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  1383، تابستان 48 شماره -های جغرافیایی پژوهش
  71-90 صص

  
   در ایرانروستائیهای عمران و توسعۀ  تحوّل و چالشروند 

  
  روستائیریزی   دکتری جغرافیا و برنامه- دکتر علی یدقار

  29/10/81: پذیرش مقاله
  

  
  چکیده

 در ایـران و اکثـر    توسـعه لی  هـای اصـ     اخیر همواره یکـی از دغدغـه       دهۀ در چند    روستائی توسعۀعمران و   
ـ  راهبردی با اهّ   ۀ به مثاب  روستائی توسعۀدر بسیاری از کشورها،     .  بوده است  توسعهحال   کشورهای در  ت بـرای   میّ

ـ     تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه        ملّی توسعۀ منافع ناشی از     ۀتأمین نیازهای اساسی و توزیع بهین      دد، هـای متعّ
 تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع             روستائی توسعۀوعی برای   الگوهای متنّ 

برند   و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می               توسعهم از    جهان سوّ  روستائی
 زمینـه، الگوهـای غالبـاً       بانک جهانی کـه در ایـن      . اند  بوده روستائینشین با منشاء     و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه    

 توسـعۀ های حاصله، سرانجام به این باور دسـت یافتـه کـه              بندی از ناکامی   ای را تجربه کرده، در جمع      ورشکسته
یان فقیر و تالشی همه جانبه برای کاهش فقـر          ئ، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستا        روستائی

 بـا   روسـتائی  توسـعۀ . گـردد  ر مـی   میـسّ  روسـتائی وری در محیط     قاء بهره است که به ویژه با افزایش تولید و ارت        
به همـین   .  عجین سازد  ملّیتی بدرآورد و با اقتصاد       را از انزوای سنّ    جامعهباید این     می روستائی جامعۀسازی   نوین

هـای   هها و زمین    بخش ۀشود و کلیّ    یک بخش خالصه نمی    ودۀحدّم تالشی فراگیر است و به       روستائی توسعۀجهت  
  .)62، ص 1979، وی. اچ. دیمشاورین (گیرد   را در بر میتوسعه... اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و 

 و در   ه آغـاز گردیـد    روسـتائی  توسـعۀ ای برای    های پراکنده  در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تالش        
 چهـل   دهـۀ های   رفته، ولی عمدتاً در سال    ه قرار گ  ودی مورد توجّ  حدّ کشور نیز تا     یّۀاوّلهای عمرانی    تدوین برنامه 

  . گردیدتحوّل دستخوش تغییر و روستائی جامعۀای پدید آمد و  های قابل مالحظه بود که دگرگونی
 هرچنـد بـه تناسـب       ؛ ایران با انقالب اسالمی ابعاد گسترده و عمیقی یافـت          روستائی جامعۀ در   تحوّلتغییر و   
 نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بـسیاری از              روستائی توسعۀهای    و چالش  مسائلها بر    دگرگونی

  . اند های نوینی نیز سر برآورده  مانده، چالشی دیرینه کماکان بجامسائل
، رونـد   روسـتائی  جامعـۀ  کنـونی    وضـعیّت ن است که به اجمال، ضمن مروری بر         آدر این نوشتار، تالش بر      

ص و  هـای اساسـی آن مـشخّ        بررسی شده و چـالش     روستائی توسعۀانداز آتی عمران و      ت گذشته و چشم   تحوّال
  .تدقیق گردد

 وضـعیّت ،  روسـتائی  پایـدار    توسعۀ،  روستائی جمعیّت،  روستائیهای   ، سکونتگاه روستائی توسعۀ:  کلیدی گانواژ
   .های اساسی  اقتصادی و چالش-اجتماعی
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  مقدّمه
سـهل، زیـرا روسـتاها هنـوز هـم بخـش       . بـدل گـشته اسـت    سهل و ممتنع     ای ه ایران به مقول   روستائی توسعۀعمران و   

 پـذیرش  هکنند، آماد ت غذایی و تولید ایفاء می  ه در تأمین امنیّ   جّاند، نقشی قابل تو     را در خود جای داده     جمعیّت از   ای عمده
  ....تر در اقتصاد و کشور هستند و  یوظایفی جدّ

گیری  و تصمیم سازی   صمیمتریزی،   در نظام برنامه  و   باشند  می تلفتی در سطوح مخ    زیرا این مناطق فاقد اسناد مدیریّ      ،ممتنع
از کـارگزارانی آمـوزش دیـده و    .  آنها اعتقادی بنیـادین وجـود نـدارد   توسعۀ نسبت به    و کشور جایگاهی قابل اعتناء ندارند    

 آن در سـطح کـشور       توسـعۀ  برای تـرویج و      ق موفّ د یک مدل  قفا. برند ، در سطحی وسیع بهره نمی     روستائی توسعۀمعتقد به   
  ... هستند و 

اگـر  . ضـعف شـناخت در مـورد آنهـا اسـت     یکی از خالءهای اساسی روستاهای ایران، کمبود مطالعات و تحقیقات و   
شـود، آنگـاه نیـاز        بارز این مناطق پیچیدگی آنهاست، به نحوی که هر روستا یک پروژه محسوب مـی               ۀبپذیریم که خصیص  

تی در   اسناد مدیریّ  ۀچنین است که تهیّ   . گردد تصمیمات خردمندانه آشکار می   اذ  خ منظور اتّ   آنها به  تر  افزون عمیق به شناخت  
  . شود ی می، گامی بسیار برجسته تلقّروستائی توسعۀ

 تبلور  »روستائی توسعۀهای عمران و      و چالش  تحوّلروند  « در خصوص    ای  آتی به صورت مقاله    ۀ چند صفح  طیّآنچه  
العـاتی جـامع از روسـتاهای        اطّ ئـۀ ضمن ارا تا  در این نوشتار سعی شده      . ی از این مناطق دارد    کلّ شناختی   ئۀ سودای ارا  ،یافته

 این مناطق قرار دارند، تشریح شود و بستری برای مرتفع کـردن آنهـا فـراهم                 توسعۀ که فراروی    ای های عمده  کشور، چالش 
ه ئ ارا روستائی نایافتگی   توسعۀایی برای برون رفت از      ه حل  نوشتار، راه  دوّماست نگارنده فرصتی یابد تا در بخش        امید  . آید
       . نماید

  
  ایرانروستائی اقتصادی محیط - اجتماعیوضعیّت -1
  روستائی محیط جمعیّت -1-1

 در  ، میلیون نفر اسـت    23 کشور که معادل     جمعیّتاز  % 3/38ود  حدّ،  )1375( در ایران    جمعیّتطبق آخرین سرشماری    
، سرشـماری تعـداد     1375مرکـز آمـار ایـران       ). هـزار ده مـسکونی اسـت       68ل از   ند که متشکّ  کن  زندگی می  روستائیمحیط  
  .)مسکن
 ایـن قـرن بـه        به ویژه از میانۀ    ا از ابتدای قرن اخیر    اند، امّ   ایران روستانشین بوده   جمعیّتود یک قرن پیش نیمی از       حدّتا  

ین سرشماری رسمی   اوّل در   .)1375 ،سعود شفیق م ( کاسته شد و شهرنشینی گسترش یافت      روستائی جمعیّتتدریج از سهم    
وزارت  (انـد   بـوده  روسـتائی  میلیون نفر    13آن معادل   % 68 میلیون نفر بود که      19 ایران قریب    جمعیّت،  )ش.  ه 1335(کشور  

  .)1 ۀجدول شمار( )1371جهادسازندگی، 
ره با رشدی آرام افزایش یافتـه        هموا روستائی جمعیّت اخیر،   ۀ چند ده  طیّعلیرغم کاهش سهم روستانشینی در کشور       
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  . اخیر این رشد آرام نیز متوقف شده و با رشدی منفی کاهش یافته استۀا از ابتدای دهامّ. است
ر ثّمـو  روسـتائی  جمعیّـت  شهرها به منطقه شـهری نیـز در کـاهش           ۀه تبدیل روستا به شهر و پیوستن روستاهای حاشی        البتّ

هـای    اخیر به تعداد شهرهای کشور افزوده شده که عمدتاً همـان کـانون             ۀر ده  شهر فقط د   یکصدود  حدّبوده، به طوری که     
ـ    بوده که غالباً از امکانات و زیرساخت       روستائی جمعیّتپر حبیـب اهللا  (انـد   ای نیـز برخـوردار بـوده       یافتـه  هتوسـع سبه  های بالنّ

  .)1378مسعود شفیق، (و ) 1368زنجانی، 
  

   ایرانروستائی و ترکیب اشتغال در محیط فعّالیّت، روستائی جمعیّتستقرار ، مراکز اروستائی جمعیّت تحوّل -1جدول 
  1375  1365  1355  1345  1335  شرح

  60075000  49445010  33708744 25788722  18954704   ایرانجمعیّت
  23026000  22349351  17854064 15994476  13001141  روستائی جمعیّت

یّت
جمع

  3/38  7/45  0/53  0/62  6/68  (%)نسبت روستانشینی   
  125829  103924  72007  82363  49054  تعداد آبادی

