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Abstract
In geographical studies based on systemic approach, each
area is considered as an open system in which villages and
cities are the two main components of the residential
system. Villages and cities have structures and functions
that evolve through the interaction of the natural
environment and human groups. These structures and
functions in Marivan Township have undergone many
changes due to government intervention and policies.
Government interventions have taken the form of rural
development and post-war reconstruction programs
(expansion of communication networks), security, and the
strengthening of economic foundations (opening of
informal border markets). The aim of the present paper was
to investigate the impact of the mentioned policies on the
structural-functional changes of rural housing. The present
study is applied in terms of purpose, descriptive-analytical
in nature, and methodologically based on the positivist
approach. The statistical population includes households
living in 121 villages with more than 20 households (2016
census) in Marivan Township. The sample size was
determined using Cochran's formula in two steps. First, 52
villages were selected by cluster sampling method in
proportion to the share of the western and eastern areas of
the township, 27 and 24 villages, respectively. Then, out of
a total of 6305 households, 307 were selected by simple
random sampling. The results showed that the housing in
the western areas has undergone more structural and
functional changes. According to the t-test, the average
difference in changes related to the pattern of construction
and form (4.64 units), biological elements (8.99 units) and
livelihood (20.69 units) of rural housing in the western area
is greater than the eastern part of the township.
Keywords: Government
Policies,
Rural-Urban
Linkages, Structural-Functional Changes, Rural
Housing, Marivan Township.
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چكیده
 هر ناحیه جغرافیایی،در مطالعات جغرافیایی بر مبنای نگرش سیستمی
بمنزله سیستم باز تلقی میشود که روستاها و شهرها به عنوان دو جزء اصلی
نظام سکونتگاهی دارای ساختار و کارکردهایی هستند که بهواسطه اثر
 این ساختار و.متقابل محیط طبیعی و گروههای انسانی تکوین مییابند
کارکردها در شهرستان مریوان به دلیل دخالت و سیاستگذاریهای دولت
که در قالب برنامههای عمران روستایی و بازسازی پس از جنگ
 ایجاد امنیت و تقویت بنیانهای،)تحمیلی(گسترش شبکههای ارتباطی
 دستخوش،اقتصادی(گشایش بازارچههای مرزی غیر رسمی) انجام گرفت
- این مقاله با هدف بررسی تأثیر سیاست.تغی یرات زیادی قرار گرفته است
گذاریهای مذکور در تحوالت ساختی– کارکردی مسکن روستایی انجام
 روش انجام پژوهش از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث ماهیت.گرفت
توصیفی– تحلیلی و از لحاظ روششناسی متکی بر رویکرد اثباتگرایی
11  روستای باالی111  جامعه آماری آن را خانوارهای ساکن در.است
 تعیین حجم.) شهرستان مریوان تشکیل میدهد1920 خانوار (سرشماری
01  نخست.نمونه با استفاده از فرمول کوکران در دو مرحله صورت گرفت
روستا به روش نمونهگیری خوشهای و متناسب با سهم حوزههای غربی و
5910  سپس از کل. آبادی انتخاب شد10  و12 شرقی شهرستان به ترتیب
 خانوار تعیین و به روش نمونهگیری تصادفی ساده912 ، خانوار ساکن
 هم، مقایسه نتایج دادهها نشان داد که مسکن حوزههای غربی.انتخاب شد
 بهطوری که.به لحاظ ساختاری و هم کارکردی دچار تغییرات بیشتر شدهاند
 میانگین تفاوت تغییرات مربوط به الگوی ساخت و فرمT طبق آزمون
 واحد) مسکن11/52(  واحد) و معیشتی8/22( واحد) عناصر زیستی0/50(
.روستایی در حوزه غربی بیشتر از حوزه شرقی شهرستان است
- پیوندهای روستایی، سیاستگذاریهای دولت:واژههای كلیدی
. شهرستان مریوان، مساکن روستایی، کارکردی-  تحوالت ساختاری،شهری

 عبدالحمید نظری:نویسنده مسئول
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مقدمه
در مطالعااات جغرافیااایی باار مبنااای نگاارش سیسااتمی هاار
ساااکونتگاه اعااام از روساااتایی و شاااهری ،دارای سااااختار و
کارکردهایی هستند که به واسطه اثر متقابال محایط طبیعای و
گروههای انسانی تکوین می یابناد .ایان ساکونتگاههاا در گاذر
زمان در حال تغییر و تحاول هستند(ساعیدی.)19-10 :1921 ،
میزان این پویایی تابع شدت نیروهاا و عوامال مختلاس اسات
که موجب تغییر و تحول در ساختارها و کارکردها و نهایتاا کال
نظام آنهاا مایشود(ساعیدی .)19 :1922 ،ایان دگرگاونیهاا،
برخی درونزا بوده و تحت تأثیر نیروهاای درونای و محلای باه
وجود آماده و برخای متاأثر از عوامال و رخادادهای بیرونای از
جمله سیاستگذاریها و یا اقدامات عمرانی دولاتهاسات کاه
در مقیاس محلی ،ناحیهای و ملی در بساتر فااای جغرافیاایی
ظاهر میشود .درواقع دولت به مفهوم ناوین خاود مهمتارین و
مسلط ترین عنصری اسات کاه از یا ساو باا کنتارل عظایم
تکنولوژی و از سوی دیگر با اعمال سیاست های امنیت ملای و
توسعه پیوند مستقیمی با جامعه برقرار مایساازد(نانادی:1922،
 .)199باادینسااان کااارگزاران دولتاای در شااهرها بااا در اختیااار
داشتن کلیه نهادهاای سیاسای ،نظاامی ،اقتصاادی و اداری ،از
طریق تادوین و اجارای برناماههاای توساعه نقاش مهمای در
بسترسااازی و هاادایت جامعااه در سااطو ملاای ،منطقااهای،
ناحیهای ،بهو یژه در مناسبات شهری و روساتایی ایفاا مایکناد
(نظااری .)00 :1981،ازایاانرو شااهرها بااهعنااوان کااانونهااای
نواحی ،نهتنها به سبب تجمع مراکاز تجااری ،ماالی ،صانعتی و
خاادماتی ،بلکااه بااه ساابب اسااتقرار ادارات ،مرکااز ثقاال
تصمیم گیری های سیاسی و اداری نیز محسوب مایشاوند .باه
گونهای که امروزه شرایط موجود در سکونتگاههای روساتایی و
شهری به شدت تحت تأثیر کم و کیس مناسباتی اسات کاه در
زمینههای مختلس میان آنها وجاود دارد(لیان .)1-0 :1110 ،1
بنابراین جواماع روساتایی باه عناوان بخشای از نظاام سلساله
مراتب سکونتگاهی طی دهههای اخیر با توجاه باه دگرگاونی-
های حاصل از سیاستهای اجتماعی -اقتصادی دولت ،ضامن
ایجاد رابطهای پیچیده و تنگاتنگ با جوامع شهری ،دساتخوش
تغییرات و دگرگونیهای بسیاری در عرصاه کالبادی -فااایی
خود شدهاند که شاناخت و تبیاین ابعااد ایان دگرگاونیهاا در
راستای برناماهریازی فااایی مهام اسات .باا ایان تحاوالت
فااایی ،هماراه باا پیچیااده شادن رواباط و مناسابات شااهر و
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Lynch

