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  هاي محیطی در توسعه پایدار نواحی روستاییتحلیلی بر نقش توانمندي
  1(مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان رستم) 

 
  2الدینیعلی شمس ،1دکتر مسعود مهدوي

  
  وم و تحقیقات تهرانریزي روستایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علاستاد جغرافیا  و برنامهـ 1

  وم و تحقیقات تهرانریزي روستایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیا و برنامهآموخته دکتري جغرافدانشـ 2

  
  چکیده

دستیابی به وضعیت قابل قبولی از فرایند رشد، توسعه و تعالی در جوامع انسانی اعم از شهر و روستا نیازمند      
باشد. در هاي موجود در آن فضا میلیتگیري از قابریزي بر پایه شناسایی محیط و بهرههاي برنامهمهیا نمودن زمینه

تواند هاي روستایی کشور میهاي انسانی و طبیعی موجود در عرصهاین راستا شناخت، بررسی و تحلیل توانمندي
هاي انسانی مطرح گردد. مقاله پیش رو با تکیه بر به عنوان زیربنا و اصلی مهم در روند توسعه پایدار این سکونتگاه

پایدار روستایی؛ به توصیفی بر آن است تا ضمن بررسی مفاهیم توسعه –دي و به شیوه تحلیلیرویکردي کاربر
انسانی) روستاهاي بخش مرکزي شهرستان رستم در جهت  –هاي محیطی (طبیعیمعرفی و تجزیه و تحلیل قابلیت

اطالعات به دو صورت آوري هاي جمعیتی بپردازد. در این راستا جمعدستیابی به توسعه پایدار در این کانون
هاي مورد بررسی در این مقاله را نیز تحلیل اطالعات طبیعی اعم اي و میدانی صورت گرفته است. شاخصکتابخانه

از ساختار زمین، توپوگرافی، منابع خاك و آب به همراه وضعیت انسانی همچون سطح سواد، میزان مشارکت 
گردد. هاي بخش کشاورزيِ روستاهاي مورد مطالعه را شامل میابلیتها و قمعرفی توانتر از همه روستائیان و مهم

پایدار در روستاهاي  هاي توسعهدر نهایت تالش است به ارائه راهکارهاي الزم به منظور فراهم آوردن زمینه
هاي نتایج تحقیق گواه از آن است که مجموعه روستاهاي این شهرستان به لحاظ ویژگی شهرستان اقدام گردد.

خدماتی وابسته  –هاي کشاورزي و عملکردهاي اقتصاديمحیطی داراي قابلیت باالیی جهت انجام و توسعه فعالیت
باشند. که این پتانسیل در کنار بسط و گسترش فعالیت صنایع تبدیلی و تکمیلی همراه با رونق بخشیدن به به آن می

ها و جانبه روستاییان زمینههنگ توأم با مشارکت همهتواند با مدیریتی خردمندانه و همابخش تجارت در منطقه می
  شرایط دستیابی به توسعه پایدار منطقه را فراهم بیاورد.

  : روستا، توسعه روستایی، توانمندي محیطی، توسعه کشاورزي، شهرستان رستم.کلید واژه ها
  

  مقدمه: 
کفی براي همه افراد جامعه و همچنین دستیابی زایی و درآمد مُبرخورداري از سطح قابل قبولی از رفاه، اشتغال     

مداران در کشورهاي جهان به ویژه جوامع در حال ریزان و سیاستترین اهداف برنامهبه آبادانی و توسعۀ ملی از مهم
گردد. به عبارت دیگر تالش به منظور کاهش فقر و تأمین رفاه اجتماعی براي عموم مردم در توسعه محسوب می

                                                        
ه مستخرج از رساله دکترایی است که به راهنمایی آقاي دکتر مسعود مهدوي در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات . این مقال 1

 تهران تهیه شده است. 
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- هاي مهم در رسیدن به توسعۀ هاي رشد و توسعه در نواحی جغرافیاییِ یک سرزمین از اولویتبرنامه قالب اجراي

بایست باشد. به منظور برقراري عدالت فضایی و اجراي برابري در روندِ تحول و توسعه جامعه میپایدار ملی می
ریزان و مدیران قرار مع در کانون توجه برنامهوضعیت معیشتی و رفاهی روستائیان بعنوان فقیرترین افراد اینگونه جوا

اي برخوردار بوده که بگیرد. در اقتصاد سیاسی ایران روستا و روستانشینی همواره از چنان اهمیت و جایگاه ویژه
- )، اما در دهه2، ص 1382سرنوشت کشور در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است (آسایش، 

ها در قبل و بعد از انقالب همچون میل به هاي دولتها و برنامهدلیل مسایل ناشی از اجراي سیاستبه هاي اخیر 
اجتماعی  –نمودن جامعه؛ و همچنین تضعیف و تخریب بنیانهاي زیستی و اقتصادينوسازي، شهرنشینی و صنعتی

 کونتگاهی از چرخۀ رشد و توسعههاي سانسانی این کانون –روستاها به واسطۀ بروز پیامدهاي ناخوشایند طبیعی
رفاهی  –اند، که این موضوع سبب پدید آمدن فقر، نابرابري میان شهر و روستا و مشکالت معیشتیعقب افتاده

هاي روستایی کشور و تأمین خدمات و تسهیالت کافی به بنابراین توجه به عرصهبیشمار براي روستائیان شده است. 
هاي بخش اول و چه ها و بویژه فعالیتتایی، چه به دلیل ضرورت گسترش فعالیتسازي واحدهاي روسمنظور فعال

هاي مختلف و نیز مرتبط ساختن سکونتگاههاي روستایی به دلیل سازماندهی صحیح امکان تثبیت جمعیت در عرصه
توانا و د (ضیاءنمایناپذیر میپایدار ناحیه؛ امري جدي و اجتناب عام نظام سکونتگاهی کشور و توسعهبه شبکه 
هاي گسترده و در عین حال پراکنده طی سالهاي پس از ها از اجراي برنامه). اگر چه بررسی48، ص 1389همکاران، 

هاي روستایی انقالب در زمینه رفع محرومیت، بهسازي و عمران روستایی با تخصیص اعتبارات الزم در زمینه برنامه
رسد همچنان محرومیت، فقر و نابرابري در مناطق روستایی حاکم باشد کند. با این حال به نظر میحکایت می

توان در مسائل و هاي این وضعیت را میاي که آثار و نشانه). به گونه28، ص 1388زاده و همکاران، (حسن
آمدن بازده تولیدات کشاورزي، مشکالت مناطق روستایی از جمله متالشی شدن اقتصاد معیشتی روستاها، پایین

کاهش درآمد، بیکاري فزاینده، مهاجرفرستی و تخلیه جمعیتی، وجود محرومیت، فقر و نابرابري، فقدان دسترسی به 
گرایی، امکانات بهداشتی و آموزشی، وابستگی روزافزون به حمایتهاي اجتماعی دولت، افزایش روحیه مصرف

با ). 3-24، ص 1383شاهده نمود (رضوانی، تخریب محیط زیست، عدم توانایی در مواجه با بالیاي طبیعی و ... م
(با  زيیرعنی برنامهیانسانی،  عی ویده طبیچین عوامل پییص و تعیمنوط به تشخکه توسعه  ينهادینهاصل توجه بر 

(مهدوي و همکاران،  باشدتوسعه می خودِ  که مقدم بر تکیه بر شناسایی توانها و تنگناهاي موجود در هر مکان)
هاي سکونتگاهی کشور اعم از شهرها و روستاها شناخت پایدار در عرصهراي دستیابی به توسعه ب). 25، ص 1384

از  داشتن شناختی جامع و به عبارت دیگر بررسی، ارزیابی وضع موجود و ترسیم فضاي مطلوب ضروري است.
-برنامه فرایند در نگناهاي محیطیها و تقابلیت نیز تجزیه و تحلیل و روستایی هاي موجود در نواحیها و پتانسیلویژگی

از آنجائیکه محور اصلی فعالیت ساکنین روستاهاي شهرستان رستم  دارد. اهمیت بسزایی توسعۀ روستایی ریزي
اي از نظر درآمدِ روستاییان را به خود اختصاص باشد، این بخش سهم عمدههاي وابسته به آن میکشاورزي و فعالیت