  57707  38575  26952  15925  ؟  تعداد آبادی خالی از سکنه
  8/45  1/27  3/29  3/19  ؟  (%)نسبت آبادی های خالی از سکنه 

  68122  65349  65055  66238  ؟  تعداد آبادی دارای سکنه
  338  340  274  240  ؟  سکنه دارای های  آبادیجمعیّت توسّطم

رار
ستق

ا
  

به  نفر از صد  های کمترنسبت آبادی
  ها کل آبادی

5/37  3/47  4/44  0/43  6/46  

  16753  14437  11574  9789  8597  روستائی ده ساله و بیشتر جمعیّت
  6306  5727  5460  4815  4173  فعّال جمعیّت
  5711  4988  4587  4248  4100   شاغلجمعیّت

دی
صا

 اقت
کت

شار
م

  08/4  5/4  8/3  7/3  1/3  میزان سرباری  
  2841  2825  2761  2971  3108  اشتغال کشاورزی

ب   1533  1015  1449  808  517  اشتغال صنعتی
رکی

ت
غال

اشت
  5/1337  1034  449  404  380  اشتغال خدماتی  

  1/50  57  59  70  76  (%)نسبت کشاورزی 
  0/27  20  31  19  13  (%)نسبت صنعت 

غال
اشت

هم 
س

  9/22  21  9  9  9  (%)ات نسبت خدم  
  .1381، گزارش عملکرد، روستائیوزارت جهاد کشاورزی، معاونت عمران و صنایع : مأخذ
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  روستائی اشتغال محیط -1-2
اند که بالغ بر نیمی از آنان در بخش کـشاورزی    تشکیل دادهروستائی ایران را شاغلین   روستائی جمعیّتاز  % 25ود  حد

 ولی تعداد شـاغلین  رسیده، میلیون نفر 23به  میلیون نفر    13 اخیر از    دهۀ چهار   طیّ روستائی عیّتجمبا آن که    . باشند  می فعّال
 بـوده، در آخـرین      1/3ود  حـدّ  1335بـه همـین جهـت نـرخ سـرباری کـه در سـال                .  افزایش متناسـبی نیافتـه اسـت       روستائی

اخیـر   ۀ چهـار دهـ  طـیّ  .)1371اسکاپ  ( استر کشوروستائی رسیده که حاکی از تشدید فقر در محیط          08/4سرشماری به   
ود حـدّ  بوده، کاهش نیز یافتـه کـه عمـدتاً ناشـی از امکانـات م              روستائی محیط   فعّالیّت اصلی   ۀاشتغال در کشاورزی که زمین    

 پـیش از    دهـۀ  دو   طـیّ  که   روستائیاشتغال صنعتی در محیط     . کشاورزی کشور و گسترش مکانیزاسیون در کشاورزی است       
 جبران شده و    دوّم دهۀ ولی در    ؛ انقالب اسالمی کاهش یافت    دهۀیش چشمگیری یافته بود، در نخستین       انقالب اسالمی افزا  

  .)1377 مستندات برنامه سوم، :ریزی سازمان مدیریت و برنامه(د ی انقالب اسالمی رسیّهاوّل سال های حدّبه 
یافته که عمدتاً ناشی از فرصتای شغلی        اخیر در روستاها رشد      دهۀ چهار   طیّ اشتغال است که     ۀبخش خدمات تنها زمین   

  .  بخش دولتی استۀتوسّطایجاد شده 
 نیروی کـار بـه تعـادل نرسـیده          ۀ، اشتغال در مقابل عرض    )1335 -75 (دهۀ چهار   طیّ روستائیروی هم رفته در اقتصاد      

  ).2شمارۀ جدول (است 
  

  ) نفرهزار(   ایرانروستائی عرضه و تقاضا در بازار کار محیط تحوّل -2جدول 
  تقاضا در بخش اقتصادی  بازار نیروی کار

 جمعیّت  سال
  نشده بندی طبقه  خدمات  صنعتکشاورزی   تقاضا  عرضه

1355  13001  4173  4100  3108  517  380  95  
1345  15995  4816  4248  2970  808  404  65  
1355  17854  5460  4687  2761  1449  450  26  
1365  22349  5727  4988  2835  1015  1034  114  
1375  23026  6306  5711  2841  1503  1287  80  

   .مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن: مأخذ
  

  روستائی اقتصاد محیط -1-3
 روسـتائی ود نیمـی از شـاغلین       حدامروزه  .  ایران کشاورزی است   روستائیهای اقتصادی در محیط      فعّالیّتزمینه اصلی   

از . ان، کــشاورزی بــوده اســتروســتائیت کــه در گذشــته اشــتغال اکثریّــدر حــالی . نــدا فعّــالکــشور در بخــش کــشاورزی 
 کـار و    کـاری پنهـان، بیکـاری فـصلی، پـیش رسـی یـا زودرسـی سـنّ                   ایران کم  روستائیکشاورزی  های ساختاری    ویژگی

  .های تولیدی است فعّالیّتمشارکت زنان و کودکان در 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  75    1383، تابستان    48های جغرافیایی، شمارۀ        پژوهش
  

 

ت پس از انقـالب     تحوّال یافته که این     تحوّلضی به تدریج     با اصالحات ار   40 دهۀ ایران از ابتدای     روستائیکشاورزی  
هـای کـشاورزی در       بـرداری  گرچه اکثـر بهـره    .  زیرساختای اقتصادی و اجتماعی شتاب بیشتری یافته است        توسعۀاسالمی با   

 روســتاها ابعــاد کــوچکی داشــته و ایــن ضــعف پــس از انقــالب اســالمی بیــشتر نیــز شــده، ولــی مکانیزاســیون و اســتفاده از
نیـاز بـرای پـشتیبانی تولیـد در روسـتاها            های مـورد   زیرساخت.  سریعی یافته است   توسعۀآالت و نهادهای کشاورزی      ماشین
 تحقیقـات و بررسـی      زکرم( کشور نیست    روستائی یافته، ولی هنوز جوابگوی نیازهای تولید        هتوسع اخیر   دهۀ دو   طیّگرچه  
  .)1379 جهاد سازندگی، روستائی مسائل
های وسیعی به ویژه در  به همین جهت  تالش.  کشاورزی در روستاهای ایران، آب استتوسعۀصلی برای ت اودیّحدم
های الزم در ایـن زمینـه انجـام گرفتـه و بـه همـین جهـت نیـز                      زیرساخت توسعۀی برای تأمین آب و       انقالب اسالم  دوّم دهۀ

امـا  . بر سطح زیرکشت در روستاها افزوده شـده اسـت         های کشاورزی به تدریج فزونی یافته و         فعّالیّتکاربری اراضی برای    
 جـوان   فعّـال های شغلی جدید برای نیروهای       ی نیست که موجب ایجاد فرصت     حدّتجهیز منابع آب و خاک در روستاها به         

 میلیـون نفـر     8/2ود  حـدّ  اخیـر در     دهـۀ  سه   طیّبه همین جهت اشتغال در بخش کشاورزی طبق آمار رسمی،           .  شود روستائی
 انقالب چشمگیر بـوده، ولـی       دوّم دهۀهای    سال طیّ در کشاورزی    روستائیهای شغلی جدید     البته ایجاد فرصت  . تبوده اس 

مهندسین مـشاور هـامون یـک،       (مکانیزاسیون کشاورزی نیز موجب کاهش تقاضای نیروی کار برای کشاورزی شده است             
1376(.  

های صنعتی است که عمدتاً شامل صنایع دسـتی بـه            فعّالیّت  ایران، روستائیهای اقتصادی در محیط      فعّالیّت دیگر   ۀزمین
 انقالب جبران شده و اشتغال صـنعتی        دوّم دهۀ انقالب کاهش یافته بود، در       اوّل دهۀاشتغال صنعتی که در     . ویژه فرش است  

ای اسـتقرار    مناسـب بـر    روسـتائی هـای    هـا ایجـاد زیرسـاخت      در این سال  .  میلیون نفر رسید   5/1ود  حدّ به   روستائیدر محیط   
های الزم برای ایجـاد   در همین دوره تالش. ای یافت  قابل مالحظهتوسعۀهای صنعتی کوچک و وابسته به کشاورزی،    حدوا

 پـنج  هکتار فضای صـنعتی بـرای اسـتقرار          1670فراهم شده که شامل     )  صنعتی ۀمجموع (روستائی صنعتی   ۀ ناحی 150بالغ بر   
معاونت صنایع و عمـران روسـتای وزارت   ( هزار شغل صنعتی نوین است شصتد وحد با ایجاد    روستائی صنعتی   حدهزار وا 

  .)1377 ،جهاد کشاورزی
 در روستاهای ایران است که در گذشته سهم چنـدانی در اشـتغال و               فعّالیّتهای   بخش خدمات نیز یکی دیگر از زمینه      

، سهم بخـش خـدمات      روستائیهای    کانون ها و حضور بیشتر دولت در      ، ولی با گسترش زیرساخت      نداشته روستائیاقتصاد  
 اخیر قریب یک میلیون شغل خدماتی در روستاها پدید آمـده کـه عمـدتاً          دهۀ سه   طیّ فزونی یافته و     روستائینیز در اقتصاد    

