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  در بخش خمام شهرستان رشتSWOTبرنامه ريزي توسعه يكپارچه روستايي با بهره گيري از مدل تحليلي 
  

  )دانشيارگروه جغرافياي  انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت(∗دكتر نصراهللا موالئي هشجين
  )مهندسين مشاور آبادگران شهر و روستاكارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، گروه (1كبري زاهد دافچاهي

  

  چكيده
ترين واحد جغرافيايي است كه معيشت اغلب ساكنان آن مبتني بر بهره  روستا به عنوان كوچك

يكپارچه روستايي منـوط بـه افـزايش توليـد ، بهبـود سـطح دانـش و         ي توسعه كشي از زمين است و
انگيزش ، ارائه خدمات گوناگون ، بهبود و اصالح شـبكه ارتبـاطي وحمـل و نقـل ، بهسـازي مسـكن       
روستايي ، تنوع بخشي به امكانات اشتغال و اصالح و انتظام شبكه مكـاني ـ فضـايي سـكونتگاه هـاي      

هـا و   ت ، نقاط ضعف ، فرصـت سعه كالن كشور ، شناخت نقاط قوروستايي در راستاي رسيدن به تو
است تا بتوان با شناخت همه جانبه برنامه ريزي بهينه اي در جهت توسـعه نـواحي روسـتايي    تهديدها 
  . ارائه نمود
مقاله حاضر ، ويژگي هاي طبيعي ، اجتماعي ـ جمعيتي ، فرهنگـي ـ سياسـي ، اقتصـادي و       در

جهـت  است و با تالشـي در مورد بررسي وكنكاش قرار گرفته خمام اي بخش فضايي ـ كالبدي روستاه 
توان به برنامه ريزي توسعه يكپارچه روستايي درمحدوده موردمطالعه  مي چگونه سوال كه يافتن پاسخ اين

يابي به پاسخ  هاي خاص تحقيق حاضر در جهت دست هاي كاربردي و ضرورت دست يافت وهدف
يابي به  مطالعه مناسب درجهت دست ي ته شده است كه با انتخاب شيوهسوال اصلي طرح درنظر گرف

  .نتايج سودمند و آزمودن فرضيه ها به ارائه راهكارپرداخته شود
  

  كليدي ه هاي واژ
  ، بخش خمام، شهرستان رشتSWOTتحليلي  ، مدلروستايي ريزي، توسعه يكپارچه برنامه   

                                                 
  nmolaeih @ iauRasht,ac,ir :نويسنده رابط  ∗

1KobraZahed@yahoo.com  
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  مقدمه.1
براي برنامه ريزي كه معيشت اكثـر  پهنه اي است جغرافيايي ، ترين واحد عنوان كوچك بهروستا 

شود و داراي مي  و رفتار انساني حاصل پذير طبيعي عوامل تجديد ميان متقابل داد و ستد طريق آن از ي سكنه
هـاي كوچـك و    كه سكونتگاه طوريه ب. كنار صنايع تبديلي و خدماتي استنقش اصلي كشاورزي در
كه ك نام و نقشي جداگانه و تكامل دهنده درمجموعه روسـتادارا مـي باشـند   بزرگ واقع درآن پهنه هري

مطالعه ويژگي ها و مسائل . ) 57-59،  1381غفاري ، ( جزئي از زيستگاه هاي انساني به شمار مي رود
حائز اهميت مي باشد بطوريكه روستا از نظر  هاي مختلف جنبه مختلف و همچنين كاركردهاي روستا از

خاص در شكل گيري  روستاها نيز جايگاهي ارزشهاي اجتماعيمحل توليد بوده است و ارهصادي همواقت
اي بـراي شـناخت همـه     بخش مهمي از تاريخ اجتماعي كشور داشته است كه در راستاي ايجاد زمينـه 

ستايي و رشد و توسعه آن همگام با جلوگيري از تخريب محيط روستا ، كه از اهـداف  جانبه فضاي رو
موقعيـت  . برنامه ريزي روستايي به شمار مي رود در ايـن سيسـتم ضـروري بـه نظـر مـي رسـد       عمده 

اقتصادي و كاركردي روستا كه خود وابسته به موقعيت طبيعي روسـتا مـي باشـد ، گويـاي بسـياري از      
هاي بالقوه براي رشد و  ويژگي هاي روستايي از جمله حجم جمعيت ، امكان دسترسي به منابع و توان

برآوردن نيازهاي ساكنان يك سكونتگاه مي باشد  ي ، نوع فعاليت ، شكل و دامنه روابط و نحوه توسعه
تشويق فعاليـت هـاي    روستايي كهي هاي همه جانبه تر توسعه  بنابراين همگان به نياز براي سياست. 

هـاي  روستاها و شـهرها ، شـروع طـرح     ي توسعه،  درآمد زا و اشتغال زا ،كشاورزي كشاورزي و غير
گيري امور مربوط جتماعي و رفاهي ومشاركت عامه درتصميم مربوط به امور عمراني ، تامين خدمات ا

كـه   خواهـد يافـت   توسـعه  به توسعه را واقف بوده و معترفند كه توسعه روسـتايي تنهـا در صـورتي    
مراتـب  سلسـله   متكي بـر و امر توسعه ،  متمركز شوندمراكز روستايي در  تسهيالت و خدمات توليدي

در اين مقاله عوامل و ويژگي هـاي شـكل دهنـده سـكونتگاه هـاي روسـتايي و       . مراكز روستايي است
، مطابق با ويژگـي هـاي    SWOTاجزاي آن مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و با بهره گيري از مدل 

رها پرداخته شده حاكم بر سكونتگاه ها ، توسعه يكپارچه روستايي به مرحله برنامه ريزي با ارائه راهكا
  .است

  

  تحقيقمروري بر ادبيات . 2
روستايي به طور مشخص يكي از وجوه مهم فعاليت هاي توسـعه درسراسـر جهـان    ي توسعه 

البته كشورها و مناطق مختلف ، متناسب با شرايط و اولويت ، رويكردها و استراتژي هاي توسعه . است
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نمي توان بدون در نظر گرفتن تجربيـات جهـاني درايـن    روستايي متفاوتي را درپيش گرفته اندكه قطعاً 
يـزدي   پـاپلي . (زمينه و بدون درنظر گرفتن استراتژي توسـعه روسـتايي ،توفيـق چنـداني بدسـت آورد     

ابزاري براي  ي از سه دهه پيش به مفهوم برنامه ريزي توسعه روستايي به منزله . )52،  1381ابراهيمي ، .
اجتماعي در كليه كشورهاي در حال توسعه از جمله كشـورما ، توجـه   سياست پيشبرد توسعه اقتصادي 

گير تعداد كشورهاي در حال  آنچه در اين روند قابل توجه است ، فقط افزايش چشم. فزاينده مي شود
تر ، انواع مختلف برنامه  توسعه كه به برنامه ريزي توسعه روستايي پرداخته اند نيست ، بلكه از آن مهم

وستايي است كه به شكل هاي گوناگون در اين كشورها به مورد اجرا گذاشته شده است ريزي توسعه ر
چرا كه در بطن خود ودر روش  همه جانبه روستايي است ، ي تر به نظر مي رسد توسعه اما آنچه مهم. 

بر مبناي نـواحي روسـتايي واجتماعـات محلـي      ي اصول توسعه پايين به باال يعني توسعه اجرايي آن ،
به هرحال توسعه روستايي درمفهوم كلـي آن جـدا از رونـد كلـي     . رعايت شده است   )وستا به شهرر (

  ). 1،  1379آسايش ، ( توسعه نيست
از جمله انديشمندان غربي است كه معتقد است براي تمامي كشورهاي در حال  1مايكل تودارو

ه عقب ماندگي بايددر چارچوب ملـي  پديد«از ديدتودارو . توسعه نمي توان يك الگوي توسعه ارائه داد
گيري موفقيت آميز توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشـورهاي در حـال    پي. و بين المللي بررسي شود

توسعه مستلزم تدوين استراتژي هاي مناسب در داخل اين كشورها و تعديل نظام اقتصادي بين المللـي  
  ).97، 1364تودارو ، (» كنوني است

بايد به عنوان حامي بخش كشاورزي  "كوچك مقياس كاربر روستايي "ايعصن"تودارو  "از نظر
 "تـودارو  ".او صنعت را در خدمت كشاورزي مي داند نـه كشـاورزي را در خـدمت صـنعت     . درآيند

معتقد است از آن جا كه كشورهاي در حال توسعه در گذار از مرحله كشاورزي معيشتي به كشـاورزي  
مي تواند زمينه اين گذار و بهبود سطح زندگي كشاورزان روستايي را مختلط هستند ، اصالحات ارضي 

   .وي كشت مختلط را به عنوان يك استراتژي توسعه مطرح مي كند. فراهم آورد
كشاورزي را اساس ومحور توسـعه   "تودارو "اقتصاددان انگليسي نيز همچون 2 جون رابينسون

يوروش . موثرترين سرمايه گذاري  جانشين واردات است داند و معتقد است كه توليد مواد غذايي مي 
اما درعـين حـال توزيـع    . كاري ، مستلزم افزايش محصوالت غذايي است مستقيم به فقر توده اي و بي

تنهـا راه چـاره در تركيـب ايـن دو و درنتيجـه ، بازگشـت بـه        . عادالنه مصرف هم بايد مد نظر باشـد 

                                                 
1MichaeL Todaro  
2 Joan Robinson 
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   از نيروي كار ، و سپس پيشرفت تدريجي از اين پايگـاه  اسـت   كشاورزي در ابعاد كوچك و با استفاده
  ).187،  1365رابينسون ، (

