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چکیده
نواحی روستایی به عنوان مکان های جغرافیایی ،تحت شرایط نظام طبیعی و انسانی خود از تغییرات درونی و بیرونی فراوانیی در
طول زمان متأثرند ،که در نتیجه آن ،فضاهای زندگی متنوعی با کیفیت های متفاوت زندگی و رفاه اجتماعی شکل یافته است .این
مسأله تحت تأثیر عوامل متعددی در ابعاد مکانی -فضایی ،اقتصادی ،اجتماعی است .از این رو پژوهش حاضر با هید بررسیی
عوامل مؤثر بر کیفیت مکانی نواحی روستایی یکی از محروم ترین مناطق کشور (شهرستان نیکشهر) ،انجام گرفته است .عوامیل
مورد بررسی عبارتند از :عوامل مکانی  -فض ایی (شکل استقرار ،موقعیت ارتباطی ،نوع راه ارتباطی ،فاصله) ،اقتصادی (نرخ اشتغال،
متوسط مالکیت زمین کشاورزی و دام) و اجتماعی (میزان جمعیت ،نرخ سواد ،نسبت مهاجرت ،کیفیت مسیکن ،نسیبت امکانیات
عمومی) .روش تحقیق توصیفی  -تحلیلی است و جامعه آماری روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیکشهر هستند که مشتمل بر
 143سکونتگاه روستایی و  45228تن جمعیت ( 10762خانوار) است .در این مییان  20سیکونتگاه و  305سرپرسیت خیانوار
ساکن در آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و پرسشنامه استفاده شده است .دادهها
به کمک روشهای آماری در محیط  SPSSپردازش و تحلیل شد .نتایج پژوهش حاکی از سیط پیایین کیفییت مکیانی نیواحی
روستایی در سایر شاخص ها (به استثنای شاخص امنیت) و نیز وجود تفاوت معنادار بین سط کیفیت مکانی بیا عوامیل مکیانی -
فضایی ،اقتصادی (به جز شاخص مالکیت دام) ،اجتماعی (به استثنای شاخص نسبت مهاجرت) است.
واژگان کلیدی :کیفیت مکان ،عوامل مکانی -فضایی ،اقتصادی و اجتماعی ،نواحی روستایی ،شهرستان نیکشهر
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مقدمه
زمین منبع اصلی برای زندگی انسان است وطبیعت آن به وسیله فرآیندهای طبیعی استوار وثابت گشته است،که میتواند
هم از طریق عوامل درون زایی (نظام طبیعی) و هم از جهت شرایط برونزایی (عملکرد انسانی) تغییر یابد ( SHakuei,
 .)2004: 282در این رهگذر هویت یک سکونتگاه روستایی از عوامل گوناگون طبیعی ،اجتماعی ،فیزیکی ،فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و مانند آن نشأت میگیرد و تغییر هر یک از این عوامل می تواند اهمیت و نقش هر مکان و موقعیت را
دگرگون کند .بنابراین شناسایی این قبیل ویژگیهای سکونتگاه ها با پیچیدگی خاصی همراه بوده و نیازمند یک بررسی
همه جانبه است؛ چرا که سکونتگاههای روستایی به صور گوناگون برپا شده ،شکل میگیرند و از نظر مکانی به نحوی
متنوع توزیع میگردند .عوامل مؤثر بر شکلپذیری مکانهای روستایی را عوامل طبیعی (اشکال ناهمواری ،اقلیم ،نحوه
دسترسی به منابع آب و )...وعوامل محیط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مانند برخورداری از امکانات ارتباطی ،انگیزههای
سیاسی و غیره تشکیل میدهند (.)Saeidi & Hoseni, 2009: 130
از آنجا که مفهوم کانونی در علم جغرافیا "مکان" است و تحت شرایط نظام طبیعی و انسانی خود بر اثر تحوالت درونـی
و بیرونی در طول زمان متغیر میباشد ،کیفیتهای متفاوتی از فعالیت ،معیشت و رفاه را در خود جای مـیدهـد .از ایـن رو
جغرافیای واقعی زمان ما باید در مسیر شناخت تفاوتها و گوناگونیهای زندگی انسانی که زیباترین و زشتتـرین کیفیـت
زندگی را در مکانها ظاهر میسازند ،پیشگام باشد ( )SHakuei, 2004: 284و عوامل درونی و بیرونی که بر ضـع و
قوت کیفیت مکانی نواحی جغرافیایی تأثیر میگذارند ،را تبیین و تحلیل نماید .این امر در دستیابی به چگونه بودن زنـدگی،
شیوه معیشت و رفاه اجتماعی در نواحی روستایی و در کل در ضع و قوت فرآیند توسعه پایـدار روسـتایی مـؤثر اسـت .از
این رو بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت مکانی نواحی روستایی در جهت مدیریت دقیـقتـر و کارآمـد فرآینـد توسـعه
اساساً ضرورت و اهمیت دارد.
ناکامی رویکردها و برنامههای توسعه روستایی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته مخصوصاً در ایـران کـه بـیش
از شش دهه سابقه برنامهریزی دارد ،انکارناپذیر است .ایران از گذشتههای دور به ویـژه بعـد از اصـتحات ارضـی (بعـد از
سال  )1341با فضاهای روستایی پرچالشی در ابعاد مختل مواجه بـوده و نـواحی روسـتایی آن علیـرغم محـدودیتهـای
طبیعی و جغرافیایی (توپوگرافی ،پراکندگی ،منابع آب ،مسائل اقلیمی و مخاطرات) ،به طور مداوم دستخوش تغییرات ناشـی
از عملکرد انسانی از جمله وابستگی روزافزون نواحی روستایی به شهرها گردیده است .از این رو مـدیریت ناکارآمـد زمـین،
بهرهوری پایین عوامل تولید در بخش کشاورزی ،دانش و مهارت پایین ،ضع زیرساختهـا ،مهـاجرتهـا ،نـابرابری بـین
شهر و روستا و غیره از جمله خصیصههای بارز در بیشتر نواحی روستایی ایران هستند که کیفیـت مکـانی آنهـا را تحـت
تأثیر قرار میدهند .این خصیصهها در پهنه های اقلیمی خشک و بیابانی و نیز در مناطق محروم جغرافیایی و توسعه نیافتـه
نمود بیشتری دارد .نواحی روستایی استان سیستان و بلوچستان (که استانی بـا محـدودیت جغرافیـایی -اقلیمـی و توسـعه
نیافته است و بنا بر شواهد و تحقیقات موجود از نظر سایر شاخصهای توسعه اغلب محرومترین اسـتان کشـور محسـوب
می شود) نسبت به بسیاری از روستاهای کشور ،از لحاظ چالشهای مطرح شده ،اوضاع نابهسامانتری دارند .در این راسـتا
روستاهای شهرستان نیکشهر -که جزو محرومترین مناطق استان به شمار میآید ،اهمیت بررسی این مسـأله را مضـاع
می نماید .نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نیکشهر که معیشت غالب آنها از گذشتههای دور بر بخش کشـاورزی
استوار بوده است ،در دههها و به ویژه سالهای اخیـر تحـت تـأثیر پیشـرفتهـای نـوین فنـاوری ،گسـترش اطتعـات و
ارتباطات ،مسائل محیطی ناشی از عملکرد ا نسانی و اقدامات دولت ،دستخوش تغییرات اساسی در فعالیت ،معیشت و رفـاه
اجتماعی شده اند .به طوری که اتکا به منابع داخلی روستاها تقلیل یافته و وابستگی بـه بیـرون (شـهرها و دولـت) فزونـی
گرفته است ،که این مسأله خود زنگ خطری برای کیفیت مکانی و توسعه پایـدار روسـتاهای منطقـه اسـت کـه ضـرورت
انجام این پژوهش را اجتنابناپذیر میسازد.
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بنابراین پژوهش حاضر ضمن ارزیابی کیفیت مکانی نواحی روستایی مبتنی بر عملیات میـدانی در یکـی از محـرومتـرین
مناطق کشور (بخش مرکزی شهرستان نیکشهر) ،عوامل مؤثر بر کیفیت مکانی نواحی روستایی در ابعاد مختلـ مکـانی-
فضایی ،اقتصادی و اجتماعی را مورد تبیین و تحلیل قرار میدهد .تا از این طریق بتوان به برنامهریـزان و سیاسـتگـذاران
در سطوح محلی ،منطقهای و ملی جهت تصمیمگیری دقیقتر و پایش سیاستهای گذشـته و برنامـهریـزی هدفمنـدتر در
آینده کمک نمود .از این رو سؤالهای اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح شدهاند:
 کیفیت مکانی نواحی روستایی مورد مطالعه در چه سطحی ارزیابی میشود؟ آیا بین سطح کیفیت مکانی روستاها و عوامل مکـانی -فضـایی (شـکل اسـتقرار روسـتاها ،موقعیـت ارتبـاطی ،نـوع راهارتباطی ،فاصله روستاها از مراکز نافذ) رابطه وجود دارد؟
 آیا بین سطح کیفیت مکانی روستاها و عوامل اقتصادی (نرخ اشتغال ،متوسط مالکیت زمین کشاورزی ،متوسط مالکیـتدام) رابطه وجود دارد؟
 آیا بین سطح کیفیت مکانی روستاها و عوامل اجتماعی (میزان جمعیـت ،نـرخ سـواد ،نسـبت مهـاجرت ،درجـه کیفیـتمسکن ،نسبت امکانات عمومی) رابطه وجود دارد؟