روستا و به دنبال آن تأثیرپذیری از محیطهای شاهری و تقلیاد
از آداب و رسااوم زناادگی و شاایوههااای سااکونتی و الگوهااای
ساخت و ساز ،بافات و سایمای فااایی– کالبادی روساتاها از
جملااه مسااکن بااه شاادت دسااتخوش دگرگااونی و تحااول
گردید(شمسالدینی .)01 :1982،در این راستا شهرها به عناوان
کانون برتر در فاای جغرافیایی تاأثیرات گساتردهای بار روناد
الگوهای ساخت مسکن و عملکردهای معیشتی سکونتگاههاای
روستایی داشتهاند(مرادی .)989-928 :1920،چرا کاه در کناار
غذا و پوشاک ،مسکن یکی از ضروریات و ی حقاو اساسای
بشر است تا بتواند در ی وضعیت امن و باعزت در آن زنادگی
کناد( .)kumar et al: 2017:2از ساوی دیگار مساکن
عملکردهااای مهماای ماننااد تااأمین نیازهااای بیولااوژیکی،
روانشناختی ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی جواماع دارد ایان
چنین ساختی نشاندهندۀ ارزش اقتصاادی یا جامعاه اسات
( .)Ahmad et al : 2014:16باه نحاوی کاه برخای از
مساااکن روسااتایی تحاات تااأثیر گسااترش شهرنشااینی از
نظرساختار فیزیکی و فاایی به کلای دگرگاون شاده و برخای
دیگر به نحوی متفاوت دست باه تحاول و توساعه سااختاری-
کارکردی زدهاند (رحمانی و همکااران .)108 :1920 ،تاا جاایی
که ساخت مسکن جدید در مناطق روساتایی باا الگاوبرداری از
معماااری شااهری ،میاازان توسااعه منطقااه را نشااان ماایدهااد
(  .)Ghiurca et al:2012:2سیاستگاذاریهاای دولات
به عناوان عوامال بیرونای باه طاور غیرمساتقیم در سااختار و
کااارکرد مساااکن روسااتایی اثرگااذار بااوده کااه در قالااب
سیاست گذاری و اجرای برنامههای توسعهای نماود پیادا کارده
است .این دخالات در ناحیاه ماورد مطالعاه باهصاورت اجارای
برنامههای توسعهای(توسعه زیرساختها و برنامههای عمرانای)
و بازگشایی بازارچه های مرزی غیررسمی بوده است کاه بیشاتر
درآمد ناشی از آن هاا باه سامت سااخت و سااز در روساتاهای
ناحیه مورد مطالعه هدایت شده است .به عقیدۀ صااحبنظاران،
فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی در توسعه اقتصادی ،بهباود
استانداردهای زندگی مردم ،کاهش فقر ،توزیع مناسب درآماد و
افزایش ساخت و ساز مسکن این مناطق نقشای اساسای دارناد
(بدری و همکاران .)00 :1925 ،چارا کاه روساتاییان باا بهباود
شرایط اقتصادی ،ساختمانهای جدید وبادام منطبق باا الگاو و
معمااری شاهری مایساازند(.)Ling et al :2018:1-9
بنابراین با توجه به اینکه حداقل از برنامه سوم توساعه باه بعاد،
تدوین برنامه های پنج ساله بر پایه راهبرد توسعهپایادار صاورت
گرفتااه (سااازمان برنامااهوبودجااه 2 -11 :1928 ،و سااازمان
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ماادیریت و برنامااهریاازی )09-120 :1980 ،و اینکااه شااالوده
راهباارد مااذکور مبتناای باار نگاارش سیسااتمی اساات ،بررساای
پیامدهای فاایی اینگونه دخالاتهاا در مطالعاات جغرافیاایی
حائز اهمیت وافری است.
شهرستان مریوان بهعنوان یکی از ناواحی مهام و بناا باه
موقعیت ژئوپلیتی خود در حاشیه مرز عارا و شاهر مریاوان
بااهعنااوان کااانون ایاان ناحیااه ،گرچااه در مراحاال آغااازین
شکل گیری ،به لحاا ظ تشاابهات محایط جغرافیاایی در ساط
شهرستان ،رواباط یکنواخات و نسابتا همساانی باا روساتاهای
پیرامون خود داشته است ،اما این روابط در گذر زمان باه سابب
رخدادهای سیاسی اوایل انقالب و جنگ تحمیلی ،بهویاژه پاس
از گشایش بازارچاههاای مارزی ،دساتخوش تغییارات زیاادی
قرارگرفته است .بهگوناهای کاه اماروزه شااخ هاای توساعه
حوزه غربای آن باهمراتاب بهتار از حاوزۀ شارقی اسات .زیارا
روستاهای واقع در حوزه غربی شهرستان از ی ساو باه سابب
سرمایه گذاری های عمرانی دولت باهواساطه بازساازی پاس از
جنگ به و یژه بهسازی شبکه ارتباطی و سیستم حمالونقال باا
افزایش راههای آسفالت شده از  92/8درصد به  85درصد طای
سااالهااای 1920-1920و از سااوی دیگاار بااا افاازایش حجاام
عملیات عمرانی دولت 22/8 ،درصد روستاها از شابکه آب لولاه
کشای 21/9 ،درصااد دارای شابکه دفااع فاضاالب 22 ،درصااد
دارای شبکه گازرساانی و  09/1درصاد از طار هاای کالبادی
(طر هادی) برخوردار شدهاند (سازمان مدیریت و برنامهریازی
اساتان کردسااتان ،اطالعااات آرشاایوی )1920،از سااوی دیگاار
ایجاد بازارچه های مرزی غیر رسامی(«کاانیچناار» و «خانماه
شیخان») موجب تقویت پیونادهای روساتایی حاوزه غربای باا
شهر مریوان شده است .زیرا بهواسطه ایجاد ایان بازارچاههاا و
ساماندهی قاچا کاال ،شالوده اقتصادی آن ها نسبت باه حاوزۀ
شرقی شهرستان تقویت شد .این عامل موجبات افزایش درآماد
و هدایت آن به سمت ساخت و ساز مسکن باا تقلیاد از الگاوی
غیربومی را در روستاهای حوزه غربی فراهم کارد .عاواملی کاه
به نوبه خود پیونادهای فااایی روساتاهای حاوزۀ غربای را باا
کاانون ناحیاه (شاهر مریاوان) تقویات نماوده و در نتیجاه باه
تحوالت ساختاری و کارکردی مسکن در آن دامان زده اسات.
این تحوالت و دگرگونیهای کالبدی که همخوانی چنادانی باا
فرهنگ و نوع اقتصاد حاکم بر ایان کاانونهاای ساکونتگاهی
ندارد ،ضمن ایجااد ناساازگاریهاای اقتصاادی– اجتمااعی در
روستاها موجبات تغییر در کارکرد فااهای زیساتی و معیشاتی
را نیز فراهم آورده است .برعکس روستاهای حاوزه شارقی کاه
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به دلیل دوری از مرز عرا کمتر در معرض خساارات ناشای از
جنگ قرارگرفته و به لحاظ سیاسی دغدغاه امنیتای کمتاری را
فرارو ی کاارگزاران دولتای قارار داده باود ،بناابراین از مزایاای
اجرای برنامههای توسعه ای کمتری بهرهمند شد چرا که طای
دورۀ زمانی  11ساله( 1920تا  ، )1920سط عملیاات عمرانای
دولت در توسعه زیرساختهای کالبدی روستاها ناچیز باوده باه
گونهای که شبکه راههای آسفالت شده از  0/8درصد باه 19/8
درصد رسیده اسات .همچناین  09/1درصاد از روساتاها دارای
آب لولهکشی 90/0 ،درصد دارای شبکه دفع فاضاالب و 10/0
درصااد از طاار هااای کالباادی(طر هااادی) برخااوردار شااده-
اند(سازمان مدیریت و برنامهریزی اساتان کردساتان ،اطالعاات
آرشیوی )1920 ،از سوی دیگر اقتصاد آن ها ضمن تأثیرپاذیری
از شرایط توپوگرافی متفاوت نسابت باه حاوزه غربای باهطاور
سنتی کماکان بر معیشت دامای-زراعای اساتوار باوده و پیوناد
ضعیس تری با شهر مریوان دارد .ازایان روی مساکن آن نسابت
به بخاش غربای ،سااختار و کارکردهاای مبتنای بار وضاعیت
طبیعاای منطقااه و کارکردهااای اقتصااادی– معیشااتی بااومی را
حفظ کرده است .بنابراین در مقایسه با روستاهای حاوزه غربای
ساخت بناهای منطبق باا الگاو و معمااری شاهری نااچیز و در
نتیجه شاهد تحوالت مسکن کمتری است بنابراین صرفنظار
از نزدیکی این شهر باه روساتاهای حاوزه غربای و ضاروریات
ناشاای از مسااائل سیاساای و امنیتاای حاشاایه ماارز ،بررساای
دخالت های دولت با هر هدفی که صورت گرفتاه باشاد ،در بار
هم زدن نظام پیشین و تحلیال تبایناات سااختاری–کاارکردی
کنونی سکونتگاه های روستایی دو حوزه ،حاائز اهمیات خاصای
است .بیتردید ریشه یاابی ایان تبایناات در پیشاینه تحقیاق و
حوزه های نظری به شناخت دقیق تار موضاوع کما خواهاد
نمود.
در مکاتب فلسفی تبیین پدیده های جغرافیایی باه مفهاوم
علم شناخت مکان و فاا به شادت از رویکارد سیساتمی تاأثیر
ماای پااذیرد .در ایاان نگاارش هاار فاااای جغرافیااایی بااهمثاب ا
سیستم(نظام) بازی است( )Hagget,1972:17که هستی و
بقاء آن درگرو ارتباط با سایر نظامها است .در واقع هار فااای
جغرافیایی دارای ساختی است کاه از اجازا و عناصار مختلفای
تشکیل شده است .در ی ساخت 1هر جزء یا عنصر در پیوند باا
عناصر و اجزای دیگر است و بدون ارتباط با آن هاا نمایتواناد،
هویت ساختی خود را حفظ نماید .ماافا هر ساخت توسط یا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Stracture
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نظااام (سیسااتم) اداره شااده و سااازمان مااییابااد (دلفااوس
اولیویه .)92 :1929،بدین ترتیب ساختار به مجموعاه عناصار و
پیوناادهای فاایمااابین آنهااا و جریااانهااای حاصاال اطااال
می شاود( .)Gohnson,1997:174همچناین هار سااختی
کااارکردی دارد کااه وظیفااه و علیاات وجااودی آن را مشااخ
ماایسااازد (سااعیدی .)119 :1922،ازایاانروی در مطالعااات
جغرافیایی باه ویاژه در بررسای مناسابات روساتایی–شاهری و
پیوندهای بین آن ها ،تحلیل های ساختاری–کاارکردی جایگااه
خاصی دارد .زیرا بنا به ماهیت باز بودن سیستم ،عناصر سااختی
و کارکردهایشان طی فرآیندی زمانی همواره در معرض تغییر و
دگرگونی قرار دارد .طبق تعریس« ،تغییرات کارکردی به مفهوم
تغییر و دگرگونی نقش ها ،وظایس و مسائولیت هاا تحات تاأثیر
عوامل درونی و بیرونای و پیوناد اثارات متقابال آنهاا اسات»
(محمدزاده.)51 :1982،
برخالف نظریات سنتی در مطالعات روابط شهر و روساتا،
که بر رواباط یا ساویه و سالطه آمیاز شاهر و روساتا تأکیاد
داشتند(فالی و همکاران )2 :1920،اماروزه در ساایه تحاوالت
نوین فنی و گسترش ارتباطاات ،بحاث پیونادهای روساتایی–
شهری بیشتر مطر اسات (مانمنی .)911:1922،ایان پیونادها
که شامل عملکردها و جریاانهاای مکمال (ماردم ،سارمایه،
کاال ،اشتغال ،اطالعات) بین مناطق شهری و روساتایی اسات،
نویددهنده گذر از روابط سنّتی سلطه جو باه ساوی پیونادهای
متقابال و مکمال هساتند( Siechiping et al ,2015:
 .)22-25ایاان روابااط متعاماال و متقاباال ،اساااس پایااداری و
پیوستگی های روساتایی–شاهری اسات (طالشای و همکااران،
 .)125-111 :1920اگرچه اینگونه نگرش ابتدا باا نقاد تئاوری
قطب رشد و ارائه نظریاه «مرکاز – پیراماون» از ساوی جاان
فریدمن آغاز گردیاد ،اماا تبیاین آن در قالاب راهبارد «شابکه
منطقه ای» توسط مای داگالس ( )1228که اتکاء خاصای باه
پیوندهای دوسویه روستایی–شهری داشت ،منجر باه بساط آن
گردید .به گونه ای که لین ( )1110در این خصوص ماینویساد
«شهرهای دنیای درحال توسعه از طریق همین پیوندهای خاود،
نواحی روستایی را به بازارهای جهانی متصل میسازند»(.لیان ،
 .)118-111 :1110به عبارت دیگر شاهرها مقیااس عملکاردی
هستند که می توانند توسعه اقتصادی روستاها را در پای داشاته
باشاند ( )Beel et al, 2019: 2-5و آنچاه باه ایان مهام
دامن می زند ،دگرگونی های شگرف روابط و مناسبات اجتمااعی
– اقتصادی و سیاسی در قالب «نظم نوین جهاانی» اسات کاه
بیش ازپیش موردتوجه و تأکید مجامع علمی و کارشناسای قارار

