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 چكيده

 روابط و عناصر بودن اجزا، دارا ، ضمناز آنان يك هر است كه مختلف هايزيرسيستم از ايمجموعه، فضاي روستا
 در تواندمي ،ييروستا فضاي يابيسازمان در ناموزوني يا موزوني .كنندمي يينتع فضاي روستا را يابيسازمان نحوه دروني،

نحوه  در، كشورهاي روستا فضاي ساماندهي در هاناموزونيمهمترين  از يكي ،حاضر حال در. كندجلوه هاي مختلفي  قالب
بافت مسكوني  اصالح براي تاكنون كه هاييسياست و راهكارها. استها استقرار بافت مسكوني روستا در حاشيه رودخانه

در  را هاآن با مقابله هايحلراه و مشكالت بروزداليل  يعني اند،بوده غالباً جزءنگر شده، ها ارائهروستا در حاشيه رودخانه
 به نگريضرورت جامع بر كيدأت با و سيستمي هديدگا از در بررسي حاضر، .اندكرده جستجو روستا سكونتگاهي زيرسيستم

 كيدأت شناسي تعيين حريم رودخانه در روستاهاآسيب در فضايي بردارهاي و هامؤلفه شناختر ب روستاها، در رودخانه مقوله
 .گيردمي قرار مطالعه مورد ييفضاي روستا يابيسازمان شناسيآسيب منظر از ،رودخانه رفتار شناسيآسيب يعني ،شودمي

رود در استان گلستان، ماسوله در استان گيالن، هاي گرگانتعدادي از روستاهاي حاشيه رودخانه پژوهش،جامعه آماري اين 
هاي جاجرود و كرج در استان تهران رودخانه و ايجرود در استان زنجان، اليجند در استان اصفهان، شاهرود در استان قزوين

هاي هادي آن در طرح هدايت و هاهاي حاشيه رودخانهسكونتگاه ساماندهيتحقيق،  نتايجبر اساس  .شودرا شامل مي
سوي  به را آن و بگذارد هاي روستاييبافت سكونتگاه اصالح بر پايداريآثار  تواندمي فضايي، نظم يك روستايي به سوي

 .كند مند هدايت رفتاري قانون
 

 .شناسي بيرودخانه، ديدگاه سيستمي، آس ،ييروستا، بافت روستا :ها كليدواژه
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 مقدمه
. ها شكل بگيرندهاي بشري در كنار رودخانهاكثر تمدناست كه شده موجب نياز انسان به آب 

استفاده  منظور بهطور فطري و تجربي آموخته بودند كه هب ،هاهاي اوليه با زندگي در كنار رودخانهانسان
آب و  ،هاي كهناز فرهنگ برخيها را دوست داشت و حتي در بايد رودخانه، طبيعيبهينه از اين منابع 

ها و با توسعه سكونتگاه. بخش مورد ستايش و احترام بودموجودي مقدس و حيات عنوان بهرودخانه 
و انسان با برداشت  پايان يافتاين دوستي  ،ها از رودخانههاي عمراني و دور شدن انساناجراي طرح

هاي تقاطعي سازي در حريم و بستر رودخانه، احداث سازهو ماسه از بستر رودخانه، خانهرويه شن بي
ها به مثابه موجودات رودخانه. را بر هم زدژيم متعادل و پايدار آن رو تعرض كرد ه رودخانه ب ...و 

در  ها،آنرژيم هيدروليكي ، رو از اينو  دهندواكنش نشان مياي هستند كه در مقابل اين تعارض زنده
از برخي وضعيت  ،در تحقيق حاضر. گيردبراي رسيدن به تعادل مجدد قرار مي ي خاصروند

  .گيرد، مورد بررسي قرار ميكه بافت سكونتگاهي آنها در نزديكي رودخانه قرار دارد هاييروستا
اين مناطق مسكوني در . ها قرار دارندهمسو با جهت رودخانه ،مناطق مسكوني مورد مطالعه

اي روستاها در امتداد مسير رودخانه تركيب استقرار خطي و زنجيره .نداارتفاع واقع شدههاي كمبخش
 . اندبه وجود آمده و اراضي مناسب متناسب با ظرفيت آب مراكز جمعيتي شكل گرفته و

 دليل بهو  استوجود آب و اراضي هموار  ،گيري مناطق مسكونيدر شكلمؤثر عامل مهمترين 
 .تا اراضي كشاورزي حفظ شوندكنند بسيار تالش ميساكنان روستا  ،اراضي كشاورزي ينقش حيات

 
 تحقيق اهداف

بافت  در مورد بررسي هايرودخانه جايگاه و تعيين اهميت بررسي حاضر، كليهدف 
  :اند ازاست و اهداف اختصاصي نيز عبارت هاي روستايي از نظر اجتماعيسكونتگاه