  .)1375 ،م وزارت جهاد کشاورزی سوّۀ ستاد برنامۀدبیرخان(مربوط به بخش دولتی است 
  

  ستقرار و نظام اروستائیهای  ه سکونتگا -1-4
 هـزار آبـادی نیـز در فـضاهای       58قریب  .  هزار آبادی مسکونی تمرکز یافته است      68 ایران در بالغ بر      روستائی جمعیّت
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 نفـر   338 هر آبادی طبـق آخـرین سرشـماری معـادل            جمعیّت ۀتوسّطم.  وجود دارد که اکنون خالی از سکنه است        روستائی
ها  ایری ایران بسیار قلیل است، ولی در مناطق شمالی و مرکزی، آبادی           ها در مناطق کویری و عش      ی آباد جمعیّت. بوده است 
  .)1375 ،مهندسین مشاور هامون یک (اند جمعیّتعمدتاً پر

ایـن روسـتاها دارای     % 67 تشکیل شـده و بـیش از         جمعیّتهای خرد و کم      روستاهای ایران از آبادی     اکثر ،در مجموع 
هایی بسیار کوچک و پراکنده است کـه         های خرد، دهکده   ای از آبادی   الحظهنسبت قابل م  .  نفر است  250ی کمتر از    جمعیّت

هـای   ودی برخوردار بوده و غالباً فاقـد خـدمات و زیرسـاخت         حدهای اقتصادی م   ، عمدتاً از توان   جمعیّتبا کمتر از صد نفر      
ده و بدین ترتیب هر ساله بـر    ان، به مرور تخلیه ش    روستائیاین مراکز با مهاجرت تدریجی و گاه دسته جمعی          .  است روستائی

  .)1375بنیاد مسکن (شود   افزوده میروستائیهای خالی از سکنه درمحیط  تعداد آبادی
ـ    2هـا از نـوع ده یـا قریـه          آبـادی % 70بـالغ بـر     . 1های ایران ترکیبی از ده، مرزعه و مکان اسـت          انواع آبادی   ۀ اسـت و بقیّ

هـای   از آبـادی  % 5/27مزارع قریب   . ارند، به صورت مزرعه و مکان است      ها که در خارج از قلمرو ثبتی دهات قرار د          آبادی
هـا،   سـایر آبـادی   . انـد   پراکنده روستائیاند که یا تابع دهات هستند و یا به صورت مستقل در فضاهای               کشور را تشکیل داده   

غیـر کـشاورزی    » ... هـا و     معـادن، کارخانجـات، قهـوه خانـه       «: ها مانند   این آبادی  ۀ عمد فعّالیّتشوند که    مکان محسوب می  
  . است

 روستائیها در فضاهای  ها برای انواع آبادی  زیرساختتوسعۀه عمده معطوف به دهات بوده و کمتر به جّدر گذشته تو
 بـه  روستائی توسعۀدر عمران و ) تابع و مستقل(ها   مزارع و مکانءدر حالی که در پیدایش، عملکرد و بقا. عنایتی شده است 
  .)1375 جهاد سازندگی روستائیمعاونت عمران (ت است یّ فیزیکی و اقتصادی دارای اهمّویژه از جهات
هـای گـسترده از روسـتاها و         مهـاجرت   اخیـر همـواره افـزایش یافتـه و علیـرغم           دهۀ ایران در چند     روستائیهای   آبادی

 تعداد نقاط   1345سرشماری سال   طبق نتایج   . کاهش تدریجی سهم روستانشینی، تعداد این نقاط بیش از دو برابر شده است            
افـزایش نقـاط   .  هـزار آبـادی رسـیده اسـت    125 هزار آبادی بوده که در آخرین سرشـماری، بـه قریـب        82ود  حدّ روستائی
 فعّالیّـت هـای نوبنیـاد پیرامـون مراکـز جدیـد             کـشور عمـدتاً ناشـی از اسـکان تـدریجی عـشایر و پیـدایش آبـادی                  روستائی

  .)1370گروه مطالعاتی هامون (است ) دماتیکشاورزی، صنعتی، معدنی و خ(
توان نتیجـه گرفـت کـه بـه          اند، می  های اخیر خالی از سکنه شده      هده طیّهایی که    ه به تعداد آبادی   رویهم رفته، با توجّ   

 به مرور گرایش بیـشتری بـه زنـدگی در روسـتاهای     روستائی جمعیّتهای کوچک کاسته شده و      از تعداد آبادی   طور کلیّ 
 و تمرکـز تـدریجی آنـان        جمعیّتان به زندگی در مراکز پر     روستائی گرایش   .)1371جهادسازندگی   ( داشته است  تجمعیّپر

                                                                                                                                                          
 
 6584 ده، 59189 : آبادی کشور به تفکیک84440 است که از )ش.ه( 1352-53شماری کشاورزی ها مربوط به سر آخرین آمارگیری رسمی از انواع آبادی -1

  . مکان بوده است2129 تابع و عۀ مزر16538 مستقل، ۀمزرع
  .ۀ مزارع، باغات و  اماکن مسکونی و غیرمسکونی، که دارای محدودۀ ثبتی یا عرفی مشخّص استده یا قریه، محلّی است مشتمل بر مجموع -2
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 و  روسـتائی هـای     خدمات و زیرسـاخت    توسعۀای مثبت در نظام استقرار و بستری مناسب برای           در روستاهای بزرگ، پدیده   
    .)1378مسعود شفیق ( است روستائیبهسازی محیط 

   
   روستاهای ایرانتوسعۀ در عمران و لتحوّروند  -2
  روستائی توسعۀ در عمران و تحوّلهای   دوره-2-1

   تا پیش از انقالب اسالمیروستائی عمران  -الف
بـه همـین    . ترین تحوّل در جامعۀ روستائی ایران پیش از انقـالب اسـالمی اسـت              اصالحات ارضی مهم  انقالب اسالمی   

دورۀ نخـست کـه     . یش از انقـالب اسـالمی بایـد در دو دورۀ متفـاوت ارزیـابی کـرد                جهت توسعه و عمران روستائی را تا پ       
تـرین مشخّـصۀ ایـن دوران، سـیطرۀ نظـام          گیـرد و مهـم     های پیش از اصالحات اراضی را از ابتدای قرن اخیر در بـر مـی               دهه

سّـط دولـت و نهادهـای    ها تو  است که مانعی اجتماعی برای عمران روستاها و توسعۀ خدمات و زیرساخت    "بزرگ مالکی "
با تهیّۀ قوانینی برای کدخـدایی و     ) 1310-20(ها در دهۀ     در این دوره، نخستین گام    ).1353خسرو خسروی،   (روستائی است   

  ).1358مسعود شفیق، (برداشته شد ... توسعۀ روستاها، 
جبــات توســعۀ  دولــت دکتــر مــصدّق علیــرغم مقاومــت مالکــان، قـانونی را بــه تــصویب رســاند کــه مو 1331در سـال  

منبع تأمین اعتبار و سرمایه . کرد های توسعه فراهم می های روستائی را توسّط شوراهای روستائی با ایجاد صندوق    زیرساخت
باید توسّط شوراهای روستائی برای تأمین آب، ایجاد راه، ایجاد  های توسعه بخشی از بهرۀ مالکانه بوده که می برای صندوق

  . هزینه شود... ع محلّی و همچنین تأمین سایر نیازهای روستائی مانند حمّام، انبار و مراکز برق و توسعۀ صنای
 قانون دیگری برای اصالح امور اجتماعی و توسعۀ دهات به تصویب رسید که نقـش بیـشتری بـه دولـت     1335از سال   

. بـه ایـن امـور بپـردازد    )  آمریکـا عمـدتاً (هـای خـارجی    داد تا با اعتبارات دولتی و کمک    برای توسعه و عمران روستائی می     
مـسعود  ( است   "بزرگ مالکی "تجربۀ این دوره نشان داد که مانع اصلی برای توسعۀ روستاها و عمران روستائی، نظام کهنۀ                 

  ).1358شفیق، 
کـن نکـرد، ولـی بـا فـروش        را ریـشه "بزرگ مالکی"اصالحات ارضی در ایران که ساال به طول انجامید، گرچه نظام      

 افـزایش یافـت و موجـب گـرایش          "خـرده مـالکی   "هـای خـانوادگی و       بـرداری  لکین به زارعین، به تـدریج بهـره       اراضی ما 
های عمرانی موجبات توسـعه و       دولت نیز با اجرای برنامه    . روستائیان صاحب زمین به مشارکت برای توسعۀ روستاها گردید        

  . عمران روستائی را تا حدودی فراهم ساخت
ریـزی واحـدهای نـوین       چشمگیر و حسّاس این دوران، ایجاد و گـسترش کـشت و صـنعت و پـی                های   یکی از فعّالیّت  

  . های سهامی زراعی و تعاونی تولید بود برداری و تولید در محیط روستائی با ایجاد شرکت بهره
های مـدرن کـشاورزی ایجـاد     ها و تکنیک واحدهای کشت و صنعت به منظور نوسازی مناطق روستائی و اشاعۀ روش  

