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  چکیده 

گزینـی و پایـداری    ی است که نقشی اساسـی در مکـان  ئترین کارکردهای جوامع روستا  کارکرد اقتصادی یکی از مهم    
 ۀاین کـارکرد علیـرغم نقـش گـسترد        . ردهای شغلی دا   ی و ایجاد فرصت   ئ درآمدزا ، معیشت ، تولید اقتصادی  ،ها سکونتگاه

های  ع سازی زمینهرسد که حرکت این جوامع به سمت تنوّ در این بخش خالصه نشده و بنظر می  صرفاً،بخش کشاورزی
های  ت تناسب شرایط جغرافیایی و قابلیّی بهئ روستاۀ در این رابطه هر ناحی.اجتناب ناپذیر باشد درآمد معیشت و ،اشتغال

ای از یک کار  این مقاله چکیده. قتصاد خویش استی و کیفی اق اهداف کمّر به پیمودن این راه و تحقّ قاد،درونی خویش
صورت موردی در یکـی از نـواحی روسـتایی           هکارکرد اقتصادی روستاها و ب     ل در تحقیقی و بر مبنای امکان سنجی تحوّ      

  .ه شده استتهیّ) بخش خورگام(شهرستان رودبار 
  . بخش خورگام- شهرستان رودبار،جغرافیای اقتصادی روستاها ،کارکرد اقتصادی ،یئجوامع روستاکارکرد :کلیدی واژگان

  
  مه مقدّ

 ، استمرار در سکونت   ،زمین داشته و نقشی اساسی در مکان استقرار       ۀعمری برابر با سکونت انسان در کر      ی  ئاقتصاد روستا 
تـرین   هـای روسـتایی یکـی از مهـم      ع سـکونتگاه  وّن کارکردهای متنـ   ی نموده و امروزه نیز در ب      ءتولید ثروت و ایجاد اشتغال ایفا     

ـ های کشاورزی دانست که این فعّ تالیّ فعّۀباید بر پای های آغازین اقتصاد در روستاها را   پایه. آنهاست ت تـا بـه امـروز نیـز در     الیّ
ـ ؛ر غیر قابـل انکـاری داشـته اسـت    ی زندگی روستائیان تأثیهای مادّ  الگوی تغذیه و بسیاری از جنبه  ،ینظام تولید اقتصاد   ا در  امّ

ی ئرسد که بخـش کـشاورزی بـه تنهـا          ر می ی در جهان و به تناسب نیازهای فعلی این جوامع بنظ          ئالت اقتصاد روستا  فرایند تحوّ 
ـ         قادر به ایجاد تعادل در شاخص      ـ ت ایـن منـاطق نبـوده و لـزوم پـرداختن بـه فعّ              هـای اقتـصادی روسـتاها و جمعیّ هـای غیـر     تالیّ

ای کـه    لهئ مـس  :شـود  ونی روستاها بیش از پیش احساس مـی        به منابع در   ءهای جدید معیشت با اتکا     اورزی و جستجوی شیوه   کش
  .ا در این مقاله بدان پرداخته شودسعی شده ت
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  لهئطرح مس
ستخوش ا در طول نیم قرن اخیر د امّ،ی داشتهی که در اقتصاد ملّ   الغم نقش مهم و فعّ    ری در ایران علی   ئااقتصاد روست 

 گذشـته بـا فـراز و    ۀ چهـار دهـ  ی کشور عرضه و تقاضای نیروی کار طـیّ ئ روستاۀدر جامع. ت عمیقی شده است التحوّ
 -75های      سال ویژه طیّ  هت بخش خدمات ب    در این مدّ   . میلیون شغل رسیده است    8/2غل به    میلیون ش  1/3هائی از    نشیب
ه به جدول    با توجّ  .هم بخش صنعت در مجموع کاهش یافته است       عهده داشته و س    هترین نقش را در اشتغال ب       مهم 1355
طـول   افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکـاری در  ،الت فعّ کاهش جمعیّ،یئت روستاتوان به افزایش جمعیّ  می )1( ۀشمار

 1375 ال تغییـر چنـدانی نـسبت بـه سـ          1385  سال ی تا ئت روستا بینی می شود که جمعیّ      پیش " گذشته پی برد و      ۀسه ده 
ـ   با توجّ.  میلیون نفر برسد27اکثر به  ت یعنی تا پایان قرن حاضر حدّ      مدّ ولی در بلند    باشد؛ نداشته ت ه به نـرخ رشـد جمعیّ

سانی که مهاجرت نیـروی انـ      نآ ضمن   ؛ هزار فرصت شغلی جدید نیاز است      324 به   1385ال بنظر می رسد که تا سال        فعّ
  ).37 ص ،1381 زاده شریف ("ه یابدی همچنان ادامسمت مناطق شهر هی بئاز مناطق روستا

ی با تکیه بر    ئل در اقتصاد مناطق روستا    ایجاد تحوّ ،  ی کشور از بخش کشاورزی    ئعلیرغم تأثیرپذیری اقتصاد روستا   
 "عمـدتا ) هماننـد پیـدایش آن  ( های این بخش تلیّعّاگسترش ف. های زیادی مواجه است تبخش کشاورزی با محدودیّ  

ـ          ه ب ؛هر ناحیه تأکید دارد   های جغرافیایی    تبر قابلیّ  ی محیطـی   بـا موانـع جـدّ   ،تهمین لحاظ در راه افـزایش تـوان و قابلیّ
 درصـد اشـتغال در ایـن بخـش     ،ی تولید به نظام مـدرن و مکـانیزه    از طرف دیگر با تبدیل تدریجی نظام سنتّ       . روبروست

 که برحسب    –زه کردن این بخش نیز       مکانی ،تبنابراین عالوه بر فشارهای ناشی از افزایش جمعیّ       . کاهش خواهد یافت  
ع سـازی   له بـدون تردیـد در تنـوّ       ئراه حـل ایـن مـس      .  گـسترش خواهـد داد      ابعاد بیکاری را   -گیرد ضرورت صورت می  

ونـی   به منابع درءهای غیر کشاورزی است تا به تناسب شرایط جغرافیایی و با اتکا            های اقتصادی و تقویت بخش     تالیّفعّ
  .دشوهای کسب درآمد اقدام  ی و زمینههای شغل ش فرصت نسبت به گستر،هر ناحیه

  )ارقام به هزار نفر( ی کشور براساس مشارکت اقتصادی و ترکیب اشتغالئت مناطق روستال جمعیّ تحوّ-1جدول
1375 1365 1355 1345 

