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3وند و آرزو رحمان 2، عباس سعيدي1رحماني فضليعبدالرضا 

  

  25/1/1394: ، تاريخ تاييد4/11/1393: تاريخ وصول

  

  چكيده 

روابط شهر و روستا در ايران از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است، اما آنچه كمتر بررسي شده، 

گذاري بين  تفاوت ساز تنها زمينه ويژگي نهاين . ديرپايي كانونهاي شهري در كنار مراكز روستايي بوده است

حساب آمده، بلكه، در معناي مفاهيمي همچون ناحيه و منطقه در گذشتة تاريخي سرزمينهاي شرق و غرب به

آميز شهر با روستاهاي پيراموني خود  بودي تاريخي، روابط سلطه ويژگي بارز اين هم. زمين نقش داشته است ايران

  . بوده است

ساز تغيير ماهيت  اقتصادي و سياسي در سطح ملي و جهاني طي چندين دهة اخير، زمينه - هاي اجتماعيدگرگوني

اين روابط و برقراري روابطي تازه شده است، هرچند روابط سنتي گذشته كم و بيش، اينجا و آنجا قابل رديابي 

توان به  ر شده است كه از آن ميان ميهاي مختلفي بين شهر و روستا پديداهمگام با اين روابط تازه، جريان. است

امروز، بررسي اين جريانها براي . جريان افراد، نوآوري، توليد و شايد از همه مهمتر، جريان سرمايه اشاره نمود

  . شناخت ماهيت روابط و دامنة تعامل شهر و روستا بيش از پيش مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است

ميداني، كوشش دارد نشان دهد، چگونه جريان سرمايه در محدودة مورد مطالعه نه تنها  اين مقاله، بر اساس مطالعات

بررسي پيامدهاي . هاي دروني روستاها اثرگذار بوده استشهري، بلكه، در دگرگوني - بر دامنة روابط روستايي

هاي مختلف رگونيساز دگ دهد كه اگرچه اين گونه تعامل تازه زمينه جريان سرمايه در اين محدوده نشان مي

است به درستي در تحول اقتصاد دروني روستا و  اكولوژيك، اجتماعي و اقتصادي شده است، اما نتوانسته  -محيطي

  . اي ايفا نمايد ها نقش سازندهگذاري پذيري فعال روستاييان در جريان سرمايه و روند سرمايه نقش

  

  گذاري شهري؛ توسعة روستايي؛ دهستان ژاورود؛ كامياران  ايهروابط شهر و روستا؛ جريان سرمايه؛ سرم: كليدواژگان

                                                 
    .دانشيار گروه جغرافياي انساني، دانشكدة علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي . 1

  .استاد گروه جغرافياي انساني، دانشكدة علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي و عضو قطب علمي توسعة پايدار محيط جغرافيايي .  2

   .افياي انساني، دانشگاه شهيد بهشتيريزي روستايي، گروه جغر آموختة كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه دانش.  3
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  لهأمقدمه و طرح مس

نظـام يكپارچـه    دهنـدة  تشـكيل  اجـزاي  كـاركردي،  - سـاختاري  هاي ذاتـي تفاوت وجود با شهر و روستا
مناسـباتي قـرار دارنـد     و همواره در معرض روابط اجزاي سكونتگاهي اين نظام. روند شمار ميفضايي به

قابـل رديـابي    سرمايه و نوآوري، اطالعات، كاالها افراد، هاي مختلف، از جمله جريانجريان قالب در كه
 - عوامل و نيروهاي گوناگوني در يـك فراينـد تعـامليِ اثرگـذاري     اين بين، در). 1382سعيدي، (هستند 

 شـهر  برابري بـين نا افزايش از سوي ديگر، .كنند اثرپذيري، سازوكارهاي حاكم بر اين روابط را تعيين مي

 توجـه  سـبب  هايي هستند كـه  نشيني، از جمله پديده و روستا، شهرگرايي شتابان، امنيت غذايي و حاشيه

كوشـش در   و شـهري  - روسـتايي  تعـاملي  نقش و جايگـاه روابـط   سازان به خاص كارشناسان و تصميم
، )1998داگـالس،  (اي  ههـاي منطقـ   راستاي دستيابي به راهبردهاي توسعة يكپارچة، بويژه در قالب شبكه

