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تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاههای روستایی منطقة سبزوار -نیشابور براساس منابع
اکولوژیکی موجود
سیدحسن مطیعی لنگرودی� -استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
حسنعلی فرجی سبکبار -دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
مجتبی قدیری معصوم -استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
زهرا بخشی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران

پذیرش مقاله1395/02/22 :

تأیید نهایی1395/09/28 :

چکیده
هرگونه مطالعه و برنامهریزی در نواحی روستایی بهمنظور تغییر و تحول برای پایداری ،مستلزم
بررسی دقیق و دستیابی به شناخت صحیح از نحوة استقرار و پراکندگی سکونتگاههای
روستایی است .اگر سکونتگاههای روستایی در بستر طبیعی مناسبی شکل نگرفته باشند،
بیشک در جریان رخدادهای طبیعی هزینههای گزافی متحمل میشوند و از مؤلفههای پایداری
فاصله میگیرند .با توجه به ناهمسانی پراکنش فضایی سکونتگاههای روستایی از نظر تعداد و
حجم جمعیت و توزیع گروههای سنی در روستاها ،نابرابری در میزان و سطح تولیدات
کشاورزی ،خطرپذیری متعدد از حوادث طبیعی و ...در سطح منطقة سبزوار -نیشابور ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی نقش منابع اکولوژیکی (اقلیم ،توپوگرافی ،زمینشناختی و خاک) در
پراکنش سکونتگاههای روستایی منطقة یادشده انجام گرفته است .برای دستیابی به این هدف
با بهکارگیری مدل اکولوژیکی توسعة شهری ،روستایی و صنعتی و تطبیق آن با شرایط منطقه و
نیز با روش توصیفی -تحلیلی و آنالیز فضایی اطالعات در محیط  ،GISپراکنش فضایی 925
آبادی دارای سکنه در زمینة منابع اکولوژیکی بررسی شد .نتایج نشان میدهد عوامل اکولوژیکی
بیشترین توزیع را در دو طبقة ( Iمناسب) و ( IIنسبتاً نامناسب) دارند ،اما عناصر اقلیمی بارش

و رطوبت ،علیرغم نقش مهم و تعیینکننده در اقلیم ،کشاورزی و سکونت ،از دامنة طبقة
مناسب بسیار فاصله دارند .در نتایج پهنهبندی سهگانة نهایی ،پهنة مناسب  32درصد ،پهنة
نسبتاً مناسب  58درصد و پهنة نامناسب  10درصد سطح منطقه را پوشش دادهاند و  51درصد
سکونتگاهها در پهنة مناسب 45 ،درصد در پهنة متوسط و  4درصد در پهنة نامناسب مستقر
بودهاند.
واژههای کلیدی :تحلیل فضایی ،سکونتگاه روستایی ،منابع اکولوژیکی ،منطقة سبزوار -نیشابور.

� نویسندة مسئول09127148704 :

Email: shmotiee@ut.ac.ir
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مقدمه
تالشهای بشر از دیرباز بهمنظور انتخاب مکان مناسب برای سکونتگزینی ،تعامل با طبیعت ،برقراری ارتباط و تعامل با
سایر جوامع ،همچنین ابداع فناوریهای هرچند ابتدایی ،اکتشافات متعدد و ،...از میل درونی او برای داشتن محیط
سکونتگاهی مطلوب ،مناسب و پایدار حکایت دارد .این تالشها امروزه علم مکانیابی تعبیر میشود و میکوشد
پارامترهای مختلف را در ارتباط با یکدیگر قرار دهد (ژائو .)246 :2010،با مطالعة تجربة چندهزار سالة سکونت بشر در
کرة زمین ،اکنون کامالً محرز شده است که حصول پایداری سکونتگاههای روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی ،مستقیم و غیرمستقیم به نحوة استقرار و پراکنش فضایی این سکونتگاهها بستگی دارد .در این راستا،
مطالعه و شناخت دقیق و کامل نحوة استقرار و پراکنش فضایی سکونتگاههای روستایی در مباحث و برنامههای مرتبط با
پایداری سکونتگاههای روستایی از سویی شالوده و مبنا محسوب میشود و تعیینکننده و جهتدهندة برنامههای توسعة
پایدار روستایی است و از سوی دیگر ضرورت شمرده میشود.
منابع اکولوژیکی شامل ناهمواریها ،شیب ،زمینشناسی و ،...بر پراکنش فضایی و استقرار سکونتگاههای روستایی نقش
دارند .همچنین این عوامل سبب وقوع رخدادهای طبیعی چون زلزله ،سیل ،طوفان و ...میشود که جلوههایی از ناپایداری در
سکونتگاههای روستایی را به همراه میآورد .پیامدهای حاصل از مخاطرات طبیعی در وهلة نخست در نابسامانی و آسیبدیدگی
کالبدی و فیزیکی سکونتگاههای روستایی ظاهر میشود و سپس در آسیبها و معضالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی نمود
مییابد و به تغییرات نامناسب در پیوندها و جریانهای طبیعی و روزمرة زندگی روستایی منجر میشود .از اینرو ،آگاهی دربارة
پتانسیل مخاطرات ،شناسایی آنها و اقدام بهمنظور کاهشیافتن آثار منفی ،باید اساس تفکر برنامهریزیهای ساماندهی فضایی
سکونتگاههای روستایی باشد .در این راستا ،مطالعات متعددی در زمینة نقش و اهمیت توانهای اکولوژیکی در نحوة
مکانگزینی و پراکنش فضایی سکونتگاههای روستایی انجام گرفته است .در این زمینه ،چهار عامل اقلیم (بارش ،دما ،رطوبت،
باد) ،توپوگرافی (ارتفاع ،شیب ،شکل زمین) ،خاک (ساختمان ،عمق ،زهکشی خاک) و زمینشناختی (بافت خاک و ویژگیهای
زمینشناسی) از مهمترین عوامل اکولوژیکی هستند که در پراکنش سکونتگاههای روستایی حائز اهمیتاند .در تحقیق حاضر،
پس از انجامدادن مطالعات کتابخانهای ،بررسیهای آماری و مشاهدات میدانی در سطح منطقة سبزوار -نیشابور ،مسائلی پیش
روی محققان قرار گرفت از جمله اینکه پراکنش فضایی سکونتگاههای روستایی منطقه از نظر تعداد ،حجم جمعیت (روستاهای
پرجمعیت و کمجمعیت) و نیز گروههای سنی ناهمسان است؛ بهطوریکه در برخی مناطق ،نقاط روستایی بسیار فشرده و در
برخی نواحی بسیار پراکنده است و روستاهایی با جمعیت کمتر از  250نفر و همچنین جمعیت باالی  65سال در مناطق جنوبی
و غربی بیشتر از سایر نواحی است و نیز  8روستای باالی  1000خانوار در شرق و شمال منطقه پراکندهاند .همچنین کشاورزی
در همة مناطق رونق یکسانی ندارد؛ بهگونهایکه در نواحی غربی و شمالی منطقه تنوع کشت بیشتر است و از نظر میزان تولید،
سطح زیرکشت یا عملکرد در هکتار بسیاری از محصوالت در سطح منطقه و استان خراسان رضوی در رتبههای اول تا سوم
قرار دارند .محدودة جغرافیایی پژوهش حاضر ،منطقة سبزوار -نیشابور 1در غرب استان خراسان رضوی است (نقشة  .)1طبق
سرشماری سال  ،1390جمعیت روستایی منطقه  387319نفر است که در  925آبادی مستقرند؛ این تعداد  41درصد جمعیت کل
منطقه ( 935710نفر) را دربرمیگیرد .در این میان ،شهرستان نیشابور بیشترین و شهرستان داورزن کمترین جمعیت کل و
جمعیت روستایی را دارند.
 .1این منطقه شامل هفت شهرستان میشود که پنج شهرستان فیروزه ،خوشاب ،داورزن ،جوین و جغتای جدیدالتأسیس هستند و بهلحاظ مناسبات اداری،
سازمانی و ،...به شهرهای مادر (سبزوار و نیشابور) وابستهاند و چشمانداز آنها اغلب روستایی است .شهرستانهای جدید تا قبل از سال  1387جزء
شهرستانهای سبزوار و نیشابور بودهاند .از اینرو ،در تحقیق حاضر در قالب یک تعریف قراردادی محدودة مورد مطالعه که شامل هفت شهرستان مذکور
است ،منطقة سبزوار -نیشابور نامیده میشود.
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مسائل یادشده زمینة شکلگیری پژوهش حاضر را فراهم کرد که بررسی پراکنش و استقرار فضایی سکونتگاههای
روستایی منطقة سبزوار -نیشابور براساس منابع اکولوژیکی و نیز پهنهبندی سهگانة مناسب ،نسبتاً مناسب و نامناسب
منطقه براساس عوامل اقلیم ،توپوگرافی ،خاک و زمینشناختی از اهداف تحقیق محسوب میشود .این تحقیق بهدنبال
پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .1سهم هریک از عوامل در طبقات مختلف ( Iمناسب)( II ،نسبتاً نامناسب) و ( IIIنامناسب) به چه صورت است؟
 .2آیا پراکنش سکونتگاههای روستایی متأثر از عوامل اکولوژیکی موجود است؟
 .3پراکنش سکونتگاههای روستایی در سه پهنة مناسب ،نسبتاً مناسب و نامناسب به چه نحوی است؟