  تعداد درصد  تعداد درصد   تعداد درصد   تعداد درصد
 شرح

38  
3/72  
2/62  
8/37  
5/90  

5/9 

23370  
16897  
10525  
6372  
5773  
599 

7/45  
6/64  
3/60  
7/39  
1/87  
9/12 

22349  
14437  
8710  
5727  
4988  
739 

53  
8/64  
8/52  
2/47  
8/85  
2/14 

17853  
11574  
6114  
5460  
4686  
774 

62  
2/61  
8/50  
2/49  
2/88  
8/11 

15994  
9789  
4974  
4815  
4248  
567 

  یئت روستاجمعیّ
  ساله وبیشتر  دهتجمعیّ

  الت غیر فعّجمعیّ
  الت فعّجمعیّ
  ت شاغلجمعیّ
 ت بیکارجمعیّ

دی
صا
ت اقت

رک
مشا

  

1/50  
5/26  
4/23 

2841  
1533  
1399 

59  
20  
21 

2825  
1015  
1148 

5/59  
31  

5/9 

2788  
1449  
449 

5/71  
19  

5/9 

3036  
808  
404 

  بخش کشاورزی
  بخش صنعت
غال بخش خدمات

اشت
ب 

رکی
ت

 

32ص ) 1381(ریزی  و پژوهش مدیریت و برنامه عالی آموزش ۀسسّؤم: مأخذ



  

 ، کارکرد اقتصادی خواهد داشت تا با دستیابی بـه چـارچوبی مناسـب             ۀی از دریچ  ئ مقاله نیز نگاهی به جوامع روستا      این
  :گیرد ضرورت پرداختن به این مقوله از دالیل زیر نشأت می. ت را ارائه کندهای خروج از این وضعیّ راه
های درونی آنها در  ت و حصول به شناختی عمیق از قابلیّیئقاط ضعف جوامع روستاضرورت پرداختن به ن -

  ؛ و دوام این نقاطء در جهت بقا و اصولی و منطقی از منابعراستای استفادۀ
در راستای حفظ منابع ی های جغرافیایی در نواحی روستائ  استفادۀ مناسب از زیرساخت، دیگرضرورت -

 های طبیعی است؛ گیری مطلوب از توان محیط و بهره

سازی منابع  عهای کشاورزی جهت تنوّ تالیّل یا جانشین برای فعّی مکمّهای درآمدزائ رداختن به شیوهپ -
ی و مرهمی بر جات بخش اقتصاد فعلی جوامع روستائتواند ن  درآمد و اشتغال که بدون شک می،تمعیش

 ت باشد؛ها جهت حفظ و نگهداشت جمعیّ ناتوانی این مکان

ای در قلمرو روستاها  کدیگر ابزاری برای رسیدن به توسعۀ پایدار ناحیهکنار ی فوق در انۀگ های سه ضرورت -
 راهکارهای استفادۀ بهینه از منابع ، در این جوامعروند که ضمن اصالح روابط بین انسان  و محیط بشمار می

  .کند های غیر کشاورزی را نیز ارائه می موجود و نحوۀ استفاده از پتانسیل
  

   نظری تحقیقمبانی 
 تحلیل ساختاری و تحلیل ،تکوینیلیل ت:  مبتنی بر سه نوع تحلیل است،شود تحقیقاتی که در جغرافیا انجام می

 آن در در جغرافیا یک عادت باستانی است و مبادی) کارکردی(بررسی و تحلیل نقشی "در این بین . کارکردی
ها مطرح   سیستمۀهمراه با قاعده مندی نظریی  نیز احیاء کارکردگرایشود که اخیراً شناسی یونانی یافت می جهان

هایی  ز در مطالعات علمی خویش در زمینهجغرافیدانان از گذشته تا به امرو. )58 ص ،1378 بهفروز ("گردیده است
 ص 1377 شکویی(اند   و مفاهیم کارکردگرایی بهره جسته مباحث فلسفی و تجربی از اصول، روش کار،چون تئوری

198.(  
در . های متفاوتی انجام شده اسـت       جوامع از جهات مختلف و جنبه       نیز ان و  انس ،ها  پدیده 1)کارکرد (بررسی نقش 

 و 4 آشـکار  کارکردهـای ،)1368الیاسـی   (3و بیرونـی  2یهایی چون کارکرد درونـ     ل این مفهوم به تقسیم بندی     سیر تحوّ 
ی توسلّ (9 کارکرد مناسب و نامناسب،)1379ترز  ری (8 و اجتماعی  7 فیمابینی ،6 کارکرد فردگرایانه  ،)1370لیتوسّ (5پنهان

                                                 
1- Fimctopn   
2- inside. F. 
3- outside. F. 
4- mpmofest. F. 
5- latemt. F. 
6- omdovodia;ostoc. F. 
7- interpersonal. F. 
8- Social. F. 
9- Disfunction. F. 



  

 

نمائیم کـه     برخورد می  )1373دولفوس   (4و بالفعل  3ه کارکرد بالقوّ  ،)1377شبلینگ   (2 انتزاعی و 1عینی کارکرد   ،)1370
هـای   برحـسب مـسائل جغرافیـایی و ویژگـی        . باشـد  مـی ) کـارکردگرایی ( اصول این نگـرش      ق در مفاهیم و   نشانگر تعمّ 
ـ      ،تماعی اج -اقتصادی  تحـت عنـوان     "ت تقـسیم مکـانی نیـز دارنـد کـه عمومـا             مجموعه تقسیمات کارکردی فوق قابلیّ

  فـضایی  - کارکردهای فـوق مـستلزم نیازهـای مکـانی         ۀبنابراین هم . شوند  تفکیک می  6 و روستایی  5شهری کارکردهای
  .پردازد ای به توصیف و تبیین آنها می هستند که جغرافیا در قالب ناحیه

 با این حال اکثـر      ؛شناسی نیست   مردم شناسی و جامعه    ۀی مشابه شیو  ئ کارکردگرا ۀفیا اگرچه مدعی فلسف   اعلم جغر 
مـروری بـر عقایـد و افکـار         . بایـست کارکردگرایانـه دانـست      ین علم را به لحاظ شکل و قالب مـی         کارهای تجربی درا  

ه ری از سوی اندیشمندان این علـم صـحّ        عنوان یک مکتب فک    هی ب ئ دو قرن اخیر بر پذیرش کارکردگرا      جغرافیدانان در 
 آن از همـه   ازهای چندی وجـود دارد کـه چهـار نـوع           ها و دیدگاه   ی نیز روش  ئدر رابطه با مطالعات روستا    " .گذارد می