، پويـايي تحـرك و تقويـت    )2006تـاكولي،  (شـهري   - تقويت اقتصادي مبتني بـر پيونـدهاي روسـتايي   
: از جملـه نـك  (انـد   اي شـده  و ديگر راهبردهـاي توسـعه   )2010اگرگارد و همكاران، (بازارهاي محلي 

سـنتي شـهر و روسـتا     هاي پيشين بـه روابـط  در حالي كه نگرش). 2008؛ ضمناً سوجا، 1393سعيدي، 
آميـز شـهر و روسـتا     سـويه و سـلطه   بر روابط يـك  ،)1390بوبك،(بري  داري بهره عمدتاً در قالب سرمايه

تر بر ضرورت پيوستگي و پويايي ايـن روابـط و    ، رويكردهاي تازه)1390همانجا؛ اهلرس،(تأكيد داشتند 
سـعيدي،    ؛2010ليـون،   وان؛ 2006تـاكولي،  (ورزنـد   شـهري اصـرار مـي    - برقراري پيوندهاي روستايي

هاي اخير، هنـوز روابـط سـنتي گذشـته كـم و بـيش،        هاي دهههرچند عليرغم دگرگوني؛ )1390و1382
  ). 1370؛ ميكانيكي، 1386سلطاني مقدس، (اينجا و آنجا، قابل رديابي است 

يي از طريق كننده در اين بين، نقش شهرها در توسعة سكونتگاههاي روستا يكي از راهبردهاي تعيين
سلطاني : از جمله، نك(هاي روستايي است  گذاري شهري در عرصه جريان سازندة سرمايه و سرمايه

هاي روستايي است كه در سالهاي  محدودة روستاهاي دهستان ژاورود يكي از عرصه). 1392مقدس، 
گذاران  سرمايه اكولوژيك و منابع ارزشمند طبيعي، توجه - سبب برخورداري از امكانات محيطي اخير به
ساز  اين فرايند تازه زمينه .را جلب كرده استگذاران محلي شهر كامياران،  اي، بويژه سرمايه منطقه

فرهنگي و اقتصادي شده است،  - اكولوژيك، اجتماعي - هاي مختلف محيطي دگرگونيهايي در عرصه
ها و ين پژوهش، در چارچوب پرسشاند كه در قالب ا كردهگونه تغييرات، مسائلي نيز بروز اما در كنار اين

  . اند هايي مورد وارسي قرار گرفتهفرض پيش
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  فرضها و اهداف پژوهش  ها، پيشپرسش

  :اين پژوهش با دو پرسش اساسي روبرو بوده است

هاي درآمدزا در پهنة برخي روستاهاي اين فعاليت و برپايي شهري هايگذاري سرمايه وجود با چرا .1
 دهستان، تحولي چشمگير در عرصة اقتصاد محلي روستايي پديدار نشده است؟ براين اساس؛ 

 - هاي مثبت اقتصاديتوانند در دگرگوني هاي شهري چگونه و در چه شرايطي ميگذاري سرمايه .2
 اجتماعي و در راستاي توسعه در سطح روستاها اثرگذار باشند؟ 

  : اند شرح زير مطرح بوده هاي پژوهش بهفرض بر اين بنياد، پيش

هاي شهري در روستاهاي محدوده و عدم مشاركت گذاري خروج ارزش افزودة حاصل از سرمايه .1
 . ها به عدم تحرك اقتصادي روستاها منجر شده استگذاري روستاييان در اين سرمايه

ساز گسترش  تواند زمينه ، ميگذاري سرمايهدر شدن  توانمندسازي و ترغيب روستاييان به سهيم .2
 . اقتصادي روستاها گردد - ها و تحول اجتماعيها، فعاليتگذاري سرمايه

  : بر اين اساس، اهداف اصلي اين پژوهش بر دو محور استوار بوده است

 ايي؛ و هاي روست حاصل از آنها در عرصه هاي شهري، همراه با پيامدهايگذاري ارزيابي فرايند سرمايه .1

