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  11/09/1397تاريخ پذيرش:                                                                                 24/07/1397تاريخ دريافت:

  چكيده:

روستا داراي سكنه هستند. روستاهاي داراي  5930آبادي دارد كه از اين تعداد  11000استان پهناور كرمان بيش از 

مكاني يكنواختي  –و از توزيع فضايي  و سطوح متفاوت خدماتي قرار دارندسكنه در سطوح مختلف جمعيتي 

درصد روستاهاي استان را تشكيل  43/1روستا كه 85اي كه روستاهاي سطح يك با برخوردار نيستند. به گونه

 69روستا،  4133شوند در حاليكه روستاهاي سطح چهار با درصد از جمعيت استان را شامل مي 42/16دهند، مي

دهد. به لحاظ درصد از جمعيت روستايي استان را تشكيل مي 3/19گيرد كه درصد از روستاهاي استان را در بر مي

روستاي استان  5930روستا از  204شود بطوريكه ي در سطح روستاهاي استان ديده ميخدماتي نيز توزيع نامناسب

توان به عنوان روستاي مركزي انتخاب كرد كه باالترين امتياز خدماتي را بر اساس سنجش نهادي گاتمن را مي

ناطق مختلف اند.عدم توزيع فضايي و مكاني مناسب روستاها ناشي از سطح متفاوت برخورداري مبدست آورده

استان كرمان است. بطوريكه مناطق شمالي تا غربي و مركزي استان از مناطق برخوردار محسوب شده و بيشترين 

روستاهاي مركزي و پرجمعيت را در خود جاي داده است و مناطق جنوبي و شرقي استان از نقاط كم برخوردار 

توان توسعه مندند. زماني ميتر خدماتي بهرهشود و روستاهاي آن از جمعيت كمتر و سطح پايين محسوب مي

توانيم توزيع فضايي و مكاني را بهينه پايدار ايجاد كرد كه توزيع فضايي و مكاني روستا را بهينه نمائيم و زماني مي

هدف اين مقاله بيان نابرابري هاي فضايي،سطوح .ر نقاط مختلف استان بهينه نمائيمنمائيم كه سطح برخورداري را د

تحليلي،جمع آوري  –خورداري و جمعيتي روستاهاي استان كرمان است.روش تحقيق در اين مقاله توصيفي بر

ونتياج تحقيق نشان مي دهد توزيع  GISاطالعات با روش اسنادي و ميداني ،ابزار تحليل اطالعات استفاده از 

سطوح جمعيتي و اقتصادي ،نابرابر و ايجاد توسعه پايدار در روستاها استان با مشكالت ،فضايي روستاها نامتعادل 

  فراوني همراه است.

  مكاني، سطح بندي روستاها، توسعه پايدار روستايي، سيستم اطالعات جغرافيايي. –تحليل فضايي  واژگان كليدي:
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  :قدمهم

روستا و زندگي روستايي در سير تحوالت خود فراز و نشيب هاي فراواني به خود ديده، در ابتداي زندگي بشر كه 

ادار به سختي اين شيوه انسان را و بودزندگي  گذران انسان بي خانمان بود جنگل نشيني و بيابان گردي تنها شيوه

و به تدريج خود را از زندگي بيانگردي رها كرد و با تجربه اي كه بدست آورده بود و با يافتن زندگي بهتر نمود 

). كاشت بذر انسان بيابانگرد 13 ،صتدبيري كه به خرج داد شيوه سكونت روستايي را برگزيد. (لنسكي، گرهارد

اط خوش آب و هوا و مساعد براي كشت، زندگي كشاورزي را به يكجانشين تبديل كرد و با تمركز جمعيت در نق

پديد آمد و بدين ترتيب اولين روستاها پديد آمدند. از شكل اولين دهكده هاي ايران مي توان دريافت كه قدمت 

مي گردد، آنگاه كه تغييري در روش زندگي و معيشت انسان به  سال قبل از ميالد مسيح بر 10000تا  9000آنها به 

مد و به تدريج كه انسانها با كشاورزي آشنا شدند به دليل اين كه زمين و نوع خاك براي آنها اهميت يافت وجود آ

در مناطق مساعد مستقر شدند. بطور كلي، مكانهاي استقرار اوليه در جاههايي شكل گرفت كه از خاك و آب نسبتاً 

زيستي(دهات) در ايران حدود ده قرن قبل از ميالد،  مطلوبي برخوردار بود. اما اتفاق بر اين است كه اولين مكانهاي

در دامنه هاي زاگرس و نواحي شمال خوزستان و احتماالً در قسمتهايي از عراق كنوني و نواحي بين النهرين ظاهر 

)بنا به شواهد تاريخي اولين روستاها در بين النهرين بوجود آمدند. زيرا 20ص1380رديده است. (حسيني اَبري، گ

ين منطقه امكانات و شرايط الزم فراهم بود و نقاطي ديگر از جمله دره نيل، دره سند و پنجاب، دره هوانگهو در ا

زمينه ساز پديد آمدن روستاها شدند و به تدريج در ساير نقاط جهان اين شيوه گسترش يافت. بطوري كه در مدت 

توسعه سريع زندگي شهري هنوز هم حدود چندين هزار سال مهمترين شيوه سكونت انسان بشمار مي رفت و با 

