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چکيده
عليرغو مالکيت انحصاری و همچنين پتانسي بالای طبيعت حوضه آبخيز سيدعلی بخش رضويه شهرستان مشهد ،ولی بعلّت محروميت
ساكنان آن و فقر شديد امکانات ،پايداری زيستی اهالی حوضه ،بسيار مورد تهديد استت .ايتن پتژوهش در ستال  0823و بتا هتدف بررستی
جنبههای مختلف دهکدهزيستی پايدار و نيز واكاوی برخورداری از مواهب طبيعی جهت رسيدن به استقلال نسبی در بعد معيشت انجتام شتد.
جامعه آماری اين پژوهش زنان و مردان بالای  03سال در دهکده سيدعلی واقع در بخش رضويه شهرستان مشهد بوده و روش تحقيتق بته
صورت آماربرداری  011درصد خانوارها اجرا شد .جمعآوری دادهها و اطلاعات مورد نياز از طريق سه روش بازديد ميدانی ،مصاحبه عميتق بتا
ساكنان و همچنين تکمي فرمها و پرسشنامههای محقق ساخته انجام گرفت .برای تحلي دادهها ،از نرمافزار  SPSSو از آمارههتای ميانته،
مد ،ميانگين ،انحرافمعيار ،بيشينه ،كمينه ،واريانس و همچنين آزمونهای متفاوتی چون لوين ،تیتست ،پيرسون و  Fاستفاده گرديتد .نتتايج
حاكی از آن است كه ساكنان اين حوضه ،يک اجتماع خانوادگی بوده و تقريبا فاقد كليه امکانات زيربنايی هستند .براستاس نتتايج ،در ميتان
عوام مؤثر بر پايداری دهکدهزيستی ،متغيرهای جاذبه طبيعی ،تقديرگرايی ،انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی از ميانگين بالايی برخوردار
بودند .وضع بد بهداشتی ،پايين بودن ميزان درآمد ،وضع نامناسب تغذيته ،پتايين بتودن ميتزان ستواد و همچنتين جتوانی جمعيتت ،از علت
كوتوسعهيافتگی هستند .بررسیها نشان داد كه حوضه توانايی بالايی برای سرمايهپذيری و سرمايهگذاری دارد .بعلاوه ،پتانسي معيشتهتای
جايگزين كه بتواند به ارتزاق و حيات اجتماعی-زيستی منطقه كمک كند ،بالاست .در اين راستا ،ضروری است تا تعام ستاكنان حوضته بتا
نهادهای بويژه كارآفرينی و توسعه روستايی بيشتر شود.
كلمات كليدی :پايداری زيستی ،معيشت جايگزين ،حفاظت طبيعت ،روستازيستی پايدار ،توانمندسازی.
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اصلی اين توسعه ،يعنی اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و محيطی

مقدمه
به دنبال افزايش جمعيت و پيشرفت اقتصتاد ،تقاضتای بشتر

امکانپذير است (روميانی .)0820 ،چالشها و معضتلات محتيط-

جهت رفع نيازهای اساسی خويش بيشتر شتده استت .ايتن امتر

زيستی بوجود آمده ،لزوم توجه به ابعتاد محيطتی توستعه پايتا را

منجر به بهرهبرداری هر چه بيشتتر از منتابعطبيعتی شتده استت

بيش از پيش بيان میكند.

(آی .)0103 ،0لذا امروزه بحرانهای محيطزيستی از موضتوعات

مراتع حريو در واقع مراتع اطراف روستا هستند كه عرفاً مورد

پررنگ هر جامعهای بهشتمار متیرونتد .از يتک طترف ،منتاطق

بهرهبرداری دامهای روستاييان قرار میگيرند .مراتع نقش كليدی

روستايی برای تأمين معيشت و رفع نيازهای اساستی ،وابستتگی

و تعيينكنندهای در وضعيت دامداری كشور دارنتد .در ايتن بتين،

بالايی به منابعطبيعی دارند (مستيکا و جتوكز .)0220 ،0از طترف

موفقيت طرنهای مرتعداری تا حد زيتادی بته رفتع نيتاز بهتره-

ديگر ،روستاها به دلي خاصيت زيستتپتذيری و روستتاييان بته

برداران بستگی دارد و نيازمند مشاركت همه جانبته روستتاييان و

علت داشتن ارتباط نزديک با محيط پيرامون خود ،بيشترين تأثير

دامداران منطقه است .در دامتداری روستتايی ،آستيب بته مراتتع

را بر محيط میگذارنتد و نيتز از آن تتأثير متیپذيرنتد .در واقتع

بيشتر است كه اين ريشه در محتدود بتودن شتعاع چترای دام و

بيشترين ارتباط را بتا محتيط پيرامتون ختويش دارنتد (عزمتی و

طولانی بودن مدت اقامت دام در مراتع دارد (كاظمی .)0828 ،بته

لنگرودی .)0821 ،در نتيجه ،شناخت و توستعه وضتعيت زيستتی

همين دلي و طبق يافتتههتای جنگجتو ( ،)0833از مهتوتترين

اجتماعات روستايی ،زمينه روستازيستی پايدار را رقو میزند.

چالشهای مديريت مراتع در ايران میتتوان بته عتدم آگتاهی از

امروزه روستاها با تغيير و تحولات عمتدهای روبتهرو هستتند

روشهای صحي مرتعتداری ،چترای زودرس و ختارج از فصت ،

(ياریحصار و همکاران .)0821 ،به همتين دليت ستفارش شتده

چرای دام بيش از ظرفيت مرتع ،فقر اقتصادی بهرهبرداران و نوع

است تا با توجه بته حساستيتهتای زيستتی روستتاها ،هرگونته

فرهنگ بهرهبرداری اشاره كرد .در نظام بهترهبترداری از مراتتع،

فعاليت در جهت توسعه روستايی ،با نگاه ك گرايانه و همه جانبه

انسان از طريق كنترل تعداد دام ،كنتترل زمتان ورود و ختروج و

به موضوع انجام شود (شاهولی0111 ،؛ سجاسی قيداری و فعتال

تعيين نوع دام میتواند بر كميت و كيفيتت مراتتع نظتارت كنتد

جلالی .)0821 ،در دهههای اخير عمتران و توستعه روستتايی در

همانگونه كه در مراتع چرای شديد دام مهوترين عام تخريتب

سياستهای ملی كشورهای جهان سوم ،به ويژه در جهت بهبتود

محسوب میشود با مديريت دام ،میتتوان اكوسيستتو مرتعتی را

زندگی اجتماعی -اقتصتادی افتراد فقيتر روستتايی ،ايجتاد رفتاه

هو اصلان و هو احياه كرد.

اجتماعی (راستی و همکاران )0828 ،و نيز ارتقتای بهترهوری در

سلامتی و پاكی آب و هوا ،مناظر زيبای طبيعی به دور از هتر

روستاها (آدرشد )0110 ،8مورد توجه قترار گرفتتهانتد .در نتيجته،

گونه آلودگی تصويری و نبود آلودگیهای صوتی كته متیتواننتد

دستيابی به توسعه پايا 8در صورت ارتباط متقاب بين سه شاخص

زندگی توأم با آرامش و آسايش را فراهو كنند ،از محاسن زندگی
در روستاها به شمار میرونتد .متديران شتهری ستعی كتردهانتد

0 - Aye
0 - Masika and Joekes
8 - Oddershede
8 - Sustainable Development

پاركهای مصنوعی بسازند ،ولتی مستلماً چنتين پتاركهتايی از
جذابيت كمتری نسبت به طبيعت برخوردارند .در نتيجه ،يکتی از
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دلمشغولیهای روستاييان ،طبيعتت زيبايشتان استت كته حتتی

افزايش سط آگاهی و دانش مردم از مشتاغ جتانبی ،آستيب-

ممکن است باع نوعی تعلق ختاطر بته منطقته هتو شتود و از

پذيری اين فعاليتهای اقتصادی را در برابر تنشها و آستيبهتا

مهاجرت روستاييان به شهرها بکاهتد يتا حتتی باعت مهتاجرت

كاهش داد تا وضتعيت معيشتتی آنهتا تحتت تتأثير قترار نگيترد

برعکس نيز شود .لذا در تحلي ها بايستی رويکردی ك گرايانه به

(مطيعی لنگرودی و همکاران .)0823 ،در اين ميان با توجته بته

موضوع روستازيستی داشت و اثر عوام طبيعتی را هتو بررستی

شرايط اجتماعی-اقتصادی كشور جهت جلوگيری از روستاگريزی

كرد.