 مشاركتي در  هايگذاري جستجوي راهكارهاي اثرگذار اقتصادي براي ترغيب روستاييان به سرمايه .2

 . اقتصادي روستاها - راستاي تحرك اجتماعي

  

  مباني نظري، روشها و فنون پژوهش

نخست : مباني نظري اين پژوهش بر رويكردي دوگانه، مبتني بر دو نظرية متعارض استوار است
اي كه  بري و ديگر، راهبر شبكة منطقه داري بهره ها و سازوكارهاي نظرية سرمايه بررسي چارچوبه

  ). 1391/1392سعيدي، (خود تا حدي بر مدل توسعة اگروپليتن تكيه دارد 

تأكيد  "سرشت انگلي شهرها"در ارتباط با مناسبات سنتي شهر و روستا، بر بري  داري بهره سرمايه
دارد و بر اين باور است كه روابط شهر و روستا در دنياي غيرصنعتي عمدتاً و پيوسته بر تحميل 

هاي روستايي استوار بوده نوعي ويژه از روابط سلطه، با ماهيت استثماري، از سوي شهرها بر محيط
هاي مختلف هانس بوبك در اين باره،  اكارت اهلرس، با تكيه بر نوشته). 1382سعيدي، (است 

  : بندي نموده است ويژگيهاي اساسي اين نظريه را در تحليل روابط شهر و روستا  اين چنين جمع

شهرها نه تنها شالوده و اساس اوليه برپايي خود را مديون حوزة روستايي پيراموني هستند، ... ”
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سازد و در  حوزه از طريق مازاد توليد خود، اساس تغذيه جمعيت شهري را فراهم ميبلكه اين 
شهرها محل اصلي . آيد شمار ميتمام شهري به عين حال، حوزة بازاري توليدات نهايي و يا نيمه

است و از اين رو، مازاد توليد روستاها به مراكز شهري ) مالكان غائب(اقامت زمينداران بزرگ 
بدينسان، روستاها مراكز توليد و . كنند يابد و در واقع، شهرها اين گونه عوايد را غصب مي انتقال مي

روند؛ بدين  شمار ميبه هاي روستايي شهرها كانونهاي بازاري و تجارت متكي بر توليدات عرصه
در . يابندترتيب، شهرهاي سنتي بر مبناي حومة روستايي پيرامون خود و به خاطر آن دوام و بقا مي

ماندن  اقتصادي با پويشِ ناچيز خود، منجر به رشد شهرها و واپس - نتيجه، روند تكوينِ اجتماعي
  ). 1390اهلرس، ( “گرددهاي روستايي ميمحيط

هاي  هاي شهري در روستاهاي مورد پژوهش در وضعيت موجود، مؤيد برخي جنبهگذاري سرمايه
گرفتن جريانهاي  به پردامنه بودن روابط و شتاببري است، اما با توجه  داري بهره نظرية سرمايه

تواند به اراية راههاي برونرفت از  هاي اخير، اين نظريه نمي شهري در دهه - مختلف روستايي
سازي و برقراري  اي تالش دارد، با زمينه در مقابل، راهبرد شبكة منطقه. وضعيت توصيفي نيست

شهري پرداخته، راههاي تعديل و  - ي روستاييشهري، به تعديل نابرابريها - پيوندهاي روستايي
؛ سعيدي، 1988داگالس، (آميز شهرها با روستا را جستجو نمايد  منتفي ساختن روابط سلطه

را كافي ) روابط عمودي(مراتبي از باال به پائين  افزون بر اين، اين راهبرد روابط سلسله). 1382
هاي پيراموني تاكيد  ندانسته، بر برقراري روابط افقي بين شهرها با روستاها، تا كوچكترين دهكده

  ). همانجا(ورزد  مي

و ميداني ) اسنادي(اي  مطالعات كتابخانه تحليلي و مبتني بر - پژوهش در اين مقاله توصيفي روش
هاي تحقيقاتي مورد وارسي ها و گزارش ها، اسناد، نقشه اي، كتابها، مقاله در شيوة كتابخانه. است

گيري از پرسشنامه و  در مطالعات ميداني، با استفاده از فنون مشاهدة مستقيم، بهره. اند قرار گرفته
از آنجا كه جامعه آماري اين پژوهش در دو سطح . اند ري شدههاي الزم گردآو انجام مصاحبه، داده