کیفیت مکانی رویکرد جدیدی از کیفیت زندگی است که در سالهای اخیر مورد توجه مراکز علمی قرار گرفتـه اسـت .در
رابطه با این مبحث مطالعاتی در ایران و سایر کشورها انجام گرفته ،که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
آرووا و همکارن ( )Arova et al, 2000در پژوهشی با عنوان "سرمایه انسانی ،کیفیت مکان و محل سکونت" به ایـن
نتیجه رسیدند که سرمایه انسانی با رشد منطقهای مرتبط و عامل اصلی در این رشد است .وجود سـرمایه انسـانی در یـک
مکان سبب کاهش هزینههای تولید و ظهور ایدههای نو میشود .همچنین کیفیت مکان عاملی کلیدی در توزیـع مشـتر
بشر ،سرمایه و صنعت محسوب میشود .ریچارد فلوریدا ( )Florida, 2006در تحقیقی با عنوان "کیفیت مکانی و محـل
اقتصاد جدید در منطقه پیتسبورگ" نتیجه گرفت که کیفیت مکان منطقه مورد مطالعـه بـه لحـاظ دسترسـی بـه امکانـات
طبیعی ،تفریحی و غیره باعث جذب نیروی کار و سرمایهگذاری در این منطقه شـده اسـت .بـوال ()Bullock, 2007
جهت بررسی کیفیت مکان و محل زندگی در غرب تگزاس نوشته است کـه کیفیـت محـل زنـدگی مـردم و مکـانهـای
روستایی به عوامل زیادی مانند میزان در دسترس بودن مشاغل ،دسترسی به خدمات گونـاگون ،محـیط طبیعـی ،امنیـت و
غیره وابسته است و در سکونتگاه های روستایی نبود شغل و درآمد کافی در بخش کشاورزی ،فاصله و دوری ،عـدم وجـود
راههای مناسب و غیره ،احیای سیاستهای ضروری برای کیفیت مکانهـای روسـتایی را پیچیـدهتـر مـیکنـد .هـیلن و
همکاران ( )Helen et al, 2008در مقالهای با عنوان "یک آنالیز طولی در مکانهـای روسـتایی در حـال تغییـر چهـار
ایالت همسایه در ایاالت متحده امریکا" پرداختهاند .نتایج نشان داده است که افزایش سـریع جمعیـت و یـا کـاهش آن ،در
کیفیت مکانی سکونتگاههای نواحی روستایی مورد مطالعه تأثیرگذار است .لـیم ( )Lim, 2008در تحقیقـی کـه در مـورد
بازتاب مطالعات کیفیت زندگی در دانشگاه راجرز انجام داده است ،میگوید رویکرد جدیدی که در نظریـه کیفیـت زنـدگی
مطرح است ،همانا کیفیت مکان است .این رویکرد به تحلیل مکان به عنوان جایی که زیرساختهای بنیادی آن کـافی یـا
ناکافی است میپردازد و عواملی همچون زیرساختها ،و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت مکان را مورد بررسـی قـرار مـیدهـد.
فریزر و همکاران ( )Fraser et al, 2008جهت بررسی تغییر کیفیت مکـان و تـأثیر آن بـر تغییـر سـاختار روسـتایی در
استرالیا نتیجه گرفت که جنبههای کیفیت مکان در نواحی روستایی میتواند باعث کاهش عوامـل خطـر ،مهـاجرت و ...در
این مناطق شود .استعتجی و همکـاران ( )1384در بررسـی نقـش عوامـل جغرافیـایی در نظـام اسـتقرار سـکونتگاههـای
شهرستان نمین در استان اردبیل نتیجه گرفتند که ساختار نظام استقرار ،ضمن تأثیرپذیری از بنیانهـای انسـانی در ارتبـا
با بنیانهای طبیعی شکل گرفتهاند و بین تیپ اراضی و توزیع سـکونتگاههـا همبسـتگی مسـتقیم و بـین ارتفـاع و توزیـع
سکونتگاهها ،همبستگی معکوس وجود دارد .نتایج تحقیق اکبر قلی و والیتی ( )1386جهت بررسی جایگاه عوامل طبیعـی
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در استقرار سکونتگاههای روستایی نشان داد که خـا و منـابع آب بـه ویـژه چشـمههـا جـزو عوامـل مهـم در پـراکنش
روستاهای منطقه میباشند .فاضل نیا و همکاران ( )1392جهت تحلیل کیفیت مکان سکونتگاههـای روسـتایی شهرسـتان
ممسنی به این نتیجه رسیدند که بین روستاهای کوهپایهای ،کوهستانی و دشتی از لحاظ مؤلفههای کیفیت مکانی تفـاوت
معناداری وجود دارد .مطالعات فوقالذکر هر کدام ابعاد یا شاخصهای خاصی از کیفیت مکان را ارزیـابی کـرده و یـا تـأثیر
عاملهای احتمالی خاصی بر کیفیت مکان را بررسی کردهاند .این مطالعات کمتر از رویکردی جامع کـه همزمـان ارزیـابی
کیفیت مکان و عوامل مؤثر را بر آن مورد بحث و بررسی قرار دهد ،پرداخته است .پژوهش حاضر از این منظر بـا مطالعـات
دیگران متمایز است که هم از رویکردی جامع جهت ارزیابی کیفیت مکان و بررسی علّی آن بهره مـیگیـرد و هـم از ایـن
جهت که کیفیت مکان و عوامل مؤثر بر آن از جمله عوامـل مکـانی -فضـایی را دریـک منطقـه محـروم روسـتایی مـورد
بررسی قرار میدهد.
در زمینه مبانی نظری و چهارچوب مفهومی تحقیق میتوان گفت که واژه کیفیت به عنوان مناسب بـودن و رضـایتمندی
تلقـی مـیشـود ( . )Ozsoy, 1996: 21در فلسـفه و نظریـه شـناخت منظـور از کیفیـت ،چگـونگی یـک چیـز اسـت
( .)Dehghani, 2011: 36مکان بخشی از فضای جغرافیایی است که بـه صـورت یـک دسـتگاه و مجموعـد محـدود
شدهای میباشد که در آن روابط اجتماعی ،هویت و زندگی به وجود میآید ( .)Shakouei, 2006: 287مفهـوم مکـان
به لحاظ ارزش هایی که به همراه دارد قابل شناسایی و دارای هویت است .در واقع هر موقعیت یـا فضـایی کـه اطتعـات
معین و خاصی با خود داشته باشد و از لحاظ این اطتعات هویت پیدا کند به مکان تبدیل مـیشـود ( Hagget, 2005:
 .)16هویت هر مکان از سه مشخصد عوامل طبیعی و نمودهای ظاهری آنها؛ فعالیـتهـای مشـاهدهپـذیر و کارکردهـا؛
مفاهیم و نمادها شکل مییابد ( .)Relph, 1986: 61به بیانی دیگـر مکـان تجلـی گـاه عینـی محـیط زیسـت جهـان
( )Norberg-Schulz, 1974: 31و مرکز ارزش محسوس است که همراه با امنیت و پایداری ،نیازهای زیستی انسـان
را بر آورده میکند ( .)Pourahmad, 2010: 81به اعتقاد جانستون آنچه به طور مسـتقیم بـه جغرافیـا مربـو اسـت،
مسأله مکان چیزها و پدیدههاست ( ،)Johnston, 2000: 4اینکه چرا هر چیز در یک مکان خاص قرار دارد و موقعیـت
ویژهای را در فضا اشغال میکند؟ اینکه هر جغرافیدانی در پی آن است که بداند چیزها و پدیـدههـا چگونـه در مکـانهـای
گوناگون توزیع شدهاند و چه رابطهای میان مکانها برقرار اسـت ( Pishgahi fard, Pourahmad & Vasegh, 2005:
 .)182ماهیت هر مکان در سه عامل اقتصاد ،جامعه مدنی و دولت ختصه مـیشـود و نیـز هـر مکـان دارای مشخصـات
منحصر به فردی است ،که هر کدام سامان و کلیت خاص خود را داشته کـه آن را از سـایر مکـانهـا متمـایز مـیسـازد.
تفاوتها و گوناگونیهای مکانی زیاد است ،این گوناگونیها نتیجه عوامل مؤثر داخلی و خارجی مـیباشـد ( Shakouei,
 .)2004: 204- 280به گفتد لوکرمن مکانها موجودیت تکاملی دارند .با تغییرات اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی ،عناصـر
تازهای را میپذیرند .مطالعه کیفیت زندگی مردم یک مکان جغرافیایی ،در داخـل مجموعـهای از محـیط طبیعـی و محـیط
انسان ساخت صورت میگیرد .محیط انسانساخت تنها الگوهای سکونتگاهی را شامل نمیشود بلکه کلیت همـه آنچـه را
که جامعه انسانی به وجود آورده است اطتق میگردد ( .)Shakouei, 2004: 275-287به طور کلی مکان جغرافیـایی
در طول زمان با تغییرات زیادی در ابعاد فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیسـت محیطـی همـراه بـوده و اشـکال
متنوعی از تعامل انسان و محیط و در نتیجه شیوهها و کیفیتهای گوناگونی از فعالیـت ،معیشـت و زیسـت را بـه نمـایش
میگذارد ،که از عوامل متعدد درونزا (نظام طبیعی) و برونزا (عملکرد و کنش انسانی) متأثر است.
کیفیت مکان مفهومی است که احساس رفاه و رضایتمندی را بـرای سـاکنان محلـی از طریـق ویژگـیهـای فیزیکـی و
کالبدی ،طبیعی ،اجتماعی و غیره به وجـود مـیآورد ( .)Van Kamp et al, 2003: 5-18کیفیـت مکـان بـه عنـوان
منابع ،امکانات و فرصتهای فراهم شده به وسیلد محیط برای تأمین نیازهای انسانی و به عنـوان زیـر مجموعـد کیفیـت
زندگی مورد توجه قرار گرفته است که ناظر بر بعد عینی کیفیت زندگی میباشد .همانگونه که کیفیت زندگی گـروههـا در