بويژه جوانان و مهاجرت آنان به شهرها ،بايستی مطالعات دقيقی

ايجاد امکانات رفاهی در روستتاها لازمتهی تتداوم زنتدگی و

پيرامون فعاليتهای كارآمد جديد و بالا بردن راندمان فعاليتهای

زمينهساز ماندگاری جمعيتت در آنهاستت .آب آشتاميدنی ،بترق،

سنتی در اين مناطق انجتام گيترد (حقيتان و همکتاران.)0821 ،

سوخترسانی ،تلفن ،حمام ،امکانات تحصيلی ،خدمات بهداشتتی

كارآفرينی و ايجاد اشتغال میتواند با خلق فرصتهتای جديتد و

درمانی ،جاده مناسب ،امکان جمعآوری زباله و داشتتن محيطتی

درآمدزايی ،نقش مّتؤثری در بهبتود وضتع اقتصتادی و معيشتتی

عاری از آنهتا ،و همچنتين امکانتات سترگرمی و تفريحتی جتزه

روستانشينان داشته باشد (يزدانی و همکاران.)0820 ،

خدمات و امکانات رفاهی محسوب میشوند .البته در بستياری از

عدم وجود امکانات آموزشی مناسب در روستا و يا حتداق در

روستاهای كشور هنوز دستيابی به خيلی از آنها با مشتک روبته-

روستاهای نزديک به مح زندگی ،جزه عوام دافعه روستتايی و

روستتت .تتتأمين آب آشتتاميدنی از چشتتمه و يتتا چتتاه ،احتمتتال

دلي بسياری از مهاجرتهای روستايی به شهرهاست .بسياری از

غيربهداشتی بودن آن را افزايش میدهد .به هر حال ،فقتدان يتا

فرزندان روستايی به دلي بهرهمنتد نبتودن از نعمتت آمتوزش از

كمبود امکانات رفاهی ،شرايط زنتدگی و مانتدگاری در روستتا را

تحصي باز میمانند و يا در نيمهی راه به دلي نبتود متدارس در

كاهش میدهد (خانمحمدی و مهروان.)0823 ،

پايههای بالاتر در مح زندگیشتان ،تترك تحصتي متیكننتد.

عمتتدتاً در روستتتاها اقتصتتاد بتتر پايتته اقتصتتاد دهقتتانی و

متأسفانه اين مسأله به دليت ديتدگاههتای ستنتی و ارزشهتای

خودكفاست و صنعت و خدمات معمولاً جايگاه چندانی ندارنتد .در

خانوادگی ،بيشتر گريبتانگير دختتران روستتايی شتده استت .در

سالهای اخير با توجه به مشکلات پيشرو در كشاورزی و كمبود

بسياری از موارد آنها نمیتوانند همانند پسران حتی به روستاها و

درآمد ،سهو نستبی كتارمزدوری در منبتع درآمتدی خانوارهتای

يا شهرهای مجاور برای ادامه تحصي بروند .همچنتين بستياری

روستايی افزايش يافته است .نبود حداق استانداردهای زنتدگی و

از استعدادهای جوانان روستايی به دلي نبود امکانات آموزشی در

در پی آن فقر خانوارهای روستايی ،تمامی ابعتاد زنتدگی آنهتا را

مح زندگی ،خاموش خواهند مانتد .از ديگتر عوامت فرهنگتی

تحت تأثير قرار میدهد .لذا بايستی به مقولتهی تتأمين معيشتت

تأثيرگذار بر ماندگاری افراد در روستاها ،مخالفت خانوادهها بترای

پايدار در نواحی روستايی بيشتر توجه شود .در اين زمينه میتوان

زندگی در شهر و همچنين ارزشهای قتومی ،قبيلتهای و ستنتی

با متنوعسازی فعاليتهای اقتصادی روستاييان از راههتايی مثت

است .گاهی نيز حس تعلق خاطر به روستا افراد را از مهاجرت باز

حمايتهای مالی دولتت از طريتق ارائته تستهيلات مناستب بته

میدارد .حس تعلق به مکان پيوندی محکو و رابطهای عاطفی و

كشاورزان ،وجود پسانداز و منابع مالی مناسب ،خريتد تضتمينی

پرمعنا بين شخص و مکان استت ،پيونتدی كته فترد ختود را بتا

محصولات زراعی و باغی و دامی ،حمايتت دولتت از طترنهتای

مکانی كه به آن تعلق دارد تعريتف متیكنتد و آن را قرارگتاهی

توسعه كارآفرينی ،حذف واسطههتا هنگتام فتروش محصتولات و

ارزشمند بترای بازگشتت متیدانتد (سجاستیقيداری و ستعادتی،
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و رسوبگذاری ،اصلان پوشش گيتاهی و استحصتال آب ،نشتان-

.)0823
نظر جامعهشناسان بر اين است كه روستاييان تتا زمتانی كته

دهندهی ضرورت توجه به طرنهتای منتابع طبيعتی متیباشتند

فناوری و ابزارهتا ،آنتان را بتر طبيعتت مستلط نکترده ،مردمتی

(مولاننژاد و همکاران .)0821 ،آبخيتزداری را متیتتوان دانشتی

سرنوشتگرا و معتقد به قضا و قدر هستند و گمان میكننتد كته

تعريف كرد كه در كنار توجه بته مستائ اجتمتاعی  -اقتصتادی

سرنوشت تغييرناپذير است و «با تقدير تدبير نتوان كرد» (تقتوی،

منطقه ،به استفاده صحي از اراضی حوضه آبخيز طبتق برنامته-

 .)0820علّت سرنوشتگرايتی روستتاييان ايتران را متیتتوان در

های طرنريزی شده و مواردی چتون كنتترل فرستايش ختاك،

شرايط طبيعی و موقعيت جغرافيايی اين سرزمين بويژه كوآبتی و

تنظيو جريانهای سيلابی و رسوبگذاری و اصلان پوشش گيتاهی

توزيع نامناسب بارندگیها در سط كشور ،نبودن امنيت اجتماعی

منطقه میپردازد (پلاستر .)0110 ،8دانش بتومی متديريت آب در

و سياسی (طبق شواهد و شرايط تاريخی و استتراتژيک) و فقتر و

ايران ،پرانديشه ،سازگار با محيط و با كمترين تخريب ،نتابودی و

تنگدستی روستاييان جستجو كترد .در چنتين اوضتاعی ،عجيتب

پيامد بر اكوسيستوها و كاربریهای مختلف بتوده استت (گتنج-

نيست كه روستايی اين سرزمين به نوعی سرنوشتگرايی معتقتد

بخش و كلاهی .)0823 ،در واقع بالاترين سازگاری را بتا طبيعتت

شده ،به قضاوقدر چشو دوخته و تسليوپذيری بيشتتری در برابتر

داشته است .سازههايی همانند آببندها ،بندسارها ،خوشاب ،قنات

قهر طبيعت و ستو زورمداران داشته باشد (تقوی .)0820 ،اعتقتاد

و غيره به واقع بيانگر اين موضوع هستتند .مثلتا بندستار روشتی

به پيشانینوشت ،مراجعه بته دعتانويس ،تختومترغ شکستتن در

بومی و ساده ،جهتت پختش ستيلاب و حفاظتت ختاك و آب در

هنگام چشوزخو و اعتقاد بته جتادو كتردن افتراد از نمونتههتای

مناطق خشک و نيمه خشک میباشد كه علاوه بر مهار ستيلاب و

تقديرگرايی و خرافهپرستتی استت كته متأستفانه هتواكنتون در

تغذيه آبخوان ،با رسوبگيری از سيلاب به غنتی شتدن هتر چته

بسياری از شهرها و روستاها وجود دارد .در واقع متیتتوان گفتت

بيشتر خاك كمک میكند و باع گستترش كشتاورزی ستيلابی

دامنتتهی خرافتتهپرستتتی و تقتتديرگرايی تنهتتا بتته روستتتاها و

خواهد شد (اكبری و همکاران.)0828 ،

روستانشينان محدود نمیشود و به درجتات و اشتکال مختلتف و
متفاوت در ميان انسانها وجود دارد.

