نسبت جمعیت روستایی گرمسار تأثیر زیادی داشته است.
بررسی نحوه فعالیت جمعیت شهرستان در سال  5931حاکی است که جمعیت  01سال و باالتر این شهرستان برابر
با  42 655نفر بوده است .از این تعداد  52062نفر فعال و  39223نفر غیرفعال بودهاند .از کل جمعیت فعال 24187
نفر شاغل و  1838نفر بیکار بودهاند .بر این اساس از کل جمعیت فعال  92 / 94درصد شاغل و  7/ 06درصد بیکار
بودهاند .میزان بیکاری شهرستان به میزان  3/ 05درصد از میزان بیکاری متوسط استان  01/ 11پائین تر است.
عمران روستايی
یشوند .توسعه روستایی را
تهایی است که به توسعه روستایی منتج م 
عمران روستایی شامل مجموعه فعالی 
یبایست همان بازسازی روستایی بدانیم .لیکن بازسازی روستا از دیدگاه فکری ،اندیشهای ،آموزشی تکنولوژی و
م
تولید.
روستاهاي مركزي
برای شناسایی مکانهای مرکزی و یا مرکزهای برتر روستایی در استان ،با توجه به دادههای موجود ،گردآوردی از
یهایی که به یك سبب یا دلیلهایی واجد
شاخصهای کارآمد ،به گونه نا وابسته و ترکیبی ،ارزیابی شده و آباد 
یها و برخی کارکردهای
یهای مرکزیت بودهاند ،شناسایی و رتبهبندی شدهاند .جمعیت ،دسترسی ،پیوند آباد 
ویژگ 
یباشند .شاخصهایی که بدون وابستگی ،برای رتبهبندی
یها م 
خدماتی ،از جمله این موارد ،برای مرکزیت آباد 
یها استفاده شده ،شامل جمعیت ،دسترسی و وجود خدمات و کارکردهای تسهیالتی ،زیربنایی ،ارتباطی و اداری
آباد 
یها رده بندی شدهاند .متغیرهای
سیاسی بوده که با ارزیابی هر یك از شاخصهای برجسته و متغیرهای موجود ،آباد 
یها ،در بخش الیهبندی سکونتگاهها ،بر پایه کارکردهای
موجود ،جهت شناخت شاخص و ارزش مرکزیت آباد 
بنیادی و تبیین روستاهای مرکزی به گونه کامل استفاده شده است؛ بنابراین ،بر اساس برخورداری از کارکردهای باال،
ارزش مرکزیت هر کارکرد خدماتی در روستاهای دهستانها تحلیل شده و روستاهایی که دارای باالترین ارزش
یها دارای خدمات باال و برتر بودهاند ،در جایگاه روستاهای مرکزی انتخاب
مرکزیت بوده و نسبت به سایر آباد 
شدهاند.

بررسی مؤلفههای مؤثر در توسعه121 ...

در شهرستان گرمسار ،روستاهای حاجیآباد آتشگاه ،نوده خالصه ،لجران ،ملیجان باال ،فند ،قاطول در بخش مرکزی،
نآباد کروس ،کرك ،شور قاضی ،چشمه نادی ،چنداب /گنداب ،شهرك صنعتی علی آباد
روستاهای احمدآباد ،حسی 
در بخش ایوانکی ،به عنوان روستاهای مرکزی انتخاب شدهاند.

نقشه  :2روستاهاي مركزي در دهستانهای شهرستان گرمسار
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

مسکن
این شهرستان در سال  5931دارای  62190نفر جمعیت شهری و  20681خانوار شهری بوده است .همچنین این
شهرستان دارای  15231نفر جمعیت روستایی و  3884خانوار روستایی بوده است.
تعداد کل واحدهای مسکونی در این شهرستان در سال  5931برابر با  24789واحد بوده است که  6 025 2واحد
در مناطق شهری و  4533واحد در مناطق روستایی بودهاند.
در سال  5931متوسط تراکم خانوار در مناطق شهری این شهرستان برابر با  1 1/ 02خانوار و در مناطق روستایی
یباشد؛ بنابراین تراکم خانوار در مناطق شهری کمتر از این نسبت در مناطق روستایی بوده
برابر با  1/ 08خانوار م 
است .همچنین تراکم نفر در واحد مسکونی در مناطق شهری این شهرستان برابر با  3/ 07نفر بوده ،نفر و در مناطق
یباشد.
روستایی  3/ 36نفر بوده که حاکی از تراکم باال در مناطق شهری م 
در همین سال تراکم خانوار در مناطق شهری و روستایی در سطح استان برابر با  1/ 02و  1/ 05خانوار در واحد
مسکونی بوده و تراکم نفر در واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی استان معادل  3/ 38نفر و  3/62نفر بوده
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است؛ که حاکی از تراکم خانوار یکسان در مناطق شهری و تراکم باالی خانوار در مناطق روستایی این شهرستان
یباشد.
نسبت به سطح استان م 
امور تولیدي
كشاورزي ،منابع طبیعی و دامپروری
سطح اراضی زیر کشت محصوالت ساالنه آبی این شهرستان ،در سال  1931برابر  30335هکتار بوده و تا سال 5931
تغییر نکرده است .مساحت اراضی کشاورزی تجهیز و نوسازی شده در این شهرستان در سال  1931تا سال  5931به
یباشد.
ترتیب برابر با  95 ، 57 ، 306 ، 95 ، 194هکتار م 
در مجموع از سال  1931تا سال  5931معادل  6 65 2/1هکتار ساماندهی مالکیت شده و برای آن اسناد اراضی
کشاورزی صادر شده است .کل محصوالت زراعی آبی در سال  5931معادل  8109 11تن بوده است که نسبت به
سال  ،1931به میزان  11 / 32درصد کاهش داشته است.
سطح زیرکشت باغات مثمر در سال  5931برابر  81 50هکتار ،محصوالت گلخانهای  18 /66هکتار بوده است .تولید
محصوالت باغی در سال  5931نسبت به سال  ،1931دارای رشد  18 / 84درصدی و محصوالت گلخانهای 8/ 11
یدهد.
درصد کاهش نشان م 
تعداد واحد دامی در سال  1931برابر  250557واحد دامی و در سال  5931برابر  277220واحد دامی است که رشد
 01/ 64درصدی داشته است .علیرغم افزایش تعداد واحد دامی ،میزان فرآوردههای دامی طی همین دوره به 4/ 47
درصد کاهش داشته است.
میزان تولید گوشت قرمز در سال  5931نسبت به سال  1931رشد منفی  2/ 09درصدی داشته است .تولید گوشت
مرغ کاهش  13 /52درصدی ،تولید شیر افزایش  1 / 53درصدی و تولید تخممرغ کاهش  23 / 28و تولید عسل دارای
رشد منفی  71/ 59درصدی بوده است.
یهای شیری  ، 47تعداد گوسفدداری  ،52تعداد مرغداری
در سال  5931تعداد گاوداریهای پرواری  ، 76گاودار 
گوشتی  21و مرغداری تخمگذار  2واحد بوده است.
ظرفیت مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی در سال  ،5931برابر با  9711 9711/8هزار قطعه بوده ،مرغداریهای
پرورش مرغ تخمگذار  103هزار قطعه بوده است.
تعداد استخرهای پرورش ماهی در سال  5931در این شهرستان 19 ،استخر ،با مساحت  2/8هکتار و تولید  27تن
گوشت ماهی بوده است.
سطح زیر کشت محصوالت عمده زراعی گندم در سال  4931نسبت به سال قبل کاهش  71/ 16درصدی ،پسته رشد
 20 / 58درصدی ،جو کاهش  0/ 46درصدی است و به همین ترتیب ،سطح زیر کشت محصول عمده باغی زردآلو
رشد  9/ 09درصدی ،یونجه کاهش  13 /10درصدی و انار رشد  0/ 12درصدی بوده است.

