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  چکیده

-اصوالً ساماندهی فضایی رابطۀ تنگاتنگی با الگوهای رشد و توسعۀ اقتصادی از یکسو و الگوهای کالبدی
بخشی به توسعۀ متعادل در نواحی روستایی  فضایی از سوی دیگر دارد که پرداختن به چنین الگویی در حقیقت انتظام

با دو هدف اصلی بهینه کردن مکانها و همچنین ساماندهی کارکردها و معموالً ساماندهی فضایی ـ کالبدی . باشد می
 ساماندهی فضایی ناحیه روستایی سنگان خاش بر تعدیل کارکردها وبه منظور در این تحقیق . پذیرد فعالیتها صورت می

ره فضایی  فرهنگی، جمعیتی و باالخ، اقتصادی، ی، اجتماعیطاساس یک مدل تحلیلی پس از بررسی کارکردهای محی
که شناسایی و معرفی  تشخیص داده شداستعداد و نامستعد   ـ کالبدی  این ناحیه، در بخش محیطی سه ناحیه مستعد، کم

 که از همگرایی مطلوب قومی و انسجام حاصل شده استدر بخش اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی این نتیجه . شده اند
 نظر شرایط اقتصادی و تولیدی سمت و سوی توسعه ناحیه با محوراز . باشد اجتماعی، فرهنگی مناسبی برخوردار می

باالخره از نظر فضایی ـ کالبدی . دامداری و فعالیتهای باغداری و زراعی نیز در مراتب بعدی شناسایی شدبودن 
ل و تلفیق پس از تجزیه و تحلی. ای نسبتاً مستقل و با ارتباطات نسبتاً محدود با سایر نواحی منطقه شناخته شد ناحیه
پایدار، ایستا و ناپایدار، روستاهای ی دارای سکنه در این ناحیه به سه گروه روستاهاها بر اساس مدل فوق، مجموع  یافته

منظور ساماندهی فضایی ه ب با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش .ندشد تفکیک مذکوراز نظر سایر کارکردهای 
که هر یک از سه تا پانزده (ی ی حوزه روستایی و پنج مجموعه روستا دو، یک ناحیه روستاییدر مجموع، ناحیه

در عین حال اولویت کارکردهای اقتصادی . شدپیشنهاد و طراحی ) تر را تحت پوشش خواهند داشت روستای کوچک
ناحیه پذیری  های مورد نیاز به منظور سامان و خدمات و تأسیسات زیربنایی و همچنین اولویت اجرای طرحها و برنامه

  . شدارائه 
   .ای ناحیه  ساماندهی فضایی، مدل تحلیلی، نقاط پایدار، نقاط ایستا، فضاهای:ها  ژهاو کلید

  مقدمه
 ،نظران امر توسعه یافته از دیرباز مورد توجه صاحب   نواحی کمتر توسعهساماندهی و توسعه به منظورریزی  اصوالً برنامه

م با  1970 – 1960 های به طور مشخص طی دهه .ای بوده است انی، ملی و منطقهریزان در سطح جه سیاستگذاران و برنامه

                                                 
و بلوچستان  اسالمی سیستان  اخذ شده است، که هزینه آنرا بنیاد مسکن انقالب»   خاشطرح ساماندهی روستاهای پراکنده ناحیه سنگان «: این مقاله از طرح پژوهشی تحت عنوان  ∗

بدینوسیله از همه آنها  است؛ که بذرافشان انجام شده کیا و مهندس  تأمین کرده و باهمکاری جمعی از همکاران دانشگاهی شامل آقایان دکتر پورجعفر، دکتر تقوایی، مهندس شریفی
  . نمایم تشکر می
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های مفرط جهان سوم نسبت به سایر بخشهای دنیا در  ماندگی عقب ضرورتهای اقتصادی ـ اجتماعی حاکم بر جهان و توجه به
   .)68-15، 1368، تیهدای (نیافتگی افزوده شد آن زمان، بر غنای ادبیات توسعه و توسعه

 مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهتگیری مجموعه نظام ،ریانی چند بعدی استج یعملبه طور توسعه که  از جائی
ین منظور در جهت ه اریزیهایی که ب به عبارت دیگر توسعه و برنامه. اقتصادی، اجتماعی در سطح کشورها و مناطق خواهد بود
 عالوه بر بهبود وضع دبای گیرد،  کالبدی نواحی مختلف شکل میساماندهی کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فضایی ـ 

 محسوس متضمن تغییرات بنیادی در ساختهای اجتماعی، اداری و همچنین طرز تلقی عامه و حتی به طور و تولید، درامدها
سی در نظام تواند موجب اصالحات اسا جانبه امر توسعه می در واقع تحقق همه. آداب، عادات، رسوم و اعتقادات باشد

  .) 115 ،1366تودارو، ( شودای  اجتماعی ـ اقتصادی ملی و منطقه
 -ترین نقاط جمعیتی و سکونتگاهی بر اساس قاعده مرکز   استان سیستان و بلوچستان یکی از دورافتادهیبه طور اساس

 به طور عملیل این استان نیز  این امر باعث شده است که در داخاز) 55-45 ،1373اجاللی، (باشد پیرامون در سطح کشور می
 توسعه جایگاه برتری شاخصهایبه نوعی این قاعده خودنمایی کرده و اغلب مراکز شهری به نسبت از مراکز روستایی از نظر 

  ) .34-7 ،1380زاده،  اهیمابر( باشند دارند
به  تفتان در این تحقیق ناحیه سنگان در بخش مرکزی شهرستان خاش با شرایط آب و هوایی گرم و خشک و در پایکوه

 در نهایتجمعیتی و ،  فرهنگی، واحد مطالعاتی انتخاب و پس از مطالعه خصوصیات و کارکردهای محیطی، اجتماعیعنوان
ایی آن  های توسعه ناحیهمحدود بودنفضایی ـ کالبدی آن، در غالب یک مدل تحلیلی به ارزیابی کارکردها و توانمندیها و 

 و فاکتورهای محوری تأثیرگذار بر عملکردهای مختلف آن به طراحی مدل عاملهاتحلیل و جزیه سپس با ت. پرداخته شد
ه شدای آن ترسیم  انداز آتی توسعه ناحیه ریزی اقتصادی، اجتماعی و فضایی ـ کالبدی آن اقدام و چشم ساماندهی و برنامه

 .)122 -47 ،1375زاده،  ابراهیم(است 
  

 طرح مسأله و مبانی نظری
 فـضایی از سـوی دیگـر        -ندهی فضایی رابطۀ تنگاتنگی با الگوهای رشد و توسعۀ اقتصادی از یکسو و الگوهـای کالبـدی                ساما
معموالً بهینه کردن مکـان     . پذیرد این ساماندهی با دو هدف بهینه کردن مکانها و بهینه کردن فعالیتها صورت می             .  و دارد  دارند

ای   سطوح عملکردی اقتصاد ناحیـه     ی کارکردها و فعالیتها در جهت ارتقا      کردنبهینه  استقرار، تأسیسات، ابنیه و سکونتگاهها و       
 کالبدی و با تبیین نقش و جایگاه فـضا در کـالن             -و دستیابی به الگوی رشد و توسعۀ هماهنگ و همسو با ساختارهای فضایی              

  ). 96 ،1375زاده و دیگران،  ابراهیم ( شود  عملی می ناحیه،
 یکی از راهبردهای عملی )شود که در حال حاضر در ایران انجام می(کوچک  روستاهای پراکنده و  ساماندهیطرحهای

در ). 15 ،1374جواد،  (شود  برمی1 و کنفرانس ونکوور1976مراکز رشد و توسعه است و سابقۀ آن در سطح جهان به سال 
  در اولین سطح.  کالبدی قرار داردطرحهای ترین سطح  ساماندهی در پایینطرحهای فضایی، - سلسله مراتب سطوح کالبدی

                                                 
1- Vancover  
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 اشتغال و ،گیرد که تعیین اساس نظام توزیع جمعیت  کالبدی ملی قرار میطرحهایها،  رنامهدرستی واژه کنترل شود ب این 

در ای است که در آن چند استان همگن و مجاور را   کالبدی منطقهطرحهایپس از آن . توسعه متوازن مناطق را بر عهده دارد
ایی در سطح یک یا   کالبدی ناحیهطرحهایدر سطح بعدی، . گیرد و در آن هدف، تهیۀ چارچوب توسعه مناطق است برمی

