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چکیده

در این پژوهش به بررسی و شناخت بنیانهای جغرافیایی ونقش آنها در برنامهریزی توسعه پایدار روستایی وارائه راه کارهای

مناسب توسعه روستایی با توجه به نقش بنیانهای جغرافیایی در شهرستان پاکدشت پرداخته شده است .با توجه به این که جغرافیا

علمی با نگرش سیستمی است و تمام عناصر یک سیستم با یکدیگر در ارتباط وبه همدیگر وابستهاند وبرای شناخت عنصری از یک

سیستم باید به کل سیستم آن احاطه داشت پس الزم است که پس از شناخت وضعیت جغرافیایی روستاها ازبعد طبیعی وانسانی

لهایی برای توسعه ساکنان روستا وناحیه مورد مطالعه باهدف رفع مشکالت اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی
موجود در روستاها راه ح 

تهای اقتصادی و اجتماعی شده وبه سطح درآمد
روستائیان پیشنهاد داده شود .بنیانهای قوی و کارآمد باعث پیشرفت و ارتقاء فعالی 
یانجامد .البته شایان
یکند وشناخت آنها توسط برنامهریزان به تسریع بهتر فرایند برنامهریزی روستایی م 
ورفاه مردم روستا کمک م 

ذکر است که راههای ارتباطی ونزدیکی به شهر به تسریع عملکرد بنیانهای جغرافیایی کمک بسیاری کرده است و باعث افزایش
اگاهی مردم وشناخت بهتر جهت افزایش بازدهی محصوالت کشاورزی خودباحداقل هزینه شده است .پس در امر برنامهریزی

توسعه روستایی لزوم توجه به بنیانها وتوانهای محیطی هرروستا اهمیت بسیاری داردوبانگرش سیستماتیک وبرنامهریزی همه جانبه

یتوان به توسعه پایدار روستایی رسیدالبته همراه بابرنامهریزی کارشناسی شده بایدمشارکت مردم را در فرایندتصمیم گیری
وجامع م 

دخالت داد و از نیروهای بومی ودانش غنی آنها به صورت بهینه ومطلوب بهره برد .هدف اصلي در اين پژوهش ،شناخت تنگناها و
بررسي مشكالت و ارائه راه کارهای مناسب توسعه روستایی باتوجه به نقش بنیانهای جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه مي باشد.

نهای جغرافیایی ،برنامهریزی ،توسعه پایدار روستایی
واژگان کلیدی :بنیا 
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مقدمه
نواحی روستایی بخش عمده جمعیت وعرصههای طبیعی کشوررابه خوداختصاص دادهاند وجامعه روستایی نقش
بنیادی در حیات اقتصادی واجتماعی کشوردارد .باتوجه به اهمیت روستا وزندگی روستایی در کشور برنامهریزی
توسعه پایدار روستایی در فرآیند توسعه انسانی واقتصاد ملی اهمیت فراوانی دارد.
شهایی که این جامعه در جریان توسعه باتوجه
باتوجه به اهمیت وجایگاه جامعه روستایی در کشورومشکالت و چال 
به اهمیت وجایگاه جامعه روستایی در کشور ومشکالت وچال 
شهایی که این جامعه در جریان توسعه خود باآن
تها وتنگناها و موانع توسعه ونیز
مواجه است ،شناخت وتحلیل بنیانهای جغرافیایی در کشور وبه ویژه مطالعه قابلی 
تحلیل آثار وپیامدهای شناخت این بنیانها در عرصه روستایی ،در فرآیند برنامهریزی توسعه روستایی کشوراهمیت
زیادی دارد .بنابراین توسعه ا پايدار و برنامهريزي محيطي ،و برنامهريزي توسعه فضا يي  -كالبدي كي