هـا را مطـرح    رابينسون آن "نيز همان هدفي را دنبال مي كند كه  "ك ، آنتوان داكوره  "نظريه 
اومعتقد است كـه مسـاله گرسـنگي و رفـع     . كرده بود ، يعني توليد مواد غذايي براي رسيدن به توسعه 

اين الگو براي حل مشكل . كمبود مواد غذايي مي تواند هدايت كننده برنامه هاي عمران و توسعه باشد
داكـوره كشـاورزان را   . گرسنگي ابتدا در آفريقا و سپس در آسيا و آمريكاي التين قابل پياده شدن است

رسـيدن بـه    هـا  دست اندركاران اصلي عمران روستايي مي داند و معتقد است كه بـدون مشـاركت آن  
  .توسعه محال است

ترين راهبرد توسعه براي كشورهاي در حـال   ميسرا معتقد است كه الگوي مراكز رشد مطلوب 
او بعد از تبيين علل عقب ماندگي روستايي اين دسته از كشورها اقدام به ارائه الگويي . توسعه مي باشد

وسعه شـديداً مـي تـازد ومعتقـد اسـت      ميسرا بردوجنبه اي بودن ت.اين كشورها مي كند ي براي توسعه
بايد با درنظر گرفتن شرايط دراولويت قرارگيرنـد و  ... توسعه شهري ،روستايي ، صنعتي ، كشاورزي و 

اجزاي فرآيند توسعه مي بايد  ". ها باعث انحراف مسير توسعه خواهد شد تاكيد صرف برهريك از آن
ه روستاها گشته و پيشـرفت روسـتاها پشـتيبان    آن چنان بهم پيوسته باشند كه شهرنشيني موجب توسع

منجر به شرايطي گردد كه درآن شـكاف بـين ناحيـه    . تالقي اين دو فرآيند مي بايد. توسعه شهرها شود
وظيفـه  . هاي شهري و روستايي از نظر درآمد بازدهي ، خدمات اجتماعي و كيفيت زندگي كاهش يابد

تحول روستايي ، شهري مي باشد وضروري است از كشورهاي درحال توسعه استحصال نوع بيان شده 
دار  ميسـرا  نـه طـرف   . توسعه اي كه متضمن جدايي پيشرفت شهر وروستا ازهم مي گردد دوري كنند

او تمركز و عدم تمركز هردو را  نفي مي كنـد و  . توسعه از باال به پايين و نه توسعه از پايين به باالست
ا توجه به عامل زمان و مكان مي باشد و درعين حال معتقـد اسـت   معتقد به تلفيق اين دو نوع توسعه ب

  .ها را نيز مدنظر داشت كه سطوح مياني موجود در جامعه نيز از اهميت ويژه اي برخوردارند و بايد آن
 "ميسـرا "او از جهاتي با نظريه  ي اخير است كه نظريه ي از جمله متفكران دهه"1ساليما عمر"

يك نظريه مشاركتي است و توسعه را صرفاً از طريق مشاركت مردم  "يما عمرسال "نظريه. شباهت دارد
به اين سبب در يك گـروه جـاي مـي     "ميسرا "و "عمر"نظريه . و توسعه از پايين به باال ميسرمي داند

مخالف توسعه قطبي و دوگانه ـ بخش هاي اقتصادي و منطقه  "ميسرا "نيز همچون "عمر"گيرد چراكه 
تا بدان حد به مشاركت توده اي بها مي دهدكـه   "ساليما عمر ".مفهوم محدودتر مي باشداي ، البته در 

                                                 
1- Salima Omer 
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 .از تجزيه و تحليل ساخت اجتماعي ، سياسي و اقتصادي  كشورهاي در حال توسـعه غافـل مـي مانـد    
له توسعه و توسعه نيافتگي بخصـوص در مـورد كشـورهاي در حـال     أهمان گونه كه مالحظه شد ، مس

متفكران اقتصادي و اجتماعي پس از جنگ دوم جهاني مي باشد، و اين به  ي توجه عمدهتوسعه، مورد 
بـه وقـوع     هـاي  روستايي، با ناكامي يكپارچه تفكر توسعه.باشد مي كشورها گونه دراين دليل اهميت روستا

ابـداع و  هاي گذشته، به ويژه بـا   باري از تجارب دهه مختلف روستايي وكوله هاي پيوسته درنتايج پروژه
، درصحنه انديشه مسـايل توسـعه روسـتايي دهـه     1960ها در اواخر دهه  عموميت يابي تئوري سيستم

دراين تفكر و چارچوب طرح شده آن ، بركليدي بـودن نقـش مـردم و تـاثير      .، مطرح مي گردد 1970
س منطقه اي و گذاري آنها درفرآيند فكر و اجرا تاكيد خاصي گرديده و تحليل جامع منابع توليد درمقيا

متفكـران  كشـورهاي در حـال    .  امه ها، بسيار مورد توجـه قرارمـي گيـرد   نيز پيوند افقي و عمودي برن
  :  توسعه براي توسعه همه جانبه روستايي ،  سه ويژگي درنظر مي گيرند ، كه عبارتند از

  )اتكا به خود( ـ بومي بودن الگوي توسعه و دوري از الگوي بيگانه 
  ـ تكيه بر ارزش ها و فرهنگي بودن توسعه براي انسان ، نه انسان براي توسعه 

  ـ مشاركت مردمي به عنوان محور اصلي فرآيند توسعه به ويژه توسعه روستايي 
  

  SWOTـ مدل تحليلي 
درخصوص روش هاي تجزيه و تحليل ظرفيت ها ، روش هاي مختلفي وجـود دارد كـه از آن   

مدل خالصه تجزيه و تحليل عوامل خارجي ، مدل خالصه  SWOTجمله مي توان به تجزيه و تحليل 
ن كـه مخفـف واژگـان التـي     SWOTتجزيـه و تحليـل   .اشاره نمود... تجزيه و تحليل عوامل داخلي و 

Strength )نقاط قوت ( ،Weakness ) نقاط ضـعف (،Opportunity ) فرصـت (و Threat ) تهديـد (
يكي از تكنيـك هـاي برنامـه ريـزي      SWOTتكنيك ). 203، 1385وزارت جهاد كشاورزي، (مي باشد

ميالدي نظريه پردازان موفق شدند تـا   1980راهبردي است، ليكن با شناخته شدن سودمندي آن از دهه 
كاربرد تكنيك هاي ياد شده را از قلمرو برنامه ريزي موسسات خصوصي به قلمرو برنامه ريـزي  دامنه 

و مديريت شهري در عرصه عمومي و برنامه هاي دولتي و همگاني تسـري بخشـيده و بـا الزامـات آن     
يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قـوت و   SWOTمدل  ).47-48،  1384گلكار، (منطبق سازند

از ديدگاه اين مدل يك استراتژي . درون سيستمي با فرصت ها و تهديدات برون سيستمي است ضعف
( مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهديدها را بـه حـداقل ممكـن مـي رسـاند     

اصطالحي است كـه بـراي شناسـايي نقـاط      SWOTتجزيه و تحليل  .)192،  1382هريسون و جان،  
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لي وفرصت ها و تهديدهاي خارجي كه يك شركت ، مجموعـه و يـا قلمـرو بـا آن     قوت و ضعف داخ
شناسايي نظام مند عواملي است كـه راهبـرد     SWOTتجزيه و تحليل . روبروست به كار برده مي شود

منطق رويكرد مذكور اين است كه راهبرد اثر بخـش بايـد   . بايد بهترين سازگاري  را باآنها داشته باشد 
ايـن  . صت هاي سيستم را به حداكثر برساند ، ضعف ها و تهديدها را به حداقل برسـاند  قوت ها و فر

منطق اگر درست به كار گرفته شود نتايج بسيار خوبي براي انتخاب وطراحي يـك راهبـرد اثـر بخـش     
و از جمله متـدهاي كارآمـد مـديريت اسـتراتژيك بـه      )155،  1382پيرز و رابينسون ،  ( خواهد داشت

آيد كه جهت نتايج سودمند در حوضه هاي مختلف مطالعاتي ،تجزيه و تحليل ظرفيت هـاي  شمار مي 
محلي و به طوركلي درراستاي نيل به اهداف مطالعات برنامه ريزي توسعه يكپارچه روسـتايي درابعـاد   

وزارت ( اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي  وكالبدي فضاهاي روستايي مي تواند مورد استفاده قـرار گيـرد  
  ). 203، 1385هاد كشاورزي ، ج

  

  روش شناسي تحقيق  .3
به طرح تحقيق ، در مرحله عملكردي شامل ، جمع آوري ، تحليل و تفسير مشاهدات است كه 

وتحقيـق  محقق اجازه مي دهد استنباط ها را با توجه به روابط علي از ميـان متغيرهـاي مـورد بررسـي     
مجموعـه اي از   ،روستايي و برنامه ريزي مربـوط بـه آن   ي توسعه).1378،248بهفروز ، ( بيرون بكشد

 ها و خط مشي هاي اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي را شامل مي شود كه در واقع تمامي وجود سياست
هـدف تـدوين برنامـه روسـتا ، رسـيدن بـه توسـعه        .شامل مي شـود توسعه روستايي را در دراز مدت 

ست كه در جهت بهبود زندگي اجتماعي و اقتصـادي  توسعه روستايي در واقع خط مشي ا. روستاست 
ـ  بنابرآنچه ذكر شد براي اجتناب از نگرش نقطه اي به روسـتا   روستاييان تنظيم شده است بـه   دمـي باي

