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 - در تحول مكاني) عسلويه(ي اقتصادي پارس جنوبي  ي ويژه نقش منطقه

  )ناحيه كنگان(روستاي اخند : يموردمطالعه  هاي روستايي هفضايي سكونتگا
  20/11/89:        پذيرش مقاله1/8/89:دريافت مقاله

  97- 110:صفحات
  1 تهرانماستاديار دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه تربيت معل: فرهاد عزيزپور

azizpourf@yahoo.comEmail:  
  دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشگاه شهيدبهشتي: سيده عاطفه قاسمي

atefehghasemi@yahoo.com Email:  
 چكيده 

 اكولوژيكي و اقتصادي -هايي با اجزا گوناگون محيطي هاي روستايي نظام هسكونتگا
بشمار مي روند كه تغيير در هريك از اجزاي آنها موجب تغيير و تحول در ساير اجزا و 

برخي از اين تحوالت درون زا بوده و تحت تاثير نيروهاي . نهايتاً كل اين نظام خواهد شد
 ثر از عوامل و رخدادهاي بيروني از جمله سياستدروني و محلي است اما بخشي متا

منطقه ويژه . گذاري ها و يا اقدامات عمراني در مقياس محلي، ناحيه اي و ملي مي باشد
 سال 10اقتصادي عسلويه در استان بوشهر يكي از مناطقي است كه در ظرف كمتر از 

 گذاري نه تنها اين سرمايه. است سرمايه گذاري صنعتي گسترده اي در آن انجام شده
را تسريع ) جنوب ايران(فرايند صنعتي شدن و پيشرفت تكنولوژيكي در منطقه عسلويه 
 روستايي سكونتگاه هايبخشيده بلكه زمينه هاي تحولي را در عرصه هاي زيستي بويژه 

 فرهنگي، اقتصادي و –در ابعاد مختلف زيست محيطي، اجتماعي ) از جمله روستاي اخند(
 مثبت بوده ولي از آنهااين تحوالت، اگرچه  بخشي . ي فراهم آورده است فضاي–كالبدي 

نتايج بررسي نشان داده است . بخشي ديگر تاثيرات نامطلوبي بر روستاها گذاشته است
 روستايي امري اجتناب ناپذير است ولي سكونتگاه هايكه تغيير و تحول در چشم انداز 

درستي و به صورت عقاليي صورت ه نداز بنكته حايز اهميت اين است كه تغيير چشم ا
اين امر نيازمند نظامي است كه بتواند بدرستي تعيين كند چه تغييراتي با چه . پذيرد

دامنه اي در چشم انداز سودمند و كارآمد و چه تغييراتي نامناسب و غيركارآمد خواهد 
   .بود

چشم   زيست محيطي،يي ، فضا- منطقه ويژه اقتصادي عسلويه، تحول كالبدي : واژگان كليد 
  روستاي اخند  ، انداز

                                                 
  ه علوم جغرافيايي دانشكد - دانشگاه تربيت معلم-تهران خيابان مفتح. 1
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 مقدمه
 اكولوژيك و به ويژه -  روستايي با توجه به بستر محيطيسكونتگاه هاينظام فضايي 

 اقتصادي، داراي ساختار معيني است كه مبين توانمندي هاي بنيادي و -خصوصيات اجتماعي
 نوبه خود عملكردهايي را براي اين اين ساختارها، به. استعدادهاي بالقوه و بالفعل آن مي باشد

  ) .19، ص 13سعيدي، عباس،(امكان پذير مي سازد ) روستاها(نظام فضايي 
 روستايي، همانند تغيير پديده هاي سكونتگاه هاي دگرگوني ساختاري و كاركردي در 

اما به مرور با دگرگوني در نحوه . اجتماعي، به هيچوجه به تندي و سرعت انجام نمي پذيرد
 اقتصادي معين تغيير مي يابند كه خود مي توانند –رخورد با ارزشها، كاركردهاي اجتماعي ب

 اقتصادي تازه اي را مطرح سازند كه پس از گذشت زماني معين، الگوهاي –روندهاي اجتماعي 
 فضايي تحت تاثير قرار گرفته، در نهايت –مقاومي مي سازند كه بر اساس آنها روندهاي مكاني 

سعيدي، ( روستايي مطرح مي سازند سكونتگاه هاي فضايي جديدي را در –اي مكاني ساختاره
  ) .13، ص1377عباس،