نقشة  .1محدودة مورد مطالعه

مبانی نظری
1

پس از اتخاذ رویکرد توسعة پایدار در دهة  1970که بر چهار اصل یکپارچگی ،برابری ،انطباق و پذیرش محدودیتها
متکی است (وارد ،)50 :2000 ،هرگونه طراحی ،برنامهریزی و ...در نواحی روستایی با هدف نیل به پایداری انجام میگیرد.
از آنجاکه توسعة پایدار متضمن دستیابی به کیفیت زندگی در ابعاد مختلف برای همه است و در این میان توسعة
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی به هم وابسته و تقویتکنندة همدیگر است (باوند ،)101 :2001 ،تشریح و ارزیابی
وضیعت محیطزیست و منابع ،پیش از هرگونه برنامهریزی برای دستیابی به توسعة پایدار الزم و ضروری است (موحد،
 .)11 :1385همچنین اولین گام در هر نوع برنامهریزی ،از جمله برنامهریزی توسعة پایدار سکونتگاههای روستایی داشتن
شناختی جامع از چگونگی پراکندگی ،موقعیت و جمعیت سکونتگاههاست (استعالجی .)30 :1393 ،از آنجاکه
توانمندیهای محیطی بستر الگوهای استقرار سکونتگاههای انسانی را در فضاهای جغرافیایی فراهم میآورد و ساختار
فضایی هر مکان تجلی کنش متقابل بین جامعة انسانی و محیط فیزیکی پیرامون آن است (کاوتس و دیگران:1977 ،
 ،)253مطالعة فضای فیزیکی از مهمترین وظایف برنامهریزان است و باید قبل از هر پژوهش دیگری صورت پذیرد؛ زیرا
برنامهریزیهای بعدی بر مبنای این مطالعه انجام میگیرد (رجایی .)276 :1392 ،توانهای طبیعی هر ناحیه مهمترین
 .1کنفرانس انسان و محیط در استکهلم سوئد ،سال .1972
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عامل تعیینکنندة نوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین توزیع جمعیت در آن ناحیه است (مندال .)169 :1989 ،همچنین
تالش برای حفظ تعادل محیطزیست ،موفقیتآمیزشدن پروژههای عمرانی و صرفهجویی در هزینههای اجرایی (بدری و
قنبری )173 :1384 ،در سالهای اخیر سبب توجه به این مسئله شده است که اصوالً قبل از هرگونه مداخله در اراضی،
باید توان اکولوژیکی آن سرزمین بهمنظور توسعة مورد نظر ارزیابی شود تا براساس این توان و با مدنظر قراردادن نیازهای
اقتصادی و اجتماعی ،منطقه بهصورت مناسب توسعه یابد (پورجعفر و دیگران.)12 :1391 ،
پایداری سکونتگاهی ،مفهوم پایداری در چارچوب مبحث پایداری سکونتگاهی و توسعة کالبدی فضایی روستا بیانگر
تعادل پویایی سکونتگاههای روستایی در زمینة ساختهای محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی ،فرهنگی و بهویژه کالبدی-
فضایی است؛ بهطوریکه در روندهای مکانی -زمانی متضمن پایداری سکونتگاهها شود (مطیعیلنگرودی و یاریحصاری،
 .)48 :1389هر محیط مظهر روابط درونی و ارتباط منظم و متصل به واحد جغرافیایی خاص خود است (آسایش:1388 ،
 .)164به عبارتی ،واحدهای سکونتگاهی با موقعیت طبیعی کامالً ارتباط دارند؛ یعنی بر مبنای موقعیت طبیعی ،چگونگی
استقرار تعیین میشود و براساس همان موقعیت طبقهبندی میشود (کوهستانی ،کوهپایهای ،دشتی) و ویژگیهای هر
طبقه خصوصیات جمعیتی و فعالیت و چگونگی توسعه و پذیرش یا دفع جمعیت و درنهایت موقعیت کارکردی را تبیین
میکند (سعیدی .)5 :1389 ،الگوی استقرار فضایی و سکونت روستایی بهدلیل وابستگی بیشتر فعالیتهای تولیدی آن به
عوامل و شرایط طبیعی ،بیش از سکونت شهری تحت تأثیر عوامل طبیعی است (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و
معماری ایران .)74 :1382 ،سکونتگاههای روستایی در مقایسه با مناطق شهری ،بیشتر تحت تأثیر توپوگرافی و
پارامترهای آبوهوایی هستند؛ این رابطه نشاندهندة تأثیرات آبوهوا بر محیط زندگی انسان و دسترسی به غذا و تولید
است (گوانجین و دیگران .)25 :2012 ،درکل ،برخالف فضای شهری ،فضای روستایی یک فضای طبیعی و ذاتاً خود
طبیعت است .در فضای روستایی ،دینامیک زراعی و دینامیک طبیعی و خودرو در همة سطوح در هم آمیختهاند؛ بنابراین،
هرگاه بحران اقلیمی یا فرسایشی پویا ،تعادل محیط را برهم زند ،آنچه حیات را به مخاطره میاندازد پا به میدان میگذارد
(سروقدمقدم .)324 :1371 ،پایداری عوامل طبیعی سبب افزایش توان عرصههای روستایی دربرابر آشفتگیهای متعددی
میشود که پیشبینی و مدیریت آنها محدود است (پاوند)23 :2003 ،؛ بنابراین ،شناخت عوامل و عناصر طبیعی مؤثر و
نحوة تأثیرگذاری عوامل استقراری و شکلدهندة مذکور در ایجاد الگوی خاص توزیع سکونتگاههای روستایی و جمعیت
در سطح ناحیه ،ما را در برنامهریزی ساماندهی فضایی روستایی و بهرهگیری مطلوب از خدمات و رسیدن به سطوح توسعة
مناسب راهنمایی میکند (رحمانی.)141 ،1383 ،
نحوة پراکنش و ساختار مکانی سکونتگاههای روستایی درواقع نمود عینی و عملکرد روندهای طبیعی -اکولوژیک و
اجتماعی -اقتصادی است .برایناساس ،چشمانداز سکونتگاهی روستایی حاصل کنش متقابل نیروها و عوامل محیطی
است و ساختار مکانی ،نحوة نظم و ترتیب اجزای این چشمانداز تحت تأثیر همان نیروها و عوامل طبیعی است (رحمانی،