، چراكه رويكرد توسعه يكپارچه روستايي اصوالً گرايشي ناحيه اي  توجه نمود نگرش توسعه ناحيه اي
واحـدهاي روسـتايي ، بلكـه در     روسـتايي را نـه در محـدوده    به شمار مي آيد و اين رويكرد توسـعه  

در اين  مقاله ، برنامـه ريـزي روسـتايي در     .داند جرا ميامجموعه ها ، نواحي و مناطق روستايي قابل 
قالب محدوده يك بخش با موقعيت جغرافيايي همگن مد نظر است كه با انديشه اصلي تقريباً ساده اي 

هـا جاذبـه    مطرح شده اين است كه مردم به زندگي در جايي كه براي آنشكل گرفته است و سواالت 
داشته باشند تمايل دارند و چه چيز مي تواند به اين جاذبه كمك كند؟ در واقع سوال اساسي اين است 

  كه چگونه مي توان به برنامه ريزي توسعه يكپارچه روستايي در سطح بخش خمام دست يافت؟ 
   ;علمي و كاربردي ،هاي نظري  ، هدف ال مطرح شدهسوبنابراين با توجه به 
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ايجاد بستر وزمينـه مناسـب    ،يابي به الگويي از توسعه همه جانبه روستايي تعيين نحوه دستـ 
 تبيـين  ،تعيين نقش عوامل مختلف تاثيرگذار در توسعه يكپارچه روستايي ،براي توسعه پايدار روستايي

اييان برقراري همكاري متقابل بين نمايندگان دولت وروست ،ساماندهي سلسله مراتبي خدمات روستايي
تـرين   از مهـم بهبود وضع معيشت روستاييان و رفع مشـكالت آنـان   براي توسعه يكپارچه روستايي و 

محدوده مورد مطالعه ، بخـش خمـام از شهرسـتان رشـت در      .اهداف تحقيق حاضر به شمار مي روند
اي يك نقطه شهري ، كيلومترمربع مساحت دار 158ين بخش با ا. مركز استان گيالن انتخاب شده است 

  .) 10، 1384هاي استان گيالن ،  فرهنگ آبادي( نقطه روستايي مي باشد 40سه دهستان و
) مركز استان و شهرستان( كيلومتري شهر رشت  16شهر خمام به عنوان مركز بخش در فاصله 

 7/42نفر بوده است كـه از ايـن تعـداد     52198،  1385جمعيت بخش خمام در سال . واقع شده است 
سرشـماري عمـومي   ( درصد در نقاط روستايي ساكن هسـتند   27/57در شهر خمام و جمعيت درصد 

  ).، سايت مركز آمار 1385 نفوس و مسكن ،
با توجه به موضوع ، روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و با هدف كـاربردي مـدنظر اسـت و در     

و ) نامـه ، عكـس و فـيلم     مصـاحبه ، پرسـش  مشـاهده مسـتقيم ،   ( مراحل تحقيق از مطالعات ميداني 
اسـتفاده شـده   ) كـامپيوتري   اسناد و مدارك كتابخانه اي ، اداري ، نقشه و پايگاه( مطالعات غير ميداني 
دهي اطالعات براي دستيابي به توسعه يكپارچه روستايي از مـدل تحليـل كيفـي     است و پس از سامان

SWOT نـرم افزارهـا    به كمـك  و متغيرهاي استاندارد شده و مدل شاخص توسعه يافتگي موريس و
در سطح سـه   )روستا 40 (روستاهاي بخش خمام حجم جامعه آماري برابر كل  .بهره گرفته شده است

 1345از آماررسـمي سـالهاي    كـه هاي چوكام ، چاپارخانه و كته سر خمام بـوده اسـت    دهستان به نام
تـر و يـافتن پاسـخ سـواالت و      يابي به اطالعات بيش براي دستچنين  استفاده شده است هم 1385تا

  .استپرداخته شده هاي بخش روستا نامه عمومي در سطح به تكميل پرسش فرضيات
    

  

   يافته ها .4
روستايي محتواي بستر طبيعي روسـتاها را در   ي بخش مطالعات جغرافيايي برنامه هاي توسعه

يك قالب علمي طبقه بندي وبررسي مي كند تا از اين طريق بتواند به ويژگي هاي شـرايط جغرافيـايي   
آن پي برد ونقش هريك ستايي وبه قانونمندي هاي حاكم بر ناگون در نقاط ومحيط هاي مختلف روگو

از عوامل سازنده آن را در پيدايش اشكال مختلف محيطي وتاثير پذيري هاي متقابل را در بعـد علمـي   
طول جغرافيـايي   49 ° 44 ´  7´´تا 49  ° 33 ´ 14´´بخش خمام درموقعيت جغرافيايي .ارزيابي نمايد
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عرض جغرافيايي شمالي در شهرستان رشت از استان گيالن  37 ° 27´20´´تا 37  °19 ´ 30´´شرقي و
خشكبيجار ، لشت نشـاء ، كوچصـفهان ، سـنگر و    (كنار پنج بخش ديگر اين بخش در. واقع شده است

در قسمت شمال شهرستان رشت از تركيب سه دهستان چاپارخانه ، چوكام و كته سـر خمـام   ) مركزي
  .تشكيل شده است

خمام نمايانگر اين مطلب است كه مرزهاي اداري ـ سياسي بخش   بررسي موقعيت نسبي بخش
خمام در شمال وشمال غرب با شهرستان انزلي و در جهات ديگر جغرافيايي با بخش هاي خشكبيجار 

البته اين بخش داراي مرز ساحلي .در شرق و بخش كوچصفهان و مركزي در جنوب هم مرز مي باشند
كيلومتر فاصله داشـته و   15ام با مركز استان و شهرستان حدود بخش خم.بوده است) روستاي جفرود( 

  .كيلومتر فاصله دارد 20حدود ) مركز شهرستان بندرانزلي( با خط ساحلي درياي خزر و شهر انزلي 
 

 1385موقعيت عمومي بخش خمام بر مبناي آخرين تقسيمات سياسي در سال : ) 1(جدول 

يف
رد

ش  
 بخ

نام
ان  

هست
م د

نا
  

مركز 
  دهستان

مساحت 
دهستان 

  )كيلومترمربع(

  روستاها  شهرها

داد
تع

  
داد  نام

تع
  

  نام

1  

مام
خ

  

  56  چاپارخانه  چاپارخانه

1 

مام
خ

  

15  
پشتستان گورابجير ، تازه آباد صدر، توكسر 
شيجان، جفرود باال ، چاپارخانه ، دهنه سر شيجان ، 
راسته كنار ،زرنگ محله ، زيرده ، شيجان ، غالمرضا 

  ، فشتكه ،گورابجير ، ميان محلهباغ ، فتاتو 

باالمحله   چوكام  2
  13  50  چوكام

اشكيك ، باال محله چوكام ،  لسكله  ، بيج ، تازه آباد 
خواچكين ، بيجرود كل ، فرشكي چوكام ،خاچكين ، 
جيرسرچوكام ، جيرسرباقرخاله ، هللا كا ، ميانكل ، 

  مصردشت ،

كته   3
  12  52  كته سر  سرخمام

، اسماعيل آباد ،  برمچه باال محله ،  اشمنانطالم 
برمچه پايين محله ، تيسيه ، دافچاه ،  كته سر  ،  

  كالچاه ،  الت ، كويشاد  ، مشكا پشت ، مرز دشت
   1386مطالعات ميداني نگارندگان ،: ماخذ
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  تقسيمات اداري ـ سياسي بخش خمام به تفكيك نقاط روستايي : )1(نقشه 
  

 زمـين  بنـابراين تـاريخ   .اسـت  شـده  واقـع  رشت ساحلي شهرستان ـ جلگه اي قسمت خمام در بخش

 ادامـه  وعهد حاضـر  رسوبات كواترنر وتا هاي دگرگوني پركامبرين شروع شده شناسي اين ناحيه از سنگ

 تـرين تعـداد   بـا بـيش  ) درصـد  70(روستا  28تعداد  .باشد مي منطقه اين يابد كه جديدترين رسوبات مي

 اسـت  شـده  تشـكيل  دلتـايي  نشده تفكيك هاي از آبرفت و جديد شناسي دردوره كواترنر از نظرزمين جمعيت

 نشـان  خمـام  بخش ناهمواري خصوصيات .اند قرارگرفته گروه در اين سرخمام دهستان كته روستاهاي وتمامي
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بنـابراين  . شـده اسـت  آزاد واقـع   ـ متـر نسـبت بـه آبهـاي     5 ـــــ 30ارتفاعي بين كه درموقعيت دهد مي
هاي روستايي وشهري اين محدوده در موقعيت جلگه اي پست وبا شيب ارتفـاعي درجهـت    سكونتگاه

ـ   25ـ تـا    15جنوب شرقي به شمال غربي و به سمت تاالب انزلي شكل گرفته اند و طبقات ارتفـاعي  
حـداقل و حـداكثر   بررسي درجـه حـرارت   . در خود جاي داده است روستاها را بيشترين تعداد جمعيت

ترين  ترين و بيش ماه و تيرماه داراي كم اين مطلب است كه به ترتيب بهمن درايستگاه رشت ، نمايانگر
ــرارت   ــه ح ــزان درج ــند  )  25/  88و  6/  41( مي ــي باش ــال م ــول س ــه  . در ط ــه ك ــهاي منطق بارش