درصد از جمعيت  80درصد از جمعيت جهان در  روستاها زندگي مي كنند. دركشور ما تا ابتداي قرن حدود  50

  و به جمعيت شهري افزوده گرديد. به تدريج از جمعيت روستايي كاسته شد  در روستاها سكونت داشتند

  هدف تحقيق:

تحوالت جمعيت روستايي و توزيع مكاني روستاهاي استان، دسته بندي روستاها براي  ررسياين مقاله بهدف 

رسيدن به توسعه پايدار، سطح بندي روستاها از نظر جمعيت و برخورداري از امكانات بر اساس ميزان سنج نهادي 

  . مي باشدگاتمن و سلسله مراتب آنها 

  اهميت تحقيق:

دسته بندي و سطح بندي از روستاهاي استان بعمل نيامده و امكانات و  اهميت تحقيق در اين است كه تا كنون

خدمات بر اساس يك سطح بندي مناسب توزيع نمي شود يا به عبارتي الگوي مناسب و مشخصي در توزيع 

  بر اساس سطح بندي صورت گرفته در اين مقاله مي توان نظام خدمات رساني را بهينه كرد.خدمات وجود ندارد. 

  قيق:روش تح

 كتابخانه شيوه دو از نياز مورد اطالعات آوري جمع با كه است تحليلي  -توصيفي مطالعه، روش تحقيق اين در

 مقاالت، كتابها، از آماري و توصيفي اطالعات گردآوري اي،به كتابخانه بخش در .است شده انجام ميداني اي و

و نتايج به  GISو تجزيه تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار آماري پرداخته شده  هاي وسالنامه گزارشات،

  .صورت نقشه استخراج شده است
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  مباني نظري تحقيق:

  تحليل جمعيت روستايي:

در اين بحث ابتدا مقايسه اي بين جمعيت روستايي كشور واستان ،سپس مقايسه جمعيت روستايي و شهري 

استان،تغيرات جمعيت روستايي و شهري شهرستانهاي استان و توزيع فضايي و مكاني آنها مورد بررسي قرار خواهد 

   گرفت.

 روستا:

روستا عبارت است از فضايي اجتماعي كه در آن با توجه به تراكم نسبي ناچيز جمعيت، نوع خاصي از فعاليتهاي 

د. در اين نوع اجتماع، فعاليت هاي بخش صنعت و بخصوص اقتصادي، عمدتاً فعاليت هاي كشاورزي غلبه دار

اقتصادي سكونت گاههاي روستايي معموالً در عرصه  -بخش خدمات و بازرگاني محدود است. روابط اجتماعي

هايي محدود و مشخص جريان دارد و ساكنان روستايي هويت اجتماعي مشتركي دارند كه به نام روستا مشخص 

و پيوندهاي ويژه  بستگي هااقتصادي خاص و  -فضايي مبتني بر روابط اجتماعي -كانيم همي گردد. اين مجموع

 1378(سعيدي،  .اكولوژيك، اجتماعي معيني را بوجود مي آورد كه مي توان آن را فضاي روستايي خواند –محيطي 

  ) 18ص

  پيدايش روستا در ايران:

ميالد مي رسد و اطالعات دقيقي از تشكيل اولين روستاها در شكل گيري روستا در ايران به هزاره هاي قبل از 

مي توان هم عقيده شد كه ده از روزي پديدار  ايران در دست نيست. ولي با نظر عده اي از جامعه شناسان روستايي

اهي شد كه گروه هاي كوچ نشين انساني كه پيش از آن به شكار و احياناً دامپروري اشتغال داشتند، به كشاورزي آگ

يافتند و بدين ترتيب سكونت را بر حركت ترجيح داده و در قطعه زميني سكونت نمودند و بدين ترتيب شايد 

اولين هسته يكجانشيني و تشكيل اجتماعات انساني بوجود آمد. ده نشيني رابطه مكاني را بوجود آورد و روابط 

يي باويژگي هاي اجتماعي و قومي بوجود اجتماعي با علقه هاي خويشاوندي در هم آميخت و محيط هاي روستا

كشاورزي و رشد آمد. در هزاره سوم قبل از ميالد كه مصادف با ظهور قوم ماد در ايران مي باشد، به علت توسعه 

نيروهاي مولد و تعالي صنايع فلزي و سفال سازي، مراكز روستايي در ايران گسترش و توسعه مي يابد زيرا كه 

و بهره گيري از  اسبامكانات طبيعي و پرورش فت در زندگي كشاورزي و بهره برداري از روستائيان ماد با پيشر

نيروي گاو توانستند با افزايش ارتباطات تجاري و اجتماعي به قدرت اقتصادي زيادتري در زمينه هاي كشاورزي 

  ).9ص 1383 (مهدوي،. رسيدو تجاري دست يابند و بر اثر اين تالش بود كه اولين قوم در ايران به حكومت 

  

  

  

  :وضع موجود روستايي استان و كشور
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براي اينكه به تغيير و تحوالت روستايي استان پي ببريم الزم است مقايسه اي بين جمعيت كشور و استان داشته 

باشيم و جايگاه جمعيت روستايي را در جمعيت كشور و استان بررسي كنيم تا از تغيير و تحوالت آن آگاهي يابيم. 