بررسی مؤلفههای مؤثر در توسعه321 ...

طول کانالهای آبیاری در این شهرستان  1112کیلومتر بوده که  71/9کیلومتر آن طی سالهای  1931تا 5931
بهسازی شده است .در طی همین دوره  3کیلومتر از قنوات شهرستان احیاء و تجهیز شده است .تعداد چاههای
کشاورزی مجاز در شهرستان برابر با  254حلقه چاه بوده که  612حلقه چاه ،برقدار شده است.

نهای زراعی و محدوده دش 
نقشه  :3پراكندگی زمی 
تها در شهرستان گرمسار منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

بیش از  70درصد اراضی کشاورزی شهرستان گرمسار در قسمت شرق میانی این شهرستان و در حاشیه منطقه
شهری گرمسار واقع شده است .بقیه این اراضی در قسمت شمال شرقی شهرستان و در پایین دست شهر ایوانکی
یگیرد .دشت گرمسار مورد
قرار گرفته است؛ بنابراین عمده فعالیتهای زراعی در محدوده استقرار شهرها انجام م 
یباشد.
مطالعه قرار گرفته و دارای شبکههای آبیاری و زهکشی مدرن م 

نقشه  :4توزيع انواع واحدهاي دامپروری و پرورش طیور صنعتی ،زنبورداري ،پرورش آبزيان و  ...در شهرستان گرمسار منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

 421فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 9931

مراتع متراکم و نیمه متراکم این شهرستان در قسمت شمالی آن در مناطق کوهستانی واقع شده و مراتع کم تراکم عمدتًاًا در
یباشد.
تهای دامداری و مرتعداری م 
بخش جنوبی شهرستان واقع شده و مناسب برای فعالی 
یهای این شهرستان در اطراف
یهای این شهرستان در حاشیه شهرهای گرمسار و ایوانکی ایجاد شدهاند .دامدار 
کلیه مرغدار 
شهر ایوانکی مستقر شدهاند.

نقشه  :5واحدهاي اراضی در شهرستان گرمسار منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

نشناسی (ژئومورفولوژی) ،استان سمنان و شهرستان گرمسار از سه گستره نمایان کوهستانی ،دشت و
از دیدگاه ریخت زمی 
تهای دامنهای،
کویر شکل گرفته است 19 / 73 .درصد اراضی از تیپ کوهها؛  01/ 38درصد تیپ تپه 4/ 12 ،درصد تیپ دش 
 2/ 27درصد اراضی پست 38 / 32 ،درصد دشت سیالبی 23 / 43 ،درصد تیپ وایزه های باد بزنی شکل سنگریزه دار و 1/ 74
تهای بادبزنی شکل سنگریزه دار میباشند.
درصد تیپ آبرف 

نقشه  :6طبقهبندی خاك در شهرستان گرمسار منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

بررسی مؤلفههای مؤثر در توسعه521 ...
از کل مساحت این شهرستان  5 4629هکتار مورد مطالعه خاکشناسی قرار گرفته است .وسعت اراضی درجه II
 32 / 78درصد (معادل  15174هکتار) اراضی درجه  19 / 43 (IIIدرصد ،معادل  6997هکتار) اراضی درجه IV

 0/ 81درصد (معادل  375هکتار) اراضی درجه  14 / 98 Vدرصد (معادل  7396هکتار) و اراضی درجه  VIمعادل
(  12 8 14 ) 31 / 99هکتار میباشد .این شهرستان فاقد اراضی دارای خاك از نوع درجه Iمیباشد.
تها در شهرستان گرمسار
قلمرو دش 

تها در شهرستان گرمسار منبع :یافتههای پژوهش9931 ،
نقشه  :7قلمرو دش 

ته ا ی
تهای ایوانکی ،دریاچه نمك ،ورامین و گرمسار در این شهرستان واقع شده است .وسعت دش 
بخشی از دش 
یباشد .همچنین  11766هکتار از
تهای سیالبی  196366هکتار م 
دامنهای در این شهرستان  21312هکتار و دش 
یدهد.
اراضی این شهرستان را اراضی پست تشکیل م 
منابع طبیعی
لهای بیابانی) از کل مراتع  2/ 98درصد ،از کل
لهای ارس و جنگ 
لهای استان  5/ 20درصد (شامل جنگ 
از کل جنگ 
بیابان  5/ 40درصد و از کل سطوح آبخیزداری  5/17درصد مربوط به شهرستان گرمسار میباشد.
یشود.
لهای استان را شامل م 
لها در شهرستان گرمسار  23908هکتار بوده که  5/ 20درصد از کل جنگ 
سطح جنگ 
لهای شهرستان گرمسار  0/ 85درصد
لها در سال  5931نسبت به  1931تغییری نداشته است .از جنگ 
میزان این جنگ 
لهای طبیعی انبوه
یدهند .در این شهرستان جنگ 
لهای بیابانی تشکیل م 
لهای ارس  99 / 15درصد را جنگ 
را جنگ 
وجود نداشته 44 /93 ،درصد را جنگلهای طبیعی نیمه انبوه و پراکنده و  55 / 61درصد را جنگلهای دست کاشت
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یدهد .بخش زیادی از عرصههای شهرستان فاقد پوشش گیاهی و توان بیولوژیك بوده که تحت عنوان
و ...تشکیل م 
یباشد که  5/ 40درصد از کل
اراضی بیابانی محسوب میشود و سطح بیابان در شهرستان گرمسار  284873هکتار م 
یشود.
بیابانهای استان را شامل م 
لها در شهرستان گرمسار  23908هکتار بوده که  5/ 20درصد از کل جنگلهای استان را شامل میشد.
سطح جنگ 
لها در سال  5931نسبت به  1931تغییری نداشته است .از جنگلهای شهرستان گرمسار  0/ 85درصد
میزان این جنگ 
لهای طبیعی نیمه انبوه
یدهند .در این شهرستان جنگ 
لهای بیابانی تشکیل م 
را جنگلهای ارس  99 / 15درصد را جنگ 
یدهد .بخش زیادی از عرصههای شهرستان فاقد پوشش گیاهی و توان
و پراکنده و  61 / 55دست کاشت و تشکیل م 
یشود و سطح بیابان در شهرستان گرمسار  284873هکتار
بیولوژیك بوده که تحت عنوان اراضی بیابانی محسوب م 
یشود .کل مراتع شهرستان در سالهای  1931تا 5931معادل
یباشد که  5/ 40درصد از کل بیابانهای استان را شامل م 
م
یباشد 70 / 13 .درصد آن را مراتع ضعیف و فقیر دارای تراکم کم 28 / 65 ،درصد را مراتع متوسط و 1/ 22
 11680 1هکتار م 