ای  این واحدها سـریعاً بـه عرصـه       . شد و گسترش یافت که عمدتاً در مناطقی برخوردار از اراضی مرغوب و آب فراوان بود               
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  30های دهـۀ   البتّه تالش برای ایجاد چنین واحدهایی در سال. برای حضور سرمایۀ خارجی در کشاورزی ایران مبدّل گشت      
 و ایجـاد  1)1979وی، . اچ. مـشاورین دی (مـدیر طـرح درّۀ تنـسی      » لیانتـال دیوید لی «آغاز شده بود که نمود بارز آن حضور         

ولـی بـا تـدوین و تـصویب قـانون      . بـود ) 1979وی، . اچ. مشاورین دی (2یک واحد بزرگ کشت نیشکر در اراضی سد دز  
ملّیّتی ای چنده های مالی ویژۀ دولت و اعطای برخی امتیازات، مشارکت شرکت   ایجاد واحدهای کشت و صنعت و حمایت      

هـای   در ایجاد این واحدها گسترش یافت؛ به طوری که در آستانۀ انقالب اسالمی، طبق گزارش اوّلین سـمپوزیوم سیاسـت                   
 38 هزار هکتار رسید که مـشتمل بـر   220ها به  ، وسعت اراضی تحت تملّک کشت و صنعت   1357کشاورزی ایران در سال     

هـا دولتـی بـوده کـه برخـی دارای بـیش از ده هـزار هکتـار زمـین                      یازده واحد از این کشت و صـنعت       . کشت و صنعت بود   
 . مزروعی بودند

های جدیدی شـکل     ها تخریب شده و شهرک     ها، روستاهای مستقر در گسترۀ کشت و صنعت        با ایجاد کشت و صنعت    
ها   صنعت  محدود به پنج شهرک با دو هزار خانوار بود که سکونتگاه کارگران کشاورزی کشت و               1356گرفت که تا سال     

 . گردید

های سهامی زراعی یکی دیگر از اقدامات دولـت در ایـن دوره اسـت کـه بـا هـدف افـزایش تولیـد و                           تشکیل شرکت 
 هزار سهامدار پدیـد آمـده       35 شرکت سهامی زراعی حدّود      93 جمعاً   1357تا سال   . درآمد و یکپارچگی اراضی ایجاد شد     

هـا   در ایـن شـرکت    . گرفـت   هزار هکتار اراضی مزروعی را در بر می        410 پارچه آبادی با وسعتی حدود       850بود که حدود    
 .عضویّت روستائیان اجباری بوده و با سلب حق فروش زمین، مالکیّت زمین به مالکیّت سهام مبدل گردید

دی  با توجّه به دشواری سـلب مالکیّـت فـر          50های تولید نیز یکی از اقدامات دولت بود که از اوایل دهۀ              ایجاد تعاونی 
در بسیاری از مناطق روستائی و به منظور گسترش زراعت جمعی، همراه با افزایش تولید و درآمد آغاز شد و تعـداد آن در           

گرفـت و    مـی ر هکتار اراضی مزروعی را در بـر         صدهزایک پارچه آبادی با قریب      258ود  حد شرکت رسید که     39به  آستانۀ  
 . دند زارع بو11200ود حدها  صاحبان اراضی این شرکت

های عمرانی   ه عمرانی پنج ساله اجرا شد که شامل برنام        ۀ انقالب اسالمی، سه برنام    ۀضی و تا آستان    از اصالحات ار   سپ
  . م، چهارم و پنجم ایران قبل از انقالب اسالمی استسوّ

 نخـستین بـار     م عمرانی کشور اجرا شد کـه در ایـن برنامـه بـرای              سوّ ۀ اجرای اصالحات ارضی، برنام    ۀیّاوّلهای   در سال 
 هـای  گـذاری  در این برنامه با سـرمایه . ای از بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفت        ، به عنوان زیرمجموعه   روستائی توسعۀ

  .)1346سازمان برنامه  (فراهم شد... ام، مدرسه، تأمین آب و  شامل راه، حمّروستائی طرح 1900دولت، موجبات اجرای 
هـای    زیرسـاخت توسـعۀ د که عمدتاً یگردی اً به عنوان یک بخش تلقّمستقلّ روستائی و عمران  هتوسع چهارم،   ۀدر برنام 

                                                                                                                                                          
 

1- Helmut Richards. Land reformand Agro – Business in Iran, Middle east Report and formation protect, vo. 43. 1973.  
   

2- Gordon. R.clapp. Iran : At. V. afor the Khuzistan Reyion : middle East foural . No. 1. Winter. 1973. PP. 265- 280. 
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بایـست بـا مـشارکت       های بهداشتی که می     تأمین آب، برق، ایجاد راه و زیرساخت       ۀ آن از جمل . گرفت  را در بر می    روستائی

3ها منوط به تأمین      در این برنامه اجرای پروژه    . ان انجام پذیرد  روستائی
ان بود، که موجب مشارکت     روستائی توسّط ها زینهه 1

  .)1350سازمان برنامه  ( گردیدروستائیهای  زیرساخت توسعۀ یان داوطلب برایئ روستاۀگسترد
گیـری از تجـارب گذشـته،         اجرا شده پیش از انقالب اسالمی است، بـا بهـره           ۀپنجم عمرانی که آخرین برنام    در برنامۀ   

  .)1358 ،مسعود شفیق (ای راهبردی و ساختاری تدوین شد ی برنامهئستا روتوسعۀبرای 
 شـهرهای جدیـد، عـدم تمرکـز و          - این برنامه، مدرنیزاسیون روسـتا و ایجـاد روسـتا          روستائی توسعۀراهبردهای اصلی   

 سـاختاری   مـۀ رناب.  بـود  روستائی و عمران    هتوسعها برای    گذاری  و توزیع متعادل سرمایه    روستائی توسعۀی در   مشارکت محلّ 
 .گرفت می را در بر جمعیّتیون نفر میلده ود حدبا  هزار ده   14 بود که    روستائی حوزه   1200 نیز ایجاد    روستائیبرای عمران   

ـ  شـ ر   آبـادی اقمـاری بـود کـه مقـرّ          پـانزده  تـا    دهود  حـد  و   روستائی، شامل یک مرکز     روستائی ۀهر حوز   خـدمات و    ۀد کلیّ
 هـای اقمـاری نیـز قـرار گیـرد       آبـادی ۀد تـا مـورد اسـتفاد      گـرد  تأمین و ایجاد     روستائیز   برای مراک  روستائیهای   زیرساخت

  .)1352 ،سازمان برنامه(
ی ناسـازگاری  حدّا استفاده از الگوهای خارجی و تا ه بتوسعای فیزیکی  ه اساسی در این برنامه تأکید بیشتر به جنبه ئمس

های اجرای این برنامـه بـا     در سال ،از سوی دیگر  .  ایران بود  وستائیربا شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط         
 فزونـی  روسـتائی هـای شـهری و    های اقتصادی در شهرها رونـق یافـت و نـابرابری          فعّالیّتافزایش درآمد نفت، شهرنشینی و      

  .)1353 ،ود شفیقمسع (یان به شهرها انجامیدئ بیش از پیش افزایش یافت و به هجوم روستاروستائیهای  مهاجرت. گرفت
  

   پس از انقالب اسالمیروستائی عمران -ب
 ۀزدایی از روستاها وظیف   ت در روستاهای کشور از میان رفت و محرومیّ        "بزرگ مالکی "بقایای نظام    با انقالب اسالمی  

هـای   جلـب نیرو   ؛رسانی به روستاها پدید آمـد کـه        نهادهای جدیدی برای خدمات   . ی شد اساسی برای حکومت اسالمی تلقّ    
در ایـن  .  یافتهتوسع روستائیهای   خدمات و زیرساخت،یان، به طور گسترده و فراگیرئداوطلب و مشارکت عمومی روستا  

ا جنـگ  امّ. اث شدحدا... هایی چون راه، برق، آب و   زیرساخت روستائیهای انقالب اسالمی در محیط       هدهها بیش از     سال
ــسا ۀو محاصــرتحمیلــی  ــابع ان ــز من ــرای  اقتــصادی، تجهی ــا روســتائیهــای   خــدمات و زیرســاختتوســعۀنی و مــالی ب  را ب

  .)1379 ،روستائی مسائلمرکز تحقیقات و بررسی  (برو ساخت های اساسی رو تودیّحدم
 عمرانـی،   ۀین برنامـ  اوّلـ شـود، و در      ، آغـاز مـی    هتوسـع ریزی برای    پس از جنگ با اجرای نخستین برنامه عمرانی برنامه        

ازهـای  گذاری عظیمی برای تـأمین نی     ه قرار گرفته و سرمایه    هایی گسترده مورد توجّ    با اجرای طرح   روستائی و عمران    هتوسع
  . یابد اختصاص می زیرساختی و بهسازی روستاها