  ر جدول زير اين مقايسه انجام شده است. د

  1355 -85مقايسه شاخص هاي جمعيت روستايي كشور و استان سالهاي  :1جدول 

  

   

  شاخص  

          سال                              

1355  1365  1375  1385  

  70472846  60055488  49445010  33708744  جمعيت كشور

  22131101  23262293  22349351  17854064  روستايي كشورجمعيت 

  2652413  2004328  1622958  1091148  جمعيت استان

  1089744  922883  882275  740342  جمعيت روستايي استان

  4/31  3/38  2/45  53  نسبت جمعيت روستايي

  41  46  3/54  8/67  درصد روستا نشيني

  1355 -1385مĤخذ: سرشماري نفوس و مسكن سالهاي 
 33708744يش دو برابر شده يعني از بسال گذشته  30همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود جمعيت كشور طي 

 2652413نفر به  1091148برابر شده يعني از  4/2نفر رسيده و جمعيت استان كرمان طي همين مدت  70472846نفر به 

نفر رسيده،  22131101نفر به  17854064برابر شده يعني از  2/1اما جمعيت روستايي كشور در اين مدت فقط  نفر رسيده،

 1355 -85ساله  30كه در مقايسه با جمعيت كشور كه در همين دوره دو برابر شده، رشد اندكي را نشان مي دهد. در دوره 

برابر شده كه در مقايسه با رشد جمعيت استان  4/1يده يعني نفر رس 1089747نفر به  740342جمعيت روستايي استان از 

برابر شده، رشد اندكي را نشان مي دهد با توجه به موارد باال مي توان گفت رشد جمعيت روستايي  4/2كه طي همين مدت 

 4/31به  1355درصد در سال  53در مقايسه با جمعيت كل روند كندي را نشان مي دهد. نسبت جمعيت روستايي كشور از 

 1385درصد در سال  41به  1355درصد در سال  8/67كاهش يافته و جمعيت روستايي استان از  1385درصد در سال 

روند فوق نشان مي دهد نسبت جمعيت روستايي طي سالهاي فوق در كشور و استان روند نزولي را طي  .كاهش پيدا كرده

جمعيت روستايي در كشور و استان به دليل عوامل تأثيرگذاري كرده كه ناشي از رشد جمعيت شهري است. كاهش نسبت 

  ور و استان بطور يكسان عمل كرده است.است كه در كش

روستايي و شهري در جدول زير ذكر گرديده، از مقايسه آن مي توان به رشد سريع جمعيت شهري و رشد جمعيت رشد 

 تصادي، اجتماعي است.كند جمعيت روستايي پي برد كه خود ناشي از عوامل متعدد اق

 

 

  

  

  

 

  

  1355 -85مقايسه جمعيت شهري و روستايي استان طي دوره :2جدول
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  شاخص

  سال
1355  1365  1375  1385  

  2652413  2004328  1622958  1091148  جمعيت استان

  1552519  1060075  698755  350788  جمعيت شهري استان

  1089747  922883  850862  684910  جمعيت روستايي استان

  5/58  9/52  43  1/32  درصد جمعيت شهري استان

  41  46  4/52  8/62  درصد جمعيت روستايي استان

  استانداري كرمان،طرح آمايش مأخذ: 

برابر  5برابر شده، جمعيت شهري حدود  4/2ساله حدود  30همانگونه كه مالحظه ميشود جمعيت استان طي دوره 

نفر  684910از  نفر رسيده، در همين مدت جمعيت روستايي استان 1552519نفر به  350788شده است يعني از 

برابر  5برابر شده است. كه درمقايسه با رشد سريع جمعيت شهري كه  4/1نفر رسيده يعني حدود  1089747به 

زيادي سرعت شده است روند رشد بسيار اندكي را  نشان مي دهد. درصد شهرنشيني در مقابل روستانشيني نيز با 

رسيده و بر عكس  1385درصد در سال  5/58به  1355درصد در سال  1/32در حال رشد است جمعيت شهري از 

درصد در سال  41به  1355درصد در سال  8/62آن درصد روستانشيني با سرعت زيادي در حال كاهش بوده از 

ور به روند معمول و عادي كش اييافزايش سريع جمعيت شهري وكاهش سريع جمعيت روست .كاهش يافته 1385

كه خود ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور است كه در تغيير ساختار جمعيت شهري و تبديل شده است 

 روستايي متجلي گرديده. 

 

  1355-1385مقايسه درصد جمعيت شهري و روستايي استان طي سال هاي   :1رنمودا
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در استان كرمان جمعيت روستايي رشد بسيار كندي دارد، شهرستان هاي استان نيز از اين وضعيت تبعيت مي نمايند 

جمعيت روستايي در اكثر شهرستانهاي استان ثابت مانده و يا رشد اندكي يافته و در  1355 -85ساله  30در دوره 

ن، كرمان، راور، سيرجان، رفسنجان، و بردسير جمعيت مواردي نيز كاهش يافته، بطوريكه شهرستانهاي زرند، كوهبنا

روستايي شان كاهش يافته و برخي ديگر از شهرستانها مانند شهرستان بافت رشد اندكي را نشان مي دهد. در كل 

نفر به جمعيت روستايي افزوده شده در حالي كه در همين مدت به  160000حدود  1375-85استان طي دوره 

نفر افزوده شده است. به عبارتي مي توان گفت، افزايش جمعيت شهري و  500000د جمعيت شهرنشين حدو

كاهش جمعيت روستايي به يك امر اجتناب ناپذير تبديل شده است. جمعيت روستايي در شهرستانهاي استان به 

، صورت يكنواخت توزيع نشده، عدم توزيع يكنواخت ناشي از عوامل متعدد اقتصادي، زيرساخت هاي طبيعي

محدوديت هاي محيطي، ساختار اجتماعي و فرهنگي است كه نسبت جمعيت شهري را در برخي شهرستانها 

  افزايش داده و جمعيت روستايي را كاهش داده است. 