منطقه ،ناحيه ،و

تهاي بيشتري را در
روستا ضروري به نظر مي رسد ،بنابراين اگر برنامهريزي بر پايه توسعه پايدار استوار باشد ،واقعي 
اختيار برنامهريز براي پيشبرد اهداف عاليه آن ميسر مي سازد ،از مجموعه بررس 
يهاي انجام گرفته در رو كي ردها،
یگيريم كه تنها برنامهاي كه بطور هماهنگ،
حهاي توسعه در داخل و خارج از كشور ،چنين نتيجه م 
راهبردها و طر 
يتواند مسائل محيطي و برنامهريزي را بررسي ،و براي رفع آن
موزون ،همزمان ،اساسي ،راهبردي و همه جانبه م 
اقدامات سازنده و راهكارهاي مؤثر پيشنهاد دهد ،طرحي است كه در قالب سياستهاي توسعه پايدار دنبال گردد
بطور كي ه عالوه بر بهبود شرايط سكونت ،توزيع عادالنه درآمد ،و امكانات ،فقرزدا يي  ،تمركز زدا يي امكانات ،با
شرايط زماني و مكاني نيز انطباق داشته باشد ،و تاثير مستقيمي بر بهبود يك فيت زيست داشته باشد بطور كي ه در زمان
حال و هم در آينده همه شرايط محيطي ،انساني ،بصورت موزون و همه جانبه طوري در اختيار بشر قرار گيرد كه
ملموس ،قابل استفاده و جامع گرايانه باشد.
محور اصلی این تحلیل ،بررسی نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه پایدارروستایی با مطالعه موردی ناحیه پاکدشت
یباشد بر اين اساس تحقیق حاضر با رو كي رد توسعه پايدار تهيه و تدوين گرديده است.
م
بیان مسئله
از دیدگاه توسعه پایدار ،ارکان و بنیانهای مختلف را در برم 
یگیرد که مهمترین این ارکان بنیانهای جغرافیایی موثر
تهای زیاد در توسعه به دلیل عدم
در توسعه میباشد .براین اساس بسیاری از نقاط کشورمان علیرغم داشتن قابلی 
حهای توسعه ی فضاهای موجود نشانگر عدم توسعه
توجه به بنیانهای جغرافیایی در برنامهریزی ،تهیه و اجرای طر 
یافتگی و عقب ماندگی م 
یباشد.
بنابراین برای توسعه پایدار در مناطق روستایی به برنامهریزی نیاز داریم وبرنامهریزان روستایی باید شناخت عمیقی از
وضعیت موجود جامعه روستایی داشته باشد وباید به توانهای محیطی وبنیانهای جغرافیای آن نگاه ویژه ای داشته
تهای توسعه مناطق روستایی را مورد مطالعه وبررسی قرار دهند .همچنین موانع بیرونی و
باشند و تنگناها و قابلی 
درونی در توسعه روستایی را شناسایی وراه کارهای برای برطرف کردن این موانع ارائه دهند.
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ناحیه مورد مطالعه
شهرستان پاکدشت یکی از حوزههای هشتگانه مجموعه تهران است که در جنوب شرقی این مجموعه و در فاصله
 25کیلومتری شهر تهران قرار دارد که جاده تهران – سمنان  -مشهد این حوزه را به تهران مرتبط م 
یکند .این

شهرستان از غرب به شهر تهران از جنوب به شهرستان ورامین از شمال به شهرستان دماوند واز شرق به استان
یشود .این شهرستان در طول جغرافیایی  15درجه و  04دقیقه شرقی و عرض
سمنان وشهر ایوانکی محدود م 
جغرافیایی  82درجه و  35دقیقه شمالی واقع شده است و دارای شیب مالیمی به میزان 3درصد در جهت شمال
شرقی به جنوب غربی است .شهرستان پاکدشت دارای 2شهر 2 ،بخش 6 ،دهستان و  54روستای دارای سکنه
یباشد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،ص .) 57
م