 مانند ایجاد نواحی صـنعتی و       روستائی توسعۀهای    عمرانی شامل تجارب جدید برای گسترش زیرساخت       ۀین برنام دوّم
 بـه ویـژه در نـواحی دارای روسـتاهای       روسـتائی این برنامه اصـالح نظـام اسـتقرار در محـیط            در  . های آبرسانی است   مجتمع
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هـای    خـدمات و زیرسـاخت  توسـعۀ د، ص شد که به دالیل متعدّ به تدریج مشخّ  . ه قرار گرفت  کوچک و پراکنده مورد توجّ    
دیگر ایجاد زیرساخت بـرای تمـامی       ود و از سوی     حدزیرا از یک سو منابع مالی م       ؛ر نیست  در تمامی روستاها میسّ    روستائی

هـا، متناسـب بـا        و زیرسـاخت    منطقی خـدمات   توسعۀبه همین جهت برای     . ی است روستاها، فاقد توجیه اقتصادی و بعضاً فنّ      
های  شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی روستاها، مطالعاتی انجام گرفت که نهایتاً به استاندارد کردن خدمات و زیرساخت                

 و فاصله انجامید که دارای الگویی سلسله مراتبی برای خدمات رسانی به فضاها و مراکز          جمعیّت ۀوجه به آستان   با ت  روستائی
  . )1378 ،مسعود شفیق ( ایران بودروستائی
شک برخورداری از آب آشـامیدنی،   گیرد، بی های جدید آبرسانی که به صورت مجتمع انجام می  زیرساخت توسعۀبا  

هـای مناسـبی    ختی بهسازی شـده و از زیرسـا  ئ مرکز روستا825ود  حد اخیر   دهۀهمچنین در   . افتپوشش بیشتری خواهد ی   
  ).3  شمارۀجدول( )همان (ستبرخوردار شده ا

   در ایرانروستائی زیرساخت های توسعۀ تحوّل دوره های -3جدول 
  

  ها  شاخص  زیرساخت ها
پیش از انقالب 

  اسالمی
  )1375تا سال (

  انقالب  اوّل  دهۀ
  المی اس

)67-1358(  

 انقالب دوّم  دهۀ
  اسالمی 

  )1378تا سال (
  اث راهحدا

  بهسازی و آسفالت راه
  کیلومتر
  کیلومتر

8000  
0  

49489  
6435  

76463  
23721  

  برق رسانی
  روستا

   تحت پوششجمعیّت
4327  

2907935  
18157  

8993513  
32300  

18038149  

  آبرسانی
  روستا

   تحت پوششجمعیّت
12000  

0  
22257  

0  
33274  

9767064  

  بهسازی
  روستا

   تحت پوششجمعیّت
0  
0  

0  
0  

825  
1865620  

  .1381، روستائیوزارت جهادکشاورزی، گزارش عملکرد معاونت عمران و صنایع : مأخذ
  

  روستائی توسعۀ کنونی عمران و وضعیّت -2-2
  راهبردها و سیاست های کنونی -الف

 سنجیده در ای  به شیوهروستائیهای   خدمات و زیرساختتوسعۀهای دولت ایران،   اخیر یکی از سیاست  دهۀاز ابتدای   
   :های زیر پیگیری شده است فعّالیّت دوّم ۀبدین منظور در خالل اجرای برنام.  بوده استروستائیمراکز 

 ؛روستائی در محیط جمعیّتاصالح الگوی استقرار  -1

 ؛ مستعدروستائی یکپارچه فضاهای توسعۀ -2

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  81    1383، تابستان    48های جغرافیایی، شمارۀ        پژوهش
  

 

 ؛روستائیهای  ت زندگی و سکونتگاهبهبود کیفیّ -3

 ؛روستائیایجاد نواحی صنعتی  -4

 ؛ها  سلسله مراتبی خدمات و زیرساختتوسعۀ برای روستائیساماندهی به فضاها و مراکز  -5

، صـنعتی کـردن     روستائی یکپارچه و پایدار     توسعۀ کنونی،   وضعیّتها و گرایش اصلی در        در سیاست  تحوّلترین   مهم
 خدماتی و زیرساختی ۀ زمین72ود حدبدین منظور .  استروستائیریزی سنجیده برای تجهیز مراکز  امه و برنروستائیمحیط 

 جمعیّـت هـای    ه به آستانه  این خدمات با توجّ   . گیرد های اجرایی کشور را دربرمی     های دستگاه  فعّالیّتشناسایی شده که اکثر     
ای،  هـای منطقـه   از سوی دیگر بـا انجـام بررسـی      .  شده است  بندی  سطح روستائیهای هموار و ناهموار       برای محیط  ،و فاصله 

ـ         بنـدی خـدمات و      بنـدی شـده کـه هماهنـگ بـا سـطح             سـطح  ،ی و فاصـله   جمعیّتـ ه بـه پوشـش      فضاهای همگـن نیـز بـا توجّ
 توسـعۀ نـشانگر الگـوی     ) 4(شمارۀ  جدول   .)1379 ،شورایعالی شهرسازی و معماری کشور    ( . است روستائیهای   زیرساخت
  .  ایران استروستائی سلسله مراتبی برای فضاها و مراکز روستائی خدمات ها و زیرساخت

  
   روستائی توسعۀ نقش نهادهای دولتی و غیردولتی در  -ب

 دولـت و نهادهـای دولتـی بـه ویـژه جهادسـازندگی              توسّط در ایران عمدتاً     روستائیهای    خدمات و زیرساخت   توسعۀ
د های دولتی متعـدّ    ، وجود دستگاه  روستائیهای    خدمات و زیرساخت   توسعۀل در   ترین مسائ  ا یکی از مهم   امّ. گیرد انجام می 

 ،مهندسـین مـشاور هـامون یـک     (رندای برخوردا ای مشابهه فعّالیّتی از  بوده و حتّفعّالاست که غالباً به صورت ناهماهنگ       
1381(.  

 ۀی انجام گرفته و به ویـژه در برنامـ         لّهای اخیر تالش وسیعی برای عدم تمرکز و ایفای نقش بیشتر نهادهای مح             در سال 
ـ        سـازمان  توسّط روستائی و عمران    هتوسعهای   ودی موجبات اجرای برخی از طرح     حدم، تا   سوّ ی فـراهم   هـا و نهادهـای محلّ

  . شده است
 بـا تـشکیل   های اخیـر   گرچه در سال؛ود و اندک بوده   حد، تاکنون بسیار م   روستائی توسعۀنقش نهادهای غیردولتی در     

ل های عمرانی به تدریج به این نهادهـای نوپـا و مـشارکتی، محـوّ                و نگهداری پروژه   ء که اجرا  هر شد  مقرّ روستائیای  شوراه
  . شود

  
  روستائی توسعۀ مشارکت و تجهیز منابع انسانی برای عمران و  -ج

دسـتیابی بـه     بـرای    شـک  بـی . شـود   تأکید می  توسعۀ جهتهای مردمی    لزوم مشارکت  بیش از پیش بر   در ایران   امروزه  
باید برای تشکیل آن تالش       اجتماعی یکی از منابع اساسی است که می        ۀ، سرمای روستائی پایدار در محیط     توسعۀهای   هدف
  .)1378 ،شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (کرد

تاها، های کاربردی در روسـ     همچنین گسترش آموزش  . ت در این زمینه است    اهمیّ ، گامی با  روستائیتشکیل شوراهای   
م  سـوّ  ۀگیریهـا در برنامـ     ایـن جهـت   . سـازد   و عمران روستاها فراهم می     هتوسع را برای    روستائیموجبات تجهیز منابع انسانی     
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  . ه قرار گرفته است ایران، مورد توجّتوسعۀ
گیـرد و    یان انجـام مـی    ئ با مشارکت روسـتا    روستائی و عمران    هتوسعهای    امروزه اجرای بخشی از طرح     ،به همین جهت  

  . شود ل میقسمتی از مراحل اجرا به مردم، محوّ
  
 توسعههای  انداز آتی و چالش چشم -3
  روستائی پایدار توسعۀچشم انداز آتی عمران و  -3-1

  روستائی  پایدارتوسعۀت  درازمدّۀها و برنام  دیدگاه -الف
 اسـت کـه تمـامی       روسـتائی ی مرکـز     در ایران تجهیز سلسله مراتب     روستائی پایدار   توسعۀ بلندمدت   ۀراهبرد اصلی برنام  

 هزار مرکـز    هشت در قریب    روستائیهای    انواع خدمات و زیرساخت    توسعۀ کشور را دربرگرفته و شامل       روستائیفضاهای  
 ی متفـاوت تجهیـز شـوند      جمعیّتـ  ۀر است در سه سطح متمـایز بـا آسـتان          ب، مقرّ این مراکز طبق الگوی مصوّ    .  است روستائی

  .)همان(
 جمعیّـت  میلیـون نفـر   25های اقتصادی برای قریب   تأمین امکانات و زیرساخت    ،تبلندمدّیگر برنامۀ   همچنین راهبرد د  

ی شده و امید است که متناسب بـا تـوان            تلقّ روستائی جمعیّت نگهداشت   حدّاست که   ) 1400سال   (توسعۀ در افق    روستائی
  .)1377 ،سازمان برنامه و بودجه (شوندگیری مناسب از منابع طبیعی، در روستاها ماندگار   و بهرهطیهای محی