 روستايي سكونتگاه هاييك از اجزاي  دگرگوني متاثر از عوامل و نيروهاي مختلف در هر
، ص 1377سعيدي، عباس،(موجب تغيير و تحول در ساير اجزا و نهايتاً كل نظام آنها مي شود 

مانند ويژگي (ين دگرگونيها، برخي درون زا بوده و تحت تاثير نيروهاي دروني و محلي ا). 13
بوجود آمده و برخي متاثر از عوامل و )  محيطي و شبكه دسترسي مواصالتي- هاي طبيعي

رخدادهاي بيروني از جمله سياستگذاري ها و يا اقدامات عمراني در مقياس محلي، ناحيه اي و 
 .ملي ظهور مي يابند

ايران، كشوري است كه پروژه هاي اقتصادي گوناگون دائماً در مناطق مختلف آن اجرا مي 
در ) نظير احداث سد ها، تاسيسات اتمي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي(غالب اين پروژه ها . شود

 اكولوژيكي بر مناطق -  فرهنگي، اقتصادي و محيطي- مقياس بزرگ تاثيرات شديد اجتماعي
 عدم مالحظه به شرايط پايداري اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ةيظ كهمي گذارندپيراموني خود 

و زيست محيطي اين پروژه ها سبب شده تا كيفيت زندگي ساكنان مناطق اجراي طرح ها با 
  .مشكالتي مواجه گردد

 10منطقه ويژه اقتصادي عسلويه در استان بوشهر يكي از مناطقي است كه در ظرف كمتر از 
اين سرمايه گذاري نه تنها . است يه گذاري صنعتي گسترده اي در آن انجام شدهسال، سرما

را تسريع بخشيده ) جنوب ايران(فرايند صنعتي شدن و پيشرفت تكنولوژيكي در منطقه عسلويه 
 روستايي در ابعاد مختلف سكونتگاه هايبلكه زمينه هاي تحولي را در عرصه هاي زيستي بويژه 
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به عبارت .  فضايي فراهم آورده است– فرهنگي، اقتصادي و كالبدي – زيست محيطي، اجتماعي
 –تحول اجتماعي (ديگر اين منطقه با تحول جامعه سنتي و گذر آن به سوي جامعه مدرن 

  .زمينه را براي توليد فضاهاي جديد با ويژگيهاي خاص فراهم ساخته است) اقتصادي
امون اين منطقه است كه متاثر از جايگاه و روستاي اخند، يكي از عرصه هاي روستايي در پير

 كاركردي را در ابعاد مختلف به – منطقه اي، دگرگونيهاي ساختاري –نقش آن در مقياس ملي 
آلودگي آب، خاك و هوا، تغيير ارزشها و هنجارهاي اجتماعي، افزايش سطح . خود ديده است

رخ اشتغال، افزايش درآمد، تغيير تعامالت برون روستايي، تغيير در نرخ رشد جمعيت، افزايش ن
از جمله اين ... در نظام كاربري اراضي، تغيير در نظام دسترسي، تغيير در الگوي مسكن  و 

  .تغييرات مي باشد
  :  با توجه به تبيين انجام گرفته اين مقاله به دنبال پاسخ گويي به سوال زير است

روستاي   كاركردي- ي ساختارحول تغيير و تايجاد منطقه ويژه اقتصادي تا چه حد در  - 
  كالبدي تاثير داشته است؟  و فرهنگي، اقتصادي- اجتماعياخند در ابعاد زيست محيطي، 

متاثر ) شهرستان كنگان( فضايي روستاي اخند - هدف اين مقاله تبيين تحوالت نظام مكاني
 –ماعي  اكولوژيك، اجت- از شكل گيري منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي در ابعاد محيطي

روشي در اين مقاله، روش تحقيق .  فضايي است- فرهنگي، نظام اقتصادي و نظام كالبدي
با استفاده از روش كتابخانه اي و ميداني داده هاي مورد نياز براي  تحليلي است و –توصيفي 

 جامعه آماري مورد مطالعه خانوارهاي روستايي بودند .بررسي و تحليل مساله جمع آوري گرديد
   . قرار گرفتندمورد مطالعه)  خانوار94( درصد آنها 20كه 
  

   روستاي مورد مطالعه اقتصادي- كالبدي و اجتماعي-طبيعي خصوصيات كلي 
   كالبدي- طبيعي) الف