شکل  :1نقشه شهرستان پاکدشت ومناطق روستایی آن

روش تحقیق
یباشد .روش گردآوری و تجزیه
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش وماهیت توصیفی تحلیلی م 
وتحلیل اطالعات در این تحقیق مبتنی بر رو 
شهای میدانی وتکنیک SWOTبوده است.
مبانی نظری
برنامهریزی روستایی
برنامهریزی روستایی محدودههای دهستان و روستا را در برم 
یگیرد .در این نوع برنامهریزی به مسائل و مشکالت
یشود و راهکارهای توسعه همه جانبه مشارکتی و انسانی مورد بررسی قرار م 
روستاها پرداخته م 
یگیرد.
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یگیرد .دراین نوع برنامهریزی به مسائل و مشکالت
برنامهریزی روستایی محدودههای دهستان و روستا را در برم 
یگیرد (آسایش و
روستاها پرداخته میشود و راهکارهای توسعه همه جانبه مشارکتی و انسانی مورد بررسی قرار م 
مشیری.) 1382 ،
معنا ومفهوم توسعه
یگردند گاه توسعه
یشود و جوامع نسبت به گذشته از آن بیشتر منتفع م 
امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی م 
شهای توسعه همپای سیاستها و شیوههای اقتصادی پیش برده میشود که هم در زمینه تعیین و سنجش
بیشتر با رو 
ارز 
شهای واقعی منابع طبیعی و انسانی و هم به خاطر محدودیتهایی که در صورت افزایش بیش از حد انسانیت و
سایر انواع حیات را تهدید میکنند ،شکست خورده و ناکام مانده است(پاپلی یزدی و ابراهیمی ،ص .) 32
توسعه انسانی
سازمان ملل در سال  1990برای اولین بار گزارشی را تحت عنوان توسعه انسانی در سطح جهان مطرح کرد .توسعه
ییابد .توسعه انسانی یعنی برخورداری از
انسانی روندی است که در سطح ملی آن امکانات افراد بشر افزایش م 
زندگی طوالنی ،همراه با تندرستی ،دستیابی به دانش و توانایی ،نیل به منابعی برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی
الزم است (مطیعی نگرودی ، 1384 ،ص .) 66
توسعه پایدار روستایی
یباشد .لذا امروزه در بسیاری از برنامهریز 
بسیاری از کارکردهای فضای روستایی در رابطه با محیط زیست م 
یها و
امور مدیریت روستایی ،توجه به توسعه پایدار روستایی الزامی است 5 .پیش شرط مهم برای موفقیت توسعه پایدار
روستایی عبارتند از:
نگرش فرایندی به آموزشاولویت دادن به مردمامنیت ،قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنپایداری از طریق خود اتکایی-به فعالیت درآوردن استعدادها ،تعهد و تداوم آن در مجریان