 ساماندهی یا تجمیع، موظف به ایجاد مراکز روستایی و حذف روستاهای طرحهایآید، باالخره  می  اجرا درهچند شهرستان ب
 گانه دهستان سنگان خاش، محاط در 39 در این تحقیق چون روستاهای البته). 44 ،1377جعفری، (کوچک و پراکنده است 
اند، صرف   یک ناحیه جغرافیایی مستقل از سایر نواحی اطراف را تشکیل دادهبه طور عملیباشند و  یک درۀ کوهستانی می

یک ناحیۀ مستقل  به عنوان در این صورتاند،  را در قالب یک دهستان در نظر گرفته  سیاسی که آنیاهنظر از تقسیم
  . جغرافیایی در نظر گرفته شده است

 اجتماعی و فرهنگی کشور، مد نظر قرار - ساماندهی در برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی طرحهایدر ایران برای اولین بار 
یکپارچه دیدن خدمات زیرساختی و روساختی و : ها چنین آمده است گرفت و در آنجا در خصوص اهداف اینگونه طرح

توان گفت ساماندهی یعنی دخالت آگاهانه و ارادی برای   میدر این صورت). 20 ،1375حبیبی، (ز نقاط خدماتی برتر تجهی
گرچه روستا و جامعه ). 19 ،1375حبیبی، (سازمند کردن رابطه بین انسان، فعالیت و فضا به منظور انتظام امور در همۀ سطوح 

گیرد،  ریزی برای رسیدن به اهداف کالن توسعه کشورها مد نظر قرار می برنامهترین سطح از سطوح  روستایی به عنوان پایین
 شود  توسعۀ ملی تلقی میدر نهایتایی و  ای و منطقه ساماندهی و توسعه روستاها به عنوان زیربنای توسعۀ ناحیهاما 

ن راههای برون رفت نواحی کمتر ای، یکی از مهمتری ریزی و ساماندهی ناحیه در واقع برنامه). 6 ،1383زاده،  ابراهیم(
 ). Ebrahimzadeh‚ 2003:31( باشد یافته از دام فقر می توسعه

ترین   محوری ریزی توسعه و همچنین  کارآمد در برنامهاستراتژیهایبه عبارت دیگر ساماندهی روستاهای پراکنده از جمله 
 ساختارهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی  کالبدی نواحی روستایی است که از طریق شناخت-الگوی توسعۀ فضایی 

ای از  های جمعیت و فعالیت مجموعه  کالبدی نواحی روستایی و با تجزیه و تحلیل این ساختارها و کارکردها، کانون-
 و کردهها و سکونتگاهها را بهینه   کارایی و بازدهی فعالیتدر نهایت و کردهروستاها را در یک نظام سلسله مراتبی ساماندهی 

در این تحقیق با نگاه فوق به ساماندهی ناحیه روستایی ). 89 ،1382کیا،  زاده و شریفی ابراهیم(بخشد  توسعۀ آنها را شتاب می
  .ه استشدسنگان خاش اقدام شده و نتایج و راهبردهای آن تبیین 

ی و مدل تحلیلی بکار گرفته شده، در گیری از مبانی نظر هدف از این تحقیق؛ یافتن راهکارهای عملی و اجرایی، با بهره
فرضیۀ اساسی تحقیق این بوده است که؛  . توسعه آن بوده استدر نهایتجهت ساماندهی فضایی این ناحیه روستایی و 

ها و کارکردهای زیرساختی با تعیین و تبیین  ساماندهی روستایی سنگان با تجمیع روستاهای کوچک و تجهیز و توسعۀ فعالیت
  .استامکانپذیر ای  بی از سطوح ناحیهسلسله مرات
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 شرایط محیطی منطقه
ناحیـه سـنگان   . باشد  اراضی مستعد و اشباع اراضی موجود می بودن بررسی شرایط محیطی و تجزیه و تحلیل آن، مؤید محدود         

زیـع مناسـب امکانـات      به سبب عـدم انطبـاق و تو       اما  هر چند شرایط محیطی نسبتاً مناسبی را به نسبت نواحی مجاور دارا است،              
 اشباع شده و تحت      برداری از آن وجود دارد،      محیطی، استفاده از تمام فضای آن مقدور نبوده و محدود نواحی که قابلیت بهره             

 و عملکرد آن، سه ناحیـه       این ناحیه شرایط محیطی حاکم بر     . )1381،  1مهندسین مشاور پارساب     (باشد  کاربریهای مختلف می  
  :دارد، که عبارتند از رضه میمتفاوت محیطی را ع

  ؛ نواحی نامستعد-3 ؛استعداد  نواحی کم-2 ؛ نواحی مستعد-1
  

   نواحی مستعد
این قسمت شامل نوار باریکی از دره سنگان و اراضی محدود اطراف آن است که به سبب برخورداری از منابع آب مساعد به 

این ناحیه هر چند از . نقاط روستایی در پیرامون آن شده استترین منبع حیات، سبب تمرکز تعداد کثیری از  عنوان اصلی
 ساکنان به سبب فراوانی آب، جذابیت فراوانی را برای اما  ،های فراوانی در زمینه خاک زراعی برخوردار است محدود بودن
اعی مناسبی در آن قابل  زراعی اشباع بوده و فضای زرفعالیتهای در حال حاضر به لحاظ چنان که.  و دارددارندمنطقه در پی 

مهندسین (کند گذاری وسیعی در زمینه تأمین آب را طلب می گسترش نیست و محدود اراضی بخش جنوبی آن، سرمایه
 .) 2، 1381مشاور پارساب 

  
 استعداد  نواحی کم

 محدود آب این قسمت شامل نوار باریکی از غرب ناحیه و شرق کوه تفتان است که در بخش جنوبی به سبب وجود منابع 
وری  سنگهای کوچک و بزرگ است که امکان بهره  و اراضی نسبتاً پرشیب آن پوشیده از تختهدارندزیرزمینی غنای چندانی ن

  . مواجه خواهد بودمحدود بودن زراعی در صورت تأمین آب نیز با فعالیتهاین برای آاز 
شود؛ که در  ع و چراگاههای دائمی ـ متوسط ـ ارزیابی میاین ناحیه با توجه به قابلیت نسبتاً مناسب و خوب آن برای مرات

برداری دامداری ممکن و میسر   بهرهبه طور عمده زراعی و فعالیتهایاین ناحیه امکان استقرار گروههای جمعیتی غیر وابسته به 
  . )1378آباد،  مهندسین مشاور بوم ( باشد می

   
  نواحی نامستعد

شمال و شرق ناحیه است که پوشیده از اراضی سنگالخی و فاقد خاک و پوشش این قسمت شامل بخشهای وسیعی از  
گذاری   منابع طبیعی، استقرارگاههای روستایی پایهمحدود بودندر این قسمت به سبب . گیاهی مناسب با شیب بسیار تند است

 ،1375،  و دیگرانزاده ابراهیم( رد ندا وجودبرای این امرز یننیز قابلیت و استعداد قابل توجهی صورت  این درو است نشده 
17(  
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 ساخت و ترکیب جمعیت منطقه

 روستا 35 این تعداد به 1365 و در سال دارند روستای دارای سکنه در این ناحیه وجود 28) به عنوان سال مبنا( 1355در سال 
 1355 روستا که در سال 6این است که علت . اند  روستا دارای سکنه بوده29افزایش یافته است، اما در این سالها نیز تنها 

 1370، در سال شدند روستای جدید در این دوره ایجاد 7ه و در عوض شد خالی از سکنه 1365دارای سکنه بوده در سال 
 16 است که معنا به آناین نیز . اند  روستا دارای سکنه بوده27از این مجموع تنها اما  عدد رسیده، 43تعداد کل روستاها به 

ه و در عوض روستاهای جدیدی شکل شد خالی از سکنه 1370اند، در سال  دارند جمعیت 70 تا 55تا که در سالهای روس
 به نوعی دارای )75 - 55یعنی ( نقطه روستایی که طی سالهای مختلف 54 به طور مشخص 1375باالخره در سال . اند گرفته

اند، که از این  دارند دارای سکنه در این سال در این ناحیه وجود روستا  39  با این وجود تنها،شده انداند شناسایی  سکنه بوده
،نتایج تفصیلی 1375و مسکن   سرشماری عمومی نفوس(اند   آمدهبه وجود 70-75های   روستا تنها طی سال11میزان نیز 