 ثانيه عرض 8 دقيقه و 26 درجه و27 دقيقه طول شرقي و 42 درجه و 52روستاي اخند در 
كيلومتري جنوب 4/2  انرژي پارس در فاصلهخارج از محدوده  منطقه ويژه اقتصاديشمالي در 

  )1 شكل. ( كيلومتري شمال غربي منطقه واقع شده است4/5منطقه و 
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   منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسموقعيت روستاي اخند درنقشه  )1(شكل 

  
اين روستا از لحاظ تقسيمات سياسي در دهستان و بخش عسلويه از شهرستان كنگان و در 

روستاي اخند از سمت مغرب و جنوب به دريا و از طرف شمال و . رار گرفته استاستان بوشهر ق
مشرق به ارتفاعات زاگرس و از سمت شمال غربي و جنوب شرقي به جاده ارتباطي بين بوشهر 

  . و بندرعباس منتهي مي شود
و روستاي مورد مطالعه از نظر اقليم متاثر از اقليم منطقه ساحلي جنوب گرم و مرطوب است 

وجه مشخص آن زمستان هاي معتدل و تابستان هاي گرم و مرطوب كه حالت شرجي در 
  .بيشتر از سه ماه ديده مي شود

 محصوالت زراعي و گرماي شديد هوا همراه با بارش كم و تبخير زياد و شرايط اقليمي و نياز
توجه به ميزان باغي به آب موجب برداشت از منابع آب زير زميني شده و سطح ايستايي آبها با 

  .مصرف و به دليل حفر چاههاي عميق و نيمه عميق روبه كاهش است
در ارتباط با مسكن ( بر اساس بررسي صورت گرفته دو نوع معماري قديم و جديد در روستا 

نوع نخستين در شرايط ابتدائي رشد و تحول است و به سبب مطرح . از هم قابل تفكيك است) 
مسائل . ابط متنوع زندگي ساكنين ساختاري ساده و ابتدائي داردنبودن ابعاد پيچيده و رو

مربوط به اين نوع معماري به همان رواني و سادگي است كه در قالب نيازهاي سكنه آن شكل 
دومين نوع معماري كه در آن فضاهاي نوساز . شود گرفته و پيچيدگي و ابهامي در آن ديده نمي
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عملكرد زندگي محلي، تحوالت بيشتري را گذرانده و در شود كه به سبب تنوع ابعاد  ديده مي
معماري جديد .  شود تري مطرح مي قالب اجزاء و بافت فعلي آن مسائل وسيعتر و پيچيده

در اين نوع خانه ها كه معموالً با مصالح جديد ساخته . برگرفته از معماري شهري است
 سرويس بهداشتي كه توسط يك شوند، خانه مسكوني عبارت است از چند اتاق به عالوه مي

با بررسي پرسشنامه ها و پيمايش ميداني به . شود به همديگر متصل مي) هال(فضاي مركزي 
  . عمل آمده شكل گيري مساكن جديد در سالهاي اخير روند رو به تزايدي داشته است

   اقتصادي-اجتماعي) ب
د مثبت داشته است مهاجر روستاي مورد مطالعه از نظر شاخص تعداد جمعيت و خانوار، رون

جمعيت . پذيري و نزديكي به تاسيسات منطقه ويژه اقتصادي از داليل روند مذبور مي باشد
  . خانوار مي باشد473 نفر بوده است كه در قالب 2480برابر با روستا در حال حاضر 

غال ساكنين روستاي اخند به فعاليت هاي زراعت ، باغداري ، دامداري ، صنعت و خدمات اشت
. زراعت و باغداري به دليل شرايط آب وهوايي نامساعد به صورت سنتي انجام مي شود. دارند

منابع تامين آب، چاههاي عميق و نيمه عميق مي باشد كه برداشت بي رويه از آنها روستاييان 
  .را با مساله كم آبي رو به رو ساخته است

به داليلي چون شهرگرايي و رسوخ دامداري در سطح روستا به طور محدود رواج داشته و 
بخش صنعت و . فرهنگ شهرنشيني كم كم از چرخه فعاليت اقتصادي مردم حذف شده است

خدمات در روستا از رونق چنداني برخوردار نيست و بيشتر به فعاليت در كارگاههاي توليدي و 
  . محدود مي شود ...خدماتي نظير تعمير خودرو ، جوشكاري و 