- اك حاصلخیز، بارندگی و دماي مناسب، وضعیت توپوگرافی در این محدوده همۀ زمینهدهد. با توجه به وجود خمی

صحیح  ریزيرو چنانچه با برنامههاي مساعد را براي گسترش فعالیت در بخش کشاورزي فراهم آورده است. از این
این بخش استفاده نمود،  و استفاده از امکانات و تکیه بر فعالیت کشاورزي بتوان بصورت عقالئی از توانهاي محیطی
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دامی و افزایش راندمان در واحد سطح منطقه  –توان به افزایش سطح زیرکشت محصوالت و تولیدات زراعیمی
امیدوار بود. که این فرایند به افزایش درآمد روستائیان، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و تثبیت جمعیت در روستاهاي 

  مورد مطالعه منتهی خواهد شد.  
توصیفی انجام گرفته است، تالش است  –با تکیه بر رویکردي کاربردي و به شیوه تحلیلیدر این پژوهش که        

انسانی) روستاهاي بخش مرکزي شهرستان  -جانبه از کلیه توانمندیها و تنگناهاي محیطی (طبیعیبا شناختی همه
آبادي سکونتگاهی به ارائه راهکاري  91و با هاي رستم یک و رستم درستم از توابع استان فارس در محدوده دهستان

سازنده در راستاي دستیابی به روند توسعه پایدار روستایی در این ناحیه اقدام گردد. بعبارت دیگر این مطالعه 
هاي محیطیِ ناحیه روستایی مورد مطالعه اعم از طبیعی و ها و پتانسیلدرصدد است با شناخت و بررسی تمامی بنیان

هاي به ارائه پیشنهادات الزم به منظور فراهم آوردن زمینه» فعالیتهاي کشاورزي«ویژه قابلیتهاي توسعه  انسانی به
  گردد:پایدار در روستاهاي این شهرستان اقدام نماید. در این راستا فرضیه زیر مطرح می رسیدن به توسعه

تواند با افزایش تولید و تیار دارد؛ میو بالفعلی که در اخ هاي بالقوهبخش کشاورزي با تکیه بر توانمندي -
 پایدار روستاهاي شهرستان را سبب گردد.  درآمدزایی موجبات درآمدزایی و توسعه

  روش تحقیق:
باشد. با توجه به موضوع تحلیلی می –نوع تحقیق در این پژوهش کاربردي و روش بررسی در آن توصیفی      

اي از  باشد. در شیوه کتابخانهاسنادي و میدانی می -ايورد نیاز کتابخانهتحقیق تکنیک گردآوري آمار و اطالعات م
هاي آماري، نتایج سرشماري عمومی هاي منتشر شده توسط سالنامهها، تحلیل دادهنامهکتابخوانی، بررسی مقاله، پایان

تفاده شده است. اس 1384و نیز سرشماري کشاورزي شهرستان ممسنی در سال  1355-85نفوس و مسکن سالهاي 
 با تکیه بر روشهاي حضور در منطقه، مشاهده و مصاحبه صورت گرفته است.ها آوري دادهدر شیوه میدانی نیز جمع

و  1رستم  محدوده جغرافیایی مورد پژوهش را شهرستان رستم و جامعه آماري آن را مجموعه روستاهاي دهستان
هاي مورد بررسی در این مقاله را تحلیل شاخصدهد. می از توابع بخش مرکزي این شهرستان تشکیل 2رستم 

تر توانمندیهاي طبیعی (اعم از توپوگرافی، منابع خاك، آب) به همراه وضعیت انسانی (جمعیت، سطح سواد) و مهم
معرفی توانها و تنگناهاي بخش کشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري) در روستاهاي مورد مطالعه را شامل از همه 

استفاده تر از توانمندیها و تنگناهاي موجود در ناحیه مورد مطالعه از ارائه جدول براي دریافت تحلیلی دقیقگردد. می
 شده است. 

 مبانی و ادبیات نظري:

  پایدار روستایی:     توسعه 
ر حال رویه شهرها همگام با کاهش اهمیت روستاها به خصوص در کشورهاي دگسترش شهرگرایی و رشد بی       

که اي در وضعیت زندگی روستانشینان و شهرنشینان گردیده است. به طوريهاي پردامنهتوسعه موجب دگرگونی
آمدن سطح زندگی روستائیان و ارائه نامناسب کاهش جمعیت روستایی، رها شدن بسیاري از زمینهاي زراعی، پایین
کز شهري، افزایش نابرابریهاي شهر و روستا، خدمات عمومی و رفاهی در سکونتگاههاي روستایی نسبت به مرا

اختالفات طبقاتی و بسیاري از معضالتی که گریبان شهرها و روستاها را گرفته مستقیماً ریشه در نارسائیها و مسائل 
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هاي روستایی به لحاظ کارکرد اقتصادي در طی بیش از ). همچنین سکونتگاه1،ص1381روستائی دارد (سعیدي، 
هویتی و عدم برخورداري از اند. در نتیجۀ این بیریزي در کشور از جایگاه خاص برخوردار نبودهمهپنجاه سال برنا

ریزي و نیز مسائل حاد روستاها از لحاظ برخورداري از خدمات زیربنایی و روبنایی و جایگاه مناسب در نظام برنامه
سهم جمعیت آنها کاسته شده و الگوي جمعیتی روز از  توسعه فعالیتهاي اقتصادي، اشتغال و سطح زندگی، روز به

هاي روستایی و رفع فقر از رو تالش در جهت توسعه محیطکشور از روستایی به شهري تغییر یافته است. از این
هاي توسعه ملی مبدل گردید. در کشور ما نیز ترین برنامهچهره و کالبد این سکونتگاههاي انسانی به یکی از مهم

به امر روستا و توسعۀ آن از سوي دولت؛ از چند دهۀ پیش احساس و در غالب موارد بعنوان ضرورت پرداختن 
). در این راستا اگر هدف اصلی از توسعه 53، ص 1380محور سیاستهاي توسعه تلقی شده است (شکوري، 

د نیازهاي اساسی توانند با تالشهاي خوهاي جمعیت روستایی بدانیم که اکنون نمیروستایی را توانا ساختن توده
به معناي عام آن، » مفهوم توسعه«)، در چارچوب روند تحولی Hunter, 1980,p 4زندگی را برآورده سازند (

نیز در گذر زمان دچار تغییر و تحول گردید؛ زیرا پارادایم قدیم توسعه روستایی منجر به » مفهوم توسعه روستایی«
عدیل نابرابریها در جهت کسب فرصتهاي برابر از حیث منافع و منابع، افزایش و توزیع عادالنه درآمد، کاهش فقر، ت

ریزي نشده سازي و فرایند برنامهافزایش همه جانبه کیفیت زندگی، مشارکت مؤثر مردم و نهادهاي محلی در تصمیم
ه چارچوب در مباحث توسع» پایداري«رو به تأسی از پارادایم ). از این6، ص 1381است (مؤسسه توسعه روستایی، 

اي توأمان و یکپارچه مطمع نظر تئوري توسعه پایدار اجتماعات روستایی و انسان روستایی با زمین زیر پایش به گونه
ریزي روستایی منجر به تحول اساسی در این عرصه ي توسعه در حوزه برنامهقرار گرفت. بدین منوال تراوش اندیشه

پایدار و فصل مشترك آن با رفاه اجتماعی زمینه تقویت رویکرد  توسعهگردیده است. تکامل مفهومی توسعه در قالب 
، 1382افتخاري و همکاران،  الدینجدیدي در روستاها شده که چالشهاي فکري خاصی را به دنبال داشته است (رکن

که پایداري در توسعه روستایی توسط بانک جهانی به صورت بهبود شرایط زندگی در مناطق ). بطوري66ص
در چارچوب » مانفرد زیلر«). همچنین World Bank, 2001,p 12روستایی و کاهش فقر تعریف گردید (

مفهومی توسعه روستایی با رویکرد توسعه پایدار معتقد است: توسعه روستایی در شرایطی مبتنی بر توسعۀ پایدار 
 ,Zellerعمل نماید (» ایداري محیطیپ«و » رشد اقتصادي«، »برابري«خواهد بود که بر اساس سه بعد و محور عمدة 

ترین  شود که مهمدر شرایط نوین کارکرد، اهمیت و ضرورت شاخصهاي توسعه پایدار از آنجا ناشی می). و 2006
ها، آثار و نتایج توسعه و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت به سوي توسعه پایدار ابزار براي رصد نمودن سیاستها، برنامه