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مکانهای مختل از فاکتورهای درونی ،شخصی و ذهنی تأثیر میپذیرد ،بـه طـور معنـاداری توسـط فاکتورهـای محـیط
بیرونی (محیط طبیعی ،محیط مصنوع ،خدمات و تسهیتت و دسترسیها) که فرد در آن زندگی میکند نیز متأثر مـیشـود
و همین امر به طور مستقیم کیفیت زندگی را به کیفیت مکـان متصـل مـیسـازد ( .)Mottakian et al, 2009: 2بـه
عقیدۀ وان پل ،کیفیت محیطهای محلی تنها توسط عوامل فیزیکی تعیین نمیشوند بلکه در کنـار ویژگـیهـای فیزیکـی،
ویژگیهای اجتماعی و ویژگیهای محیط انسانساخت نیز از ویژگیهای مهمی میباشند که در بررسی کیفیت مکان بایـد
بررسی شوند ( .)Van poll, 1997: 151وان کمپ ( )2003شاخصهایی همچون محیطـی طبیعـی (اقلـیم ،آلـودگی،
کیفیت منظر) ،منابع طبیعی و خدمات (منابع طبیعی ،کاالها ،زیرسـاختهـا) ،اطمینـان (اجـرای عـدالت ،مسـکن ،امنیـت)،
پیشرفتهای فردی (از طریق اوقات فراغت) ،پیشرفت هـای گروهـی (مشـارکت ،شـبکه و سـاختار اجتمـاعی) و سـتمت
(جسمانی و روانی) را اجزای سازنده کیفیت مکان میداند .دهقانی در سال  1390شاخصهـای مشـابهی را بـرای تحلیـل
کیفیت مکانی نواحی روستایی بررسی کرده است که عبارتند از :اقتصادی (تأمین حداقل نیازهای اقتصـادی ،اشـتغال و،)...
زیستمحیطی (دفع پسماند ،خطرات طبیعی) ،اجتماعی (آموزش و رفاه) ،زیرساختها ،مسکن ،اوقات فراغت و امنیت.
با توجه به مباحث مطرح شده ،کیفیت مکان بیانگر سطح قابلیتهای طبیعی و انسانی یـک مکـان در تـأمین معیشـت و
جذب سرمایهها و امکانات وحاکی از کیفیت و کارآیی اقدامات و برنامههای صورت گرفته در راستای کاهش آسیبپـذیری
روستاها است .در بسیاری از عرصههای روستایی ایران ،عتوه بر وجود انواع متعدد محـدودیتهـای طبیعـی و جغرافیـایی
(مانند پراکندگی روستاها ،مسائل توپوگرافی ،منابع آب و ،)...محدودیتهای ناشی از عملکرد انسانی (مانند فقـر روسـتایی،
ضع زیرساختها ،کمسوادی ،بهرهروی پایین کشاورزی و )...این نواحی را با چالشهـای معیشـتی و رفـاهی پیچیـدهای
مواجه کرده است .در این راستا کیفیت مکانی روستایی رویکردی است که چالشهای معیشت و رفاه روستایی را بـا توجـه
به عملکرد نظام طبیعی و کنش و عملکرد انسانی در پیوند با هم از طریق بررسی شاخصهای محـیط طبیعـی ،اقتصـادی،
اجتماعی ،زیرساختها ،محیط کالبدی  ،بهداشت محیط ،اطمینان و امنیت (سیاسی و محیطی) به بوته ارزیـابی مـیگـذارد.
زیرا شاخص های مذکور در یک درهم آمیختگی پیچیده با توجه به بستر طبیعی و عملکردهای انسانی با درجـات متفـاوتی
در شکلدهی به کیفیت مکانی نواحی روستایی سهیم هستند.
با توجه مباحث مطرح شده ،سطح کیفیت مکانی ممکن اس از عوامل متعددی تـأثیر بپـذیرد .در ایـن راسـتا بنیـانهـای
جغرافیایی (شامل عوامل گوناگون طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،ارتباطی و غیره) بـه یـک سـکونتگاه روسـتایی از
نظر مکانی -فضایی هویتی خاص میبخشد و تغییر هر یک از این عوامل میتواند اهمیت و نقش هر موقعیت را دگرگـون
کند .گفتنی است عوامل و ویژگیهای طبیعی نسبتاً ثابت و از لحاظ ریختشناسی در معـر دیـد بـوده و قابـل بررسـی
میباشـند؛ در حـالی کـه عوامـل محـیط فرهنگـی پویـا و همیشـه در حـال دگرگـونی اسـت ( Estelaji & Ghadiri
 Maasom, 2005: 125به نقل از  .)Clack, 1983: 67ویژگیهای محیط طبیعی روسـتاها نیـز ،بـه عنـوان بسـتر
فعالیت و زندگی گروههای انسانی ،در نظمپذیری شیوه های سـکونتگزینـی و در نتیجـه ،شـکلگیـری محـیط کالبـدی
روستاها ،نقشی بنیادین بر عهده دارد ( .)Saeedi, 1996این ویژگیها ،شامل موقعیت طبیعی استقرار (اشکال نـاهمواری
بستر) ،اقلیم ،آب ،خا  ،پوشش گیاهی و چشم انداز طبیعی روستا میگردد ( .)Mozaffar et al, 2008: 14در کشـور
ایران غالباً عوامل طبیعی و شرایط محیط ضمن آنکه در تعدد و پراکندگی مراکـز زیسـتی مهـم افتـاده ،اسـاس و شـرایط
اقتصادی و اجتماعی را نیز دامن زده است ( .)SHiaa, 1999: 11به عبارتی واحدهای سکونتگاهی روسـتایی ایـران بـه
پیروی از تنوع ناحیهای و منطقه ای عوامل محیط طبیعی از یک سو و درجه تأثیرگذاری متفاوت نیروها و عوامل سیاسـی و
اجتماعی -اقتصادی از سوی دیگر به نحوی متنوع و با تفاوتهای ناحیهای و منطقهای برپا شـده و در گـذر زمـان شـکل
امروزی را یافتهاند .آبادیهای محورهای شرق ،جنوب و ایران مرکزی عمدتاً جزو آبادیهای کوچک و بسـیار کوچـک بـه
شمار میآیند ،که ویژگیهای عام این گونه سکونتگاه ها عمدتاً در تعدد و پراکندگی ،جمعیت و منابع محدود ،محرومیـت و
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انزوا ختصه میشود ( .)Saeidi, 2010: 85در بررسی ساختار مکانی سکونتگاههای روستایی ،رونـد توسـعه و کیفیـت
مکانی آنها عوامل و عناصری مانند موقعیت ،نیروها و عوامل محیطی ،انگیزههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...مـورد
توجه قرار میگیرند .عتوه بر موقعیت مطلق ،موقعیت طبیعی ارتبا مستقیمی با عوامل طبیعی مانند نـاهمواریهـا ،منـابع
آب و غیره دارد و گویای بسیاری از ویژگیهای روستایی از جمله حجم جمعیت ،نوع فعالیت ،امکان دسترسـی بـه منـابع و
توانهای بالقوه برای رشد و توسعه است ( .)Saeidi, 2005: 39-42یکی از مباحث اصلی جغرافیای روسـتایی شـکل و
چهرۀ زمین و به ویژه عامل ارتفاع در توزیع و شکلگیری روستاهاست که در ایران بسیار مؤثر بوده است .اصوالً ارتفاعـات
جاذب جمعیت نیستند و به دلیل وجود شیب ،عدم تشکیل خا  ،مشکل بودن ارتباطات و غیره ،سکونت دشوار و نامطلوب
است ( .)Mahdavi, 2005: 19ناهمواریها نه تنها در اندازه و حجم جمعیتی کانونهای زیستی بلکه بـر نـوع فعالیـت
غالب و دامنه ارتباطی آبادیها نقش مؤثری بر عهده دارند (.)Saeidi, 2010: 107
موقعیت مکانی -فضایی سکونتگاههای روستایی نیز ممکن است به شـکلهـای مختلـ بـر توسـعه و کیفیـت مکـانی
روستایی مؤثر واقع شود .در این راستا موقعیت کارکردی شاخصی است که بیشتر بر روابط درونی و بیرونی روستاها مبتنـی
است و براساس شکل و دامنه روابط و نحوه بر آوردن نیازهای ساکنان یک سکونتگاههـا مشـخص مـیشـود ( Saeidi,
 .)2005: 39-42موقعیت ارتباطی نیز در این چارچوب جای میگیرد و نشانگر اسـتقرار روسـتاها در مسـیرهای ارتبـاطی
زمینی و تأثیر این موقعیت بر کیفیت مکانی از طریق دسترسی و دستیابی به انواع امکانات و فرصـتهـای زنـدگی اسـت.
همچنین راه دسترسی از جمله خدمات زیربنایی است که نقشی اساسی در حیات اقتصادی و روابط عملکردی سکونتگاههـا
بر عهده دارد ( . )Saeidi, 2010: 112هر چه کیفیت راه و سـرعت دسترسـی بـه مراکـز برتـر خـدماتی بیشـتر باشـد،
دستیابی به فرصتهای بهتر زندگی و توسعه روستایی سهل تر خواهد بود .میـزان فاصـله از مراکـز برتـر خـدماتی (مرکـز
بخش و شهرستان) نیز در این رابطه نقش مهمی دارد.
شاخص اشتغال در میزان درآمد و ثر وت و به طور کلی در رفاه اجتماعی و کیفیت مکانی نـواحی روسـتایی تـأثیر مهمـی
دارد .نرخ اشتغال باالتر بر افزایش قدرت خرید و ثروت ،بهبود سطح توسعه روستایی ،افزایش دسترسـی بـه فرصـتهـای
آموزش وفراغت ودسترسی بهتربه فرصتهای جدید اقتصادی وانواع فناوریهای نوین به منظورتوانمندترشدن میانجامـد.
مالکیت زمین کشاورزی و دام به عنوان بنیه اقتصادی و فرصت تولیدی برای توانمندتر شدن جهت ایفای نقش مـؤثرتر در
روند توسعه به شمار می آیند ،که قادرند به ویژه در بعد مشارکت مؤثر بر توسعه نواحی روستایی تأثیرگذار باشند.