درصد از جمعيت استان را 41نفر،  1089747همانگونه كه در جدول زير مشاهده مي شود جمعيت روستايي با 

ن توزيع شده اند و توزيع يكنواختي بين شهرستانها مشاهده نمي شود، كمترين شهرستا 16شامل ميشود كه بين 

درصد و بيشترين درصد مربوط به شهرستان  72/0درصد جمعيت روستايي استان مربوط به شهرستان كوهبنان با 

و ن، درصد از روستاهاي استا 1/12روستا و  816درصد.بيشترين روستاها در شهرستان سيرجان با  8/15بم با 

درصد از روستاهاي استان. در بين شهرستانهاي استان،  9/1كمترين تعداد روستا مربوط به شهرستان كوهبنان با 

تان قلعه درصد دارد و بيشترين نسبت روستانشين را شهرس 12كمترين نسبت روستانشين را شهرستان كرمان با 

  درصد دارد. 7/82گنج با 

  1385توزيع روستاها و جمعيت روستايي شهرستانهاي استان كرمان در سال  :3جدول

  شهرستان
جمعيت كل 

  شهرستان

جمعيت 

  روستايي
  درصد از كل  تعداد روستا  درصد از كل

درصد جمعيت 

  روستانشين

  7/56  11  733  5/7  82366  145014  بافت

  8/41  8/6  458  4/3  37354  89265  بردسير

  61  4/9  633  8/15  172289  282311  بم

  3/43  1/11  748  4/7  81377  187595  جيرفت

  81  2/7  486  5/8  93290  114964  عنبرآباد

  5/40  6/5  381  11  119803  295175  رفسنجان

  6/42  4/3  231  7/4  51537  120811  زرند

  6/31  9/1  127  72/0  7885  24879  كوهبنان

  3/23  1/12  816  2/5  57276  245812  سيرجان

  6/47  7/4  315  4/4  48817  102537  شهربابك

  12  2/10  680  4/7  80665  677650  كرمان

  5/56  5/3  237  4/5  59456  105207  كهنوج

  5/71  6/2  177  4/1  45679  63845  منوجان

  7/82  1/3  208  4/5  58184  70292  قلعه گنج

  7/79  4/5  363  2/7  78659  87594  رودبار
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  2/38  2  128  3/1  15111  39462  راور

  41  100  6721  100  1089747  2652413  كل استان

  

  

  
 

  1365-1385مقايسه ميزان روستا نشيني شهرستان هاي استان طي سال هاي :2نمودار

 

از آمار و ارقام و اطالعات فوق مي توان به توزيع نابرابر جمعيت روستايي و روستانشين در سطح استان پي برد. 

بنابراين توزيع مكاني و فضايي نظام روستايي استان توزيع نابرابري است كه عوامل محيطي، محلي و منطقه اي در 

ان را  در سه منطقه جغرافيايي به شرح زير مي توان توزيع جمعيت روستايي و روستاهاي استآن موثر بوده اند. 

  ذكر كرد. 

روستانشين كمتر و نسبت شهرنشين بيشتري دارد كه عوامل محيطي و اين منطقه  :شمالي استان شهرستانهاي. 1

اداري  ،بيابان لوت و دشت كوير، توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني با منطقه اي از جمله شرايط طبيعي، مجاورت

در افزايش جمعيت شهري و كاهش جمعيت روستايي موثر بوده است. شهرستانهاي راور، زرند، كوهبنان، سياسي و 

  كرمان از آن جمله اند:

. شهرستانهاي داردجمعيت روستانشين و شهرنشين متعادلي اين منطقه  :. شهرستانهاي مركزي و غربي استان2

ن جمله اند، شرايط محيط طبيعي و توسعه فعاليت هاي غير بردسير، بافت، سيرجان، شهر بابك، رفسنجان از آ

  و شهري شده است. گسترش فعاليتهاي صنعتي و معدني باعث تعادل بخشي جمعيت روستايي  ،كشاورزي

. در اين منطقه قرار دارندجيرفت، كهنوج، رودبار، منوجان، قلعه گنج شهرستانهاي  :. شهرستانهاي جنوبي استان3

شهرستانها به تازگي به شهرستان تبديل شده اند، از نظام شهري با سابقه اي برخوردار نبوده اند، بافت و اكثر اين 

ند، شرايط محيطي و طبيعي به گونه اي است كه فعاليت هاي اقتصادي رساختار اقتصادي و اجتماعي روستايي دا

لحاظ صنعتي بسيار عقب مانده اما به لحاظ  آنها مبتني بر كشاورزي است زيرا از لحاظ معدني بسيار فقيرند و از

آبهاي سطحي و زير زميني از موقعيت خوبي برخوردارند و به همين لحاظ بيشتر به كشاورزي روي آورده اند و 

  تمركز جمعيت آنها به سمت روستايي است. 
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  ند از: دسته بندي روستاها: روستاها را بر اساس عوامل مختلف مي توان دسته بندي نمود كه عبارت