برنامههای توسعه روستایی جزئی از برنامه توسعه هر کشور است که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی –
یشود.
یرود .این برنامه توسط دولت و کارگزاران آنها در مناطق روستایی اجرا م 
اقتصادی جامعه روستایی به کار م 
این امر در بیان کشورهای در حال توسعه که دولت نقش اساسی در تالش برای تجدید ساختمان جامعه به منظور
یکند.
هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاص به عهده دارد ،اهمیت بیشتری پیدا م 
یوکیفی سطح زندگی
یتوان فرایندی از تغییرات و توالت با هدف بهبود و ارتقای کم 
بنابراین توسعه روستایی را م 
جامعه روستایی دانست .فرایندی که با ایجاد تعادل و توازن زیستی بین دو فضای شهری و روستایی م 
یانجامد و
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عمدتا در پی ایجاد توان و کارایی الزم برای جمعیت کم درآمد و فقیر روستایی است که کمتر قادر است بر توان
خود بسنده کند و بر روی پای خود بایستد( .عابدینی ، 91 31 ،ص .) 33
بنیانهای جغرافیایی
یشود.
بنیانهای جغرافیایی عوامل جغرافیایی هستند که شامل دو دسته م 
بنیانهای طبیعی
شامل عواملی نظیر موقعیت و وسعت ،اقلیم (بارش ،رطوبت نسبی ،دما ،روزهای یخبندان) توپوگرافی ،ساختار
یشود.
نشناسی ،آب ،خاک ،پوشش گیاهی و حیات جانوری م 
زمی 
بنیانهای انسانی
جمعیت :افزایش جعیت وسیر تحول آن یا به عبارتی دیگر باتغییر تعداد افراد جامعه روستایی یکی از شاخصههای
یآید.
مهم در جهت خدمات رسانی به ساکنان مناطق روستایی به شمار م 
دین ،زبان و فرهنگ :همسان بودن و اشتراک آن در دین ،زبان و فرهنگ که باعث برنامهریزی بهتر جهت توسعه و
یشود.
رشد در مناطق روستایی م 
سطح سواد :افزایش سطح سواد در مناطق روستایی و باال بردن آگاهی ساکنان به وسیله آموزش یکی دیگر از
شاخصههای مهم در توسعه مناطق روستایی است.
دسترسی به راههای ارتباطی
اشتغال و وضعیت فعالیتها
مهاجرت
بحث مالکیت اراضی و یا توانهای محیطی(هجرتی ، 1379 ،ص 8و.)9
نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه پایدار و همه جانبه روستایی
تهای کشاورزی و دامداری است و ساکنین روستا در بهره کشی از زمین هرچه بیشتر تالش
روستا محل فعالی 
یها ،استعداد و
یکنند .در بین عوامل جغرافیایی ،موقعیت ،شرایط آب وهوایی ،اشکال زئومورفولوژی و ناهموار 
م
یکند.
طهای روستایی ایفا م 
لدهی محی 
تهای خاک ،منابع آب و همچنین پوشش گیاهی نقش موثری در شک 
قابلی 
یدهند.
عوامل یاد شده مانند حلقههای ممتد یک زنجیرهستند که با یکدیگر یک سیستم را تشکیل م 
عناصر فوق در هرنوع بررسی مکانی و مطالعه جغرافیایی مورد توجه جغرافیدانان است و مفاهیم به قدری که ما را از
یکند (عابدینی ، 91 31 ،ص.)93
هرگونه تعریف و تفسیری بی نیاز م 
لهای طبیعی با ویژگی مختلف انسانی از قبیل پراکندگی ،جمعیت ،سواد ،اشتغال و
در نهایت منطبق کردن پتانسی 
تهای انسانی به نوبه خود م 
بیکاری ،آداب و رسوم ،زبان ،دین و نژاد و نوع فعالی 
یتواند در میزان و کیفیت رشد و
توسعه مناطق روستایی تاثیر قوی داشته باشد(هجرتی ، 1379 ،ص 8و.)9
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بحث و بررسی
طی چند دهه اخیر توسعه روستایی در ایران از روند اندیشیده وطراحی منسجمی برخوردار نبوده است .ذکر این
نکته به معنای نفی اقدامات قابل توجه وسازنده ای که در برخی از جوامع روستایی صورت پذیرفته نیست بلکه
مفهوم گسیختگی اهداف و برنامهها وفقدان راهبردهای مشخص برای توسعه روستایی است (سعیدی ، 1370 ،ص.)1
بها وبسترهای مختلف و بر اساس شرایط عینی جوامع
اهداف برنامهریزی وتوسعه روستایی اساسا در چارچو 

تعریف وتعین م 
یگردد .از منظر نظری به اجمال قاعدتا ارتقا فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،کالبدی_فضایی