دارد (سااعیدی .)89-80 :1921،در ایاان رویکاارد ،مجموعااهای
مراکز هم سط به صورت خوشاه هاایی شابکه ای را باه وجاود
میآورند که با سایر مراکز بار اسااس فعالیات هاای کلیادی در
ارتباط و در معرض کنش و واکنش متقابال و دوساویه خواهاد
بود که با تأکید بر مطالعاه و بررسای دقیاق جریاانهاای باین
مراکز مختلس شکل میگیارد(ساعیدی و تقایزاده.)12:1980 ،
کاهش فاصلههای زمانی بین سکونتگاهها از طریق شبکه هاای
نوین ارتباطات و حمل و نقل ،این امکان را فاراهم آورده اسات
که شهرها و روساتاهای پراکناده و دور افتااده را باه یکادیگر
پیوند داده ،طیس منثری از تعامل را فراهم آورد ،به نحاوی کاه
تصور این امر حتی تا یکی -دو دها پایش نااممکن باه نظار
میآمد(عزیزپور و قاسمی.)22-111 :1982،
در این خصوص سعیدی باه تأسای از تفکارات فاو و باا
الهام از رویکرد «ساختاری–کارکردی» بااب گفتماان جدیادی
را تحت عنوان «پویش ساختاری–کارکردی» باازنموده اسات.
وی معتقد است که در روابط شاهر و روساتا باهعناوان دو ناوع
اصلی سکونتگاه های انسانی به خاطر دگرگاونی هاا و پدیاداری
بستگی های تازه در کنار روابط سانتی ،ناوعی پیوساتگی میاان
ا یاان دو عرصااه زیسااتی پدیاادار شااده اساات کااه مبتناای باار
تفاوتهای مکانی–فاایی از یا ناحیاه باه ناحیاه دیگار باه
نحوی متفاوت جلوهگر شاده و مایشاود (ساعیدی.)20 :1981،
به زعم وی منشاأ اصالی تغییار و تحاوالت فااایی ،تغییار در
«ساختار» است که به تبع آن« ،کارکردهای» فاایی نیز تغییار
و تحول می یابند (ساعیدی .)0 :1922،فارض اساسای رویکارد
«پویش ساختاری – کارکردی» بر ایان واقعیات اساتوار اسات
که میان سااختار و کارکردهاای تماام پدیادههاای جغرافیاایی
نوعی پیوند تنگاتنگ و غیرقابل انکار برقرار است کاه مجموعاه
حاصل از آن قابلیت های آن نظاام را نماینادگی و تحقاقپاذیر
میسازد .بدین سان هر نظام دارای قابلیت هاایی اسات کاه باه
نیروهای مرتبط باا اجازای تشاکیلدهناده سااختار آن مارتبط
است ،اما هی نظامی در خأل به کارکردهای خاود نمایپاردازد.
درواقع در عرصه محیط  -نظام است کاه تعامال نظاام هاا باه
سرانجام میرسد .بدینسان نظامهای مکاانی – فااایی متاأثر
از دودسته عوامل و نیروها هستند :عوامل و نیروهاای درونای و
عواماال و نیروهااای بیرونی(سااعیدی .)191 :1921،بنااابراین بااا
عنایت به پیوستگی ساختاری – کارکردی نظام های مکاانی –
فاایی می توان انتظار داشات کاه تغییار و دگرگاونی در یا
جزو از اجزای ساختاری یا کارکردی ی نظام ،بر پایاه ارتبااط
نظاموار ،ممکن است به سایر اجزای نظام انتقال یافتاه و زمیناه
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تغییر و دگرگونی کلی نظام را فاراهم مای آورد(ساعیدی:1921،
.)15-8
بررسی پیشینه تحقیق نیز منید این گونه تغییرات اسات .از
جمله:
طاهرخانی و دیگران( )1989در مطالعهای به تحلیال نقاش
روابط شهر و روستا در تحوالت  50روستای شهرساتان قازوین
پرداختااهانااد .روش تحقیااق توصاایفی – تحلیلاای و از جریااان
ماتریس بهره گرفته شده است .نتایج نشاان مایدهاد ،الگاوی
سنتی معماری مسکن روساتایی کام رناگ و ساب معمااری
شااهری افاازایش یافتااه اساات .قااادرمرزی( )1988در تحقیقاای
تحوالت ساختاری  -کارکردی روستاهای حریم شاهر سانند
را بااا روش توصاایفی  -تحلیلاای در چهااار شاااخ عمااده
اجتماعی ،اقتصاادی ،خادماتی و کالبادی ماورد واکااوی قارار
دادند .نتایج تحقیق ایشان در زمیناه کالبادی نشاان مایدهاد،
ساختار کلی خانه های روستایی پیرامون متاأثر از شاهر سانند
دگرگون شده است .گسترش ساختمانهای بلندمرتبه ،افازایش
واحدهای مسکونی کوچ مقیاس از تغییرات مسااکن محادوده
مورد مطالعاه اسات .صایدایی و دیگاران( )1920در مطالعاهای
تغییرات کالبدی مسکن در روستا – شهر ده چشمه شهرساتان
فارسان را با روش تلفیقی تاریخی و توصیفی  -تحلیلای ،ماورد
بررسی قرار دادند .در این تحقیق از آزمون واریانس ی طرفاه
و همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج نشان مایدهاد،
امروزه خانههای که ساخته میشوند با باال رفاتن ساط درآماد
روستاییان از مصال مقاوم شهری اساتفاده مایشاود .از ساوی
دیگر گسترش الگوی شهری باعث از دست دادن هویت باومی
مردمااان شااده اساات .رحمااانی و دیگااران( )1920تحااوالت
ساااختاری  -کااارکردی مسااکن روسااتاهای پیرامااون شااهر
اشترینان را با روش توصیفی – تحلیلای باا تأثیرگاذاری چهاار
عامل محیطی – اکولوژی  ،اجتماعی – فرهنگی ،اقتصاادی و
نهادی – سیاسی در اجزای مسکن را مورد تبیاین قارار دادناد.
ایشاان بااه ایان نتیجااه رسایدند ،الگااوی معمااری شااهری در
مساکن روستایی روا یافته و همچنین از مصال جدیاد جهات
تقویت استحکام بنا استفاده کردهاناد .از دیگار نتاایج افازایش
آشپزخانه های اُپن و حذف فااهای سنتی در مسکن روساتایی
است.
اسالمی و دیگران( )1928در مطالعهای کااربردی باا روش
توصیفی – تحلیلی ،عوامل اقتصادی موثر بر تحاوالت مساکن
معیشت محور  911خانوار در روساتاهای شهرساتان زنجاان را
تبیین کردند .ایشان در تحلیل اطالعات توصیفی از میاانگین و
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انحااراف معیااار و در آمااار اسااتنباطی از آزمااون باینومیااال و
رگرسیون چند متغییره بهره گرفتهاند .بر اساس نتاایج ،اقتصااد
(سارمایه و اعتباارات) بیشااترین ساهم را در تحاوالت مسااکن
داشتهاند .کارکرد مسکن نیاز در ساکونتگاههاای روساتایی باه
سمت خوابگااهی در حاال تحاول اسات .تورگاات )1111( 1در
مطالعه خاود تحات عناوان فرهناگ ،تاداوم و تغییار :تحلیال
ساختاری الگوی مسکن را در سکونتگاههای روستایی اساکواتر
در کشور ترکیه را ماورد مطالعاه قارار دادناد .ایشاان معتقدناد
عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگای و فااایی باعاث تغییار
شکل مساکن میشود .تغییرات فرهنگی (به خصوص تغییار از
ارزشهای سنتی و گرایش به سب زندگی غربی) بار الگاوی
مسکن و طر هاای مساکونی اثارات متعاددی برجاای نهااده
اساات .بانسااکی و وسولوسااکا )1111( 1در مطالعااهای اثاارات
تحاوالت اقتصاادی را در  10دهکاده در منطقاه لاوبین شار
لهستان با روش میدانی(نظرسنجی و پرسشنامه) ،ماورد بررسای
قرار دادند .نتایج حاکی از آن است ساختمانهاای جدیادی باه
شدت در حاال شاکلگیاری اسات کاه خاود تاابعی از میازان
نزدیکاای بااه حومااه شااهر و فاصااله از آن اساات .همچنااین
اختالفاتی بین بروز مسکن جدیاد باا فعالیات کشااورزی آنجاا
وجود دارد .الیو احمد و دیگران ( )1110در تحقیقای متکای بار
دیاادگاه نظااری توسااعه روسااتایی ،مشااکالت مسااکن را در
روستاهای پیراماون کالنشاهر داس در کشاور نیجریاه تبیاین
کردند .نتایج تحقیق نشان میدهد ،بیشتر خاناههاای روساتایی
ساختار خانوادههای گساترده دارناد کاه در آن انادازه خاانواده،
شکل و ساختار مسکن پویا است .این فرآیناد ،تغییارات ماداوم
است که با تأثیرات الگوی شهری منجار باه رشاد ،تقسایم یاا
افول میشود .از سویی دیگر بیشتر بناهاا از مصاال سااختمانی
فاقد استحکام ساخته شادهاناد ،زیارا انباوه سااکنان روساتایی
درآمد کم دارند .در کل ساختار و کارکرد خانه ها باا جاایگزینی
فناوری مدرن به جای سنتی مداوم در حال تغییر است .نگااهی
به نتایج حاصل در مطالعات مذکور بیانگر آن اسات کاه عموماا
این مطالعات بادون توجاه باه علال و عوامال اثرگاذار ،صارفا
پیامدهای تغییر مسکن را از دو منظار تغییار الگاوی مساکن و
اقتصاد مسکن(قیمت ،بورس بازی) مورد بررسای قارار دادهاناد،
درحالیکه مقاله حاضر درصدد شناسایی نقاش عوامال اثرگاذار
بیرونی بر تغییرات سااختار و کارکردشناسای مساکن روساتایی
است .بنابر این با توجه به توضیحات فاو  ،پاژوهش حاضار دو
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Turgut
2. Banski and Wesolowska
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هدف عمده زیر را مد نظر قرار دارد:
 نخست ،تبیین نقش سیاستگذاری دولت در زمینههاایعمران روستایی (به ویژه گسترش شبکه معابر ،سیستم حمال و
نقل ،بهسازی مسکن روستایی) و تحوالت سیاسی – اقتصاادی
(ایجاد امنیت و گشایش بازارچه مرزی غیر رسمی) به عنوان دو
عامل اساسی در تقویت پیوندهای شهری – روستایی شهرستان
مریوان،
 دوم ،از آنجایی که تحوالت ناشای از تقویات پیونادهایشهری – روستایی ابعاد و دامنه وسیعی دارد ،صارفا پیامادهای
ایاان پیوناادها در تحااوالت ساااختاری – کااارکردی مسااکن
روستایی مورد تحلیل قرار مایگیارد .بناابراین سائوال اساسای
تحقیق آن است که سیاستگذاریهای دولت به عنوان عااملی
بیرونی چگونه موجاب تبااین پیونادهای شاهری – روساتایی
حوزۀ غربی و شرقی شهرساتان مریاوان شاده و اثارات آن بار
تحوالت ساختاری – کارکردی مساکن روستایی تا چاه حادی
است.
دادهها و روشکار
به لحاظ روش شناسی این تحقیق از حیث هدف «توسعهای –
کاربردی» و از حیاث ماهیات «توصایفی – تحلیلای» اسات.
رویکرد پژوهشی تحقیق نیز متکی بر «ثبات گرایی» مایباشاد
بر این اساس بر پایه واقعیات عینی و بیرونی گاردآوری دادههاا
به دو شیوه «عملیات پیمایشی» و «اسنادی» انجام گرفت کاه
انواع دادههای کمی و کیفی را در بر میگیرد .بخش اصالی آن
را دادههای اولیهای تشکیل مایدهاد کاه باا اساتفاده از ابازار
پرسشنامه(دو نوع روستا /خانوار) و مصاحبه گردآوری شادهاناد.
دادههای ثانویه استخرا شده از سرشماریهاای مرکاز آماار و
اطالعات اسنادی از دستگاههای اجرایی نیاز مکمال دادههاای
بخااش اصاالی هسااتند .شااایان پکاار اساات پایااایی ساائواالت
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسابه و معاادل
 1/218به دست آمد و روایی پرسشانامه نیاز بوسایله اساتادان
راهنما و مشاور و متخصصان بنیااد مساکن تأییاد شاد .قلمارو
جغرافیایی تحقیق محدوده سیاسی شهرستان مریوان است کاه
باه مرکزیاات شااهر مریااوان در جااوار ماارز عاارا و حدفاصاال
مختصات جغرافیایی 90درجه و  11دقیقاه تاا  90درجاه و 08
دقیقه عرض شمالی تا  00درجه و  08دقیقه تا  05درجاه و 00

درجه طول شرقی واقعشاده اسات .مطاابق سرشاماری ،1920
جمعیت شهرستان مریوان  00519خانوار و  120159نفار باوده
است که از ایان میازان تعاداد  09920خاانوار و  101188نفار
(معادل 22/0درصد) ساکن نقاط شهری و تعاداد 11112خاانوار
و 00155نفاار (معااادل  11/0درصااد) ،ساااکن نقاااط روسااتایی
بوده اند .اگرچه کل قلمرو شهرستان مریوان باه لحااظ طبیعای
سرزمین ناهمواری است ،لیکن حوزههاای شارقی و غربای آن
دارای تباینااات زیااادی اساات بااهگونااهای کااه  52/8درصااد
روستاهای حوزۀ غربی در موقعیات دشاتی و درهای ،درحالیکاه
 82/1درصد روستاهای حوزه شرقی در موقعیت کوهستانی قرار
دارند(مرکز آمار ایران .)1920،بنابراین نظر به اینکه تفاوتهاای
محیط ط بیعی به عنوان بستر فااای جغرافیاایی شاالوده نظاام
استقرار متباین سکونتگاههای روستایی را فراهم ساختهاند و نیز
با توجه به مباحث مطروحه در مقدمه (در خصوص سیاستهای
متفاوت دولت) در شهرستان مورد مطالعه ،قبل از آنکاه جامعاه
آماری و روش نموناهگیاری تحقیاق حاضار مشاخ گاردد،
اینگونه تباینات که در مطالعات جغرافیاایی باا رویکارد تحلیال
فاایی اهمیت خاصی دارناد ،مبناای تقسایمبنادی شهرساتان
مریوان به دو حوزه غربی و شرقی قرار گرفت .بار ایان اسااس
سط تحلیل دادهها «حوزههای روستایی» و واحاد تحلیال آن
«خانوار» در نظر گرفته شد .بدین ترتیب جامعه آماری تحقیاق
را خانوارهای ساکن در  111روستای بااالی  11خاانوار (طباق
سرشماری  )1920شهرستان مریوان تشکیل میدهند .به منظور
تعیین حجم نمونه ،نمونهگیری در دو مرحله صورت گرفات .در
مرحله اول با توجه به زیاد بودن تعداد آبادی ها ،ابتدا با استفاده
از فرمول تعدیل شده کوکران(حافظنیا )100 :1982 ،تعاداد 01
آبادی به عنوان حجم نمونه برآورد و سپس باا در نظار گارفتن
همگنی ویژگی های جغرافیایی آن در قالاب دو حاوزه غربای و
شرقی خوشهبندی کرده و بر حسب سهم آبادیهای هر خوشه،
تعداد  12آباادی از حاوزه غربای و  10آباادی از حاوزه شارقی
انتخاب گر دید .در مرحله دوم برای تعیین حجم خانوار نموناه از
کل  5910خانوارهاای روساتاهای نموناه ،بار اسااس فرماول
کوکران  912خانوار محاسبه گردید که سهم حوزههای غربی و
شرقی به ترتیب  100و  59خانوار تعیین شد .انتخاب خانوارهای
نمونه نیاز باا اساتفاده از نموناهگیاری تصاادفی سااده انجاام
گرفت(شکل.)1
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شکل  .3موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه (منبع :استانداری استان کردستان)1920،