مطالعه سازمان ،ستاخت و نظتام خويشتاوندی بترای درك و
شناخت جامعه بسيار مهتو استت .ازدواج زودرس در روستتاهای

امروزه مطالعات مربوط به سرمايه اجتمتاعی و رابطته آن بتا

ايران بيشتر از شهرهاست و از عل آن میتوان به موارد مختلفی

محتتيطزيستتت موضتتوعی پررنتتگ در ميتتان محققتتان استتت

اشاره كرد همچون وجود عترف و عتادت «كتودكهمستری» و

(جونز .)0101،0در اين بين ،اعتماد ،مشاركت و انسجام اجتمتاعی

«خامپسندی» ،وجود سلطه خانوادههای گسترده ،اقتصتاد مبتنتی

سه شاخصه اصلی سرمايه اجتماعیانتد (پراسيستکا و ستوتيکنو،0

بر كشاورزی ستنتی ،عتدم اشتتغال دختتران بته تحصتي  ،فقتر

 )0101كتته در توستتعه جوامتتع روستتتايی نقتتش اساستتی دارنتتد

خانوادههتا ،و ملاحظتات اجتمتاعی نخستتين وجته تمتايزی كته

(حيدریستاربان .)0820 ،بته همتين دليت  ،يکتی از اهترمهتای

خانوادههای روستايی را از خانوادههای شهری جدا میكند بُعد آن

روستازيستی ،سرمايه اجتماعی است.

است .مطالعات اجتماعی نشان میدهد كه نستبت ختانوادههتای

مواردی مث كنترل فرسايش خاك ،مهار جريانهای سيلابی

پرجمعيت (پنج نفر و بيشتر) در روستا بيش از شهر است (تقتوی،

0 - Jones
0 - Prasisca and Sutikno

8 - Plaster
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 .)0820اين امر در سرشماریهای عمومی كشور نيتز بته تأييتد

كشاورزی و يا داماروری ،وجود روابط نزديک در بين روستتاييان

رسيده است.

(رضوانی و همکاران ،)0820 ،پايگاه اجتماعی مناستب ،امکانتات

دهکدهزيستی (معادلی جايگزين برای واژه رايج روستازيستی،

فرهنگی ،تعلق مکانی و همبستگی موجود در بين افراد (احمتدی

جهت انطباق با منطقه مورد مطالعه) را میتوان به بهبود كيفيتت

و همکاران )0820 ،از جمله اين عوام اند .در اين ميان فراهتانی

معيشت افراد ،كه منجر به كتاهش مهتاجرت شتده و بتر بقتای

و همکاران ( ،)0820انسجام اجتماعی را پررنتگتترين عامت در

زندگی آنان تتأثير دارد تعريتف كترد (رستتمعلیزاده .)0820 ،در

روستاگزينی افراد دانستهاند .راستی و همکاران ( )0828نيز بهبود

نتيجه ،با شناخت عوام مّؤثر بر دهکدهگزينی و يا دهکدهگريزی

سط رفاه اجتماعی روستانشينان را در اين زمينه مؤثر دانستهاند.

(معادلهايی برای واژگتان رايتج روستتاگزينی و روستتاگريزی)،

به هر حال ،جامعيت موضوع روستازيستی پايدار را بايد از چندين

میتوان به افزايش دهکدهزيستی كمک كرد .تتاكنون مطالعتاتی

جنبه مورد كنکاش و بررسی قرار داد.

در زمينه روستازيستی و عوام مؤثر بر آن و يا عوام دخيت در

هتتدف ايتتن پتتژوهش بررستتی پايتتداری اجتمتتاعی-زيستتتی

روستاگريزی افراد انجام شده است .طبق نتايج امينتی و برومنتد

روستاييان است .پايداری اجتماعی-زيستی مشخصكننده نحتوه

( ،)0828بتته ترتيتتب متغيرهتتای اجتمتتاعی-اقتصتتادی ،احستتاس

زندگی افراد در كنار يکديگر در محيط روستا میباشد .به گونهای

محروميت نسبی ،فقدان زيرساختهای اشتغال ،درآمد غيرزراعی،

كه با تأثيرپذيری از منابع طبيعی ،چالشها و آسيبهای كوتتری

و كمبود امکانات و تسهيلات ،در تماي و اقدام افتراد نستبت بته

ببينند و بتوانند حيات روبه رشدی نسبت به گذشته داشته باشتند

ترك روستا دارای تأثير معنادار مثبتی بودند .همچنتين مشتخص

و درعين حال بته ستمت توستعهی مطلتوب اجتمتاعی-زيستتی

شد كه متغيرهای سن و سرمايه اجتماعی در روستتاگريزی افتراد

منطقه ،مطابق با شرايط محيط پتيش برونتد .بته عبتارت ديگتر

تأثير معنادار منفی و نقش بازدارنده داشتهاند .در پژوهش اكبرپور

هدف اين مقاله ،سنجش تأثير عوام مّؤثر بتر دهکتدهزيستتی و

و همکتتاران ( ،)0828عامتت اقتصتتادی مؤثرتتترين عامتت بتتر

بررسی مشکلات دهکدهنشينان منطقه مورد مطالعه و بته دنبتال

روستازيستی معرفی شد بتهطتوریكته درآمتد بيشتتر منجتر بته

آن ارائه راهکار و اولويتبندی جهت ح مشکلات است .در ايتن

ماندگاری افراد در روستاها گرديده بود .بعلتاوه شتايان و كهنته-

پژوهش ،فرض بر آن است كه روستازيستی /دهکدهزيستی متأثر

پوشی ( )0820نيز كمبتود اشتتغال ،بيکتاری و كمبتود درآمتد در

از عوامتت متعتتددی همچتتون رفتتاهی ،اقتصتتادی ،فرهنگتتی،

روستا را از دلايت اصتلی مهتاجرت دانستتهانتد .رستتمعلیزاده و

تقديرگرايی ،سرمايههتای اجتمتاعی ،طترنهتای منتابع طبيعتی،

همکاران ( )0820هو مهوترين عوام روستاگريزی جوانان را به

جاذبههای طبيعی و نيز عوام فردی مانند جنسيت ،بعد ختانوار،

ترتيب كمبود امکانات رفتاهی ،بهداشتتی ،آموزشتی و فرهنگتی،

مدت اقامت در دهکده ،وضعيت تأه  ،ميزان درآمد و شغ می-

نبتتود شتتغ مناستتب ،كمبتتود وستتيلهی حم ت و نق ت و عتتدم

باشد .در همين راستا ،پرسش كليدی تحقيق آن است كته كتدام

حاصلخيزی زمينهای كشاورزی دانستهاند .بتر طبتق تحقيقتات

عوام  ،چقدر و چگونه بر دهکدهزيستی افراد در منطقه ستيدعلی

افتخاری و همکاران ( ،)0820نوع شغ افراد ،ميزان درآمد ،طبقه

تأثير دارند.

اقتصادی و تحصيلات بر روستازيستی افراد مّؤثر است .از طرفتی
برخی عوام باع ماندگاری افراد در روستاها خواهد شد .در اين
بين ،كوتر بودن هزينههتای زنتدگی روستتايی ،قناعتتگزينتی،

مواد و روشها
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شهرستان مشهد قرار گرفته است (شک  .)0جمعآوری دادههتا و

دوم ،واحد تحلي تحقيق زنان و مردان حاضر در دهکتده بودنتد.