شکل  .1مدل مفهومی کیفیت مکانی سکونتگاههای روستایی
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همچنین با توجه به شرایط محیطی و مکانی؛ تأثیر میزان جمعیت ،نسبت باسوادی ،نسبت مهاجرتهای روستا -شـهری،
درجه کیفی مسکن و نسبت امکانات عمومی روستاها در کیفیت مکانی نواحی روستایی نیز محسوس است ،به طـوری کـه
میزان جمعیت بر جذب امکانات از یک سو و میزان سرانههای خدماتی از سوی دیگر ،نـرخ سـواد بـر میـزان آگـاهی و بـه
تبعیت از آن بر میزان و نحوۀ مشارکت در فرآیند توسعه ،مهاجرتها نیز بـر تخلیـه روسـتاها از نیروهـای مولـد و کارآمـد،
درجه کیفی مسکن بر امنیت و آسایش ساکنین و رضایتمندی آنها از زندگی ،و نسبت امکانات عمـومی روسـتا بـر میـزان
احساس رفاه و بهبود انگیزۀ مشارکتی و ...مؤثر واقع میشوند .از این رو کیفیت مکانی نـواحی روسـتایی در بعـد اجتمـاعی
تحت تأثیر قرار میگیرد (شکل  .)1این پژوهش بیشـتر بـر دیـدگاههـای وان کمـپ ( )Van kamp, 2003و وان پـل
( )Van poll, 1997در ارزیابی کیفیت مکان و سایر دیدگاههای پراکنده بـه ویـژه دیـدگاههـای بـوال ( Bullock,
 )2007در مورد عوامل مؤثر بر آن استوار است.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی و دارای روش توصیفی -تحلیلی است .دادههـا و اطتعـات از طریـق مطالعـات اسـنادی و
میدانی (پرسشنا مه) بدست آمده است .جامعه آماری آن کلیه روستاهای بخش مرکـزی شهرسـتان نیکشـهر هسـتند کـه
طبق آمار سال 1390مشتمل بر  143نقطه روستایی و  45228تن جمعیت ( 10762خانوار) است .حجم نمونـه شـامل 20
سکونتگاه روستایی و  305سرپرست خانوار ساکن در این روستاها است  -که به صورت تصادفی انتخاب و به وسیله روش
کوکران محاسبه شد .متغیرهای تحقیق پس از تبیین مسأله و مرور پیشینه در انطباق بـا شـرایط نـواحی روسـتایی منطقـه
استخراج شد (جدول  .)1دادهها با روشهای آمـاری در محـیط  SPSSاز طریـق آزمـونهـای  tتـک نمونـهای ،تحلیـل
واریانس ( )ANOVAو آزمون فریدمن پردازش و تحلیل گردید.
جدول  .1شاخصها و متغیرهای مورد بررسی
نوع
متغیر