شرح و تفسیر نتایج
با توجه به مباحث مطرو شده در مقدمه طی دهاههاای اخیار
( )1920-1920دو عامل ناشی از دخالت و سیاستگذاریهاای
دولت ،نظام فاایی سکونتگاههای روستایی شهرستان مریاوان
را برهمزده و موجباات تبایناات سااختاری – کاارکردی ابعااد
مختلس آن را فراهم ساخته است .از این روی الزم اسات ابتادا
چگونگی این دخالت و سیاستگذاریها و ساپس تاأثیر آن بار
تحوالت ساختاری – کارکردی مساکن روستایی در حوزههاای
مذکور بررسی شود.
نقش سیاستگذاریهاای دولات در تقویات نیونادهای
شهری – روستایی و تباینات فضایی شهرستان مریوان

این سیاستگذاری به دو صورت پیل اعمال شده است:
الس -نقش برنامههای توسعه و عماران روساتایی(با تأکیاد بار
شبکه معابر ،سیستم حمل و نقل و بهسازی مسکن):
شواهد حاکی از آن است که در دورۀ بعد از جنگ تحمیلای
رویکرد غالب برنامه های عمرانی دولت ،توسعه روستایی باهدف
تعااادیل شاااکاف باااین دو جامعاااه شاااهری و روساااتایی و
سرمایهگذاری های کالن در عرصههاای روساتایی باوده اسات

(نظری .)182-110 :1981،بی تردید دستیابی به چنین هدفی در
گام نخست مستلزم توسعه شبک ارتباطی و سیستم حملونقال
بوده که طبیعتا چنین اقداماتی مایتواناد تحاول عظیمای را در
سیسااتم حماالونقاال و روابااط بااین عرصااههااای روسااتایی و
کانونهای شهری به وجود آورد.
اجرای برنامه بهسازی راههای روستایی بنابر شرایط ناشای
از جنگ در نواحی مرزی غرب کشور نسبت به سایر نقاط قدری
دیرتر آغاز میشود .بر اساس یافتهها طول انواع شبکه راههاای
ارتباطی شهرستان مریوان در سال  1920بالغ بر  281کیلاومتر
بوده است که در سال  1920باه  822کیلاومتر افازایش یافتاه
است .جدول 1توزیع فااایی طاول و ساهم اناواع راههاا را در
حوزههای غربی و شرقی شهرستان نشان میدهد .نکته مهم در
اینجا توجه به کم و کیس تغییرات شبکه راههای آسافالت شاده
میباشد که نسبت به سایر راهها نقش مهمتری در تقویت پیوند
و روابط شاهری – روساتایی دارد .مقایساه شااخ تغییارات
مربوط به راههای آسفالت شده در طی سالهای ،1920-1920
حاکی از آن است کاه در حاوزه غربای از  98/2درصاد باه 85
درصد رسیده ،در حالی که این شاخ در حاوزۀ شارقی از 0/8
درصد به  19/8درصد افزایش یافته است .بدین ترتیب شاخ
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درصد رسیده است(شکل 1و .)9

آبادیهای برخوردار از جاده آسفالتشده در حوزۀ غربی از 11/0
درصد به  80/2درصد و در حوزه شرقی از  1/2درصاد باه 8/8

جدول .3مقایسه درصد تغییرات انواع شبکه معابر حوزه غربی و شرقی شهرستان مریوان طی سالهای 1920 – 1920
نوع جاده دسترسی به

حوزه غربی

شهر

حوزه شرقی

1920
طول به

1920
درصد

کیلومتر

طول به

1920
درصد

کیلومتر

طول به

1920
درصد

کیلومتر

طول به

درصد

کیلومتر

آسفالته بینشهری

21

15/5

190

90/1

1

1

21

19/2

آسفالته روستایی

01

11/1

120

01/8

11

0/8

01

11/1

شوسه روستایی

111

91/0

90

8/8

01

2

21

18

خاکی

28

18/2

11

0/1

981

85/1

122

08/1

جمع

992

111

980

111

009

111

019

111
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شکل  .3وضعیت راههای ارتباطی ناحیه درسال( 1920منبع :اداره راه و شهرسازی استان کردستان)1920 ،
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شکل .0وضعیت راههای ارتباطی ناحیه در سال ( 1920منبع :اداره راه و شهرسازی استان کردستان)1920،

طبیعتا این تفاوتها بر کم و کیس انواع وسایل نقلیه ماورد
استفاده نیز تأثیر خواهد گذاشت .اطالعات به دست آمده ،حاکی
از آن است که تعداد وساایل نقلیاه حاوزۀ غربای جمعاا از 010
دستگاه در سال  1920با افزایشی معادل  1822واحد باه 9921
دستگاه در سال  1920رسیده است .در حالی که این افزایش در
حوزه شرقی از  111دستگاه به  290دستگاه بوده است .نگااهی

به میزان تغییرات انواع وسایل نقلیه در جدول 1بیانگر تفاوت در
میزان اثربخشی بهبود شبکه معابر روستایی در دو حاوزه ماورد
نظر است .کاهش سهم مینیبوس و افزایش ساهم ساواری در
حوزۀ غربی از مصادیق بارز این اثربخشای در سیساتم حمال و
نقل است.

جدول .3روند تغییرات انواع وسایل نقلیه درروستاهای حوزه غربی و شرقی طی سالهای 1920 – 1920
حوزه غربی
انواع وسایل
نقلیه

1920

1920

1920

حوزه شرقی
1920

تعداد

درصد

تعداد

درصد

میزان تغییرات

تعداد

درصد

تعداد

درصد

88
سواری
82
وانت
5
کامیونت
151
مینیبوس
00
موتورسیکلت
020
جمع
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12/2
12/0
1/11
01/0
11/2
111

1191
150
91
00
1111
9921

02/8
0/8
1/20
1/51
91/2
111

+1201
+28
+15
-110
+1105
+1822

12
10
1
05
11
111

10/0
11/2
1/81
01/8
18/1
111

00
100
0
111
011
290

2/0
12/2
1/00
10/1
02/1
111

یکی دیگر از فعالیتهای عمران روستایی مرتبط با بحاث
حاضر اجرای طار بهساازی(مقاومساازی) مسااکن روساتایی
است که به شاکل کنادی از ساال  1921آغااز شاد و از ساال
 1989با اعطای وام کم بهره رشد شتابانی یافات .متأسافانه باه

میزان
تغییرات
+98
+111
+1
+50
+011
+510

دلیل عدم دستیابی به آمار سال  1920در جدول ،0فقاط تعاداد
مساکن ساخته شده تا سال  1920انعکاس یافتاه اسات .اساساا
فرآیند ساخت مسکن روستایی را در شهرستان مورد مطالعاه از
حیث شیوه ساخت و تأمین اعتبار میتوان به سه دساته تقسایم
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نمود(جدول.)9طبق یافتههای میادانی در حاوزه غربای از کال
 100خانوار نمونه 110 ،خانوار( 88/1درصد) و در حاوزۀ شارقی
از کل  59خانوار نمونه 00 ،خانوار( 52/8درصد) باه بازساازی و
نوسازی خانه های خود اقدام کرده اند .اماا نکتاه درخاور توجاه
آنکه بیش از  21/2درصد آنها در حاوزه غربای باا اساتفاده از

سرمایه شخصی و بدون اتکا به کم های دولت موفق به ایان
کار شدهاند .در حالی که در حوزه شارقی باالغ بار  02/2درصاد
نیازمند کم های دولت بودهاند .مقایسه این شاخ هاا نشاان
از تفاوت های بنیادین توان اقتصاادی خانوارهاای سااکن در دو
حوزه دارد.

جدول .0مقایسه نقش سیاستهای دولت و بخش خصوصی در بهسازی(مقاوم سازی) مساکن روستایی دو حوزه()1920
ردیف

شیوه ساخت و تأمین اعتبار مسکن

1
1
9

ساخت با سرمایه شخصی
ساخت با دریافت وام بهسازی و نوسازی مسکن
ساخت توسط نهادهای دولتی(کمیته امداد)
جمع

حوزه غربی
تعداد خانوار
120
19
2
110

درصد
21/2
5/1
9/1
111

حوزه شرقی
تعداد خانوار
19
1
12
00

درصد
01/9
0/0
09/1
111
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نقش ایجاد بازارچاههاای مارزی غیار رسامی در تقویات
بنیانهای اقتصادی و تغییر شیوه معیشت روستاییان

یکی از عوامل اساسی و مداخلهگر در تحوالت ساختار و باهتباع
کارکرد روستاهای موردمطالعاه ناحیاه«توساعه تجاارت مارزی
غیررسمی(کول بری)» است .زیرا این پدیده نوین طی سالهای
پس از انقالب و متعاقاب باروز رخادادهای سیاسای در مقااطع
زمانی مختلس از جمله عدم وجود امنیت ( 1902تا  ،)1952ثبات
امنیت ( 1952تا  ،)1981اشغال عرا ( )1981و رونق اقتصادی
( 1981تا  )1988تکوین می یابد .با مسدود شدن مارز در ساال
 ،1988گسترش مبادله کاالهای قاچا و عدم کنترل آن سابب
شد تا در سال  1982دولت به ایجاد و بازگشاایی بازارچاههاای
غیررسمی مرزی(معابر کول بری) تصمیم بگیرد .بر ایان اسااس
دو بازارچه غیررسمی مبتنی بر تجارت کولبری «کانی چنار» و
«خانمه شیخان» در حاوزه غربای بازگشاایی شادند .ساازوکار
اجرایی بازارچه های مرزی به صورتی بود کاه فقاط روساتاهای
پیرامونی بازارچهها تا فاصله  11کیلومتری مشمول طر بودناد.
در اوایل این بازگشایی تعداد روستاهای مشمول فعالیت مارزی
بازارچه های مذکور به ترتیب تعداد  10و  98روستا باوده اسات
که جمعا  01درصد روساتاهای شهرساتان را شاامل مایشاود.
فعالیت مرزی بازارچهها از سوی دولت و با نظارت هنگ مارزی
شهرستان بر اساس روزهای مشخ شاده مادیریت مایشاود.
به نحوی که برای هر فارد متأهال جمعاا  2512فقاره دفترچاه
فعالیت کولبری (بازارچه کاانی چناار  0129و خانماه شایخان
 )9915صاا در شاده اساات (اطالعاات آرشاایوی هناگ ماارزی

شهرستان مریاوان ساال  .)1920مکاانیزم فعالیات بازارچاههاا
باهگونااهای اسات کااه کاولبران عمومااا درازای حمال کاااال از
سرمایهگذاران شهری اجرت میگیرند .با توجه بهساختی کاار و
شرایط فیزیولوژیکی کول بران که میبایاد در هارروز قاادر باه
جابهجایی  101کیلوگرم باشند ،توان آن ها محدود بوده و بهطور
متوسط در هفته دو روز انجام میگیرد .از اوایل ایجاد بازارچههاا
تا سال  ،1929اجرت پرداختی هرروز  21111تومان بود ،که باه
ازای هر دفترچه معادل  11درصد آن ( 2111تومان) میبایست
به خزانه دولت واریز میشد .اما از ساال  1929باه بعاد اجارت
پرداختی کولبر هاا بار عهاده صااحب بارهاا (عموماا شاهری)
گذاشته شد و کولبران فقط هزینه رفتوبرگشت به بازارچاه را
پرداخت می کردند که بهطور متوسط  0111تومان بود .متعاقاب
آن به بعد از سال  1929اجارت پرداختای هارروز باه 111111
تومان افزایش یافت .شاایان پکار اسات اجنااس واردشاده باه
بازارچه ها از طریق وانتبارهای روستایی به شهر مریوان انتقاال
دادهشده و ازآنجا عالوه بر تأمین مصارف داخلای ایان شاهر و
روستاهای اطراف بخش عمده کاالها به سایر استان های کشور
صادر میشود .نکته درخور توجه اینکه یکی از انگیزههای اصلی
دولت در ایجاد این بازارچه ها حفظ امنیت منطقه در کنار بهبود
رشد اقتصادی بوده است .لیکن روستاییان به دلیال ساودآوری
بیشتر انتقال مستقیم کاال از آن ساوی مارز گااهی بار مبناای
مکانیزم فو الذکر عمل نمیکنند که گاهی منجر باه از دسات
دادن جانشان میشود.
یافتههای میدانی حاکی از آن هستند که ایجاد بازارچههای
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مرزی غیررسمی در حوزۀ غربی به تغییرات بنیاادی در سااختار
اقتصادی و شیوه معیشت و به تبع آن ساختار و کارکرد مساکن
جامعه روستایی در آن شده است ،به گونهای که باا ایجااد ایان
بازارچهها معادل  90/0درصد شاغلین آنها جذب فعالیاتهاای
ناشی از آن شده که به نوبه خود بر کاهش سهم شاغلین بخش
کشاورزی آن از  20/9درصد به  02/9درصد نقش زیادی داشته
است .بنابراین تغییر در اقتصاد غالب روستاها علیالخصاوص در
حوزه غربی متأثر از گسترش روابط روستایی – شهری و ایجااد
بازارچههای مرزی غیررسمی به عنوان عامل مداخلهگر ،موجاب
حذف یا کاهش عناصر معیشتی مساکن روساتایی شاده اسات.