 .)141 :1383همانطورکه گفته شد الگوی اسکان در سکونتگاههای روستایی بیش از هر چیز انعکاسی از ویژگیهای
محیط طبیعی (آبوهوا ،پوشش گیاهی ،محیطزیست ،شیوة دسترسی به منابع آب و خاک ،پراکندگی مکانی شبکة آبها و
کیفیت خاک) است (سعیدی .)83 :1388 ،هریک از عوامل طبیعی در بعد خاصی از سکونتگاههای انسانی مؤثرند ،اما
درکل گفته میشود تمدن واقعی بشر در بخشهایی از نواحی جغرافیایی دارای آبوهوای مساعد و خاک حاصلخیز ظاهر
شده است .براساس نظریة هیدرولیک ،عامل اصلی در پیدایش سکونتگاهها ،آبیاری زمینهای قابلکشت ،افزایش جمعیت
و تراکم آن در نواحی مساعد طبیعی بوده است (شکویی .)141 :1389 ،با اینحال ،در یک مطالعة فیزیکی باید شرایط
ژئومورفولوژیکی ،آبوهوایی ،هیدرولوژیکی ،زمینشناسی و ...مطالعه شود و ارتباط و تأثیر متقابل این پدیدهها بر یکدیگر
بررسی شود (رجایی .)276 :1392 ،بیتردید ،عوارض و پدیدههای طبیعی بر مکانگزینی ،پراکندگی ،حوزة نفوذ ،توسعة
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فیزیکی و مورفولوژی منطقه و امثال آن اثر زیادی دارند .با اینحال ،این عوامل متنوع در ایجاد و پذیرش سکونتگاهها و
توسعة فیزیکی و فضایی و ارتباطات به صورتهای گوناگون عمل میکنند که در مکانهای مختلف آثار مثبت آن بارز و
آثار منفی نیز سبب محدودیت شده است (زمردیان .)7 :1390 ،شاید در گذر زمان بعضی از عوامل طبیعی اهمیت خود را از
دست بدهند یا بعضی دیگر اهمیت یابند .همچنین ممکن است ضروریات جدید موجب تغییرات و سازماندهی مجدد این
عوامل شود (عنابستانی.)91 :1989 ،
از جمله پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
استعالجی و جعفری ،در سال  1393پژوهشی را با عنوان نقش عوامل طبیعی در آرایش فضایی سکونتگاههای
روستایی شهرستان ماهنشان انجام دادند و سه عامل ارتفاع ،شیب و اقلیم را بررسی کردند .براساس نتایج پژوهش آنها،
رابطة قوی و معنادار بین عوامل محیطی (همچون شیب ،طبقات ارتفاعی و اقلیم) و توزیع سکونتگاههای روستایی وجود
دارد و نوع همبستگی نیز برای عاملهای محیطی (ارتفاع و شیب) و توزیع سکونتگاههای روستایی از نوع معکوس ناقص
و بین نوع اقلیم و استقرار سکونتگاههای روستایی ،همبستگی از نوع ناقص است.
عنوان تحقیق غالمیراد و شریعتپناهی در سال  ،1392بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاههای
روستایی استان کرمانشاه بوده است که در آن رودخانههای اصلی ،گسل ،عناصر اقلیمی از جمله بارش ،تبخیر ،دما ،ارتفاع،
شیب ،لیتولوژی را بهعنوان عوامل طبیعی بررسی کردند .طبق نقشة نهایی ،بیشترین تعداد روستاهای استان کرمانشاه در
تیپ مناسب مستقر شدهاند و فقط  2/9درصد روستاها در شرایط نامناسب طبیعی واقع شدهاند .بین عوامل طبیعی و
مکانگزینی روستاهای استان کرمانشاه رابطة مستقیم وجود دارد.
موسوی ،نظمفر و آفتاب پژوهشی را با عنوان بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و
سکونتگاههای شهری ،استان آذربایجان غربی در سال  1392انجام دادند .آنها عوامل ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،شکل
زمین ،خصوصیات منابع آب ،کاربری اراضی ،اقلیم را بررسی کردند و نتیجه گرفتند توزیع جمعیت بیش از توزیع
سکونتگاهها از عوامل طبیعی پیروی میکند.
در بررسی نقش عوامل طبیعی در پراکنش فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان تربتجام ،جعفربیگلو و دیگران
( )1392هشت معیار طبیعی شامل ارتفاع ،شیب ،لیتولوژی ،رودخانه ،گسل و عناصر اقلیمی را عوامل مؤثر بر استقرار
سکونتگاهها دانستهاند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد بیش از  85درصد از روستاهای شهرستان در موقعیت مناسب و
متوسط طبیعی و  15درصد در موقعیت نامناسب مستقرند.
نوروزیآورگانی و صیدایی در سال  1389پژوهشی را با عنوان تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای
روستایی استان چهارمحال و بختیاری انجام دادهاند .نتیجة کلی تحقیق آنها نشان میدهد الگوی استقرار سکونتگاههای
روستایی استان بیشتر تحت تأثیر عوامل طبیعی (ناهمواریها ،اقلیم ،رودخانه) و عوامل انسانی (ساختار و سازمان اجتماعی
ایالت و عشایر و مالکیت آنان) و در مواردی متأثر از ترکیب چند عامل سامان یافته است و الگوی پراکنش آنها بهطور
عمده از نوع خطی بوده است.
اکبراقلی و والیتی در سال  1386در پژوهش خود با عنوان بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاههای
روستایی ارتفاعات کپه داغ -هزار مسجد ،بررسی عوامل شیب ،ارتفاع ،گسل ،ساختار زمینشناختی و تکتونیکی ،منابع آب،
خاک ،پوشش گیاهی و قابلیت اراضی را مدنظر قرار دادهاند .منطقة مورد مطالعه بهدلیل کوهستانیبودن در بیشتر
پارامترهای محیطی ˚ اکولوژیک ناپایدار است که این مسئله در نحوة استقرار سکونتگاههای روستایی نیز تأثیرگذار بوده
است .ناپایدارترین عامل اکولوژیک در منطقه شیب است.