اطلاعات مورد نياز از سه طريق بازديد ميدانی ،مصاحبه عميق بتا

اين پرسشنامه در دو بخش شام مؤلفههای تحقيتق و ستوالات

ساكنان و همچنين تکمي فرمها و پرسشنامههای محققستاخته

فتتردی و جمعيتتتشتتناختی تنظتتيو شتتد .در ايتتن پتتژوهش،

انجام گرفت .درنهايت جهت تجزيه و تحليت آمتاری دادههتا از

دهکدهزيستی به عنوان مجموعهای از كنش و واكنش مؤلفههای

نرمافزار  SPSSاستفاده گرديد .برای تحلي دادهها از آمارهاهتای

جاذبه طبيعی ،دهکدهزيستی رفتاهی ،دهکتدهزيستتی اقتصتادی،

ميانه ،مد ،ميتانگين ،انحرافمعيتار ،بيشتينه ،كمينته ،واريتانس و

دهکدهزيستی فرهنگی ،تقديرگرايی ،اعتمتاد اجتمتاعی ،انستجام

همچنين آزمونهای متفاوتی چون لوين ،تیتست ،پيرستون و

F

اجتماعی ،طرنهای منابع طبيعی ،مشتاركت اجتمتاعی و عوامت

استفاده گرديد .پرسشنامههای تهيه شده دو نوع بودند .نتوع اول،

فردی در نظر گرفته شتد .مؤلفتههتای جاذبته طبيعتی ،رفتاهی،

پرسشنامه كلی درباره مشخصات منطقته ،اطلاعتات مربتوط بته

اقتصتتادی ،فرهنگتتی ،تقتتديرگرايی ،اعتمتتاد اجتمتتاعی ،انستتجام

كشاورزی ،دامداری و ساير فعاليتهای افراد مح  ،و نيز امکانات

اجتماعی ،طرنهای منابع طبيعتی در قالتب طيتف ليکترت پتنج

رفاهی و زيربنايی دهکده كه با مراجعه به افراد مطلتع و ريتش-

گزينهای از كاملا مخالفو تا كاملا موافقو ،ولتی مؤلفته مشتاركت

سفيدان تکمي شد .نوع دوم ،پرسشتنامههتای فتردی بتا هتدف

اجتماعی در مقياس دويی به صورت بله و خير ،ستنجيده شتدند.

ارزيابی عوام مؤثر بر زيستپذيری مح  ،با مراجعه بته زنتان و

شک  ،0مدل مفهومی تحقيق در بخش دهکدهزيستی را نشتان

مردان حاضر در دهکده تکمي گشتت .در پرسشتنامههتای نتوع

میدهد.

شکل  . 0نقشه موقعيت مکانی منطقه
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مطالعات جمعيت و نيروی انستانی منطقته در دو بختش ()0

بلندايی چون كوه ،تاه و پشته ساخته باشند .با توجه به جانمتايی

ساخت جمعيت شام نستبت جنستی ،جتوانی جمعيتت ،ستواد و

منازل كه در انتها خروجی حوضه آبخيتز قترار دارنتد ،در نتيجته،

آموزش ،و ( )0حركات جمعيت شام حركات زيستتی و طبيعتی

عنوان كلاته برای اين محت مناستب نيستت .از آنجتا كته ايتن

(زاد و ولد ،مرگ و مير ،و افتزايش طبيعتی جمعيتت) و حركتات

اجتماع انسانی بسيار كوچکتر از روستا بوده و همچنين از ده نيتز

مکانی (مهاجرت) آن صورت گرفت .نسبت جنسی ،نسبت مردان

كوچکتر است ،پس در اين مقاله ،آنرا «دهکده» خطاب میكنيو.

به زنان ،برای هر صتد نفتر زن تعريتف و از طريتق فرمتول ()0

به هر حال ،وجود قبرستانی بسيار قديمی در مح فعلی دهکتده،

محاسبه میشود:

نشان از وجود پيشينيان در آن مح دارد .از طرف ديگر ،تمتامی

()0

اهالی دهکده پيرو دين اسلام و مذهب شيعه هستتند .زبتان آنهتا
فارسی است .بر طبق آمار بدست آمده از پرسشنامههتا ،ميتانگين
كته  ، SRنستبت جنستی ( M ،)Sex Ratioتعتداد متردان

تقديرگرايی در بين پاسخدهندگان بالاتر از متوستط ( )8/83قترار

( )Maleو  Fتعداد زنان ( )Femaleرا نشان میدهتد .همچنتين

داشت .همانند اغلب جوامع روستايی ،پدرسالاری و مترد-متداری

برای محاسبه نسبت جوانی ،از تست ورتهايو استفاده میشود .بر

در خانوادههای اين دهکده نيز برقرار است .زندگی افتراد در ايتن

طبق فرمول زير ،اگر تعداد كت جمعيتت صتفر تتا  08ستالههتا

دهکده ،بسيار ساده و بهدور از هرگونه تجمت استت .صتميمت،

بزرگتر يا مساوی  %81تعداد ك جمعيت صفر تا بالتاترين گتروه

مهماننوازی و مهربانی از ويژگی بارز زنان و مردان اين دهکتده

سنی ( )Wباشد ،جمعيت آن منطقه را جوان میگويند:

محسوب میشود.
ويژگی برجسته اين دهکتده ،تصتاحب كامت يتک حوضته

()0

آبخيز گسترده است كه نظام بهرهبرداری زمتين آن بته صتورت
شخصی (خانوادگی /خرده مالکی) میباشد .مساحت ك اراضتی

نتایج

شک گيری دهکده سيدعلی به حدود هشت سال قب برمی-
گردد .آقای محمد زارعی به همتراه نُته فرزنتد ختود در ابتتدا در
روستای جلالآباد ساكن بودند .اما به دلي اختلاف و درگيتری بتا
اهالی آنجا بويژه بخاطر اختلاف بر سر مالکيت اراضی ،به منطقته
كنونی نق مکان كردهاند .در واقع تمام ساكنان ايتن دهکتده بتا
يکديگر رابطه خانوادگی دارند و خانواده غريبتهای در بتين آنتان
وجود ندارد .طبق گفتتهی يکتی از ستاكنان ،در قتديو نتامهتای
منطقه ،چهارسيد و چهارعليرضا بوده استت .امتا در حتال حاضتر
كلاته سيدعلی نام دارد .به اين سکونتگاه نمیتوان واژه «كلاتته»
اطلاق كرد زيرا كلاته ،همان دژ يا دهتی كوچتک استت كته بتر

حوضه آبخيز اين دهکده 0111 ،هکتار میباشتد .از ايتن ميتزان
 831هکتار اراضی ديواند .نظام بهرهبرداری در اين حوضه ،يعنی
همان «واحد بهرهبرداری از زمين» يا «واحد كار زراعی» ،يتا بته
تعريف دقيقتر ،سازمان يا مجموعتهای از آب ،زمتين ،ابتزار كتار
زراعی و نيروی انسانی تحت نظر يک مديريت واحد ،به صتورت
شخصی (خانوادگی /خرده مالکی) میباشد .آبيتاری اراضتی آبتی
بوسيله چاه موتور و از چاه بوده و به صورت غرقابی انجتام متی-
پذيرد .اراضی ديو هو به وسيله بندسار كته يکتی از ستازههتای
بومی استحصال آب است ،تغذيه میشوند.
طبق آمار اخذ شده ازپرسشنامه ،هواكنتون جمعيتت دهکتده
سيدعلی  88نفر بوده كه در  01خانوار ،و با تركيب جنستيتی 00
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نفر مرد و  00نفر زن زندگی میكنند .ميانگين بعد ختانوار چهتار

شده در فصول سرد و بارندگی ،رفت و آمد مخت شتود .در ايتن

نفر برآورد شد .طبق فرمتول شتماره  ،0بترای دهکتده ستيدعلی

شرايط ،اهالی دهکده برای تأمين نفت و آب آشاميدنی و يا تهيه

نسبت جنسی برابر است با  .018/01بتر طبتق اطلاعتات بدستت

آرد با مشک روبرو میشوند .آب مورد استفاده برای شستتوشتو

آمده از طريق مصاحبه با افراد ،ساليانه حدود يک تولد در دهکده

در منازل نيز توسط چاه موتور از چشمه نزديک منازل كه بيشتتر

وجود دارد و تا كنون مرگ و ميری رخ نداده است .تعتدادجمعيت

يک چاهک با آب غيربهداشتی است تأمين میشود .به هر حال،

صفر تا  08سالهها 00 ،نفر و  %81تعداد ك جمعيت 00/0 ،می-

وضعيت تاسيسات بهداشتی ،دستشتويی و حمتام در ايتن روستتا

باشند .لذا بر طبق تستت ورتهتايو (فرمتول شتماره  ،)0جمعيتت

بسيار نامطلوب است و زبالهها در محيط اطراف روستا رهاستازی

منطقه ،جوان است .ميانگين سن ازدواج در اين دهکده بر اساس

میشوند.

مصاحبههای انجام گرفته برای مردان در حدود  01و برای خانو-

دهکده سيدعلی از نظر الگوی سکونتی ،متمركز طولی و بته

ها  08سالگی است .بطور متوستط ستالانه يتک ازدواج در ستال

صورت خطی يا ريستمانی متیباشتد .الگتوی طتولی ،شتکلی از

دارند .همچنين تاكنون طلاق در ميان افراد وجود نداشته است.