زمینه
اصلی

شاخصها
محیط طبیعی
اقتصادی

وابسته

کیفیت مکانی

مستقل

عوامل نظری
مؤثر

اجتماعی
زیرساختها
محیطکالبدی
بهداشتمحیط
اطمینان
امنیت
مکانی -فضایی
اقتصادی
اجتماعی

معر ها
ناهمواری و شیب زمین ،کیفیت آب و هوا ،حاصلخیزی خا  ،دسترسی به آب برای کشـاورزی و
آشامیدن ،کیفیت پوشش گیاهی
تأمین حد اقل نیازهای اقتصادی در روستا ،توزیع متعادل درآمد و ثروت ،دسترسی به فرصتهـای
شغلی ،بیمه کشاورزی و دام ،جذب سرمایه اقتصادی به روستا ،درآمد حاصل از کشاورزی
کیفیت امکانات آموزشی ،امکانات رفاهی ،دسترسی به سوخت ،اوقات فراغت ،درصـد خانوارهـای
دارای بیمه تأمین اجتماعی ،درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
شبکه برق ،سیستم آب شرب ،تلفن و مخابرات ،نوع کیفیت راه دسترسی به شهرها
کیفیت منظر ،اندازه و کیفیت جادههای داخل بافت روستا ،طرحهای عمرانی روستا
کیفیت دفع زباله و پسماندها ،فاضتبهای خانگی و آبهای سطحی
برابری در توزیع امکانات ،استحکام مسکن ،کیفیت بستر ساخت مسکن ،تناسب تعداد اتاق با تعداد
ساکنین
دسترسی به مراکز انتظامی و پلیسی در مواقع اضطراری ،امنیت سرمایه گذاری ،امنیـت جـانی و
مالی در محل سکون ت ،میزان ایمن بودن از خطرات طبیعی سیل ،خشکی ،بارندگی های شدید و
طوفان باد
شکل استقرار روستاها ،موقعیت ارتباطی ،نوع راه ارتباطی ،فاصله از مراکز نافذ
نرخ اشتغال ،متوسط مالکیت زمین کشاورزی ،متوسط مالکیت دام
میزان جمعیت ،نرخ سواد ،نسبت مهاجرت ،درجه کیفیت مسکن ،نسبت امکانات عمومی روستا
Source: The studies of authors, 2015
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محدوده مورد مطالعه
شهرستان نیکشهر در عر جغرافیایی  26درجه و  13دقیقه شمالی و در طول جغرافیایی  60درجه و  12دقیقه شـرقی
و در بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان واقع شده است .دارای اقلیمی گرم و خشک بوده ،میانگین بارندگی سـاالنه
آن  175/2میلیمتر و متوسط دمای ساالنهاش  28درجه سانتیگراد است .بخش مرکزی در سمت جنوب شرقی شهرسـتان
واقع شده و طبق آخرین تقسیمات سیاسی شامل چهار دهستان (مهبان ،مخت ،هیچان و چاهـان) و  143نقطـه روسـتایی
است .این بخش براساس آمار سرشماری  1385دارای  7787خانوار و  37930تـن جمعیـت روسـتایی بـوده کـه در سـال
 1390به  10762خانوار و  45228تن افزایش یافته است که نرخ رشدی  3/58درصدی را نشان میدهد .از ویژگـیهـای
جغرافیایی منطقه میتوان تعدد و پراکندگی زیاد سکونتگاهها ،اقلیم خشک و نیمه بیابانی ،مشکل منابع آب ،نـاهمواریهـا،
فقر پوشش گیاهی ،مخاطرات (سیل و خشکسالی) دسترسی پایین به امکانات عمومی و منابع دانش ،فقدان شبکه حمـل و
نقل کارآمد ،بهرهوری پایین عوامل تولید به ویژه در بخش کشاورزی ،نابرابری بین شهر و روستا و ناکارآمدی روابـط بـین
آنها ،تغییرات معیشتی روستاها به سمت خدماتی شدن در اثر ناکارآمد شدن کشـاورزی و ...را ذکـر نمـود .محـدوده مـورد
مطالعه در ارتفاعی بین  110تا  2060متر از سطح دریا واقع شده و انواع شکلهای استقرار دشتی ،کوهپایهای ،کوهسـتانی
و درهای را در بر میگیرد (شکل  .)2میانگین فاصله روستاها تا مرکز بخش و شهرستان (شهر نیکشهر)  37کیلومتر اسـت.
راه های اصلی بین شهری بسیاری از روستاهای منطقه را از لحاظ معیشـت تـا حـدودی تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت .راه
ترانزیتی چابهار -نیکشهر -ایرانشهر و راه بین شهری نیکشهر -بنت از جمله این راهها هستند که برخی روستاهای نمونـه
در حاشیه این راهها استقرار یافتهاند.

شکل  .2موقعیت محدوده و سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه
Source: Digital layers database Geosciences of Iran, 2015

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
از میان کلیه پاسخ دهندگان نمونه  92/7درصد مرد و  7/3درصد زن بودند .از لحاظ سن 57/1 ،درصد آنهـا  15تـا 40
سال 22/6 ،درصد  41تا  55سال و  20/3درصد  56سال به باال سن داشتند .همچنین  21/9درصد پاسخ دهندگان کامتً
بیسواد 53/8 ،درصد دارای تحصیتت زیر دیپلم و دیپلم 24/2 ،درصد فوق دیپلم و باالتر میباشند .از نظر وضعیت شغلی
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 13درصد بیکار 17 ،درصد دارای شغل کشاورزی و دامداری 25/2 ،درصد کارمند 32/9 ،درصد مشاغل آزاد و  9/3درصـد
دارای شغل کارگری هستند .عتوه بر این از لحاظ میزان درآمد ،بیشتر پاسخ دهندگان ( 44/5درصد) میزان درآمد ماهیانـه
خانوادهشان را کمتر از  300هزار تومان 25/3 ،درصد  300تا  700هزار 10/6 ،درصد بین  700تا  900هزار و  15/9درصد
میزان درآمدشان را بیشتر از  900هزار تومان اظهار نمودهاند.

یافتههای تحلیلی
به منظور ارزیابی کیفیت مکانی نواحی روستایی مورد مطالعه ،یافتههای آزمون  tتک نمونه با سطح اطمینـان  95درصـد
و خطای  0/05بیانگر معناداری آماری کیفیت مکانی در همد شاخصها و نیز در متغیر کلی کیفیت مکان است و بـا توجـه
به این که کرانهای باال و پایین در سایر شاخصها (به جز در شـاخص امنیـت) منفـی هسـتند ،از ایـن رو سـطح کیفیـت
مکانی روستاها پایینتر از مت نظری (عدد  )3ارزیابی میشود .در شاخص امنیت ،چون کرانهـای بـاال و پـایین م بـت
میباشند ،کیفیت مکانی روستاها باالتر از مت نظری ارزیابی میگردد (جدول .)2
جدول  .2ارزیابی کیفیت مکانی روستایی با آزمون  tتک نمونه
test value = 3