 روستایی پایدار توسعه ترتیببدین ).7، ص 1385مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ)، ( باشندمی روستایی

  و  قابلیتها  با  همساز فعالیتهاي ترغیب  و  سازيزمینه طریق از  را روستایی حیاط جانبه همه ارتقاي  که: است فرایندي
 توسعه هدف ترینمهم رابطه این ). در6، ص 1381، دهد (مؤسسه توسعه روستاییمی قرار  تاکید  محیطی مورد تنگناهاي

 بهبود  بر  خاص  با تأکید  فعلی، و  آینده نسل براي زندگی هايعرصه کردن زیست قابل از:  بود  خواهد عبارت پایدار روستایی
برداشتی  ینچن با  .)Pomeroy, 2002,p 5و نیز افزایش رفاه اجتماعی ساکنین روستا ( محیطی -انسانی روابط مداوم 

هاي زیر جانبه اجتماعات روستایی در قالب بدیلو در چارچوب تئوریک، توسعه پایدار روستایی باید به توسعه همه
  منجر شود:
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 برداري از منابع طبیعیمدیریت پایدار و متوازن در بهره 

 ارتقاي کیفیت زندگی و کاهش فقر 

 نتخاب به ویژه براي زنان و جوانانگسترش مشارکت مؤثر، افزایش فرصتهاي برابر و دامنه ا 

 هاي روستاییهاي انسانی در محیطتوسعه و ارتقاي سرمایه 

 سازي در اقتصاد روستاییوري در کشاورزي، استحکام رشد اقتصادي و تنوعارتقاي بهره 

  ،ص 1389یکپارچگی و پیوند موزون جوامع و فضاهاي روستایی با کلیت سرزمین (وثوقی و همکاران ،
 و یافتگیتوسعه معظل از رفت راه برون تنها را فقرزدایی و زاییاشتغال همواره که است آن میان این در اساسی نکتۀ). 27
از  گوناگونی هايجنبه روستایی پایدار توسعه آنکه اند، حالآورده شمار به روستایی هايعرصه در توسعه ناپایداري یا

تا  1تصویر شماره  ). در19-20، ص 1377(سعیدي،  شودمی شامل توسعه و تحول شرایط زندگی روستایی را
  حدودي به این اهداف اشاره شده است.

  اهداف راهبردي و به هم مرتبط توسعه پایدار روستاییاهداف راهبردي و به هم مرتبط توسعه پایدار روستایی، ،   ))11شماره (شماره (تصویرتصویر

  اهداف اجتماعیاهداف اجتماعی  اهداف اجتماعیاهداف اقتصادی اهداف اقتصادی اهداف اقتصادی 

 بهبود کيفيت زندگي -
 توسعه و مراقبت از -

داراييها يا سرمايه هاي 
انساني و اجتماعي 

 ظرفيت سازي نهادي -
سامان مطلوب مديريت (

توسعه روستايي، نهادها و 
) تشکلهاي محلي

 توسعه مشارکت مردم  در -
بويژه (امور مربوط به خود 

)زنان  و اقشار حاشيه اي

 بهبود کيفيت زندگي -
 توسعه و مراقبت از -

داراييها يا سرمايه هاي 
انساني و اجتماعي 

 ظرفيت سازي نهادي -
سامان مطلوب مديريت (

توسعه روستايي، نهادها و 
) تشکلهاي محلي

 توسعه مشارکت مردم  در -
بويژه (امور مربوط به خود 

)زنان  و اقشار حاشيه اي

 بهره وري، رقابت پذيري و -
رشد پايدار 

 تنوع اقتصادي و اشتغال -
سودمند 

 افزايش درآمد و توزيع -
عادالنه آن 

 فنآوري سازگار با محيط -
 توسعه موزون زيرساختهاي-

اجتماعي ـ اقتصادي 
 تواناسازي براي رفع فقر-

 بهره وري، رقابت پذيري و -
رشد پايدار 

 تنوع اقتصادي و اشتغال -
سودمند 

 افزايش درآمد و توزيع -
عادالنه آن 

 فنآوري سازگار با محيط -
 توسعه موزون زيرساختهاي-

اجتماعي ـ اقتصادي 
 تواناسازي براي رفع فقر-

 بهره وري پايدار و متوازن از منابع پايه سرزمين-
 حفاظت و بهبود تنوع زيستي -
بهبود سالمت محيطي -
کاهش آسيب پذيري -
بهبود ظرفيت نهادي برا ي مديريت محيط-

 بهره وري پايدار و متوازن از منابع پايه سرزمين-
 حفاظت و بهبود تنوع زيستي -
بهبود سالمت محيطي -
کاهش آسيب پذيري -
بهبود ظرفيت نهادي برا ي مديريت محيط-

اهداف محيطياهداف محيطياهداف محيطي

توسعهتوسعه
   پايدار روستايي پايدار روستايي

  
  .  77، ص، ص13851385، ، سبز اندیش پایش (ساپ) مهندسین مشاورمهندسین مشاور  منبع:

  ر روستایی:کشاورزي و توسعه پایدا
کنند که قریب به اکثریت این هاي روستایی زندگی میدرصد از جمعیت دنیا در مراکز و سکونتگاه 60بیش از        
رو توجه به بهبودِ معیشت، برند. از اینهاي جمعیتی در محرومیت، فقر و توسعه نیافتگی مضاعف به سر میکانون

منظور راهکارها و جهان از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدینتوسعه و رفاه اجتماعی این قشر از ساکنین 
پردازان توسعه براي بهبود وضعیت زندگی روستانشینان ارائه شده است. در این پیشنهادات زیادي از سوي نظریه

ست که با شود و استدالل بر این اکننده و پیشتاز در توسعه روستاها مطرح میراستا؛ کشاورزي بعنوان بخش تعیین
پور، گردد (جمعهتوسعه کشاورزي و بهبود وضعیت تولید و درآمد در این بخش اهداف توسعه روستایی محقق می

مایکل «توان به دانند؛ می). از جمله اندیشمندانی که توسعه کشاورزي و روستایی را محور توسعه می77، ص1384
لی منوط به توسعه روستایی و توسعه روستایی منوط به پیشرفت اشاره کرد. تودارو اعتقاد دارد که: توسعه م» تودارو
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» میگر«). در این راستا 421، ص 1366کشاورزي و تولید هماهنگ زارعین کوچک در بخش روستایی است (تودارو، 
زایی، امنیت غذایی، شود تا اشتغالبر این نظر است که توانمندسازي و افزایش کارآیی در بخش کشاورزي منجر می

 Megar, 2004,pهداشت، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی محقق گردد (ب

نیز تکیه بر کشاورزي و توانمندسازي در این بخش از عوامل اصلی کاهش فقر در مناطق » فورستر«). به عقیده 31
دارد که با ) بیان میTimmer, 1988» (تیمر«). همچنین Forrester, 2005,p 67گردد (روستایی محسوب می

کنند، با افزایش داران کارگران بیشتري استخدام میوري و تولید در بخش کشاورزي عالوه بر اینکه زمینبهبود بهره
یابد که این موضوع شود و قیمت محصول در بازار کاهش میهاي کشاورزي، عرضۀ آن بیشتر میمحصول زمین

در گردد. مردم به مرور سبب افزایش درآمد براي تولیدکنندگان روستایی می عالوه بر تأمین امنیت غذایی همۀ
کشور آمریکاي التین انجام شده که نشان  12اي در راستاي تأیید نقش کشاورزي در بهبود زندگی روستاییان، مطالعه

ستایی تأثیرگذار فرایند افزایش سوددهی در بخش کشاورزي بر روي کاهش فقر و شمار فقرا در مناطق رو«دهد می
کشور صحراي آفریقا انجام شده، به سادگی ثابت گردیده که افزایش  5بوده است. همچنین در پژوهشی که در 

» گذاري مجدد در این بخش منجر شده استدرآمدهاي روستاییان از بخش کشاورزي به توانا شدن آنها در سرمایه
رو، استمرار کشاورزي و توسعۀ ). از اینStamoluis et all, 2003,p 20به نقل از:  1388زاده و همکاران، (حسن