سکونت روستايی است كه در امتداد يک يتا چنتد ختط در كنتار

دهکده سيدعلی به دلي قدمت كو و مح قرارگيری جدای

جادهها ،رودخانهها و درهها ساخته میشتود .در روستتاهای دارای

از روستاهای اطراف ،از تقريبا هتيچ امکانتات زيربنتايی رفتاهی،

الگوی سکونتی خطی يا ريسمانی ،سکونت در يک سوی كوچته،

فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی و درمتانی برختوردار نيستت .اهتالی

جاده يا رودخانه وجود دارد .با وجود اينکه خانتههتای دهکتده در

دهکتتده حتتتی از داشتتتن امکانتتات اوليتته زنتتدگی هماننتتد آب

چند سال اخير ساخته شتدهانتد ولتی در ستاخت آنهتا از مصتال

آشاميدنی ،برق ،گاز و تلفن محروماند .دهکده فاقد حمام ،مدرسه

قديمی و ابتدايی همانند خشت ،كاهگت  ،تيرهتای چتوبی و التوار

راهنمايی ،دبيرستان ،مسجد ،مختابرات ،دسترستی بته اينترنتت،

استفاده شده است .به گفته يکتی از ستاكنان ،زلزلتههتای اخيتر

درمانگاه و خانه بهداشت است .اين دهکده ،شورا و دهيار ندارد و

خراسان رضوی منجر به شکاف برداشتن ديوار بعضی منازل شده

مهوتترين مرجتع تصتميوگيتری ريتشستفيدان آن هستتند .در

است .از ديگر معضلات بکارگيری اين نوع مصال  ،چکته كتردن

دهکده ،هيچگونه پاسگاه ،امامزاده ،تکيه ،حسينه ،آسياب ،بانک و

آب از سقفها در هنگام بارندگیهاست.

يا مغازه و فروشگاهی وجود ندارد .البتته يتک كتانکس كوچتک

زنان روستا پتانسي كارآفرينی و ايجاد شتغ در زمينتههتای

فلزی برای دوره ابتدايی تتدارك ديتده شتده استت و همچنتين

متعدد هنری مانند عروسکسازی و خياطی و قاليبتافی را دارنتد.

ساكنان روستا با هزينه خود به تازگی تصميو به ستاخت مستجد

اما متأسفانه به دلي نبود برق و ساير امکانات لازم ،نمیتواننتد از

دارند .اهالی دهکده از نفت بهعنوان منبع سوخت جهت گرمايش

آن بهره ببرند .اين درحتالی استت كته عتدهای از آنتان قبت از

منازل و از كاسول گاز و پيکنيک برای پخت و پز استفاده می-

سکناگزينی در دهکده سيدعلی به اين فعاليتها مشغول بتوده و

كنند .آنان گندمهای خود را به آستيابهتای روستتاهای اطتراف

از آن كسب درآمد میكردند .همچنتين در طتی مصتاحبه ،زنتان

میبرند و در آنجا به ازای دادن پول و يا سهو  ،%11آنرا تبتدي

عنوان كردند در صورت ايجاد مرغداری ،گاوداری و يا داماتروری

به آرد میكننتد .ستاكنان جهتت تتأمين آب آشتاميدنی نيتز بته

میتوانند با كمک و پشتيبانی يکديگر بته كارهتای آن رستيدگی

روستاهای اطراف وابستهاند .راه دهکده ،جاده خاكی نامناسب بتا

كنند.

فاصله حدود  1كيلومتر تا نزديکترين روستا میباشتد كته باعت

آمار توصتيفی متغيرهتای موجتود در پتژوهش در جتدول 0
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نمايش داده شده است .براساس نتايج ،ميتانگين دهکتدهزيستتی

 88درصد مرد و  11درصد زن بودند .ميانگين بعد ختانوار بترای

پاسخدهندگان ،بالاتر از سط متوسط قرار داشت .در ميان عوام

پاسخدهندگان چهار نفر بود .ميانگين مدت اقامت آنها در دهکده،

مّؤثر بر دهکدهزيستی نيز جاذبته طبيعتی ،تقتديرگرايی ،انستجام

پنج سال برآورد شد .همچنتين از لحتاظ تحصتيلات 00 ،درصتد

اجتماعی و مشاركت اجتماعی ميانگينی بالتاتر از ستط متوستط

بيسواد و  33درصد زيرديالو بودنتد .همتهی افترادی كته متورد

داشتند كه مؤلفه انسجام اجتماعی بيشترين مقتدار ( )8/18را دارا

پرسشگری قرار گرفتند ،متاه بوده و سط درآمد ماهانته آنهتا

بود .در مقاب  ،عوام رفاهی كمترين مقدار را به خود اختصتاص

زير يک ميليون تومان بود .درآمد عمده ساكنان ايتن دهکتده از

دادهاند كه اين ريشه در نبود امکانات اوليه زندگی در آن منطقته

كشاورزی و فروش محصولات زراعی ،كتارمزدوری و نيتز اجتاره

دارد .متوسط سنی پاسخدهندگان 80 ،ستال و از لحتاظ جنستيت

دادن مراتع حوضه به دامداران روستاهای اطراف ،تأمين میشود.

جدول  .0توضيح آماری متغيرهای موجود
متغير
جاذبه طبيعی
دهکدهزيستی
رفاهی
دهکدهزيستی
اقتصادی
دهکدهزيستی
فرهنگی
تقديرگرايی
اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی
طرنهای منابع
طبيعی
دهکدهزيستی
مشاركت اجتماعی
سن
جنسيت
اندازه خانواده
مدت اقامت (سال)
تحصيلات
وضعيت تاه
درآمد
شغ

توضيحات

(سنجش در طيف ليکرت پنج گزينهای از كاملا مخالفو ( )0تا كاملا موافقو ())1

تركيب كليه گويهها
مقياس باينری (بله( ،)0خير())0
مقياس نسبی :به صورت پاسخ باز
مقياس اسمی :دوتايی مرد ( )0و زن ()0
مقياس نسبی :به صورت پاسخ باز
مقياس نسبی :به صورت پاسخ باز
سط تحصيلات در مقياس رتبهای (بیسواد( ،)0نهضت( ،)0زيرديالو( ،)8ديالو(،)8
كاردانی( ،)1كارشناسی( ،)1كارشناسی ارشد( ،)0و دكترا و بالاتر())3
مقياس رتبهای (مجرد( ،)0ساير(مطلقه يا بيوه)( ،)0متاه ()8
مقياس رتبهای (زير 01ميليون ريال( /)0بين 01-01م( ،)0بين  01-81م( ،)8بين
 81-81م( ،)8بالای 81م())1
مقياس رتبهای (بخش خصوصی( ،)0دولتی( ،)0آزاد( ،)8محص ( ،)8زارع(،)1
دامدار( ،)1بازنشسته( ،)0خانه دار( ،)3بيکار( ،)2ساير()01

انحراف از معيار
ميانگين
8/111/02

ميانه

مُد

بيشينه

كمينه

8/01

8/01

8/11

0/11

0/001/18

0/01

0/01

0/11

0/11

0/311/01

0/11

0/11

0/11

0/11

0/111/30

0/00

0/01

8/11

0/11

8/831/01
0/311/11
8/181/01

8/11
0/31
8/11

0/01
0/31
8/88

8/11
0/11
1/11

8/11
0/11
8/11

0/801/10

0/81

0/11

8/11

0/11

1/128/18
0/011/10
81/32003/00
1/101/01
8/110/01
1/008/02

8/18
0/01
81/1
0/11
8/11
1/11

8/83
0/01
03/1
0/11
8/11
0/11

1/11
0/11
11/1
0/11
1/11
0/11

0/11
0/11
03/1
0/11
0/11
0/11

0/031/88

8/11

8/11

8/11

0/11

8/111/11

8/11

8/11

8/11

8/11

0/111/11

0/11

0/11

0/11

0/11

1/111/11

1/11

1/11

1/11

1/11

دهکدهزیستی پایدار در حوضه آبخیز سیدعلی
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جدول  0نشان میدهد كه پاسخدهنتدگان ميتزان تتأثير هتر

ارزشهای قومی قبيلهای ،تعلق خاطر به روستا و غيره را خيلتی-

متغير را چقدر (خيلی كو تا خيلی زياد) بيان نمودهاند .بيشتر افراد

كو و تنها  00درصد آنان تأثير اين عوام را زيتاد بيتان كردنتد.