 

  تصادي پارس جنوبي ويژه اق منطقه
 به منظور استفاده از نفت و گاز حوزه 1377منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در سال 

 اين منطقه در. هاي نفت و گاز و پتروشيمي تأسيس شد  پارس جنوبي و انجام فعاليت در زمينه
 كيلومتري غرب بندرعباس 570 كيلومتري شرق بندر بوشهر و 300فارس و در  حاشيه خليج

فارس واقع شده    كيلومتر با حوزه گاز پارس جنوبي كه در ميان خليج100واقع است و حدود 
  . فاصله دارد) دنباله حوزه گنبد شمالي قطر(

اين منطقه از شمال به ادامه سلسله جبال زاگرس از جنوب به خليج فارس از غرب به 
 14000سعت تقريبي آن و. روستاي شيرينو از شرق به روستاي چاه مبارك محدود شده است

   )20، ص1387استانداري استان بوشهر، .( هكتار مي باشد 
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استقرار منطقه ويژه در عسلويه نه تنها جمعيت كثيري از افراد منطقه و استانهاي اطراف 
را جذب نموده بلكه به دليل گسترده بودن حوزه عملكردي اش و نياز ... ) فارس، هرمزگان و (

وان، مهاجرت را از سراسر كشور به عرصه هاي روستايي و شهري پيرامون به نيروي انساني فرا
 نفر در منطقه مشغول بكار 30000هم اكنون حدود به طوري كه، . منطقه موجب گرديده است

   )34، ص 1387منطقه ويژه اقتصادي عسلويه، . (مي باشند
  

يافته هاي (1تاثير منطقه پارس جنوبي بر روستاي اخند فضايي –مكاني پيامدهاي 
  )تحقيق

تر شدن روابط اجتماعي و   در كشور ما با روند صنعتي شدن و زندگي شهري و پيچيده
. شود  تر مي  تر و ابعاد فضايي آن گسترده  مناسبات شغلي و زيستي، شكل اشتغال نيز پيچيده

ر استقرار منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي به عنوان يك عامل تاثيرگذاترديدي نيست كه 
در . گير برجاي خواهد گذاشت   خود را در منطقه به نحوي چشم فضايي- مكاني ، اثرات بيروني 
 به بررسي پيامدهاي حاصل از منطقه ويژه اقتصادي بر روي روستاي مورد مطالعه ،اين جا

  .پرداختيم
  

  پيامدهاي زيست محيطي •
ور به طور عام  و رشد و امروزه تاثير صنعت و تكنولوژي به عنوان عامل رشد اقتصادي هر كش

 مداخله و دست كاري در ، ليكن.توسعه مناطق مختلف به طور خاص بر كسي پوشيده نيست
طبيعت و بهره مند شدن از مواهب الهي آن با استفاده از تكنولوژي بايد همراه با تفكر توسعه 

 .بهم نخوردپايدار بوده تا ضمن بهره برداري معقول و متناسب، سعي شود توازن اكولوژيكي 
 از بعد زيست محيطي با تحوالتي  ويژهروستاي اخند به دليل نزديكي به تاسيسات منطقه

بررسيهاي انجام شده . مهمي در مولفه هايي نظير آب، خاك و بويژه هوا رو به رو شده است
  ) 1جدول شماره : (مبتني بر مطالعات ميداني نتايج زير را در اين زمينه بدنبال داشته است

ود پااليشگاه گازي و سوزاندن گازهاي مايع اضافي غيرقابل استفاده در طول شبانه روز و وج - 
موقعيت استقرار روستاي اخند و . عدم استفاده از فيلتر، سبب انتشار گازهاي آلوده شده است

اين آلودگي نه تنها . وزش باد غالب سبب گرديد تا اين روستا در محدوده آلودگي هوا قرار گيرد

                                                 
  .ماخذ مطالب اين قسمت مبتني بر مطالعات ميداني است -1
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رات نامطلوب تنفسي را براي روستاييان بدنبال داشته بلكه سبب تخريب محصوالت زراعي و تاثي
  . باغي روستاي مورد مطالعه شده است

وجود تاسيسات عظيم صنعتي با مشعل هاي گازي كه به طور مداوم فعال مي باشند  -
اي اقتصادي ضمنا، افزايش تعامالت بين منطقه و كانونه. آلودگي صوتي را افزايش داده است