ت یا بررسی مناسبات بیرونـی و   روش یا دیدگاه مرکزیّ    ، دیدگاه کالبدی  ،روش یا دیدگاه اکولوژیک    .تر است  معروف
ـ  : رخی محورهای مطالعـاتی عبارتنـد از   ب،بر مبنای روش چهارم. گاه کارکردی باالخره روش یا دید    ت و سـاخت جمعیّ

 ،های تولیـدی   شیوه ت و اشکال مختلف مالکیّ   ،الت بوجودآمده در آن   انواع کشت وتحوّ   ،نظام سلسله مراتبی اجتماعی   
  )6 ص ،1369 نااتو (" اجتماعی و سازماندهی نظام آبیاری-ساختار اقتصادی

التی کـه از گذشـته تـا بـه امـروز             اجتماعی و همچنـین تحـوّ      -ی به تناسب ساختار اقتصادی      ئنتگاه روستا هر سکو 
در چهـار مـورد      را  آن تـوان  بندی متعارف مـی    صی است که در یک تقسیم      دارای کارکردهای مشخّ   ،خود دیده است   هب

، ص  1377سـعیدی   (  تولیـدی  -تصادی   استراحتگاهی و اق   - تسهیالتی، ارتباطی    -کرد سکونتی، خدماتی    ر کا :برشمرد
و اقتصادی  سی اجتماعی، سیا-رهنگیبندی دیگر کارکرد روستاها را در مواردی چون سکونتی، ف در یک تقسیم). 52
، ص  1374بهفروز  (ی جهان است    ئ سیمای روستا  ترین کارکرد اقتصادی   توان دانست که در این بین کشاورزی مهم        می

. هایی با یکدیگر دارند  اسر جهان یکی نبوده و تفاوت     ی در سر  ئ کارکرد جوامع روستا   ،ها بندی علیرغم این تقسیم  ). 252
ی چون تولید محـصوالت کـشاورزی،   ئ روستاها دارای کارکردها،دولفوس معتقد است که در یک کشور توسعه یافته     

  ).58، ص 1370دولفوس (باشند ت و گذران اوقات فراغت میسکونت جمعیّ
ی چـون تولیـدی،     ئهـا   کارکرد اقتصادی روستاهاسـت کـه در نقـش         ،های فوق  بندی  تقسیم کارکرد مشترک تمام  

ترین و   کشاورزی از قدیمی،در این بین. دهد ام اقتصادی روستاها را شکل میای بهم پیوند خورده و نظ تبدیلی و مبادله 
 نقش قابـل    1950 ۀ قبل از ده   ۀعات مربوط به اقتصاد توس    گر چه در نظریّ   . اثرگذارترین بخش اقتصادی در روستاهاست    

                                                 
1- Objective. F. 
2- Abstract. F. 
3- Potential. F. 
4- Presence. F. 
5- Urban. F. 
6- Rural. F. 



  

 ۀات مربـوط بـه رشـد و توسـع          به بعد نظریّ   50 ۀ از ده  لیکن ؛)1987لیتل   (ل نبودند ئای برای بخش کشاورزی قا     مالحظه
 ۀی و توسـع   ئ روسـتا  ۀ پیونـد بـین توسـع      1.اقتصادی به نقش انکارناپـذیر کـشاورزی در فرآینـد توسـعه اعتـراف نمودنـد               

های توسعه   ت کشاورزی یکی از اولویّ    ۀی در جهان، توسع   ئه روستا ت قابل توجّ  ه به جمعیّ  کشاورزی باعث شد تا با توجّ     
ـ 3 ، حفاظت2برداری از منابع ی چون بهره یها در این راه، مدل   . م باشد ویژه در کشورهای جهان سوّ     هب ، نـشر یـا   4ت، موقعیّ

  ).1990آشیر ( د کشاورزی مطرح شۀ و نوآوری القایی برای توسع6پربازده های ، نهاده5اشاعه
امروزه . دهد تأثیر قرار می کم و بیش این جوامع را تحت  بخشی از کارکرد اقتصادی روستاهاعنوان هصنعت نیز ب

های شغلی، تقویت  ن و برای رسیدن به اهدافی چون افزایش فرصتهایی مدوّ شدن روستاها در قالب برنامه صنعتی
های اساسی و کاالهای   نهادهۀفرآوری تولیدات کشاورزی و تهیّ ،)1984یونیدو  (اقتصادی و افزایش درآمد روستائیان

های زیادی مطرح  در راستای این اهداف، تئوری. شود انه دنبال میمجدّ) 1379طاهرخانی ( یئ روستاۀمصرفی جامع
 مبتنی بر ، دیدگاه)1988 نابخوندان - همچنین،1373اسمیت و لیبراکی( جمله دیدگاه تکامل گرایانه شده که از آن

 )1970جانسون  ( صنعتیۀ پیوند و توسعۀیّ، نظر)1375 ثسای(ین لوئیس ئ به پاۀ رخنۀ، نظریّ)1381زولتان(زداییتمرکز
 فوق خالصه ۀها تنها در چند جمل ات مربوط به این تئوریگرچه ادبیّ. دباش می  )1983ساتو  (و مدل پیمانکاری

  . 71شود نمی
هی ی کمک شایان توجّئزی درآمد و معیشت در جوامع روستاسا عکه به تنوّهای اقتصادی  تالیّدر بین فعّ

طور سازمان یافته از اواخر قرن نوزدهم و از نواحی کوهستانی آلمان با  هرسد ب نظر می گردشگری است که ب،نماید می
به دالیل مختلف ی ئنقش گردشگری در اقتصاد روستا .)1998یاتاکا  (قلمروهای ساحلی فرانسه سرچشمه گرفته باشد

 حمل و نقل در حال گسترش بوده و این بخش در حال تبدیل شدن به یک ۀژه افزایش ارتباطات مکانی و توسعی هو ب
های  بهتوان در مواردی چون جاذ های گردشگری روستاها را می جاذبه. ی استئمنبع اقتصادی مهم در نواحی روستا

) 1990جونز  ( اجتماعی بر شمرد-های فرهنگی  ی اقتصادی و جاذبهها معماری، جاذبهۀ زیستی، ساخت و ساز و شیو
د اقتصادی،  گو اینکه افزایش گردشگران از بع؛کشاند ی میئسمت نواحی روستا ه را بای گردشگران طور فزاینده که به