  ر زميني، ناهمواري، آب و هوا، منابع آب، خاك، پوشش گياهي ااكولوژيك: ساخت -الف: شاخص هاي محيطي

  به شهرها و زندگي شهري.  ب: شاخص هاي اجتماعي: شامل پراكنش، تراكم جمعيت، قوميت دسترسي

  دسترسي به بازار.   ،و خاك ج: شاخص هاي اقتصادي: نوع و دامنه فعاليت غالب، ميزان دسترسي به منابع آب

  )16ص 1388د: شاخص هاي سياسي: موقعيت استقراري، نزديكي به مرزهاي بين المللي(سعيدي، عباس، 

اگرچه روستاها بر اساس عوامل محيطي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مورد دسته بندي واقع مي شوند اما يكي از 

صورت مي گيرند نوع مساكن است زيرا مسكن با كاربردهاي  مهمترين دسته بنديهايي كه روستاها بر اساس آن

متفاوت و متنوع خود نقش با اهميتي در زندگي روستايي دارد. منازل روستايي ايران در هر منطقه جغرافيايي با 

  الگوي معماري خاص خود كاربردهاي فراواني دارند كه در زير به برخي از طبقه بنديها اشاره مي شود. 

ين و اصلي ترين و در عين حال پيچيده ترين صورت مساكن انسانهاي يكجا نشين مساكن روستايي ابتدايي تر

است. زيرا نه تنها نقش استراحت گاهي بلكه نقش هاي توليدي، معيشتي، انباري و كارگاهي را نيز بر عهده دارند. 

زمينه نوع مصالح، سبك معماري،  درهستند و معموالً به صورت الزام  يبه عبارت ديگر مساكن روستايي چند نقش

تنوع كاربريهاي درون خود، از طبيعت و نيازهاي پيرامون خود حداكثر تبعيت را نموده اند. يعني از تنوع اقليمي، 

ناهمواري، جنس زمين، الگوي معيشت و ويژگي هاي قومي ساكنان تبعيت خاص يافته اند. محققان مختلف اين 

بناي مختلف يعني تفرق و تمركز، تأثير عوامل طبيعي و انساني، نوع كاركرد، توسعه مساكن را بر همين اساس و بر م

  يافتگي و ... تقسيم بندي كرده اند. 

  الف. طبقه بندي نقاط روستايي بر مبناي تمركز تفرق مساكن 

  ب. طبقه بندي نقاط روستايي بر اساس عوامل طبيعي 

  اني ج. طبقه بندي نقاط روستايي بر اساس عوامل انس

  )28ص 1380(حسيني ابري، سيدحسن، .د. طبقه بندي نقاط روستايي بر اساس توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي

در استان كرمان تمركز روستاها تحت تأثير عوامل محيطي و متأثر از عامل انساني با كاركردهاي خاص خود سطح 

  سطح برخورداري روستاهاست. توسعه يافتگي روستايي را به نمايش مي گذارد كه خود سنجشي از 

روند يا نحوه پراكندگي و يا توزيع پديده ها در قسمتي از سطح زمين يا  توزيع فضايي مكاني روستاهاي استان:

روستاهاي استان كرمان از توزيع )23،ص1388را پراكنش فضايي مي گويند.(سعيدييك عرصه فضايي معين 

  چنانچه استان كرمان را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم كنيم.مكاني مناسبي برخوردار نيستند  -فضايي

مركزي و غربي) و بخش جنوبي(شامل مناطق شرقي و جنوبي) بيشترين  -بخش شمالي(شامل مناطق شمالي

روستا وجود دارد و در مقابل در  3869روستاها در بخش شمالي، مركزي و غربي استان قرار دارند. در اين قسمت 

درصد  5/42شمالي و درصد از روستاها در بخش  5/57روستا قرار دارد به عبارتي  2852و شرقي  مناطق جنوبي

روستا در سطح  85از روستاها در بخش جنوبي و شرقي استان قرار دارند. از مجموع روستاهاي استان، تنها 

عمدتاً در شهرستانهاي  و غربي ودرصد از اين روستاها در نيمه شمالي  76اول(روستاهاي بزرگ) مي باشند كه 

كرمان، رفسنجان، زرند و سيرجان قرار گرفته اند. توزيع روستاها چه به لحاظ تعداد روستا و چه به لحاظ تعداد 

درصد از روستاهاي بزرگ (روستاهاي  24روستاهاي مركزي در قسمت جنوبي و شرقي استان نامناسب است و 
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مي باشد. در بخش برابريهاي ناحيه اي در سطح استان بيانگر نا مركزي) در اين قسمت از استان قرار دارند كه

جنوبي استان، شهرستانهاي بم و جيرفت به دليل وجود دشت هموار و مناسب براي كشاورزي، داراي جمعيت 

پذيري مناسب و روستاهاي برخوردار از خدمات مي باشند مهمترين علل توزيع نامناسب فضايي و مكاني 

  ا به شرح زير مي توان ذكر كرد. روستاهاي استان ر

  . وجود زمين هاي حاصلخيز و دشت هاي هموار جهت كشت مكانيزه با افزايش راندمان توليد در بخش شمالي. 1

. دسترسي مناسب به شبكه ارتباطي منطقه اي و ارتباط مطلوب شهر و روستا در مقابل سيستم ارتباطي نامناسب 2

  در جنوب استان 

مه شمالي از امكانات و خدمات زيربنايي و استقرار صنايع و فعاليت هاي مهم اقتصادي در اين . برخورداري ني3

  بخش. 