روستایی، الزم و ملزوم هم هستند. بنحویکه کشاورزي پایدار، اشتغال و درآمد پایدار براي جمعیت روستایی ایجاد 
 کرده، در کنار آن فضاي زندگی جامعۀ روستایی را از نظر هدر رفتن عوامل تولید و منابع آب و خاك و همچنین

).       42،ص1388لنگرودي و همکاران، کشاند (مطیعیحفاظت از محیط زیست روستایی به سوي پایداري می
- بنیه اندوخته افزایش و اقتصاد روستاها توانمندسازي توان ضمنبنابراین با تکیه بر توسعه این بخش از اقتصاد می

) و به 50، ص 1384مازندرانی، (زاهدي تولیدي گذاریهايسرمایه طریق از در روستاها خانوارهاي ساکن گذاري
در ها در چرخه تولید و سودآوري در محیطهاي روستائی و پویاترنمودن اقتصاد روستاها، جریان انداختن این سرمایه

از کنار ارائه امکانات زیربنایی و تسهیالت رفاهی به روستائیان شرایطی را مهیا نمود که روستایی بتواند با تولید بیشتر 
- تر موجبات برخورداري و رفاه اجتماعی نسبی خویش را فراهم سازد (شمسراه کشاورزي و کسب درآمد افزون

  ). 125، ص 1389الدینی و همکاران، 
  شناخت محدوده مورد مطالعه:

دهد. این گانه استان فارس شکل می 27محدوه جغرافیایی مورد مطالعه را شهرستان رستم یکی از نواحی      
باشد. شهرستان رستم بین درصد از مساحت استان فارس را دارا می 97/0کیلومتر مربع مساحت؛  1200ستان با شهر
دقیقه طول جغرافیایی واقع گردیده است. از طرف شمال  31درجه و  51دقیقه عرض جغرافیایی و  14درجه و  30

به شهرستان گچساران و از شرق به  به استان کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به شهرستان ممسنی؛ از غرب
به عنوان بخشی از شهرستان  1387). شهرستان رستم قبل از سال 1شود. (نقشه شمارهشهرستان سپیدان محدود می

شد. که بعد از این تاریخ به صورت شهرستان مستقل با مرکزیت شهر ممسنی و به نام بخش رستم شناخته می
  ). 1389ور پارس آرایه، مصیري تبدیل شده است (مهندسین مشا
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  سیاسی محدوده مورد مطالعه در شهرستان رستم –، موقعیت جغرافیایی 1نقشه شماره 

   

  

  

  

  

  

  

  
باشد. تعداد نقاط نقطه شهري مصیري می 1متشکل از  1385نفر جمعیت در سال  45377این شهرستان با       

آبادي آن داراي سکنه و جمعیت ثابت هستند. شهرستان رستم از  173که رسد سکونتگاه می 198روستائی رستم به 
از توابع  2و  1دهستان شکل گرفته است. مجموعه روستاهاي دهستان رستم  4بخش به نامهاي مرکزي و سورنا و  2

تحقیق هاي مطالعه باشد، نمونهمی 1385نفر سکنه در سال  21525آبادي و  91بخش مرکزي این شهرستان که شامل 
  ). 1385شوند (مرکز آمار ایران، را شامل می

  ویژگیهاي طبیعی منطقه:
خوره زاگرس، و در حوزه شناسی در بخش چیننظر زمیناین منطقه در غرب شیراز و شمال شرق کازرون از نقطه  

ترین ز فعالشناسی واقع شده است. همچنین این منطقه ابین فارس شمالی و دزفول جنوبی از نظر تقسیمات زمین
- توان به سه دسته: جلگهآید. از نظر توپوگرافی روستاهاي این بخش را میمنشاء زلزله در سرتاسر ایران به شمار می

  ).1جنگلی تقسیم نمود (جدول شماره -پایکوهی و کوهستانی –اي، کوهستانی
  توپوگرافی ، تعداد و درصد روستاهاي بخش مرکزي شهرستان رستم بر اساس وضعیت 1جدول شماره

  درصد آبادي  تعداد آبادي  تیپ روستا
  %6/42  43  ايجلگه

  %5/52  53  کوهستانی/ پایکوهی
  %8/4  5  کوهستانی/ جنگلی

  100  101  جمع
  1385مأخذ: مرکز آمار ایران، فرهنگ آبادیهاي ممسنی، سال 

    توان از یکدیگر متمایز نمود:در توپوگرافی منطقه مورد مطالعه چند مورد را می
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ــه -1 ــیدامن ــز جمعیت ــاورزي و مراک ــعه کش ــل توس ــتی مح ــاطق دش ــی من ــور کل ــه ط ــیب و ب ــم ش ــاي ک   ه
قلـل و برجسـتگیهاي منطقـه بـا شـیب  -3اند؛ هاي پرشیب جمعیت کمتري را جذب خود نمودهدامنه -2باشند؛می 

ت روسـتاییان مسـاکن و مکـان سـکون -4بسیار زیاد، پوشش گیاهی، حیات جانوري و تجمع انسانی کمتـري دارد؛ 
شهرستان رستم داراي اقلیمی نیمـه  اند.منطقه بیشتر در نقاط دشتی، پایکوهی و کنار مسیر راههاي ارتباطی واقع شده

هاي شمالی شهرستان از اقلیمی هاي مرطوب و معتدل بوده (البته قسمتهاي گرم و زمستانخشکِ خفیف با تابستان
درجـه گـزارش  46و  4اکثر درجه حرارات در این شهرستان برابر بـا نیمه مرطوب برخوردار است) و حداقل و حد

ترین ماه سال و میانگین دماي سردترین ماه سـال، یعنـی دامنـه شده است. بطوریکه اختالف میان میانگین دماي گرم
  ).1درجه سانتیگراد بوده است. (نمودار شماره  9/24نوسان ساالنه برابر با 

  1346-79حداکثر دماي ماهیانه در ایستگاه سینوپتیک ممسنی طی سالهاي  ، میانگین حداقل و1نمودار 

  
 700میلیمتر تا  350بارندگی در این ناحیه از اوایل آبان شروع و تا اواسط اردیبهشت ادامه دارد و میزان آن از    

سنجی دزدك دهنو در باشد. بیشترین بارندگی در ایستگاه بارانمیلیمتر می 550میلیمتر است که به طور متوسط 
/) و خرداد 3هاي تیر با (دهد و کمترین میزان بارندگی در ماه) رخ می8/145) و آذرماه با (3/189ماه با (هاي ديماه
  ).2). (جدول شماره 1385شناسی فارس،  دهد. (سازمان اقلیم/) رخ می7با (

  1355ـ 1389هاي ی دزدك دهنو طی سالسنج)، میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه باران2جدول شماره (
  میانگین بارندگی ممسنی  میانگین بارندگی دزدك دهنو  ماه

  9/45  7/59  فروردین
  2/12  15  اردیبهشت

  0  7/0  خرداد
  3/0  3/0  تیر

  8/2  9/1  مرداد
  5/3  5/1  شهریور

  3/13  8/9  مهر
  2/45  7/43  آبان
  6/139  8/145  آذر
  8/167  3/189  دي

  5/91  9/118  بهمن
  4/87  1/108  اسفند

  5/618  7/694  جمع ساالنه
  1389شناسی فارس، مآخذ: سازمان اقلیم
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توان همچنین از منحنی آمبرومتریک که براي تعیین نیاز آبی گیاه و نیز نحوه سازگاري جمعیت با شرایط محیطی می 

  شود.یاستفاده کرد. این نمودار در منطقه مورد مطالعه به صورت زیر نمایش داده م
  1346-79، نمودارآمبرومتریک منطقه مورد مطالعه طی سالهاي 2نمودار شماره 

  
با توجه به آمارهاي موجود از ایستگاه هواشناسی، شهرستان رستم از تبخیر و تعرق متوسطی برخوردار بوده است   

درصد و  77ههاي دي و بهمن با باشد، که باالترین آن در ماو رطوبت نسبی نسبتاً باال در بخش اعظم سال مشهود می
هاي آبی شود. از لحاظ پراکنش آبخور و وجود منابع آب، پتانسیلدرصد در خرداد مشاهده می 22کمترین آن با 

  اند:منطقه به سه ناحطه زیر تفکیک شده
ه ناحیه تحت پوشش چشم -2ناحیه تحت پوشش رودخانه دائمی فهلیان و رودخانه شیو و نهرهاي موقت آب؛  -1