  . )1جدول  ()سیستان و بلوچستان
  

  * روند تحوالت جمعیتی ناحیه: 1جدول 
  موضوع )درصد(نرخ رشد  آبادیتعداد 

  
ونی سال
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خان
یت 

جمع
 

1355 28  28  278 1428 1/5 _ _ _  _  _  
1365  29  35  351  2063  9/5  7 6 2/2  3/2  7/3  
1370  27  43  420  2791  6/6  8  16  2/4  6/3  2/6  
1375  39  54  620  3712  6  11  15  6/4  1/8  8/5  

  1375-1355 سرشماری عمومی نفوس و مسکن  نتایج*        
  

ریزی روستایی   توزیع و پخش فضایی آن در سطح نواحی از مهمترین پارامترهای برنامه،چگونگی ساختارهای جمعیتی
 با توجه به سایر ،گونگی ارتباط درونی این جمعیتهمچنین ویژگیهای اجتماعی و شکل توزیع جمعیت به همراه چ. باشند می

ناحیه .  کندیمریزیهای فضایی نواحی روستایی ایفا  ای در برنامه کننده شرایط طبیعی و انسانی و اقتصادی هر ناحیه، نقش تعیین
ناحیه روستایی ، تنها یک 1375 نفری آن در سال 3712بندی روستاها، جمعیت  سنگان از نظر سلسله مراتب جمعیتی و حوزه

 خانوار در روستای سنگان 104 نفر و یا در واقع 671 جمعیت این ناحیه، تعداد  کلاز .یا یک حوزه جمعیتی بیشتر ندارد
 روستا 39 کلی این حوزه جمعیتی با به طور. شدنداستقرار یافته و بقیه اماکن جمعیتی آن در سطح ناحیه پخش ) مرکز ناحیه(

  . قابل شناسایی است2گروه جمعیتی به شرح جدول دارای سکنه در قالب شش 
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  * بندی سلسله مراتبی جمعیت ناحیه گروه :2جدول 

   های گروه
  جمعیتی

 ها نسبت         

روستاهای 
 بزرگ

انوارخ100از بیش

روستاهای 
 نسبتاًبزرگ

50 -100 
 خانوار

  روستاهای
 سطوتم 

20 - 50 
 خانوار

روستاهای 
نسبتاکوچک 

10 - 20 
 خانوار

روستاهای 
 کوچک

5 - 10  
 خانوار

 روستاهای
 فامیلی 

 5 از کمتر
 خانوار

جمع 
 کل

 39 8 14 11 3 2 1 تعداد نقاط

 100 5/20 9/35 2/28 7/7 2/5 5/2  درصد

3712 133 520 883 595 890 671  جمعیت
 100 6/3 3/14 8/23 2/16 24 1/18  درصد

  1375مطالعات میدانی نگارنده،               *
  
 اختار اقتصادی منطقهس

  شاملبه طور عمده این ترکیب ی که اجزادارند حالتی ترکیبی مطالعه شده ناحیۀسازمان اقتصادی حاکم بر روستاهای 
جایگاه بخش صنعت در ترکیب فوق ضعیف بوده و از اهمیتی معادل هیچ . باشد  زراعی، دامداری و باغداری میفعالیتهای

که مطالعه و بررسی آن در بسیاری از نقاط روستایی محدوده  یبه طور. باشد ر نمی برخوردامذکورهای  یک از بخش
مهندسین  ( نمودبه آن توجه خاصی بایدرسید؛ هر چند که در فرایند توسعه آتی این ناحیه  مطالعاتی قابل اجتناب به نظر می

بخشهای زراعت، باغداری و دامداری،   زیر موجود دریتهایمحدودرسد، با توجه به  به نظر می. )1383مشاور آرمان گستر، 
توانند که در امر اشتغالزایی جویندگان شغل در منطقه بسیار   محور اقتصادی میبه عنواندر آینده بخش صنعت و خدمات 

  .باشد وضع موجود اشتغال و درآمد در منطقه به شرح ذیل می. مؤثر باشند
 3/368 زراعی این ناحیه بر روی فعالیتهای. باشد نگان امور زراعی می فعالیت عمده و رایج در سطح ناحیه س: زراعت)الف

در . باشد جات می ای و صیفی ، کشت غالت نباتات علوفهبترتیب زراعی فعالیتهایترین  عمده. گیرد هکتار زمین صورت می
 و  هکتار3/313دود این بین سهم اراضی اختصاص یافته به غالت نظیر گندم و جو از کل سطح زیرکشت زراعی موجود، ح

و )  درصد6/8( هکتار 5/40ای  در صورتی که سهم نباتات علوفه .باشد  درصد کل محصوالت زراعی می9/66در واقع 
  .باشد می) درصد4/2( هکتار 5/11جات  صیفی

در کل مجموعه . شود  بنابراین فعالیتهای زراعی در آنها انجام نمی،دارندتعدادی از نقاط روستایی این ناحیه معیشت عشایری 
از نظر تولیدات؛ غالت با . باشد، متعلق است روستایی ناحیه، بیشترین سطح زیرکشت به روستای سنگان که مرکز ناحیه نیز می

 204جات با   تن و صیفی405ای با  ، و بعد از آن تولید نباتات علوفه است تن در رتبه اول تولیدات زراعی قرار گرفته6/626
البته قابل به ذکر است که . باشد  تن می6/1237میزان کل تولید محصوالت زراعی این ناحیه برابر . رار داردتن در رتبه سوم ق

  .گیرد برداری قرار می کاری مورد بهره  دیمبه صورت بخشی از اراضی منطقه ،بدلیل کوهستانی بودن ناحیه
 5/33در واقع حدود .  هکتار بوده است2/109 زیرکشت محصوالت باغی  سطح1375 -74 در سال زراعی : باغداری)ب

  ترین تولیدات باغی ناحیه شامل، انار  عمده. درصد کل اراضی قابل کشت این ناحیه اختصاص به کشت محصوالت باغی دارد
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 درصد7/2(هکتار 13 کل سطح زیرکشت و انگور درصد2/19 در واقع( هکتار 9/89سطح زیر کشت انار . باشد و انگور می

 با بترتیبباالترین سطح زیر کشت محصوالت باغی متعلق به روستاهای پاول و سنگان . باشد می )کشت منطقهکل سطح زیر
 5/44 و 899 معادل بترتیب تن و سهم محصوالت انار و انگور 5/934جمع کل تولیدات باغی حدود . باشد  هکتار می10 و 14

  .باشد تن می
 در کل ناحیه 1375که در سال  چنان. باشد از زراعت در منطقه می قتصادی بعد افعالیتهای دامداری دومین رکن : دامداری)ج

 ترتیب نیبه ا. باشد  خانوار ساکن ناحیه می620این تعداد واحد دامی متعلق به .  استدارند واحد دامی وجود 17175حدود 
  دربترتیبشترین تعداد واحد دامی در این میان بی.  واحد دامی بوده است7/27متوسط تعداد واحد دامی هر خانوار حدود 

  ).1375مطالعات میدانی نگارنده، ( است دارند واحد دامی وجود 2450 و ترشاب با 2900روستاهای سنگان با 
، اصوالً بخش صنعت در این منطقه از جایگاه و رتبه بسیار ضعیفی در اقتصاد روستایی منطقه شد قبالً ذکر چنان که :  صنایع)د

به  و دارندتوان در جرگه صنایع قرار داد که ماهیت خانوادگی  تنها بخشی از فعالیتها را در این منطقه می. اشدب برخوردار می
شود، چندان درآمد  این فعالیتها که از آن به عنوان صنایع دستی، یاد می. شود  توسط زنان روستایی انجام مییطور اساس

 ثانیاً مصرف آنها بیشتر جنبه ،باشد  که اوالً حجم تولید آنها بسیار کم میاریزکند؛  اقتصادیی را برای خانوارها ایجاد نمی
  . گیرد  تفننی صورت میبه صورت ثالثاً حالتی دائمی ندارد، بلکه بیشتر ،خانوادگی دارد

 باشد یدوزی در منطقه اشاره کرد که از جایگاه باالتری برخوردار م دوزی و منجق توان به پولک در مجموع صنایع دستی می
  .) 1382شرکت خدمات مهندسی جهاد، (
در حوزه مطالعاتی، از اولویت و اهمیتی برخوردار ) صنعت(  جایگاه این بخش نیز همانند دومین بخش اقتصاد: خدمات)هـ