کاهش حیاط خانهها با فاای چندکارکردی در گذشته با میزان
 20/5در حوزه غربی و  0/18درصد در حاوزه شارقی ،کااهش
انبارها با  02/0درصد در حاوزه غربای و  0/9درصاد در حاوزه
شرقی ،کاهش  21درصدی طویله و کاهدان در حاوزه غربای و
 11/1درصد در حوزه شرقی و همچنین افزایش عناصر معیشتی
منطبق با مسکن جدید از جمله  515/1درصد پارکینگ ،مغازه با
 918/9درصد ،کارگاه با  111درصد افزایش در حوزه غربی و در
حوزه شرقی پارکینگ با  151درصد ،مغازه باا  155/5درصاد و
کارگاه با  110درصد ،تغییرات نقش مسکن را در دو حوزه مورد
مطالعه نمایان کرده است.

جدول .3مقایسه تغییرات ساختار شغلی روستاییان در حوزه غربی و شرقی طی سالهای 1920-1920
حوزه غربی

1920

گروههای شغلی

کشاورزی
صنعت و خدمات
فعالیت مرزی و
کولبری
جمع

حوزه شرقی

1920

1920

1920

تعداد
10912
210

درصد
20/9
0/5

تعداد
11890
9515

درصد
02/9
10/1

تعداد
5115
291

درصد
85/0
19/9

تعداد
9210
001

درصد
81/0
12/5

1

1

8011

90/0

1

1

1

1

10191

111

19281

111

5202

111

0100

111
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این تغییرات صرفا به سهم اناواع مشااغل معطاوف نباوده
بلکه بر میزان درآمد خانوارها نیز تاأثیر داشاته اسات .مقایساه
شاخ میانگین درآمد خانوارهای نمونه در بخشهای سهگاناه

اقتصادی گویای اثربخشی مااعس فعالیت مرزی(کولبری) در
حوزۀ غربی است .باه گوناهای کاه باالغ بار  51درصاد درآماد
ناخال خانوارها از این محل کسب میشود.

جدول .3مقایسه وضعیت درآمد خانوارهای نمونه حوزه غربی و شرقی شهرستان مریوان( 1920،واحد میلیون ریال)
حوزه شرقی

حوزه غربی
گروههای شغلی

تعداد
خانوار

درصد
خانوار

میانگین
درآمد
ناخالص
ساالنه

درصد
درامد

تعداد
خانوار

درصد
خانوار

میانگین
درآمد
ناخالص
ساالنه

درصد
درآمد

تفاوت
میانگین
درآمد دو
ناحیه

کشاورزی

20

98/0

512/2

95/2

05

88/8

092/1

22/1

01/2

صنعت و خدمات

91

11/1

58/5

1/9

2

11/1

91/1

1/2

1/9

فعالیت
مرزی(کولبری)

111

02/1

818/1

51

-

-

-

-

-

جمع

100

111

508/8

111

59

111

929/2

111

50/2
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نکته درخور توجه در این پژوهش ،سنجش اثربخشی نحوۀ
سرمایهگاذاری درآمادهای حاصال خانوارهاا در فعالیاتهاای
مختلس است .یافتهها نشان دادند که  51/1درصد ساکنان حوزۀ
غربی اندوختههای خاود را در زمیناه خریاد زماین مساکونی و

تعمیر و ساخت خانه خود سرمایهگذاری کاردهاناد .لایکن ایان
شاخ در حوزه شرقی معادل  98درصد است .مقایسه شاخ
میانگین سرمایهگذاری آنهاا نیاز منیاد برتاری ساهم بخاش
مسکن نسبت به سایر فعالیتهای تولیدی در حوزۀ غربی است.

جدول  .3زمینه و میزان سرمایهگذاری خانوارهای نمونه حوزه غربی و شرقی در روستای محل زندگی تا سال 1920
حوزه غربی
زمینه سرمایهگذاری

تعداد
خانوار

درصد

میانگین
سرمایهگذاری

حوزه شرقی
درصد

تعداد
خانوار

درصد

میانگین
سرمایهگذاری

درصد

تعمیر و نوسازی مسکن

111

02/0

952/1

02/2

11

91/2

121/1

12/0

خرید زمین زراعی و باغی

81

99/1

182

91/1

11

12/0

100/1

8/1

خرید زمین و واحد مسکونی

91

11/2

121/9

2/2

0

5/9

50/9

1/9

فعالیتهای دامداری

11

0/0

50/2

1/2

18

00/0

011/5

29/12

جمع

100

111

910/0

111

59

111

911/0

111
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از این رو ،با توجه به غلبه سرمایهگذاری بخش مساکن در
حوزۀ غربی که خود ناشی از سیاستگذاریهای متفاوت دولات
در حااوزههااای غرباای و شاارقی شهرسااتان اساات ،الزم اساات
پیامدهای آن در تحاوالت سااختاری – کاارکردی مساکن دو
حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

ایجاد می کند که به مثاب سیستمی پویا عمل کارده و هویات و
ویژگی خاصی باه آن مایبخشاد(نظری و پا  .)15 :1921،در
ادامه چگونگی این تغییرات به تفکی الگوی ساختار و کارکرد
مسکن روستایی در حوزه غربی و شرقی تحلیال و تبیاین مای
شود:
الف -تغییارات سااختارکالبدی (الگاوی سااخت و فار

اثاارات تقویاات نیوناادهای شااهری – روسااتایی در تغییاار
ساختاری – کارکردی مسکن روستایی

دخالت ی عامل بیرونی در مناسبات ی سیستم سکونتگاهی
ممکن است ابعاد مختلس آن را تحات تاأثیر قارار دهاد .منتهاا
متناسب با شرایط به وجود آمده و نیازهای جامعاه ماورد نظار،
درجه این اثربخشی در برخای بخاشهاا مشاهودتر مایباشاد.
همانگونه که در باال پکر شد ،تحوالت معیشتی جامعه روستایی
حوزۀ غربی و نیز سرمایهگذاری بیشتر آنها در بخاش مساکن
منید این ادعاست .بایتردیاد ایان تحاوالت ریشاه در تقویات
پیوندهای شهری – روستایی خواهد داشت کاه بناا باه تفااوت
ماهوی کارکردهای ساکونتگاهی شاهری و روساتایی طبیعای
است ،هم ساخت و هم کارکرد مسکن روستایی را تحتالشاعاع
قرار دهد .زیرا بر پایه نگرش سیستمی هام سانخی سااختی –
کارکردی هر ی از عناصار و اجازای مساکن چناان پیونادی

مسکن :برای سنجش تغییرات الگوی ساخت ،معیارهایی مانناد
مساحت زیربنا ،نوع مصاال و عمار و کیفیات مساکن در نظار
گرفته شدند .یافتههای میدانی نشاان مایدهناد کاه مسااحت
زیربنای ساختمان ها در قبل از گساترش پیونادهای شاهری –
روستایی و ایجاد بازارچههای مرزی (درسال )1920در دو حاوزۀ
غربی و شرقی الگوی نسبتا مشابهی داشتهاند ،به گونهای که در
مجموع مساحت  101متر مربع و بیشتر در حوزۀ غربی باا 21/2
درصد و در حوزۀ شارقی باا  21/10درصاد بیشاترین مسااحت
زیربنای ساختمانها را به خود اختصاص دادهاند .اماا در ساال-
های اخیر( )1920در حوزۀ غربی دستخوش تغییرات زیادی قرار
گرفته و مساحت آنها کاهش یافته است به گونهای کاه 111
درصد خانههای این حوزه مسااحتی باین  01تاا  101مترمرباع
دارند ،در حالی که در حوزه شرقی بالغ بر  22/9درصد بنا بایش
از  101متر مساحت دارند.
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شکل .3مقایسه مساحت زیربنای ساختمانهای مسکونی خانوارهای نمونه حوزۀ غربی و شرقی سال 1920 -1920

بادوامتری که عموما در شهرها تولید میشوند در حاوزۀ غربای
طی دوره  1920-1920باالغ بار  81/9درصاد افازایش داشاته
است .لیکن این شاخ در حوزۀ شرقی فقط  2/5درصد است.

ارتباط با شهر نقش زیادی در تغییر نوع مصاال سااختمانی
بناهای روستایی دارد .تاأثیر ایان امار را در مقایساه اطالعاات
جدول 2می توان باه خاوبی دریافات .زیارا اساتفاده از مصاال

جدول .3مقای سه مصال ساختمانی کاربردی در خانوارهای نمونه حوزه غربی و شرقی طی سالهای 1920-1920
حوزه غربی
3033

نوع مصالح

بادوام
نیمه
بادوام
کمدوام

اسکلت فلزی و بتنی
آجر و چوب و سنگ و
بلوک
چوب ،سنگ یا خشت و
چوب

جمع واحدهای مسکونی

حوزه شرقی

درصد

3033

تغییرات

3033

تعداد

درصد

تعداد

درصد

15

5/0

111

85/8

+81/9

02

11

11

2/11

+11

2

122

29/9

11

0/12

-52/1

00

82/9

100

111

100

111

59

111

3033

درصد
تغییرات

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

1/0

2

11/1

+2/5

11/1

15

10/9

+10/1

01

59/0

-19/2

59

111
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عمر بنا نیز از دیگر معیارهای ساختاری الگوی مسکن است
که میتواند تحت تأثیر سیاستهای دولات در زمینا بهساازی
مسکن و یا تحوالت اقتصادی به ویژه افزایش درآمد روستاییان
قرار گیرد .مقایسه این شاخ نیز نشان میدهد که معاادل 22

درصد خانههای حوزه غربی طی دو ده اخیر ساخته شدهاناد ،و
قدمتی کمتر از  11سال دارند ،اما این شاخ در حاوزۀ شارقی
تنها  18/1درصد و معادل  21/0درصد خانههاا بافات قادیم و
قدمت آنها بیشتر از  11سال است.
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شکل .3مقایسه قدمت ساختمانهای مسکونی خانوارهای نمونه حوزه غربی و شرقی شهرستان مریوان ،سال 1920

بر این اساس مقایسه کیفیات بناهاا کاه معماوال از حیاث
قابلیت استفاده در سه دسته نوساز ،مرمتی و تخریبی طبقهبندی
میشوند ،بیانگر وضعیت بهتر خانههای حوزۀ غربی اسات ،زیارا
بالغ بر  51/5درصد آنها جزو خانههای نوسااز هساتند کاه در
مقایسه با ساال  1920باا  2/0درصاد ،تغییارات ایان شااخ
 +01/1درصد بوده است .در مقابل خانههای تخریبای باا 55/9
درصد در سال  1920به  11/8درصد در سال ( 1920با تغییرات

 )-00/0کاهش یافته است .در حالی که خاناههاای نوسااز در
حااوزۀ شاارقی تنهااا  12/0درصااد اساات .اینکااه  01/9درصااد
خانههای حوزۀ شرقی (با تغییرات  +2/0درصاد) جازو مساکن
مرمتی و  91/1درصد آنها (باا تغییارات  -12/1درصاد) جازو
خانه های تخریبی اسات ،مویاد ضاعس سااختارهای اقتصاادی
ساکنان این حوزه است.