تکردن اینگونه سکونتگاهها و در یک کالم بستر سازی برای اعتالی روستاییان است
روستایی به منظور قابل زیس 
(سعیدی  ، 1382ص .) 206
بنابراین سعی بر این است تا با استفاده از آماره سالیانه منتشره از مرکز آمار به برآورد مدلها و سنجش میزان
حساسیتهای بنیانهای جغرافیایی شامل دو دسته بنیانهای طبیعی و بنیانهای انسانی پرداخته شود.
یکی از مهمترین ارکان هرروستاو شهر میزان جمعیت آن شهر میباشد زیرا رونق هر مکانی به میزان جمعیت و رشد
آن بستگی دارد .بهطوری که آبادی هر شهر یا روستایی را با میزان جمعیت آن مورد بررسی قرار میدهند .در این
تحقیق نیز سعی شده میزان تغییرات جمعیت در شهرستان پاکدشت را مورد بررسی قرار داده شود.
ارزيابي ويژگ 
يهاي محيطي موجود در روستاهای منطقه
يتوان به موارد زير اشاره نمود.
يهاي محيطي روستاها م 
از مهمترين ويژگ 
 وجود خاك حاصل خيز براي كشت و زرع قرارگيري روستا در ناحيه هموار و مسطح شيب عمومي به سمت جنوب وزش باد شهرياري در فصل پا يي ر و بهار از سمت غرب قرار گيري روستا در اقليم آب و هوا يي نيمه گرم تا خيلي گرم در تابستان و نسبتًاًا نيمه سرد در زمستان قرار گرفتن شهرستان در محل عبور جاده فراملیجدول شماره  : 1نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد مناطق روستایي از ديدگاه مسئولين )(SWOT
موقعيت عوامل و نيروهاي تاثير گذار
م ن ابع آب
محيطي

م ن ا ب ع خ اك

متاثر از شرايط دروني
قوت
+

اجتماعي -فرهنگي

+
+

+

نرخ رشد طبيعي جميعت
جمعيتي -انساني

فرصت
+

+

مخاطرات طبيعي (سيل و زلزله و) . . .
محيط زيست

ضع ف

متاثر از شرايط بيروني

+

سطح سواد

+

تغذيه

+

انسجام فرهنگي

+

اعتماد اجتماعي

+

مشاركت مردمي

+

+

تهديد
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تعامل مردم با دستگاه اجرا يي

اقتصادي

خدمات

و

پشتيبان توليد

+

+

اشتغال

+

+

زراعت

+

+

باغداري

+

+

دامداري

+

+

+

+

ص ن عت

+

خدمات پشتيبان و توليد
آموزش

+

+

منبع:یافتههای تحقیق
جدول شماره  :2جدول اهم مسائل و مشكالت و امكان راه حلهاي آن از ديدگاه نهادهاي محلي و مردمي
شدت اثر گذاري

روستا

متوسط

كم

سنتي بودن قناعت

در

زياد
+

+

شبكه مناسب آبياري
علمي

زياد

متوسط

زياد

كم

متوسط

زياد

كم

متوسط

زياد

كم

متوسط

+

كمبود آب كشاورزي و
عدمآگاهي

دامنه نفوذ
كم

امكان راه حل مسئله

نحوه مشاركت دولت

نحوه مشاركت مردم

+

+

+

امور

كشاورزي

و

+

+

+

+

+

دمداري
+

مهاجرت روستا يي ان
كمبود امكانات آموزشي

+

+

و بهداشتي

+

+

+
+

+

+

+

+

فقدان بازار و عدم
تضمني

+

فر و ش

+

محصوالت
مشكالت بافت كالبدي
روستا
نابرابري و عدم سنخيت

+

قيمت

+

+

+

+

+

+

+
+

منبع:یافتههای تحقیق
تهاي محيط اقتصادي روستاهای شهرستان بر مبناي طرح SWOT
جدول شماره  :3تحليل توانها و محدودي 
بخ ش

بيرون سيستم )(TO

درون سيستم )(SW
نقاط قوت )(Strengths

نقاط ضعف )(weakness

تها )(opportunities
فرص 

تهديدها )(threats

 -1وجود اراضي وسيع در

 -1پا يي ن بودن درآمد ساليانه

 -1وجود اراضي زراعي براي

 -1كشاورزي سنتي و پا يي ن بودن

روستا يي ان

گسترش فعاليتهاي كشاورزي

توليد و درآمد

 -2سنتي بودن كشاورزي

 -2بهره برداري از اراضي براي

 -2عدم وجود مكانها يي

پرورش گل وگیاه

خريد محصوالت كشاورزي

روستا
اقتصادي

-2

ا ش ت غ ال

كشاورزان

در

شهاي زراعت ،باغداري و
بخ 
دامداري

تهاي
 -3امكان گسترش فعالي 

 -3برخورداري از جمعيت فعال

دامداري و دامپروري

اقتصادي

منبع:یافتههای تحقیق

جهت
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تهاي محيط فضا يي – كالبدي روستاهای شهرستان بر مبناي طرح SWOT
جدول شماره :4تحليل توانها و محدودي 
بخ ش