 57نواحی تحت پوشش چاهها و منابع آب زیرزمینی با ظرفیت  -3چشمه آب دائم و موقت؛  50سارها به تعداد 
اند (امور فقره چاه عمیق و نیمه عمیق که در سطح روستاهاي شهرستان پراکنده شده 1000استخر ذخیره آب و تعداد 

  ). 1387آب ممسنی، 
  بندي نمود: توان به صورت زیر تقسیمدر منطقه را می به لحاظ مطالعات خاکشانسی، خاکهاي موجود

هاي نسبتاً مرتفع با خاکهاي فالت و دامنه -2خاکهاي کوهستانی همراه با قلوه سنگهاي آهکی و دلومیتی؛  -1
اراضی با خاکهاي رسی  -3شوند)؛ ضخامت زیاد متشکل از مارن و آهک (این اراضی جز اراضی بایر محسوب می

خاکهاي  -4(این اراضی در کل تحت پوشش گیاهان زراعی قرار دارند)؛ » سنگین«و خاکهاي لومی  واقع در دشت
خاکهاي مناطق نیمه کوهستانی تا کوهستانی از نوع لیتوسل (خاکهاي  -5ها با مقادیري سیلت و رس؛ مخروطه افکنه

خاکهاي مناطق آبرفتی همراه  -7؛ خاکهاي کوهستانی و فرسایش یافته متشکل از سنگریزه -6جوان با ضخامت کم)؛ 
). در کل خاکهاي آبرفتی بسیار حاصلخیز موجود در 1385با محدودیت قلوه سنگ (جهاد کشاورزي فارس، 

بخشهاي مختلف اراضی کشاورزي شهرستان، امکان کشت انواع محصوالت زراعی را براي کشاورزان فراهم آورده 
متفاوت  آن مختلف نقاط در دریا سطح از ارتفاع و توپوگرافی بارش، میزان با ارتباط در منطقه گیاهی پوشش است.

باشد. در این بخش الگوي غالب در مورد آبنوس، بادام کوهی، گون، مورد، بلوط و ارژن می و عمدتاً از نوع
هاي کشاورزي قرار دارد که در نها، زمیفلوردشت به این صورت است که بعد از پوشش گیاهی حاشیه رودخانه

  شود. فصل تابستان در آن برنج کشت شده و در فصل پاییز گندم کاشته می
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  ویژگیهاي انسانی منطقه:

نفر آن در شهر مصیري و  5365نفر بوده که تعداد  45377، جمعیت شهرستان رستم 1385طبق سرشماري سال       
کیلومتري شهرستان، تراکم  1200اند. با توجه به مساحت ان ساکن شدهروستاي شهرست 173نفر دیگر آن در  40014
نفر  18190شود. همچنین روستاهاي مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزي شهرستان داراي را شامل می 8/37نسبی 

 21525، به 1375و  1365هاي سرشماري سالهاي اند که این رقم ضمن افزایش در دورهبوده 1355جمعیت در سال 
- 85رسیده است. در این راستا روند رشد جمعیت روستاهاي بخش مرکزي شهرستان بین سالهاي  85نفر در سال 

  ).3اند. (جدول شماره بوده 7/1داراي نرخ رشد  1355
  )درصد –هاي زمانی مختلف (نفر ، تعداد جمعیت نقاط روستایی ناحیه مورد مطالعه به تفکیک گروههاي جمعیتی در دوره3جدول 

  1355 - 85مأخذ: مرکز آمار ایران، فرهنگ آبادیهاي شهرستان ممسنی، سالهاي 

 6/3با نرخ رشد  1365تا  1355بر پایه اطالعات مندرج در جدول باال بیشترین افزایش جمعیت مربوط به سالهاي  
ارضی در روستاها،  توان ناشی از اثرات انجام اصالحاتباشد که علت افزایش جمعیت در این دوره را میدرصد می

انقالب اسالمی و شعار رفع محرومیت توأم با افزایش فرزندزایی و کاهش مرگ و میر دانست، که این موارد منجر به 
علیرغم توجه دولت به رفع فقر و  1375تا  1365 افزایش زاد و ولد و جمعیت روستاها در منطقه گردید. در دهه

درصد افزایش ناچیزي داشته است. که بیشتر  6/0عیت روستاییِ بخش با رشد باالبودن نرخ زاد و ولد  در منطقه جم
به دلیل مهاجرت روستاییان منطقه به شهر مصیري و دیگر شهرهاي اطراف براي برخورداري از امکانات معیشتی 

ی به رسانهاي دولتی و اجراي طرح هادي به همراه خدماتریزي بخشبه رغم برنامه 75-85بوده است. در دهه 
روستاي بخش از جمعیت، میزان سکنه روستاهاي مورد مطالعه با  13روستاهاي منطقه، ضمن خالی از سکنه شدن 

درصد همراه بوده است. علت اصلی این کاهش جمعیت را باید در مهاجرت  -5/2کاهش جمعیت و نرخ رشد منفی 
اههاي منطقه به منظور دستیابی به شغل، رفع روستائیان ناحیه به شهرهاي مصیري، نورآباد، یاسوج و دیگر سکونتگ

نفر بوده که  21525، جمعیت روستاهاي بخش مورد مطالعه 1385بیکاري و افزایش درآمد دانست. همچنین در سال 
از  1385بر پایه آمار سال اند. نفر سکنه بوده 500 -999درصد از این تعداد متعلق به روستاهاي داراي  40نزدیک به 

درصد باسواد و  80نفر معادل با   15960سال بخش مرکزي شهرستان رستم،  6نفر جمعیت باالي  19760تعداد 
 91اند. همچنین از مجموعه سواد بودهدرصد از افراد واجد شرایط منطقه مورد مطالعه بی 20نفر برابر با  3800

طبقات 
  جمعیتی

  نرخ رشد  نرخ رشد  نرخ رشد  1385سال   1375سال   1365سال   1355سال 
  75- 85  65- 75  55- 56  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

99 - 1  843  63/4  1305  5  1878  73/6  1756  13/8  47/4 7/3  6/ -  
249-100  5508  2/30  6541  14/25  4527  23/16  4379  34/20  74/1  6/3-  32/-  
499-250  5216  67/28  7880  2/30  6474  2/23  3408  83/15  4  9/1-  22/6-  
999-500  4983  39/27  5663  7/21  8614  88/30  8418  10/39  29/1  27/4  2/ -  

1000+  1640  9  4629  79/17  6390  91/22  3563  5/16  9/10  27/3  6/5-  
  -5/2  6/0  6/3  100  21525  100  27884  100  26018  100  18190  جمع کل



  ٢٩                                                                                               1392، پاییز 39، شماره دهمفصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 
  

خانوار را  7812واحد مسکونی واحد مسکونی وجود داشته است. که این تعداد  3794روستاي بخش مورد مطالعه 
  ). 4باشد. (جدول شماره نفر می 8/4اند. بعد خانوار در منطقه نیز در خود جاي داده

  1385، تعداد جمعیت، خانوار و نرخ سواد به تفکیک زن و مرد در منطقه مورد مطالعه سال 4جدول شماره 
  بی سواد  باسواد  جمعیت  

  زن  مرد  کل  زن  مرد  کل  خانواربعد   خانوار  زن  مرد  کل  کانون جمعیتی
  5443  3115  8558  16029  17283  33312  5  9134  23190  22187  45377  شهرستان رستم
  2457  1343  3800  7624  8341  15965  9/4  4418  10890  10635  21525  بخش مرکزي
  538  272  810  2039  2111  4150  5/4  1178  2781  2583  5365  شهر مصیري

  1385هنگ آبادیهاي ممسنی مأخذ: مرکز آمار ایران، فر
درصد از ساکنین این بخش به کشاورزي و فعالیتهاي وابسته به آن اشتغال دارند.  80به لحاظ اشتغالزایی بیش از       

درصد  6اند که از این تعداد نفر بوده 4863، 1385به عبارت دیگر کل شاغلین روستاهاي بخش مورد مطالعه در سال 
  اند. درصد را مردان تشکیل داده 94و ها از شاغلین را خانم

  هاي بخش کشاورزي در منطقه:توانمندي
هکتار را  10640هکتار بوده که قریب به  18230سطح کل اراضی کشاورزي شهرستان رستم بالغ بر  1387در سال   