  ؛دهندگانپاسخ... سواد، شغل و  سطح آگاهي از -1

  ؛هانشينان رودخانهمشاركت حاشيه ميزان آگاهي از -2

  ؛موجود در استفاده از رودخانه اختالفات ختشنا -3
  ؛مديريت بادوام در استفاده از رودخانه هايزمينه -4

  ؛در تخريب رودخانه ثرؤمعوامل  -5
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  ؛هاجلوگيري از تبديل كاربري زراعي به مسكوني در حاشيه رودخانه هايروش -6

 .دهندگان و متغيرهاي مورد بررسيرابطه خصوصيات فردي پاسخ شناسايي -7
 

 پيشينه تحقيق 
ثير رودخانه در بافت أت ،طور خاصهتوان يافت كه بدر منابع تحقيقاتي موجود، پژوهشي را نمي

طور پراكنده مطالبي درباره نقش هها ب، در برخي آثار و پژوهشحالبا اين . را بررسي كندروستايي 
 .استفاده كردتوان از آنها كه مي شودمشاهده ميمراكز شهري ويژه ، بههارودخانه در ايجاد سكونتگاه

 »هاي آبيارياثر توسعه مناطق مسكوني در مجاورت كانال« با عنواناي در مقاله زماني اميد
با  مذكور، بر اساس نتايج تحقيق. را بررسي كرده استپاكدشت  -اي آبياري و زهكشي ورامينه شبكه

هاي مسكوني به حريم تدريج دامنه ساختمانههاي آبياري، بهاي اطراف كانالتوسعه روستاها و شهرك
محيطي برداري و نگهداري زيستل و مشكالت فراواني را از نظر بهرهئها نزديك شده و مساكانال

مورد بررسي قرار داده كلي  طوررا به ايجاد شدهو مشكالت  ئلمسا صرفاً بررسياين . است كردهايجاد 
 ).172: 1383اميدزماني، (است 

را بررسي سيالب  توسعه شهري وآثار رزاقي و تيموري در كارگاه فني همزيستي با سيالب، 
 انسان، بين ارتباط درباره جامعه آگاهي عدم، يلس بروز اصلي داليلاز  كه يكياند و نتيجه گرفتهكرده 

 رزاقي و تيموري،(اطالع ندارد  خود كارپيامدهاي  از جامعه عني، ياست محيط زيست و فرهنگ
بسيار زيادي  هايگذاريسرمايه با شهري توسعه و شهرنشيني كه داشت توجه بايد .)221: 1385

توجه  مورد كمتر تقريباً شهري هايآبروان مسائل عنيي ،كار از بخش اين كه در حالي همراه است،
 .گيردمي قرار

 مديريت در محلي جوامع مشاركت بر مؤثر عوامل بارهحسيني و همكاران دربررسي  هاييافته

 به مسافرت دفعات خانوار، اعضاي مستقل متغيرهاي بين كهه است داد خاك نشان و آب منابع پايدار

 با هاطرح انطباق ميزان طرح، به نگرش مثبت ميزان ها،طرح در روستاييان قبلي تجربه ميزان شهر،

 همبستگي به نياز اعتبار، كسب ها، انگيزهطرح اهداف از روستاييان آگاهي روستاييان، نيازهاي
 روستاييان مشاركت ميزان وابسته متغير با ،منابع طبيعي تخريب پيامدهاي از آگاهي ميزان و اجتماعي

 درآمد ميزان متغير بين و دارد وجود داريمعني و رابطه مثبت، خاك و آب منابع پايدار مديريت در
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 حاصل نتايج .دارد وجود داريمعني و منفي رابطه، مشاركت روستاييان ميزان با دوم شغل از حاصل
 نيازهاي با هاطرح انطباق ميزان خانوار، اعضاي تعداد متغير كه سه دهدنشان مي رگرسيون محاسبه از

 در روستاييان مشاركت ميزانبسته يعني وا متغير تغييرات از درصد 34 ،درآمد ميزان و روستاييان

  ).5:1386حسيني و همكاران ، ( كنندمي تبيين خاك را و آب پايدار مديريت
 يهابه بررسي مسيل »هاي جلوگيريها و راهآلودگي مسيل«عنوان با  طالعه خودآقارضي در م

، دفع شر جوندگان و حشرات ها،جلوگيري از آالينده منظور بهناحيه شهري و مسكوني پرداخته و 
  ).76:1386:آقارضي، ( بيان كرده است نكات فني

آباد و نقش هاي شهرستان خرمهاي شهري در مسيلسيالب هاينيز ويژگي همكارانيونسي و  
هاي اخير با رشد و توسعه در سال تحقيق،نتايج س بر اسا. اندرا بررسي كردهمديريت سيالب  آن در

، هاقسمتكه در بعضي يي تا جا ،شده تجاوزساخت و ساز در شهر، هر روز به حريم طبيعي مسيل 
توان مي ،همچنين با استفاده از نتايج اين تحقيق .به وجود آمده استاز مسيل اي بسيار تنگ آبراهه