قرارگيري روستا اخند در امتداد . كشور سبب افزايش تردد بويژه وسايل نقليه سنگين شده است
لودگي صوتي را براي ساكنين روستا بويژه روستاييان ساكن در آيكي از محورهاي منطقه اي، 
 .حاشيه جاده بوجود آورده است

 منابع آب روستا را تهديد ،ظهور كاركردهاي جديد و ايجاد تاسيسات صنعتي در منطقه  -
كرده و كم آبي و آلودگي آبها را موجب شده است بدين صورت كه افزايش استفاده از آب در 
مصارف خانگي و صنايع و همچنين ظهور چاههاي عميق و نيمه عميق سطح ايستايي آبهاي زير 

ينده صنايع و عالوه بر كاهش كمي منابع آب، ورود پسابهاي آال. زميني را پايين آورده است
  .تاسيسات مستقر در منطقه سبب كاهش كيفيت منابع آب شده است

بويژه متاثر از فاضالبهاي (مشروب كردن اراضي زارعي و باغي توسط منابع آبي بي كيفيت  - 
تداوم اين آالينده ها حاصلخيزي . مقادير زيادي مواد آالينده وارد خاك كرده است) صنعتي

به طوري كه، به اذعان اهالي روستا و آمارهاي دريافتي از جهاد . خاكها را كاهش داده است
 از - كه عمده ترين محصول آبي روستا مي باشد- كشاورزي استان بوشهر، توليد گوجه فرنگي 

 27به )1375( تن در هكتار در سالهاي قبل از تاسيس منطقه ويژه اقتصادي 32متوسط توليد 
 . تن در هكتار كاهش يافته است

  
  روستا از منطقه ويژه ميزان اثرپذيري شاخص هاي زيست محيطي) 2(جدول 

 فراواني تجمعي واريانس درصد گويه ها
 62 922/61 62 آلودگي هوا

 83 248/20 21 آلودگي صوتي
 89 44/6 6 آلودگي خاك
 100 447/11 11 آلودگي آب

 - - 100 جمع
  1388نتايج حاصل از پيمايش ميداني، : ماخذ
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   فرهنگي-امدهاي اجتماعيپي •
ذهنيت اوليه در زمينه تحوالت روستاي اخند متاثر از استقرار منطقه ويژه بر اين مساله 

دچار ) محيط طبيعي و مصنوع يا انسانساخت(تاكيد داشت كه اين روستا اگرچه از بعد محيطي 
تعلقات  ( فرهنگي به علت ساختار فرهنگي خاص–تحوالت بيشتري شده ولي از بعد اجتماعي 

اما بررسيهاي نتايج عكس . تغييرات چنداني نخواهند يافت)  مذهبي و قومي–و تعصبات ديني 
 )2جدول شماره: (را بدست داده است كه اهم آن به شرح زير است

با استقرار منطقه ويژه در عسلويه، جمعيت كثيري از ساكنين استان بوشهر و ساير  - 
به اين منطقه جذب ...) گان، چهارمحال و بختياري ونظير فارس، هرمز(استانهاي پيراموني 

اين . ساكن شدند) از جمله اخند( گرديدند كه عمدتا در شهرها و روستاهاي نزديك منطقه ويژه 
مساله عالوه بر اثرات مثبت خود، باعث گرديده كه در شرايط حاضر همگني فرهنگي و همگرايي 

  اجتماعي روستاييان دچار مخاطره گردد؛
به روستاي اخند با الگوهاي فرهنگي خاص خود، فرهنگ ) فصلي(  مهاجرين كارگر  ورود - 

به گونه اي كه، لباسهاي محلي . بومي و سنتي روستا را  دستخوش دگرگوني كرده است
. اين تغيير در لباس مردان روستا به وضوح مشاهده مي شود. روستاييان از اعتبار افتاده است

  استفاده مي نمايند؛ غيربومي، از لباس هاي بومي پوشيدن لباسهاي بجاي) بويژه جوانان( آنها 
به گواهي اكثر اهالي و همچنين مسئوالن روستا ، قبل از ورود مهاجرين، روستاييان در  - 

اين در حالي است كه مصاحبه شونده ها عنوان مي . سطح بااليي از سالمت اخالقي قرار داشتند
ت، آنچه به وفور يافت مي شود، مواد مخدر و مشروبات الكلي امروزه و پس از ورود صنع«نمودند 