البته این ویژگی حالتی استثنایی و منحصر به فرد در سطح منطقه .  نیز قابل اغماض استافراد شاغلنیست و از حیث درصد 
 نوع 3در جدول . باشد ، بلکه در سایر مناطق روستایی کشور نیز همین حالت با کم و بیش اختالفاتی قابل تشخیص میدارندن

  .فعالیتهای اقتصادی و عملکرد هر یک در سطح منطقه، ذکر شده است
  * فعالیتهای اقتصادی و عملکرد آن :3 جدول

  نوع فعالیت باغداری زراعت
  

نبات  غالت عملکرد        
 ریدامدا انگور انار جات صیفی ای علوفه

  17175 13 9/89 5/11 5/40 3/313 تعداد
  سطح زیر واحد دامی

  100  7/2  2/19  4/2  6/8  9/66  درصد )هکتار(کشت 

) تن(میزان بازده 
  5/44  899  204  405  6/626  مقدار  یا ریال

2576250 
عواید  کل هزارریال

  ناخالص دامی
  100  2  2/41  4/9  6/18  7/28  درصد  

عواید اقتصادی  خالص کل
 هزار ریال1683150 هزارریال499040  هزار ریال402143 )هزار ریال(

   هزار ریال7/2714   هزار ریال9/804   هزار ریال6/648  سرانه خالص عواید اقتصادی
جمع کل خالص عواید 

 2/4168جمع کل درآمد خالص سرانه خانوار   هزار ریال2584333 اقتصادی
 هزار ریال

  1375مطالعات میدانی نگارنده،                       *
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   ناحیهخدمات رفاهی و تسهیالت زیربنایی 
 25کشی،  جد آب لولها روستای و11دار،  روستای برق7 مشتمل بر در مجموعامکانات و خدمات موجود در ناحیه سنگان 

 مرکز 3 باب خانه بهداشت روستایی و 4مصرف و سوخت،  باب تعاونی 7 مدرسه راهنمایی، 2روستای دارای دبستان، 
 محدود توزیع این امکانات.  که نشان دهنده فقرتسهیالت و امکانات رفاهی در این ناحیه می باشد، استمخابراتی روستایی

 10تر از  روستاهای کوچک و دارای کمبه جز در سطح ناحیه تابع سلسله مراتب جمعیتی نقاط است و تقریباً اغلب نقاط هم
ست که به سبب  ا روستا14تعداد نقاط محروم از این امکان . باشند خانوار، بقیه از حداقل یک باب دبستان برخوردار می

به طور  سایر امکانات اما .)1375، همطالعات میدانی نگارند(گیرند  مجاورت با دیگر نقاط روستایی، تحت پوشش آنها قرار می
گیرند، که در این بین روستای  ه و بقیه روستاها نیز به نوعی از آنها سرویس میشدمرکز  در چند روستای بزرگ متعمده

 جدول.  اختصاص داده استبه خودرا ) زیربنایی، آموزشی، بهداشتی، تجاری و غیره(سنگان در مرکز ناحیه بیشترین خدمات
 .دهد  چگونگی و میزان خدمات موجود در ناحیه سنگان را نشان می4

  *خدمات و چگونگی توزیع آن در ناحیه: 4 جدول
 اتخدم عنو

 موضوع
بهداشتی تجاری آموزشی زیربنایی

  تعاونیراهنماییدبستانمخابراتقبر آب  
  خانهسوختمصرف

داشتبه
  4  7  7  2  25  3  7  11 تعداد

 برخوردار
  3/10  18  18  2/5  7/66  7/9  18 3/28 درصد
تحت   35  32  32  37  14  36  32  28  تعداد

  7/89  82  82  8/94  2/33  3/92  82 7/71 درصد  پوشش
  1375مطالعات میدانی نگارنده،                    *

  
 مدل تحلیلی در ساماندهی ناحیه

 تصویر نسبتاً ذکر شد،چنان که  شده در بخشهای محیطی، اجتماعی و فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی، های انجام بررسی
 انان را درستی عملکرد فضایی نقاط و درجه پایداریه تواند ب ها نمی این یافتهاما . دکر  ارائهمطالعه شدهروشنی از ناحیه 

و ایستا  موجود با هدف تعیین شرایط و درجه پایداری، ناپایداری یها  ضرورت دارد تا یافتهدر این صورت. کندمشخص 
. شودل فضایی ساماندهی ناحیه، طراحی و ارائه  و سپس اشکاشدهبودن هر یک از نقاط روستایی منطقه، مجدداً مورد ارزیابی 

  :شده اند منظور مراحلی به شرح ذیل مورد بررسی و ارزیابی قرار نیبه ا
 منظور و برای تعیین دقیق شرایط حاکم بر ناحیه و تعیین وضعیت هر یک از نقاط روستایی، ابتدا مجموعه عوامل نیبه ا

ی و فضایی ـ کالبدی، به عنوان عوامل عملکردی ناحیه به صورت شاخصها و محیطی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ تولید
یکه در مورد هر عامل، مجموعه زیرعاملهای آن معرفی و بسته به درجه عملکردی به طور. شدندبندی  زیرعاملهای متعدد دسته

  آب یپارامترهاطی تحت عنوان به عنوان مثال؛ مجموعه زیرعاملهای بخش محی). 92-52 ،1369بدری، ( شده اندآنها نزولی 
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دار، پوشش گیاهی و مراتع،  وری از خاک و اراضی قابلیت منابع آبی، میزان بهره) درجه حرارت، بارندگی، باد( و هوایی 

؛ سپس با توجه به شرایط و ویژگیهای موجود ناحیه، درجه اثرگذاری هر کدام از این زیرعاملها در شدندبندی و معرفی  دسته
؛ یعنی دو زیرعامل آب و شدندبندی  عامل مورد نظر و عملکرد آن به دو زیرعامل محوری و غیرمحوری تقسیمدهی  شکل

، به عنوان زیرعاملهای محوری و دارندوری و اسکان جمعیت در منطقه  ه دهی نظام بهر خاک که بیشترین تأثیر را در شکل
  .شده اندظ محوری لحا  غیربه عنوانای  اصلی و بقیه عوامل زیرمجموعه

  :ندشته ادا، زیرعاملهایی اینگونه مذکوربر اساس این روش عوامل عملکردی چهارگانه 
  ؛)حجم و میزان منابع بالفعل و بالقوه(آب و خاک : عوامل محیطی محوری شامل -
 ؛تعداد جمعیت و انسجام اجتماعی،فرهنگی:عوامل اجتماعی ـ فرهنگی محوری شامل -

 ؛درآمد سرانه متوسط خانوارهای روستایی: ی محوری شاملعوامل اقتصادی ـ تولید -

 ؛امکانات و خدمات موجود و نحوه توزیع نقاط در پهنه فضا: عوامل فضایی ـ کالبدی محوری شامل -

 و زیرعاملهای محوری، برای تعیین و ارزیابی شرایط موجود و آتی آنان دو گزینه مقدم و مؤخر در عاملهاپس از انتخاب 
 که گزینه مقدم شرایط عملکرد موجود زیرعاملها بوده و گزینه مؤخر شرایط عملکردی آینده این معنا نیبه ا.  شدنظر گرفته

باشد؛ با انجام این  ای آنان در آینده می زیرعاملها با توجه به قابلیتها و توانمندیهای بالقوه و یا امکانات و قابلیتهای توسعه
  . )1373مهندسین مشاور فرازان نقش،  (شده اند و مؤخر به صور کمی و کیفی معرفی های مقدم عملیات زیرعاملها و گزینه

ریزی با مشکل مواجه خواهد  ها، باز هم تجزیه و تحلیل مناسب و برنامه رغم در اختیار داشتن مجموعه این داده  علی-2
  : بود، زیرا

  .تفاوت خواهد بودها استاندارد نشده و ارزش عددی آنها م کدام از داده هیچ: اوالً 
  .باشد  مشخصی در اختیار نمیمنبعبرای سنجش عملکرد مثبت یا منفی عوامل، هیچ سطح : ثانیاً 
  .باشد ها نمی ها کیفی بوده و امکان مقایسه آن با کمیت بخشی از داده: ثالثاً 

به . ایم کرده ارقام کمی تبدیل های کیفی موجود از طریق یک سطح استاندارد به ها، تمامی داده  رفع این نقیصهبه منظور
 را به عنوان 10 هر یک از زیرعاملهایی که بار کیفی دارند، عدد ، که برای حد مطلوب و نهایی از عملکرد مناسبمعنا نیا