. اقليم نسبتاً مناسب در مناطق شمالي، مركزي و غربي استان و اقليم گرم در جنوب استان كه موجب افزايش 4

  تمركز جمعيت در شمال و كاهش تمركز در جنوب استان مي شود. 

توزيع  زيروستاها با شهرها در شمالي و فاصله زياد روستاها با شهرها در بخش جنوبي، نقشه هاي . مجاورت ر5

  فضايي روستاهاي استان را نشان مي دهند. 

روستايي عوامل مختلفي به عنوان شاخص هاي سطح بندي  در سطح بنديسطح بندي روستاهاي استان كرمان:

    )14ص1388 ،سكونتگاه (سعيدي-2شكل (فرم)  -1مد نظر قرار مي گيرد از جمله 

روستاهاي استان كرمان عالوه بر توزيع نامناسبي كه به لحاظ فضايي و مكاني دارند توزيع نامناسب خدماتي نيز 

سطح بندي روستاها بر    روستاها را به چهار سطح دسته بندي كرده ايم. دارند، به لحاظ برخورداري از خدمات، 

) در اين مدل تمركز بر خدمات روستايي 177، ص 1382اساس ميزان سنج نهادي گاتمن صورت گرفته (آسايش، 

  )177، ص1387است و ميزان بهره مندي روستاها از خدمات مالك درجه آنهاست(دلير، 

از خدمات را دارند و به لحاظ جمعيتي نيز از  مندييي هستند كه بيشترين بهره روستاها :1روستاهاي سطح 

درصد از جمعيت روستايي استان را در خود متمركز كرده  4/16روستا  85جمعيت بااليي برخوردارند بطوريكه 

نفر مي باشد. به لحاظ فضايي نيز عمدتاً در مناطق شمالي، مركزي و غربي  2102اند و متوسط جمعيت هر  روستا 

   است. مشاهدهزير قابل در نقشه  استان قرار دارند.

 

 

 

 

  

  

 

روستاهاي سطح يك استان كرمان:1شكل   
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درصد  23درصد از روستاهاي استان و  5/4روستا در اين سطح قرار دارند حدود  269تعداد  :2روستاهاي سطح

نفر مي باشد كه از  937از جمعيت روستايي استان را شامل مي شوند. متوسط جمعيت هر روستا در اين سطح 

  روستاهاي متوسط محسوب مي شوند. 

:روستاهاي سطح دو استان كرمان2شكل  
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درصد از جمعيت روستايي  41درصد از روستاهاي استان و  24روستا،  1443در اين سطح  :3روستاهاي سطح 

نفر مي باشد كه از روستاهاي نسبتاً كوچك محسوب  310را در خود جاي داده اند و متوسط جمعيت هر روستا 

  مي شوند. 

  روستاهاي سطح سه استان كرمان:3شكل

  
درصد از جمعيت روستايي  13/19درصد از روستاهاي استان و  69روستا،  4133در اين سطح  :4روستاهاي سطح 

نفر است كه روستاهاي كوچك و خيلي كوچك محسوب  50را شامل مي شود و متوسط جمعيت هر روستا حدود 

   شوند.مي 

  روستاهاي سطح چهار استان كرمان :4شكل
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از كمترين  4به اندازه جمعيت آنهاست بطوري كه روستاهاي سطح  با روستاها متناسبتوزيع خدمات در اين 

در نقشه توزيع روستاها ديده  مي برند و به لحاظ توزيع فضايي در مناطق جنوبي استان قرار دارند.  خدمات بهره

الت در روستا بوده ، تعداد جمعيت و بهره مندي از خدمات، امكانات و تسهيروستاها مالك سطح بندي .مي شود

  و بر اساس مدل ميزان سنج نهادي گاتمن مورد محاسبه قرار گرفته اند. است 

  ي بر اساس ميزان سنج نهادي گاتمنسطح بندي سكونت گاههاي روستاي:4جدول 

  سطح
متوسط جمعيت در   جمعيت  روستا

  درصد  تعداد  درصد  تعداد   هر روستا

  2102  42/16  178740  43/1  85  سطح يك 

  937  15/23  252054  53/4  269  سطح دو

  310  11/41  447550  24  1443  سطح سه

  50  3/19  210081  69  4133  سطح چهار

  1385مأخذ: آمار نامه استان كرمان سال 

  سطح بندي روستاهاي استان كرمان :5شكل

  
توسعه پايدار آخرين مرحله از تغيير و تحوالت و رشد و توسعه روستايي است. توسعه  توسعه پايدار روستايي:

پايدار زماني اتفاق مي افتد كه روستاها به رشد و توسعه و بالندگي دست يافته باشند. اما اين مهم به راحتي اتفاق 

يعي و پتانسيل هاي منطقه اي است بر توانمنديهاي محيط و بستر طبنمي افتد. توسعه پايدار توسعه مداوم و منطبق 

و يا به عبارتي هر گاه بستر جغرافيايي توانمنديهايي داشته باشد كه به واسطه آن توانمنديها، توسعه مداوم منطقه 

  اي تضمين گردد، توسعه پايدار رخ خواهد داد. كميسيون برانت توسعه پايدار را چنين تعريف مي كند. 