شماري و در سطح دوم با  روستاها و خانوارهاي ساكن بوده است، در سطح اول، از تمام
در پايان، . انجام رسيده است خانوار پرسشگري به 313، از )براساس فرمول كوكران(گيري  نمونه
هاي آمار توصيفي و تحليلي و با استفاده از گيري از روش ها و اطالعات گردآوري شده با بهره داده
  .  اند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته Excelافزار  نرم
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  هاي محدودة مورد پژوهش ويژگي

 مركزي بخش از گشكي، روستاي مركزيت به ژاورود، روستاهاي دهستان مطالعه مورد محدودة

كيلومتر فاصله  32مركز اين دهستان تا شهر كامياران . است) استان كردستان(شهرستان كامياران 
 شهرستان( پايگالن دهستان به شمال از روستا، 27كيلومترمربع وسعت و  121دهستان با  اين. دارد

 از و شاهو دهستان به جنوب و شرقجنوب از گاورود، دهستان شرق به و شرق شمال از ،)بادآسرو

 )سروآباد شهرستان( ژريژه دهستان به نيز غرباز شمال و كرمانشاه استان به غرب و ربغجنوب

درجه سانتيگراد و  7/14،  2014- 2006ميانگين گرماي ساالنه طي دورة زماني . گردد مي محدود
  . متر بوده استميلي 5/439مقدار متوسط بارش ساالنه در همين دوره برابر 

  

  تعداد و جمعيت روستاهاي محدودة مورد پژوهش:1جدول

 تجمعي
 رديف نام روستا

 جمعيت
 رديف نام روستا

  نفر  خانوار نفر  خانوار

  1  تخت زنگي  403  110 15 تيلكوه 856 180

  2  كاوانه حسين  164  43 16 زيويه 197 45

  3  كاوانه شريف  16  5 17 كاشتر 450 113

  4  كره گل  80  21 18 گازرخاني 466 103

  5  كالتي  221  53 19 شاهيني 1880 509

  6  كوره دره سفلي  267  67 20 بزوش 612 135

  7  كوره دره عليا  176  38 21 عصر آباد 251 63

  8  گشكي  132  33 22 پشاباد 562 132

  9  لون كهنه  227  55 23 يوزيدر 675 150

  10  ماويان  99  24 24 ميرگسار 194 41

  11  چرسانه  263  69 25 پلنگان 821 194

  12  لون سادات  1316  312 26 دژن 596 142

  13  ميسوراب  215  47 27 سرريز 984 236

  14  تنگي ور  213  44 28 جمع كل 12336 2964

  1390هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن،  بر اساس داده: ماخذ   

  

ترين و  به ترتيب مرتفع) متر 1222(و روستاس پلنگان ) متر 2122(روستاهاي عصرآباد 
، روستاهاي 1390براساس سرشماري  .روند مي شمارترين روستاهاي اين دهستان به ارتفاع كم
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، به ترتيب بزرگترين و )نفر 16(خانوار  5و كاوانه شريف با ) نفر 1880(خانوار  509شاهيني با 
  ). 1شماره  و نقشه جدول(كوچكترين روستاهاي دهستان ژاورود هستند 

  
  وسعت و پراكنش فضايي روستاهاي محدوده مورد پژوهش: 1نقشه

  

  پژوهش  هاي يافته

البته، . هاي روستايي است در عرصه  هاي پردامنههاي پژوهش حاكي از بروز دگرگوني يافته
  نتيجة تشديد  هاي شهري نبوده، بعضاًگذاري ها حاصل سرمايههمة اين دگرگوني

هاي عمراني، از  هاي اخير و اجراي برخي برنامه شهري طي دهه - اي روستاييهجريان
هاي مختلف،  توان از جنبه ها را مياين دگرگوني. هادي، بوده استهاي جمله اجراي طرح

 :به شرح زير مورد بررسي قرار داد

  