  ). 5جدول شماره (دهد هکتار آن را مرکبات و زیتون تشکیل می 440هکتار آن را اراضی دیم و  7150اراضی آبی و 
  هاي مورد مطالعه به هکتار، سطح زیر کشت، اراضی زراعی و آیش در شهرستان رستم و دهستان5جدول شماره 

  شهر مصیري  دهستان رستم دو  دهستان رستم یک  شهرستان رستم  شرح
  722  3223  4355  14456  زیر کشت زراعی

  50  109  382  1688  زراعی –آیش 
  616  2465  2162  7469  زراعی آبی
  26  14  69  223  باغ آبی 

  156  868  2575  8675  زراعی دیم
  38  -  42  80  باغ دیم

  1384مأخذ: جهاد کشاورزي شهرستان ممسنی، 
با توجه به میزان نسبتاً فراوان نزوالت جوي و وجود منابع سرشار آب زیرزمینی و سطحی، کشاورزي از جملۀ       
رود. ش مرکزي شهرستان رستم اعم از مناطق شهري و روستایی به شمار میترین ارکان اقتصادي در محدوده بخمهم
 کشاورزان رستم تولیدي مهمترین محصول و اولین عنوان به گندم محصول ساالنه، زراعی محصوالت میان حاضر از حال در

به  ، ذرت و کلزابرنج، جو کاشت آن از پس و است داده اختصاص خود به کشاورزي را هايزمین زیرکشت سطح بیشترین
در سه سال اخیر  نماید.ترین محصول تولیدي نقش اساسی در اقتصاد روستاهاي شهرستان ایفا میعنوان مهم

) به دلیل کاهش بارندگی و به تبع خشکسالی؛ کشت برنج بنا بر نیاز فراوان به آب در روستاها تقریباً 1389-1386(
و یا کشت ذرت و محصوالت جالیزي (هندوانه، خربزه، خیار)  غیرممکن گردیده و زارعان مجبور به آیش زمین

اند که این به نوبه خود گاهاً سبب کاهش نسبی درآمد و تغییر در وضعیت معیشتی روستائیان گردیده است شده
  ).6(جدول شماره 



  ...هاي محیطی در توسعه پایدار نواحی روستاییتحلیلی بر نقش توانمندي                                                                                    30
 

  1387، وضعیت سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت زراعی در فضاي باز شهرستان رستم، 6جدول شماره 
  میزان تولید /تن  سطح زیرکشت/ هکتار  نوع محصول

  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  جمع  -
  2800  26180  28980  3500  7700  11200  گندم 
  2380  -  -  3400  -  -  جو 

  -  36000  -  -  4500  -  انواع برنج زودرس
  -  2000  -  -  500  -  برنج محلی

  -  -  13300  -  -  1900  ذرت
  -  -  2520  -  -  1400  کلزا

  -  -  14000  -  -  700  جالیزانواع 
   1387مأخذ: جهاد کشاورزي رستم، 

است.  مطالعه مورد در محدوده کشاورزي بخش به وابسته هايفعالیت جمله از نیز باغداري هايفعالیت زراعت؛ بر عالوه      
بوده است. و از هکتار  303برابر با  1384توان گفت سطح زیر کشت باغات شهرستان رستم در سال در این زمینه می

ترین محصول تولیدي شهرستان میان محصوالت باغی رستم کشت زیتون، مرکبات، انجیر دیم، گردو و بادام از مهم
باشد. در سالهاي اخیر با استفاده از ارائه تسهیالت بانکی، تالشهایی در جهت افزایش سطح زیر کشت باغات می

هکتار توسط مردم و جهاد کشاورزي ناحیه صورت گرفته  2000ح به سط(به ویژه کشت بادام و مرکبات) شهرستان 
توان به پرورش ماهی و زنبور عسل در شهرستان اشاره نمود. از دیگر فعالیتهاي وابسته به بخش کشاورزي میاست. 

بطوریکه با وجود رودخانه تنگ شیو و فهلیان جهاد کشاورزي اقدام به احداث سایت پرورش ماهی سردابی در 
تن و قابل افزایش به یکهزار تن و نیز احداث پرورش ماهی در بخشی دیگر از شهرستان به  600ه به ظرفیت منطق

 جهت گرفته صورت اقدامات مطالعه مورد محدوده هاي آبی دربا توجه به پتانسیل حال این باتن نموده است.  300ظرفیت 

توجه  با نیز عسل زنبور پرورش  با رابطه است. در و ناکافی بوده دمحدو بسیار ماهی جمله از آبزیان پرورش و زیستگاهها ایجاد
 صورت زمینه این در توجهی نسبتاً قابل اقدامات مطالعه محدوده مورد در مساعد، شرایط وجود و کوهستانی هواي و آب به

کندوي  3921 جهاد کشاورزي ممسنی در کل شهرستان رستم تعداد 1384پذیرفته است. بنحویکه بر پایه آمار سال 
   ).7(جدول شماره اند تن عسل با موم در سال تولید داشته 42064زنبور عسل وجود داشته که این تعداد کندو، 

  1384، تعداد کندو و میزان عسل تولیدي در منطقه مورد مطالعه، سال 7جدول شماره 
  تولید عسل با موم  تعداد کندوي رنبور  مکان فعالیت

  42064  3921  شهرستان رستم
  10354  916  بخش مرکزي

  834  716  دهستان رستم یک
  2014  200  دهستان دو

  24274  1978  شهر مصیري
  1384مأخذ: جهاد کشاورزي شهرستان ممسنی، 



  ٣١                                                                                               1392، پاییز 39، شماره دهمفصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 
  

در زمینه انجام فعالیتهاي دامداري و مرغداري در شهرستان با توجه به استعداد بالقوه منطقه در خصوص      
رأس دام  11121رأس دام کوچک و  59844تعداد  1387صنعتی دامداري در سال  نگهداري دام و احداث واحدهاي

  ).8تک سم و دو واحد مرغداري بزرگ صنعتی در شهرستان رستم وجود داشته است (جدول شماره  900بزرگ، 
  1387، تعداد رأس دام سبک و سنگین در شهرستان رستم، سال 8جدول شماره 

  رأس –داد تع  نوع دام  رأس - تعداد   نوع دام
  702  گاو دورگ  23681  گوسفند و بره
  9187  گاو بومی  36163  بز و بزغاله
  40  گاو شیري صنعتی  172  گاو اصیل

  900  تک سم  1020  گوساله پرواري
  40000  صنعتی -طیور گوشتی  88313  طیور بومی

  1387مأخذ: جهاد کشاورزي شهرستان رستم، 
هرستان رستم به لحاظ داشتن تعداد دام و طیور در منطقه داراي قابلیت بر اساس آمار مندرج در جدول فوق ش      

هزار تن تخم مرغ تولید  809/19هزار تن شیر و  682/4948از این تعداد دام  84باشد. بطوریکه در سال مهمی می
اند که این گزینی شدهها در نواحی روستایی مکاندرصد از دامداري و دامپروري 95داشته است. همچنین قریب به 

  عامل توانسته نقش مهمی را در ایجاد درآمدزایی و بالطبع توسعه روستاهاي ناحیه ایفا نماید. 
  ها:تجزیه و تحلیل یافته

همانطور که در مطالب فوق نوشته شد، شهرستان رستم و باألخص روستاهاي بخش مرکزي این شهرستان به       
نابع آب و خاك و نیز دیگر قابلیتهاي محیطی در سطح باالي توانمندي به لحاظ ویژگیهاي طبیعی اعم از دارابودن م

سازي جهت انجام فعالیتهاي کشاورزي و بالطبع توسعه و آبادانی نواحی سکونتگاهی روستایی برخوردار منظور زمینه
استفاده  انها و تنگناهاتر از ویژگیهاي موجود در ناحیه مورد مطالعه از جدول ارائه تواست. براي دریافت تحلیلی دقیق

شده است. در این راستا با تجزیه و تحلیل و سنجش محیط داخلی ناحیه، نقاط قوت و ضعف درونی ناحیه شناسایی 
شده و همچنین با کند و کاو و عوامل تأثیرگذار محیط خارجی، فرصتها و تهدیدهایی که در ارتباط با موضوع مورد 