یدهد .میزان تولید علوفه(خشك( مراتع در شهرستان گرمسار به میزان  6203تن بوده که 3/ 08
درصد را مراتع متراکم تشکیل م 
یشود .سطح حوزه آبخیز (بهجز مناطق کویری و بیابانی)  315630هکتار بوده
درصد از کل علوفه تولید شده استان را شامل م 

یباشد 3/ 38 .درصد
یباشد و کل آن مربوط به حوزه آبخیر فاقد سد م 
که  5/17درصد از کل سطح حوزه آبخیز استان را دارا م 
از مراتع قشالقی و  2/ 49درصد از مراتع ییالقی کل استان در شهرستان گرمسار قرار دارد.

نقشه  :8پوشش گیاهی شهرستان گرمسار منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

محیطزیست
تترین مناطق تحت
این شهرستان با وسعتی معادل  2 518کیلومترمربع در غرب استان واقع شده است .یکی از پراهمی 
طزیست در حوزه این شهرستان قرار دارد و اهمیت آن به آن حد است که به عنوان ذخیرهگاه
حفاظت سازمان محی 
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زیستکره جهانی ثبت شده است .منطقه حفاظت شده کویر در سال  1355به مساحت  442212هکتار به پارك ملی
گترین پارك
طزیست استان سمنان بود ه و بزر 
ارتقاء یافت که هماکنون مدیریت آن در اختیار اداره کل حفاظت محی 
یباشد.
ملی کشور ،بدون هرگونه معارض و فعالیتهای انسانی و سکونتگاهی م 
اقلیم این منطقه بهشدت تحت تأثیر دو اقلیم دشت کویر که عمدتًاًا از نمك پوشید ه شد ه و دریاچه نمك که بالفاصله
یباشد ،قرار گرفته است .پارك ملی کویر اگرچه پوشیده شده است از
در خارج مرز در سمت غربی پارك واقع م 
تهای هموار است .میزان بارندگی سالیانه این پارك به طور متوسط
گیاهان استپی و بیابانی ،اما سرزمینی لم یزرع با دش 
یباشد .در بعضی از ماهها(معمو ًالًال دی و بهمن (
تماه م 
150میلیمتر بود ه که بیشتر مربوط به ماههای بین آذر تا اردیبهش 

یباشد.
پارك ملی کویر پوشیده از برف م 
یگردد ،از سیاه کوه به عنوان نمونه بارز و
در تمام منابعی که راجع به مهمترین شاخص شناسایی پارك ملی عنوان م 
شاخص منطقه یاد م 
یشود .این کوه با داشتن صخرههای نیمدایرهای بزرگ که از دور به صورت سوزنهائی که از د
یشود .از کوههای مهم دیگر این منطقه ،کوه ملکآباد و کوه چشمه کریم
یشوند ،شناخته م 
ل کوه بیرون زده ،دیده م 
یتوان به دشت شکر آب ،دشت چخماقیه ،دشت سینه ریگی اشاره
را میتوان نام برد .از د شتهای این منطقه هم م 
یتوان به چشمه نخجیر ،چشمه پیغمبر ،چشمه لکاب ،چشمه طلحه ،چشمه میش
داشت .از چشمههای این پارك م 
مست و چمشه گنداب اشاره کرد.
یشود .چنین وضعیتی
پارك ملی کویر بین بیابان و استپ قرار گرفته است ،از این رو به آن آفریقای کوچك هم گفته م 
یتوان به بنه ،تاغ ،گز ،شور،
باعث ایجاد تنوع در رویش انواع گیاهان در این منطقه شد ه است .از گیاهان این منطقه م 
اشنیان ،قیچ ،انواع گون و درمنه ،گرگ تیغ ،خنجك ،افدرا ،خارشتر ،نی ،سازو ،جگن و  ...اشاره کرد .در شهرستان
طبانی و  1ایستگاههای سنجش و پایش آلودگی هوا وجود دارد 3 .درصد از مناطق تحت پوشش
گرمسار  3پاسگاه محی 
طزیست به کل وسعت استان در این شهرستان قرار گرفته است.
و مدیریت مناطق محی 