در واقع بسته . ( و سپس عملکرد تمامی زیرعاملها بر مبنای این آستانه بارگذاری شدنددهنموآستانه مطلوبیت در ناحیه تعریف 
در بخش اجتماعی ـ فرهنگی عمده عاملهای  ،به طور مثال.) اند کرده امتیاز دریافت 10 عملکرد هر زیرعامل از صفر تا به

برای تبدیل آنها به بار کمی، یکی از نقاطی که در سطح ناحیه واجد بیشترین انسجام . اند محوری دارای بار کیفی بوده
ب انسجام فرهنگی در نظر گرفته شد و سایر عناصر عملکردی این بخش مانند اجتماعی و قومی بوده، به عنوان آستانه مطلو

 دریافت 10آنگاه بر اساس شرایط حاکم بر این نقطه سکونتگاهی که عدد . شدندقومیت، اختالفات و غیره تعریف و تبیین 
ط ساخت اجتماعی بوده تا ای از حداقل صفر برای روستایی که واجد بدترین شرای  است، سایر نقاط روستایی نمرهدارند

  . دارند که برای بهترین شرایط لحاظ شده به تناسب شرایط موجود در هر روستا دریافت 10حداکثر 
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 .انجام شد...) محیطی، اقتصادی، کالبدی، (این محاسبات برای تمامی عناصر کیفی و کمی در سایر بخشهای عملکردی 
؛ که این در واقع همان شدندهای بین حداکثر و حداقل ده و صفر برخوردار  عاملها از داده  مجموعه زیردر این صورت

  .باشد ها می استاندارد کردن مجموعه داده
این اما . شدندارزش  ی هر بخش، همبار و همعاملها ها، مجموعه عملکردی حاصل از زیر دن دادهکر اینک با استاندارد -3
  موثر در خدمات در نظام پایدار نقاط10 در آب به همان میزان ارزش عدد 10 ارزش عدد ثالبه طور م نیست که معنا به آن
ه و در مقایسه با دیگر عوامل از ارجعیت بیشتری شدزیرا برخی از عاملها به عنوان عوامل حیاتی در منطقه محسوب . است

 تعیین درجه و میزان اثرگذاری هر یک از عاملها و ها در این مرحله و ن مجدد دادهکردبرای استاندارد . باشند برخوردار می
 مجموعه عوامل و زیرعاملهای اثر گذار در این نظام در غالب مجموعه کلی ظام پایداری نقاط روستایی، ابتدازیرعاملها در ن

ک از عوامل چهارگانه محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و فضایی ـ کالبدی و زیرعاملهای محوری هر ی(عملکردی 
سپس از این عدد به میزان اثرگذاری یا درجه اهمیت، هر عامل در نظام . شدند تعریف 100با درجه اهمیت ) آنها در کل

 که معنا نیبه ا.  استعاملهاگیرند که در واقع این امتیاز همان ضریب اهمیت عامل یا هر یک از زیر پایداری نقاط امتیاز می
 منظور شده و آنگاه سهم و میزان اثرگذاری هر عامل از 100داری یک نقطه روستایی دهنده نظام پای مجموعه عوامل شکل

دهنده درصد تأثیرگذاری آن در  ضریب اهمیت اختصاص یافته به هر عامل یا زیرعامل در واقع نشان. ه استشد مشخص 100
 فعالیتهایریزی روستایی به عنوان  مهست که در نظام برنا اای محور بودن هر یک از انها در شکلدهی شرایط موجود و آینده

جانبه شرایط موجود و حاکم بر   ضرورت شناخت دقیق و همهدر این صورت. محوری تعریف و در نظر گرفته خواهند شد
بدیهی . باشد ناپذیر می ای اجتناب منطقه و ارزش عناصر و عوامل مختلف محیطی، انسانی، اقتصادی و فضایی در نظام توسعه

 با دقت و هوشیاری هر چه تمامتر به آن باید و دارند کارشناسی باالترین تأثیر را ه هایین این ضرایب نظریاست در تدو
، ضرایب اهمیت هر یک از عوامل و زیرعاملهای مورد نظر بر مذکور مجموعه مسائل کردناینک با لحاظ . پرداخته شود

  . آمده است5 جدول و شرح آن در شدندمبنای فرمول ذیل مشخص 
Qi =   

Qi=ضریب اهمیت       Mi =حد مطلوب پایداری= 100     میزان اثرگذاری 
  

  *ناحیههای کارکردی مؤثر در  ضرایب اهمیت عوامل و مؤلفه :5 جدول
عوامل 
 کارکردی

 اجتماعی ـ فرهنگی محیطی
اقتصاد
 ی

 فضایی ـ کالبدی
وضعیت 
 کل پایداری

 ها یا مؤلفه
ک آب عاملهازیر

خا
 

مع
ج

یت 
جمع
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    دیدگاه کارشناسی نگارنده               *
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 بر اساس شرایط و استانداردهای عاملها، بارگذاری هر یک از زیرعاملها و زیرعاملها با مشخص شدن ضرایب اهمیت -4 

  Ai =            Qi:استمعرفی شده بر اساس فرمول ذیل قابل محاسبه 

Ai= امتیاز زیرعامل    G= نمره خام استاندارد شده زیرعامل   Qi= آستانه مطلوبیت =١٠ ضریب اهمیت زیرعامل. 

 هر نقطه روستایی  برایعاملها، امتیاز هر یک از عاملها مجموعه زیرکردنبا ثبت امتیاز هر زیرعامل در یک جدول و جمع 
 نیبه ا.  کندیمعاملها، وضعیت عملکردی آن در نظام پایداری روستاها مشخص ی اهکه مجموعه امتیاز بدست خواهد آمد،

امتیاز هر  = Ai   مجموع  Σz  =ملامتیاز عاAG= ΣAi.Qi = AG     :توان بهره گرفت منظور از فرمول زیر می
  ضریب اهمیت Qi = زیرعامل

 وجودای یکسان و استاندارد شده  های متفاوت با وزن پایه ای از داده دست آمدن امتیاز هر عامل، مجموعهه اینک با ب
 داشت، که بزرگی و کوچکی عددی هر عامل در مجموعه عوامل، مؤید میزان تأثیرگذاری آن عامل در نظام پایداری دخواه

 دم پایداری و یا ایستایی هر نقطه روستایی خواهد بوددهنده پایداری، ع نقاط روستایی بوده و جمع کل عوامل، نشان
  .)85-75 ، 1385زاده و دیگران،  ابراهیم(

هـای پایـداری و یـا      توانـد تـصویر روشـنی از تمـام نقـاط و زمینـه               دست آمده نیز به تنهایی نمی     ه  که این ارقام ب    جاآناز   -5
 بایـد ضـرورت  بـه   در ایـن صـورت  . باشـد  ت عملکرد هر نقطـه مـی     ناپایداری آنها ارائه نماید، بلکه در واقع بازگوکننده وضعی        

بندی دقیـق و منظمـی از روسـتاهای پایـدار،      های دقیقتر به منظور ارائه گروه    بندی و تعیین گردنه     های موجود جهت آستانه     داده
 منظـور مـدلهای متعـدد    نیـ ابـه  . ندشـو تـری   ناپایدار و ایستا یا حد میانی در کل منطقه، مجدداً ارزیابی و تجزیه و تحلیل کلـی              
سـنج نهـادی گـوتمن و غیـره مـد نظـر قـرار                 بارگذاری از جمله آنالیز آسکالواگرام، روش تاکسونومی، تحلیل عوامل، میـزان          

پس از بررسیهای زیاد و با توجه به شرایط منطقه، از میان آنها آنالیز آسکالوگرام به جهت ). 119-98 ،1377آسایش، ( گرفتند
، و ارقام حاصل از     شدهای محدودتر و غیره انتخاب        تر، امکان استفاده از داده      ها و تجزیه و تحلیل مناسب       دادهسهولت پذیرش   

، )بـت مث( سه گـروه نقـاط روسـتایی پایـدار           در نهایت ، که   شدانجام عملیات بارگذاری در ماتریسهای متعدد این مدل، تحلیل          
 S+x =iV    2  .است رای این کار فرمول ذیل پیشنهاد شدهب. شده اند، معرفی )اخنث(، ایستا )منفی(ناپایدار

vi= بندی روستاها آستانه طبقه(پایداری نقاط روستایی  ارزش( 
x =میانگین امتیاز عوامل در منطقه S2         = ضریب ثابت=         در منطقه  واریانس عوامل 