ه این بخش های مربوط ب ریزی کند که برنامه  پیامدهای مثبت و منفی در روستاها ایجاد میاجتماعی و زیست محیطی
  ).1380 شارپلی(متمرکز است گیری از تبعات مثبت آن  بر کاهش اثرات منفی و بهره

                                                 
 ،)1967(، کارول)1964(، تئودور شولتز)1962(وفی ، رانیس)1962(، انک)1961(، جورگسینون)1957(ات دانشمندانی چون وارنیر نظریّ-1

اقتصاد کشاورزی و ): 1377(آرشیر کارل و استاز، جان:  بیشتر به منبع زیر مراجعه کنیدۀبرای مطالع. اند از آن جمله) 1967 کریشنا(و ) 1973(باراکلف
  . اقتصادی ۀفرآیند توسع

2- The Resource Exploitation . M .  
3- The Conservation . M . 
4- Location . M . 
5- The Diffusion . M . 
6- The High Ray off  Input . M . 
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های   بخشۀافیایی و کارکرد هماهنگ و یکپارچهای جغر تی به تبع قابلیّئل فوق، اقتصاد روستائه به مسابا توجّ
که به تناسب   گو این؛ی برداردی مهمّها سازی درآمد، اشتغال و معیشت گام ع اقتصادی قادر است تا در راه تنوّمهمّ

  .ها یا الگوهای رشد یک بخش متفاوت خواهد بود  شرایط جغرافیایی، گزینش بخش پیشرو اقتصادی و همچنین مدل
  

  
  ات و روش تحقیقفرضیّ
  :های اصلی تحقیق عبارتند از هفرضیّ

  .داری وجود دارد  معنیۀطناحیه رابتی های جمعیّ بین ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی و ویژگی -الف
داری وجود    معنی ۀفرستی رابط   نرخ بیکاری و مهاجرت     بین درآمد ناخالص اقتصادی روستاهای ناحیه با        که رسد  بنظر می  -ب

  .دارد
  . ل اقتصادی روستاها را فراهم خواهد کرد تحوّۀهای جغرافیایی ناحیه زمین تبرداری از قابلیّ  بهره-ج

گیـری شـده     های جغرافیایی یعنی تحلیل همبستگی بهره      متداول در بررسی  ۀ  م از شیو   دوّ ل و ات اوّ در بررسی فرضیّ  
 ) خـانوار  3110( نفـر    043/14  پارچـه آبـادی مـسکونی بـا        چهـل  آماری مورد نظر در این پـژوهش شـامل           ۀجامع. ستا
ایـن ناحیـه بـا      . اسـت  سیاسی قلمرو آن منطبق بر بخش خورگام شهرستان رودبار           -باشد و بر مبنای تقسیمات اداری      یم

ـ   کیلومتر مربّ  296 هـا و منـابع    تع وسعت در شرق شهرستان واقع شده و بر اساس مطالعات صورت گرفته با داشـتن قابلیّ
  .ک و پویایی اقتصادی بهتری برخوردار شودرا دارد که از تحرّ  توان آن،اقتصادی راکد

 " همبـستگی  " و " توصـیفی  "بنـای روش از نـوع        و بـر م    "  کـاربردی     "پژوهش انجام یافته از نظر هدف از نوع         
. گیری شـده اسـت     بهره) اعم از اسنادی و میدانی    (اعات  آوری اطلّ  های مرسوم جمع   برای انجام مطالعه از شیوه    . باشد می

ای به بررسی مبانی نظری و سوابق مطالعاتی موضوع مورد بحث پرداخته شده و بـا اسـتفاده        در بخش مطالعات کتابخانه   
ود در خـصوص  اعـات موجـ   موضوع تحقیـق و همچنـین بـا بررسـی اطلّ    ۀ مطالعات قبلی انجام شده در زمین  ها و  هیّظراز ن 
های مثبـت مـورد بحـث و بررسـی           های اقتصادی روستاهای ناحیه برای ایجاد حرکت       تها و قابلیّ    مطالعاتی، زمینه  ۀناحی

 ه با استفاده از   لیّاعات اوّ اطلّ. ه بهره گرفته شده است     و و ثانویّ   هلیّاعات اوّ  از اطلّ  در بخش میدانی مطالعه   . گرفته است قرار  
 گذشـته، و نحـوه و چگـونگی انجـام            ده سـال   العاتی چون میـزان مهـاجرت طـیّ       ه اطّ  پرسشنامه و برای دستیابی ب     چهل
) ریـالی (اقتصادی تولید و ارزش ۀاعات مربوط به هزینی اقتصادی، میزان تولید انواع محصوالت تولیدی، اطلّ   ها تالیّفعّ

ـ (م اعـات دسـت دوّ  که اطلّ نآضمن . محصوالت تولیدی بوده است   ویـژه   هبـ (نیـز بـر اسـاس محورهـای مطالعـه      ) هثانویّ
سـر و جهـاد       مرکـز خـدمات کـشاورزی، بـره         خـصوصاً  از طریق مراکز اداری و سازمانی ناحیه      ) های اقتصادی  شاخص

آوری شـده   جمع) دهستان و روستا در سه سطح بخش،     ( ت موجود اعاکشاورزی شهرستان رودبار و بر مبنای آخرین اطلّ       
  .است



  

 گیـری  بهـره در این روش بـا  . ه شده است ها از تحلیل همبستگی استفاد     هها و اثبات فرضیّ    برای تجزیه و تحلیل داده    
یـه بـه    ت کـشاورزی ناح   اعات کسب شده در رابطه با قیمت انواع محصوالت تولیدی ناحیه، ارزش ریالی تولیـدا              از اطلّ 

ـ           ) به عنوان واحد تحلیل     ( تفکیک روستا    میـزان  (تـی   ر بـا پارامترهـای جمعیّ     محاسبه شده و سپس ارتبـاط بـین ایـن متغیّ
عـالوه بـر آن بـر       . مورد محاسبه قرار گرفتـه اسـت      )  و نرخ اشتغال   70 - 81 ۀت، نرخ رشد، میزان مهاجرت در ده      جمعیّ

ـ    ،های آماری حاصل از مطالعات میدانی      اساس یافته   شـده و  ط اقتـصادی در هـر روسـتا نیـز محاسـبه            میزان درآمد متوسّ
  .هر روستا و میزان مهاجر فرستی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است) 1375(ارتباط آن با نرخ بیکاری 

ـ   (Excelهـای   افزار پردازی با استفاده از نرم ات آماری و داده عملیّ ۀیّکلّ  Spssو )  جـداول و نمودارهـا  ۀبـرای تهیّ
ـ   ر اطلّ  به منظور بیان مصوّ    عالوه بر آن  . انجام گرفته است   Windows حتت افـزاری    از محـیط نـرم     ، نقـشه  ۀاعات و تهیّ

Autocadگیری شده است  بهره.  
  