توسعه اي كه نيازهاي فعلي را بدون خدشه دار كردن توانايي نسل آينده براي برآورده ساختن نيازهاي خود «

  » برآورده نمايد
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اين كميسيون همچنين مسائل محوري و شرايط ضروري براي توسعه پايدار را جمعيت و توسعه، امنيت غذايي، 

ن ديدگاه توسعه پايدار توسعه اي بلند مدت است كه انرژي، صنعت و چالش هاي شهري عنوان كرده است. در اي

  نسلهاي آينده را نيز در بر مي گيرد. 

فراهم آوري استراتژيها و ابزاري است كه بتواند به پنج نياز اساسي  دمي توان گفت توسعه در خور و پايدار درصد«

يابي به عدالت اجتماعي، خودمختاري زير پاسخ دهد. تلفيق حفاظت توسعه، تأمين نيازهاي اوليه زيستي انسان، دست

براي پاسخگويي به نيازهاي فوق نيازمند توسعه اي همه جانبه و » و تنوع فرهنگي بر حفاظت يگانگي اكولوژيك

  ) 49ص 1386فراگير در سطح جامعه هستيم (پاپلي يزدي، ابراهيمي، 

يعني مناطق مستعدتر  است.بهينه جمعيت توزيع فضايي يكي از راههاي رسيدن به توسعه پايدار روستايي در استان 

جمعيت بيشتر و مناطق كم استعدادتر جمعيت كمتري در خود پذيرفته باشد يا تراكم و تمركز جمعيت به گونه اي 

باشد كه آسيبي به منابع طبيعي وارد نكند و بيش از توان يك منطقه از آن بهره برداري نگردد. توزيع فضايي مناسب 

سطح برخورداري اقتصادي دارد. به اين معني كه هر چه سطح برخورداري منطقه اي باالتر باشد،  رابطه مستقيمي با

مكاني متعادل تر است و امكان رسيدن به توسعه و توسعه پايدار بيشتر است. در استان كرمان  –توزيع فضايي 

بيشتر از مناطق شرقي و جنوبي امكان رسيدن به توسعه پايدار روستايي در مناطق شمالي و مركزي و غربي استان 

  :است زيرا

   است. . سطح برخورداري مناطق شمالي استان باالتر1

  است. . توزيع فضايي و مكاني روستاها متعادل تر2

. زير بناي الزم براي رسيدن به توسعه پايدار در دسترس تر است. اما الزم است اقدامات زيادي صورت پذيرد، 3

روستاها، جلوگيري از مهاجرت جمعيت روستايي با اقدامات تشويقي، توسعه فعاليتهاي از جمله حفظ جمعيت در 

  .اشتغال زا، افزايش درآمد روستائيان، بهينه سازي ابزار توليد و شيوه هاي مدرن توليدي

.  . سطح محروميت بسيار عميق است1در مناطق جنوبي رسيدن به توسعه پايدار به راحتي صورت نمي گيرد زيرا 

. مزيت عمده 4. پتانسيل هاي منطقه اي از تنوع الزم برخوردار نيست 3. توزيع فضايي و مكاني متعادل نيست  2

اين منطقه كشاورزي است و به دليل نوسان در قيمت محصوالت كشاورزي امكان توليد مازاد اقتصاد روستايي 

. مراكز شهري مهم كه تأمين كننده 6است   . امكان ايجاد سلسله مراتب خدمات روستايي كمتر5. بسيار پايين است

  نيازهاي جامعه روستايي باشد محدود است. 

براي رسيدن به توسعه پايدار روستايي بايد تعداد جمعيت و بهره برداري از منابع آب و خاك در هر روستا را 

روستا بايد  تك تك  متناسب با توانمنديهاي آن روستا يا مناطق روستايي در نظر گرفت. براي تعيين پايداري

روستاها و يا مناطق روستايي از نظر منابع و پتانسيل هاي طبيعي مورد شناسايي قرار گيرند و به لحاظ سطح پايداري 

  .نيز دسته بندي و سطح بندي گردند
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  نتيجه گيري:  

انسان براي رسيدن زندگي روستايي مسير طوالني طي كرده است. بيابانگردي، جنگل نشيني و بوستان كاري، . 1

  شكار و ... 

. مكان پيدايش زندگي روستايي در درجه اول بيانگر پتانسيل هاي منطقه اي است كه روستا در آن بوجود آمده 2

امكان بوجود آمدن روستا وجود  ،هواي مساعد ،صلخيزاست. زيرا بدون پتانسيل هايي مانند آب فراوان، خاك حا

  نداشت. 

ن اولين روستاها در بين النهرين و مناطق جنوب غربي ايران امروزي بدليل موضعيت مساعد مكاني و مد. پديد آ3

  منطقه اي اين بخش از كشور ما براي پديد آمدن زندگي روستايي بوده است. 