  اكولوژيك  - هاي محيطيدگرگوني

رويه از منابع طبيعي آب و خاك، در كنار دفع نامناسب فاضالب، زباله و جريان  استفاده بي
ز معضالت محيطي بسياري از هنگام بارش در سطح معابر روستايي پيوسته ا رواناب به
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. نحوي بارز مشهود است اين معضل در روستاهاي مورد پژوهش نيز به. روستاها بوده است

هاي شهري به اين معضل دامن زده، در روند آلودگي منابع آب و خاك گذاري برخي سرمايه
آبزيان،  ويژه در زمينة پرورشههاي شهري، بگذاري سرمايه. اند روستايي نقش بارزي داشته

گيري از آب سالم  ها، ضمن بهره در كنار و يا حتي در مسير رودخانه تأسيساتبا ايجاد 
ورود فاضالب اين . اند ساز آلودگي جدي منابع آب روستاها شده هاي محلي، زمينه رودخانه

 ،هاي خانگي، نه تنها موجب آلودگيها، در كنار فاضالب به آب رودخانه تأسيساتگونه 
كه اغلب خصوص آنهطرانداختن بهداشت و محيط زيست روستاييان شده است، ببلكه به خ
از روستاهاي محدوده كه بيشتر در . هاي محلي از ميان بافت روستاها جريان دارند رودخانه

توان از روستاهاي پالنگان، لون سادات، دژن،  ساز هستند، مي معرض اين روندهاي آلوده
سبب قرارگيري در حاشيه و  اين روستاها به. و لون كهنه نام برد ماويان، كوره درة عليا، كالته

ها و هاي حاصل از ورود فاضالبسوي رودخانه گاورود، بيشتر در معرض آلودگي يا دو
  . پرورش ماهي و مانند آن هستند تأسيساتهاي خانگي و نيز فاضالب  زباله بعضاً

  

  

  

  

  

  

  مجتمع پرورش ماهي روستاي تخت زنگي

  

  

  

  

  

  

  مجتمع پرورش ماهي روستاي پالنگان
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  هاي كالبدي روستاها دگرگوني

هاي كالبدي هاي اخير، اغلب روستاهاي محدودة مورد پژوهش دستخوش دگرگوني طي دهه
هاي شهري، بلكه ضمناً متأثر از رشد گذاري سرمايه تأثيرها نه تنها تحت اين دگرگوني. اند بوده

هاي شهرگرايي در بين خانوارهاي روستايي و نيز اجراي طرح كالبدي شهر كامياران، تمايل به
رشد كالبدي شهر كامياران طي چند دهة اخير، همچون اغلب شهرهاي . عمراني بوده است

؛ ايماني، 1391احمدي، : ضمناً نك(ساز پديدة خورندگي و الحاق بوده است  كشور، زمينه
پهنة شهري ملحق شده، بعضاً موجب  ، به نحوي كه عرصة برخي روستاهاي محدوده به)1393
روية شهر كامياران،  رشد بي پيِبدين ترتيب، در . هاي تازة شهري شده است گيري محله شكل

. اند بعضي اراضي كشاورزي روستاهاي پيراموني به زيرساخت و سازهاي شهري در آمده

د، ساخت شو هاي شهري مربوط ميگذاري هاي كالبدي كه مستقيماً به سرمايهدگرگوني
انجام  گذاران شهري در عرصة روستاها به واحدهاي مسكوني و تأسيساتي است كه سرمايه

هاي گونه ساخت و سازها هم در درون بافت مسكوني و هم بر روي برخي زميناين. اند رسانده
هاي شهري گذاري آنچه كه در ارتباط با سرمايه. اند كشاورزي، زير كشت صيفي، صورت پذيرفته

صورت ويژه در زمينة پرورش آبزيان و كشت صيفي بهاست، ساخت تأسيسات، به مطرح
ويژه بافت طبيعي آن در پي هايي را در بافت عمومي روستا، بهاي است كه دگرگوني گلخانه

  . داشته است

ها، روستاهاي بزرگ محدوده، از جمله روستاهاي لون سادات، شاهيني و بدنبال اين دگرگوني
يكي از علل . اند تغييرات كالبدي و افزايش تعداد واحدهاي مسكوني بيشتري بوده تيلكو، شاهد