  :ها بحث و یافته
 خورگام از نظر اکولوژیک یک قلمرو کوهستانی با توپوگرافی نـاهمگون اسـت کـه عوامـل طبیعـی آن از                      ۀناحی

 ،ای در شــکل گیــری گیــاهی نقــش عمــده  منــابع آب و پوشــش، اقلــیم، ســاختار زمــین شناســی،هــا جملــه نــاهمواری
ـ  296ناحیه با دارا بـودن      این  .  معیشت و پتانسیل های روستاها دارند      ،شناسی ریخت  درصـد   5/11(ع وسـعت     کیلومترمربّ
ا در خـود جـای داده       ر) ی شهرستان ئت روستا  جمعیّ  درصد کلّ  23(ت   نفر جمعیّ  14043حدود  )  مساحت شهرستان  کلّ

الت روند تحوّ . باشد  نفر می  351ت هر روستا     جمعیّ ۀسرانی ساکن بوده که     ئ روستا ۀ نقط  چهل ت در که این میزان جمعیّ   
را می توان بـه دو مقطـع تقـسیم          ) 1 ۀجدول شمار  (1381 تا   1345 از سال     نرخ رشد روستاهای ناحیه    ۀتی و محاسب  جمعیّ
  :کرد

یابـد و مقطـع     مـی دامـه ا 13 65 شروع و تا سال 1345ت ناحیه افزوده شده که از سال یّ که بر تعداد جمع  اوّل مقطع
شـود و تـا      ت ناحیه آغاز مـی     جمعیّ ۀ یابند نزوله و سیر    ف شد ت متوقّ که روند افزایش جمعیّ   ) به بعد  1365ل  از سا (م  دوّ

ـ   . به امروز ادامه دارد    ـ  " دچـار نوسـان شـد و تقریبـا         1369 خـرداد    31دنبـال وقـوع زلزلـه        هت بـ  روند افزایش جمعیّ  ۀ کلیّ
 ف شـده  متوقّ 1369ت در سال    سیر صعودی جمعیّ  .  غم انگیز قرار گرفت    ۀتی آن تحت تأثیر این واقع     های جمعیّ  شاخص

ـ      ) 1381مطالعات میـدانی    ( نفر   843 و متعاقب آن با کشته شدن تقریباً        1375ت ناحیـه در سـال       و مهـاجرت وسـیع جمعیّ
  .رشماری قبلی کاهش یافت نفر نسبت به س2337حدود 

  



  

 

  )1345-1381( خانوار و بعد خانوار در بخش خورگام به تفکیک دهستان،تجمعیّ -2جدول 
 بخش خورگام دهستان خورگام دهستان دلفک

 تجمعیّ خانوار ربعدخانوا تجمعیّ خانوار بعدخانوار تجمعیّ خانوار بعدخانوار
  

   شرح

9/4 638 3147 8/4 1570 7593 8/4 2208 10736   1345 

9/4 796 3975 5 1890 9458 5 2686 13433   1355 

4/5 973 5271 1/5 2098 11109 2/5 3071 16380 1365 

5/4 948 4347 4/4 2162 9696 5/4 3110 14043   1375 

5/4 890 4000 3/4 2220 9641 3/4 3119 13641   1381 

  هــــای شهرســــتان رودبــــار   و فرهنــــگ آبــــادی1375 و 1355 ،1345گــــیالن هــــای اســــتان   فرهنــــگ آبــــادی،مرکــــز آمــــار ایــــران: مأخــــذ 
  .1381 ، بهداشت و درمان شهرستان رودبارۀشبک).  1365(

 
نمودار 1 - تغييرات جمعّيت ناحيه به تفكيك سالهاي سرشماري و دهستان       
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انـد کـه از ایـن تعـداد          ت قـرار داشـته    الیّ فعّ  درصد در سنّ   3/75ت ناحیه    جمعیّ  از کلّ  ،1375طبق سرشماری سال    

ـ       5/75ال این ناحیه نیـز      ت فعّ در ترکیب جمعیّ  . اند ال بوده ه غیرفعّ ال و بقیّ  عّف)  درصد 27( نفر   2859 ه  درصـد شـاغل و بقیّ
 7/41 درصد در بخش صـنعت و        14 ، درصد در بخش کشاورزی    3/44ت شاغل ناحیه    در ترکیب جمعیّ  . بیکار بوده اند  

  .اند درصد در بخش خدمات مشغول بوده
 ۀ اقتصادی نامأنوس با جامعـ      نشان از رشد یک بخش     ،اغلین این بخش  ازدیاد مشاغل خدماتی و افزایش درصد ش      

  بخـش مرکـزی      ،های ارتباطی بـه بخـش عمـارلو         تقاطع راه  قرارگیری ناحیه در محلّ   . در دا  خورگام ۀی در ناحی  ئروستا
ـ        تالیّو رشد فعّ  ) شهرستان سیاهکل (بخش دیلمان    ،)شهرستان رودبار ( یـستی  هـای تور   تهای تجـاری وخـدماتی و قابلیّ

  .در افزایش درصد شاغلین بخش خدمات تأثیر بسزایی داشته است) شود طور بهینه نیز از آن استفاده نمی هکه ب( ناحیه



  

 5117 تولید   ، هکتار زمین  4117 و بر فضایی حدود      1381اعات سال   کارکرد بخش کشاورزی ناحیه بر مبنای اطلّ      
ضـمن  . ای بـوده اسـت      محصوالت صیفی و نباتـات علوفـه       ،زی تن سب  772 و ، تن حبوبات  434 ،)گندم و جو  (ات  تن غلّ 

 مطالعـاتی در  ۀجایگـاه ناحیـ  . فندق تولید شده است    تن   79 تن گردو و     237 هکتار فضای باغی ناحیه نیز       154که در    نآ
ـ  گـردو و فنـدق اهمّ      ، حبوبـات  ،دهد که این قلمرو در تولید برخی محصوالت مثـل جـو              ستان نیز نشان می    شهر کلّ ت یّ

  .باشد  درصد می5/25 و 5/67 ،21 ،31تیب تر ه داشته و سهم خورگام از تولیدات فوق بزیادی
 در کـلّ  .  مطالعـاتی دارد   ۀهای زراعی در ناحی    تالیّ همزیستی دیرینه ای با فعّ     ، معیشت ۀعنوان یک شیو   هدامداری ب 