تمحیطی شهرستان گرمسار
نقشه  :9منطقههای تحت مديريت زیس 
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،
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منابع آب
پتانسیل آب سطحی شهرستان گرمسار در سال  4931حدود  50 1میلیون مترمکعب بوده است .این شهرستان باالترین
یباشد .از رقم مذکور بخشی به صورت تبخیر و تعرق و
بهای سطحی حوضههای استان سمنان را دارا م 
پتانسیل آ 
یگردد .در این سال حجم آب بهرهبرداری شده
بخشی نیز به با نفوذ در مخازن آب زیرزمینی استان از دسترس خارج م 
از منابع آب سطحی  2/ 63میلیون مترمکعب بوده است؛ که همگی در بخش کشاورزی ،مصرف شده است.
حجم آب تنظیم شده از طریق تأسیسات آب موجود شهرستان در سالذ ،4931معادل  250میلیون مترمکعب بوده است
که  126میلیون مترمکعب توسط بند انحرافی و  124میلیون مترمکعب به وسیله شبکه آبیاری با راندمان  95درصد،
مهار شده است .رودهای استان سمنان از دامنههای جنوبی رشته کوه البرز سرچشمه گرفته و اغلب به دشت کویر
یباشد .این رودها در سرچشمه معمو ًالًال آب شیرین و گوارا
یریزند .جهت جریان این رودها از شمال به جنوب م 
م
یشوند .طول این رودها معمو ًالًال
نهای گچی ،شور شده و دارای امالح زیادی م 
دارند .ولی با عبور از نمك زارها و زمی 
کوتاه است؛ زیرا که فاصله میان کوهستان تا دشت کم است(مهدوی و همکاران.)1383 ،
منابع آب زیرزمینی شهرستان به سه روش ،بهرهبرداری مستقیم از چشمه ،منابع آب زیرزمینی به روش قنات و حفر و
استحصال آب از چاه در حال استفاده هستند .در سال  5931از مجموع  392حلقه چاه عمیق 701 ،حلقه چاه نیمه
عمیق 28 ،رشته قنات و  21دهنه چشمه جمعًاًا  104 /3میلیون مترمکعب آب استحصال شده است .از این مقدار،
بیشترین سهم را چاههای عمیق یا  99 /1میلیون مترمکعب (  ) 95درصد و کمترین سهم را قنوات و چشمهها با 1/6
میلیون مترمکعب ( 1/8درصد) دارا بودهاند .از چاههای نیمه عمیق  3/ 55میلیون مترمکعب معادل  3/ 40درصد منابع
آب زیرزمینی بوده است.
تهای استان که عمدتًاًا ریشه در کمبود تأسیسات مطمئن مهار
بهای زیرزمینی در دش 
یرویه از منابع آ 
بهرهبرداری ب 
کسالی در سالهای اخیر موجب گردیده که روند افت
بهای سطحی دارد ،به همراه وضعیت خش 
آب و کنترل روا آ 
تهای استان و بهتبع آن در شهرستان پیوسته تشدید گردد .متوسط عمق برخورد به آب
بهای زیرزمینی در دش 
سطح آ 
بهای زیرزمینی  0/ 94و  1/ 33متر
در دشت گرمسار و ایوانکی به ترتیب 67 / 31 ،و  102 /4متر و میزان افت سطح آ 
است .همچنین میزان کسری مخزن دشت گرمسار  24 / 99و دشت ایوانکی  8/ 13میلیون مترمکعب در سال 4931
گزارش شده است که بخشی از آن به دلیل بهرهبرداری بیش ازحد مجاز از چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری
یباشد .از طرفی به دلیل خطر شوری سفرهها و عدم وجود پتانسیل آب زیرزمینی در بخش وسیعی از استان و بهتبع
م
آن در شهرستان گرمسار و نیز هزینههای گزاف و کمبود اعتبارات ،امکان توسعه منابع آب زیرزمینی وجود
ندارد(لهساییزاده.)7 38 1 ،
از مجموع  156 / 91میلیون مترمکعب آب مصرفی شهرستان گرمسار در سال  ،5931بخش کشاورزی با  90 / 66درصد
فکننده در سطح شهرستان بوده است .پس از آن بخش شرب
گترین مصر 
( 142 /62میلیون متر مکعب) از مجموع بزر 
و /بهداشتی با  6/8درصد (  01/ 67میلیون متر مکعب) و بخش صنعت با  2 / 54درصد (  3/ 98میلیون متر مکعب) از
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کل مصرف ،در رده در ردههای بعدی قرار دارند .مقایسه این آمار با مصرف آب در سال قبل ،نشان دهنده عدم تغییر
یباشد(لهسائیزاده.) 1368 ،
در مصرف آب م 
بر اساس آمار شرکت آب و فاضالب استان ،تعداد کل مشترکین آب در طی سال  5931معادل  7755 2مشترك بوده
است .از  7755 2مشترك آب این شهرستان در سال  ،5931تعداد  24340مشترك مربوط به مشترکین خانگی 000 1
مشترك در بخش صنعتی 00 12 ،مشترك تجاری و مابقی مربوط به مشترکین فضای سبز ،مصارف عمومی ،آزاد و ...

یباشد .میزان تولید سالیانه آب شهری این شهرستان در سال  5931معادل  71/ 67میلیون مترمکعب بوده که از این
م
مقدار  6/71میلیون متر مکعب مصرف شده است(کوئن.) 380 1 ،
میزان تأمین آب شرب روستایی از  2/45به  2/ 34میلیون مترمکعب کاهش و میزان مصرف منابع آب شرب روستایی از
یگردد که در
 1به  1/ 06افزایش یافته است .آب شرب اغلب روستاها از منابع آب چشمه ،قنات و یا چاهها تأمین م 
حال حاضر به دلیل کاهش بارش ،افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از میزان تجدید شوندگی آن ،این منابع
خشك شده و یا کیفیت آنها نزول یافته است .لذا برای تأمین پایدار آب شرب این مناطق ،ناگزیر باید به فکر منابع
جدید بود که آن هم نیازمند اعتبارات بسیار بوده و هم به لحاظ زمانی ،به فوریت امکانپذیر نیست(قاسمی اردهایی،
.) 1385
در طی سالهای اخیر در راستای برنامههای تأمین آب و ابر سانی به شهرها و صنایع ،اقدامات متعددی مانند احداث
حهای مطالعاتی و تهیه نقشه پهنهبندی ،ساخت
بند انحرافی ،تقویت مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی ،انجام طر 
حهای انجام شده و یا در دست اجرا در
مخزن و تجهیز چاه و چندین طرح دیگر انجام شده است .از مهمترین طر 
یتواند به موارد زیر اشاره کرد:
سطح شهرستان که از سالهای قبل شروع شده و همچنان ادامه دارند ،م 
• سد انحرافی و شبکه آبیاری دشت گرمسار
• سد انحرافی و کانال انتقال آب سیمین دشت
• سد مخزنی نمرود جهت بهبود کمی و کیفی آب موردنیاز شرب ،کشاورزی و صنعت(فیروزنیا.) 1385 ،
• اجرای سه پروژه تغذیه مصنوعی در سطح شهرستان
مشخصات شبکه آبیاری گرمسار به شرح ذیل است:
نوع کانال :شبکه بتنی
طول کانال شبکه 360 :کیلومتر
اراضی تحت پوشش شبکه 32000 :هکتار
آبرسانی به ايوانكی
یباشد .با اجرای این طرح ،آب مطمئن برای افق
تأمین آب شرب شهر ایوانکی به میزان  3میلیون مترمکعب در سال م 
سال  1405برای محدوده طرح تأمین میگردد(عاشری.) 1383 ،
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صهای توزیع منابع آب شهرستان گرمسار
جدول  :3شاخ 
1931