ميـانگين بـارش   . يدنما آيند ، درطول سال درسطح منطقه نزول مي دراثرمكانيسمهاي مختلفي بوجود مي
درمنطقه مطالعاتي بطـور متوسـط   . ثبت شده است )ساله  30ميانگين ( ميليمتر  49/1286ساالنه منطقه 

طبقـه بنـدي اقليمـي    .بندان در طول شش ماه آبان الي فـروردين بـه ثبـت رسـيده اسـت      روز يخ 3/29
خيلي مرطـوب معتـدل بـراي    محدوده مورد مطالعه به روش آمبرژه نمايانگر اين مطلب است كه اقليم 

محدوده بخش خمام قابل تعريف  مي باشد وبراي بررسي وضعيت گرمـايي منطقـه مـورد مطالعـه بـا      
رطوبت نسبي  ايستگاه رشت بر نمودار زيست اقليمي پياده از روش اولگي ، ويژگي هاي دما و استفاده

د مطالعه نشان مي دهـد كـه   نمودار رشت به عنوان ايستگاه معرف حوزه خزري منطقه مور. شده است 
اين محدوده داراي ويژگيهاي آب و هوايي هست كه فاقد شرايط الزم طبيعي در جهت آسايش انسـان  

خارج از منطقـه آسـايش    در نمودار زيست اقليمي ،ها  ي كه به جز ماه ژوئن تمامي ماهاست ، به طور
خمام رود ( توسط يك رود اصلي بخش خماممنابع آب سطحي در .)49،  1375طالب ،( قرار گرفته اند

و از طريق زهكش ها در سطح مزارع برنج  در روستاها توزيـع  ) گورابجير و شيجان( انشعابات آن و) 
قسمتي به دريا ودر قسمتي ديگر نيز به تاالب انزلي هاي سطحي بخش در تهايي آبمي شود و مسير ان

 هـاي  چـاه . مطالعات هيدرولوژيكي الزم اسـت ، هاي زيرزميني براي شناسايي منابع آب البته.ريزد مي 

اصـالح  . (مـي گيـرد   آشاميدن مورد بهره بـرداري قـرار  عميق در بخش خمام جهت شرب و نيمه و دستي
اي سـاحلي بخـش خمـام داراي انـواع      پوشش گياهي روستاها درمنطقه جلگه). 177،  1377عرباني ، 

  : پوشش گياهي به شرح زير مي باشد
  ) مثمر با بافت نيمه انبوه و پراكندهدرختان مثمر و غير (پوشش جنگلي  الف ـ

  ) گياهان هرز ، داروئي ، صنعتي و خوراكي ( ب ـ پوشش گياهان علفي 
 ج ـ پوشش مرتعي 

ترين مناطق زيسـتگاهي پرنـدگان آبـزي مهـاجر      ه درياي خزر از مهمضكه حو با توجه به اين
ارزش هـاي تفرجـي    ساخته برده چشم اندازهاي طبيعي را زيباتر پرندگان در اين محدوحضور .است 
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تر آنكه پرندگان مزبور در جهت كنترل امـراض و آفـات گيـاهي در آب     از همه مهم.  افزايدمنطقه مي 
مي تـوان   در مطالعات جمعيتي روستاهاي بخش خمام  .بندها و آبگيرهاي طبيعي نقش عمده اي دارند

نقطه روستايي و دهستان كته سر  13نقطه روستايي ، دهستان چوكام  15با دهستان چاپارخانه گفت كه 
نقطه روستايي داراي توزيع جمعيتي با شدت و ضعف متفاوت با يكديگر از جهت تعـداد   12خمام با 

بخـش  وشهري خانوار ، جمعيت و بعد خانوار مي باشند كه در بررسي آمارهاي رسمي نقاط روستايي 
  : مي توان به نتايج زير دست يافت 1385و  1375،  1365،   1355،  1345خمام در طي سالهاي 

  
  ويژگي هاي اجتماعي ـ جمعيتي سكونتگاههاي شهري و روستايي در بخش خمام :) 2(جدول 

 بخشيافته ها درسطح  شاخص ها

دوره آماري ، تغييرات جمعيت و خانواردر دهستانهاي بخش خمام مثبت بوده است در  5در طي 
 .حاليكه تغييرات بعد خانوار روستايي در اين دهستانها و دركل نقاط روستايي بخش خمام منفي  است

تحوالت
خانوار و 
 جمعيت

سال اخير با رشد منفي جمعيت روبرو بوده اند درحاليكه در اين 20دهستانهاي بخش خمام در
 .دوره زماني ، جمعيت شهر خمام رشد مثبت داشته است  رشد جمعيت

 5/87روستا با  35مي باشد بطوريكه حدود90-110نسبت جنسي روستاها عمدتاً در طبقات
داراي ) 1385سال (بخش ه شهري درشهر خمام به عنوان تنها نقط جاي دارند ودرصد در اين طبقه 

 مي باشد101نسبت جنسي

تركيب
جنسي و 

 سني جمعيت

 13نفر با مجموع 500ـ1000در طبقه جمعيتي55و45بيشترين تعداد آبادي ها درسالهاي
 2500در طبقه جمعيتيتعداد روستاها در كل بخش خمام ، فراواني 85و  75،  65در سالهاي  وروستا 

 .استشدهنفر1000ـ

توزيع
وتراكم 
 جمعيت

ر تمامي مراكز بهداشتي و درماني ، ميزان دجمعيت نتيجه مي گيريم كه با محاسبه رشد طبيعي  
 .مواليد بيشتر از ميزان مرگ و مير است

ميزان مرگ 
و مير و زاد و 

 ولد

نرخ مهاجرفرستي روستاها مثبت و مهاجرپذيري منفي مي باشد يعني روستاهاي بخش مهاجر 
 فرست مي باشند

مهاجرت و
جابجايي 
 جمعيت

 مثبت بوده است 85تا  75دهستانهاي بخش خمام در طي سالهاي درمجموع رشد نرخ باسوادي در  سواد
 وآموزش

   1386مطالعات ميداني نگارندگان ،: ماخذ
  

ركـن اصـلي   نـگ داراي دو فرهودانند  ناپذير مي ندگي را جداييز كارشناسان توسعه ، فرهنگ و
گروه توان برقراري آزادانه  زبان ابزار اصلي ايجاد پيوند بين فرهنگ هاي بشري بوده به افراد يك .است

گيلكي يكي از گويش هاي ايراني است كه در بخـش  ). 18،  1375هاگت ، ( ارتباط با هم را مي دهد 
گفتار به عنوان زبان مادري خود به كار مي برند اما زبـان فارسـي را   متداول بوده و مردم آن را در خمام

اسالم وشيعه مي باشـد و تنهـا مهـاجرين وارد    دين و مذهب تمامي ساكنين بخش خمام . نيز مي دانند
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داراي اديـان ومـذاهب ديگـر مـي     )  محـدود وانـدك  ( ها  شده به محدوده مورد مطالعه از ديگر استان
خدمات فرهنگي در قالب كتابخانه روستايي در بخش خمام وجود نداشته و تنها روسـتاي بـاال   . باشند

دسترسي بـه تمـامي شـبكه هـاي تلويزيـوني بـراي         .محله چوكام داراي يك واحد كتابخانه مي باشد
امكـان پـذير   روستاييان محدوده مورد مطالعه به دليل نزديكي به مركز گيرنده صدا و سـيما در زيباكنار 

اكثر روستاها شامل اماكن متبركه ، بقعه ، زيارتگاه و فضاهايي جهت برگـزاري  كاربري مذهبي در. است
گيـري و   شـكل .تكيه ، حسينيه و زينبيـه مـي باشـد   ر قالب مسجد، مناسك ايام عزاداري بزرگان دين د

هـاي مـذهبي    اعتقـادي گـروه   خصوصـيات ا وارتباط با نياز ساكنان روسـت وسعت هريك از واحدها در
در )  كشـتي گيلـه مـردي    ( ورزشهاي محلي و سنتي در بين جوانان روستايي. باشد روستا ميمختلف در

ـ تجاري مانند ويدئو كلوپ ،كـافي   با گسترش واحدهاي فرهنگيگذشته رونق داشته است اما امروزه 
نت در سطح روستاهاي بخش و خصوصاً در شهر خمام ، موجب پيـدايش تغييـر و تحـول درگـرايش     

چشـم انـداز   و تحـوالت در  تغييـر كه  طوريه رگرمي هاي شهري را موجب شده است  بجوانان به س
تر از روستاهاي حاشيه با وسعت  يي بخش خمام بيشروستاهاي حاشيه معابر بين شهري و بين روستا

كه اين امر ناشي از تاثير مستقيم خطـوط ارتبـاطي بـر تغييـر و تحـول چشـم انـداز        بوده است محدود 
توسعه اقتصادي هر محدوده جغرافيايي به غير از عامـل   .منظر بيرون روستا مي باشد روستاها از فرهنگي

چنـين   بستگي دارد يكي از عوامل اصلي در استقرار و تثبيت و هـم  سرمايه به منابع انساني آن محدوده
اشـتغال آن منطقـه مـي    اي جمعيت ، فعاليت هـاي اقتصـادي و  از عوامل تاثيرگذار در روند جابجايي ه

درصد شـاغل و   82/81در مجموع جمعيت فعال اقتصادي در نقاط روستايي بخش خمام حدود . باشد
 46/40ساله و بـاالتر نقـاط روسـتايي تنهـا      10اليكه از كل جمعيت درصد بيكار مي باشند در ح 2/18

تكفـل در  اين امر نمايانگر بـاال بـودن بار   درصد غير فعال مي باشند كه 54/59درصد فعال اقتصادي و 
، مكاني بـراي اشـتغال روسـتاييان    خمام به عنوان تنها نقطه شهري نقاط روستايي بخش مي باشد شهر 