232

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1396

روش پژوهش
این تحقیق منطقة سبزوار -نیشابور را دربرمیگیرد .در این منطقه 925 ،پارچه آبادی سکنة مستقر دارند .پژوهش حاضر از
طریق مطالعات کتابخانهای ،مشاهدات میدانی ،جمعآوری و گردآوری اطالعات و آمار و بهرهگیری از نرمافزار

GIS

و

 ،SPSSدر سطح سکونتگاههای روستایی منطقه صورت گرفته است.
به نقشة تقسیمات سیاسی منطقه ،نقشههای زمینشناسی ،نقشههای توپوگرافی مقیاس  ،1:50000تصاویر ماهوارهای
 ETMو برخی اطالعات اقلیمی برای تحقیق حاضر نیاز بوده است .پس از جمعآوری اطالعات الزم از منابع مختلف و
تشکیل طبقات ( Iمناسب)( II ،نسبتاً مناسب) و ( IIIنامناسب) (طبق جدول  ،)1الیههای مرتبط به  12معیار تحقیق ،در
محیط نرمافزاری  GISساخته شده و فراوانی هر الیه در هر طبقه در قالب جدولهای  1تا  5آورده شده است.
در این پژوهش ،از ابزارهای آنالیز فضایی و ابزارهای بخش همپوشانی ( )overlayابزار ( ،)weighted overlayاستفاده
شده است و الیههای معیارهای مرتبط با یکدیگر با وزندهی یکسان با هم ترکیب شده است و خروجی با عنوان
پهنهبندی توپوگرافی ،اقلیم ،زمینشناختی و خاک بهدست آمده است (نقشههای  2تا  .)6در مرحلة آخر ،با استفاده از
همین ابزار آنالیز فضایی در محیط  ،GISچهار الیة ساختهشده در مرحلة قبل با وزندهی یکسانی با هم ترکیب شده است
و پهنهبندی نهایی بهدست آمده است .نتایج هریک از پهنهبندیها درادامه تشریح میشود.

پارامترهای اکولوژیکی تحقیق
واژة سرزمین بیانگر تعدادی از پارامترهای سطحی یا نزدیک به سطح کرة زمین است که برای انسان اهمیت دارد .این
پارامترها بهطور انفرادی و همچنین در رابطه با یکدیگر با هم متفاوتاند .وجود چنین تفاوتهایی سبب ویژگیهای
سرزمینهای مختلف میشود .مجموعة این پارامترها را منابع طبیعی یا منابع اکولوژیکی مینامند (استوارت ،1968 ،نقل
شده در مخدوم .)25 :1392 ،درکل ،مطالعات متعدد نقش و اهمیت منابع اکولوژیکی را در نحوة مکانگزینی و پراکنش
فضایی سکونتگاههای روستایی نشان میدهد .با مطالعة تحقیقات انجامگرفته در این زمینه و نیز شرایط منطقهای
مشخص میشود عناصر اقلیمی (بارش ،دما ،باد ،رطوبت) ،توپوگرافی (ارتفاع ،شیب ،موقعیت و شکل زمین) ،خاک
(ساختمان ،عمق ،زهکشی خاک و )...و زمینشناسی (بافت خاک و زمینشناسی) از مهمترین عوامل اکولوژیکی هستند
که در پراکنش سکونتگاههای روستایی اهمیت دارند؛ بنابراین ،تحقیق حاضر بر این عوامل تمرکز کرده است.
معیارهای تحقیق از مدل اکولوژیکی توسعة شهری ،روستایی و صنعتی (مخدوم )203 :1384 ،استخراج شده است .با
اینحال ،در عناصر اقلیمی (بارش ساالنه 1،میانگین دمای ساالنه و درصد رطوبت) با توجه به منطقة مورد مطالعه تغییراتی
حاصل شده است .از آنجاکه متوسط بارندگی ساالنة کشور  250میلیمتر است و منطقه در وضعیت خشک و فراخشک
واقع است و همچنین قسمتهایی از منطقه که بارش حدود  250میلیمتر و بیش از آن دارند ،بهلحاظ بهرهوری
کشاورزی و منابع آب وضعیت مناسبی دارند ،مقدار بارش  250میلیمتر مبنای سنجش قرار گرفته است و بارش بیش از
 250میلیمتر (مناسب) ،بارش بین  100تا  250میلیمتر (نسبتاً مناسب) و بارش کمتر از  100میلیمتر (نامناسب) درنظر
گرفته شده است.