2931

3931

4931

5931

واحد

تأسیسات
تعداد مشترکین آب شهری

مشترک

50 8 23

25782

6 635 2

27202

7755 2

تعداد مشترکین آب خانگی

مشترک

21210

228 06

23019

23472

24340

تعداد مشترکین آب صنعتی

مشترک

35

تعداد مشترکین آب تجاری

مشترک

600 1

48

80

1853

2000

2070

00 12

تعداد خانوار برخوردار از آب آشامیدنی سالم

خانوار

17108

7 744 1

17793

83591

0795 2

جمعیت شهری دارای شبکه آب اشامینی سالم

نفر

54745

5583 0

56938

62520

66543

حجم آب تولیدی شهری در سال

مترمکعب

468 8 648

6836554

6931290

7066630

11 996 77

مصرف ساالنه آب شهری توسط مشترکین

متر مکعب

97 037 15

5426865

5511601

651004 5

6172957

حجم آب تولیدی شهری فروخنه شده درسال

مترمکعب

97 037 15

5426865

5511601

651004 5

67 7295 1

حجم مخزن آب شهری (متر مکعب)

متر مکعب

8500 1

8500 1

8500 1

8500 1

طول شبکه توزیع آب شهری

کیلومتر

272

274

278

282

8500 1
75 2

00 1

00 1

منبع :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

نقشه  : 10حوضه هاي آبريز و قنات ها در شهرستان گرمسار
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

ساختار فضايی سكونتگاه هاي روستایی
پایگاه جغرافیایی و ویژگی های زیست بومی هر سرزمین ،جایگاه مهمی در پیشرفت گستره های روستایی دارد .در
نهای جلگه ای و دشت های هموار و بارور ،نوآوری و دگرگونی ،در پیشرفت و آبادانی ،تند تر انجام می
سرزمی 
گیرد؛ اما در گستره های نامناسب کوهستانی و کویری ،پیشرفت و آبادانی روستاها با تنگناهای زیست بومی و
یشود .در شهرستان گرمسار ،پهنه جغرافیایی ،به دلیل گونه گونی عوامل
اجتماعی مواجه و آهنگ تغییر آن کند م 
جغرافیایی ،دارای ساختار زیست بومی متفاوتی است .وجود جاهای نسبتآ مرتفع در شمال گستره ای به نسبت
نامتجانس و ناهمگونی در آن به وجود آورده است .در برابر ،بخش های میانی و جنوبی شهرستان که دارای جلگه
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های پست و دره های به نسبت بلند بین گستره های کوهستانی و کوهپایه ای می باشد ،پهنه های مناسبی را برای
سکونت و کار فراهم ساخته است .در گستره های ناهموار کوهستانی استان ،آبادی ها بیشتر ،در کوهپایه ها ،دره ها
و کرانه های رودخانه ها جای یافته اند .از بارزترین ویژگی های آبادی های این گستره ها به تجمع بخش زیادی از
سکونتگاه های روستایی در اطراف شهر گرمسار می باشد .تعداد کمی از سکونتگاه های روستایی نیز در محدوده
یشوند(طاهرخانی.) 380 1 ،
شهر ایوانکی به صورت پراکنده دیده م 
در کل ،در شهرستان گرمسار ،گسترههای کوهستانی ،از ویژگی های زیست بومی مناسب برای جانمایی آبادی ها
برخوردار نبوده و تعداد اندکی به صورت پراکنده در این مناطق جای گرفته اند .در برابر ،دشت های استان که در
پهنه های بین کوهستان و گستره های مرکزی ،گسترش یافته اند ،گستره های همواری هستند که بستری مناسب
لگیری مرکزهای متراکم جمعیتی و کار میباشند .جانمایی آبادی ها در این پهنه ها به
جهت جانمایی آبادی ها و شک 
گونه متراکم ،در پیرامون کانون های شهری یا روستایی بزرگ شکل گرفته است .سهم جمعیت روستایی این
شهرستان نسبت به کل جمعیت شهرستان ،در طی سال های  1355تا  1365روند کاهشی داشته است .به طوری که
سهم آن در سال  1355برابر  53 / 16درصد بوده که در سال  1365به  43 / 60درصد تنزل نموده است .در فاصله سال
های  1365تا  1372این سهم به  25درصد افزایش یافته است(شکوئی .) 1383 ،از سال به بعد سهم جمعیت روستایی،
به کل جمعیت شهرستان روند کاهشی داشته است .این نسبت در سال  ، 1375معادل  52/ 42درصد ،در سال 1385
معادل  20 / 89و در سال  0931معادل  19 / 42درصد بوده است .با توجه به اینکه مساحت شهرستان گرمسار که معادل
 2 518کیلومترمربع می باشد ،تراکم جمعیت روستایی در هر کیلومترمربع معادل  3/ 94نفر می باشد .شهرستان گرمسار
بر اساس سرشماری سال  0931دارای  89سکنه بوده است .حدود  44 /9درصد این آبادی (  40آبادی) دارای
جمعیتی کمتر از  52نفر داشته اند 9 .درصد آبادی( 8آبادی) دارای جمعیتی بین  52تا  49نفر 9 ،درصد ( 8آبادی)،
دارای جمعیتی بین  50تا  99نفر 12 /4 ،درصد (  11آبادی) دارای جمعیتی بین  00 1تا  249نفر 13 /5 ،درصد ( 12
آبادی) ،دارای جمعیتی بین  250تا  499نفر 01/1 ،درصد ( 9آبادی) دارای جمعیتی بین  500تا  999نفر و 1/1
درصد ( 1آبادی) دارای جمعیتی بین  000 1تا  2499نفر بوده است(زنجانی.) 380 1 ،
یافتهها
محور توسعه روستاها بطور سنتی کشاورزی تعریف شده ،اما محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها ،باعث
رکود اقتصادی شده و توسعه کشاورزی به توسعه اقتصادی همه روستاهای منتج نشده است .امروزه روستاها محیط
تهای تولیدی و خدماتی شناخته شده است این موضوع
شهای غیرکشاورزی و فعالیت شرک 
مناسبی برای رشد بخ 
در واقع نوعی حرکت از کسب وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب وکارهای مبتنی بر دانش است.
یدهد که با افزایش سطح سواد ،دانش و مهارتهای علمی و عملی ،گرایش به
وضعیت جامعه روستایی ایران نشان م 
اشتغال در بخشهای سنتی اقتصاد کمتر شده و میل برای اشتغال در بخش های مدرن و خدماتی بیشتر است .مزاياي
روستا در کشور باعث شده است تا در سال هاي اخير در سياست گذاري توسعه ملي توجه بيشتري را به خود جلب
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کرده اين روستاها با نقاط قوت و فرصت هاي متنوع پيش رو ،به لحاظ مديريتي به ويژه با مشکالت زيرساختي
زيادي روبرو هستند؛ و غالبا از مناسبات اقتصادي و اجتماعي برخوردارند .از اين رو نيازمند مديريت ويژه هستند،
روستاها نيز در اين زمينه ،مشکالت خاص خود را دارند؛ از اين رو ،اگر برنامه ها و استراتژ يهاي مناسب در زمينه
ي حل مشکالت روستا در تمامي سطوح ملي ،منطق هاي و محلي اتخاذ نگردد ،اين مشکالت در کشور همچنان
وجود خواهند داشت(اماناللهی بهاروند.) 1383 ،
یتواند رشد اقتصادی را در روستاهای کشور تضمین کرده و فقر را ریشهکن سازد و
توسعه کشاورزی به تنهایی نم 
یرسد .با توجه به این نکته ،تاکنون برنامههای
توجه به سایر بخشها نیز در کنار بخش کشاورزی ضروری به نظر م 
متعددی با هدف توسعه روستایی در کشور به اجرا در آمده است ولی همچنان پدیده مهاجرت از روستا به شهر و
فقر و مشکالت روستائیان ادامه دارد و تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند ،نیز رشد کرده و
ییابد و با کاهش جمعیت ،از میزان
تبدیل به شهر شدهاند .بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش م 
تقاضا برای کاالها و خدمات نیز کاسته میشود .این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد .از چند سده
اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان ،عقبماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است .از
آنجاییکه عمومًاًا روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی
یشوند که بعضًاًا منجر به مهاجرت آنان به سمت
برخوردار هستند ،اقشار روستایی فقیرتر و آسیبپذیرتر محسوب م 
شهرها نیز میشود .علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها ،نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی،
ی نبودن کار کشاورزی(کم بودن بهرهوری) ،محدودیت منابع ارضی(در مقابل رشد جمعیت) و
حرفهای و تخصص 
عدم مدیریت صحیح مسؤوالن بوده است .به همین جهت ،برای رفع فقر شدید مناطق روستایی ،ارتقای سطح و
کیفیت زندگی روستاییان ،ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری آنان ،تمهید توسعه روستایی متولد گردید(بیک محمدی و
کآبادی.) 1382 ،
مختاری مل 
امروزه با توجه به رشد بي سابقه کالن روستاها در کشورهاي در حال توسعه و به دنبال آن ظهور مسائل و
مشکالت فراوان عده اي از محققان پيشنهاد کردند که برنامه ريزي هاي توسعه بر اساس تأکيد بر تقويت روستاها در
امر توسعه معتقد هستند که با تقويت روستا مي توان توسعه را به ساير قسمت هاي منطقه تزريق نموده و به نوعي
تعادل و توازن را در سطح منطقه ايجاد نمودهدف اصلي در اين پايان نامه بررسي نقش روستاها در توسعه منطقه اي
مي باشد؛ و اينکه چگونه مي توان با جلوگيري از مهاجرت ها به سمت شهر ها و به دنبال آن کاهش تمرکز زدا يي
توسعه را در سراسر منطقه ايجاد نمود .توزيع فضا يي جمعيت در کشورهاي جهان به خصوص در کشورهاي درحال
توسعه ،عدم تعادل در شبکه ي استقرار جمعيت و بهره برداري از منابع سرزمين را نشان مي دهد .دردهه هاي اخير
اين عدم تعادل شدت بيشتري يافته است وکشورهاي مختلف هر يک به فراخور حال خود راه حل ها يي در جهت
رفع آن برگزيده اند و به دنبال خطوطي براي توسعه ي آتي خود هستند؛ اما آنچه پر اهميت مي نمايد اين که برنامه
ها يي با هدف ارتقاءشرايط کيفي و کمي تدوين مي شود ،اغلب با کاميابي مواجه نمي گردد(مایکل.)7 36 1 ،
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در دنیای امروز ،برنامه ریزی توسعه ملی به طور کلی و برنامه ریزی توسعه روستایی بهطور اخص ،از ضروریات