( 10درصد) ،تأثير متغير جاذبه طبيعی را متوسط بيان نمتودهانتد.

اهالی اكثرا مردمی سرنوشتگرا و معتقد به قضتا و قتدر هستتند

همچنين اكثريت افرادی ( 03درصد) كه مورد پرسشتگری قترار

بطوريکه  11درصد افراد در سط زياد و  81درصد آنان در سط

گرفتند تأثير عوام رفاهی را بر دهکدهزيستی خيلیكو دانستتند.

متوسطی از تقديرگرايی بودند .همچنتين براستاس نتتايج ميتزان

بقيه افراد ( 00درصد) نيز ميزان آن را كو بيان نمودند .بر اساس

اعتماد اجتماعی در همهی افترادی كته متورد پرسشتگری قترار

آمار بدست آمده ،اكثر افراد ( 10درصد) ،تأثير عوام اقتصادی را

گرفتند كو بود.

هو كو عنوان نمودند 88 .درصد ،تأثير عوام فرهنگتی از قبيت
جدول  . 6توصيف آماری ميزان تأثير متغيرهای موجود بر دهکدهزيستی پايدار
متغير
جاذبه طبيعی
رفاهی
اقتصادی
فرهنگی
تقديرگرايی
اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی
طرنهای منابعطبيعی
مشاركت اجتماعی

مقادير (درصد)
خيلی كم
1
03
88
88
1
1
1
1
011

البته در پرسشنامه سوالاتی از قبي اعتماد به شورای روستتا،

كم
00
00
10
88
1
011
1
11
1

متوسط
10
1
1
00
81
1
88
88
1

زياد
00
1
1
00
11
1
11
1
1

خيلی زياد
1
1
1
1
1
1
00
1
1

سيدعلی وجود ندارند.

دهيار ،كلانتری و خانه بهداشت وجتود داشتت كته دهکتده ايتن

جدول  8بته منظتور بررستی رابطته بتين دو متغيتر ميتزان

امکانات را نداشت .پس اين سوالات ،مد نظر قرار نگرفتند .از نظر

تحصيلات و دهکدهزيستی تهيه شده است .بتا توجته بته نتتايج،

مؤلفه انسجام اجتماعی ،اكثريت ( 11درصد) آنترا در ستط زيتاد

فرضيه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بتين ميتزان تحصتيلات و

برآورد كردند .همچنين انسجام اجتماعی بالتاترين ميتانگين را در

دهکدهزيستی پذيرفته نمیشود .بر طبق بررسیهای بيشتر ،عدم

بين مؤلفههای مورد مطالعه دارا بود .نتتايج حتاكی از آنانتد كته

وجتتود رابطتته ميتتان مؤلفتتههتتای جاذبتته طبيعتتی (،)1/811

افراد طرنهای منابع طبيعی را كو تأثير در دهکتدهزيستتیشتان

دهکدهزيستی رفاهی ( ،)1/320دهکدهزيستی اقتصادی (،)1/888

میدانستند .همچنين همهی افراد در اين طرنها ،مشاركت خيلی

دهکدهزيستی فرهنگتی ( ،)1/021تقتديرگرايی ( ،)1/810اعتمتاد

كمی داشتند .برای سنجش بيشتر متغير مشاركت ،در پرسشتنامه

اجتماعی ( ،)0/111انسجام اجتماعی ( ،)1/888طرنهتای منتابع

گويههايی مانند عضويت در شورا ،تيوهای ورزشی و تعاونیهای

طبيعی ( ،)1/283مشاركت اجتمتاعی ( )0/111بته اثبتات رستيد.

روستايی مورد پرسشگری قرار گرفتند كه اين متوارد در دهکتده

تمامی افراد پاسخ دهنده متأه  ،دارای درآمتد ماهانته زيتر يتک
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ميليون تومان و زارع بودند .لذا امکان بررسی رابطه جداگانه ايتن

راهبردهای توسعه روستايی بر مبنای اين شناخت ،میتواند تداوم

مؤلفهها با دهکدهزيستی نمیباشد .در ادامه ،جدول  ،8همبستگی

حيات در سکونتگاههای روستايی را بهبود بخشد .بر ايتن استاس

بين متغيرها را نشان میدهد .به طور مثال بين متغيرهای جاذبته

هدف پژوهش حاضر بررسی عوام مّتؤثر بتر دهکتدهزيستتی و

طبيعی و عوام فرهنگی همبستگی معناداری بالتای  21درصتد

بررسی مشکلات دهکده سيدعلی واقع در دهستان پتايين ولايتت

وجود دارد .ولی بين عوام فرهنگی و جنسيت همبستگی وجتود

شهرستان مشهد و به دنبال آن ارائه راهکار و اولويتبندی جهت

ندارد.

ح مشکلات آنهاست .در اين پژوهش ،دهکدهزيستی به عنتوان
مجموعتتهای از كتتنش و واكتتنش مؤلفتتههتتای جاذبتته طبيعتتی،

بحث و نتيجهگيری

دهکدهزيستی رفاهی ،دهکدهزيستتی اقتصتادی ،دهکتدهزيستتی

امروزه مهاجرت افراد روستايی بته شتهرها ،چالشتی اساستی

فرهنگی ،تقديرگرايی ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،طترن-

برای كشور محسوب میشود ،چرا كته مهتاجرت افتراد جتوان و

های منابع طبيعی ،مشاركت اجتماعی و عوامت فتردی در نظتر

ميانسال روستايی به شهر باع بتر هتو ختوردن ستاخت ستنی

گرفته شد.

روستا و مشکلاتی مانند كمبود نيرویكار خواهتد شتد .از طرفتی

دهکده سيدعلی با توجه موقعيتت قرارگيتریاش نستبت بته

مهاجرت افراد مجرد مرد نيز باع بر هو خوردن ساخت جنستی

روستاهای اطراف و نيز به دنبال قدمت كتو شتک گيتری آن ،از

روستا خواهد شد و چون زنان توانايی اينکه نيروی كار جتايگزين

لحاظ زيرساخت و امکانات اوليه زندگی دچار كمبودهتای زيتادی

مردان بشوند را ندارند ،اين مسئله در نهايت باع ناهمتاهنگی و

است .وضع بد بهداشتی ،پايين بودن ميزان درآمد ،وضع نامناسب

به هو خوردن سيستو توليد و كار جامعه خواهد شتد (فخرايتی و

تغذيه ،پايين بودن ميزان سواد و جتوانی جمعيتت از علت كتو-

عبدی .)0832 ،اين در حالی است كه در صورت از رونق افتتادن

توسعهيافتگی اين دهکده محسوب میشوند .اين درحتالی استت

روستاها تبعات آن گريبانگير شهرها و توليد داخلتی خواهتد شتد

كه تحقيقتات نشتان داده جوانتان در روستتاهای محتروم و كتو

(محمودی و همکتاران .)0821 ،لتذا شتناخت عوامت مّتؤثر بتر

امکانتتات ،انگيتتزه مهتتاجرت بيشتتتری دارنتتد (قتتديریمعصتتوم و

ماندگاری افراد در روستا و يا بته عبتارتی روستازيستتی پايتدار و

همکاران.)0820 ،

همچنتتين عوامتت مّتتؤثر در روستتتاگريزی و مشتتخص كتتردن
جدول  .5رابطه بين تحصيلات با دهکدهزيستی پايدار
متغير

تحصيلات

گروهها
بیسواد
نهضت
زيرديالو
ديالو
كاردانی
كارشناسی
ارشد
دكترا
مجموع

تعداد
0
1
3
1
1
1
1
1
2

درصد
00/00
1
33/33
1
1
1
1
1
011

ميانگين
1/010
1
8/810
1
1
1
1
1
8/180

انحراف معيار
1
1/181
1
1
1
1
1
1/388

F

Sig

1/000

1/181
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راستی و همکاران ( )0828نيز بهبتود ستط رفتاه اجتمتاعی

منازل است .نتايج افتختاری و همکتاران ( )0820نشتان داد كته

روستانشينان را در اين زمينه مؤثر دانستهاند .لذا بهبتود وضتعيت

مقاومسازی مسکن روستايی سبب ارتقاه زيستتپتذيری منطقته

زيرساختها و خدمات زيربنايی و رفاهی هماننتد آب آشتاميدنی،

مورد مطالعه شده است و تأثيراتی همچتون افتزايش تمايت بته

برق ،گاز ،جاده و غيره برای تسهي زندگی افراد در ايتن مکتان

ماندگاری در روستا و جلوگيری از مهاجرت به شهرها و نيز اثرات

ضروری است .اين امر میتوانتد بتا زمينتهستازی جهتت جتذب

مثبت ديگری داشته است .به هر حال ،با توجه بته چکته كتردن

سرمايهگذاران و تشويق آنان به سترمايهگتذاری در ايتن منطقته

سقفها و نشتی در اثر بتاران ،بايستتی ابنيته و مستاكن دهکتده

انجام گيرد.