 .1در این مدل ،طبقة بارشی مناسب بین  500تا  800میلیمتر است ،بررسیها نشان داد هیچ نقطهای در منطقة مذکور چنین بارشی را تجربه نمیکند.
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جدول  .1معیارهای منابع اکولوژیکی
معیار

طبقة ( Iمناسب)

طبقة ( IIنسبتاً مناسب)

طبقة ( IIIنامناسب)

بارش ساالنه

بیش از  250میلیمتر

 100- 250میلیمتر

 0- 100میلیمتر

میانگین دمای

 18-24سانتیگراد

ساالنه

زیر  18سانتیگراد
باالی  80درصد

درصد رطوبت

 60-80درصد

باد غالب

تا km/h 35

ارتفاع

 400-1200متر

شیب

 0-6درجه

 6- 9درجه

میان بندها

دشت ˚ شبه دشت

موقعیت و شکل
زمین

 40- 60درصد
km/h 35- 50
 0-400متر
 1200-1800متر

باالی  24سانتیگراد
زیر  40درصد
بیش از km/h 50
بیش از  1800متر
بیش از  9درجه
درهها و موقعیتهای کاسه
مانند

عمیق -کمعمق تا عمیق-
عمیق

عمق خاک

کمعمق تا متوسط -کم عمق تا

کمعمق

عمیق
شرایط زهکشی

خوب تا کامل

خاک
ساختمان خاک

نیمهتحولیافته تا
تحولیافته -دانهبندی متوسط

بافت خاک

لومی -لومی رسی
ماسه سنگ-روانههای

زمینشناسی

متوسط تا خوب

ناقص

نیمهتحولیافته

کمتحولیافته -دانهبندی ریز

شنی -شنی لومی -لومی-

رسی سنگین یا نیمهسنگین-

لومی رسی
سنگ آهک -سنگ رس-

خاک هیدرومرف
گسل -سنگ مادر مارنی-

بازالت-رسوبات آبرفتی

گرانیت-توفهای شکافدار-

زلزلهخیزی-شیست -تپههای

(آبرفتهای فالت قاره)

روانههای بین چینهای

ماسهای-دشتهای سیالبی

میانگین دمای ساالنه کمتر از  18درجه در طبقة متوسط و دمای بیش از  24درجة سانتیگراد در طبقة نامناسب قرار
دارد؛ زیرا مطالعات منطقهای با تأکید بر بحران کمآبی نشان میدهد اصوالً خنککردن و سرد نگهداشتن هوا ،هزینة
بیشتری را میطلبد .از اینرو ،دمای ساالنه بیش از  24درجه در طبقة نامناسب قرار میگیرد.
درصد رطوبت طبقة مناسب با توجه به مدل مذکور بین  60تا  80درصد درنظر گرفته شده است .بیش از  80و نیز
بین  40تا  60درصد رطوبت در طبقة متوسط قرار گرفته است .با توجه به اینکه کمترین درصد رطوبت در استان خراسان
رضوی  39درصد است ،رطوبت کمتر از  40درصد در طبقة نامناسب قرار گرفته است.
همچنین از آنجاکه بافت خاک با زمینشناسی ارتباط بسیاری دارد ،این دو معیار با عنوان عامل زمینشناختی ترکیب
شدهاند و مدنظر قرار گرفتهاند.

بحث و یافتهها
الف) پهنهبندی الیههای چهارگانه
 .1عامل اقلیم

همانطورکه گفته شد ،در این تحقیق چهار معیار بارش ساالنه ،میانگین دمای ساالنه ،درصد رطوبت و سرعت باد غالب،
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عوامل اقلیم درنظر گرفته شدهاند .دو عنصر بارش ساالنه و درصد رطوبت در این منطقه ،کمترین مقدار مطلوب را دارند؛
بهطوریکه فقط  1/5درصد روستاها در طبقة مناسب بارش (بیش از  250میلیمتر) و فقط  4درصد روستاها در طبقة
رطوبتی مناسب (بین  60تا  80درصد) قرار دارند .با اینحال ،دو عنصر میانگین دمای ساالنه و باد در منطقه برخالف دو
عنصر پیشین در طبقة مناسب دارای بیشترین فراوانی است.
ترکیب چهار معیار یادشده بهعنوان عامل اقلیم در محیط  ،GISپهنهبندی زیر را ارائه داده است (نقشة .)2
جدول  .2درصد سکونتگاههای روستایی در طبقهبندی اقلیمی
معیار

طبقه I

طبقه II

طبقه III

عامل اقلیم
بارش ساالنه
میانگین دمای ساالنه
درصد رطوبت
باد غالب

6
1/5
85
4
99

87/5
93/1
15

6/5
5/4
-

96
1

-

نقشة  .2پهنهبندی اقلیمی منطقه

نواحی در منتهیالیه شمال شرقی و امتداد آن به شرق و نیز محدودهای در مرز چهار شهرستان جغتای ،جوین ،داورزن
و سبزوار در طبقة مناسب اقلیمی قرار دارند .این طبقه  8/5درصد وسعت دارد و  6درصد سکونتگاههای روستایی را
دربرمیگیرد .بخشی از غرب منطقه که شامل بخش وسیعی از شهرستان داورزن و بخشهایی از شهرستان سبزوار
میشود ،در طبقة نامناسب اقلیمی واقع شده است و حدود  12/5درصد از سطح منطقه را فراگرفته است .بیش از 87
درصد از سکونتگاههای روستایی منطقه در طبقة متوسط اقلیمی واقع شدهاند که وسعتی  79درصدی را اشغال کردهاند.
 .2عامل توپوگرافی