در حال حاضر، در سطح برخي از خيابانها و محالت خريد و فروش مواد مخدر انجام مي . است
از ديگر آسيب هاي اجتماعي كه اهالي نسبت به آن اشاره كرده اند، آسيب هايي مانند  .شود

در اين باره . يان جوانان بومي در حال افزايش استسرقت، فساد و فحشا است كه به تدريج در م
از زماني كه پروژه شروع به كار كرده ، مسائل متعددي براي ما « يكي از روستاييان مي گويد

آلودگي هوا و شلوغي در . مدت ها است، همه ما دچار بحران روحي  شديم. ايجاد شده است
با دامداري و . ي مردم كم و بيش خوب بودقبل از استقرار صنعت زندگ. منطقه آزار دهنده است

 ميان روستاييان و اهالي منطقه ديده اختالف طبقاتيبازرگاني امور خود را مي گذراندند اما االن 
 بعضي ها هم همانطور مانده خراب تر، زيادتري عده اي وضعشان بهتر شده و عده اي . مي شود

 ».اند
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  عي روستا از منطقه ويژه ميزان اثرپذيري شاخص هاي اجتما)2(جدول 
 گويه ها درصد واريانس فراواني تجمعي

 تحول در بافت فرهنگي 47 48,312 47
 فعاليت زنان در عرصه اجتماعي 3 2,437 50
 مسافرت جهت گذراندن اوقات فراغت 12 11,655 62
 ..)لباس و(استفاده از مد روز 7 8,390 69
 يوني و راديويي خارجياستفاده از شبكه هاي تلويز 14 13,210 83

 گوش دادن به موسيقي 13 12,518 96
 استفاده از روزنامه و مجله 3 2,736 99
 استفاده از كلوپ و اينترنت 1 0,793 100

 جمع 100 - -

  1388نتايج حاصل از پيمايش ميداني، : ماخذ
  

  پيامدهاي اقتصادي •
تنها زمينه تحول اقتصادي در ماهيت اقتصادي پروژه منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي نه 

 اخند يسطوح منطقه اي و فرامنطقه اي را بدنبال داشته است بلكه شاخصهاي اقتصادي روستا
  )3جدول شماره:(كه مهمترين آنها به شرح زير است. متحول ساخته استنيز را 

ا اما، ب. تا قبل از ايجاد منطقه ويژه، غالب روستاييان در بخش كشاورزي اشتغال داشتند - 
استقرار منطقه ويژه و نياز آن به نيروي انساني سبب گرديد تا بخشي از جمعيت فعال روستا در 

 نفر از 69در حال حاضر، حدود .  و بويژه خدماتي مشغول به فعاليت گردنديفعاليتهاي صنعت
نظير كارخانه سنگ شن (اهالي روستا در دو بخش مذكور بطور مستقيم و غيرمستقيم 

  به كار اشتغال دارند؛...) شكاري و ،كارگاههاي جو
اما با استقرار . درگذشته اختالف چنداني بين روستاييان از جنبه درآمدي وجود نداشت - 

مزيت هاي ايجاد . منطقه ويژه اقتصادي فاصله اقتصادي خانواده هاي روستايي افزايش يافت
طبقه بب شد تا نوعي س... شده براي اراضي و واحدهاي مسكوني، رونق فعاليت هاي خدماتي و 

اين قشربندي در ساختار كالبدي روستا نيز عينيت فضايي يافته .  شكل گيردبندي اجتماعي
به طوري كه، در شمال روستا، روستاييان داراي وضيعت درآمدي باال و در قسمت جنوب . است

 روستايياني كه داراي وضيعت درآمدي پايين هستند، استقرار دارند؛
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 موجود، بعد از استقرار منطقه ويژه قيمت زمين در روستا افزايش با توجه به آمار -
بررسيهاي انجام شده بر روي اين متغير نشان مي دهد كه . يافت)  درصد30تا (چشمگيري

متوسط قيمت ) 1388(درحال حاضر . قيمت زمين هنوز متعادل نشده و داراي نوساناتي است
البته اين قيمت با توجه به نوع زمين و . ستاريال  350000 تا 250000زمين در روستا بين 

اين در صورتي است كه در گذشته ارزش زمين در روستا كمتر از . مكان استقرار آن متغير است
 .  ريال بود100000