بهسازی و مقاومسازی شوند.

طبق نتايج تحقيق ،جاذبه طبيعی يکتی از مهمتترين عوامت

كارآفرينی جزئی از سياستهای راهبردی در جهتت توستعه و

ماندگاری افراد در دهکتدهشتان استت .در همتين راستتا ،نتتايج

عمران روستايی محسوب میشود (ايتزدی و همکتاران.)0820 ،

تحقيق رستمعلیزاده ( )0821با عنوان جاذبه و دافعه روستتايی و

افراد روستانشين با درآمد فصلی حاص از كشاورزی ،ممکن است در

تأثير آن بر ماندگاری يتا تمايت بته مهتاجرت در ميتان جوانتان

فصول ديگر به دلي عدم كسب درآمد ،دوبتاره تصتميو بته مهتاجرت

روستايی شهرستانهای هشترود و اسکو ،نشان میدهد بر اساس

بگيرند (محمودی و همکاران .)0821 ،در اين ميان لازم است به بح

اولويتهای افراد پاسخدهنده ،عوام طبيعی همانند آب و هتوا و

ايجاد شغلی برای روستاييان در كنار كشتاورزی آنتان توجته شتود تتا

طبيعت روستا اولويت اول جاذبههای زندگی روستايی بتودهانتد و

ضمن داشتن درآمد در همه فصول ستال ،امنيتت شتغلی هتو داشتته

موارد ديگری مانند روابتط و مناستبات اجتمتاعی ختوب ،غنتای
فرهنگی و تاريخی روستا ،آرامش و آسايش زندگی نيز به عنتوان
جاذبههای ديگر در زندگی روستايی تعيين شدند .اين جاذبهها كه
به نوعی اغلب اجتماعی ،فرهنگی و محتيطزيستتیانتد ،اگتر بتا

باشند .همچنين بايستی با توجه به مفهوم كارآفرينی سبز ،ايجاد شتغ
و زمينههای اشتغال در عرصههای مختلف با پتانسي ها و استعدادها و
شرايط محيطی ،اجتماعی و اقتصادی منطقته ستازگار باشتد .اعطتای
تسهيلات بانکی بلاعوض و يا با بهره بانکی پايين ،جذب سرمايهگذاران
بخش خصوصی به سرمايهگذاری در روستتاها و كوتتاهكتردن دستت

جاذبههای اقتصادی در هو آميزنتد متیتواننتد عتاملی در جهتت

دلالان و واسطههای مختلف فروش محصولات از راهبردهتای توستعه

ترغيب جوانان برای ماندن در روستاها باشند.

اشتغال در مناطق روستايی محسوب متیشتوند (جمينتی و همکتاران،

رهاسازی زبالهها و پسماندها در اطراف خانهها علاوه بر ايجاد

.)0828

منظرهی زشت و ناپستند موجتب ايجتاد بيمتاری و جمتع شتدن

امروزه در سط جهانی ،كارآفرينی زنان جزه موضوعات قاب

حشرات موذی شده است .به همتين منظتور بترای جلتوگيری از

توجه جهانی است زيرا كه میتواند نقش برجستتهای در ستلامت

رهاسازی زبالهها در طبيعت بايستی اقدامی مّتؤثر صتورت گيترد.

اقتصاد ملتها داشتته باشتد (نحتوی و كهنستال .)0820 ،زنتان

همچنين حساسسازی و آگاهیبخشی به افراد درباره پاكسازی و

دهکده انگيزه و پتانسي بالايی بترای كتارآفرينی در حتوزههتای

رعايت بهداشت خود و محيط ،میتواند گامی مّؤثر تلقی شتود .از

مختلف دارند .فراهوسازی امکانات و شترايط بترای شتغ هتايی

طرف ديگر ،خانههای اين دهکده اكثرا از مصال با استقامت كو

همانند پرورش دام و طيور ،صتنايع دستتی و يتا در زمينتههتای

ساخته شدهاند .حتی زلزلههای ناچيز اخير خراسان رضوی ،باعت

هنری مانند خياطی ،عروسکسازی ،گلسازی و غيره و به دنبتال

ترك برداشتن ديوار برخی از منازل گشته كه نشانه ايمن نبتودن
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آن همکاری در ايجاد بازار فروش برای محصولات متیتوانتد بته

مراتع اطراف دهکده توسط كاهش فشار چترای دام و جتايگزين

درآمدزايی و نيز استفاده از پتانسي های زنان دهکده بته عنتوان

كردن مشاغ سازگار با محيط طبيعی میتوانتد در جلتوگيری از

نيمی از جمعيت ،منجر شود .در همتين زمينته ،شتايان و كهنته-

تخريب مراتع حوضه مّؤثر واقع شود .هر چند ،اجرای طترنهتای

پوشی ( )0820در نتايج تحقيق خود كمبتود اشتتغال ،بيکتاری و

منابع طبيعی و روشهای مديريت جتامع منتابع طبيعتی ،باعت

كمبود درآمد در روستا را از دلاي اصلی مهاجرت دانستهانتد .بتر

بهرهبرداری بهينه از منابع پايه يعنی آب ،خاك و پوشش گيتاهی

پايه نتتايج اكبرپتور و همکتاران ( )0828نيتز ،عامت اقتصتادی

میشود (خشتتابه و همکتاران ،)0820 ،ولتی تحقيقتات ملکتی و

مؤثرترين عام بر روستازيستی بدست آمد بهطتوریكته درآمتد

همکاران ( )0820نشان داد بيشترين اثر طرنهای اجترا شتده در

بيشتر منجر به ماندگاری افراد در روستتاها گرديتده بتود .نتتايج

منطقه بر ح معض ستي و بهبتود وضتعيت اقتصتادی بهتره-

پژوهش سجاسیقيداری و ستعادتی ( )0823نشتان متیدهتد در

برداران بوده است و متأسفانه تأثير چندانی بر كاهش مهتاجرت و

ميتان مؤلفتتههتتای افتتزايش تعلتتق مکتتانی و مانتتدگاری جوانتتان

بيکاری نداشته است .اين هشداری برای رويکرد كنونی ماست.

روستايی ،مؤلفه اقتصادی و شاخصهای مربوط به آن بيشتترين

تحقيقات متعتددی در زمينته مشتاركت متردم روستتايی در

تأثير را داشتند .به عبارتی ديگر جوانان روستايی اغلب تمايلی به

طتترنهتتای منتتابع طبيعتتی انجتتام شتتده استتت .بتتر پايتته نتتتايج

مهاجرت از روستا نداشته و اين كمبودهای اقتصتادی استت كته

پژوهشهای رحيوزاده و چرمچيان لنگترودی ( ،)0823محمتدی

سبب مهاجرت اجبتاری آنهتا جهتت دستتيابی بته فرصتتهتای

گلرنگ و همکاران ( ،)0821داداشی و شريفی ( )0100و باقريتان

اقتصادی میگردد .به هر حال ،نياز است تا كارگاههای آموزشتی

و همکاران ( ،)0112كسانی كه نگرش مثبتی نسبت به طرنهای

مختلفتتی بتترای افتتراد دهکتتده برگتتزار گتتردد تتتا پتانستتي هتتا و

منابع طبيعی دارند مشاركت بيشتری در آن طرنهای نيز داشته-

ظرفيتهای افراد با توجه به علاقمندیهای آنتان ،تقويتت و بته

اند .سط مشاركت مردم محلی ستبب توفيتق يتا عتدم توفيتق

درآمدزايی سبز منجر گردد.