شاخصها

مقدار t

درجه
آزادی

سط
معناداری

اختال
میانگین

سط اطمینان 95درصد
کران پایین
کران باال

محیط طبیعی

-5/25

304

0/000

-0/2757

-0/1723

-0/3791

اقتصادی

-39/28

304

0/000

-1/068

-0/9945

-1/143

اجتماعی

-23/48

304

0/000

-0/9315

-0/8534

-1/009

زیرساختها

-6/26

304

0/000

-0/2592

-0/1777

-0/3407

محیط کالبدی

-15/59

304

0/000

-0/6321

-0/5523

-0/7119

بهداشتمحیط

-5/001

304

0/000

-0/2643

-0/1603

-0/3684

اطمینان

-9/25

304

0/000

-0/3669

-0/2888

-0/4451

امنیت

2/48

304

0/01

0/1003

0/1799

0/0208

کیفیت مکان

-16/03

304

0/000

-0/5149

-0/4515

-0/5783

Source: Research Findings, 2015

از این رو کیفیت مکانی نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نیکشهر متأثر از عوامل و فاکتورهای زیادی اسـت کـه
شکل غالب این عوامل را میتوان در ابعاد مکانی -فضایی ،اقتصـادی و اجتمـاعی جسـتجو نمـود .از ایـن رو ارتبـا ایـن
عوامل و متغیرهای مهم زیر مجموعد آن ها با سطح کیفیت مکانی نواحی روستایی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.
جهت پاسخ به این پرسش که آیا بین سطح کیفیت مکانی روستاها و عوامل مکانی -فضایی رابطه وجـود دارد؟ ،از آزمـون
همبستگی استفاده شد .یافته ها حاکی از آن است که شکل استقرار روستاها ،موقعیت ارتبـاطی ،نـوع راه ارتبـاطی و فاصـله
آنها از مراکز نافذ خدماتی ،جملگی با سطح کیفیت مکانی روستاها رابطه منفی و معناداری دارند .بدین معنی که با افـزایش
ارتفاع و ناهمواریها یا با تغییر شکل استقرار روستاها از دشتی به کوهپایهای و کوهستانی ،سطح کیفیـت مکـانی کـاهش
یافته و عکس قضیه نیز صادق است .یعنـی اینکـه روسـتاهای بـا شـکل اسـتقرار دشـتی دارای کیفیـت مکـانی بـاالتر و
روستاهای مستقر در نواحی کوهستانی از کیفیت مکانی پایینتری برخوردارند .همچنین همبستگی باالی موقعیت ارتبـاطی
با سطح کیفیت مکانی در سطح اطمینان  99درصد حاکی از آن است که با افزایش درجه موقعیت ارتباطی ،سـطح کیفیـت
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مکانی روستاها کاهش یافته است .بدین مفهوم که روستاهای دارای موقعیت ارتباطی درجه سه (موقعیت بن بست و فاقـد
دسترسی به مسیرهای ارتباطی بین شهری و )..از پایین ترین سطح کیفیت مکـانی و روسـتاهای دارای موقعیـت ارتبـاطی
درجه یک (مستقر در مسیرهای ارتباطی بین شهری) از باالترین سطح کیفیت مکـانی برخـوردار هسـتند .عـتوه بـر ایـن
همبستگی باالی بین نوع راه ارتباطی روستاها با سطح کیفیت مکانی در سطح اطمینان  95درصد بیانگر آن اسـت کـه بـا
افزایش درجه راه ارتباطی ،سطح کیفیت مکانی تقلیل پیدا کرده است و عکس قضیه نیز درست میباشد .اینکه روسـتاهای
دارای راه درجه سه (راه خاکی) از سطح کیفیت مکانی پایینتر و روسـتاهای دارای راه درجـه یـک (راه آسـفالته) از سـطح
کیفیت مکانی باالتری برخوردارند .افزون بر اینها همبستگی معنادار و منفی بین فاصله روستاها از مراکز نافذ خـدماتی بـا
سطح کیفیت مکانی در سطح اطمینان  95درصد حاکی از آن است که بـا ا فـرایش فاصـله از مراکـز نافـذ ،سـطح کیفیـت
مکانی روستاها کاهش یافته و عکس قضیه نیز درسـت اسـت .یعنـی روسـتاهای دارای فاصـله بیشـتر از مرکـز بخـش و
شهرستان از کیفیت مکانی پایین تر و روستاهای دارای فاصله نزدیکتر با مراکز مذکور ،از کیفیت مکانی بـاالتری برخـوردار
هستند (جدول .)3
جدول  .3رابطه عوامل مکانی -فضایی با کیفیت مکانی نواحی روستایی به روش همبستگی
متغیرها
شکل استقرار
موقعیت ارتباطی
نوع راه ارتباطی
فاصله از مراکز نافذ

---ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری

کیفیت مکان

نوع همبستگی

*

-0/495
0/02
**-0/725
0/000
*-0/658
0/002
*-0/511
0/02

پیرسون
پیرسون
پیرسون
اسپیرمن

Source: Research Findings, 2015

همچنین به منظور پاسخ به این پرسش که آیا بین سطح کیفیت مکانی و عوامـل اقتصـادی در محـدوده مـورد مطالعـه
رابطه وجود دارد؟ ،روش همبستگی به کار گرفته شد .یافتهها ،همبستگی م بت و معناداری بـین سـطح کیفیـت مکـانی و
نرخ اشتغال نواحی روستایی در سطح اطمینان  99درصد و همبستگی م بـت و معنـاداری بـین سـطح کیفیـت مکـانی بـا
متوسط مالکیت زمین کشاورزی در سطح اطمینان  95درصد نشان میدهند .اینکه افزایش نرخ اشتغال و افـزایش متوسـط
مالکیت زمین کشاورزی ،ارتقای سطح کیفیت مکانی نواحی روستایی را به دنبال دارد و عکس قضیه نیز درست اسـت .امـا
متوسط مالکیت دام با کیفیت مکانی نواحی روستایی رابطه معناداری را نشان نمیدهد .بدین معنـی کـه کیفیـت مکـانی از
مالکیت دام متأثر نبوده و نقشی در ضع و قوت کیفیت مکانی روستاها ندارد (جدول .)4
جدول  .4رابطه عوامل اقتصادی با کیفیت مکانی نواحی روستایی به روش همبستگی
متغیرها
نرخ اشتغال
متوسط مالکیت
زمین کشاورزی
متوسط مالکیت دام

----

کیفیت مکان

ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری

**0/587
0/01
*0/501
0/03
-0/27
0/249

نوع همبستگی
پیرسون
اسپیرمن
پیرسون

Source: Research Findings, 2015
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عتوه براین جهت پاسخ به این پرسش که آیا سطح کیفیت مکانی نـواحی روسـتایی بـا عوامـل اجتمـاعی رابطـه دارد؟،
روش همبستگی به کار گرفته شد .یافتهها نشان می دهد که میـزان جمعیـت ،نـرخ سـواد و نسـبت امکانـات عمـومی بـه
جمعیت ساکن ،ارتبا م بت و معناداری با سطح کیفیت مکانی نواحی روسـتایی دارنـد .یعنـی اینکـه بـا گسـترش میـزان
جم عیت ،ارتقای نرخ سواد و افزایش نسبت امکانات عمومی در روستاها ،سطح کیفیت مکانی نیز بهبود پیدا کرده است .امـا
درجه کیفیت مسکن روستایی ارتبا معکوس و معناداری با سـطح کیفیـت مکـانی در سـطح اطمینـان  99درصـد نشـان
میدهد .اینکه در محدوده مورد مطالعه با افزیش مسکن درجه سه (تخریبی) ،سطح کیفیت مکانی ،کـاهش و بـا گسـترش
مسکن درجه یک (نوساز) ،سطح کیفیت مکانی ،افزایش یافته است .عکس این قضایا نیز درست است .در ایـن میـان بـین
نسبت مهاجرت روستا -شهری و کیفیت مکانی نواحی روستایی هیچ رابطه منطقی و معناداری مشاهده نمـیشـود .بـدین
معنی که کیفیت مکانی روستاها از نسبت مهاجرت تأثیر نپذیرفته است (جدول .)5
جدول  .5رابطه عوامل اجتماعی با کیفیت مکانی نواحی روستایی به روش همبستگی
متغیرها
میزان جمعیت
نرخ سواد
نسبت مهاجرت
کیفیت مسکن
نسبت امکانات عمومی

ارزش
ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری
ضریب همبستگی
معناداری