 ).97:1386 ،همكارانونسي و ي( كرداعمال  مسيلاين نقاط پرخطر  مديريت سيالب را در
دهد كه نشان ميوي نتايج تحقيق . را بررسي كرده استهاي شهر مشهد مسيل نيزمهذب طالب 

براي جبران حداقل بخشي از كمبود فضاهاي باز شهري  آنهاها، پتانسيل تر مسيلبا شناخت دقيق
پراكندگي و حضور در  دليل بهاني مناسب آنها مك موقعيتاز توان ميبراي مثال، كه  شودمشخص مي

ايجاد  موجبكه  سخن گفتسطح شهر و نيز تفاوت در ميزان و مدت زمان جريان آب در آنها  همه
  ).135:1385 مهذب طالب،(شود برداري از آنها ميتنوع در نحوه استفاده و بهره

است  گرفتهيجه نت آب شهري، به چي در ارزيابي نگرش و نيات رفتاري شهروندان كاشانابريشم
از كيفيت آب ناراضي هستند و بيشتر  بيشتر آنهاكمبود آب نگراني ندارند،  ن در خصوصكه مردم كاشا

 ). 21:1382ابريشم چي، ( دارندجويي در مصرف آب صرفه مردم، نگرشي مثبت به
 
 ارچوب تئوريكچ

در توسعه  ، الگوهاسياسي عوامل مختلف محيطي، اقتصادي، فرهنگي و تأثيرگذاري دليل به
را در چهارچوب الگوهاي نظري و ذهني از  آنهاتوان سادگي نميه و ب هستندروستايي بسيار متنوع 

سازي ذهن و درك بهتر آنها به فعال توانندمي ولي از آنجا كه اين الگوها ،شده بررسي كردتعيين پيش
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همچنين هر يك از اين . رد بررسي قرار دادتوان آنها را با توجه به شرايط خاص موكمك كنند، مي
مهمترين الگويي كه . كنندميرا اقتضاء و شرايط مكاني خاصي  رنددا يمحاسن و معايب معين ،الگوها

به  ،پارادايم توسعه پايدار روستايي است كه براي جلوگيري از اطاله كالم ،در تحقيق حاضر كاربرد دارد
 .شودتشريح ميلعه اختصار با توجه به موضوع مورد مطا

هاي علمي و است و در اكثر رشته به كار رفته ،ميالدي 1980 هدر اواخر ده ،توسعه پايدارمفهوم 
 قرار داردتوسعه پايدار، ديدگاه رشد اقتصادي پارادايم  مقابل در. گيردمورد استفاده قرار مي كاربردي

توسعه پايدار . شودميتأكيد برداري نامحدود از منابع طبيعي و تبديل آن به مواد و كاال بهرهدر آن بر كه 
توانايي  به خطر افتادنبدون  ،نيازهاي نسل كنونيدر آن كه  تعريف كردفرايندي  عنوان بهتوان ميرا 

 هپيونددهند ،ديگر، توسعه پايدار عبارت به. شودميشان برآورده  هاي آينده در تأمين نيازهاينسل
رشد  در تضاد بااي چنين توسعه. هاي اقتصادي استمحيطي و اجتماعي با مقولههاي زيست جنبه

با خطراتي ي اين واقعيت است كه شيوه زندگي كنوني جامعه بشر بيانگرو  استاقتصادي ناپايدار 
  ).12: 1384 آبادي،خاتون( همراه خواهد بود

 رينتمهم كه داندمي متعدد هايبخش از مركب هاييفعاليت را روستايي توسعه ،واترسون آلبرت

: 1972، 1اكسين و سادنكر(است  روستايي فرد هر براي اجتماعي رفاه و اقتصادي حصول عوايد ،آنها
 در اساسي تغييرات مستلزم كه داندمي چندبعدي جريان را يافتگيتوسعه نيز 2تودارو مايكل ).195

 و كاهش نابرابري اقتصادي، رشد تسريع نيز و ملي نهادهاي ،مردم تلقي طرز اجتماعي، ساخت
 را روستايي توسعه پايداردر نهايت، . ) 136 :1363تودارو، ( است عدالتييب و فقر كردن كن ريشه

 ازد خو جامعه بهسازي براي مصمم روستاييان اقدام و مستمر تالش، هاانديشه نتيجه بلوغ توانمي
  .رد، تعريف كردگيمي تعلق آنها به كه ملي سهم از استفاده با و همياري خودياري خودآموزي، طريق

 و مكان دقيق كنترل و اداره با محلي جوامع هايظرفيت بر متكي ،روستايي توسعه پايدار آينده
 دقيق عملكرد ها،سرمايه تمركز و ارتباطات شدن جهانيفرايند  در .است منابع موجود از وريبهره