ـ واول بایـد بـا    های درازمدت است کـه مـی       یگیر ، یکی دیگر از جهت    روستائی یکپارچه و پایدار محیط      توسعۀ ت بـه   یّ
 همـه جانبـه     توسـعۀ  آن، تجهیـز منـابع و        ۀت ژئوپولتیکی، پیگیـری شـود کـه الزمـ         یّ مستعد و یا دارای اهمّ     روستائیفضاهای  
  .  در فضاهای مذکور استتائیروسهای  زیرساخت

 توسـعۀ  آن   ۀت دیگـری اسـت کـه الزمـ        گیـری درازمـدّ    ، جهـت  روسـتائی  شهری و    ۀ یکپارچ توسعۀسرانجام تأکید بر    
  .  در کشور استروستائیهای مشترک شهری و  هماهنگ و موزون زیرساخت

  
  توسعهرهنمودهای اجرایی  -ب

 اقتـصادی  - اجتمـاعی توسـعۀ م  سـوّ ۀ در برنامـ روسـتائی  پایـدار  سـعۀ توت برای عمران و های بلندمدّ   به دیدگاه  هبا توجّ 
  .)1378 ،ریزی سازمان مدیریت و برنامه (ایران، رهنمودهای زیر مورد توجه قرار گرفته است

  ؛روستائی زیرساخت های اقتصادی در محیط توسعۀت به گسترش و ویّاول -1
 ؛روستائی توسعۀان و ت عمرگیری، نظام اجرایی و مدیریّ های تصمیم بازنگری شیوه -2
 ؛ خدمات و زیرساختتوسعۀت مردمی برای تقویت و ترغیب مشارکت و نهادینه کردن مدیریّ -3
 ؛روستائیهای  رسانی و ایجاد زیرساخت استقرار نظامی مناسب برای خدمات -4
گ شـهری و   یکپارچـه و هماهنـ  توسـعۀ  بـا تأکیـد بـر    روسـتائی  در محـیط  فعّالیّـت  و جمعیّـت ساماندهی به نظام استقرار   -5

 .یای و محلّ  در سطوح منطقهروستائی
 خـدمات  توسعۀف شده است که برای عمران و        م، دولت موظّ   سوّ ۀدر چارچوب رهنمودهای مذکور، طبق قانون برنام      

  )1380سمینار مشترک ایران و فرانسه  (، به اقدامات زیر مبادرت ورزدروستائیهای  و زیرساخت
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 در عرصـه هـای خـدمات رسـانی و ایجـاد             فعّـال طـات سـازمانهای دولتـی       تعیین نقش و قلمرو وظـایف و ارتبا        -1
  ؛های مشابه و موازی فعّالیّتد و حذف ظور سازماندهی مجدّ به منروستائیهای  زیرساخت

 بـه شـوراهای     روسـتائی  توسـعۀ  عمـران و     ۀ های اجرایی سازمانهای دولتـی در زمینـ        فعّالیّتاگذاری بخشی از    و -2
 ؛ت غیردولتیاسالمی و سازمانها و موسسا

  ؛ب طبق ضوابط و استانداردهای مصوّروستائی زیرساختها در محیط توسعۀرسانی و  خدمات -3
ه ئ به منظور ارا   روستائی توسعۀات غیردولتی تأمین کننده اعتبارات خرد و ایجاد صندوق های           حمایت از موسسّ   -4

  ؛روستائیهای   زیرساختعۀتوس ها، گسترش خدمات و فعّالیّتان جهت انجام انواع روستائیتسهیالت به 

 ؛ و حمایت از اجرای آنروستائی هماهنگ و موزون برای فضاهای توسعۀ برنامه های ۀتهیّ -5

 روسـتائی هـای     بـا ایجـاد زیرسـاخت      روسـتائی های خـصوصی و مردمـی در محـیط           حمایت از سرمایه گذاری    -6
 ؛مناسب

 
  روستائی پایدار توسعۀ چالش های اساسی -3-2

  روستائیت محیط تحوّالیرات و نابسامانی تغی -الف
 بوده و در سالهای آتی نیز کماکان این تحوّلت دستخوش دگرگونی و  اخیر به شدّ دهۀ ایران در چند     روستائی جامعۀ

 را در   روسـتائی ت تمامی عرصـه هـای زنـدگی         تحوّال اما آیا تاکنون این      ؛یابد ت با شتابی بیشتر گسترش و تعمیق می       تحوّال
 توسـعۀ  هدف یا دسـتاوردهای      تحوّل شده است؟ یا آیا این تغییر و         روستائی جامعۀییرات ساختاری در    برگرفته و موجب تغ   

   بوده است؟روستائی
 است، ولی بخش وسـیعی از  هتوسع برنامه های ر از راهبردها و حاصل اجرای متأثّتحوّلبی شک ابعادی از این تغییر و       

 تحـوّل  برای سازگاری با شرایط بسیار م      روستائی جامعۀهای    و گرایش  دجوش و ناشی از ضرورت ها     تغییرات نیز عمدتاً خو   
به بیان دیگر این تغییرات با برنامه ریزی و طبق نقشه پدید نیامده و نباید محصول برنامه ها و اقداماتی تلقی              . زمانه بوده است  

  .)همان ( شده استءاحی و اجرا طرّروستائی جامعۀ توسعۀشود که برای عمران و 
ای است که برای عمران و آبـادانی روسـتاها انجـام             سازنده  و جهاد  هتوسعهای   ی نفی برنامه  اه این رهیافت نه به معن     البتّ

 در  روسـتائی  جامعـۀ گرچه تغییرات خـود بـه خـودی         .  دارد روستائی جامعۀگرفته و نه تعبیری منفی از تغییرات خودجوش         
  .  و کشور پدید آورده استروستائی پایدار توسعۀای ها بسامان نبوده و چالش اساسی بر بسیاری از زمینه

  
  روستائی جامعۀ ضعف شناخت از -ب

رنـد و بـه    موثّجامعـۀ  ایـن  تحـوّل د درونـی و برونـی کـه بـر تغییـر و       و عوامل متعـدّ روستائی جامعۀهنوز شناخت ما از    
ی و کیفی   های کمّ   کشور نیز فاقد داده    نظام اطالعاتی . دهند، بسیار قلیل و ناچیز است       شکل می  هتوسعهای آن برای     گرایش

ای که گوناگونی، ویژگی بـارز آن اسـت و         هجامع.  است روستائی جامعۀ وضعیّتکارآمد و بهنگام برای تشخیص و تحلیل        
  .  داردیهر قلمرو از آن شرایط اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متمایز
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ـ .  کشور سرابی بیش نیـست     روستائی توسعۀی جامع، برای    ها ه و اجرای نقشه و برنامه     تهیّطی  در چنین شرای   ه تـدقیق   البتّ
 هجامعـ  در ایـن  تحـوّل هـای عمـومی تغییـر و      با جهت بخشی به گـرایش روستائی توسعۀ و هماهنگ برای     راهبردهایی کلیّ 

، امیـد  ئیروستاای محیط  ی و منطقه  های کنونی در جهت شناخت سطوح محلّ       با ساماندهی و شتاب به تالش     . ضروری است 
 در کـشور،  روسـتائی  پایـدار    توسـعۀ ریـزی    ای، جهـت برنامـه      و منطقه  ملّیهای   بندی است شرایط بالنسبه مطلوبی برای جمع     

  .)1381 ،مهندسین مشاور هامون یک (فراهم شود
  

   عهتوست فقدان ساختاری مناسب برای مدیریّ -ج
در .  اسـت روسـتائی  جامعۀت آن در ح زندگی و کیفیّ  ر سط ن بهبود مستمّ   فرآیندی چند بعدی و متضمّ     روستائی توسعۀ

ت مناسب بهداشت و درمـان و تغذیـه، فقـر کمتـر، محـیط      یان، آموزش بهتر، کیفیّ   ئاین تعبیر، همراه با افزایش درآمد روستا      
 ه مطمح نظـر بـوده کـ       روستائیق عدالت اجتماعی در محیط      ها برای تحقّ   زیست حفاظت شده و تساوی هرچه بیشتر فرصت       

  .)1371وی، . اچ. دی، مهندسین مشاور(نیست ر  فراگیری بدون ساختاری مناسب میسّتوسعۀق چنین تحق
هـای    با نگرش چندبعدی و هماهنگ همـواره یکـی از چـالش   روستائی توسعۀفقدان ساختار مناسب برای پیشبرد امور  

 فعّـال  سازمان مستقل با رویکردی متمـایز         عمدتاً روستائی توسعۀ زیرا برای هر یک از ابعاد        ؛ اخیر بوده است   دهۀاصلی چند   
ل ت اصـلی بـه سـازمان خاصـی، محـوّ     ی در مواردی که مأموریّ    حتّ. اند های بایسته نبوده   و هماهنگی بوده که غالباً در ارتباط      

 سعۀتوبه همین جهت ویژگی بارز      .  را دربرنگرفته است   توسهشده، صرفاً بسترسازیهای عمرانی موردنظر بوده و تمامی ابعاد          
ای گـسترده، بـه ویـژه در دو         ه  است که علیرغم تالش    هتوسعت  روستای کشور، بند از بند گسیختگی دیرینه و مزمن مدیریّ         