  دهد، بررسی و تحلیل شده است.میمطالعه، ناحیه را تحت تأثیر قرار 
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  ، توانها، تنگناها و فرصتهاي زمینه ساز رشد و توسعه در ناحیه مورد مطالعه9جدول شماره 

  نقاط قوت
(strenghts)  

سارها و منابع مهم آب زیرزمینی در منطقه که با مدیرت صحیح و هاي فهلیان و شیو به همراه چشمهوجود آب رودخانه -1
 توان اکثر زمینهاي زراعی روستاهاي این بخش را آبیاري نمود.دهی مناسب میکشی، زهکشی و نظمنگ، کانالهماه

خاکهاي آبرفتی بسیار حاصلخیز موجود در بخشهاي مختلف اراضی زراعی و باغی شهرستان، که امکان کشت انواع  -2
  است. برداران منطقه فراهم آوردهمحصوالت زراعی و باغی را براي بهره

میلیمتر بارندگی در سال به همراه رطوبت نسبی مساعد در منطقه سبب آبیاري و کشت محصوالت به ویژه  550میانگین  -3
  سازد.کشت دیم را مهیا می

درصد از مناطق روستایی و اراضی کشاورزي منطقه که امکان کشت وسیع و مکانیزه را  40شیب کم و سطح هموار بیش از  -4
  فراهم نموده است.براي زارعان 

 -واقع شدن روستاهاي بخش مرکزي این شهرستان در مسیر راه اصلی استانهاي جنوبی و غربی کشور (منجمله فارس -5
خوزستان) و نزدیکی به شهر مصیري مرکز شهرستان، شهر نورآباد مرکز ممسنی و حتی شهر یاسوج مرکز استان  - کهگیلویه
اریابی و فروش محصوالت تولیدي موجود در منطقه اعم از محصوالت زراعی، باغی و دامی و بویراحمد، که امکان بازکهگیلویه

  را فراهم آورده است.
که این نشان از نیروي انسانی توانمند و مستعد  درصد 80باال بودن سطح سواد در بخش مرکزي شهرستان رستم در حدود  -6

  در منطقه جهت توسعه و آبادانی روستاها دارد.
فرهنگ و هم قوم بودن ساکنین شهرستان به ویژه روستاهاي منطقه باعث باال رفتن سطح مشارکت و حاظ اجتماعی، همبه ل -7

  تواند نقش مهمی در آبادانی ناحیه داشته باشد.اعتماد اجتماعی در بین اهالی منطقه گردیده است. که این عامل می
از سوي جهاد کشاورزي شهرستان باألخص وجود مروجین متخصص جانبه و ارائه تسهیالت خدماتی و مالی حمایت همه -8

  در امور زراعت و دام در ناحیه خود پتانسیل باالیی در جهت توسعه فعالیتهاي کشاورزي منطقه است.
  وجود موقعیت مناسب تجاري، بازاري، اقتصادي و کشاورزي در شهرستان رستم و شهر مصیري. -9

  گذاري توسعه کشاورزي در شهرستان.ي داراي پتانسیل سرمایهوجود مکانها، نواحی و فضاها - 10
  

  نقاط ضعف
(Weakness

e)  

  ها و استفاده مناسب از آنها در توسعه این بخش.عدم وجود نگاه مدیریتی علمی براي هدایت سرمایه -1
  هاي اجتماعی در شهرستان در اثر بیکاري و عدم امکان فعالیت.وجود آسیب -2
  ناسب روستاییان به خدمات اجتماعی مورد نیاز توسعه در شهرستان.عدم دسترسی م -3
  تمایل جوانان روستاها به زندگی در شهرها به علت وجود خدمات و امکانات بیشتر در این سکونتگاهها. -4
  ضعف سیستم حمل و نقل موجود بین روستاهاي منطقه اعم از شبکه ارتباطی و وسائط نقلیه. -5
  عی در نواحی کوهستانی از جمله سیل و لغزش زمین.وجود بالیاي طبی -6
  هاي توسعه.عدم هماهنگی و همکاري بین نهادهاي محلی و دولتی در امر اجراي برنامه -7
  عدم توانایی مالی زارعین و محدودیت دسترسی تولید کنندگان به تسهیالت کم بهره و ارزان قیمت. -8
داشت و برداشت بدلیل تناوب کشت گندم یا برنج در اراضی آبی و  عدم دسترسی به ماشین آالت مناسب کاشت، -9

  محدودیتهاي موجود در فرایند تولید و تأمین و واردات ماشین آالت خاص.
  هاي اجراي طرحهاي کشاورزي و دامی به ویژه طرحهاي بزرگ تأمین آب.گذاري دولتی در زمینهمحدودیتهاي سرمایه - 10
  ریجی منابع تحت االرضی و افت شدید تولید در دیمزارها.مشکل خشکسالی و کاهش تد - 11
  کوچک بودن قطعات و پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در اینگونه اراضی. - 12
  
  



  ٣٣                                                                                               1392، پاییز 39، شماره دهمفصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 
  

  هافرصت
(Opportunit

ie)  

  گذاري در بخش کشاورزي.افزایش توان ساکنین شهرستان و دیگر استانهاي مجاور و تمایل آنان به سرمایه -1
  مناسب براي توسعه فعالیتهاي کشاورزي در شهرستان با توجه به توانایی بالقوه منطقه. وجود شرایط -2
  وجود نیروي کار ارزان و فراوان در شهرستان جهت استفاده از آنان در رونق بخش کشاورزي و بالطبع توسعه روستاها. -3
برداري بهینه از این قابلیتهاي ر کشاورزي و بهرهگذاري داستفاده از مشارکت نهادهاي دولتی و نیز بخش خصوصی به سرمایه -4

  در راستاي درآمدزایی و توسعه روستاها.
  استفاده از مشارکت ساکنین شهرستان براي انجام هرگونه فعالیتهاي گروهی کشاورزي و توسعه روستایی. -5
  غرب کشور اي شهرستان در منطقه جنوبارتباط میان شهر و روستاهاي شهرستان و موقعیت واسطه -6
  تنوع در تنوع شرایط محیطی و طبیعی منطقه و اعمال سیاستهاي حمایتی در زمینه انجام فعالیتها. -7
  هاي محلی.تالش در جهت مشارکت مردم، شوراها و نهادهاي مردمی دولتی و غیردولتی در پروژه -8

  تهدیدها
(Threats)  

  وي کار به شهرها و استانهاي مجاور.زا در شهرستان و خروج نیرعدم وجود صنایع اشتغال -1
  خروج سرمایه و کاهش درآمد شهرستان در اثر خروج نیروي کار. -2
  اي در منطقه.هاي فرادست توسعهفقدان طرح -3
  افزایش سیر مهاجرت از روستاهاي بخش به شهر مصیري و بروز مشکالت شهري در ناحیه. -4
 شهري در شهرستان. پایین بودن کیفیت حمل و نقل درون و برون -5

  عدم شناخت کافی مسووالن شهرستان از امکانات و توانمندیهاي موجود در ناحیه. -6
  ریزي کشاورزي و توسعه روستایی در کادر اداري شهرستان.کمبود نیروي متخصص و آموزش دیده در امر برنامه -7
  .هاي استانی نسبت به شهرستان رستمگیرينبود ایده مثبت در تصمیم -8

  .1389مأخذ: مطالعات میدانی، 
  بندي و ارائه پیشنهادها:جمع

ریزي به منظور آبادانی و توسعه جوامع روستایی که در راستاي رسیدن به توسعه پایدار ملی در کشور؛ برنامه       
ه همه جانبه ملی اند بسیار مهم؛ و از شروط اولیه دستیابی به توسعرو بودهسالها با فقر و عقب ماندگی مضاعف روبه

هاي محیطی اعم از باشد. در این فرایند آگاهی و داشتن شناختی جامع از مجموعه امکانات، توانمندیها و پتانسیلمی
ها به تواند به عنوان اصلی مثبت در تهیه، تدوین و اجراي برنامهطبیعی و انسانی موجود در هر ناحیه جغرافیایی می

هاي محیطیِ روستاهاي بخش مرکزي ها و پتانسیلشناخت و بررسی بنیانهدف با پژوهش حاضر که  شمار آید.
ترین به عنوان مهم» فعالیتهاي کشاورزي«شهرستان رستم اعم از طبیعی و انسانی آن به ویژه توجه به قابلیتهاي توسعه 