شکل  .3تغییرات کیفیت واحدهای مسکونی خانوارهای نمونه حوزۀ غربی و شرقی طی سالهای1920 -1920
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ب -تغییرات الگوی کارکردی مسکن :تقویت پیونادهای
شهری – روستایی و بنیانهای اقتصادی حاصل از بازارچههای
مرزی نه تنها ساختارکالبدی بلکاه کارکردهاای مساکن را نیاز
دستخوش تغییر قرار داده است .این تغییرات در حوزۀ غربی باه
مراتب بیش از حوزه شرقی ناحیه است .تغییرات کارکردشناسای
مساااکن را ماایتااوان در قالااب «عناصاار زیسااتی» و «عناصاار
معیشتی» دستهبندی کرد.
الس -عناصر زیستی :این عناصر شاامل تعاداد اتاا هاای
نشیمن ،خاواب ،هاال و پاذیرایی ،آشاپزخانه ،حماام ،سارویس
بهداشتی ،ایوان و بالکن هستند .تبدیل خانوادههای گسترده باه
خانوادههای هستهای از پیامدهای مهم گسترش روابط شاهری
– روستایی است که در سالهای اخیر در کل کشور و در ناحیه
مورد مطالعه روا یافته است .مقایسه تغییرات ابعاد خانوار طای
سالهای  1920-1920در شهرستان مریوان نشان از تغییارات
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زیاد این شاخ دارد و میزان آن در حوزه غربی از  0/8به 9/5
نفر و در حوزه شرقی از  0/5باه  9/5نفار تقلیال یافتاه اسات.
طبیعتا تغییر این شاخ بر کم و کیاس عناصار زیساتی ماورد
استفاده خانوارها تأثیر خواهد گذاشت .جدول 8بیانگر میزان این
تأثیر در اجزای مختلس عناصر زیستی است .از جمله اثربخشای
فرهنگ شهری در خانههای روستایی را مایتاوان در پیادایش
هااال و پااذیرایی ،آشااپزخانههااای باااز(اُپن) و انتقااال حمااام و
سرویسهای بهداشتی که پیشتر در اطراف حیاطهاا بودناد باه
داخل ساختمان اصلی به وضو مشاهده کرد .همچنین حذف یا
کاهش ایوان باه عناوان عنصاری چناد کاارکردی و باالعکس
افزایش بالکن را که خاص خانههای دو طبقه است میتاوان از
پیامدهای مهم گسترش روابط شاهری – روساتایی باه شامار
آورد.

جدول .3مقایسه تغییرات عناصر زیستی مساکن روستایی خانوارهای نمونه موردمطالعه طی سالهای 1920 -1920
حوزه غربی
عناصر زیستی

تعداد اتا
هال و پذیرایی
آشپزخانه باز(اپن)
توالت در داخل خانه
حمام در داخل خانه
ایوان
بالکن
تعداد واحد مسکونی

حوزه شرقی

3033

3033

مقدار

3033

3033

تعداد

تعداد

تغییرات

تعداد

تعداد

581
80
10
50
01
198
09
100

088
199
109
105
102
51
121
100

-18/1
+120/1
+ 1085/5
+129/8
+988/1
- 0/1
+108/0

112
2
9
11
8
50
1
59

181
91
99
99
12
02
11
59

مقدار تغییرات

-11/2
+901/8
+ 1111
+191
+151/0
-19/0
+ 1111

مأخذ :یافتههای پژوهش1920 ،

تولیدی و مغازه از مصادیق باارز اثربخشای تقویات پیونادهای
شهری – روستایی در تحوالت کارکردی مساکن روساتایی باه
حساب میآید.

ب -عناصر معیشتی :در بخش عناصر معیشتی نیز کااهش
تعداد مساحت انبارها ،باغچاه ،آغال ،طویلاه و تناور در مقابال
افزایش ت عاداد و مسااحت عناصاری مانناد پارکیناگ ،کارگااه

جدول .3مقایسه تغییرات عناصر معیشتی مساکن روستایی خانوارهای نمونه موردمطالعه طی سالهای 1920 -1920
حوزه شرقی
حوزه غربی
3033
3033
3033
3033
عناصر معیشتی
میزان تغییرات
میزان تغییرات
تعداد
تعداد
تعداد
تعداد

حیاط
انبارها
باغچه
پارکینگ

191
081
115
91

05
120
01
111

-20/5
-02/0
-22/2
+515/1

02
05
01
0

05
09
11
18

-0/18
- 0/9
-05/9
+151
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آغل
طویله و کاهدان
تنور
مغازه
کارگاه
تعداد واحد مسکونی

1821
1111
100
11
11
100

221
911
91
02
59
100

-55/0
-21
-28/5
+918/9
+111

1159
911
02
9
0
59

251
180
01
8
19
59

-10
-11/10
-15/9
+155/5
+110

مأخذ :یافتههای پژوهش1920 ،

نتااایج ،میااانگین و انحااراف معیااار عناصاار مااذکور در حااوزه
غربی(میااانگین 9/21و انحااراف معیااار )1/2520و در حااوزه
شرقی(میانگین  1/09و انحراف معیار  )1/2118اسات .بناابراین
می توان گفت ،میانگین عناصر الگوی ساخت و فرم مساکن در
حوزۀ غربی بیشتر از حاوزۀ شارقی اسات .بارای پایباردن باه
معناداری میانگین از لحاظ آماری و تفااوت پاساد در دو حاوزۀ
غربی و شرقی ،از آزمون تای مساتقل( )T-testاساتفاده شاده
است.

در ایاان بخااش بااهمنظااور بررساای و مقایسااه اثربخشاای
مناسااابات و پیونااادهای شاااهری – روساااتایی و گشاااایش
بازارچه های مرزی بر تغییرات سااختاری – کاارکردی مسااکن
روستاهای ناحیه موردمطالعاه از دیادگاه سرپرساتان خاانوار ،از
آزمااون تاای( )T-testباارای دو گااروه مسااتقل(حوزه غرباای و
شرقی) استفادهشده است.
در جدول ،11تغییرات عناصر الگوی ساخت و فارم مساکن
از دیدگاه افراد پاسخگو مورد بررسی قرارگرفته است .بر اسااس

جدول .33آمارههای توصیفی تغییرات عناصر الگوی ساخت و فرم مساکن در دو حوزه غربی و شرقی شهرستان مریوان
مؤلفه/مقادیر

تغییرات مساحت زیربنای ساختمان
تغییرات مصال ساختمانی
تغییرات عمر بنا
تغییرات کیفیت بنا

تغییرات الگوی ساخت و فرم مساکن

خطای معیار

حوزه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

غربی

100

1/052

1/202

1/151

شرقی

59

0/000

1/820

1/111

غربی

100

0/525

1/211

1/100

شرقی

59

9/180

1/102

1/102

غربی

100

0/018

1/202

1/151

شرقی

59

1/528

1/111

1/112

غربی

100

0/910

1/182

1/152

شرقی

59

1/590

1/200

1/111

غربی

100

9/2150

1/2520

1/1291

شرقی

59

1/0900

1/2118

1/1190

میانگین

مأخذ :یافتههای پژوهش1920 ،

در جدول ،11میانگین عناصر الگوی ساخت و فرم مساکن
از دیدگاه پاسددهندگان مورد آزمون قرار گرفت .نتاایج حاصال
نشان داد که تغییرات عناصر الگوی سااخت و فارم مساکن در
ابعاد (مساحت زیربنا ،مصال ساختمانی ،عمر بنا و کیفیت بنا) در
حوزۀ غربی در مقایسه با حوزه شرقی از لحاظ آمااری باه طاور
معناداری بیشتر بوده است .چاون مقادار  Sigباه دساتآماده،

کوچکتراز 1/10است( )Sig<1/10بین دو حوزۀ غربی و شرقی
در تغییرات عناصر الگوی ساخت و فرم مساکن تفاوت معنایدار
وجود دارد .از آنجا که حد باال و پایین سط  20درصد اطمینان
مثبت است (کران پایین( )0/91تا کران باال( ،))2/51فرض صفر
مبنی بر براباری میاانگین در دو حاوزه غربای و شارقی ماورد
مطالعه رد میشود.
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جدول .33نتایج آزمون  Tبرای مقایسه میانگین تغییرات عناصر الگوی ساخت و فرم مساکن روستاهای موردمطالعه
تفاوت

تفاوت

مؤلفه /مقادیر

T

df

Sig.

تغییرات مساحت زیربنای ساختمان
تغییرات مصال ساختمانی
تغییرات عمر بنا
تغییرات کیفیت بنا
تغییرات الگوی ساخت و فرم
مساکن

11/08
11/809
11/522
12/812

910
910
910
910

1/111
1/111
1/111
1/111

1/820
1/011
1/891
1/581

11/102

910

*1/111

5/051

سطح اطمینان %33

میانگینها

انحراف معیار

حد نایین

حد باال

1/199
1/112
1/195
1/101

1/51
1/12
1/05
1/98

9/19
1/50
9/12
1/22

1/080

0/91

2/51

* Sig.(2.tailed) < 1/10

مأخذ :یافتههای پژوهش1920 ،

در جدول ،11تغییارات الگاوی کارکردی(عناصار زیساتی)
مسکن از دیدگاه افراد پاسخگو موردبررسی قرارگرفته است .بار
اساس نتایج ،میانگین و انحراف معیار عناصار ماذکور در حاوزه
غربی(میاااانگین 0/01و انحاااراف معیاااار )1/2295ودرحاااوزه
شرقی(میانگین  1/11و انحراف معیار  )1/1291اسات .بناابراین

می توان گفت ،میانگین عناصر الگوی عناصر زیستی مسکن در
حوزه غربی بیشتر از حوزه شارقی اسات .بارای پای باردن باه
معناداری میانگین از لحاظ آماری و تفااوت پاساد در دو حاوزه
غربی و شرقی ،از آزمون تای مساتقل( )T-testاساتفادهشاده
است.

جدول  .33آماره های توصیفی تغییرات الگوی کارکردی مساکن(عناصر زیستی) دو حوزه غربی و شرقی شهرستان مریوان
مؤلفه /مقادیر

تغییرات تعداد اتا
تغییرات هال و پذیرایی
ساخت آشپزخانه اپن()Open
انتقال توالت به داخل ساختمان
انتقال حمام به داخل ساختمان
احداث بالکن به سب

شهری

تغییرات عناصر زیستی

حوزه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

غربی

100

0/900

1/200

1/151

شرقی

59

1/519

1/821

1/112

غربی

100

0/018

1/200

1/112

شرقی

59

1/015

1/810

1/101

غربی

100

0/882

1/010

1/112

شرقی

59

9/999

1/010

1/128

غربی

100

0/228

1/000

1/190

شرقی

59

1/280

1/121

1/102

غربی

100

0/220

1/551

1/101

شرقی

59

1/258

1/111

1/101

غربی

100

9/850

1/101

1/122

شرقی

59

1/251

1/108

1/199

غربی

100

0/0118

1/2295

1/1511

شرقی

59

1/1110

1/1291

1/1150

مأخذ :یافتههای پژوهش1920 ،

در جاادول ،19میااانگین عناصاار الگااوی کارکردی(عناصاار
زیستی) مسکن از دیادگاه پاساددهنادگان ماورد آزماون قارار
گرفت .نتایج حاصال نشاان داد کاه تغییارات عناصار زیساتی
مسکن در حوزه غربای در مقایساه باا حاوزه شارقی از لحااظ

آماری به طور معناداری بیشتر باوده اسات .چاون مقادار Sig
بهدستآمده ،کوچکتراز 1/10است( )Sig<1/10باین دو حاوزۀ
غربی و شارقی در تغییارات عناصار الگاوی کارکردی(عناصار
زیستی) مسکن تفاوت معنیدار وجود دارد .از آنجا که حاد بااال
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برابری میانگین در دو حوزۀ غربای و شارقی ماورد مطالعاه رد
میشود.