  
  ميزان اثرپذيري شاخص هاي اقتصادي روستا از منطقه ويژه) 3(جدول 

 گويه ها درصد واريانس فراواني تجمعي
 اشتغال زايي 31,3 30,312 31,3
 تحوالت درآمدي 24,7 25,948 56

 تحول در بخش خدمات و صنعت 16,4 15,655 72,4
 تحول در قيمت زمين 15,3 14,357 87,7
 ركود فعاليت كشاورزي 10,1 10,219 97,8
 توسعه صنايع دستي 3 3,561 100

 جمع 100 - -

  1388 پيمايش ميداني، نتايج حاصل از: ماخذ                                 
  
  فضايي -  پيامدهاي كالبدي •
 اخند متاثر از منطقه سبب تحول و توليد ي اقتصادي روستا–تحول ساختار هاي اجتماعي  

شكل گيري مسكن با الگوهاي .  فضايي شده است–عناصر فضايي جديدي در نظام كالبدي 
 تحول نظام دسترسي از جمله جديد، عينيت يابي فضايي فعاليت هاي جديد در نظام كاربري و

  ) 4جدول شماره: (اين تحوالت است كه به شرح زير تبيين مي گردد
بر پايه اطالعات ميداني، سيماي عمومي روستا قبل از ايجاد منطقه ويژه، نمايانگر واحدهاي  - 

روستاييان با توجه به توان اقتصادي شان غالبا توان بهسازي و . مسكوني فرسوده بوده است
 اقتصادي، فرهنگ خانه سازي –اما، هم اكنون با تحول اجتماعي . ي آن را نداشتندنوساز

بدين صورت كه، خانه هاي كوچكتر با نقشه مهندسي و مصالح . دستخوش دگرگوني شده است
تراكم خانوار در واحد مسكوني كاهش . جديد جايگزين خانه هاي سنتي و قديمي شده است
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حدهاي مسكوني چند خانواري جاي خود را به واحد هاي به عبارت ديگر، وا. يافته است
   مسكوني كوچك يك خانواري با طرح و الگوي شهري داده است؛

عرصه هاي فعاليتي كه در . در الگوي مسكن جديد فضابندي نويني تجلي يافته است - 
گذشته جزء الينفك واحد هاي مسكوني قلمداد مي گرديد در غالب واحدهاي جديد حذف 

هال، پذيرايي، آشپزخانه، سرويس بهداشتي و حياط مهمترين اجزاي واحدهاي جديد  .گرديد
 درصد واحد هاي مسكوني روستاي اخند با 50بر اساس پيمايش ميداني بيش از . هستند

   نوسازي شده اند؛،استفاده از مصالح غير بومي نظير ايرانيت، تيرآهن و سيمان
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   از الگوي واحد هاي مسكوني  قديم و جديد در روستاي اخندنمونه هايي) 3(شكل 

  
معابر روستا قبل از استقرار منطقه ويژه اقتصادي داراي عرض هاي كم و تنگ و بيشتر  - 

اما به مرور زمان و با استقرار منطقه ويژه و بهتر شدن وضع اجتماعي و . خاكي بوده است
به طوري كه، هم .  شبكه معابر روستا تغيير يافتاقتصادي روستاييان و ورود منابع جديد مالي

  اكنون غالب معابر روستا اصالح، تعريض و آسفالت شده است؛

 الگوي جديد وي قديميالگ
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ورود منطقه ويژه اقتصادي براي اكثر روستاهاي منطقه از جمله روستاي اخند توسعه و   -
شتر اين امكان ارتباط بي. گسترش شبكه راههاي ارتباطي محلي، منطقه اي را به ارمغان آورد

     .فراهم آورده است...  روستا را با روستاها و شهرهاي ديگر نظير بيدخون، چاه مبارك، كنگان و 
                                                   

   فضايي روستا از منطقه ويژه–ميزان اثرپذيري شاخص هاي كالبدي ) 4(جدول 

  1388نتايج حاصل از پيمايش ميداني، : ماخذ
  

  نتيجه گيري
شرفت يبا توجه به سطح پ( روستايي اگرچه متاثر از عوامل و نيروهاي دروني سكونتگاه هاي

در حال تحول و دگرگوني در ابعاد ساختاري و كاركردي هستند ولي آنچه كه بررسيها ) شان 
. كه تاثيرگذاري عوامل و نيروهاي بيروني در ابعاد مزبور دوچندان مي باشد نشان داده اين است