از . استيي فردگرا و خودكامگي با مقابله محلي، و نواحي روستاييپايدار  توسعه براي هاريزيبرنامه
 سازندگي در ابتكار قدرت عمل، كارآمد، هاياستراتژيا ب بايد توسعه پايدار روستايي مجموعه ،رو اين

 توسعه محلي، درك بايد روستايي توسعه جديد مديريت .باشد همراه شدهحساب سياستگذاري و
 
1  Axinn & Sudnakar  
2  Michel Toudaro 
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 اقتصادي، مشكالت بتواند و دهد قرار كار دستور در را مشاركت ويي گراجمع ابتكارها، بروز
 ).230:1386لنگرودي، مطيعي(را تحليل كند  روستايي فضاهاي محيطيو زيست اجتماعي

كننده پايداري فضاهاي تضمين ،يا سيستمي به مقوله توسعه پايدار روستايي جانبههمهنگاه 
استفاده از آب رودخانه براي كشاورزي هدف  فقطدر اينجا . بود خواهدها نيز مسكوني حاشيه رودخانه

نيست و كليه شرايط توسعه پايدار از نظر شرايط محيطي مطلوب، حفظ تنوع زيستي و هماهنگي و 
جه به با تو. توجه استطراحي بافت سكونتگاهي با ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي مورد 

مورد بحث قرار توسعه پايدار روستايي از ديدگاه اجتماعي حاضر، در مقاله  ،گستردگي موضوع
 .گيرد مي

 
 هامواد و روش

كيفي و كمي هستند، بايد به سنجش در مطالعه حاضر، از نوع به اينكه عوامل مورد  توجهبا 
توصيفي و  حاضر از نوع تحقيق ،رو از اين. پرداخت آنها توصيف وضعيت متغيرها و سپس به تحليل

در بخش . از دو روش اسنادي و پيمايش استفاده شده است ،در انجام اين پژوهش. د بودتحليلي خواه
 .است بررسي شدهاسنادي، منابع موجود براي تعيين متغيرها و ابزار مناسب براي سنجش آنها 

ها، ميزان حاشيه رودخانهارزش عرفي منازل مسكوني  ،متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق
هاي مديريت بادوام، عوامل مشاركت روستاييان، ميزان اختالفات موجود در استفاده از رودخانه، زمينه

مراحل مختلف پژوهش . شودرا شامل مي تبديل مزارع كشاورزي به بافت مسكوني و ثر بر تخريبؤم
آوري و ضوع و اهداف، جمعتحديد دقيق مو :بودبه شرح ذيل روش مذكور حاضر در چارچوب 

گيري متغيرها، تدوين اندازه منظور بههاي الزم اي، تعيين روش، ابزار و گويهاطالعات كتابخانه بررسي
براي سنجش روايي و پايايي پرسشنامه و اصالح آن، استخراج اطالعات و  آزمونپرسشنامه، انجام پيش

  .گيري و تدوين مقالهكامپيوتر و نتيجهتجزيه و تحليل آماري آنها با استفاده از 
ال ؤس 51اين پرسشنامه . شد اي تدوينپرسشنامه ،براي كسب اطالعات مورد نياز ،در اين تحقيق 
سنجش  منظور به. رسيدمورد  150 ، بهاالتؤمجموع س ،زيرمجموع آنها االتؤسكه با  داشتاصلي 

 ،روز 15مه تكميل شد و سپس بعد از گذشت پرسشنا 30روايي پرسشنامه با روش بازآزمايي، ابتدا 
 93/0 ،ضريب همبستگي بين اين دو آزمون .مذكور را تكميل كردندپرسشنامه ها، دوباره نمونههمان 
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همچنين براي ارزيابي ميزان سازگاري دروني . معنادار بود) α %=5(درصد  5كه در سطح  شدبرآورد 
بيانگر انسجام دروني سؤاالت و  وآمد  دست به %82 كه حدود محاسبه شدآلفاي كرونباخ  ،االتؤس

آوري شده وارد هاي جمعداده ،در مرحله نهايي. استقوت ارتباط بين آنها و طراحي مناسب پرسشنامه 
 .در دو سطح توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفت ،SPSSافزار نرم بارايانه شد و 

رود در استان گرگان يهابردار حاشيه رودخانههرهساكنين روستايي ب بررسي حاضر،جامعه آماري 
گلستان، ماسوله در استان گيالن، ايجرود در استان زنجان، اليجند در استان اصفهان، شاهرود در استان 

با توجه به گستردگي جامعه  ،در اين تحقيق. شودرا شامل ميقزوين و جاجرود و كرج در استان تهران 
 ،خانوار ساكن در اين روستاها 386ي، در مجموع نمحدوديت زماويژه هب هاي ديگرآماري و محدوديت

 بيان) 1(در جدول  مناطق مورد مطالعه،شده به تفكيك تعداد پرسشنامه تكميل. كردندپرسشنامه تكميل 
، ماسوله )درصد 6/23( رودهاي گرگانهاي حاشيه رودخانهسكونتگاه ،بر اساس اين جدول. شده است