درون سيستم )(SW

فضا يي -
كالبدي

بيرون سيستم )(OT

نقاط قوت )(Strengths

نقاط ضعف )(weakness

فرصتها )(opportunities

تهديدها )(threats

 -1برخورداري از خدمات درماني

 -1عدم برخورداري روستا از خدمات رو

 -1توسعه روستاها در زمينه خدمات

 -1تمايل به فروش

(خانه بهداشت)

بنا يي (تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي)

زير بنا يي و روبنا يي

نهاي زراعي
زمي 

 -2دسترسي مناسب روستا به سيستم

 -2عدم برخورداري روستا از خدمات رو

 -2امكان ايجاد بازارهاي محلي

 -2وجود بافت قديمي

حمل و نقل

بنا يي (شركت تعاوني)

 -3ميدانگاهي بودن روستاها و

و غير استاندارد برخي

 -3برخورداري روستاها از خدمات

 -3عدم برخورداري از واحدهاي آموزشي

دسترسي مناسب ساكنين به خدمات

خانهها

آموزشي ابتدا يي

راهنما يي و دبيرستان

 -4داراي طرحهادي روستا يي

 -4عدم برخورداري از خدمات زير بنا يي
(فاضالب)

منبع:یافتههای تحقیق
تهاي محيط طبيعي روستاهای شهرستان پاکدشت در قالب جدول SWOT
جدول شماره :5تحليل توانها و محدودي 
بخ ش

درون سيستم )(SW
نقاط قوت )(Strengths

ض عف

نقاط

تها )(opportunities
فرص 

تهديدها )(threats

)(weakness
 -1پا يي ن بودن درآمد

 -1برخورداري از اراضی

 -1عدم وجود سيستم دفع فاضالب و

باغات و وجود گياهان دارو يي

ساليانه روستا يي ان

مناسب برای باغات و تولید گل

زباله و آسيب به محيط طبيعي

 -2برخورداري از خاك حاصل خيز

-2

وگیاه

 -2اثرات مخرب استفاده از كود و

 -4نزد يكي به تهران

كشاورزي

 -1وجود پوشش گياهي در قالب
محيطي

بيرون سيستم )(OT

سنتي

بودن

 -2برخوردار از پوشش گياهي

سم شيميا يي

براي مصارف دارو يي

آب

مزارع بر خاك و منابع

منبع:یافتههای تحقیق
تهاي محيط اجتماعي -فرهنگي مناطق روستایي پاکدشت در قالب جدولSWOT
جدول شماره  :6تحليل توانها و محدودي 
بخ ش

درون سيستم )(SW
نقاط قوت )(Strengths

فرهنگي

نقاط ضعف )(weakness

 -1باال بودن ميزان سواد
 -2تعادل بين زنان و مردان ،تر يك ب

خدمات فرهنگي (كتابخانه و

 -3باال بودن جمعيت فعال بين - 64

ع دم

برخورداري

-1

نسبت جنسي
اجتماعي-

بيرون سيستم )(OT
از

سالن اجتماعت)