مشاغل خدماتي و صنعتي موجود در شهر خمام ، موجبات جذب جمعيت  و استخصوصاً قشر جوان 
( اما در عين حال جمعيت غير فعال شهر . نسبت به نقاط روستايي فراهم آورده استرا شاغل در شهر 

و جمعيت فعال شهر  بوده) درصد 54/59(باالتر از جمعيت غير فعال نقاط روستايي )  درصد 63/  77
  .استرا دارا  روستاهادرصد جمعيت غيرفعال  60/  23درصد در مقابل  36/  23خمام با 
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ويژگي هاي اقتصادي سكونتگاههاي شهري و روستايي در بخش خمام :) 3(جدول   
 بخشيافته ها در سطح  شاخص ها

 است  يا اراضي پست ساحليترين كانونهاي فعاليت كشاورزي درگيالن همان نواحي جلگه اي مهم

 كشاورزي

فعاليت هاي زراعتي خصوصاً كشت برنج در تمامي روستاهاي بخش خمام با توجه به موقعيت طبيعي منطقه 
  وجود داشته است

باغداري و كشت محصوالت باغي در بخش خمام عمدتاً شامل حبوبات ، محصوالت جاليزي ، سبزي و صيفي  ، 
  گردو و توت مي باشدمركبات ، درختان ميوه ، 

ساخته  قطعه قطعه شدن زمين هاي زراعي را فراهم ، موجباتاصالحات ارضي و تقسيم زمين زراعي و باغي
ها ازحالت  كه اين امر در كنار قانون ارث و تقسيم زمين ها بين فرزندان باعث شده است تا زمين است

  ان ادامه داشته باشدچن بزرگ مالكي به كوچك مالكي مبدل شده و اين روند هم
  به صورت خانوادگي اداره مي شود) سنتي(واحدهاي دامداري

  توليدات زراعي در روستاهاي بخش عموماً بصورت تركيبي از شيوه سنتي و مكانيزه مي باشد 
پرورش طيور به صورت .واحد مي باشد17ش خمام  تعدادمرغداري هاي فعال موجود درسه دهستان بخ

   رندزنان روستايي در پرورش  طيور مهارت ويژه اي دا. درقالب پرورش مرغ ، اردك و غاز مي باشدسنتي 
توتستان هاي بخش خمام را به خود )درصد44/35هكتار و25/154(حتدهستان چوكام بيشترين مسا

ح و توليد اختصاص داده است و دهستان هاي كته سرخمام و چاپارخانه به ترتيب در رتبه دوم وسوم سط
  .برگ سبز توت براي پرورش كرم ابريشم مي باشد

و دارد وجودتاالب انزلي ها و صيد ماهي از آب دريا ، رودخانه امكان،خزر درياي بابخشجواري  لحاظ هم به
رونق داشته  گرم آبي ، استخرهاي پرورش ماهي هاي در اين محدوده به دليل باال بودن سطح ايستابي آب

  است
كارگاه هاي فعال در گروه صنايع غذايي هم بيشترين تعداد و تنوع را دارا هستند و انواع كارگاه هاي توليدي 

  .شامل كارگاه هاي شاليكوبي ، آرد سازي ، پنير سازي ، رشته و ماكاروني  است

  صنعت
  

درمسير ارتباطي رشت و)صنايع كارگاهي ـ كارخانه اي( دهستان چوكام بخش خمام عمدتاً در صنايع مستقر در
  .، ماشين آالت وادوات كشاورزي است   ـ خمام واقع شده ومربوط به انواع جوراب، محصوالت چوبي، پوشاك

كارگاه هاي صنايع فلزي شامل كارگاه هاي جوشكاري درب و پنجره ، جوشكاري خدماتي ، آلومينيوم كاري ، 
، توليد ادوات ، تانكر سازي ، پرس كاري ، ماشين سازي تراشكاري خدماتي ـ توليدي ، ريخته گري ، آهنگري 

در نواحي روستايي بعد از كارگاه هاي صنايع غذايي از اهميت بيشتري .. ساده ، توليد قطعات يدكي ، و 
  .برخوردارند و سهم قابل توجهي در ايجاد اشتغال و ارائه خدمات به روستاييان بر عهده دارند 

له صنايع اي مي باشد كه در چند سال اخير رشد يافته است و تحوالت ايجاد شده در صنايع بلوك زني ، از جم
  مصالح ساختماني مساكن روستايي را موجب شد

) مراكز دهستان ( بين روستايي وخصوصاً داراي مركزيت اداري ـ سياسي  حاشيه معبر بين شهري و روستاهاي
شكاري و ساخت ادوات كشاورزي هستند كه اينگونه صنايع داراي صنايع فعال مانند جوشكاري ،آهنگري ، ترا

 .همزمان با ورود تكنولوژي به بخش كشاورزي رشد و توسعه يافته اند
رستني است كه در ) سوف(، زنبيل، سبد و كاله با نوعي گياه دهستان چاپارخانه ، بافت حصير رايج صنايع دستي

  .بافت مي شودروستايي  توسط زنان مكمل اقتصادي به عنوان فعاليت زمستان فصول پاييز ورويدودر  مي حاشيه تاالب
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ويژگي هاي اقتصادي سكونتگاههاي شهري و روستايي در بخش خمام :) 3(جدول ادامه   
 يافته ها در سطح بخش   شاخص ها

خمام در دهستان چوكام  به دليل  وجود معبر بين شهري رشت ـ )رتبه اول(بيشترين شاغلين بخش خدمات
روستاي دهستان در حاشيه و يا  13روستا از  10ومعبر بين روستايي خواچكين ـ پيربازار مي باشد تعداد 

 نزديك معابر اصلي قرار دارند

 خدمات

خمام براي ماشين هاي سواري در چند روستا فعال و ايستگاه مبداء و مقصد  بخش در و نقل عمومي پايانه حمل
مركز محله اصلي  مستقرهستند و ساير روستاها كه در مسير ارتباطي اصلي و بين اين روستاها عمدتا، در 

 .شهري قرار دارند فاقد پايانه مي باشند
مراكز بازاريابي محصوالت روستايي در دو دسته بازارهاي داخل محدوده عمدتاً بازارهاي محلي مراكز 

و روز چهارشنبه در ) در شهر خمام(دهستان و شهر در ايام هفته شامل دو بازار هفتگي در روزهاي يكشنبه 
شهر هاي رشت و انزلي در  روستاي باال محله چوكام است وبازارهاي خارج از محدوده بخش مانند بازارهاي

  . تمام ايام هفته اشاره نمود
در شهر خمام فعال مي باشند و تنها روستاي ) شعب بانك هاي دولتي و خصوصي(موسسات مالي و اعتباري

  . باال محله چوكام به عنوان  مركز اداري ـ  سياسي داراي يك شعبه ازبانك دولتي مي باشد
اماكن ( و منابع  فرهنگي ) جنگل ها و پوشش هاي گياهي ، فضاهاي روستايي ويژه منابع آبي ،(منابع طبيعي

به عنوان استعدادهاي ) مذهبي و زيارتگاه هاي مقدس ، آداب و روسوم محلي ، شيوه هاي معيشتي 
  .گردشگري روستايي محسوب مي شوند

   1386مطالعات ميداني نگارندگان ،: ماخذ
  

  ـ كالبدي سكونتگاههاي شهري و روستايي در بخش خمام ويژگي هاي فضايي :)4(جدول 
 بخش  يافته ها در سطح  شاخص ها

هر خانه با كشتزار متعلق به خود مي تواند واحدي و در پيرامون شاليزارها پراكنده شده خانه هاي روستايي 
پ و   .مستقل از ساير واحدها به شمار آيد

تي
كل 

ش
  

بخش داراي محله بندي مي باشند كه اين امر در تعامل با بزرگي و روستاي  40روستا در مجموع 19تعداد 
بطوريكه واحدهاي همسايگي و محالت در اين روستاها با وجود مراكز تجمع نمود  وسعت روستاها مي باشد

حد   .است يافته و به خوبي قابل مشاهده 
و وا

له 
مح

ي 
ايگ

مس
ه

  

اين . سياسي سه دهستان واقع شده است كه بر سر مرز تقسيمات اداري ـاستخمام،تنها نقطه شهري
 85هاي  با رشد روز افزون جمعيت در طي سالو به نقطه شهري تبديل   1355 – 65  ، در طي سالهاي شهر

  رسيده است 1385نفر در سال  12909به  1355نفر در سال  4014روبرو بوده است و از  1355 –

كز
مرا

ب 
رات

ه م
لسل

س
ي  

شهر
ي و 

ستاي
رو

  

،  1355،  1345در سالهاي و تغييرات مثبت و منفي جمعيتي بوده است دارايتوزيع فضايي جمعيت روستايي
  بارشد منفي جمعيت روبرو بوده است 1385رشدمثبت جمعيت ودر سال  1375،  1365

وتمامي راه است راه هاي ارتباطي و حمل و نقل جاده اي از مهمترين شبكه هاي فيزيكي بين سكونتگاه ها 
  .پوشش آسفالت برخوردار استاز ) اعم از بين شهري و بين روستايي ( هاي روستايي 

ي 
بناي

زير
ت 

دما
خ

  

آب و فاضالب روستايي ، روستا از طريق لوله كشي به منازل روستاييان توسط سازمان 20آب آشاميدني
  انجام شده است 1366-85جهاد سازندگي و ساير ادارات مربوطه در طي سالهاي 
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  ويژگي هاي فضايي ـ كالبدي سكونتگاههاي شهري و روستايي در بخش خمام :)4(جدول ادامه 
 يافته ها در سطح بخش  شاخص ها