شود که این    ها نگهداری می   از فرآورده های آن     رأس دام بزرگ برای استفاده     8395 رأس دام کوچک و      21720ناحیه  
های جنبی  تالیّزنبور داری نیز از جمله فعّ. شود های شهرستان رودبار را شامل می     دام  درصد کلّ  15 و   9ترتیب   همیزان ب 

باشد که بر این اسـاس   می کیلو عسل 5/1 کلنی زنبور و با میانگین 742 خانوار بهره بردار و 62در ناحیه است که شامل  
 ۀدر جـدول زیـر ارزش اقتـصادی تولیـدات عمـد     .  کیلوگرم عسل در ناحیه تولید می شود1051ط سالیانه   طور متوسّ  هب

ارزش ریـالی ناخـالص       )3( ۀبـر مبنـای محاسـبات جـدول شـمار         . اسـت کشاورزی ناحیه به تفکیک دهستان بیان شده        
ـ است که نقـش و اهمّ      ارزش ناخالص بخش کشاورزی ناحیه        درصد کلّ  66ت دامداری حدود    الیّحاصل از فعّ   ت ایـن   یّ

 م و محـصوالت بـاغی و      دوّۀ   درصـد در رد    8/26ولیدات زراعی با    ت. دهد در سازمان اقتصادی ناحیه نشان می     ت را   الیّفعّ
  .های بعدی قرار دارند درآمد حاصل از زنبورداری در رده

  

  .کیک دهستان مطالعاتی به تفۀتولیدات کشاورزی ناحی) مد ناخالصدرآ(  ارزش اقتصادی -3 جدول
 شرح زراعی باغی دامی زنبورداری جمع کل

 ارزش ریالی 5/8084 2/1971 19948 20 7/30023

 درصد 27 5/6 44/66 06/0 100
 خورگام دهستان

 ارزش ریالی 2724 8/871 6661 7/16 5/10273

 درصد 5/26 5/8 8/64 2/0 100
 دلفک دهستان

 یالیارزش ر 4/10808 2843 26609 7/36 2/40297

 درصد 8/26 7 11/66 09/0 100
 خورگام بخش

  .هر محصول انجام شده است) 1381قیمت فروش سال (محاسبه بر مبنای میانگین ارزش ریالی  *    
  



  

 

ي زراع
27%

اغي  ب
ي7% دام

66%

ورداري زنب
0.09%

  
  

خـود   ه درصد شاغلین اقتصادی را بـ 14 کارکرد ناحیه ضعیف بوده و این بخش تنها   ،های صنعتی  تالیّ فعّ ۀدر زمین 
فر مشغول به کار     ن 170 واحد صنعتی وجود دارد که در این تعداد واحد کارگاهی            36 ناحیه   در کلّ . جذب کرده است  

ـ       )  صـنایع   درصـد کـلّ    47( این صنایع از نوع غذایی       ۀقسمت عمد . هستند کـه برحـسب    اسـت   زی  و صـنایع چـوب و فلّ
ولیدی  و فرآوری برخی محصوالت ت موجود شکل گرفتهۀلیّاوّ ه به دسترسی به منابع و موادّ     نیازهای روستائیان و با توجّ    

  .ل مورد نیاز آنان را به عهده دارندئروستائیان و ساخت برخی وسا
ـ   .ت در جذب نیروی شاغل در ناحیه است       الیّترین فعّ  بخش خدمات بعد از کشاورزی مهم      ه بـه نیـاز رو بـه         با توجّ

 نفر را 477 اشتغال ۀ زمین تا  توانسته است  1375 این بخش در سال      ،هی به خدمات عمومی و روزمرّ     ئت روستا تزاید جمعیّ 
 کـه از کـلّ     طـوری  ه بـ  ؛باشـد  ایی چون خدمات تجاری و آموزشی می      ه ه بیشترین تعداد شاغلین در زمینه     فراهم آورد ک  
  .اند  در خدمات آموزشی مشغول بوده درصد27 درصد در خدمات تجاری و 1/58بخش  شاغالن این

  

  
  
  
  

  )درصد(زش اقتصادی تولیدات کشاورزی ناحیۀ مورد مطالعه  ار-2نمودار



  

   پیشنهاداتۀگیری و ارائ  نتیجهو خالصه 
ـ     ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی و     ۀمحاسب ،بر اساس مطالعات انجام شده     ط روسـتاهای   برآورد درآمد متوسّ

م تحلیل شده که نتایج حاصـله در  ل و دوّات اوّت روستاها و در راستای فرضیّرهای جمعیّرها با متغیّ این متغیّۀناحیه رابط 
  .ص است مشخّ)5 و 4( ۀ شمارهای جدول

  ل اوّۀی فرضّۀورد بررسی و نتایج حاصل از محاسبرهای متغیّ م-4ل جدو
   رهامتغیّ

    نتیجه
  ضریب

 همبستگی
  سطح
            مستقل                 وابسته *دار معنی

  تعداد
 روستا

  رابطه دارد
  رابطه دارد
  رابطه دارد
 رابطه دارد

5/97%   
5/97%   
 95%   

95%  

465/0  
448/0  
322/0  
326/0 

  ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی
  ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزیۀسران
  ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزیۀسران
 ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزیۀسران

  )1345-75(تنرخ رشدجمعیّ
  )1375(ت میزان جمعیّ

  )1370- 80(میزان مهاجرفرستی
 )1375(نرخ اشتغال 

40  
40  
40  
40 

  )213،ص 1379حافظ نیا ( ) درصد نباید کمتر باشد95 سطح اطمینان از ، نباید بیشتر باشد و در مقابل05/0 آزمون خطا از حدّ(داری  سطح معنی *
  

  :دهد که  نتایج حاصل از این آزمون نشان می
  .  مستقیم وجود داردۀ ارزش ریالی تولیدات کشاورزی رابطت و کلّ بین نرخ رشد جمعیّ-الف
  . معکوس وجود داردۀارزش ریالی تولیدات کشاورزی رابط ۀو سران) 1375(ت  بین میزان جمعیّ-ب
  .دارد  معکوس وجودۀارزش ریالی تولیدات کشاورزی رابط ۀوسران )1365-75( بین میزان مهاجرت -ج
  . مستقیم وجود داردۀارزش ریالی تولیدات کشاورزی رابط ۀو سران) 1375( بین نرخ اشتغال -د
  