نهاي
 -1برخورداري از همگ 
فرهنگي بين افراد بومي روستا

قطعه شدن اراضي
 -2تغ يي ر در رفتار

از

جوانان روستا بواسطه

شهاي اوليه
تها و آموز 
مهار 

اتصال به نقاط شهري و

 -4برخورداري از دهياري

زندگي

كالنشهر تهران

 -5برخورداري از همگنهاي قومي

65

-2

ع دم

برخورداري

تها )(opportunities
فرص 

تهديدها )(threats
 -1تغ يي ر كاربري و قطعه

 -3مهاجر پذيري جمعيت

-3

رواج

فرهنگ

افغان و برهم خوردن تجانس

مصرف گرا يي

بواسطه

جمعيتي

نزد يكي به بازار مصرف
شهري

منبع:یافتههای تحقیق

ارائه راهکارها وپیشنهادات
 زیست محیطی اجراي شبكه دفع آبهاي سطحي داخل بافت روستا ،پسابهاي خانگي در معابر فرعي روستاها بصورت غيریشود كه آ 
یشود بنابراين پيشنهاد م 
بهداشتي ريخته و باعث آلودگي محيط م 
بهاي سطحي روستا بوسيله جدول و
یشود به صورت استاندارد به خارج از بافت هدايت شود .همچنین دفع
كانالهایی كه در معابر روستا احداث م 
فاضال 
بهاي سنگين در روستاهای پاکدشت بصورت چاههاي جذبي است و نياز به شبكه فاضالب دارد.
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 اقتصادي با تا يك د بر توسعه پايدار -1سرمايه گذاري در زير ساختهاي كشاورزي
تهاي نسبي و امكان سنجي استقرار صنايع روستا يي (تبديلي ،كشاورزي ،دستي)در محيط روستا يي
 -2شناسا يي مزي 
 -3ايجاد مشاغل غير كشاورزي بوسيله سرمايه گذاري خصوصي و عمومي
 -4ايجاد واحدهاي دامداري صنعتي
عهاي توليد كشاورزي (زراعت و باغباني ،دام و طيور ،شيالت و آبزيان)
 -5ايجاد مجتم 
 -6احداث كارگاههاي توليدي بصورت تعاوني
 -7تخصيص اعتبارات كافي از طرف دولت به كشاورزان در جهت فراهم نمودن ماشين آالت كشاورزي
تهاي مشاركتي روستا يي ان
 فعالي  -1دادن اختيار و قدرت تصميم گيري به نهادهاي شورا يي و مشاركتي مردم روستا يي در مراحل تهيه و تصويب و
حهاي توسعه روستا يي
اجراي طر 
 -2شناخت افراد و گروههاي موثر و با نفوذ در محل بعنوان عناصر مهم و اساسي جهت پيشبرد مناسب طر 
حها و
مشاركت در فرآيند توسعه كي پارچه روستا يي
 -3انجام اقدامات آموزشي ،تدريجي اوليه در سطوح ناحيه روستا يي به منظور جلب اعتماد افراد بومي
تهاي اقتصادي در جهت افزايش اشتغال و درآمد در محيط روستا
 -4بهره وري از انواع فعالي 
 -5اعتمادسازي و آگاهسازي
 -6تشويق به مشاركت مردم در اداره امور روستا
حهاي عمراني به روستا يي ان و باال بردن احساس مسئوليت آنها
تهاي اجرا يي طر 
 -7سپردن بخشي از فعالي 
 -8دادن آموزشهاي الزم در جهت چگونگي مواجه شدن با خطراتي مانند سيل و زلزله
 محيط طبيعي -1جذب گردشگران از تهران وشهرهای همجوار
 -2جذب بازار تهران براي مصارف خورا يك ،
 -3امكان باال بردن سطح آگاهي روستا يي ان در بهره برداري از منابع طبيعي
 فرهنگی اجتماعی -1فروش صنايع دستي به گردشگران و ايجاد اشتغال
 -2امكان ايجاد مراكز رفاهي در محدوده روستا
 فضا يي  -كالبدي -1توسعه روستا در زمينه مراكز اداري و خدماتي و ايجاد واحدهاي تجاري ،خدماتي بين راهي با توجه به عبور
جاده تهران -مشهد
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 -2جذب بازار مصرف تهران بواسطه نزد يكي به تهران و گسترش بازارهاي محلي به عنوان مركز مبادالت منطقهاي
عبندی و نتيجهگيري
جم 
در این پژوهش سعی شد تا بر اساس بنیانهای انسانی و آمارهای موجود مدلهای برآوردی اثرات این بنیانها بر هم
برآورد شود تا بتوان اثر تغییرات این بنیانها را بر توسعه انسانی روستا بدست آورد.
تهای اقتصادی،
یتوانند در ارتقای سطح فعالی 
الزم بذکر است بنیانهای قوی و موثر اعم از طبیعی وانسانی م 
اجتماعی وفرهنگی مردم روستا تاثیرات زیادی داشته باشد و پیشرفت را برای روستاییان به ارمغان بیاورد .البته
پیشرفت و توسعه پایدار روستایی به یک برنامهریزی هدفمند و همه جانبه وپایدار نیاز دارد ،لذا در فرایند توسعه