ـ              .  اخیر، دستاوردهای مطلوبی به بار نیـاورده اسـت         دهۀ تـری چـون ابعـاد       یایـن ناهمـانگی سـاختاری، نـه فقـط در ابعـاد کلّ
در ابعاد  .  ناهماهنگ است  هتوسعهای   در هر یک از ابعاد مذکور نیز، زمینه        بلکه   ؛ است هتوسع فیزیکی    و ، اجتماعی یاقتصاد

هـا    تولید و توزیع، همـاهنگی     ۀ مجموع های اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات و بین کلّ           بخش توسعۀاقتصاد بین   
ـ    ا فعّال از هم،    دی، مستقل  نیز سازمانهای متعدّ   روستائی توسعۀدر ابعاد اجتماعی و فیزیکی      . بسیار اندک است   ی از  ند کـه حتّ

  . های درون سازمانی نیز برخورار نیستند هماهنگی
  

  نابسامانی نظام استقرار -د
این نظام در خالل دورانی     .  در شرایط کنونی سازگار نیست     تحوّل و   هتوسع با الزامات    روستائینظام استقرار در محیط     

ر گرفته و امروزه بسیاری از عوامل تاریخی کـه در تکـوین آن مـوثّ   ات طبیعی و شرایط اجتماعی شکل    به دلیل مقتضیّ  مدید  
  . )1376 ، جهادسازندگیروستائیمعاونت عمران  (ت اجتماعی و تکنولوژیک از میان رفته اندتحوّالاند، به دلیل  بوده

ت تحـوّال ت دگرگـون شـده و دسـتخوش          اسـت، بـه شـدّ      روسـتائی  در محـیط     فعّالیّـت  اصلی   ۀکشاورزی که در زمین   
بـرداری   تکامل تکنولوژی، کاربرد ماشین و استفاده از ابزار و ادوات نوین موجب تغییراتی وسیع در بهـره                . ای است  گسترده

 روسـتائی از منابع آب و خاک شده و بستری مناسب برای پیدایش الگوهای جدید زیـست و اسـتقرار اجتمـاعی در محـیط         
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ود تکنولوژیک به ناچار در جـایی       حدهای م  تبع شرایط امنیتی و یا قابلیت     ها به     آبادی اگر در گذشته مقرّ   . فراهم کرده است  
های کوچک و پراکنده     ها، وجود آبادی   گرفت و یا اگر به دلیل پراکندگی منابع و دشواری دسترسی           نامناسب نیز شکل می   

تواننـد در شـرایط      نمـی هـایی     زیـرا چنـین آبـادی      ؛نیـست پـذیر    هـایی توجیـه    توجیه پذیر بود، امروزه پیدایش چنـین آبـادی        
هـای   دهـد، تعـادل    هـا را بـه هـدر مـی         ای از استقرار، سرمایه و انـرژی        چنین شیوه  . اجتماعی کنونی ماندگار باشند    -اقتصادی

 پایـدار برخـوردار     توسـعۀ انجامـد و سـرانجام از تـوان بایـسته بـرای              ریزد و به شرایط با ثبات نمـی         را بهم می   طیزیست محی 
هـای کوچـک و پراکنـده      نخست بـا جهـت بخـشی عقالیـی، از پیـدایش آبـادی             ۀبایست در وهل   رو می از این   . خواهد بود ن

 را سـامان    روسـتائی  ۀهای کوچک و پراکنـد     یابی و تجهیز فضاها و مراکز مناسب، جماعت        جلوگیری شود و سپس با مکان     
بـرداری بهینـه از منـابع و     بـرای بهـره   پدیـد آورد تـا شـرایط    روستائیداده و سازمان فضایی مطلوب برای استقرار در محیط  

  . ر شود میسّروستائی اجتماعی در محیط -ی پایدار اقتصادتوسعۀامکانات فراهم شده و 
  

  ای نوین اقتصاده  عدم گسترش بخش -ه
خـواهی مبتنـی بـر گذشـته          از یک محیط صرفاً طبیعی که غالباً بستر نوعی آرمـان            تا  نیز ضروری است   روستائی جامعۀ

بـراین اسـاس بایـد      .  یابـد  تحـوّل گرایی مبتنی بر آینده است،        واقع ۀهای شهری که گستر    ی کانون حیط کمابیش فنّ  است به م  
 بلکه شرایط الزم برای پیـدایی       ؛تر شود و روستا صرفاً جایگاه بخش کشاورزی نباشد          پیچیده روستائی جامعۀتقسیم کار در    

 فـراهم شـود تـا مـازاد اقتـصادی بدسـت آیـد و تـشکیل سـرمایه                    روسـتائی  جامعۀهای نوین اقتصاد نیز در       و گسترش بخش  
ی تحـوّل  چنـین    ۀالزمـ . ای درون زا و پایـدار برخـوردار شـوند          هتوسـع پذیر شود و بدین ترتیب روستاها نیز از رشـد و             امکان

اسـب بـا    ی من جمعیّتـ  مراکـزی کـه از تـراکم         ؛ است روستائیهای توانمند در محیط      تجدید ساختار فضایی و پیدایش کانون     
  . )همان (های خود رشد یابند تکای قابلیّهای تولیدی منسجم برخوردار بوده و به اتّ ع و سازمانهای متنوّ فعّالیّت
  

  های تأمین اشتغال تیّدوحد م-و
های شغلی جدید داشته     تواند نقش چندانی در ایجاد فرصت      تی در روستا به ویژه بخش کشاورزی، نمی       های سنّ  فعّالیّت

 اشتغال  ،های کارشناسانه  بندی براساس جمع . های صنعتی و خدماتی است      بخش هتوسعمین اشتغال در روستا مستلزم      تأ. باشد
هـای صـنعتی روسـتا       فعّالیّـت  میلیون نفر تثبیت شده، ولی اشـتغال در          سه حدّکشاورزی تا پایان قرن حاضر میالدی نهایتاً در         

 میلیـون شـغل     دوهای باقی مانده باید       یعنی در خالل سال    ؛ن نفر افزایش یابد   ویلیم 5/3ود  حد میلیون نفر به     5/1بایست از    می
 جمعیّـت  میلیـون نفـر      25 ایجاد شود تا نگهداشـت       روستائی میلیون شغل خدماتی در مراکز و فضاهای         5/1صنعتی و بالغ بر     

  .)همان (ر گرددسبه مناسب میسّ با نرخ سرباری بالنّروستائی
  

  سانی به روستاها ر های خدمات محدودیّت -ز
 هزار آبادی خرد و کالن به ویژه هزاران آبادی کوچک و            65رسانی به تمامی     ت منابع و امکانات، خدمات    ودیّحدبا م 
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اقل حـدّ ی برای برخـورداری از      جمعیّتهای مناسب    بسیاری از روستاها فاقد آستانه    . ناپذیر است  مقدور و توجیه   پراکنده، غیر 
هـایی در   از سوی دیگر در شرایط کنونی نه عادالنه است و نه منطقی که انـسان            . باشد  ضرور  می    و یّهاوّلخدمات یا خدمات    

بهـره باشـند و یـا بـه امکانـات الزم       این سرزمین با محنت و دشواری بسربرند و از خدمات ضرور بهداشـتی و آموزشـی بـی         
  . دسترسی نداشته باشند

رسـانی بـه روسـتاها را گـسترش           خدمات ۀاند که دامن   تالش کرده گران  های اخیر با مشکالت بسیار، جهاد      ه در سال  البتّ
ها چندان منطقی بـه نظـر        المقدور نقاط بیشتری را پوشش دهند، ولی به دلیل مشکالت عدیده، تداوم این تالش              یداده و حتّ  

بـرداری از    اکثر بهـره  حـدّ ود به هدر نـرود و       حدهای م  رسد، مگر آن که مبتنی بر نظام سنجیده باشد و امکانات و انرژی             نمی
  . ر شودهای زیربنایی و خدماتی میسّ گذاری سرمایه
  

  ت سرزمین و کاربری اراضی نابسامانی در مدیریّ-ح
رات  مناسـب، قـوانین و مقـرّ   ۀ بسیار نابسامان است و برای کاربری اراضی به شـیو          روستائیت سرزمین در محیط     مدیریّ

ها به دلیل ابهام     فعّالیّت توسعۀابط ساخت و ساز، وجود ندارد از یک سو پیشبرد و            ، انواع کاربریهای مجاز و ضو     1بندی طبقه
هـای نامناسـب بـه ویـژه تبـدیل و            م بوده و از سوی دیگـر بـا کـاربری          أهای بسیار تو   گیری با دشواری   د مراجع تصمیم  و تعدّ 

   .  ه استای پدید آمد های گسترده نابسامانی...) اراضی مزروعی، مرتعی و (تخریب منابع 
  

  یئای تولید در محیط روستا وری از منابع پایه  بهرهء عدم ارتقا-ط
. شـود  ای مناسـب اسـتفاده نمـی    ی به شیوهئای در محیط روستا و خاک، از این منابع پایهت منابع آب ویّحده به م با توجّ 