 . بيشترين پاسخگو را دارند) درصد 8/15( و شاهرود )درصد 1/18(
 توزيع پاسخگويان بر حسب نام رودخانه: )1(جدول 

 درصدفراواني تعداد روستانام استاننام رودخانهرديف
 6/23 91 4 گلستان رودگرگان 1
 1/18 70 3 گيالن ماسوله 2
 8/15 61 3 قزوين شاهرود 3
 2/13 51 2 زنجان ايجرود 4
 9/11 46 2 تهران جاجرود 5
 8/9 38 2 تهران كرج 6
 5/7 29 1 اصفهان اليجند 7

 100 386 17جمع

 
 هاي پژوهشافتهي

 ايخصوصيات زمينه
برداري محدود  نشيني مبتني بر زراعت و بهره يكجا ،الگوي زيست غالب در محدوده مورد مطالعه

شان شكل  وجود منابع آب در محل استقرار فعلي دليل به ،منطقه روستاهاياز دام است و عمده 
 .  اند گرفته
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 است و 98معادل  ،دهد كه نسبت جنسي در كل محدودههاي جمعيتي نشان ميبررسي شاخص
 نرخ رشد جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در دوره سي. ميانسالي است هب ساختار سني جمعيت، رو

درصد ساالنه است كه پايداري جمعيت را نشان  5/1معادل افزايش تدريجي جمعيت و بيانگر ساله نيز 
را وضعيت نسبتاً مطلوب ميزان باسوادي جمعيت در اين مناطق  بررسي شاخص باسوادي نيز. دهدمي

روستايي مورد مطالعه  مناطقكه نسبت باسوادي در  طوريهب. دهدنشان ميدر مقايسه با مناطق مشابه 
جمعيت  ،1385 بر اساس نتايج سرشماري .استدرصد  6/70و   6/85براي مردان و زنان به ترتيب 

اين ارقام  .شودرا شامل ميزنان شاغل  درصد 38و  ان شاغلمردد درص 62حدود  ،فعال اين روستاها
 . زنان در نظام اشتغال مناطق مورد مطالعه است مهمجايگاه ويژه و بيانگر 

زمين كشاورزي  ،درصد پاسخگويان 1/10 ،)2( اساس جدول بر: مساحت اراضي كشاورزي
ميانگين زمين كشاورزي . هكتار است 1كمتر از  ،پاسخگويان 7/41مساحت زمين كشاورزي . ندارند

 .است 6/7راف معيار حهكتار با ان 9/2 ،پاسخگويان
و  دارندپاسخگويان منزل شخصي از درصد  1/90كه دهد نشان مي) 3(جدول : مالكيت مسكن

 .رايگان است صورت بهاستيجاري يا  ،مسكونيمنازل درصد  1/9
قيمت زمين مسكوني  ،)4(بر اساس نتايج جدول شماره : رودخانه حاشيه منازل عرفي ارزش

هزار ريال  260طور ميانگين حدود ههزار ريال تا يك ميليون ريال متغير و ب 100روستايي از متري 
 .  است

 توزيع پاسخگويان بر مالكيت مسكن: )3(جدول      ين كشاورزيتوزيع پاسخگويان بر حسب مساحت زم ):2(جدول 
 

  
 

 
 

 
 
 

درصدفراواني مساحت
1/10 39فاقد زمين كشاورزي

7/41 161 هكتار 1كمتر از 
9/24 96 هكتار 3تا  1 
3/15 59 هكتار 5تا  3
1/18 70 هكتار و بيشتر 5

 100 386 جمع

درصدفراواني وضعيت مسكن 

1/90 351 شخصي  

 1/9 35استيجاري يا رايگان

 100 386 جمع  
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 هاي مورد بررسي           قيمت اراضي مسكوني حاشيه رودخانه: )4(جدول 
درصدتعداد پاسخگو طبقات قيمت اراضي

 25 18 هزار ريال 100 -200

4/51 37 هزار ريال  200 - 300
 7/9 7 هزار ريال  300 - 500

 3/8 6 ريالهزار  500 - 700

 6/5 4 هزار ريال و بيشتر 700

 100 72 جمع

 
 مشاركت 

 را رودخانه قرار دارد تشان در مجاورميزان مشاركت روستايياني كه منازل مسكوني) 5(جدول 
بين سن پاسخگويان و  ،مطابق با اين جدول. دهداي پاسخگويان نشان ميحسب خصوصيات زمينه بر

بر ميزان مشاركت پاسخگويان افزوده  ،و با افزايش سن ردرابطه وجود دا ،ميزان مشاركت روستاييان
 ،است كه با وجود ضعيف بودن 07/0ميزان اين رابطه  ،پيرسون R بر اساس ضريب همبستگي. شودمي