 روستايي و به عبارتي روستاييان متاثر از سكونتگاه هاياگرچه، برخي بر اين اعتقادند كه 
ارزشها، هنجارها و باورهاي خود در برابر نيروهاي بيروني مقاومت نشان مي دهند و تغييرات را 

  . نمي پذيرند
ته، اين ديدگاه شايد در ارتباط با نيروهايي كه داراي قدرت تاثيرگذار كمتري هستند؛ الب

صدق كند ولي در مقابل، نيروهايي وجود دارند كه به علت باال بودن قدرت تاثيرگذاريشان در 
شدت دگرگون سازي . كوتاه مدت، تحوالت شگرفي را در فضاهاي روستايي بوجود مي آورند

 اقتصادي –د زيادي به ضعف ساختارهاي موجود بويژه ساختار هاي اجتماعي اين نيروها تاحدو
  . موضوعي كه در مساله مورد بررسي در روستاي اخند كامال مشهود بوده است. بر مي گردد

 گويه ها درصد واريانس فراواني تجمعي
 اصالح بافت كالبدي 14 15,715 14
 دسترسي به خدمات رفاهي 10 9,742 24
 ايجاد و گسترش راههاي ارتباطي 19 20,785 43
 ايجاد و گسترش فروشگاههاي عرضه كاال 14 7,546 57
 ايجاد و گسترش مخابرات 5 4,348 62

 دسترسي به مراكز بهداشتي درماني 18 20,489 80
 نات آموزشيافزايش امكا 20 21,345 100

 جمع 100 - -
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روستاي اخند اگرچه از زمان شكل گيري اش روند تحولي را در ابعاد ساختاري و كاركردي 
كه متاثر ( حت عنوان منطقه ويژه اقتصادي در نزديكي آن گذرانده است ولي ظهور پديده اي ت

در ابعاد زيست (دگرگوني شديدي ) در مقياس ملي)تصميم گيري سياسي(از نيروهاي سياسي
را در كوتاه مدت در آن بوجود )  فضايي-  فرهنگي، اقتصادي و كالبدي- محيطي ، اجتماعي 

نگي و همگرايي اجتماعي روستاييان، همگني فرهآلودگي هوا، آب و خاك، تضعيف . آورده است
 فرهنگ بومي و سنتي روستا، افزايش آسيب هاي اجتماعي مانند سرقت، فساد و فحشا، تضعيف

افزايش نرخ اشتغال بويژه در فعاليتهاي صنعتي و خدماتي، افزايش اختالف درآمد بين 
 مسكوني با كاهش راندمان محصوالت كشاورزي بويژه گوجه، افزايش واحدهايروستاييان، 

الگوي معماري شهري، ساماندهي شبكه معابر روستايي و افزايش سطح تعامالت فضايي، 
ارزيابي اين تحوالت  .تحوالتي است كه روستاي اخند در ابعاد مختلف با آن رو به رو شده است

ات تاكيد دارد ولي در مجموع اثرنيز اگرچه بر اثرات مثبت منطقه ويژه بر برخي از ابعاد روستا 
  . منفي آن بيشتر بوده است

در روند اين .  روستايي امري اجتناب ناپذير استسكونتگاه هايتغيير و تحول در چشم انداز 
تغيير، شكل و حتي ماهيت چشم انداز دگرگون مي شود و كوشش براي حفظ آن به همان 

 تغيير ولي نكته حايز اهميت اين است كه. صورت و با همان ويژگيهاي قبلي منطقي نيست
اين امر نيازمند نظامي است كه بتواند . چشم انداز بدرستي و به صورت عقاليي صورت پذيرد

بدرستي تعيين كند چه تغييراتي با چه دامنه اي در چشم انداز سودمند و كارآمد و چه 
مساله اي كه در ). 3،ص1377سعيدي، عباس، (تغييراتي نامناسب و غيركارآمد خواهد بود 

 مديريتي مرتبط با اجراي طرحهاي بزرگ –ا و تصميم گيريهاي سياسي تصميم سازيه
 روستايي كمتر به آن توجه مي شود سكونتگاه هايكشورمان در پيرامون فضاهاي زيستي بويژه 

و آنچه كه اهميت دارد دستيابي به حداكثر سود و منفعت حتي به قيمت دگرگونيهاي نابهنجار 
  .  و نامطلوب جامعه محلي است
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