هـای بـا     ری از سوی دیگـر، چـالش      بردا حت بهره تت راندمان آبیاری از یک سو و قطعه قطعه بودن اراضی            اتالف آب و قلّ   
  .)1378 ،مسعود شفیق ( در کشور استروستائی پایدار توسعۀت برای اهمیّ

  
   اجتماعیۀ دشواری های مشارکت و تشکیل سرمای -ی

 هتوسـع ها و فرآیند     یان در تمامی عرصه   ئ، جلب مشارکت روستا   روستائی پایدار   توسعۀهای دیرینه برای     یکی از چالش  
هـای   گری دولت در عرصه یشک اعمال اصالحات نهادی و کاهش تصدّ   بی.  است روستائینی در محیط     مد جامعۀو بسط   

ریزی و حمایت از نهادهای مشارکتی       ی و پی   امور محلّ  ۀان در ادار  روستائیاجرایی، مستلزم وجود نهادی برای افزایش نقش        
 عمـالً  روسـتائی  توسـعۀ ه، بر این بـاور جهـانی در   در ایران نهاد جهادسازندگی با کسب تجارب ارزشمند در این زمین  . است

  . یابد  اجتماعی در روستاها سامانی نمیۀدست یافته که بدون سازمانی کارآمد و مردمی، تجهیز سرمای
  

  گیری نتیجهخالصه و 

                                                                                                                                                          
 

1- Zoning 
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ز  میلیون ا  23 بسیار بطئی افزایش یافته و اینک        روستائی جمعیّتعلیرغم کاهش چشمگیر سهم روستانشینی در کشور،        
برنـد و اشـتغال نیمـی از شـاغلین            بـسر مـی    روستائی هزار آبادی کوچک و بزرگ       68ود  حد میلیونی کشور در     60 جمعیّت
  .  نیز کشاورزی استروستائیهای  آبادی

بینـی   ت دستخوش تغییر و دگرگونی بوده که با تحلیل روند این تغییرات پیش   به شدّ  روستائی جامعۀ اخیر   دهۀدر چند   
 توسـعۀ هـای عمـران و       گرچـه در تغییـرات حاصـله، برنامـه        . کان این تغییرات با ابعادی گـسترده تـداوم یابـد           کما  تا شود می

ای از تغییرات، خود جوش و ناشـی از ضـرورتها و       انتظار نبوده و سهم عمده     حدّ ولی این تأثیر در      ؛اند ثمر نبوده   بی روستائی
  .  زمانه بوده استتحوّلار م برای سازگاری با شرایط بسیروستائی جامعۀهای  گرایش

 و فقـدان سـاختاری مناسـب بـرای     روستائی جامعۀ از یک سو ناشی از ضعف شناخت از    وضعیّتهای اصلی این     ریشه
رسـانی و همچنـین    ، و از سوی دیگر ناشی از نابسامانی نظام استقرار و دشواری خـدمات             روستائی در محیط    توسعۀت  مدیریّ

  . های شغلی جدید در روستاهای کشور بوده است اد و ایجاد فرصتهای نوین اقتص عدم گسترش بخش
هـای مـشارکت و     دشـواری ،تـرین آن    اسـت کـه مهـم      روستائی توسعۀای اساسی دیگری نیز فراروی      ه ک چالش ش بی

  . ت اسروستائی به ویژه تولید کشاورزی در محیط ؛وری از منابع پایدار تولید تشکیل سرمایه اجتماعی و عدم ارتقاء بهره
  :توان در چهار زمینه به قرار زیر جمع بندی نمود  را میروستائی پایدار توسعۀهای اساسی برای  رویهم رفته چالش

سـازی   ریـزی کـاربری اراضـی، یکپارچـه        مدیریت سـرزمین، برنامـه    (ت منابع   چالشای موجود برای تجهیز و مدیریّ      -1
  ؛) آبۀوری به ویژه در زمین اراضی وافزایش بهره

  ؛)روستائی توسعۀت  اجتماعی و مدیریّۀ و تأمین اشتغال، تشکیل سرمایجمعیّتنگهداشت (های اجتماعی  لش چا-2
  ؛)گسترش خدمات نوین، صنعتی شدن روستا، تشکیل سرمایه و تأمین منابع مالی( چالشای اقتصادی -3
 روسـتائی ی فـضاها و مراکـز       و سـامانده   روسـتائی الگوی استقرار، آمایش فضاهای     (های فیزیکی و کالبدی       چالش -4

  .)ها  زیرساختتوسعۀبرای گسترش خدمات و 
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www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  89    1383، تابستان    48های جغرافیایی، شمارۀ        پژوهش
  

 

، گزارش جمع بندی نتـایج ارائـه شـده بـه شـورای همـاهنگی عمـران        .)1376( بندی روستاهای کشور    طرح سطح  -16
   .وزارت جهادسازندگی، روستائی کشور، معاونت عمران روستائی

  .ان، همروستائی طرح ساماندهی فضاها و مراکز -17
  .، همانروستائی و عمران توسعۀ تعیین خطوط استراتژی -18
، روسـتائی مـران   ، مشاورین هامونپاد، معاونـت ع     اوّل، مطالعات مرحله    )1375(  طرح سطح بندی روستاهای کشور     -19

  .وزارت جهادسازندگی
  . ، همانوضعیّت، گزارش تشخیص روستائی طرح ساماندهی فضاها و مراکز -20
، سـنتز مطالعـات، گـروه       اوّل، مجموعـه    )1370(  عشایری ایـران   جامعۀ اقتصادی   - اجتماعی توسعۀمع   مطالعات جا  -21

  .تی هامون، سازمان برنامه و بودجهمطالعا
  .، همانروستائی طرح ساماندهی فضاها و مراکز -22
  .، همانروستائی طرح ساماندهی فضاها و مراکز -23
  . همان در ایران، روستائی زیرساخت های توسعۀ -24
  .، خسرو خسروی، انتشارات پیام)1353(یران  اروستائی  شناسی جامعۀ -25
  .مطالعات ناحیه ای، سازمان برنامه، مسعود شفیق، دفتر )1358(  در ایرانروستائی عمران -26
  . زیرنویس التین-27
  . زیرنویس التین-28
  .، سازمان برنامه)1346(  ارزیابی برنامه سوم عمرانی کشور-29
  . ، سازمان برنامه)1350(هارم عمرانی کشور  ارزیابی برنامه چ-30
  . در ایران، همانروستائی عمران -31
  . سازمان برنامه)1352(پنجم عمرانی کشور  در برنامه روستائیان  عمر-32
  . ان برنامهای، سازم عات ناحیه، مسعودشفیق، دفتر مطال)1353( ریزی  از دیدگاه برنامهروستائیحوزه های عمرانی  -33
  . ، همانروستائی توسعۀ نقش جهادسازندگی در بخش کشاورزی و -34
  . در ایران، همانروستائی زیرساختهای توسعۀ -35
، وزارت روســتائیمــران ، مــستندات برنامــه ســوم عمرانــی، معاونــت ع)1377(  کــشورروســتائی عملکــرد عمــران -36

  .جهادسازندگی
  . یران، همان در اروستائی زیرساخت های توسعۀ -37
، سـازمان برنامـه و      )1372(می ایـران     اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـال          توسعۀ دوّم مستندات برنامه    -38

  .بودجه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  های عمران و توسعۀ روستائی در ایران  روند تحوّل و چالش    90
 

 

، )1379( )مـصوب شـواریعالی شهرسـازی و معمـاری ایـران          ( مقررات شهرسازی و معماری و طـرح هـای جـامع             -39
  . و معماری، وزارت مسکن و شهرسازیهرسازیدبیرخانه شواریعالی شهرسازی و معماری، معاونت ش

اور هـامون یـک، وزارت      ، مهندسـین مـش    )1381( روسـتائی  هـای عمرانـی در منـاطق         فعّالیّـت  ارزیابی برنامه ها و      -40
  .جهادکشاورزی

  . ، همانروستائی جامعۀ توسعۀ مسائل اجتماعی -41
  .)1378 (انداردهای خدمات رسانی، مصوبه شورایعالی شهرسازی در زمینه سطح بندی روستاها و است-42
  . ، همانروستائی، فصل عمران توسعۀتندات برنامه سوم  مس-43
  .ریزی، سازمان مدیریت و برنامه )1378(  در برنامه سومروستائیعمران  -44
  . ، همانتوسعۀ مستندات برنامه سوم -45
  .، تهرانروستائی پایدار توسعۀبرای ، سمینار مشترک ایران و فرانسه )1380(  در ایرانروستائی توسعۀ -46
  . ، همانروستائی های عمرانی در مناطق فعّالیّت ارزیابی برنامه ها و -47
ز تحقیقـات   ، ترجمه سید جوادمیر، مرک     DHV، مشاورین   )1371( روستائی رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز       -48

  .روستائیو بررسی مسائل 
  .  کشور، گزارش جمع بندی نتایج طرح سطح بندی روستاهای کشور، همانیروستائ شورای هماهنگی عمران -49
  .  کشور، همانروستائی شورای هماهنگی عمران -50
  . ، همانروستائی طرح ساماندهی فضاها و مراکز -51
  .  در ایران، همانروستائی زیرساخت های توسعۀ -52
  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