و پااایین سااط  20درصااد اطمینااان مثباات اساات (کااران
پایین( )2/28تاا کاران بااال( ،))11/11فارض صافر مبنای بار

جدول .30نتایج آزمون تی برای مقایسه میانگین عناصر زیستی دو حوزه غربی و شرقی شهرستان مریوان
مؤلفه /مقادیر

T

df

Sig.

تفاوت
میانگینها

تغییرات تعداد اتا
تغییرات هال و پذیرایی
ساخت آشپزخانه اپن()Open
انتقال توالت به داخل ساختمان
انتقال حمام به داخل ساختمان
احداث بالکن به سب شهری
تغییرات کل عناصر زیستی

11/80
10/015
10/890
12/002
10/012
11/999
10/002

910
910
910
910
910
910
910

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
*1/111

1/201
9/11
1/005
1/220
1/815
1/111
8/228

خطای
معیار
تفاوتها

1/191
1/118
1/110
1/111
1/112
1/121
1/518

سطح اطمینان %33
حد نایین

حد باال

1/08
-9/19
1/90
1/02
1/02
1/25
2/28

1/22
-1/25
1/25
1/22
9/11
1/09
11/11

* Sig.(2.tailed) < 1/10

مأخذ :یافتههای پژوهش1920 ،

میتا وان گفات ،میاانگین عناصار معیشاتی مسااکن در حاوزه
غربای بیشتر از حوزه شرقی است .برای پای باردن باه معنای-
داری میااانگین از لحاااظ آماااری و تفاااوت پاسااد در دو حااوزه
غربی و شرقی ،از آزمون تای مساتقل( )T-testاساتفاده شاده
است.

در جدول ،10تغییرات الگاوی کارکردی(عناصار معیشاتی)
مسکن از دیدگاه افراد پاسخگو مورد بررسای قرارگرفتاه اسات.
بر اساس نتایج ،میاانگین و انحاراف معیاار عناصار ماذکور در
حاوزه غربی(میااانگین 9/81و انحاراف معیااار )1/180ودرحااوزه
شرقی(میانگین  1/15و انحراف معیار )1/0292اسات .بناابراین

جدول .33آمارههای توصیفی تغییرات عناصر معیشتی از دیدگاه پاسددهندگان حوزه غربی و شرقی شهرستان مریوان
مؤلفه /مقادیر

تغییرات انبارهای آپوقه و محصوالت
تغییرات باغچه در حیاط خانه
تغییرات آغل و طویله
تغییرات انبار آپوقه دامی و کاهدان
کاهش و یا حذف محل نگهداری طیور
تغییرات تنور خانگی
ساخت پارکینگ ماشینآالت
حملونقل
ساخت مغازه و کارگاه صنعتی
تغییرات حیاط ساختمانهای مسکونی

حوزه

N

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی
شرقی
غربی

100
59
100
59
100
59
100
59
100
59
100
59
100
59
100
59
100

0/100
1/115
0/180
1/011
0/125
1/122
9/805
1/191
0/128
1/180
0/022
1/101
9/201
1/999
9/201
1/999
0/912

1/100
1/081
1/211
1/220
1/112
1/915
1/111
1/125
1/198
1/581
1/225
1/021
1/192
1/251
1/192
1/251
1/121

1/152
1/151
1/102
1/122
1/121
1/101
1/125
1/111
1/121
1/180
1/151
1/102
1/121
1/125
1/121
1/125
1/158
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تغییرات کل عناصر معیشتی

شرقی
غربی
شرقی

1/000
9/8121
1/150

59
100
59

1/211
1/180
1/0292

1/110
1/1582
1/1592

مأخذ :یافتههای پژوهش1920 ،

در جاادول ،10میااانگین عناصاار الگااوی کارکردی(عناصاار
معیشتی) مسکن از دیدگاه پاسددهندگان مورد آزمون قارار گرفات.
نتایج حاصل نشان داد ،تغییرات عناصر معیشاتی مساکن در حاوزه
غربی در مقایسه با حوزه شرقی از لحاظ آماری به طاوری معنایدار
بیشتر بوده است .چون مقدار  Sigبهدستآماده ،کاوچکتر از 1/10

است ( )Sig<1/10بین دو حوزۀ غربی و شرقی در تغییرات عناصار
معیشتی مسکن تفاوت معنیدار وجود دارد .از آنجاا کاه حاد بااال و
پایین سط  20درصد اطمینان مثبت است (کران پایین( )19/50تاا
کران باال( ،))18/08فرض صافر مبنای بار براباری میاانگین در دو
حوزه غربی و شرقی مورد مطالعه رد میشود.

جدول .33نتایج آزمون تی برای مقایسه میانگین تغییرات عناصر معیشتی دو حوزه غربی و شرقی شهرستان مریوان
مؤلفه /مقادیر

T

df

Sig.

تفاوت
میانگینها

تغییرات انبارهای آپوقه و محصوالت
تغییرات باغچه در حیاط خانه
تغییرات آغل و طویله
تغییرات انبار آپوقه دامی و کاهدان
کاهش و یا حذف محل نگهداری طیور
تغییرات تنور خانگی
ساخت پارکینگ ماشینآالت حملونقل
ساخت مغازه و کارگاه صنعتی
تغییرات حیاط ساختمانهای مسکونی
تغییرات کل عناصر معیشتی

11/519
11/212
11/290
18/512
12/200
12/112
12/100
12/100
18/285
11/122

910
910
910
910
910
910
910
910
910
910

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
*1/111

1/202
1/221
9/125
1/810
1/221
9/090
1/512
1/512
1/250
11/152

مأخذ :یافتههای پژوهش1920 ،

بحث و نتیجهگیری
در مطالعات جغرافیایی بر مبنای نگارش سیساتمی ،هار ناحیاه
جغرافیایی بمنزله سیستم باز تلقی میشود که روستاها و شهرها
به عنوان دو عنصر اصالی نظاام ساکونتگاهی دارای سااختار و
کارکردهایی هستند که به واسط اثر متقابال محایط طبیعای و
گروههای انسانی تکوین میشوند .این سکونتگاههاا باه تادریج
طی گذشت زمان و بر حسب دخالت عوامل و نیروهای مختلاس
دروناای و بیروناای دسااتخوش تغییاار و تطااور قاارار ماایگیرنااد.
شهرستان مریوان بنا به موقعیت ژئوپلیتی در حاشیه مرز عرا
یکی از نواحی مهم روستایی است که شهر مریاوان باه عناوان
کانون اداری ،سیاسی و اقتصادی آن عمل میکند .این شهر در
مراحل آغازین شکلگیری روابط یکنواخت نسابتا همساانی باا
روستاهای پیرامونی خود داشته است .اما دخالت دولت به عنوان

خطای

سطح اطمینان %33

معیار
تفاوتها

حد نایین

حد باال

1/195
1/115
1/101
1/101
1/101
1/115
1/101
1/101
1/102
1/110

1/58
1/01
1/81
1/01
1/52
9/18
1/91
1/91
1/02
19/50

9/11
9/11
9/92
9/11
9/18
9/58
1/21
1/21
9/10
18/08

* Sig.(2.tailed) < 1/10

ی عامل سیاستگذار بیرونی که پس از خاتمه جنگ تحمیلی
در قالب اقدامات عمرانی با هدف بازسازی ویرانیها ،ایجاد امنیت
و اشتغالزایی به شکل متمرکزتری طی دو دهاه اخیار(-1920
 )1920در حوزۀ غربی شهرستان صورت گرفته ،مناسبات و روابط
پیشین روستایی – شهری ناحیه را بهم زده است .گسترش شبکه
معابر روستایی و ایجاد بازارچههای مرزی دو اقدام مهام دولات
تلقی می شود که باه شاکلی متبااین سااختارها و کارکردهاای
سکونتگاههای واقع در حوزههای غرب و شر شهرستان مریوان
را دستخوش تغییر قرار داده است .از ی سو اختالف رشد 51/1
درصدی طول شبکه راههای آسفالت شاده و نیاز تفااوت 22/1
درصد سط برخورداری روستاهای حوزۀ غربی از جاده آسافالت
شده و از سوی دیگر تغییر شاغل  90/0درصاد سااکنان حاوزه
مذکور از بخش کشاورزی و دامداری باه فعالیاتهاای تجااری
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(ناشی از ایجاد بازارچه مرزی) بالغ بر  51درصد درآمد ناخاال
خانوارهای آن از این محل از مصادیق بارز چنین تبایناتی است.
اگرچه یافتاه هاا نشاان دادناد کاه تغییارات ناشای از اینگوناه
سیاستگذاریها بر ابعاد مختلس سکونتگاههای روستایی تاأثیر
زیادی داشته است ،اماا در مقالاه حاضار بررسای تاأثیر آن بار
تحوالت ساختاری – کارکردی مسکن روستایی مورد تأکید بوده
است زیرا بالغ بر  51/1درصد جامعه نمونه در حوزه غربی پاس
اندازهای خود را در زمینههای خرید زمین مساکونی و تعمیار و
ساخت خانه خود سرمایهگذاری کردهاند .در حالی که این شاخ
در حوزه شرقی  98درصد بوده و مابقی آنها در بخش کشاورزی،
باغداری و دامداری سرمایهگذاری کردهاند.
مقایسه تغییرات ساختارکالبدی مسکن در دو حوزه نیاز بیاانگر
نتایج تأمل برانگیزی در الگوی ساخت و معماری آنها است .اینکاه
 22درصد خانههای حوزه غربی و  18/9درصد آنها در حوزه شارقی
طی دو دهه اخیر سااخته شادهاناد ،همچناین تفااوت در مسااحت
زیربنای آنها (همه خانهها در حوزه غربی بین  01-101مترمرباع و
 22/9درصد آنها در حوزه شارقی بااالی  101متار مرباع) و نیاز
اختالف در نوع مصال ساختمانی(سااخت  81/9درصاد خاناههاای
حوزه غربی در مقابل  2/5آنها در حوزه شرقی با استفاده از مصاال
مقاوم) منید اثربخشی متفااوت سیاساتهاای ماذکور در دو حاوزه
است .عالوه بر تغییارات سااختاری عناصارکالبدی مساکن ،نتاایج
نشان داد که کارکردهای خانهها در دو حوزه تغییرات زیادی داشاته
است .بررسی عناصر زیستی مسکن حاکی از تأثیرپذیری از فرهنگ
شهری است .افزایش ساخت هال و پذیرایی ،آشاپزخانههاای اُپان،
انتقال حماام و سارویس بهداشاتی از حیااط باه داخال سااختمان
مسکونی منطبق با الگوی شهری نموناههاایی از ایان تأثیرپاذیری
است .ماافا در بخش عناصار معیشاتی مساکن ،کااهش عناصار
مرتبط با فعالیتهای کشاورزی مانند کاهش تعداد و مساحت انبارها
با  ،-02/0باغچه با  ،-22/2آغل با  ،-55/0طویلاه و تناور-108/5
وحیاط باا کااهش  -20/5در مقابال باا افازایش عناصاری مانناد
پارکینگ باا  ،+515/1کارگااه تولیادی و مغاازه  +018/9در حاوزه
غربی در مقابل کاهش ناچیز عناصرمعیشتی مرتبط با فعالیاتهاای
غالب اقتصادی در حوزه شرقی مانند کاهش تعداد و مساحت انبارها
با  ،-0/9باغچاه باا  ،-05/9آغال باا  ،-10طویلاه و تناور-12/18
وحیاط با کاهش  -0/18در مقابل با افزایش ناچیزعناصاری جدیاد
ماننااد پارکینااگ بااا  ،+115کارگاااه تولیاادی و مغااازه  +121/5از
مصادیق بارز اثربخشی متباین تقویت پیوندهای شهری  -روساتایی
در تحوالت کارکردی مسکن روستایی محسوب میشود .همچناین
نتایج یافتههای تحقیق نشان داد تغییرات عناصر الگاوی سااخت و