سرزمینهای مختلف به شمار میرود .در این چارچوب ،شکلدهی و نظم بخشی به عرصههای مکانی و فضایی
در واقع از آغاز زندگی بشر و از زمان بهرهگیری از منابع طبیعی پیوسته در مقیاس و مفهومی متفاوت مطرح بوده
است .در این ارتباط هر چه سطح فرهنگ باالتر رفته ،شکل عمومی سازماندهی و انتظام محیط و ابزار و دانش

گروههای انسانی پیشرفتهتر شده است .رشد و گسترش گردشگری به شیوه متداول امروزی از جمله پدیدههای مهم
اواخر قرن بیستم است و نواحی روستایی و کوهستانی از مهمترین عرصههایی هستند که در زمینه گردشگری و
فعالیتهای وابسته به آن مورد توجه قرار گرفتهاند .بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه از فعالیت
یکوشند ،با شناسایی مزیتها و
گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد میکنند و در این راستا م 
طها و نیز برنامه ریزی اصولی و
محدودیتهای روستائی و امکان سنجی فعالیت گردشگری در این گونه محی 
مناسب ،نقش موثری در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و توسعه ملی برعهده گیرند .آنچه مسلم است ،این که
توسعه گردشگری به طور فزاینده ای به صورت یک نوشدارو افزایش دهنده توان اقتصادی ،باال دنرب هه قابلیت زیست
در نواحی دور افتاده و محرک تجدید حیات ،به حساب میآید(دانشور و همکاران .) 1385 ،با این وجود ،اگر
یتواند خالق یا محرک فرایند توسعهیافتگی
گردشگری روستایی به نحوی مناسب برنامه ریزی و مدیریت شود ،م 
برای حصول به پایداری توسعه در نواحی روستایی و نیز پایداری جوامع محلی در کلیه زیر شاخههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و همچنین فعالیت گردشگری به طور کلی به حساب آید .علی رغم این موضوع ،گردشگری
روستایی فعالیتی پیچیده است که با دیگر بخشهای جامعه و اقتصاد ارتباط دارد؛ بدینسان ،آثار وپیامدهای مختلف