سه عامل ارتفاع ،شیب و موقعیت و شکل زمین در عامل توپوگرافی تجمیع شدهاند .بررسیها نشان میدهد معیار شیب
زمین دارای بیشترین سهم در طبقة مناسب است (جدول .)3
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جدول  .3درصد روستاها در طبقهبندی براساس عامل توپوگرافی (شکل زمین)
معیار

طبقة I

طبقة II

طبقة III

عامل توپوگرافی
ارتفاع
شیب
موقعیت و شکل زمین

63
47
74
31

25
50
15
59

12
3
11
10

نقشة  .3پهنهبندی توپوگرافی منطقه

ترکیب سه عامل ارتفاع ،شیب و موقعیت و شکل زمین نشان میدهد رشتهکوه جغتای در جنوب شهرستان جغتای و
جوین و شمال شهرستان داورزن و محدودهای از شهرستان سبزوار ،بخشهایی در شرق و شمال شرق منطقه (کوه
بینالود) و محدودههایی در جنوب شهرستان سبزوار (کوهمیش) در طبقة نامناسب واقع شده است.
در پهنهبندی توپوگرافی طبقة  Iبا  55درصد ،بیشترین وسعت منطقه را پوشش داده است و نیز  63درصد روستاها در
این طبقه قرار دارند .طبقة متوسط نیز  27درصد منطقه را دربرگرفته است و  25درصد از سکونتگاههای روستایی را در
خود جای داده است و طبقة نامناسب نیز وسعتی  18درصدی را پوشش داده است (نقشة .)3
 .3عامل خاک

در این تحقیق ،سه معیار ساختمان ،عمق و زهکشی خاک ،عوامل خاک درنظر گرفته شدهاند .عمق خاک بیشترین سهم
را در طبقة مناسب دارد (جدول .)4
جدول  .4درصد روستاها در طبقهبندی براساس عامل خاک
معیار

طبقة I

طبقة II

طبقة III

عامل خاک
ساختمان خاک
عمق خاک
زهکشی خاک

59
60
91
67

34
24
6
23

7
16
3
10
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پهنهبندی خروجی حاصل از ترکیب سه معیار گفتهشده در محیط

Gis

نشان میدهد  59درصد سکونتگاههای

روستایی منطقه در  34درصد از سطح منطقه که موقعیت مناسبی دارد ،استقرار یافتهاند .طبقة نسبتاً مناسب نیز  51درصد
از سطح منطقه را پوشش داده است که  34درصد سکونتگاهها در این سطح مستقر بودهاند .طبقة نامناسب  11درصد
وسعت منطقه را دربر گرفته است که شامل  7درصد از سکونتگاههای روستایی میشود (نقشة .)4

نقشة  .4پهنهبندی خاک منطقه

 .4عامل زمینشناختی

این تحقیق معیار بافت خاک و ویژگیهای زمینشناسی را بهعنوان عامل زمینشناختی مدنظر قرار داده و بررسی کرده
است .نتایج نشان میدهد در طبقة مناسب سهم هر دو معیار یکسان است ،درحالیکه در طبقة متوسط برتری با
ویژگیهای زمینشناسی است و در طبقة نامناسب بافت خاک سهم بیشتری را از آن خود کرده است.
جدول  .5درصد روستاها در طبقهبندی براساس عامل زمینشناختی
معیار

طبقة I

طبقة II

طبقة III

عامل زمینشناختی
بافت خاک
زمینشناسی

6
58
59

67
8
23

26
34
18

براساس بررسی عامل زمینشناختی ،در طبقة مناسب کمترین روستاها قرار دارند؛ یعنی حدود  7درصد روستاها در این
طبقه جای گرفتهاند .این طبقه  8درصد سطح منطقه را بهصورت محدودههایی پراکنده پوشش داده است.
بیشترین روستاها در طبقة متوسط واقعاند و حدود  57درصد از سطح منطقه نیز در این طبقه قرار دارد .پوششدهی
طبقة نامناسب نیز  35درصد است که  26درصد روستاها را دربرمیگیرد.

237

تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاههای روستایی منطقة سبزوار -نیشابور براساس منابع...

نقشة  .5پهنهبندی زمینشناختی منطقه
جدول  .6سهم هر عامل در هر طبقه
معیار

طبقة I

طبقة II

طبقة III

عامل اقلیم
عامل توپوگرافی
عامل خاک
عامل زمینشناختی

6
63
59
6

87/5
25
34
67

6/5
12
7
26

پهنهبندی نهایی منطقه براساس ترکیب چهار عامل تحلیل
با توجه به اولویت اقلیم در مناطق خشک و نیمهخشک و اهمیت بخش کشاورزی در معیشت ،اشتغال و اقتصاد روستاییان
منطقه ،پهنهبندی نهایی براساس ترکیب چهار عامل تحلیل با وزندهی براساس اولویت عوامل اقلیم ،خاک ،توپوگرافی،
زمینشناختی در محیط نرمافزاری  GISانجام گرفت که نتایج بیان میکند:
 .1پهنة مناسب با  32درصد وسعت منطقه ،حدود  51درصد سکونتگاههای روستایی منطقه را دربرمیگیرد.
 .2پهنة نسبتاً مناسب با  58درصد وسعت منطقه ،حدود  45درصد روستاها را دربرمیگیرد.
 .3پهنة نامناسب با  10درصد وسعت منطقه ،حدود  4درصد از روستاهای منطقه و  10درصد از مساحت منطقه را
دربرمیگیرد .کنارههای شرقی منطقه که رشتهکوه بینالود قرار دارد ،محدودهای در ارتفاعات شمال داورزن و جنوب جغتای
و جوین از عمده مناطقی هستند که در پهنهبندی قرار گرفتهاند .همچنین بخشهایی بهصورت پراکنده در کل منطقه در
این پهنه واقع شدهاند.
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نقشة  .6پهنهبندی منطقه براساس ترکیب چهار عامل تحلیل