 عمده پایداری و ناپایداری آنها به همراه درجه تفاضل های این مدل ضمن معرفی وضعیت پایداری نقاط روستایی، زمینه
.  کندیمای را معرفی  هر نقطه روستایی در زمینه هر عامل یا زیرعامل را با دیگر نقاط روستایی و همچنین میانگین ناحیه

ترین محاسن  جمله عمدهتواند از  ریزی روستایی، می  در نظام ساماندهی و برنامهآنها به منظور استفاده از  معرفی این زمینه
زاده  ابراهیم (:بود که ها، نقاط روستایی در این منطقه ناپایدار یا منفی خواهد بر اساس این یافته . باشدمذکورروش محاسباتی 

 ؛)آب و خاک نامناسب. ( باشد161امتیاز محیطی آنان کمتر از  :)95-75 صص، 1375و دیگران، 
 ؛) میلیون ریال4درآمد سرانه خانوار کمتر از . (اشد ب5/86امتیاز اقتصادی آنان کمتر از 

 ؛) خانوار10جمعیتی کمتر از (  باشد541امتیاز اجتماعی آنان کمتر از 

  G   
10

١ 
٤
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 ؛)مجاور  متر تاروستای1500و فاصله بیش از  فاقدامکانات(  باشد-23 زامتیاز کالبدی آنان کمترا

 خانوار جمعیت دارند و درآمد 10 تمام نقاطی که بیش از مطالعه شدهدهد که در سطح ناحیه  های فوق نشان می یافته 
متر فاصله با  1500 خدمات و یا داشتن حداقل ، میلیون ریال است، حتی در صورت نداشتن امکانات4سرانه آنها باالتر از 

 روستای 23د تعداد ها، در سطح این ناحی بر پایه این یافته . پایدار و یا حداقل ایستا ارزیابی شوند،روستای مجاور، مثبت
توزیع وضعیت پایداری و ناپایداری روستایی منطقه به .  روستای پایدار وجود دارند7 روستای ایستا و باالخره تعداد 9ناپایدار، 

  .)84-62، 1375زاده و دیگران،  ابراهیم ( باشد  می6 جدولشرح 
  *در ناحیهبندی و معرفی نقاط پایدار و ناپایدار  گروه :6 جدول

  کارکردها                 
 پایداری وضعیت 

 ارزیابی نهایی فضایی ـ کالبدی جمعیتی اقتصادی محیطی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

  18  7  1/23  9  4/15  6  2/28  11  3/33  13 (+) پایدار روستاهای
  59  23  4/15  6  4/56  22  3/51  20  2/46  18  )-( روستاهای ناپایدار

  23  9  5/61  24  2/28  11  5/20  8  5/20  8  )0(ایستا روستاهای
  100  -  100  -  100  -  100  -  100  39  جمع کل

  کارشناسی نگارنده مطالعات میدانی و دیدگاه            *
 

       بیشترین شرایط ایستایی و ساختار جمعیتی ناپایدارترین شرایط را ،ـ کالبدی بر اساس جدول فوق، ساختار فضایی
، شودخورد، گرچه این بخش اگر به تنهایی لحاظ  بیشترین پایداری در بخش محیطی به چشم میبر این اساس  و ندشته ادا

 روستاها از 3/51 درصد روستاها از نظر جمعیتی و 4/56در مجموع . اند  درصد روستاها از این نظر ناپایدار بوده2/46بیش از 
که در واقع نشانگر بیشترین ناپایداری در میان عوامل چهارگانه بوده و از نظر فضایی ـ کالبدی اند،  نظر اقتصادی ناپایدار بوده

 و 3/44 با بترتیبعوامل محیطی و اقتصادی   از نظر پایداری،.اند  درصد روستاها ناپایدار بوده2/46 و 4/15، بترتیب و محیطی
 درصد روستاها با درصد کمتری 1/23 و 4/15 دربترتیبلبدی  درصد روستاها بیشترین و عوامل جمعیتی و فضایی و کا2/28

  .اند پایدار بوده
ارقام و تحلیلهای فوق مؤید نابسامانی شدید در ساختار جمعیتی و فضایی ـ کالبدی منطقه است که کوچک بودن حجم 

ریزی  رسد که در برنامه ر می به نظدر این صورت. ترین عوامل آن بوده است  امکانات و خدمات از اصلینبودجمعیتی نقاط و 
و ساماندهی فضایی نقاط روستایی این ناحیه، تغییر در ساختارهای فضایی و ایجاد تحول جمعیتی از نظر حجم جمعیتی نقاط 

رسانی به نقاط روستایی مستعدتر به   خانوار به همراه خدمات10روستایی در جهت حذف و یا تقلیل نقاط روستایی با کمتر از 
 مبتنی بر درجه ناپایداری ،چگونگی انجام آن برای روستاهای ناپایدار در نتیجه. ورهای اصلی مطرح خواهند بودعنوان مح
  .بندی خواهند شد اولویت
بندی نقاط روستایی پایدار و ناپایدار به تفکیک روستا در سطح  بندی را با توجه به ارزیابی و گروه  این اولویت7 جدول 

باشد که امتیازات  ای از دهها جدول بزرگ و کوچک می سازد که این جدول خالصه  خاطرنشان می.دهد کل ناحیه نشان می
  کیفی و کمی در بخشهای مختلف محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و تولیدی، فضایی و کالبدی، استاندارد شده و 
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 جلوگیری از حجیم شدن مقاله برای  اما شدهنهایی آنها در این جدول آورده  چکیده و نتیجهاسته شدنتیجه آنها محاسبه 

  .ه استشدنظر   صرفهااز آوردن آن جدول
  **بندی نقاط روستایی بندی و ارزیابی و گروه اولویت:  7 جدول

 عاملهاارزیابی  عاملهاامتیازات 

ف
ردی

 

 روستا نام

طی
محی

عی 
تما
اج

دی 
صا
اقت

یی  
ضا
ف

دی
کالب

و
 

مع
ج

 
طی کل

محی
عی  
تما
اج

دی 
صا
اقت

 

یی
ضا
ف

و  دی
کالب

بی  
زیا
ار

یی
نها

 

 + + - + + 6255 1000 80 3415  1760  سنگان  1
 + + - + + 4568 1000 54 3055 460 ترشاب 2
 + + - + + 2516 100 46 1890 480 زار چاه  3
 + + - + + 2492 480 62 1490 460 گزک  4
 + + + + + 2488 480 138 1300 570 کولکو  5
 + + 0 + + 2098 355 118 1140 480 دورودک  6
 + + + 0 + 1760 325 160 655 620 گرز  7
 0 0 - 0 + 1314 -15 174 645 510 سفلی سنگان  8
 0 0 + - + 1215 -10 300 435 490 پاول  9

 0 + - 0 0 1151 320 26 625 180 دورنه  10
 0 0 + - + 1110 -10 280 395 340 میرزا امیدیه  11
 0 0 - 0 0 1050 -20 20 765 290 خوشاب  12
 0 0 0 0 0 1018 -15 98 645 290 کشیک  13
 0 + + 0 - 1000 275 150 575 0 زمان چاه  14
 0 0 - 0 + 990 -10 80 600 320 سولگی  15
 0 0 0 0 0 915 25 106 610 210 آباد حاجی  16
 - 0 0 0 0 889 -20 94 555 260 ای گوره  17
 - - + - + 870 -70 260 380 300 پوچگلی  18
 - 0 - - + 870 -10 50 470 350 رودیدو  19
 - 0 - - 0 815 -15 80 525 220 گز سیاه  20
 - 0 0 - 0 813 -15 118 495 210 سرسارو  21
 - 0 + - - 740 -10 320 350 80 گز کله  22
 - 0 0 - - 693 -10 58 535 100 محمد تپه الل  23
 - 0 - - 0 674 -20 44 470 180 پوالنی  24
 - - - 0 - 645 -180 10 815 0 دومک  25
 - - - 0 - 645 -70 80 655 10 شونده  26
 - 0 - - - 644 80 44 440 80 تراتی  27
 - - + - - 640 -100 180 450 110 تیاب  28
 - 0 + - - 619 -20 134 385 120 صدمنی ناک  29
 - 0 - - - 604 -20 74 470 80 تاجنان  30
 - 0 - - - 459 -10 44 425 0 کندزرد  31
 - 0 + - - 455 -20 140 255 80 تراتی  32
 - - - - - 426 -100 66 440 20 حاجی اسپتک  33
  -  -  -  -  -  410  -100  60  430  20  استخر  34
  -  0  0  -  -  404  -20  104  270  60  سنگ  35
  -  0  -  -  -  403  -20  58  365  0  زاغک  36
  -  0  -  -  -  362  -20  52  330  0  کن گل  37
  -  0  -  -  -  314  -20  74  260  0  وجک تنگ  38
  -  0  0  -  -  262  -20  110  155  17  برابک  39