 ستپبرق دار بوده اندو به شبكه برق سراسري وصل مي باشند 1375تمامي روستاهاي بخش خمام از سال

ودر ) دهستان كته سر خمام(در جهت غربي به شرقي  كيلوولت 230 هاي برق رشت شمالي شهر خمام ودكل
  م ـ انزلي احداث شده اندامتداد معبر بين شهري رشت ـ خما در كيلو ولت 63جهت شمالي ـ جنوبي با دكلهاي برق 

  

 از گاز طبيعي لوله كشي شده بهره مند مي باشند و هم)هاي چاپارخانه و چوكامدهستان( روستا  7تعداد 
  هاي مذكور درحال انجام مي باشد روستاي ديگر دهستان 11چنين عمليات گاز رساني به 

ودر ) زرنگ محله ، شيجان ، فتاتو و گورابجير (روستا4برخورداري ازدفتر مخابرات دردهستان چاپارخانه
  است) دافچاه و برمچه (روستا  2و در دهستان كته سر) جيرسر چوكام و هللا كا (روستا  2دهستان چوكام 

گاهي حاشيه معابر  باغات غيرمثمر و رودخانه ها و به حاشيه زباله از محيط زندگي  عموماً به شيوه دفع هاي خانگي زباله
صورت مي گيرد البته در برخي موارد دفن زباله بصورت شخصي در داخل باغات نزديك خانه مسكوني صورت  روستايي

مديران روستاها در . مي گيرد كه اين امر اثرات زيست ـ محيطي بر روي منابع آب سطحي و زير زميني به همراه دارد 
جمع آوري زباله توسط ماشين هاي حمل زباله  مي برخي روستاهاي نزديك با هماهنگي شهرداري شهر خمام ، اقدام به 

  .نمايند و تعداد زيادي از روستاها اقدام به تهيه سطل زباله در حاشيه معابر روستا نموده اند
 .تهيه شده  است 1371-85روستا درطي سالهاي 27،  براي)طرح هادي روستايي(طرح هاي عمراني 

حدهاي تجاري فعال مي باشند و با توجه به موقعيت جغرافيايي روستا تمامي روستاهاي بخش خمام داراي وا
  و قرار گيري آن در حاشيه معابر بين شهري و بين روستايي ، فراواني و تنوع واحدهاي تجاري متفاوت است

يي
وبنا

ت ر
دما

خ
  

بوده و واحد آموزشي روستا از سه دهستان چاپارخانه ، چوكام و كته سر خمام فعال  24واحدهاي آموزشي دبستان در 
روستاي  17و نهضت سوادآموزي در ) هر دهستان داراي سه واحد مدرسه راهنمايي (روستا  9در مقطع راهنمايي در 

  .مقطع دبيرستان تنها در روستاي باال محله چوكام از دهستان چوكام فعال است. بخش خمام فعال بوده است
روستا عالوه بر خود روستا به روستاهاي 8مي باشند كه تعدادروستا داراي كاربري خانه بهداشت 27تعداد 

  .خدمات درماني ارائه مي نمايند ) روستاهاي قمر(مجاور 
  .مذهبي وجود دارد به تعداد محالت، فضاي روستاها كه در برخي از هستند  مسجد داراي فضاي روستا 34تعداد 

ي ضعيف وناقص بين سكونتگاه ها براي دسترسي به وجود راه هاي ارتباطي مناسب و الگوي سلسله مراتب
انواع خدمات موجب شده تامردم روستاها در هر سه دهستان ، خدمات مورد نياز خود را مستقيماً از 

  .شهرهاي خمام ، رشت ، انزلي و خشكبيجار  تامين كنند 

ش
 بخ

طح
ر س

ي د
گير

ت 
دما

م خ
ظا

ن
  

در حوزه نفوذ مراكز دهستان ،  مركز بخش و روستاهاي بخش خمام بر حسب واقع شدن در مجموع
  اخذ مي نمايند سطحي چهار تا سطحي دو مراتب نياز خود را از سلسله و انزلي، خدمات مورد رشت هاي  شهرستان

رشت در هر دو : شهرهاي مورد مراجعه براي اخذ خدمات در مرحله اول و دوم به  ترتيب عبارتند از 
  .به خمام و رشت، شهر خمام به  بندرانزلي و رشت استمرحله به تهران، خشكبيجار 

بر اساس ساختار فضائي خطي شكل استقرار شهرها كه حامل عبور واستان بر اساس مركزيت شهر رشت  سازمان فضائي
  توزيع و پراكندگي قطب شهرها حول محور جاده. باشد شكل گرفته است  نقل در سطح منطقه مي محورهاي اصلي حمل و

  نمايد  نقش مركزيت شهر رشت را تثبيت مي محدوده مورد مطالعه بندر انزلي در شمال و شمال غربي  ـ رشت  اصلي
مام

ش خ
 بخ

يي
ضا

ن ف
زما

سا
  

اين منظومه . بخش خمام از شهرستان رشت و مشتمل بر دهستانهاي چوكام، كته سر خمام و چاپارخانه است شاملمنظومه خمام 
نفر جمعيت است بستر مناسب 8585مركز آن شهر خمام با . رود يكي ازپرتراكم ترين منظومه هاي استان به شمار مي

طبق ضوابط و معيارهاي ساماندهي محيطهاي . ه استسبب ساز تراكم وتجمع روستاها در اين منظومه شد) جلگه گيالن(محيطي
  .آبادي مستقل درنظر گرفته شده است3حوزه روستايي و 13مجموعه، 3روستايي براي اين منظومه 
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  بحث و نتيجه گيري . 5
استوار است كه سكونتگاه هاي  اساسي اصل براين اصوالً روستايي جانبه همه يا يكپارچه توسعه انديشه

 با يكديگر آن اجزاي هستند كه هايي واقع نظام درجـ فضايي و واحدهاي مكاني ها تمام پديده همچون روستايي

بايد به  گوناگون بنابراين اجزاي شود و مي منتقل ساير اجزا جزء به در يك تغييري هرگونه بوده، متقابل در كنش
نيروهـايي   تـاثير  ازنظام، تحـت  جزء يا بخشي اگر. كنند عمل اهداف نظام جهت در همنوا و هنگآ هم اي گونه

. هنگ نباشد ، عملكرد نظام در كل مطلوب نخواهد بود آ هم همسو و ها بخش يا اجزا ساير اما با فعال شود،
 زنـدگي و  اجـزاي  و ها جنبه تمام سازي هنگآ هم آنجا كه بر از روستايي يكپارچه توسعه بدين ترتيب، رويكرد

تاكيـد  )  جهت اعتالي زندگي و فعاليت در روسـتاها  در( محيطي  انساني و منابع گيري از ها و بهره فعاليت
تاثير  عملكردهاي با كالبدي عناصر مطالعه مورد محدوده در. رود مي به شمار سيستمي رويكردي ورزد، اصوالً مي

جـدول   بـه شـرح   روستاها ها بر آن گذاري ذكر نوع اثربا  عناصر اين كه دارد وجود خمام بخش محدوده بر گذار
ــ   ـ جمعيتي، فرهنگي ابعاد محيطي، اجتماعيدر مورد اشاره هاي موقعيت از ادهاستف است تا با زيرآورده شده

در محدوده  هاي موجود تهديد و فرصت ضعف، نقاط نقاط قوت، بررسي به كالبدي ـ فضايي و  اقتصادي ، سياسي
    .پرداخته شودكارهاي الزم  ارائه راه و روستايي  يكپارچه ريزي توسعه هجهت برناممورد مطالعه در 

  

  عناصر كالبدي با عملكرد هاي تاثيرگذار بر محدوده بخش خمام ـ ) 5( جدول
  نوع اثر گذاري  موقعيت نوع عنصر بعد عنصر

عي
طبي

  

كيلومتري و مرز دريايي  2ضلع شمالي در فاصله   دريا
  طبيعي ـ توريستي ـ اقتصادي  جفرود باالبخش در روستاي 

  توريستي  ضلع شمال غربي تاالب

  ضلع شمال غربي  مرتع
نق دامداري و وسترش و رگ

  نقش توريستي
  فعاليت هاي اقتصادي ـ توريستي  ضلع شمال شرقي جنگل

روستاهاي  ( ضلع جنوب شرقي و جنوب غربي   استخر طبيعي
  فعاليت هاي اقتصادي ـ توريستي  ) كالچاه و روستاي باال محله چوكام

اجتماعي
  كيلومتري 5ضلع جنوبي در فاصله   شهر رشت  جمعيتيـ 

نقش خوابگاهي روستاهاي 
  دهستان چوكام

فرهنگي 
  ـ سياسي

  كيلومتري 5ضلع جنوبي در فاصله   شهر رشت
نفوذ فرهنگ مصرف گرايي 

  در روستاها

فضايي 
  ـ كالبدي

راه آسفالته دوبانده با 
       منطقه ايعملكرد 

  )رشت ـ انزلي(
  جنوب ـ شمال از وسط بخش با مركزيت شهر خمام

دسترسي آسان به مركز استان و 
و ) شهررشت( شهرستان 

  شهرستان انزلي
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  SWOTتحليل توان ها و محدوديت هاي محيطي بخش  خمام  در قالب جدول  :) 6(جدول 

   بخش
  (TO)بيرون سيستم   (SW)درون سيستم 

  نقاط قوت
(Sterengths)  

 نقاط ضعف
(Weaknesses) 