نتیجهگیری
در حال حاضر ،توجه به برنامهریزیهای توسعه در مناطق روستایی در راستای پایداری این نواحی صورت میپذیرد و
عمدة مطالعات حوزة برنامهریزی روستایی نیز بر این بخش متمرکز است .شناخت منابع اکولوژیکی و چگونگی اثرگذاری
آن بر نحوة پراکنش و استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی منطقه ،از جمله مطالعات ضروری برای انجامدادن هرگونه
برنامهریزی در مناطق روستایی است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم در برنامهریزیهای مرتبط با پایداری (محیطی،
اقتصادی ،اجتماعی) دخیل است .در این تحقیق ،با مطالعة تحقیقات در این زمینه و نیز شرایط منطقهای ،منابع اکولوژیکی
در چهار عامل اقلیم ،توپوگرافی ،خاک و زمینشناختی خالصه شدهاند .نتایج درصدد پاسخگویی به پرسشهای تحقیق
است:
در پاسخ به پرسش اول باید گفت نتایج توزیع عوامل چهارگانة تحقیق (جدول  )6نشان میدهد عوامل چهارگانة
تحلیل در طبقة ( Iمناسب)( II ،نامناسب) و ( IIIنامناسب) توزیع یکسانی ندارند .در طبقة  ،Iعامل توپوگرافی با  63درصد،
عامل خاک با  59درصد و دو عامل دیگر هریک  6درصد سهم دارند .در طبقة  IIاقلیم با بیش از  87درصد ،زمینشناختی
با  67درصد و خاک با  34درصد و عامل توپوگرافی با  25درصد قرار دارند .سهم عامل زمینشناختی از طبقة  IIIبیش از
سایر عوامل است و شامل  26درصد سکونتگاههای روستایی میشود ،بعد از آن عامل توپوگرافی ،خاک و اقلیم است.
در پاسخ به پرسش دوم ،براساس نتایج تحقیق و تطابق آن با وضعیت موجود منطقه میتوان گفت منابع اکولوژیکی
تأثیر بسزایی بر پراکنش و استقرار سکونتگاههای روستایی داشتهاند؛ بهگونهایکه وجود ارتفاعات مانعی برای تشکیل
سکونتگاهها بوده است و تعداد کمی از روستاها در مناطق کوهستانی وجود داشته است (نقشة  .)3نامالیمات اقلیمی نیز
سبب استقرار کمترین سکونتگاههای روستایی در بخشهای غربی منطقه شده است (نقشة  .)2همچنین غرب منطقه
بهلحاظ ویژگیهای خاک و شرایط زمینشناختی تا حدی نامطلوب است که هیچگونه سکونتگاه انسانی در آن شکل

تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاههای روستایی منطقة سبزوار -نیشابور براساس منابع...