کیفیت مکان

نوع همبستگی

*

0/493
0/02
**0/567
0/009
0/409
0/07
**-0/225
0/002
**0/583
0/007

اسپیرمن
پیرسون
پیرسون
پیرسون
اسپیرمن

Source: Research Findings, 2015

نتیجهگیری
طبق نتایج حاصل شده کیفیت مکانی نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نیکشهر به اسـت نای شـاخص امنیـت در
سایر شاخصها و نیز در کلیت کیفیت مکان پایینتر از مت نظری ارزیابی گردید .همچنین سطح کیفیت مکـانی تفـاوت
آماری معناداری را با عوامل مکانی -فضایی ،اقتصادی (به جز شاخص مالکیت دام) ،اجتماعی (به است نای شـاخص نسـبت
مهاجرت) نشان داد .بنابراین نواحی روستایی مورد مطالعه در کلیت امر ،سطح پایینی از کیفیت مکـانی را نشـان مـیدهنـد
که نمایانگر وجود ضع ها و کاستیهای طبیعی و انسانی برجستهای در سطح رفاه و اوضـاع معیشـتی سـاکنان روسـتایی
است .چنین استنبا میشود عتوه بر اینکه برخی محدودیتهای طبیعی و جغرافیایی همچـون پراکنـدگی سـکونتگاههـا،
ناهمواری ها ،مخاطرات و شرایط اقلیمی و آبی در درجد کیفیت مکانی روستاها تا حدودی تأثیر گذاشـته اسـت ،اقـدامات و
برنامههای صورت گرفته و عملکردهای انسانی در جهت کاهش آسیبپذیری و بهبـود اوضـاع معیشـتی و رفـاه اجتمـاعی
روستایی منطقه با موفقیت چندانی همراه نبوده است .این مسأله در ابعـاد مختلـ محـیط طبیعـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی،
محیط کالبدی ،زیرساختی ،اطمینان و امنیت نمود دارد.
از آنجا که محدوده مورد مطالعه در منطقهای محروم ،گرم و خشک و متنوع از لحاظ شرایط طبیعی قـرار گرفتـه ،از نظـر
ناهمواری ها ،خا  ،منابع آب و پوشش گیاهی ،درجات متفاوتی از کیفیت مکانی را نمایان ساخته است .این امر به ویـژه در
فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی) ،نظام آب رسانی ،تأمین مسکن و نیز شبکه حمل و نقل بیشـتر نمـود یافتـه اسـت .ایـن
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منطقه در ارتفاعی بین  110تا  2060متر از سطح دریا واقع شده و انواع شکلهای استقرار دشتی ،کوهپایهای ،کوهسـتانی
و درهای را در بر میگیرد .میانگین فاصله روستاها تا مرکز بخش و شهرستان (شهر نیکشهر)  37کیلـومتر اسـت .برخـی از
روستاهای نمونه در مسیر راههای راه ترانزیتی چابهار -نیکشهر -ایرانشهر و راه بین شهری نیکشهر -بنت و برخـی دیگـر
در مسیر راههای فرعی و نیز تعداد معدودی از روستاها در مسیرهای بن بست استقرار یافتهاند .همـه ایـن مسـائل کیفیـت
مکانی روستاها را تحت تأثیر قرار داده است .تنوع ناهمواریها و شیب زمین در منطقه سطح کیفیت مکانی متفـاوتی را بـر
جای گذاشته است .به طوری که در برخی روستاها مانند راوَگ ،سُهرکَلوت ،شِگیم باال و ...به علت توپوگرافی و شیب زیـاد
زمین کیفیت مکانی تا حد زیادی تحت تأثیر قرار گرفته است .به عنوان نمونه در روستاهای مذکور ساخت و ساز هزینـهبـر
و آب رسانی تا حدودی با مشکل مواجه است .استقرار روستاهای چاه علی ،جتئی کلگ و چاهان در مسیر راههـای بـزرگ
ارتباطی به ارتقای نسبی کیفیت مکانی آنها به ویژه از نظر اشتغال و کسب درآمد تا حـد زیـادی کمـک کـرده اسـت .امـا
روستاهای دارای موقعیت بن بست مانند نِگار و راوَگ دارای پایینترین سطح کیفیت مکانی میباشند .شبکه حمـل و نقـل
که اهمیت نسبی باالتری نسبت به سایر زیرساختها دارد در کیفیت مکانی روسـتاها نقـش اساسـی دارد .بـه طـوری کـه
روستاهای دارای شبکه حمل و نقل مناسبتر (مانند چاهعلی ،چاهان ،جتئی کلـگ ،تخـت ملـک) ،دسترسـی بهتـری بـه
مراکز برتر خدماتی (شهر نیکشهر ،شهر بنت و )...داشته ،با هزینه کمتر میتوانند تولیـدات خـود را بـرای فـروش بـه ایـن
مراکز برسانند یا به سایر امکانات رفاهی دسترسی پیدا کنند .در این زمینه راه و موقعیت ارتباطی تا حـد زیـادی بـر رونـق
کسب و کار در روستاهای چاه علی و چاهان منجر شده است .اما روستاهای دارای راه بی کیفیت و خاکی و استقرار یافتـه
در نواحی بن بست اوضاع بسیار نامطلوبی از نظر کیفیت مکانی دارند .نمونه بـازر ایـن روسـتاها راوَگ ،نِگـار و سُـهرکَلوت
هستند .فاصله روستاها به مرکز شهرستان (شهر نیکشهر) نیز تا حدودی بـر کیفیـت مکـانی روسـتاها مـؤثر افتـاده اسـت.
بنابراین تعدد و پراکندگی نواحی روستایی نمونه تا حد زیادی بـر کیفیـت مکـانی آنهـا از نظـر دسترسـی و دسـتیابی بـه
امکانات عمومی تأثیر گذاشته است .به طوری که خدماترسانی به این نواحی را با دشواری مواجه نموده و آنها را به مراکـز
برتر خدماتی به ویژه شهر نیکشهر بیشتر وابسته کرده است .این نتایج با اغلب نتایج پژوهش بوال ( )2007که بر رابطـه
مستقیم بین کیفیت مکان و عواملی همچون کیفیت محیط طبیعی ،فاصله از مراکز خـدماتی و کیفیـت راههـای دسترسـی
تأکید میکند ،و نیز با یافتههای فاضلنیا و همکاران ( )1392که بر تفاوت معنادار کیفیـت مکـانی از نظـر شـکل اسـتقرار
نواحی روستایی تأکید کردهاند ،تا حد زیادی همسو است.
علیرغم چالشهای فراوان اقتصادی از قبیل بهرهوری بسیار پایین عوامل تولید ،بیکاری باال ،پـایین بـودن قـدرت خریـد
مردم و غیره ،که روستاهای منطقه با آنها دست به گریبان هستند ،شاخصهای اقتصادی تـا حـد زیـادی سـطح کیفیـت
مکانی روستاها را تحت تأثیر قرار دادهاند .به خاطر تفاوت های مکـانی نـرخ اشـتغال و مالکیـت زمـین کشـاورزی ،سـطح
متفاوتی از کیفیت مکانی مشاهده شده است .اینکه کسب و کار در برخی روسـتاهای دارای سـطح کیفیـت مکـانی نسـبی
باالتر همچون چاه علی ،جتئی کلگ ،کشیک و چاهان ،به دلیل موقعیت ارتباطی و دسترسـی مناسـبتـر و ...نسـبت بـه
روستاهای نگار و راوگ و سهر کلوت -که پایینترین سطح کیفیت مکانی را دارند -رونق بسـیار بیشـتری دارد .همچنـین
روستاهایی که دردشتها و شیبهای متیم استقرار یافته ،از سرانه زمین کشاورزی بیشتر و کشاورزی نسبتاً پر رونقتـری
برخودارند و در نتیجه سطح کیفیت مکانی بهتری را به خود اختصاص داده انـد .امـا بـه خـاطر اینکـه در نـواحی روسـتایی
منطقه ،دامداری قابل متحظه نیست و تقریباً بیشتر خانوارها چند رأس دام جهت مصارف خانوادگی نگهداری مـیکننـد و
آن هم به علت فقر پوشش گیاهی منطقه بازدهی چندانی ندارد ،نقش مؤثر مالکیت دام در کیفیـت مکـانی روسـتاها مـورد
تأیید قرار نگرفته است .این نتایج با نتایج تحقیق فلوریدا ( )2006که بر رابطه مستقیم بین کیفیت مکان و رشـد اقتصـادی
تأکید میکند و با بخشی از نتایج پژوهش بوال ( ) 2007که رابطه بـین کیفیـت مکـان و دسترسـی بـه مشـاغل بخـش
کشاورزی را مستقیم میداند ،همسو است.