 45530 3480 4118 27837 9336 جمع کل
  
X 239 713 5/105 89 1167 

 6/77 172 19 66 240 

 1407 155 6/124 886 317  (+)کرانه مثبت 
 

  کرانه منفی
)-( 161 541 5/86 23- 927 

 

  

                                                 
  .محاسبات آماری و تحلیلها بر اساس نتایج حاصل از مطالعات میدانی انجام شده است *  

١ 
٤

S2 
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   و نتایجراهبردها
  بندی کالبدی ناحیه الگوی استقرار و تقسیم تعیین -1

بندی فضایی ناحیه، مبتنی بر عملکرد ساختارهای فضایی ـ کالبدی، محیطی،  این تحقیق، تقسیم زبا توجه به نتایج حاصل ا
م نظام بهینه استقرار فضایی در سطح این ناحیه، مبتنی بر یک نظا. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین و تدوین شده است

دهنده یک  مجموعه روستایی خواهند بود،  که از روستا شروع شده و حداقل هر سه روستا تشکیل . چهار سطحی خواهد بود
 آورنده یک حوزه روستایی بوده و باالخره آخرین سطح به وجود حداقل هر دو مجموعه روستایی،  نیزو در سطح باالتر

ترین و بزرگترین  وزه روستایی تشکیل خواهد شد البته این سطح اخیر اصلی دو ح ازباشد، که حداقل شامل ناحیه روستایی می
 گیرد سطح فضایی، در محدوده مطالعاتی خواهد بود و سطح فراتر از آن، در خارج از محدوده مطالعاتی قرار می

  .باشد  این سطوح سلسله مراتبی در این ناحیه به شرح ذیل می.) 410 - 408 ،1379 زاده، ابراهیم(
ساله دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نقاط   با توجه به اهداف و ضوابط برنامه پنج: روستا-1-1

 20حداقل (دی آن ادغام و تجمیع شده و به کانونهای بزرگتر یکوچک جمعیتی بسته به شرایط و ضروریات جمعیتی و تول
.  متری روستاهای دیگر قرار خواهند گرفت1000قماری در شعاع حداکثر شوند و یا اینکه به صورت نقاط ا تبدیل می) خانوار

 14از این .  روستا تبدیل و تعدیل خواهند شد14 روستای موجود به 39، مجموع مطالعه شدهبر این اساس در سطح ناحیه 
 8ری باقی خواهند ماند و  اقمابه صورت خانوار 20 نفر جمعیت و یا کمتر از 100 روستای آن با کمتر از یکصد 6روستا نیز 

  .)9 جدول ( خانوار مکانیابی و ساماندهی خواهند شد20روستای دیگر در نظام بهینه استقرار با بیش از 
 5 فضایی ـ کالبدی خود، دارای حداقل تقسیمهای با توجه به ساختار جمعیتی و مطالعه شده ناحیه  مجموعه روستایی-2-1

  : بودمجموعه روستایی به شرح ذیل خواهد
زمان به مرکزیت ترشاب در  شامل روستاهای ترشاب، گندزرد، تنگ وجک، دومک و چاه:  مجموعه ترشاب-الف

  ؛غرب ناحیه ساماندهی خواهد شد
  ؛زار در جنوب ناحیه زار به مرکزیت چاه آباد، چاه شامل روستاهای امیدیه میرزا، حاجی: زار  مجموعه چاه-ب
  ؛ سرسارو، کولکو، و تیاب به مرکزیت کولکو در ناحیه مرکزی ناحیهشامل روستاهای:  مجموعه کولکو-ج
  ؛ روستای ادغامی در سایت شهرک سنگان14شامل روستاهای سنگان، پوچگلی و :  مجموعه سنگان-د

  ؛ روستای ادغامی در شهرک دورودی11شامل حدود :  مجموعه دورودی-هـ 
 فضایی، کالبدی تقسیمهایختارهای عملکردی آن در نظام پیشنهادی  با توجه به سامطالعه شده ناحیه  حوزه روستایی-3-1

  .دارای دو حوزه روستایی خواهد بود
  ؛شامل مجموعه روستایی کولکو، دورودی و سنگان به مرکزیت سنگان: الف ـ حوزه روستایی سنگان

  . زار مرکزیت چاه زار به های روستایی ترشاب و چاه شامل مجموعه: زار ب ـ حوزه روستایی چاه
 تنها یک ناحیه روستایی را مطالعه شدهساختارهای فضایی ـ کالبدی پیشنهادی در سطح محدوده  : ناحیه روستایی-4-1

  .زار خواهد بود سازد که شامل دو حوزه روستایی سنگان و چاه مشخص می
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بسیار ناچیزتر از ) سنگان (زار با شهر خاش، کنش متقابل آن با مرکزیت ناحیه  به سبب مجاورت حوزه چاه اینبا وجود

 در بعد سیاسی و اداری، عملکردی دیگر و یا کنش متقابل چندانی با به جز این حوزه، در این صورت  است،شهر خاش بوده
بندی جمعیتی ناحیه و همچنین  سطح.  یک خورده حوزه نامیدبایدکه این حوزه را  یبه طور .مرکزیت ناحیه نخواهد داشت

  . آمده است1 و دیاگرام 8 جدول فضایی این ناحیه در سیمهایتقالگوی پیشنهادی 
 

  *1385بندی جمعیتی ناحیه در افق  سطح: 8 جدول
 درصد از کل تعداد روستاهای مشمول سطح جمعیتی

  نقاط اقماری
 ) خانوار20کمتر از (

 4/42 6 زمان، سرسارو، پوچگلی وجک، گندزرد، امیدیه میرزا، چاه تنگ

  4/28  4  آباد، دومک لکو، گزک، حاجیکو   خانوار50 - 20

  3/7  1  زار چاه   خانوار100 - 50
  6/14  2  ترشاب، دورودی   خانوار250 - 100
  3/7  1  سنگان   خانوار500 - 250

    .ه انجام شده استندی آی احتمالیها نهیدر سنوات گذشته و گزبینی جمعیتی با توجه به نرخ رشد جمعیت  پیش بر اساس یسطح بند و وردهاآبر               *
  

  بندی کارکردهای اقتصادی ناحیه اولویت -
در نظام ساماندهی فضایی ناحیه سنگان هر چند الگوی توزیعی جمعیت و سکونتگاهها تغییر و تحوالت نسبتاً زیادی 

 ن صورتدر ای. انجام این اقدامات و تحوالت با حفظ مبانی تولیدی موجود، همخوان خواهد بوداما خواهند یافت، 
 مهم، امر توزیع کاربریها  موضوعبا توجه به این. کاربریهای فضایی فعالیتهای اقتصادی موجود تغییرات چندانی نخواهد یافت

  :شود بینی می  فضایی در یک الگوی راهبردی به شرح ذیل پیشنهاد و پیشتقسیمهایو فعالیتها، در هر یک از 
 ناحیه سودآور بوده، و امکان توسعه آن در تمامی اراضی حوزه روستایی سنگان، فعالیتهای باغداری برای این  باغداری-1-2

 در این دو مجموعه در این صورت. شامل مجموعه روستایی سنگان و مجموعه روستایی دورودی امکانپذیر خواهد بود
  .شود مداری، پیشنهاد میروستایی، کاربری اراضی و فعالیتهای مربوطه به آن با محوریت باغداری و در اولویت بعدی دا

وجود مراتع در تمام سطح ناحیه .  فعالیت دامداری برای تمام ناحیه، یک فعالیت مناسب و با قابلیت نسبی است دامداری-2-2
 را مطالعه شده، امکان توسعه فعالیت دامداری در تمام ناحیه      های مرتعی و اختصاص بیش از فضای کل ناحیه به عرصه