239

نگرفته است .بهعالوه ،در ارتفاعات که بافت خاک از شرایط مطلوب زیستی و کشاورزی فاصله دارد ،تعداد سکونتگاههای
روستایی بسیار اندک است (نقشة  4و .)5
پهنهبندی نهایی نشان میدهد پهنة مناسب  32درصد ،پهنة نسبتاً مناسب  58درصد و پهنة نامناسب  10درصد
وسعت منطقه را پوشش دادهاند .تراکم نقاط روستایی در پهنة مناسب بیشتر است؛ زیرا  51درصد سکونتگاهها در این پهنه
مستقرند .همچنین  45درصد روستاها در پهنة نسبتاً مناسب واقعاند .تراکم در پهنة نامناسب کمتر از دو طبقة دیگر است
و  4درصد از روستاها در این پهنه مستقرند (نقشة  .)6بیشتر بخشهای جنوبی و جنوب غرب منطقه در پهنة نسبتاً
مناسب قرار دارند .بررسیهای جمعیتی و مطالعات میدانی نیز مبین پراکندگی سکونتگاههای روستایی در این بخشها،
جمعیت اندک ،1جمعیت سالخورده ،مهاجرت فراوان و رونقنداشتن کشاورزی در این مناطق است.
مطالعات میدانی وضعیت استقرار سکونتگاههای روستایی منطقه بیان میکند بیشترین تراکم سکونتگاههای روستایی
در شرق منطقه است و یافتههای تحقیق نیز نشان میدهد این نواحی در پهنة مناسب قرار دارند؛ یعنی گذشتگان در
مکانیابی بهمنظور استقرار سکونتگاههای روستایی موفق عمل کردهاند .پهنة مناسب بهصورت نوار غربی -شرقی ،از
منتهیالیه شمالغرب به جنوب شرق منطقه کشیده شده است .مطالعات میدانی و آماری نیز نشان میدهد قطبهای
عمدة کشاورزی منطقه در شهرستان نیشابور ،جوین ،جغتای و فیروزه روی این کمربند واقع است .البته تأثیرگذاری عوامل
انسانی از جمله تردد راهآهن منطقة شرق از این محور را نباید از نظر دور داشت.
حدود  4درصد از سکونتگاههای روستایی منطقه در پهنة نامناسب از نظر توزیع منابع اکولوژیکی مستقرند .از آنجاکه
از نظر اقلیمی منطقه خشک و نیمهخشک است ،عالوهبر توجه به وضعیت ناپایداری سکونتگاههای واقع در پهنة نامناسب،
باید به سکونتگاههای مستقر در پهنة نسبتاً مناسب نیز بهعنوان نواحی مستعد ناپایداری توجه شود .همانطورکه پیش از
این گفته شد ،پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیطی سکونتگاههای روستایی به استقرار سکونتگاههای مزبور در بستر
طبیعی پایدار نیازمند است؛ بنابراین ،باید به این سکونتگاهها توجه زیادی شود.
استقرار سکونتگاههای روستایی در پهنة نامناسب یا نسبتاً مناسب بهمعنای ناپایداری این مناطق یا بیتوجهی به
توسعة این مناطق نیست؛ زیرا عوامل طبیعی به همراه عوامل انسانساخت در استقرار سکونتگاههای روستایی مؤثرند.
بیشک ،هرگاه عوامل طبیعی محدودیتهایی را بهمنظور توسعه و پایداری بهوجود میآورد ،بهبود عوامل انسانی (ارائة
زیرساختها ،دسترسیها ،خدمات و )...از طریق برنامهریزی صحیح و ارائة الگوها و طرحهای مناسب ،ضمن خروج مناطق
روستایی از انزوای جغرافیایی ،توسعه و پایداری را به همراه دارد .بهعالوه ،در بسیاری از موارد ،محدودیتهای طبیعی
فرصتی برای توسعه قلمداد میشوند که این مهم نیز برنامهریزی متناسب را میطلبد .در منطقة مورد مطالعه نیز واقعیت
همینگونه است؛ معیار ارتفاع نامناسب از سویی عامل دافع جمعیت است ،از سوی دیگر فرصتی برای گردشگری
محسوب میشود و امکانات اشتغال ساکنان روستاهای قرارگرفته در مجاورت این ارتفاعات را در بخش خدمات فراهم
میآورد .وجود پناهگاه حیاتوحش (پناهگاه شیراحمد و حیدری) ،مناطق حفاظتشده (پروند ،رئیسی ،کمرقلعه و ریوند) و
نیز مناطق مستعد پرورش شتر در پهنة نامناسب ممکن است فرصتهای گردشگری را فراهم کند.
در مناطقی که عامل توپوگرافی مانعی برای ناپایداری طبیعی است ،نبود دسترسی ارتباطی و حملونقل نامناسب
عمدهترین مشکل محسوب میشود که انزوای جغرافیایی و نیز تشدید میل به مهاجرت از روستا را بهدنبال دارد .از اینرو،
باید به بهبود کمیت و کیفیت راههای روستایی و سیستم حملونقل در این مناطق توجه شود .براساس بررسیهای
میدانی ،سکونتگاههای روستایی واقع در پهنة نامناسب از حداقل خدمات و امکانات بهرهمند میشوند ،بهویژه در
 61 .1درصد روستاهای شهرستان سبزوار کمتر از  250نفر جمعیت دارند ،درحالیکه این درصد روستاها در جغتای  ،32جوین  ،30داورزن  ،49فیروزه  52و
نیشابور  57درصد است.
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سکونتگاههایی که عامل توپوگرافی بهعنوان وجه ناپایداری بیشتر نمایان است؛ زیرا عملیات عمرانی و ساختوساز سخت،
زمانبر و پرهزینه است .از اینرو ،ترسیم نظام سلسلهمراتبی منسجم و تجهیز روستاهای پیرامونی سکونتگاههای ناپایدار و
نیز بهبود سیستم حملونقل و برقراری راههای ارتباطی مناسب بین سکونتگاههای روستایی ،ضمن تسهیل برخورداری
روستاهای ناپایدار از خدمات و امکانات مورد نیاز ،سبب صرفهجویی از نظر اقتصادی میشود.
در بیشتر سکونتگاههای روستایی منطقه که در پهنة نامناسب و تقریباً مناسب واقعاند ،عامل زمینشناختی و خاک
موانعی برای کشاورزی و سکونت محسوب میشود .حرکات زمین که در قالب زلزله ،رانش و لغزش ظاهر میشود،
همواره ناپایداری سکونتگاههای روستایی را به دنبال دارد؛ بنابراین ،برخی اقدامات پیشگیرانه در این زمینه باید انجام
گیرد؛ مانند مطالعة دقیق ویژگیهای زمینشناختی و جنس خاک منطقه؛ تعیین میزان خطرپذیری و برآورد آسیبها و
خسارتهای احتمالی؛ بررسی امکان جابهجایی سکونتگاههای روستایی در معرض خطرپذیری باال؛ بررسی مکانهای
مناسب بهمنظور اسکان مجدد سکونتگاههایی روستایی جابهجاشده؛ بررسی آثار اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ناشی از
جابهجایی مذکور و نیز شناسایی فرصتهایی بهمنظور بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی سکونتگاههای روستایی واقع در
این پهنهها که با محدودیتهای کشاورزی مواجهاند و درصورت بروز حوادث طبیعی آسیبها و خسارتهایی به آنها وارد
میشود .در این زمینه میتوان به ظرفیتهای اشتغال در بخش معادن غیرفعال بهویژه در قسمتهای جنوبی منطقه اشاره
کرد و این موضوع را فرصتی برای اشتغال روستاییان درنظر گرفت.
از نظر بارش و رطوبت ،محدودیتهای بسیاری در منطقه مشاهده میشود و کشاورزی منطقه بهشدت متأثر از
خشکسالیهای پیوسته است ،بهویژه در مناطق جنوبی و غرب منطقه حداقل بارش و رطوبت وجود دارد و تنوع
محصوالت کشاورزی و نیز میزان تولید ،سطح زیرکشت و عملکرد محصوالت با توجه به گستردگی منطقه کم است .با
ادامة روند فعلی خشکسالیها ،سکونتگاههای روستایی واقع در پهنة نامناسب و نسبتاً مناسب با نامالیمات و دشواریهای
اقلیمی حادتری مواجه میشوند؛ بنابراین ،باید به این موضوع بیشتر توجه شود .بیشک ،در زمینة مسئلة اخیر نبود
مدیریت صحیح در آب مسئلهای غیرقابلاغماض است که از سطوح کالن تا سطوح محلی به بازنگری نیاز دارد .اصالح
الگوی کشت متناسب با شرایط محیطی ،جمعآوری و هدایت آبهای سطحی ،اصالح روشهای آبیاری -که در حال
حاضر سبب هدررفت آب میشود -بهبود و اصالح خاک و استفاده از کشاورزی خشک و بیآب از جمله مواردی است که
برنامهریزان باید در عرصة مطالعاتی و اجرایی به آن توجه داشته باشند .مسئلة مهم دیگری که میتوان با آن ناپایداری
ناشی از عامل اقلیم را به حداقل رساند ،چرخش از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و خدماتی است .با متنوعسازی
اقتصادی در سکونتگاههای روستایی مستقر در پهنههای نامناسب طبیعی از طریق ایجاد زمینههای اشتغال در بخش
صنایع کوچک روستایی و گردشگری روستایی که پتانسیلهای هر دو بخش در سکونتگاههای روستایی مذکور وجود
دارد ،تا حد زیادی آثار و پیامدهای منفی کمبود منابع اکولوژیکی مناسب تعدیل میشود و حرکت به سمت پایداری
تسهیل میشود.
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