فرم مساکن در حاوزۀ غربای باا میاانگین  ،9/21تغییارات عناصار
کارکردی (عناصر زیستی با میاانگین  0/01و عناصار معیشاتی باا
 ) 9/81بیشتر از حوزۀ شرقی است .از سوی دیگر بار اسااس نتاایج
آزمون تی ،تغییرات عناصر الگوی ساخت و فارم مساکن ،تغییارات
الگوی کارکردی مسکن(عناصر زیستی و معیشتی) در حاوزه غربای
در مقایسه با حوزه شرقی از لحاظ آماری بطوری معنادار بیشتر باوده
است .چاون مقادار  Sigباهدساتآماده ،در هماه عناصار ماذکور
کوچکتراز 1/10است ( .)Sig<1/10بنابراین بین دو حوزۀ غربای و
شرقی در تغییاارات عناصار کالبادی و کاارکردی مساکن تفااوت
معنیدار وجود دارد.
مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات دیگران نشان داد که
در زمینه اثرگذاری روابط روستایی – شهری و عامل اقتصاادی
مداخله گر(بازارچه های مرزی) بر تغییرات ساختار(الگوی ساخت
و فرم مسکن) و کارکرد (عناصر زیساتی و معیشاتی ) مساکن
روستایی با پاژوهش صایدایی و دیگاران( ،)1921الیاو احماد و
دیگران( )1110و اسالمی و دیگران( ،)1928در بررسی تغییرات
مسکن از لحااظ کااربرد مصاال سااختمانی مقااوم شاهری و
جایگزینی آن با مصال سنتی و در کل تحوالت ساختاری مسکن
در اثر عامل اقتصادی (سرمایه و توان مالی) همسو بوده اسات.
این پژوهشها ساخت و گسترش بنای مقاوم را منوط به عامال
(اقتصادی) میدانند .یافتههای این پژوهش در حاوزه غربای در
راستای تغییرات ساخت و فرم مسکن با افزایش درآمد متاأثر از
بازارچههای مرزی(عامل بیرونی) مطابقت کامال دارد .از ساوی
دیگر نتایج این پژوهش برای بیان تأثیرات رواباط روساتایی –
شهری بر ساختار و کارکرد مسکن روساتایی باا پاژوهشهاای
مطر شده در تحقیق ،رحمانی و دیگران( ،)1920طاهرخاانی و
دیگاران( )1989قااادرمرزی( )1988و همچناین پااژوهشهااای
بانسکی و سولوسکا( ،)1111تورگات( )1111مطابقت کامل دارد.
این پژوهش ها تحوالت مسکن روستایی(تغییرات فرهنگای در
الگوی مسکن ،کارکرد معیشتی و زیستی ،روا سب معمااری
شهری ،روا واحدهای مسکونی کوچا مقیااس) را متاأثر از
گسترش الگوی زندگی شهری در روستاها مایدانناد .پاژوهش
حاضر تغییرات کارکرد خانههای روستایی در دو حاوزه غربای و
شرقی را منوط به م یزان گسترش ایان رواباط در ناحیاه ماورد
مطالعه میداند .به گونهای که بناهای مسکونی حوزه غربای در
مقایسه با حوزه شرقی به سبب ارتباط بیشتر با شهر مریاوان در
معرض تحوالت کارکردی مسکن قرار گرفتهاند.
شایان پکر است که مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری با
عنوان «نقاش مناسابات و پیونادهای روساتایی – شاهری در

نشریه علمی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال ششم ،شماره ( 1سری جدید) ،پیاپی  ،11بهار 1011

تحااوالت ساااختاری – کااارکردی سااکونتگاههااای روسااتایی
شهرسااتان مریااوان طاای دورههااای زمااانی  »1920-1920بااا
همکاری نویسندگان میباشد.
منابع
اسالمی ،لیال ،محمدییگانه ،بهاروز و چراغای ،مهادی(.)1928
تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر تحوالت مساکن معیشات
محور در نواحی روستایی(مطالعه موردی :دهستان معجزات،
شهرسااتان زنجااان) .فصاالنامه مسااکن و محاایط روسااتا،
.90-08 ،)155(98
بدری ،سیدعلی ،دربانآستانه ،علیرضا و ساعدی ،سایما(.)1925
تأثیر بازارچه های مرزی بر ارتقاء شاخ های اقتصاادی -
اجتماعی مناطق روستایی مرزنشاین(مطالعه ماوردی :مارز
باشما مریوان) .فصلنامه علمی  -پژوهشای برناماهریازی
فاایی(جغرافیا)،)9(2 ،پیاپی.01-51 ،15
جانسون ،آریلد( .)1925جغرافیا ،تارید مفااهیم .ترجماه جاالل
تبریزی( .چاپ اول) .تهران :انتشارات سیر و سیاحت.
حافظنیا ،محمدرضا( .)1982مقدمهای بر روش تحقیاق درعلاوم
انسانی( .چاپ نهم) .تهران :انتشارات سمت.
دولفوس ،اولیویه( .)1929تحلیال جغرافیاایی .ترجماه سایروس
سهامی( .چاپ اول) .مشهد :انتشارات نیکا.
رحمااانی ،بیااژن ،سااعیدیراد ،مجیااد و جاللاای ،مهسااا(.)1920
تحاوالت سااختاری -کااارکردی مساکن ساکونتگاههااای
روسااتایی پیرامااون شااهر اشااترینان .فصاالنامه جغرافیااا و
برنامهریزی شهری چشم انداز زاگرس.102-121 ،)18(8 ،
رحمانیفااالی ،عبدالرضااا ،سااعیدی ،عباااس و رحمااانونااد،
آرزو( .)1920نقش سرمایهگاذاریهاای شاهری در توساعه
روستایی .مورد دهستان ژاورود (بخش مرکازی شهرساتان
کامیاران) .جغرافیا (فصلنامه علمی  -پژوهشی و بینالمللای
انجمن جغرافیای ایران ،دوره جدید.0-12.)05(19 ،
سازمان مادیریت و برناماهریازی اساتان کردساتان ،اطالعاات
آرشیوی.1920 ،
سااازمان برنامااهوبودجااه ( .)1928سااند برنامااه سااوم توسااعه

اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگاای جمهااوری اسااالمی
ایران( .)1989-1922پیوست شماره  1الیحه برناماه .جلاد
اول .تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشاور( .)1980مجموعاه اساناد

ملی توسعه در برنامه چهارم توسعه اقتصاادی ،اجتمااعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،اسناد توساعه ویاژه (فارا
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بخشی) .جلاد دوم .تهاران :انتشاارات ساازمان مادیریت و
برنامه ریزی کشور.
سااعیدی ،عباااس( .)1922مبااانی جغرافیااایی روسااتایی .چاااپ
چهاردهم .تهران :انتشارات سمت.
سعیدی ،عباس( .)1922پایاداری و ناپایاداری ساکونتگاههاای
روستایی .مجله مسکن و انقالب.12-11 ،)12(8 ،
سعیدی ،عباس( .)1921پویش ساختاری  -کارکردی :رویکردی
بدیل در برنامه ریزی فاایی .فصلنامه اقتصاد فاا و توسعه
روستایی.1-18 ،)1(1 ،
سااعیدی ،عباااس( .)1981روابااط شااهر و روسااتا و پیوناادهای
روستایی – شهری ی بررسی ادراکی .انجمن جغرافیاایی
ایران.21-21 ،)1(1 ،
سعیدی ،عباس( .)1921روابط و پیوندهای روستایی -شهری در
ایران( ،چاپ اول) .تهران :انتشارات مهرمینو.
سعیدی ،عباس( .)1921پویش ساختاری – کارکردی رویکردی
نظاموار در مطالعات مکانی – فااایی .انجمان جغرافیاایی
ایران.2-15 ،)12(2 ،
سعیدی ،عباس و تقی زاده ،فاطمه ( .)1980پیوندهای روستاشاهری
و توسعه منطقه ای ،بررسی تطبیقی شهرستان های باغملا و
اردکان .جغرافیا (نشریه علمی  -پژوهشای انجمان جغرافیاایی
ایران) ،دوره جدید.99-02 ، )5-2(9 ،
شاامسالاادینی ،علاای( .)1982جایگاااه مسااکن روسااتایی در
تأثیرپذیری تغییرات کالبدی – فاایی روستاها از محیط های
شهری .فصلنامه مسکن و محیط روستا.01-01 ،)110(12 ،
صیدایی ،اسکندر ،صادقی ،حجتاله و فدایی ،معصاومه (.)1920
بررسی تغییرات کالبدی و فااهای جدید مسکن در روساتا
– شااهرها (مطالعااه مااوردی :روسااتا – شااهر ده چشاامه
شهرسااتان فارسااان) .مجلااه مطالعااات برنامااهریاازی
سکونتگاههای انسانی .پیاپی(.22-21 ،)99
طالشی ،مصطفی ،سلطانیمقدس ،ریحانه ،غفاری ،سایدرامین و
کرمیفر ،عصمت ( .)1920واکاوی تأثیر سااختار اقتصاادی
محصوالت زراعی بر پیوندهای روستایی – شهری (مطالعه
موردی :بخش مرکزی شهرستان دزفول  .مجله پژوهش و
برنامهریزی روستایی ،)1(0 ،پیاپی.120-111 ،10
طاهرخانی ،مهادی و افتخااری ،عبدالرضاا ( .)1989تحلیال نقاش
روابط متقابل شهر و روستا در تحاول ناواحی روساتایی اساتان
قزوین .نشریه مدرس علوم انسانی ،)0(8 .پیاپی .22-111 ،90
عزیزپور ،فرهاد ،و قاسمی ،سیده عاطفه ( .)1982نقاش منطقاه
ویژه اقتصادی پارس جنوبی(عسالویه) در تحاول مکاانی-
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. شهرسااتان ماسااالMADM اسااتفاده از تکنی ا هااای
.981-902 ،01)10( ،فصلنامه مدیریت شهری
. سرشماری عمومی نفاوس و مساکن.)1920( مرکز آمار ایران
.تهران
.)(چااپ اول. پایگاه علم جغرافیاا در ایاران.)1922( مصطفی،منمنی
. انتشارات فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران:تهران
. در نگااهی ناو باه مفااهیم توساعه: دولات.)1922( آسیش،ناندی
. نشر مرکز: تهران.ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی
 نقش برنامههای عمرانای دولات در.)1981(  عبدالحمید،نظری

تحوالت فااایی نظاام ساکونتگاه هاای روساتایی اساتان
، پایانناماه دکتاری.) شهرستان گنبدکاووس:گلستان(مورد
. دانشگاه شهید بهشتی،گروه علوم جغرافیایی
 ارزیابی الگوی باومی.)1921( محمود،  عبدالحمید و پ،نظری
مسکن ترکمن در طر بهسازی مساکن روساتایی(مطالعه
.) شهرسااتان گنباادکاووس، دهسااتان آ آباااد:مااوردی
.12-98 ،)1(1 ،برنامهریزی کالبدی – فاایی
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 روساتای: مطالعه ماوردی،فاایی سکونتگاههای روستایی
 نشااریه تحقیقااات کاااربردی علااوم.)اخند(ناحیااه کنگااان
.22-111 ،)12(15 ،جغرافیایی
 کااارکردی-  تحااوالت ساااختاری.)1988(  حامااد،قااادرمرزی

روستاهای حریم شهر سنند در فرایناد گساترش فااایی
 گروه علاوم، پایاننامه دکتری.1900-80 شهری طی دوره
. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اجتماعی،جغرافیایی
 روابط متقابل شهر و روساتا در کشاورهای.)1110(  کنت، لین
. ترجمه محمدرضاا رضاوانی و داود شایخی.درحال توسعه
. انتشارات پیام: تهران.چاپ اول
 تحلیل تغییرات کارکردی و.)1982(  فاطمه،محمدزادهالریجانی

گذر از روساتاهای کشااورزی باه روساتاهای گردشاگری
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