تحلیل عوامل موثر بر کیفیت مکانی  - ...راستی و امیری
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سطح کیفیت مکانی روستاهای منطقه نیز به دالیل متعددی تحـت تـأثیر عوامـل اجتمـاعی قـرار گرفتـه اسـت .میـزان
جمعیت نواحی روستایی در دستیابی روستاها به انواع خدمات مؤثر بوده است؛ زیرا میزان جمعیت یکی از مت های اصـلی
دولت در ارائه خدمات به روستاها است .به طوری که روستاهای پرجمعیت و با موقعیـت مرکـزی بهتـر ،خـدمات بیشـتر و
مطلوبتری را به خود جذب کردهاند .البته در این موضوع نفوذ افراد مـتمکن و نخبگـان محلـی و نیـز ناکارآمـدی برخـی
سیاستهای توزیع امکانات و خدمات بی تأثیر نیست .به عبارتی در منطقه ،نرخ سواد باالتر و به تبعیـت از آن نفـوذ بیشـتر
افراد نخبه محلی در نهادهای دولتی ،کیفیت مکانی نواحی روستایی را تحت تأثیر قرار داده است .به طوری که در مـواردی
این افراد در توزیع ناعادالنه امکانات و سرمایهها و تغییر جهت جریان سرمایهها موفق بودهاند .از این روست که نرخ سـواد
باال در منطقه تا حدودی سطح کیفیت مکانی را باال برده است .الزم بذکر است خود نرخ سواد باال بر میزان رضـایتمندی و
احساس رفاه خانوارها و ارتقای کیفیت مکانی روستاها بی تأثیر نیست .درجه کیفیـت مسـکن نیـز سـطح کیفیـت مکـانی
روستاهای منطقه را متأثر ساخته است .این نتایج با نتایج تحقیق هیلن و همکاران ( )2008که بر رابطـه مسـقیم و معنـادار
بین تغییرات جمعیت و کیفیت مکان تأکید کردهاند و با نتایج پژوهش آرووا و همکاران ( )2000که رابطه مستقم و معنـادار
بین کیفیت مکانی (از لحاظ کیفیت سرمایه انسانی) و رشد منطقهای (کاهش هزینههای تولیـد و ظهـور ایـدههـای نـو) را
نتیجه گرفتهاند ،و همچنین با برخی نتایج تحقیق فریزر و همکاران ( )2009که افـزایش کیفیـت مکـان را باعـث کـاهش
عوامل خطر و مهاجرت میدانند ،همراستا و همو است.
فقدان دسترسی کافی به مصالح مناسب ،فقدان آگاهی روستاییان و حتی معماران محلی از مسایل فنی و قوانین سـاخت
کیفی مسکن و از همه مهمتر ضـع بنیـه اقتصـادی خانوارهـا ،سـبب شـده کـه روسـتاییان کمتـر بـه ایمنـی مسـکن و
استانداردهای آن و بیشتر به داشتن سرپناه بیاندیشند .از این رو بسیاری از خانوارهای روستایی در مساکن مرمتـی و برخـی
از آنها در مساکن تخریبی یا شاید کپرهای بیدوام زندگی میکنند و برخی دیگر که دسترسی مناسبتر به مصالح بـادوام
و قدرت اقتصادی الزم بر ساخت کیفی مسکن دارند ،در مساکن نوساز و با استحکام نسبی باالتر ،سکونت دارنـد .بنـابراین
روستاهای با حجم بیشتر مساکن تخریبی و مرمتی نسبت به جمعیت ،سطح کیفیت مکانی پایینتر و روسـتاهای بـا حجـم
بیشتر مساکن نوساز ،سطح کیفیت مکانی باالتری به خود اختصاص دادهاند .افزون براینها کیفیت مکانی نواحی روسـتایی
به تبعیت از راه و موقعیت ارتباطی بهتر ،وضعیت اقتصادی بهتر ،نفوذ نخبگان محلـی ،مرکزیـت سیاسـی و ...تحـت تـأثیر
نسبت امکانات عمومی به نسبت جمعیت ساکن ،قرار گرفته است .به همین خاطر روستاهایی مانند کشیک ،جتئی کلـگ،
چاه علی و چاهان از کیفیت مکانی باالتری نسبت به دیگر روستاها برخوردار هسـتند .امـا روسـتاهایی ماننـد نگـار ،راوگ،
سهرکلوت و ...که دارای راه نامناسب ،موقعیت اقماری و بن بست ،فاصله زیاد از مراکز برتر خدماتی ،بنیه اقتصـادی بسـیار
ضعی و ...هستند ،سطح بسیار پایینتری از کیفیت مکانی را به خود اختصاص دادهاند .این نتایج نیـز بـا بخشـی از نتـایج
تحقیق بوال ( )2007همسویی دارد.
به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از وجود کاستیها و ناکارآمدیهای زیاد در پیوند متقابل نظـام طبیعـی و عملکردهـای
انسانی و نیز ناکارآمدی روابط فضایی در محدوده مورد مطالعه میباشد که غالباً از فقدان توجه الزم به نقـش فاکتورهـای
جغرافیایی (از قبیل توپوگرافی ،فاصله ،موقعیت اسـتقرار ،میـزان جمعیـت ،جمعیـتپـذیری و جمعیـتگریـزی مکـانهـای
جغرافیایی ،جریان سرمایهها ،دسترسی به سرمایههای فیزیکی و مالی ،جذب سـرمایههـا و امکانـات ،دسترسـی بـه منـابع
اطتعات ،دسترسی به فرصتهای مناسب شغلی ،توزیع فضایی و عادالنه سرمایه و خدمات ،شـبکه حمـل و نقـل و )...در
سیاستگذاریها و برنامه های توسعه ،نشأت گرفته است .این مسأله مشخصاً به فقدان سـاز و کـار مناسـب و نظـاممنـد در
چارچوب برنامهریزی مکانی و فضایی باز میگردد ،که این موضوع خـود مسـتلزم مطالعـه و برنامـهریـزی جـامع بـا نگـاه
سیستمی و آمایشی میباشد.
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Extended Abstract
Introduction
Iran in the distant past especially after the land reform (after ages 1962) has been facing
with the rural spaces challenging in many aspects and its rural areas in spite of natural
and geographical limitations (topography, dispersion, water resources, climate problems
and hazards) constantly has changed caused by human action including the increasing
dependence of rural areas on cities. Hence, inefficient management of land, low
productivity, factors of production in agriculture, knowledge and skills of low, weak
infrastructure, migration, inequality between urban and rural areas, etc. are including the
features prominently in most rural areas of Iran that affect their quality of place.
Rural areas of Sistan and Baluchestan Province (which a province is underdeveloped
and based on evidence and research available in terms of most development indicators
often the most disadvantaged provinces is) relative to many villages in Iran in terms of
challenges posed have situation more unstable they are. When we consider that villages
of Nikshahr Township are considered as the most disadvantaged areas of the province,
the importance of this issue will double.
Hence this study was aimed to investigate the factors affecting on the quality of place in
the rural areas in one of the most deprived areas of the country (city Nikshahr). The
factors which were examined in the present study include spatial, economic and social
factors.
Methodology
This research is applied as well as descriptive and analytical. Data has been achieved
through literature review, documentary and field studies (questionnaire). The population
is all rural areas in central part of Nikshahr Township, which according to the 2011
census includes 143 rural areas and 45,228 people (10,762 households). The sample size
included 20 rural settlements and 305 heads of households living in this villages - which
is randomly selected and calculated by Cochran method respectively. After explaining
the problem, and review the antecedents in compliance with the conditions of rural areas
of the region research variables was extracted. Data was processed and analyzed using
SPSS, through a one-sample t test, an ANOVA and a Friedman test.
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Results and discussion
The results showed that the locational quality of rural areas in most indexes is lower
than comment criteria (number 3). Because the upper and lower bounds are positive, the
rural locational quality regarding the security index was assessed the higher than the
theoretical criteria. The quality of the place represents the natural and human weakness
and shortcomings outstanding in welfare and living conditions in the rural residents. In
addition, some natural and geographical constraints such as the dispersion settlements,
rugged, climate and water hazards have affected the quality of place degree in villages.
The measures and programs that have been done and the humanitarian operations in
order to reduce vulnerability and improving the living conditions and social welfare in
rural areas have not been successful. The results showed that the establishment,
communicative situation, type of road and the distance from the centers of incisive
service of villages all with the quality of place in rural areas have a significant negative
relationship. These results is aligned with most of the results, the study Bullock (2007)
which emphasizes on the direct relationship between the quality of place and factors
such as quality of place the natural environment, distance from service centers, and
quality of access and also with the findings of Fazenia et al (2013), which have
emphasized on the significant differences in the quality of place, in terms of the
establishment of rural areas to a large extent.
Other findings showed that there is a significant positive correlation between quality of
place assessed and quality of place with an average employment rate between rural and
agricultural land there. Increased employment rates and higher average agricultural land
ownership results in improving the quality of place in rural areas and its opposite is also
true.
But the average animal ownership with quality of place in rural areas did not show a
significant relationship. These results are in line with the results of Florida (2006) that
emphasizes the direct relationship between the quality of place and economic growth
and some of the results Bullock (2007) emphasizes on the direct relationship between
quality of place and access to Agriculture jobs. Also according to the findings, there is a
relationship between population size, literacy rate and the ratio of public facilities and a
significant positive correlation with the quality of place in rural areas. But the quality of
rural housing shows a significant inverse correlation with the quality of place.
Meanwhile, no logical and meaningful relationship was found between the migration of
rural-urban and rural areas quality of place. The results is in line with the results of
Halen et al’s (2008) study that have emphasized the direct and significant relationship
between demographic changes and quality of place and also with the results of Arva et
al.’s (2000) study that have emphasized the direct and significant relationship between
quality of place (in terms of quality of human capital) and regional development
(reduction of production costs and the emergence of new ideas) as well as with some
results of Fraser et al’s (2009) study which emphasized the increasing quality of place in
reduction risk factors and migration.
Conclusion
The results indicated the existence of significant deficiencies and inefficiencies crosslinked natural systems and human functions as well as failure of spatial relationships in
the study area that often originated from the lack of attention to the role of geographical
factors (such as topography, distance, position, establishment of between population
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size population and population aversion geographical locations, capital flows, access to
physical and financial assets raise funds). This clearly returns lack of appropriate
mechanism systematically within the framework of spatial planning which itself
requires a comprehensive and systematic study.
Keywords: quality of place, spatial, economic and social factors, rural areas, Nikshahr
Township.