این شهرستان به لحاظ گواه از آن دارد که: مجموعه روستاهاي رکن از فرایند توسعه روستایی انجام گرفته است. 
ویژگیهاي محیطی داراي قابلیت بالقوه و بالفعل باالیی جهت انجام و توسعه فعالیتهاي کشاورزي و دیگر 

باشند. که این پتانسیل در کنار بسط و گسترش فعالیت خدماتی وابسته به آن در ناحیه می –عملکردهاي اقتصادي
تواند با مدیریتی خردمندانه و هماهنگ به عامل تجارت در منطقه می صنایع تبدیلی و تکمیلی همراه با رونق بخشیدن

و شرایط دستیابی به توسعه پایدار منطقه را فراهم بیاورد. به عبارت دیگر  جانبۀ روستاییان زمینهتوأم با مشارکت همه
هاي مدون توسعه که نامههاي محیطی ناحیه اعم از شهر و روستاها در قالب ارائه و اجراي برتوجه و تکیه بر بنیان

برگرفته از پتانسیلها و تنگناهاي طبیعی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خود نواحی سکونتگاهی باشد، بهترین راهبرد 
  باشد. بدین ترتیب راهکارهاي زیر ارائه می شود:  جهت نیل به توسعه و آبادانی در نواحی روستایی منطقه می



  ...هاي محیطی در توسعه پایدار نواحی روستاییتحلیلی بر نقش توانمندي                                                                                    34
 

 هاي شهرستان با توجه به قابلیتها و پتانسیلهاي موجود در ناحیه؛تدوین سند توسعه پایدار روستا  
 شدن به تعادلها در زمینه بازده عوامل تولید مدیریت صحیح منابع آب و خاك در منطقه به منظور نزدیک

  هاي دولتی، خصوصی و تعاونی؛گذاري بخشکشاورزي با تکیه بر سرمایه
 به روستاییان به ویژه کشاورزان نوپا جهت انجام فعالیتهاي  هاي بلند مدتتأمین اعتبارات و تخصیص وام

  کشاورزي؛
  ،ایجاد و توسعۀ کارخانجات و صنایع تبدیلی و تکمیلی (خصوصاً صنایع کاربر و کوچک مرتبط با حبوبات

لبنیات و گوشت) در منطقۀ مورد مطالعه به منظور فراهم نمودن زمینۀ اشتغال دائم براي روستاییان و در 
  ه تثبیت جمعیت؛نتیج

  ،فراگیر کردن سطح پوشش بیمۀ محصوالت کشاورزي در مقابل عوامل طبیعی نظیر خشکسالی، سرمازدگی
  سیل و ...؛

 ها تقویت شبکه بازاریابی محصوالت و پیوند آن با دیگر بازارهاي منطقه به منظور کوتاه کردن دست واسطه
   در روستاها؛

 ین مزارع، تسطیح اراضی، احداث زهکش و اجراي آبیاري نوین و هاي بهاي آبیاري، جادهاحداث کانال
حفر و تجهیز چاههاي کشاورزي در ناحیه به منظور باال رفتن راندمان تولید و بالطبع افزایش درآمد 

  روستائیان؛
 هاي دامپروري و ارائه تسهیالت دامپزشکی و بهداشتی مورد نیاز به دامداریهاي موجود در احداث مجتمع

  ؛ناحیه
 هاي مدون و صحیح در جهت تبدیل این منطقه جغرافیایی به قطب کشاورزي استان با توجه تدوین برنامه

  هاي بخش کشاورزي و توسعه روستاها.هاي باالي بخش در زمینه توسعه فعالیتبه قابلیت
  :منابع 

  چاپ پنجم، تهران.ریزي روستایی در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ، برنامه1382آسایش، حسین،  .1
 ریزي سکونتگاههاي روستایی، انتشارات گنج هنر، چاپ اول، تهران. اي بر برنامه، مقدمه1387افراخته، حسن،  .2

، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غالمعلی فرجادي، جلد اول و دوم، چاپ سوم، انتشارات 1366تودارو، مایکل،  .3
  سازمان برنامه و بودجه، تهران.

 ریزي توسعه روستایی دیدگاهها و روشها، سمت، چاپ اول، تهران.اي بر برنامه، مقدمه1384ور، محمود، پجمعه .4

 ، میزان اراضی زراعی و باغی شهرستان ممسنی، نورآباد.1384جهاد کشاورزي شهرستان ممسنی،  .5

  صیري. ، گزارش تعداد دام سبک و سنگین در شهرستان رستم، م1387جهاد کشاورزي شهرستان رستم،  .6
، نامه علوم »بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران«، 1388زاده، داوود و اصغر ایزدي جیران، حسن .7

  . 27 -57، صص 36، شماره 17اجتماعی، دوره 
  ریزي توسعه روستایی در ایران، نشر قومس، چاپ اول، تهران.اي بر برنامه، مقدمه1383رضوانی، محمدرضا،  .8
، »رفاه اجتماعی روستایی رویکردي شناختی در تبیین معرفتها«، 1382لدین افتخاري، عبدالرضا و مرتضی توکلی، ارکن .9

 . 61-83، صص 2، شماره 7فصلنامه مدرس، دوره 
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انداز خانوارهاي روستایی و آثار آن بر مشارکت روستائیان در فرایند توان پس«، 1384مازندرانی، محمدجواد، زاهدي .10
 . 27-62، صص 49فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، شماره، »توسعه

 ، گزارش وضعیت اقلیمی شهرستانهاي استان فارس، شیراز. 1384شناسی فارس، سازمان اقلیم .11

  ، مبانی جغرافیاي روستایی، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران.1381سعیدي، عباس،  .12
  . 16-22انقالب، تهران، صص  و فصلنامه مسکن ،»ایران در روستایی هتوسع ناپایداري و پایدار توسعه«، 1377سعیدي، عباس،  .13
، فصلنامه »پژوهشی در توسعه و نابرابري مناطق روستایی (روستاهاي برگزیده شهرستان مرند)«، 1380شکوري، علی،  .14

  . 53-69، صص 41پژوهشهاي جغرافیایی، شماره 
ي در برپایی و توسعه روستاهاي دهستان فهلیان (شهرستان جایگاه کشاورز«، 1389الدینی، علی و محسن صیدالی، شمس .15

  . 121-133، صص 25، شماره 7، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال »ممسنی)
کارکردهاي شهري در توسعه روستایی، مورد: نورآباد و روستاهاي «، 1389الدینی، توانا، محمدحسن و علی شمسضیاء .16

 . 45-61، صص 3، شماره 2ال ، فصلنامه جغرافیاي انسانی، س»پیرامون

 ، فرهنگ آبادیهاي شهرستان ممسنی، تهران.1385و  1375، 1365، 1355مرکز آمار ایران،  .17

، توسعه و کشاورزي پایدار (از دیدگاه اقتصاد روستایی)، انتشارات 1388لنگرودي، سیدحسن و ابراهیم شمسایی، مطیعی .18
 دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران.

، فصلنامه »اي دیگر در مدیریت روستاهاي ایرانها، تجربهدهیاري«، 1384کانی، اکبر نجفیعلی مهدوي، مسعود و .19
 . 21 -39، صص 53هاي جغرافیایی، شماره پژوهش

  ، مقدمه اي بر جغرافیاي روستایی ایران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، تهران. 1381مهدوي، مسعود،  .20
اي اي هاي توسعه پایدار روستایی در سطح ملی، منطقههاي توسعه پایدار روستایی در سطح ملی، منطقهتدوین شاخصتدوین شاخص«، 1385، مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ)  ..2121

  ، ویرایش اول، تهران.، ویرایش اول، تهران.ریزي توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزيریزي توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزيدفتر برنامهدفتر برنامه، ، »»و محلیو محلی

، مطالعات و گزارش طرح جامع شهر مصیري، سازمان مسکن و شهرسازي، گزارش 1389مهندسین مشاور پارس آرایه،    .22
  اولیه، شیراز.

اندازهاي توسعه ایران، اندازهاي توسعه ایران، ها و چشمها و چشماندیشی توسعه روستایی، همایش چالشاندیشی توسعه روستایی، همایش چالش، گزارش هم، گزارش هم13811381ؤسسه توسعه روستایی، ؤسسه توسعه روستایی، مم  ..2323
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