ملی و منطقهای نقش برنامهریزی توسعه روستایی اجتناب ناپذیر است .در واقع بدون توجه به روستا ومشکالت آن
نم 
یتوان مشکالت ومعضالت شهری و در سطح باالتر منطقهای وملی راحل نمود از سوی دیگر استفاده بهینه از
منابع وامکانات کشور ازنکات مهم وضروری در برنامهریزی توسعه پایدار روستایی است .در این تحقیق برای دست
یافتن به این منظور ابتدا بنیانهای انسانی شامل رشد جمعیت در کل شهرستان پاکدشت و میزان رشد جمعیت در
مناطق روستایی و شهری برآورد گردید .در مقایسه نتایج حاصله مشاهده میشود که رشد جمعیت در مناطق شهری
بسیار کم میباشد .سپس سعی شد براساس مدلهای آماری به بررسی میزان اثر تغییرات بنیانهای طبیعی بر بنیانهای
انسانی پرداخته شود.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته و عالمت ضرایب بدست آمده از منطقه مورد مطالعه مشخص گردید متغییر بنیان
طبیعی بر بنیان انسانی اثری مثبت میباشد .همچنین مشاهده شد برای توسعه روستاهای این منطقه و افزایش جعیت
آنها میزان افزایش فعالیت کشاورزی تأثیر چندانی ندارد و مسئولین باید به فکر ایجاد تأسیسات دیگر همچون ایجاد
شهرکهای صنعتی باشند.
بنابراین باید بنیانهای طبیعی وانسانی هر منطقه جغرافیایی را شناخت وبه قابلی 
تها وتنگناهای آن در زمینه
برنامهریزی توسعه پی برد و برای آن منطقه برنامهریزی مدرن ،وبعد از آن نظارت همه جانبه نمود که این موضوع با
مشارکت اهالی روستا انجام شدنی خواهد بود تا حداکثر نتیجه مطلوب را بتوان بدست آورد.
منابع
ی ،محمدامیر( .) 375 1نظریههای توسعه روستایی ،انتشارات سمت
پاپلی یزدی ،محمد حسین ،وابراهیم 
سعیدی ،عباس(  .) 1382مبانی جغرافیای روستایی ،انتشارات سمت
سعیدی ،عباس(  .) 1370تحلیل ونقد شیوههای طبقه بندی روستاها ،معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سیمای اقتصادی-اجتماعی شهرستان پاکدشت ، 1382 ،استانداری تهران
عابدینی ،محسن(بی تا) .پایان نامه کارشناسی ارشد ،نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه پایدار روستایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرری
مطیعی لنگرودی ،حسن(  .) 1384برنامهریزی توسعه روستایی باتاکید بر ایران ،جهاد سازندگی
هجرتی ،محمدحسین(  .) 1379نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه پایدار روستایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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Abstract
This research discus about role if Geographical in development planning case study
pakdasht region. Regarding that Geography is systematic knowledge of elements of a
system we must domain on all if system. On in order to get the whole knowledge of
pakdasht region first we need to get its natural specification like: weather condition
geomorphology hydrology soil water resources this region. At last in order to solve the
economical and social problems of villagers with the attention of natural and human
abilities advantages and limitations of the existing the techniques for promoting
standard of living and social welfare if rural dwellers if taken. Thus the knowledge and
weak Geographical biases helps to rural development programs that plan a suitable
program with the abilities and need of villagers and to prevent of many problems like
migration slummy unemployment the growth and expansions of unorthodox city
swallowing villages of near cites that all caused by non-balances exist abilities in
surface if city and village.
Keywords: Rural sustainable development, SWOT model
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