 فرصت ها
(Opportunities) 

  تهديدها
(Threates)  

طي
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

محي
  

 موقعيت جلگه ايـ 

دسترسي مستقيم به ـ 
رودخانه ( منابع آب سطحي 

 )اصلي 
موقعيت جنگلي به ـ 

 هكتار 430مساحت 

استخر برخورداري از ـ 
 طبيعي

روستايي با درجه حاصل ـ 
 درصد 85خيزي باالي 

ـ 
حي

سط
ب 

ع آ
مناب

به 
م 
تقي
مس

ي 
رس

دست
دم 

ع
 

اها
ست
رو

ي 
رخ

ب
  

 )
ي 

صل
ه ا
خان
ود

ر
(  

استفاده بهينه ازـ
 آبهاي سطحي

 پوشش جنگلي روستاـ 

استخر آب طبيعي ـ 
 هادر برخي روستا

برخورداري از ـ 
پوشش گياهي براي 
مصارف خوراكي ، 

 و صنعتيداروئي 

عدم رعايت حريم رودخانه ـ
 خمام رود

عدم وجود سيستم دفع ـ 
فاضالب و آسيب به منابع آب 

 سطحي  و زيرزميني

اثرات تخريبي استفاده از ـ 
كود و سم شيميايي مزارع بر 

 روي خاك و منابع آب

   1386تحليل نگارندگان ،: ماخذ  
  
  

  SWOTتحليل توان ها و محدوديت هاي اجتماعي ـ جمعيتي  بخش  خمام  در قالب جدول  :) 7(جدول

   بخش
   (TO)بيرون سيستم    (SW)درون سيستم 

  نقاط قوت 
(Sterengths)  

 نقاط ضعف
(Weaknesses) 

 فرصت ها
(Opportunities) 

  تهديدها 
(Threates)  

 
تي

معي
ـ ج

ي 
ماع

اجت
   

روستاهاي پرجمعيت با ـ 
 زيادوسعت 

 پايين  بودن بعد خانوارـ 

روند مثبت رشد ـ 
 جمعيت

تعادل بين زنان و مردان ـ 
 در تركيب و نسبت جنسي

 باال بودن ميزان سوادـ 

وسعت كم اراضي ـ 
در روستاهاي 
 پرجمعيت

نرخ رشد منفي  و ـ 
 كاهش جمعيت

پايين بودن سطح ـ 
 سواد

 مهاجر فرستيـ 

  ــــــــــــ

قطعه قطعه شدن زمين ـ 
هاي زراعي و باغي و فروش 

 آنها

تغيير كاربري اراضي زراعي ـ 
روستاهاي حاشيه معابر بين 

 شهري

مهاجر فرستي جمعيت و ـ 
 پيامد رشد منفي جمعيت

  1386تحليل نگارندگان ،: ماخذ
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  SWOTتحليل توان ها و محدوديت هاي فرهنگي ـ سياسي  بخش  خمام  در قالب جدول  :) 8(جدول

   بخش
   (TO)بيرون سيستم    (SW)درون سيستم 

  نقاط قوت 
(Sterengths) 

  نقاط ضعف 
(Weaknesses)  

  فرصت ها 
(Opportunities)  

  تهديدها 
(Threates)  

سي
ـيا

ــ
ــ

ــ
ـ س

ي 
ـگ

ــ
ــ

ــ
رهن

ف
   

ـ برخورداري از همگني هاي قومي ،
  ) مذهبي ( زباني 

ـ برخورداري از مراكز تجمع و تبادل 
فرهنگي و بويژه اقتصادي نظير اجتماعي ، 

  قهوه خانه ها
ـ برخورداري از مديريت محلي در 

 قالب شوراي اسالمي  و دهياري

ـ برخورداري از مركز محله و يا مراكز 
  محالت 

ـ  برخورداري از نظام سلسله مراتبي 
  سكونتگاهي در سازمان فضايي

ـ پايين بودن سطح  
مشاركت مردم با 

مديران روستايي در 
سرمايه گذاري  جهت

 عمومي براي روستا

ـ عدم برخورداري 
روستاها از مراكز 

كتابخانه و ( فرهنگي 
 )سالن اجتماعات 

ـ عدم برخورداري از 
 مديريت اجرايي روستا

  ــــــــــ

ـ رواج 
فرهنگ 
مصرف 

گرايي در 
روستاها به 

دليل نزديكي 
به بازار 
مصرف 
  شهري

   1386تحليل نگارندگان ،: ماخذ  
  

  

  SWOTتحليل توان ها و محدوديت هاي  اقتصادي  بخش  خمام  در قالب جدول  :) 9(جدول

   بخش
   (TO)بيرون سيستم    (SW)درون سيستم 

  نقاط قوت 
(Sterengths) 

  نقاط ضعف 
(Weaknesses)  

  فرصت ها 
(Opportunities)  

  تهديدها 
(Threates)  

ـا
ــ

ــ
ــ

تص
اق

 
ي 
د

  
ـ برخورداري برخي از روستاها

 از اراضي وسيع زراعي 

ـ برخورداري از واحدهاي 
 صنعتي مكمل كشاورزي 

ـ باال بودن راندمان توليدات 
 زراعي

برخورداري از نيروي كار و ـ 
 سال 65تا  14جمعيت واقع در سن 

 ـ برخورداري از جمعيت فعال 

ـ پايين بودن سن باروري و بار 
 تكفل

 وسعت كم اراضي ـ

راندمان پايين توليدات ـ 
 زراعي 

سرانه پايين زمين زراعي ـ 
 براي هر خانوار

سرانه پايين  زمين باغي ـ 
 براي هر خانوار

عدم برخورداري از واحدهاي ـ 
 صنعتي 

عدم برخورداري از واحد ـ 
 هاي پرورش طيور

يكپارچه سازي اراضي ـ 
زراعي براي افزايش 

 راندمان توليد

حاصل خيزي خاك ـ 
روستاها براي فعاليت 

 هاي كشاورزي

برخورداري  از ـ 
ساحل براي رونق 

( توريسم ساحلي 
 )روستاي جفرود

كرت بندي ـ 
سنتي شاليزارها 

ه و عدم ب
كارگيري ماشين 
 آالت كشاورزي

ضعف كارايي ـ 
هاو  شركت
هاي  فروشگاه
 تعاوني

  1386تحليل نگارندگان ،: ماخذ
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 

  SWOTتحليل توان ها و محدوديت هاي فضايي ـ كالبدي  بخش  خمام  در قالب جدول  :) 10(جدول 

   بخش
   (TO)بيرون سيستم    (SW)درون سيستم 

  نقاط قوت 
(Sterengths)  

  نقاط ضعف 
(Weaknesses) 

  فرصت ها 
(Opportunities)  

  تهديدها 
(Threates)  

يي
ـا
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
فض

ـ   
دي

ــب
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

كال
    

دسترسي مناسب ـ 
روستاها به سيتم حمل و 

 نقل

ـ دسترسي مستقيم 
 روستاها به مركز دهستان

 و بخش

ـ برخورداري از خدمات 
آموزشي  پيش دبستاني و 

 و راهنمايي دبستان

ـ برخورداري از خدمات 
نهضت سواد   آموزشي

 آموزي

ـ روستاهاي داراي محله 
 بندي با مراكز محالت

ـ دسترسي مستقيم به 
بين روستايي كته سر معبر 

 ـ جعفر آباد

ـ برخورداري از خدمات 
 )آب آشاميدني (زيربنايي 

ـ روستاهاي داراي طرح 
 هادي روستايي

ـ برخورداري از خدمات 
 )خانه بهداشت( درماني 

ـ برخورداري از واحد 
آموزشي دبيرستان و 

 پيش دانشگاهي

ـ برخورداري از گاز 
 طبيعي

دسترسي  مستقيم به 
و بين  شهريمعبر بين 

 روستايي

عدم دسترسي  مستقيم به معبر بينـ
 انزليرشت ـ شهري 

 عدم دسترسي مستقيم به معبر بين روستاييـ 

دسترسي غيرمستقيم روستاها به مركز ـ 
 وبخش دهستان

عدم برخورداري از خدمات آموزشي  ـ 
 و راهنمايي پيش دبستاني و دبستاني

عدم برخورداري از خدمات آموزشي  ـ 
 نهضت سواد آموزي

عدم برخورداري از خدمات آموزشي ـ 
 دبيرستان و پيش دانشگاهي

گسترش خطي روستاها و مساكن ـ 
پراكنده و افزايش هزينه هاي خدمات 

 رساني

گسترش شعاعي روستاها و مساكن ـ 
پراكنده و افزايش هزينه هاي خدمات 

 رساني

عدم برخورداري ازخدمات زيربنايي ـ 
 ني شامل  آب آشاميد

عدم برخورداري از خدمات زيربنايي ـ ـ 
 گاز طبيعي 

عدم برخورداري از خدمات بهداشتي ـ ـ 
  درماني 

  عدم دسترسي مستقيم به بازار مصرف ـ  
عدم وجودتعاوني ها وكم رنگ بودن ـ 

 فعاليت فروشگاههاينعاوني

عدم آشنايي مردم از محدوده اختيارات ـ 
 مديريان محلي 

عدم آشنايي مردم از محدوده اختيارات ـ 
 ) درصد 60-80( مديريان محلي 

 عدم دسترسي  مستقيم به معبر بين شهري ـ 
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خطرات ناشي ـ 
از سوانح طبيعي 
بافت فيزيكي و 
 مسكوني روستا