ميزان . اندبيشترين ميزان مشاركت را داشته ،40/8افراد كهنسال با ميانگين . استاز لحاظ آماري معنادار 
كه با مشاركت روستاييان رابطه آماري  استاي از ديگر متغيرهاي زمينه ،ت اشتغاليت و وضعتحصيال

 .معناداري ندارد
 بوط بههاي مرمشاركت پاسخگويان در فعاليت ،مشخص است) 6( در جدولطور كه همان

 4/34( نظام تقسيم آبمورد در  ،بيشترين ميزان مشاركت. هاي مرتبط با رودخانه كم بوده استپروژه
كمترين ميزان مشاركت نيز . وجود دارد) درصد 7/19(و جلوگيري از ريختن زباله به رودخانه ) درصد

  .شودمشاهده مي )درصد 6/9(در ساماندهي رودخانه 
 بررسي اختالفات موجود در استفاده از رودخانه 

ابتدا ميزان اعتماد براي بررسي ميزان اختالفات موجود در استفاده از رودخانه سعي شده است 
 ارزيابي شوداي و سپس ميزان روابط و تعامل فردي، گروهي و شبكه گيرداجتماعي مورد بررسي قرار 

 .تر مورد سنجش قرار گيرددقيق طور، بهموجودميزان اختالفات  ،تا بدين وسيله
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ارگزاران ك ديگران دور و  اجتماعي از سه شاخص اعتماد به ديگران نزديك، اعتمادبراي سنجش 
 اي است كهخانواده حوزه  شاخص اعتماد به ديگران نزديك، خصوصدر . دولتي استفاده شده است

زيادي به بسيار  اعتمادتمامي پاسخگويان وجود دارد و بر اين اساس، بااليي از اعتماد در آن  ميزان
ديگران نزديك آنها  كهدارند هايي پاسخگويان اعتماد كمتري به ساير گروه. هايشان دارندخانواده

 6/38درصد به دوستان،  9/44درصد پاسخگويان به خويشاوندان و نزديكان،  3/91. شوندمحسوب مي
درصد نيز به  8/11و  كسبهدرصد نيز به  6/4درصد به اهالي روستا،  6/4درصد به همسايگان، 

 ). 7جدول . (كارمندان دولت اعتماد بااليي دارند
 ايروستاييان بر حسب خصوصيات زمينه ميزان مشاركت: )5(جدول 

 سطح معناداري مقدار آماره ميانگين ايخصوصيات زمينه

 سن

20-30 4/4 

R 073/0 009/0 
30-40 2/4 

40-50 6/4 

 4/8 سال 50بيش از 

ميزان تحصيالت

 7/6 سواديب

 437/0 -15/0رو اسپيرمن

 1/4 ابتدايي

 0/4 راهنمايي

 8/4 ديپلم

 0/5 فوق ديپلم

 7/3ليسانس و درس حوزه

 3/4 باالتر از ليسانس

وضعيت اشتغال

 7/4 كشاورز

F 294/0 882/0 

 4/4 كارمند دولتي

 1/4خش خصوصيب كارمند

 5/4 شغل آزاد

 6/4 غيره
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 هاي مرتبط با رودخانهدر اجراي فعاليتهاي مشاركت توزيع درصد فراواني و آماره): 6(جدول 
زيادمتوسطكماصالً نوع فعاليت

 0 6/651/43/30 نظام تقسيم آب

 0 6/9 4/900 ساماندهي رودخانه

8/0 3/17 9/810 هشدار سيل
 0 7/19 3/800 جلوگيري از ريختن زباله به رودخانه

8/0 1/7 1/920 جلوگيري از برداشت غيرقانوني شن و ماسه
 

 اعتماد به ديگران  هايتوزيع درصد فراواني و آماره ):7(جدول 
انحراف معيارميانگينخيلي زياد زيادمتوسطكمخيلي كمتعداد پاسخ معتبر 
 0 5 100 0 0 0 0 384 اعضاي خانواده

 517/0 1/4 4/729/18 7/8 0 0 383خويشاوندان و نزديكان

 628/0 5/3 2/407/4 4/28/52 0 380 دوستان

 562/0 4/3 6/1 37 4/21/59 0 382 همسايگان

 356/0 3 6/1 4/2 9/31/92 0 384 اهالي روستا

 278/0 3 6/1 6/1 9/96 0 0 382 سبهك

 462/0 2/3 9/3 9/7 2/88 0 0 382 كارمندان دولت

 
آخرين معرف مورد استفاده براي سنجش ميزان اختالفات موجود، ميزان نزاع جمعي بين 

هاي ميزان نزاع ،مطابق با اين جدول. است بيان شده) 8( االت آن در جدولؤاست كه س ييانروستا
كه اهالي  اندبيان كردهپاسخگويان از درصد  99. كم استبسيار جمعي در روستاهاي مورد بررسي 