  .و زمینه گسترش آن نیز فراهم خواهد بودمیسر ساخته 
در سایر   بخش جنوبی منطقهبه جز منابع خاک و ارزشمند بودن آن، محدود بودن توسعه فعالیت زراعی به سبب  زراعت-3-2

در این . ای آبی میسر خواهد بودزار، امکان توسعه زراعته  تنها در حوزه روستایی چاهدر این صورت. بخشها مؤثر نخواهد بود
با توجه به . حوزه روستایی به سبب درجه حرارت زیادتر نسبت به سایر بخشهای ناحیه، امکان توسعه باغداری نخواهد بود

  . پسته میسر خواهد بودیاههمین عامل محیطی در درازمدت امکان تبدیل مزارع موجود به باغ

2 

3
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 امکان توسعه و اما ها در این ناحیه رونق چندانی ندارد،  ل حاضر اینگونه فعالیتدر حا : فعالیتهای صنعتی و خدماتی-4-2
 در حوزه روستایی سنگان با توجه به امکان ایجاد و گسترش شهرک کارگاهیبک سگسترش برخی از صنایع دستی و صنایع 

 امکان گسترش فعالیتهای حدود بودنمزایی با توجه به  های عمده اشتغال سنگان و دورودی، فراهم خواهد بود، و از زمینه
  .؛ که البته اولویت با توسعه صنایع دستی و کوچک محلی خواهد بودشود زراعی، محسوب می

  
   ناحیهبندی خدمات و تأسیسات زیربنایی الگوی پیشنهادی سطح-3

خدمات در مکانهای  بر استقرار بهینه تکاا دهی فضایی است که با بندی خدماتی، یکی از الگوهای سامان الگوی سطح
های دسترسی، نظام  بندی جمعیتی، شبکه  فضایی، سطحتقسیمهایدر این الگو نظام . دار، سعی در ساماندهی فضا دارد قابلیت

دیگر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و قومی دخالت مستقیم دارند؛ و اصوالً ساماندهی خدماتی با اتکاء  اقتصادی ـ تولیدی و
، یک نظام چهارسطحی از خدمات پیشنهاد مطالعه شدهمبتنی بر این عوامل در سطح ناحیه . گیرد رت میبر این ساختارها صو

  :باشد  که به شرح ذیل میشود می
  . خانوار و باالتر که عنصر شاخص خدمات آن دبستان خواهد بود20روستاهای واجد  ):نقاط پایه (1 سطح -1-3
  
  . خانوار و باالتر با شاخص خدماتی مدرسه راهنمایی50روستایی واجد  شامل مجموعه ):مرکز خدماتی (2 سطح -2-3
  . خانوار و باالتر با شاخص خدماتی دبیرستان100 شامل حوزه روستایی واجد ):مجموعه خدماتی (3 سطح -3-3
  . خانوار و باالتر با شاخص خدماتی بیمارستان200 شامل ناحیه روستایی واجد ):منظومه خدماتی( 4 سطح -4-3
  

   پیشنهادیات بندی خدماتی، شعاع دسترسی و امکان سطح: 9 جدول

عنصرشاخص  سطح جمعیتی سطح فضایی سطح خدماتی
شعاع  حداکثر خدمات پیشنهادی خدماتی

 دسترسی

 نوع
شبکه  

 دسترسی
1  

 )نقاط پایه(
  روستا

 ) روستا14(
  نقاط کوچک

 )خانوار    20 -50(
 دبستان

آب، برق، غسالخانه، 
 حمام

 خاکی راه تر م1000

2  
  )مرکز خدماتی(

مجموعه 
روستایی 

 -ترشاب(
  )کولکو

 نقاط متوسط
  راهنمایی  ) خانوار100-50(

فروشگاه تعاونی، خانه 
بهداشت، مخابرات، 
  فروشگاه مواد سوختی

  راه شنی   متر5000

3  
  )خدماتی مجموعه(

  حوزه روستایی
 -زار چاه(

  )درودی
  نقاط نسبتاً بزرگ

  ستاندبیر  ) خانوار200-100(
درمانگاه، پاسگاه 
انتظامی، تأسیسات 
  ورزشی، دفاتر پست

  شوسه راه   متر10000

4  
  )منظومه خدماتی(

ناحیه روستایی 
  )سنگان(

  نقاط بزرگ
  بیمارستان  ) خانوار500-200(

مراکز اداری، 
  ای حرفه و فنی

  خدماتی، کشاورزی
  راه   متر30000

  آسفالته
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  ر شهرستان خاشموقعیت سنگان د :1نقشه 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزیع فضایی سکونتگاههای ناحیه روستایی سنگان خاش ::2نقشه 
  

 منابع

  .، طرح هادی روستای گلچاه، بنیاد مسکن انقالب اسالمی زاهدان)1383( ؛زاده، عیسی ابراهیم -1
کنده، مورد؛ دهستان کورین نریزی و ساماندهی روستاهای پرا ، برنامه)1382( ؛کیا زاده، عیسی و محمد شریفی ابراهیم -2

  .، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان1زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 
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روش تاکسونومی؛  یافتگی نواحی روستایی سیستان و بلوچستان به  تعیین درجه توسعه،)1380( ؛ عیسی،زاده هیماابر -3
  .35 - 23 ،13 سیستان و بلوچستان، شماره پیاپی مجله علوم انسانی دانشگاه

طرح ساماندهی روستاهای پراکنده ناحیه سنگان خاش؛ مهندسین مشاور ، )1375 (؛ و دیگرانعیسی ،زاده ابراهیم -4
  .مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیستان و بلوچستان

، رساله دکتری جغرافیا و ط شهری و روستایی در سیستانای از رواب تحلیل منطقه ،)1379(؛، عیسیزاده براهیما -5
  .، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهانریزی شهری برنامه

  .چاپ سوم، انتشارات پیام نور، تهران،  اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای،)1377( ؛آسایش، حسین -6
   .تهران ندی سکونتگاهها  سازمان برنامه و بودجه،تحلیل منطقه ای سطح ب، )1373( ؛اجاللی، پرویز -7
مکانیابی مراکز توسعه روستایی، نمونه موردی؛ بخش گازران قم، رساله کارشناسی ارشد ، )1369( ؛بدری، سیدعلی -8

  .جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس 
امه وبودجه، جلد اول، توسعه اقتصادی در جهان سوم ترجمه غالمعلی فرجادی سازمان برن، )1366( ؛تودارو مایکل -9

  .چاپ دوم، تهران
  .، تهران، انتشارات پیام نور جامعه شناسی روستایی،)1374( ؛...تقوی، نعمت ا -10
فصلنامه مسکن و ) قسمت اول تا چهارم(، توسعه سکونتگاههای روستایی و مراکز رشد )1374( ؛جواد، محمدجعفر -11

  .63انقالب اسالمی شماره 
 ساماندهی روستایی، فصلنامه طرحهایایج بررسی ماهیت جایگاه و قابلیت اجرایی ، نت)1377( ؛جعفری، سیدمحسن -12

  .مسکن و انقالب اسالمی
، مجموعه مقاالت سمینار ساماندهی روستاهای پراکنده، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، )1375( ؛حبیبی، سیدمحسن -13

  .تهران
، 70،65، 75استان سیستان و بلوچستان، سالهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی  -14
)1355(. 

 اجرایی آبخیزداری زیرحوزه شماره -  مطالعات تفضیلی؛)1382(، )دفتر اصفهان(شرکت خدمات مهندسی جهاد  -15
مدیریت )  اجتماعی، مدیریت بیولوژیکی-شامل؛ فرسایش و رسوب، اقتصادی(یک سنگان شهرستان خاش، جلد سوم، 

  .شاورزی سیستان و بلوچستانآبخیزداری سازمان جهاد ک
چاپ اول،  ،پیشگامان توسعه ؛ سید علی اصغر هدایتی و علی یاسری:ترجمه، )1368(؛مایر؛ جرالد و سیرز دادلی -16

  . تهران،انتشارات سمت
 سنگان شهرستان 1  اجرایی آبخیزداری زیرحوزه شماره- مطالعات تفصیلی ؛1)1381(، مهندسین مشاور پارساب -17

مدیریت آبخیزداری سازمان ) شامل؛ فیزیوگرافی و توپوگرافی، هواشناسی و اقلیم، هیدرولوژی و سیل(خاش، جلد اول 
 .جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان
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