گسترش ساخت و يا بازسازي واحدهاي مسكوني در اغلب روستاهاي محدوده، امكان دريافت 
دو دهة اخير بوده است كه اغلب  - وام مسكن از طريق بنياد مسكن و يا كميتة امداد در يكي

ها و ورود و كاربرد مصالح جديد و تبعيت از پالن. اند ستفاده كردهخانوارها از اين امكان ا
هاي كالبدي رايج در الگوهاي شهري در ساخت واحدهاي مسكوني نيز از ديگر دگرگوني

  .  رود شمار ميروستاهاي محدوده به

گل و كالته در معرض كمترين رشد كالبدي  در مقابل، روستاهايي همچون ميسوراب، كره
روستاي پالنگان نيز عليرغم وسعت نسبتاً زياد خود، به سبب برخورداري از بافت . اند بوده
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باارزش تاريخي و نظارت سازمان ميراث فرهنگي، شاهد دگرگوني بافت و از جمله، بازسازي يا 
افزايش واحدهاي مسكوني نبوده است، هرچند با رونق گردشگري، بعضي تأسيسات اقامتي در 

  . است اين روستا شكل گرفته

هاي هادي روستايي در برخي روستاهاي محدوده، از جمله در لون سادات، شاهيني، اجراي طرح
ساز اصالح شبكه معابر اصلي روستايي و تسهيل در رفت و آمد  تيلكو، كاشتر و گازرخاني، زمينه

ها بافت ارگانيك رعايت شده و كمتر جالب اينكه در اجراي اين طرح. روستاييان شده است
  . عريض راه و تخريب واحدهاي مسكوني مدنظر بوده استت

  

  اجتماعي  - هاي فرهنگيدگرگوني

هاي اجتماعي،  هايي در زمينههاي اخير، در كنار تغييرات كالبدي، با دگرگوني هاي دههدگرگوني
در . از جمله وضعيت سواد، نسبت مهاجرت و تغيير آداب و رسوم محلي، همراه بوده است

سواد وضعيت بسيار بهبود يافته است كه البته اين بهبود وضعيت در راستاي توسعة ارتباط با 
. هاي شهري در روستاها نداشته استگذاري عمومي فرهنگ در روستاها بوده و ارتباط با سرمايه

كردگان، به سبب عدم امكان اشتغال تحصيل البته، بهبود وضعيت سواد از سوي ديگر، به
منظور تحصيل در ويژه در بين جوانان، چه براي اشتغال و چه بهبه هاي روستايي،مهاجرت

  . سطوح باالتر، دامن زده است

هاي موقتي براي عليرغم تحرك جمعيت و رواج انواع مهاجرت در بين روستاها، چه مهاجرت
هاي دايمي، جمعيت در برخي روستاها در دهة گذشته فعاليت اقتصادي در شهر و چه مهاجرت

هاي شهري در روستاها حتي زمينة گذاري در اينجا، نقش سرمايه. فزايش بوده استرو به ا
افزون بر اين، ورود كارگراني كه در تأسيسات . هاي معكوس را نيز موجب شده استمهاجرت

كنند و اقدام به اقامت در روستا، به افزايش جمعيت در برخي روستاها،  شهري در روستا كار مي
در اين . لنگان، لون سادات، تخت زنگي، شاهيني و تيلكو، كمك كرده استاز جمله روستاي پا

بين، باالترين ميزان مهاجرپذيري در روستاهاي محدوده، متعلق به روستاي پالنگان بوده است كه 
با اين حال، . علت اصلي آن وجود تأسيسات و فعاليت پرورش ماهي در اين روستا بوده است

روستاهاي محدوده تا بدانجا بوده است كه برخي روستاها، از روندهاي مهاجرتي در بعضي 
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  . اند جمله روستاهاي سيويه، گليان و آفريا باال، تقريباً خالي از سكنه شده

در پي تغييرات روابط روستايي ـ شهري و از جمله گسترش جريان افراد بين روستا و شهر، 
شده و اين آداب بيشتر رنگ و بوي  تغييراتي در انجام آداب و رسوم محلي روستايي پديدار

توان  كاهش تعامل اجتماعي در بين  ها مياز بين اين دگرگوني. شهري به خود گرفته است
ساكنان روستاها؛ برگزاري مراسم به شيوة شهري، از جمله برگزاري مجالس عروسي در 