  م دوّۀیّ فرضۀورد بررسی و نتایج حاصل از محاسبرهای ممتغیّ -5جدول 
   رهامتغیّ

 نتیجه
  سطح
 دار معنی

  ضریب
 مستقل وابسته همبستگی

  تعداد
 روستا

  رابطه دارد
 رابطه دارد

5/97%   
5/97 %  

394/0 -  
347/0 - 

   روستاۀدرآمد سران
  روستاۀدرآمد سران

  )1375(نرخ بیکاری
 ) 1370- 80(مهاجرفرستی 

40  
40   

  
  : نتایج حاصل از این آزمون نشان می دهد که 

  .داری وجود دارد  معکوس و معنیۀی ناحیه با مهاجرفرستی آنها رابط بین درآمد ناخالص روستاها-الف
  .داری وجود دارد  معکوس و معنیۀخ بیکاری آنها نیز رابط بین درآمد ناخالص روستاها با نر-ب

   
ـ    ریزی  برنامهۀی در زمینئ درونی نواحی روستا تیّبلبا تأکید بر قا    هـای   ت در ایجـاد زمینـه  های توسـعه، تـوان و قابلیّ

تـوان انتظـار داشـت کـه         مـی ) م   سـوّ  ۀیّدر راستای فرضـ   (های زیر     ه بوده و با عملی شدن برنامه      مثبت اقتصادی قابل توجّ   



  

 

 ویـژه   به ت ناحیه ش یافته و در تناسب با میزان جمعیّ       ضمن کاهش نرخ بیکاری و مهاجرفرستی روستاها، درآمد نیز افزای         
  .ت بوجود آیدال، تعادل بخشی در اشتغال جمعیّنیروی انسانی فعّ

خـود   ه درآمـد روسـتاها را بـ        درصـد کـلّ    5/92تـرین رکـن معیـشتی ناحیـه اسـت کـه              مهم:  بخش کشاورزی  -الف
ک بودن قطعات زراعـی، فرسـایش خـاک،    های عمومی از قبیل کوچ     لیکن این بخش از برخی ضعف      ،اختصاص داده 

در ایـن راسـتا     . بـرد  رنج مـی  ز  های آبیاری مجهّ   های تولید کارآمد و فقدان سیستم      ی و شیوه  تأکید و تداوم برکشت سنتّ    
  :اقدامات زیر راهگشا خواهد بود

هـای   پتانـسیل  کشاورزی ناحیه دانست که علیرغم وجود        ۀترین موانع توسع   توان در ردیف مهم     کمبود آب را می    - 1
 بـا احـداث   تـا د شـو   در این ارتباط پیـشنهاد مـی  .گیرد ها صورت نمی برداری مناسبی از این توان  ه، بهره قابل توجّ 

 و همچنـین    1 سـیاهرود  ۀخـاکی بـر روی یکـی از شـعبات رودخانـ            کوچـک    یک بند انحرافی  و ایجاد یک سدّ       
دست یا حواشـی     ینئ هکتار زمین در پا    700ود   کردن حد   مشروب ۀ زمین ،اصالح و احیاء استخرهای طبیعی ناحیه     

  .این منابع فراهم آید
 گندم یا جـو، رعایـت تنـاوب    ۀ چون استفاده از بذرهای اصالح شد    هایی  نوآوری ،الت بخش کشاورزی   در تحوّ  - 2

د تی اثـرات مطلـوبی خواهـ    محـصوالت سـنّ  جـای  هزراعی، حذف آیش و جایگزین کردن محصوالت تجاری ب   
آزمایـشی کـشت شـده کـه در مـورد         صـورت    هتباط تاکنون محصوالتی چون کلزا و زعفران ب       در این ار  . داشت

  .تر عملی شود کشت این محصول در سطحی گستردهتا آمیز بوده و قرار است  تقیّزعفران موفّ
برخـوردار  ای که     متأسفانه در ناحیه   .های ناحیه است   تعنوان یک منبع تقریباً راکد از دیگر قابلیّ        ه پرورش ماهی ب   - 3

در ) ویـژه ماهیـان سـردآبی      هبـ (ت مربوط به پرورش ماهی      الیّ فعّ ،های دائمی است    استخر طبیعی و رودخانه    22از  
 پـرورش و تولیـد مـاهی یـک راهکـار چنـد              ۀگذاری در زمین   اضح است که سرمایه   و پر. آن بسیار ضعیف است   
ر مـصرف مـاهی، در صـورت سـازماندهی           مبتنـی بـ    ۀی و رواج الگوی تغذی    ئ بر درآمدزا  منظوره است که عالوه   

  .ه باشدعنوان یک مکان تفریحی نیز مورد توجّ هتواند ب مناسب می
کـه   طـوری  ه ب است؛تی موجود در ناحیه بسیار ضعیف       های صنع  تالیّدر حال حاضر فعّ   : بخش صنعت و معدن   ) ب

هـای صـنعتی اختـصاص دارد کـه          یبه کـاربر  )  اراضی ناحیه   درصد از کلّ   7/1(ع   متر مربّ  5248در بخش خورگام تنها     
ـ له و بـا در نظـر گـرفتن          ئه به این مـس    با توجّ . ت آنها در ایجاد شغل و درآمد ناچیز است        توان قابلیّ  هـای موجـود     تظرفیّ

  :شود پیشنهاد می
میـان و   2 هـاش  ،سـر  در برخـی روسـتاهای بـزرگ ناحیـه نظیـر بـره            ) های تولیدات دامـی    فرآورده(ی  ئ صنایع غذا  - 1

غربی ناحیـه ایجـاد     باجی در روستاهای جنو   ی و صنایع نسّ    شمالی و غرب   ۀنایع چوب در روستاهای نیم    کال، ص  پشته
ـ       ل زیست ئها با رعایت مسا    تالیّیابی این فعّ   ه مکان شود که البتّ   هـای اقتـصادی در      تمحیطی و در نظر گرفتن مزیّ

  .پذیر خواهد بود روستاهای فوق امکان

                                                 
  ها در متن اصلی تحقیق به تفکیک ذکر شده است صات و دالیل توجیهی این پروژهیابی جغرافیایی، مشخّ  مکان-1

 



  

 نفـر را    90 داماش کـه اشـتغال       ۀمانند کارخان ه( ناحیه   دّهای مستع  عدنی از چشمه  بندی آب م    بسته ۀان ایجاد کارخ  - 2
 اغلـب   ، مطالعـات صـورت گرفتـه      سبراسـا . رود های ایـن قلمـرو بـشمار مـی         تاز دیگر قابلیّ  ) فراهم کرده است  