یباید در فرایند برنامه ریزی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد تا از عوامل منفی جلوگیری شود و تاثیرات
گردشگری م 
مثبت عوامل اقتصادی و اجتماعی و محیطی مرتبط با آن افزایش یابد(قادری 1382 ،؛  .) 18بدین ترتیب ،بهره برداری
بهینه از توان های گردشگری روستایی به عنوان راهبردی مکمل توسعه روستایی میتواند گامی مطمئن برای ترقی و
توسعه فضاهای روستایی در همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی قلمداد شود.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
توسعهی که در مناطق روستایی بیشتر مورد نظر بوده و الزم است تا برنامهریزان روستایی مدنظر داشته باشند ایران
متکی بر اصل های زیر است -۱ :کاهش شدت جریان مهاجرت روستاییان به شهر ،بنحوی که مهاجرت روستایی
رابطه معقول و متعادلی با توسعه خدمات ،صنعت و کشاورزی پدید آورد -۲ .تمرکز یافشرده کردن جمعیت در
محیط روستایی ،جهت پدید آوردن مراکز روستایی بزرگتر تا روستاییان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار
گرفته و در عین حال پوشش کافی جمعیتی برای استقرار صنایع در محیط روستایی فراهم آید -۳ .انتظام بخشیدن به
زراعت و دامداری در محیط روستا-۴ .تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا-۵.
توسعه تعاونی های زراعی و دامداری در میان روستاییان  -۶توسعه اراضی اشباع در چارچوب نظام تعاونی جهت
باال بردن میزان تولید.
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بنابراین باید برای رسیدن به توسعه روستایی ،خصوصا توسعه پایدار روستایی توجه به تعریف و اهداف توسعه و
همچنین بکارگیری استراتژی هایی که برای توسعه روستایی در ایران درنظرگرفته شده الزم است .ضمنًاًا در استراتژی
های فوق باید به مسئله پایداری توسعه روستایی نیز دقت الزم صورت گیرد .آنچه امروزه در مورد توسعه در مناطق
روستایی مطرح است ،توسعه پایدار روستایی است .توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند نیازهای کنونی بشر را
تامین کند بدون آن که توانهای محیطی و زیستی نسل های آینده را در تامین نیازهایشان به مخاطره اندازد .هدف
اصلی توسعه پایدار ،تامین نیازهای اساسی ،بهبود و ارتقا سطح زندگی برای همه ،حفظ و اداره بهتر اکوسیستم ها و
آینده ای امن تر و سعادتمندانهتر است.
توسعه ای که در مناطق روستایی بیشتر مورد نظر بوده و الزم است تا برنامهریزان روستایی مد نظر داشته باشند به
شرح زیر است.
 -۱توسعه باید تغییری در جهت بهبود شرایط زندگی برای اکثریت مردم باشد.
 -۲مردمی که از توسعه سود می برند باید بیشتر از مردمی باشند که از آن متضرر میشوند.
 -۳توسعه باید دست کم مردم را نسبت به تامین حداقل نیازهای زندگیشان یا نیازهای ضروری زندگیشان مطمئن
سازد.
 -۴توسعه باید با نیازهای مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشد.
 -۵توسعه باید باعث تشویق خود اتکایی شود.
 -۶توسعه باید بهبود طوالنی و مستمر را به ارمغان آورد.
طزیست طبیعی باشد
 -۷توسعه نباید باعث تخریب محی 
هدف های استراتژی توسعه روستایی ،ایران متکی بر اصلهای زیر است:
 -۱کاهش شدت جریان مهاجرت روستاییان به شهر ،بنحوی که مهاجرت روستایی رابطه معقول و متعادلی با توسعه
خدمات ،صنعت و کشاورزی پدید آورد.
 -۲تمرکز یافشرده کردن جمعیت در محیط روستایی ،جهت پدید آوردن مراکز روستایی بزرگتر تا روستاییان بتوانند
تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عین حال پوشش کافی جمعیتی برای استقرار صنایع در محیط روستایی
فراهم آید.
 -۳انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا
 -۴تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا
 -۵توسعه تعاونی های زراعی و دامداری در میان روستاییان
 -۶توسعه اراضی اشباع در چارچوب نظام تعاونی جهت باال بردن میزان تولید.
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بنابراین باید برای رسیدن به توسعه روستایی ،خصوصا توسعه پایدار روستایی توجه به تعریف و اهداف توسعه و
همچنین بکار گیری استراتژیهایی که برای توسعه روستایی در ایران درنظرگرفته شده الزم است .ضمنا در
استراتژیهای فوق باید به مسئله پایداری توسعه روستایی نیز دقت الزم صورت گیرد.
یشود این بدان معنی نیست که از شیوع یا شدت
در برخی محافل ،توسعه روستایی موضوعی منسوخ شده تلقی م 
فقر روستایی در کشور های جهان سوم در سال های اخیر کاسته شده است .بلکه در بخش های بزرگی از جهان این
موضوع کامال بر عکس است؛ و دلیل آن این است که در طی ده تا پانزده سال گذشته اولویت های دولت ها و الگو
های بسیاری از کارگزاری های کمک کننده در حال تغییر بوده است .بانک جهانی ،بر اساس تعریف محافظه کارانه
اش ،تعداد افرادی را که در کشورهای جهان سوم همچنان در فقر بسر می برند و با فالکت و ناامنی ناشی از فقر
یکند ،در بسیاری از کشورها بخصوص در جنوب صحرای
دست به گریبان اند را بیش از یک میلیارد نفر برآورد م 
آفریقا و جنوب آسیا ،روستایبان فقیر نیمی از کل جمعیت را تشکیل می دهند.
در طی دهه  ، ۱۹۷۰الگوهای غالب در میان کارگزاری های یاری دهنده ،توسعه بر کاهش فقر متمرکز بود ،با اذعان به
اینکه اکثریت خانواده ها ،به خصوص در نواحی روستایی ،عمدتا از منافع رشد اقتصادی کالن بی نصیب بودند .باال
بردن سطح قابلیت ها و آسایش فقرا می توانست آن ها را بیشتر در شکل دهی اقتصاد و جامعه شان سهیم کند .بر
حهای دولتی و موردنظر حامیان نیازهای اولیه ،توجه شده و میزان بهره وری این
این اساس انتظار می رفت که به طر 
اکثریت فراموش شده افزایش یابد .توجه خاص به فقرزدایی در دهه  ۱۹۸۰تحت الشعاع فرمول نئوکالسیکی قرار