احترام به  هاي ارزشمند، از جملهتوجهي به سنت گرايي و كم تاالرهاي شهري؛ رواج مصرف
طور سنتي بر كه روستاييان به) كردي(منابع آب و خاك؛ و نيز كاهش استفاده از لباس محلي 

  . استفاده از آن تأكيد دارند، اشاره نمود

  

  هاي اقتصادي روستاهادگرگوني

هايي، از جمله گسترش ساز دگرگوني هاي شهري در روستاهاي محدوده زمينهگذاري سرمايه
يير كاربري اراضي، دگرگوني در شيوة آبياري و افزايش قيمت اراضي سطح زيركشت، تغ
برداران كشاورزي و گسترش سطح زير كشت، بويژه  افزايش تعداد بهره. روستايي، شده است

ها بوده است، به نحوي كه اين روند گذاري براي توليد محصوالت صيفي، از نتايج اين سرمايه
روستاها از شيوة خودمصرفي به شيوة توليد براي بازار موجب انتقال فعاليت اقتصادي بعضي 

جز يك تغييرات سطح زيركشت در تمام روستاها، به. شده است) شهري، بويژه شهر كامياران(
افزايش سطح زيركشت با تغيير در نوع محصول نيز همراه بوده است، . مورد، مثبت بوده است

ا گندم، جو و نخود بود، كه امروزه بسياري كه پيش از اين محصوالت عمدة زراعي روستاه چنان
  . از اراضي به زير كشت صيفي رفته است

بدنبال اين دگرگوني، طي بيش از ده سال گذشته، قيمت اراضي در اغلب روستاهاي محدوده به 
البته، افزايش قيمت زمين روستايي با عواملي، همچون فاصله از . تفاوت با افزايش همراه بوده است

ت روستا، امكانات و خدمات موجود در روستا و نحوة استقرار و موقعيت اراضي در شهر، وسع
) مركز دهستان(بدين ترتيب، روستاهاي شاهيني، لون سادات و روستاي گشكي . ارتباط بوده است

افزون بر اين، . اندسبب برخورداري از اين گونه امكانات، شاهد بيشترين افزايش قيمت زمين بوده به
  .  در سالهاي اخير بسياري از اراضي روستايي در اين محدوده به تملك شهرنشينان درآمده است
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هاي آبياري نيز هاي شهري در زمينة كشت محصوالت زراعي و باغي، روشگذاري با سرمايه
ش غرقابي طور سنتي، روقرار گرفته است و شيوة آبياري در روستاهاي محدوده به تأثيرتحت

فرنگي، خيار، بادنجان و ديگر محصوالت با گسترش كشتهاي بازاري، از جمله گوجه. بوده است
منظور استفاده از آب سد همچنين به. اي رواج يافته است هاي آبياري باراني و قطرهصيفي، روش

لي، از جمله هاي مح ها و نيز رودخانهگيري از آب كانال زيويه، استفاده از موتورپمپ براي بهره
تن توليد خارج از  122اي ماويان، با توليد  مجتمع گلخانه. رودخانة سيروان، رواج يافته است

  فصل صيفي و سبزي از بزرگترين تأسيسات توليدي مدرن در اين محدوده است كه از 

 . گيرد هاي نوين آبياري بهره ميروش

توان  محدودة روستاهاي مورد پژوهش، مي تهاي اقتصادي درها و فعاليگذاري با توجه به سرمايه
  : هاي توليدي در محدودة دهستان ژاورود به شرح زير سخن گفتاز قابليت

توليد ساالنه بالغ بر يك تن كه به علت نبود صنايع لبني در محدوده، تمام آن به شهر  :شير خام
  شود؛ كامياران و نيز شهر كرمانشاه منتقل مي

  تن عسل؛  12هزار كندوي سنتي و نوين عسل، با توليد ساالنه بيش از  3وجود  :عسل

تن گوشت بز و گوسفند و  112تن گوشت قرمز در سال، شامل  324توليد حدود  :گوشت قرمز
  تن گوشت گاو؛  212