 وجـود   برداری صنعتی از آنها به منظور شرب و مـصارف انـسانی            های ناحیه فاقد امالح بوده و امکان بهره        چشمه
  .دارد

ـ            تبرداری از ظرفیّ    بهره - 3   در ال هـستند نیـز از راهکارهـای مناسـب         های معدنی ناحیه کـه در وضـع موجـود غیرفعّ
 هـزار تـن در جنـوب ناحیـه     200 ۀمعـادنی مثـل سـرب و روی بـا ذخیـر      . درو تقویت اقتصادی و ناحیه بشمار می     

هـا هـستند      این تـوان   ۀ روستای گردویشه از جمل    زار تن در   ه 500 ۀآهک با ذخیر   و روستای جمل، سنگ   ) بزبره(
 منـابع و معـادن       کـلّ  ۀادار(ود   فرصت شغلی خواهند بـ     70برداری قادر به ایجاد      که برآورد شده در صورت بهره     

  ).1379 استان گیالن
هـای مهـم و منـابع راکـدی اسـت کـه        های گردشگری ناحیـه نیـز از جملـه تـوان          تقابلیّ:   بخش گردشگری   -ج  

هـای طبیعـی چـون اقلـیم         این ناحیه علیرغم داشتن جاذبه    . برداری مناسبی بعمل نیامده است     ه تاکنون از آنها بهره    فانمتأسّ
اندازهای جنگلی، شکارگاه درفـک و       های آب معدنی، غار اسپهبدان و آبدار، چشم        مناسب، استخرهای طبیعی، چشمه   

های باستانی کرفچال بین داماش و اماکن        طهون محوّ های تاریخی چ   گل زیبای و نادر سوسن چلچراغ و همچنین جاذبه        
در راسـتای تقویـت     . های اساسـی اسـت     های گردشگری دارای ضعف    در زیر ساخت  ... ای چون شاه شهیدان و       کهرمتبّ

  : پیشنهادات زیر ثمربخش خواهد بودبخش گردشگری
 ایجـاد   نیـز تی و استاندارد کردن آنها، و های ارتباطی ناحیه بر تطبیق مراکز پذیرایی با اصول بهداش          سازی راه  ایمن

کمتـر  (ت  مدّ ای کوتاه ه  سیاهرود و برخی استخرهای طبیعی ناحیه به عنوان طرح         ۀهای استراحتی در کنار رودخان     کمپ
، ایجاد یک مجتمـع توریـستی ییالقـی در مـسیر          )1مهای دوّ  خانه(تی تقویت و بهسازی منازل مسکونی موقّ      ،)سال از یک 
  .) سال3 تا 1(تمدّ های میان  طرحعنوان هدرفک ب
  .) سال10 تا 3(ت مدّهای بلند عنوان طرح ه توریسم زمستانی بۀایجاد اردوگاه گردشگری، توسع -

الت مثبت در فـضای اقتـصادی ناحیـه وجـود           زمینه برای ایجاد تحوّ   و   که شرایط    ابراز داشت ن  توا در مجموع می  
ـ              دد سرمایه تواند به م   داشته و اقتصاد در این ناحیه می       ال های دولتی یا خصوصی و با مشارکت مردم و نیروی انـسانی فعّ

  .های موجود از شرایط بهتری به لحاظ اشتغال، درآمد و معیشت برخوردار شود ساختناحیه و بهبود زیر
   

                                                 
1 – Second Home  

  . در ناحیه وجود دارد که اغلب آنها نیاز به بهسازی و مرمت دارند) سکونتگاه ثانوی( باب خانه فصلی 573براساس مطالعات میدانی حدود 



 

  
  ناحیۀ مطالعاتیعمومی نقشۀ موقعیّت 



 

  
  ناحیۀ مطالعاتیبندی جمعیّت   طبقهنقشۀ

  



  

 
 

  :خذ Ĥمنابع و م
  .نگاهی اجمالی به وضعیت صنعت و معدن در گیالن، )1379(اداره کل صنایع ومعادن استان گیالن -1
 مجـری دکتـر  . گـیالن  توریـستی اسـتان    طـرح جـامع  ،)1377(گـیالن   اسـتان  و ارشـاد اسـالمی     فرهنـگ   اداره کل  -2

 .دتقی رهنماییمحمّ
قیق علمی در علوم انسانی با تاکیـد بـر          های تح  شناسی و تکنیک    روش ،)1381( رحیم    آسایش، حسین مشیری،   -3

  .جغرافیا، نشر قومس
  . انتشارات انتشار،ات توسعه نیافتگی واقعیّ،)1368( حمید ، الیاسی-4
هـای   ی نوین در قالب دیدگاه    های روستائ   روند تکاملی مطالعات جغرافیایی استقرارگاه     ،)1368( فاطمه   ، بهفروز -5

  .17 جغرافیا شماره  رشد آموزش،ای  محیطی و ناحیه-انانس
  . دانشگاه تهران، فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا،)1378( فاطمه ، بهفروز-6
  .24 شماره ، رشدآموزش جغرافیا، نگاهی کوتاه به روستا ومکانیزم تحول آن در ایران،)1369(ضیا   حسن، توانا-7
  .رات سمت انتشا،شناسی های جامعه ریّه نظ،)1370( غالمعباس ، توسلی-8
  . نشر نیکا، ترجمه سیروس سهامی، تحلیل جغرافیایی،)1373( اولیویه ، دولفوس-9

 انتـشارات علمـی     ، ترجمـه محـسن ثالثـی      ،نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصـر       ) 1379( جورج   ، ریترز -10
  .)تهران(

  . انتشارات سمت، مبانی جغرافیای روستایی،)1375(اس  عبّ، سعیدی-11
  . آمار تعداد دام روستاهای بخش خورگام،)1381(دامپزشکی شهرستان رودبار  شبکه -12
  .ق انتشارات محقّ، ترجمه سیروس سهامی، جغرافیا چیست،)1377( ژاک ، شبلینگ-13
  .اعات جمعیتی روستاهای شهرستان رودبار به تفکیک اطلّ،)1381( شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار -14
 کـشت و صـنعت      ، مجله دام  ،وضعیت کشاورزی در برنامه سوم توسعه کشور      ) 1381(القاسم   ابو ، شریف زاده  -15

  .33شماره 
  . آستان قدس رضوی، جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی،)1377( حسین ، شکویی-16
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