درصد  2/96. كنندميجر و بحث با هم  ، بسيار كممالكيت اراضي حاشيه رودخانه در خصوصروستا 
كم بسيار در حد را تقسيم آب در روستاي خود  در خصوصنزاع و درگيري ميزان پاسخگويان نيز 

 از طريقسفيدي و ريش صورت بهكنند كه مشكالت خود را اهالي سعي مي ،به همين ترتيب. اند دانسته
مشكالت خود به دادگاه اقوام حل و فصل كنند و كمتر براي حل ويژه و به بزرگان و معتمدين محلي

برداري در زمينه بهرهويژه بهو  ئلميانگين اختالفات اهالي در تمامي مسا ،طور كليهب. كنندميمراجعه 
 . شودارزيابي مي) 1(كم  بسياراز اراضي حاشيه رودخانه در حد 
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 نيياهاي نزاع جمعي در بين روستاتوزيع درصد فراواني و آماره ):8(جدول 
معيار انحرافميانگينزياد خيليزيادمتوسطكمكم ليخيمعتبر داد پاسختع هاگويه

 ئلبراي حل مسااهالي روستا 
و مشكالت خود، چقدر به 

 .كنندجعه ميادادگاه مر
381 4/98 6/10 00 1 125/0 

ــوص    ــتا در خص ــالي روس  اه
مالكيت اراضي حاشيه رودخانه 

 ؟كنندميچقدر با هم دعوا 
380 2/99 8/00 00 1 126/0 

تقسيم  اهالي روستا در خصوص
 126/0 1 00 8/00 2/99 381 چقدر با هم دعوا دارند؟ ،آب

 
 هاي مديريت بادوام زمينه

عدم دخالت ساير  و ايهاي آب منطقهها به سازمانسپردن مسئوليت حفظ رودخانهبا  پاسخگويان
درصد  3/33كه فقط دهد نشان مي) 9 جدول(هاي تحقيق يافته. ها چندان موافق نيستندسازمان

حالي كه ميانگين ميزان حمايت بخشداري از  در. اندبسيار با اين موضوع موافق بودهپاسخگويان 
به ، پاسخگويان است ارزيابي شده 8/2ط نزديك حد متوس ،احداث منازل مسكوني در اطراف رودخانه

پاسخگويان براي مشاركت در  .هستندرودخانه خواهان حفظ مزارع اطراف خود، ) 7/3(ميزان زيادي 
ميانگين تمايل پاسخگويان براي مشاركت داوطلبانه در . زياد انگيزه ندارنداحداث و نگهداري رودخانه 

 .است 2/3هاي آموزشي ساماندهي و دوره 0/3ها ، حفاظت رودخانه2/3 ،هانظافت اطراف رودخانه
 هاي مديريت بادوام رودخانهزمينهتوزيع پاسخگويان بر حسب  ):9(جدول 
زياد بسيار زيادمتوسط كمكم بسيار هازمينه

2/187/178/305/178/15 .اي بايد به تنهايي مسئول حفظ رودخانه  باشدسازمان آب منطقه
0/111/209/333/28 8/6؟كنندحفظ مزارع اطراف رودخانه حمايت  از سئولين دولتي بايدمآيا 

حمايت بخشداري از احداث منازل مسكوني اطراف رودخانه ميزان 
 چقدر است؟

2/167/241/298/182/11

داوطلبانه مشاركت  طور، بهشما چه مقدار در نظافت اطراف رودخانه
 ؟كنيدمي

5/118/166/303/238/17

-مشاركت مي داوطلبانه طور، بهشما چه ميزان در حفاظت رودخانه
 كنيد؟

2/156/192/328/192/13

هاي آموزش مربوط به ساماندهي شما چه ميزان به شركت در دوره
 ؟تمايل داريدرودخانه 

2/117/167/332/212/17
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 ثر در تخريب ؤعوامل م
به . دهدها را نشان ميثر بر تخريب رودخانهؤحسب عوامل م توزيع پاسخگويان بر) 10( جدول

مهمترين عامل  ،هامردم و مسئولين در حفاظت از رودخانه ميانحس همكاري  نبود ،پاسخگوياناعتقاد 
. است) 9/3( ثير اين عامل در حد زيادأميانگين ت. است ها در روستاثر در تخريب حاشيه رودخانهؤم

 ،)7/3( هاي اجتماعي و تخريب عمومي، عقده)8/3( هاسازي در مورد استفاده از رودخانهعدم فرهنگ
 اطرافعدم مراقبت و رسيدگي به فضاي سبز ، )7/3(عيت غيريكنواخت در حاشيه رودخانه تراكم جم
از ديگر عوامل ) 5/3(رفتار و نحوه استفاده مردم از رودخانه مسئولين بر عدم كنترل  و )6/3(رودخانه 

 .هستنداز نظر پاسخگويان مؤثر 
 هاي جلوگيري از تبديل مزارع كشاورزي به بافت مسكوني روش