پراكنده  تيپ ـ 
واحدهاي 

مسكوني در 
 روستا ها

دكلهاي عبورـ 
فشار قوي از 
بافت فيزيكي 

روستاها و لزوم 
رعايت حريم و 
مشكل اراضي 

كشاورزي و غير 
 كشاورزي

بيكاري پنهان ـ 
 و آشكار

افزايش قيمت ـ 
تمام شده 
محصول به 

دليل فاصله زياد 
مركز توليد و 

عرضه 
 محصوالت

   1386تحليل نگارندگان ،: ماخذ
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بررسي و مطالعه محدوده اداري ـ سياسي يك بخش بـراي دسـت يـابي بـه توسـعه يكپارچـه        
  : روستايي در طرح حاضر نتايج زير را در پي داشته است

هاي فراواني را براي ساكنين بخش خمـام بـه همـراه دارد كـه نيازمنـد       محيط طبيعي ،  نعمت
بهره برداري بهينه و حفظ  نگهداري آنها مـي باشـد بطوريكـه وجـود اراضـي      تر در جهت  توجه بيش

جنگلي ، مرز ساحلي و تاالب در شمال شرقي ، شمال و شمال غربـي دهسـتان چاپارخانـه بـه عنـوان      
موهبت هاي طبيعي و از قوتهاي مهم و قابل ذكـر محـدوده مـي باشـند الزم اسـت در جهـت توسـعه        

  .ي بخش خمام از انها بهره برداري مطلوبي به عمل آيدسكونتگاه هاي روستايي و شهر
روستاهاي بخش با رشد مثبت جمعيت ، نيازمند فـراهم نمـودن زمينـه هـاي     ، محيط اجتماعي 

اشتغال براي روستاييان  مي باشد تا بدين وسيله نيروي جوان و فعال روستا براي خود روستا سـودمند  
د در اين زمينه روستايي جوان امـروز در كنـار آمـوزش هـاي     بوده و ناگزير به مهاجرت به شهرها نباش

رسمي نيازمند آشنايي با دانش بومي در جهت حفظ و نگهداري محيط روستا و شناخت زيستگاه خود 
اين شناخت مي رسيد ، امروزه با اموزش و تجربه قادر خواهد بود  مي باشد و اگر تا ديروز با تجربه به

فرهنـگ روسـتايي ، در شـكل و بافـت روسـتاها ، فعاليـت       . طلوب برسـد سريع تر و بهتر به مقاصد م
هاي بخش به خوبي قابل مشاهده و درك تماعي و حتي اداري و سياسي روستااقتصادي  ، مراودات اج

هاي يـك روسـتايي ، مـي     كه با مطالعه و بررسي قوميت ، زبان ، باورها و ارزش طوريه ب. مي باشد 
شد و در اين خصوص روستايي ديروز در محدوده مورد مطالعه با روستايي  توان با فرهنگ روستا آشنا

امروز و نيز فردا تفاوت زيادي را در بعد فرهنگـي خواهـد داشـت و عامـل ارتباطـات درون و بـرون       
گيـر   تحـوالت چشـم  )  شهر رشـت (توجه به نزديكي مراكزشهري بزرگ روستايي در بخش خمام  با 
همراه خواهد داشت كه اين مقوله نيازمند توجه و برنامه ريزي براي حفظ فرهنگي را براي روستاها به 

زمينه سازي براي مشـاركت مـردم محلـي درامـور     . است برخي ارزش هاي منطبق با زندگي روستايي 
مربوط به خود ، شركت داوطلبانه و اختياري مردم در امور روستا ، بـه هنگـامي عملـي مـي شـود كـه       

انجام امور . ا در تصميم گيري هاي مربوط به محل و روستاي خود موثر بداندجامعه روستايي ، خود ر
تر آنها براي مشاركت در امور محلي  شورايي و احترام به راي و عقايد روستاييان ، سبب دلگرمي بيش

بنابراين زمينه سازي براي مشاركت مردم محلي درامور مربوط به خود ، شـركت داوطلبانـه و   . مي شود
مردم در امور روستا ، به هنگامي عملي مي شود كـه جامعـه روسـتايي ، خـود را در تصـميم       اختياري

انجام امور شورايي و احتـرام بـه راي و عقايـد    . گيري هاي مربوط به محل و روستاي خود موثر بداند
روسـتاهاي محـدوده   . ها براي مشاركت در امور محلي مي شـود  تر آن روستاييان ، سبب دلگرمي بيش
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قابل تعريف و بررسي مي باشد كـه  ... ) زراعت ، دامداري و ( د مطالعه با فعاليت قالب كشاورزي مور
در اين خصوص نيازمند تقويت  واحدهاي صنتعي مكمل بخش كشـاورزي  مـي باشـد و علـي رغـم      
وجود صنايع كارخانه اي در محدوده بخش خمام ، زمينه هاي اشتغال براي روستايي ساكن در حاشـيه  

واحدهاي صنعتي فـراهم نمـي باشـد و بيكـاري پنهـان روسـتايي بـا ورود تكنولـوژي در بخـش          اين 
كاري آشكار مبدل شده است و لزوم توسعه روستا در بعد اقتصادي در اين اسـت كـه    كشاورزي به بي

بنـابراين افـزايش درآمـد در روسـتا ، بـه      .هاي توليد با تكيه بر بخش كشاورزي فراهم آيـد  زيرساخت
ثمر بخش خواهد بود كه درصد بسياري از مردم روستا ، از منافع اين افزايش درآمد برخوردار هنگامي 

گردند و توزيع تقريباً متعادلي از نظر بهـره وري ازافـزايش درآمـد روسـتا ، در ميـان تمـامي جمعيـت        
زش و روستايي مشاهده شود ، تا تامين نيازهاي اوليه زندگي ، نظير خوراك ، پوشـاك ، مسـكن ، آمـو   

صورت ، افزايش درآمدي كه از طريق سرمايه گـذاري   در غير اين. بهداشت ، براي همگان ميسر گردد
هـاي اخيـر توسـط سـرمايه داران شـهري ، در       هاي كالن تعدادي از افراد روستايي ، ويا حتي در سال

نمايـد ،   نواحي روستايي انجام مي شود و درآمدهاي زيادي را فقط نصيب همين سرمايه گـذاران مـي  
درچنين حالتي ، افـزايش  . تاثير چنداني در ارتقاي سطح كيفي زندگي عموم روستاييان نخواهد داشت 

درآمد روستايي ، مقدمات الزم را براي ايجاد زمينه هاي مشاركتي و در نتيجه توسعه روسـتايي فـراهم   
وقعيـت خـاص ايـن    ارائه الگويي براي كاربري اراضي در محدوده بخش خمام بـه جهـت م  .نمي سازد

كه ايجاد زمينه هاي الزم بـراي سـرمايه گـذاري هـاي بخـش       طوريه محدوده الزم و ضروري است ب
سبب پويايي اقتصاد ... ) راه ، حمل و نقل ، آب و برق و ( هاي توسعه روستايي  دولتي در زيرساخت

ري هـا بـراي نـواحي    لذا اين نوع از سرمايه گـذا . روستايي و رشد فيزيكي و اقتصادي مكان مي گردد
  .ايي مورد مطالعه بسيار ضروري استروست
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  و مĤخذ  منابع . 6
 انتشارات پيام نور  اقتصاد روستايي ،  ، 1379 حسين ، آسايش ، -

  150، اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي ، پيام نور ،  ______________ -
  ، انتشارات گروه پژوهشگران ايران) اول  و دومجلد (، كتاب گيالن  1374ابراهيم ، .  اصالح عرباني -
 324، فلسفه روش شناسي تحقيق علمي در جغرافيا، انتشارات دانشگاه تهران، 1378فاطمه ، .بهفروز -

  306سمت،  روستايي، توسعه هاي نظريه ،1381 ابراهيمي، محمد امير. ابراهيمي حسين، محمد. يزدي پاپلي -
، ) برنامه ريزي ، اجرا و كنترل ( ،  مديريت راهبردي 1383رابينسون ،. ، جان ، اي و ريچاردبي  پيرز -

  انتشارات سمت ، تهران 
، جلد اول ، فرجـادي ، غالمعلـي ، سـازمان     ، توسعه اقتصادي در جهان سوم 1364مايكل ، .تودارو  -

  برنامه و بودجه 
، سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن شهرسـتان      1385دفترآمار و اطالعـات اسـتانداري گـيالن ،    -

  1385رشت
  حسن گلريز ، نشر ني : ، جنبه هايي از توسعه و توسعه نيافتگي ، ترجمه  1365جون  ،. رابنسون  -
  سالنامه آماري استان گيالن ، 1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيالن ، -
، موانع و عوامل توسعه روسـتايي در ايـران ،مجلـه مسـكن و انقـالب ،       1381سيد رامين ، .غفاري -

  59-57،  1381،زمستان  100شماره 
، نشريه علمي ـ پژوهشي معماري   ) SOWT(، مناسب سازي تكنيك تحليلي سوآت  1384گلكار،  -

  ، دانشكده معماري و شهرسازي  1384، پاييز و زمستان  41و شهرسازي ، سال پانزدهم ، شماره 
،  راهنمـاي تهيـه طـرح سـاماندهي توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعي         1385وزارت جهاد كشـاورزي ،  -

  .فضاهاي روستايي ، دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي
  سمت تهران نژاد، انتشارات گودرزي ، ترجمه شاپور )جلد دوم (نو  تركيبي ، جغرافيا1375پيتر ، . هاگت -
 ، تهران  هيات انتشارات قاسمي،  ترجمه بهروز استراتژيك، ، مديريت1382 كارون جان، و هريسون، جفري -
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