ناشي از تغيير و تحوالتي است كه در ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي . وضعيت كنوني نظام روستايي كشور 4

و روستايي) و در  ي(شهر يو اداري كشور پديد آمده و از يك ساختار روستايي صرف به سوي ساختار دو بخش

  به سمت شهري شدن متمايل گشته است.  يدو دهه  اخير با گرايش به سوي زندگي شهرنشين

روند افزايش  ستان كرمان متأثر از تغيير و تحوالت ساختاري در نظام روستايي كشور مي باشد.. نظام روستايي ا5

 63جمعيت شهري و كاهش جمعيت روستايي در آن مشهود است بطوريكه نسبت جمعيت روستايي از حدود 

  كاهش پيدا كرده.  85درصد در سال  41به  55درصد در سال 

درصد در شهرستان  12انهاي استان دامنه نوسان زيادي دارد از حداقل . نسبت جمعيت روستانشين در شهرست6

  درصد در شهرستان قلعه گنج. 7/82كرمان تا 

مكاني روستاهاي استان مناسب نيست بطوريكه مناطق شمالي، مركزي و غربي استان بيشترين   -. توزيع فضايي7

روستا   62درصد)، بيشترين روستاهاي بزرگ استان، 57 /5روستا) بيشترين درصد روستايي استان( 3869روستاها (

كه منطقه جنوبي و شرقي استان عليرغم بافت روستاي بزرگ استان در بخش شمالي استان قرار دارند درحالي 85از 

درصد از روستاها و جمعيت روستايي استان را در اختيار دارند بنابراين از لحاظ  40جمعيت روستايي اما حدود 

  مكاني با عدم تعادل روبرو هستيم.  -توزيع فضايي

به سطح چهار پيش مي رويم از . روستاهاي استان را در چهار سطح دسته بندي نموده ايم. هر چه از سطح يك 8

جمعيت روستايي كاسته شده و روستاها كوچكتر، توزيع خدمات در آنها نامتعادل تر و سطح بهره مندي از امكانات 

  و خدمات كمتر است. 

. يكي از راههاي رسيدن به توسعه پايدار روستايي، توزيع بهينه جمعيت متناسب با پتانسيل هاي هر منطقه است 9

كرمان امكان رسيدن به توسعه پايدار روستايي در مناطق شمالي، مركزي و غربي بيش از مناطق جنوبي و  در استان

  شرقي است. 
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  يشنهادات:

. روند افزايش جمعيت شهري و كاهش جمعيت روستايي به روند اجتناب ناپذيري تبديل شده است بايستي با 1

  تثبيت جمعيت روستايي دست پيدا كرد.  حداكثر بهتالش 

. سمت و سوي برنامه ريزيها بايد به گونه اي باشد كه موجب كاهش مهاجرت از روستا شده و به تثبيت جمعيت 2

  د. روستايي كمك كن

. بايد از شهرنشين كردن جمعيت روستايي اجتناب شود، افزايش جمعيت يك روستا نبايد به معني شهري شدن 3

  آنان تلقي شود و نبايد يك روستاي برخوردار را به يك شهر محروم تبديل كرد. 

زي و غربي استان . در توزيع متعادل جمعيت روستايي در شمال استان بايد از توسعه صنايع دستي، در مناطق مرك4

از فعاليت هاي باغداري و فعاليت هاي وابسته به آن، در جنوب استان از توسعه فعاليت هاي زراعي و باغي توأماً 

  بهره جست تا به كاهش مهاجرت از روستا دست يافت. 

در منطقه مكاني بهينه روستايي در استان بايستي متناسب با مزيت هاي نسبي  -. براي رسيدن به توزيع فضايي5

   مي شود.جهت توسعه را  هموار كرد. زيرا مزيت هاي نسبي موجب سودآوري، اشتغال زايي و كاهش مهاجرت 

 ،شدهبه عنوان دو عامل عمده در نظرقرار گرفته  خدماتاز  مندي. در سطح بندي روستاها عامل جمعيت و بهره 6

متناسب با ميزان بهره مندي  و جمعيت راا جمعيت از خدمات را متناسب ب منديسطح بهره بايد  براي تعادل بخشي

  . در نظر گرفتاز خدمات 

. توسعه پايدار روستايي را بايستي در نيازها و پتانسيل هاي روستايي ها جستجو كرد به اين معني كه نيازهاي 7

روستايي امروزي متنوع تر روستايي موجب بكارگيري پتانسيل هاي منطقه اي و محلي مي گردد. نيازهاي جامعه 

تر شده است به عبارتي  و بيشتر از گذشته است و به همان ميزان سطح بهره گيري از پتانسيل ها نيز بيشتر و متنوع

   بايستي از پتانسيل ها در جهت رفع نيازها و توسعه پايدار بهره جست.

بدانيم و براي آن  را جمعيت در روستا . توسعه پايدار روستايي زماني محقق مي شود كه رمز و راز ماندگاري8

برنامه ريزي كنيم. براي اين منظور بايد به يك بهسازي تكنولوژي روستايي دست بزنيم. يعني محيط روستا را به 

يك محيط پردرآمد، اشتغال زا، پرجاذبه براي نسل جديد تبديل كنيم زيرا روستا با توليد و تكنولوژي سنتي براي 

  ارد. نسل جديد جاذبه ند

. روستا بايد به يك محيط پژوهش، تصميم سازي، مديريتي و اجرايي تبديل شود يعني روستا به بستر يك فرايند 9

از مطالعه تا اجرا تبديل شود و همه مراحل اين فرايند در روستا به انجام برسد به عبارتي در شهر براي روستا 

  ر تصميم گيري نمي شود. تصميم گيري نشود زيرا همانطور كه در روستا براي شه
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