طرنهای منابع طبيعی میشود (پروكای .)0111 ،0در نتيجه ،لازم

ارائه تسهيلات جهت تبدي كشتاورزی ستنتی (زراعتت) بته

است تا جهت ح مشکلات روستا ،از بخشینگری و تک بعتدی

صنعتی و به دنبال آن درآمدزايی بيشتر میتواند به بهبود وضعيت

ديدن مساي و موضوعات ختودداری كترده و بتا رويکترد تفکتر

درآمدی افراد دهکده كمک شايانی كند .افتراد روستتا بتا اجتاره

سيستمی مجموعهای از عوام مّؤثر را شناسايی و نقاط ضعفها

دادن مراتع خود به دامداران روستاهای اطراف كسب درآمد می-

را برطرف و نقاط قتوت را تقويتت نمتود .بته هتر حتال ،چنتين

كنند .اما به علت نداشتن پروانه دامداری و نيز پروانه مرتعتداری،

پژوهشهايی برای پايداری زيستتی منتاطق روستتايی ضتروری

چرا در مراتع بدون برنامهريزی صورت میگيرد كته از نتتايج آن

هستند.

تخريب و تضعيف مراتع دهکده است .لذا توسعه ،حفاظت و احيتا
منابع
0احمدی ،ع ،.و مهدوی ،م .0828 .رابطه كيفيت زندگی و حتس

تعلق مکانی در روستاهای در حال توستعه( ،مطالعته متوردی
شهرستان زرنديه) .فصلنامه پتژوهشهتای روستتايی:)8( 1 ،

0 - Prokopy

.383-300
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افتخاری ،ر ،.لطفی مهروئيه ،ن ،.پورطتاهری ،م ،.طتالبیفترد ،ر.
 .0820نقش مقاوم سازی مسکن روستايی در زيستپتذيری

جنگجتتو ،م .0833 ،.اصتتلان و توستتعه مرتتتع ،انتشتتارات جهتتاد
دانشگاهی مشهد.

روستاها (مطالعه موردی دهستان مهروئيه) ،فصلنامه علمی-

حقي تان ،ا ،.حشتتمتی ،غ ،.بتتارانی ،ن ،.قربتتانی ،ج ،.حيتتدری ،ق.

پژوهشی مطالعات برنامهريزی سکونتگاههتای انستانی08 ،

 .0821مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در

( 8پياپی .111-188 :)88

جوامع روستايی در روستاهای هدف منطقه بلده نتور ،استتان

افتخاری ،ع ،.ركن الدين بدری ،ع ،.پايتدار ،ا ،.ستوادی ،ا.0821 .
تحلي ادراك روستاييان و پيشرفت زنتدگی و ابعتاد و موانتع
آن .فصلنامه پژوهشهای روستايی.10-08 :)0( 8،

مازندران .فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی-113 :)8( 8 ،
.820
حيدریساربان ،و ،.باختر ،س ،.زيارتی ،م .0820 .تتأثير سترمايه-

اكبرپتتور ،م ،.مطيعتی لنگتترودی ،ن ،.رضتتوانی ،م ،.نتتوربخش ،م.

اجتماعی بر توستعه پايتدار كشتاورزی در منتاطق روستتايی

 .0828تبيتتين استتتراتژی مناستتب مانتتدگاری جمعيتتت در

(مطالعه موردی :روستاهای استان كرمانشاه) .مجله جغرافيا و

سکونتگاههای روستتايی ،فصتلنامه پژوهشهتای روستتايی،

پايداری محيط.12-08 :00 ،

.201- 328 :)8(1

خانمحمدی ،ا ،.مهروان ،ع .0823 .بررسی اثر استتفاده از منتابع

اكبری ،م ،.دستتورانی ،م .و عباستی ،ع .0828 .بررستی ستاختار

تجديدپذير انرژی بر شاخص ردپای اكولتوژيکی در محتيط-

بندسارها به عنوان سازههای سنتی استحصتال آب بتاران در

های روستتايی (مطالعته متوردی روستتای نجتوبران استتان

مناطق خشک و نيمه خشک (مطالعه موردی :منطقه جنتوب

كرمانشاه ) .مسکن و محيط روستا.20-000 :011 ،

سبزوار) .چهارمين همايش ملی ستامانههتای ستطون آبگيتر
باران ،بهمن ،0828مشهد مقدس.

خشتابه ،ر ،.اكبری ،م ،.كلاهی ،م ،.طالبان فرد ،ع .0820 .تحليت
كمّی وضعيّت معيشتی ساكنان روستايی منتاطق خشتک بتا

امينی ،ع ،.برومند ،ت .0828 .تبيين جامعه شناختی عوام متؤثر

استفاده از شاخصهای اجتماعی-اقتصادی .چهارمين كنگتره

بر جمعيتگريزی در مناطق روستايی (مطالعه موردی :پادنای

بينالمللی توسعه كشاورزی ،منابع طبيعتی ،محتيطزيستت و

سفلی ،سميرم) ،مجله جامعه شناسی كاربردی.)0( 01 ،

گردشگری ايران ،بهمن متاه  ،0820دانشتگاه هنتر استلامی

ايزدی ،ن ،.و برزگتر ،س .0820 .كتارآفرينی و توستعه روستتايی
آموزههايی از تجارب كشتور چتين .فصتلنامه پتژوهشهتای
روستايی.203-210 :)8( 8 ،
تقوی ،ن .0820 ،.جامعه شناسی روستايی ،چاپ هشتو انتشارات
دانشگاه پيام نور ،تهران.

تبريز.
راستی ،ه ،.و جهان تيغ ،ر .0828 .سنجش ميزان رفتاه اجتمتاعی
خانوارها در نتواحی روستتايی( ،مطالعته متوردی شهرستتان
زهک) .فصلنامه پژوهشهای روستايی.002-012 :)8( 1 ،
رح تيوزاده ،ن ،.چرمچي تان لنگتترودی ،م .0823 .نقتتش نگتترش

جمينتتتی ،د ،.تقديستتتی ،ا ،.جمشتتتيدی ،ع .0828 .شناستتتايی

روستاييان نسبت به طرنهای آبخيزداری بتر مشتاركت آنهتا

راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستايی بتا استتفاده از

(مطالتته متتوردی :حتتوزهآبخي تز ستتعيدآباد كياستتر) .فصتتلنامه

مدل ( SWOTمطالعته متوردی دهستتان بتدر ،شهرستتان

راهبردهای توسعه روستايی.01-30 :)0( 1 ،

روانسر) .فصلنامه راهبردهای توستعه روستتايی-082 :)8(0 ،
.088

رستمعلی زاده ،و .0821 .جاذبه و دافعه روستتايی و تتأثير آن بتر
مانگاری يا تماي بته مهتاجرت در ميتان جوانتان روستتايی
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شهرستانهای هشترود و اسکو ،توستعه محلتی (روستتايی-
شهری).081-001 :)0( 2 ،
رستمعلیزاده ،و ،.قاسمی ،ا ،.رستمی ،ن .0820 .عوام مّتؤثر بتر
ماندگاری جوانان روستايی( ،مطالعه موردی :شهرستان اهتر).
مجله پژوهشهای روستايی.188- 111 :)8( 8 ،

010

مشکلات .فصلنامه مسکن و محيط روستا.001 -010 :088 ،
فخرايتتی ،س ،.عبتتدی ،م ،.بررس تی عوام ت مّتتؤثر در مهتتاجرت
روستاييان به شهر مياندوآب در سال  ،0832مطالعات جامعته
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Abstract
The resident life sustainability is very threatened despite the sole proprietorship and high
potential of the natural resources of Seyyed Ali Watershed in the Razavi district of Mashhad County,
Khorasan_Razavi Province, Iran, and also due to the deprivation and severe poverty. The research
applied at 2019 and aimed to investigate different aspects of sustainable rurality as well as to analyze
the natural benefits to achieve relative independence in the livelihood. The statistical population was
all individuals above 18, living in the watershed. The required data and information were collected
through three methods, including field survey, in-depth interviews with residents as well as
completing forms and researcher-made questionnaires. The results indicate that the residents of the
basin are a family community. The village lacks almost all infrastructure facilities. Based on the
results, the variables of natural attraction, fate, social cohesion, and social participation were the
main factors affecting sustainable rurality. Poor health, low income, poor nutrition, low literacy, and
the young population were the causes of underdevelopment. Surveys showed that the watershed has
a high potential for investment. Besides, the potential for alternative livelihoods is high that can
contribute to the livelihood and socio-biological life of the region. However, watershed residents
must interact with institutions, particularly entrepreneurship and rural development.
Keywords: Bio-sustainability, Alternative Livelihoods, Nature Conservation, Sustainable
Rurality, Empowerment.
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