گرفت.
چنانکه می دانیم اقتصاد کشور های جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است؛ و
شهای سنتی
یشود .لذا از یک طرف به خاطر بهبود بخشیدن به رو 
فعالیتهای کشاورزی هم غالبا در روستاها انجام م 
تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصوالت کشاورزی و از سوی دیگر
تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نو سازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از
توجه به مسائل انسانی و ضرورت های سیاسی است ،موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار می گردد .برای
همین هم هست که گفته اند مشکالت آینده جهان سوم اعم از بیکاری ،فقر ،کمبود درآمد ،گرسنگی ،کمبود تولید و
غیره باید در روستاها حل و فصل گردد؛ بنابراین توسعه روستایی به خاطر حل مشکالت مزبور و مخصوصا برآوردن
نیازهای اساسی مردم روستایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است .بررسی ضرورت های توسعه روستایی
یک بحث کلی و دامنه داری است که نمی توان آن را در چند صفحه خالصه کرد .لذا ما در اینجا تا حد امکان به
بررسی آن می پردازیم.
به طور کلی ضرورت توجه به توسعه روستایی ناشی از عوامل زیر است:
 -۱توسعه کشاورزی
 -۲توزیع بهینه جمعیت
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 -۳استفاده از ظرفیت های تولیدی
 -۴باز سازی ظرفیت های تولیدی
 -۵باز سازی اقتصاد کشور
 -۶عدالت اجتماعی ،رفع فقر و محدودیتهای اجتماعی.
توسعه با شرایطی همراه است که عبارتاند از:
 -۱میزان زیاد و پایدار پس اندازهای داخلی
یهای
یهای کار اندوز از فناور 
 -۲سرمایه گذاری بخش عمده ای از آن پس اندازها در صنایعی که به جای فناور 
کاربر بهره میگیرند
 -۳میزان نسبتًاًا کم رشد جمعیت
در بیشتر کشورهای کمتر توسعهیافته کنونی ،معدودی از این شرایط وجود دارد .میزان پس اندازها معموال پایین
است و پس انداز ها نه برای تولید صنعتی بلکه برای زمین ،اموال غیر منقول شهری یا تجارت سرمایه گذاری
یشوند؛ و سرمایههای داخلی به میزان قابل مالحظه ای به مکان های امن در کشور های صنعتی در آن سوی مرزها
م
سرازیر میشود.
ضرورت و اهمیت توسعه روستایی در ایران با توجه به جایگاه ،اهمیت و نقش جامعه روستایی و مسائل و
مشکالتی که این جامعه با آن مواجهه است و همچنین با توجه به شرایط کشور کامال روشن و آشکار است .طبق
آخرین سرشماری جمعیت ایران در سال  ، ۱۳۸۵حدود  ۳۱ / ۵درصد از جمعیت کشور که معادل  ۲۲۲۲۷۷۷۱نفر
یکنند (مرکز آمار ایران  ، ۱۳۸۵سرشماری نفوس و مسکن) .هر چند که از ابتدای
است ،در محیط روستایی زندگی م 
قرن اخیر بویژه از میانه این قرن به تدریج از سهم جمعیت روستایی کاسته شده و شهرنشینی گسترش یافته اما با
توجه به آمار ارائه شده هنوز یک سوم جمعیت ایران در روستاها زندگی میکنند.
توسعه با شرایطی همراه است که عبارتاند از:
-۱میزان زیاد و پایدار پس اندازهای داخلی
یهای
یهای کار اندوز از فناور 
-۲سرمایه گذاری بخش عمده ای از آن پس اندازها در صنایعی که به جای فناور 
کاربر بهره میگیرند
 -۳میزان نسبتًاًا کم رشد جمعیت
در بیشتر کشورهای کمتر توسعهیافته کنونی ،معدودی از این شرایط وجود دارد .میزان پس اندازها معموال پایین
است و پس انداز ها نه برای تولید صنعتی بلکه برای زمین ،اموال غیر منقول شهری یا تجارت سرمایه گذاری می
شوند؛ و سرمایه های داخلی به میزان قابل مالحظه ای به مکان های امن در کشورهای صنعتی در آن سوی مرزها
سرازیر می شود.
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ضرورت و اهمیت توسعه روستایی در ایران با توجه به جایگاه ،اهمیت و نقش جامعه روستایی و مسائل و مشکالتی
که این جامعه با آن مواجهه است و همچنین با توجه به شرایط کشور کامال روشن و آشکار است.
رشد بی وفقه جمعیت در نواحی روستایی نیروی کار جوانی را بوجود آورده است که با توجه به فناوری -های
مورد استفاده و نظام های رایج اجاره داری زمین و سازمان دهی تولید ،بسیار بیشتر از تعدادی است که بتوان به طور
مولد در اقتصاد روستایی به کارگمارد .پیامدهای این روندها را می توان در محله های فقیرنشین ،حلبی آبادها و
سکونتگاه های غصبی در نواحی شهری که روز به روز در حال گسترش هستند در جای جای جهان سوم مشاهده
کرد .در آنجا کارگران بیکاری که از نواحی روستایی آمده اند نا امیدانه در جستجوی هر نوع کاری (بیشتر در بخش
غیر رسمی) هستند .روستائیان فقیر در بسیاری موارد با سوء تغذیه و مشکالت حاد بهداشتی دست به گریبان اند و
یشود که اغلب در مناطق دور افتاده و مجزا زندگی کنند و دسترسی محدودی به منابع
گاه تعصبات نژادی باعث م 
تولید داشته باشند.
سكونت بيش از سه ميليارد نفر از جمعيت جهان در نواحي روستا يي و مواجه بودن بيش از  1 /2ميليارد نفر با فقر
مطلق كه ادامه حيات آنها را تهديد مي كند توجه ويژه به فقرزدا يي از نواحي روستا يي و اشتغالزا يي را در روستاها
ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد .فقر جهاني و اثرات جانبي جهاني شدن از جمله توزيع نابرابر درآمد كشورها كه
جزء اصلي ترين چالش -هاي كشورهاي درحال توسعه محسوب مي شود ،مردم روستاها را با آسيب ها و صدمات
اقتصادي و اجتماعي زيادي مواجه ساخته كه امروزه مهاجرت از روستا به شهر ،وجود ميزان باال يي از كار كودكان در
روستاها ،تبعيض عليه كار زنان و كارگران روزمزد و سيار در روستاها و بخش كشاورزي ،عدم تامين اجتماعي مورد
نياز و امنيت پا يي ن شغلي از نمونه آسيب هاي مذكور به شمار آمده و موجب تشديد فقر و نابربري در روستاها مي-
شوند.
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