  هزار تن در سال؛  3هاي روستايي برابر  توليد گوشت مرغ در مرغداري :گوشت مرغ

هاي پرورش ماهي كه در بازارهاي  تن گوشت ماهي در استخرها و حوضچه 322توليد  :ماهي
  شود؛  مختلف شهري عرضه مي

از (تن انواع ميوه  12تن پياز و  2فرنگي، فرنگي، يك تن گوجهتن توت 2ساالنه  :توليد صيفي
  .  شود در محدودي روستاهاي دهستان توليد مي) جمله سيب، انار و هلو

ساز تغييراتي در سطح توليد و اشتغال بوده است،  هاي شهري زمينهگذاري بدين ترتيب، سرمايه
هرچند افزايش سطح اشتغال كمتر به ساكنان بومي روستا، بلكه بيشتر به اشتغال خانوارهاي 

عنوان به. كنند گذار و يا كارگراني است كه در تأسيسات و اراضي شهرنشينان فعاليت مي سرمايه
تن  112ميليون قطعه بچه ماهي و توليد  3ورش ماهي پالنگان، با تكثير نمونه، در تأسيسات پر

نفر،  331زايي مستقيم و غيرمستقيم مزرعه با اشتغال 11آال در سال و برخورداري از  ماهي قزل
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همچنين در تأسيسات تفريحي و پرورش ماهي در روستاي تخت زنگي، و يا مجتمع يك هكتاري 
رأس گاو، تنها از نيروي كار اعضا و وابستگان  212، با ظرفيت گاو شيري در روستاي شاهيني

حتي در اراضي تحت كشت صيفي و سبزي . شود گذار و افراد غيربومي استفاده مي خانوادة سرمايه
بدين ترتيب، . شود گيري مي و يا باغها در فصل برداشت محصول از نيروي كار غيربومي بهره

تصادي شهري در محيط روستاها نقشي در كاهش بيكاري هاي اقها و فعاليتگذاري سرمايه
  . اند روستاها نداشته

  

  گيري بندي و نتيجهجمع

گيري از منابع آب و خاك روستاها  هاي روستايي معموالً با بهره هاي شهري در عرصهگذاري سرمايه

ها در محدودة گذاري گونه سرمايهاين. پذيرد هاي فعاليت و توليد صورت مي و ناچيز بودن هزينه

رفت، نتوانسته است در زمينة رونق اقتصادي و گسترش  مورد پژوهش نيز آنچنان كه انتظار مي

افزون بر . اشتغال روستاييان و در نتيجه، افزايش درآمد خانوارهاي روستايي نقش مؤثري ايفا نمايد

يز نقش اثربخشي اجتماعي روستاها ن -ها در رابطه با ارتقاي فرهنگيگذاري اين، اين سرمايه

ها گذاري يكي از داليل عمدة اين ناكامي، عدم مشاركت روستاييان در زمينة اين سرمايه. اند نداشته

رسد، تقويت مديريت محلي و  نظر ميبه. آفريني ايشان در عرصة فعاليت و توليد بوده استو نقش

ريان اطالعات و نوآوري ويژه تسريع جشهري، به -هاي روستاييآموزش، در كنار ارتقاي جريان

هاي محلي گذاري پذيري و مشاركت در سرمايه سازي روستاييان در راستاي ريسك تواند بر آماده مي

ها در سطح حمايت جدي از شوراهاي اسالمي روستايي و نهاد دهياري. نقش مثبتي ايفا نمايد

ي در محيط روستا، هاي شهرگذاري روستاها، از جمله در تعيين عوارض متناسب براي سرمايه

آنچه فقدان آن آشكارا مشهود است، . ياري خواهد آمد مسلماً در توان و بنيه اقتصادي روستا به

توانند در زمينة ايجاد صنايع  گونه تعاونيها مياين. گذاري روستايي است واحدهاي تعاوني سرمايه

رورت آن در سطح بندي در سطح برخي روستاها، كه ض كوچك تبديلي و واحدهاي نوين بسته

محلي و در بين روستاييان مشهود است، نقشي اساسي در جريان توليد و عرضه و بازاريابي 

انداز خانوارهاي روستايي برعهده  تر توليدات روستايي و در نتيجه، افزايش درآمد و پس مناسب

  .  داشته باشند
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