دهد حفظ امنيت مزارع با جلوگيري از سرقت اموال و محصوالت و تجمع نشان مي) 11( جدول
ثير اين كار در أميانگين ت. تواند مانع تبديل مزارع به مناطق مسكوني شودمي زياديحد تا  ،افراد ناباب

به مالك و تهيه  ارائه سند مالكيت با ذكر كاربري پاسخگويان از نظر اين،برعالوه. است) 0/4( حد زياد
ثير أت ،درصد 7/56 به ميزان ارائه تسهيالت مالي به صاحبان مزارع و درصد 7/90به ميزان شناسنامه باغ 

تدوين قوانين سختگيرانه و  .زيادي در جلوگيري از تبديل مزارع به مناطق مسكوني خواهد داشت
ثير زيادي بر أپاسخگويان ت ه اعتقادبهايي هستند كه روش نيز 3/3 ممانعت از تبديل اراضي با ميانگين

 .جلوگيري از تبديل مزارع به مناطق مسكوني ندارند
 هاثر بر تخريب رودخانهؤتوزيع نظرات پاسخگويان در خصوص عوامل م ):10(جدول 

بسيار زيادزيادمتوسطكمبسيار كم عوامل تخريب 
 0/104/65/158/234/44هاحس همكاري بين مردم و مسئولين در حفاظت از رودخانه نبود

برداران از حاشيه رودخانه يا فقدان قوانين اي با بهرهخورد سليقهبر
 برداري از آن  مناسب در بهره

6/5 0/126/205/303/31 

 7/115/286/331/20 2/6 رفتار و نحوه استفاده مردم از رودخانه مسئولين بر عدم كنترل  
 9/100/252/280/29 9/6 عدم مراقبت و رسيدگي به فضاي سبز اطراف رودخانه 

تراكم جمعيت غيريكنواخت در حاشيه رودخانه در محالت مختلف 
 روستا

0/4 1/102/270/347/24 

ها و نقش آنها در جلوگيري از عدم آشنايي مردم با منافع رودخانه  
 خسارات 

0/5 1/95/219/274/36 

 3/178/203/291/195/13 اطراف رودخانه در حفاظ  نبود 
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هاي پيشنهادي براي جلوگيري از تبديل اراضي كشاورزي به بافت توزيع پاسخگويان بر حسب روش ):11(جدول 
 مسكوني

بسيار زياد زيادمتوسط كمبسيار كم هاي پيشنهاديروش
 9/298/26 8/132/23 3/6 ارائه تسهيالت مالي به صاحبان مزارع

 4/201/23 4/178/27 3/11 تدوين قوانين سختگيرانه و ممانعت از تبديل اراضي

ذكر كاربري به مالك زمين  اارائه سند مالكيت ب
 كشاورزي و تهيه شناسنامه اراضي كشاورزي

7/6 8/108/21 2/285/32 

 
 گيري و پيشنهاداتنتيجه

 و هاپديده چگونگي و شناخت آمده از دست به كمي اطالعات از گيريبهرهدر حال حاضر، 
 امري ،شودميتدوين  توسعه منظور به كه جغرافيايي و كالن خرد هايريزيبرنامه در آنها تحليل

 فرايند يا پيامد اغلب، فرهنگي يا اجتماعي اقتصادي، توسعه. است ضروري و ناپذيراجتناب
يابد مي تحقق جغرافيايي هايپديده تعامل كيفي و و كمي شناخت با كه است مدوني هايريزي هبرنام

 با ارتباط در هاي جغرافياييپديده نيزحاضر  تحقيق، در رو از اين ).1: 1385طاهرخاني،  و مهدوي(

ها، توجه به اهميت رودخانه با مطالعه مورد روستاهاي در زيرا گيرند،مي قرار سنجش مورد يكديگر
 بر رودخانهآثار  خصوص در شده مطرح اهداف به توجه با. شودمي تشديد سازي در حريم آنهاخانه

 .نتايج زير حاصل شد هاي روستايي،بافت سكونتگاه
. يانسالي استبه م درصد و ساختار سني جمعيت، رو 98نسبت جنسي در كل محدوده معادل 

افزايش تدريجي جمعيت  بيانگرساله نيز نرخ رشد جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در طول دوره سي
بررسي شاخص باسوادي نيز وضعيت . دهداست كه پايداري جمعيت را نشان مي) درصد ساالنه 5/1(

بر . دهدنشان ميدر مقايسه با مناطق مشابه را نسبتاً مطلوب ميزان باسوادي جمعيت در اين مناطق 
نظام اشتغال مناطق مورد مطالعه جايگاه ويژه و قابل توجه زنان در  بيانگر ،رسي ساخار جنسي جمعيت

 . است
فاقد  ،پاسخگوياناز درصد  1/10دهد كه بررسي وضعيت مساحت اراضي كشاورزي نشان مي

هكتار زمين دارند و ميانگين زمين كشاورزي  1پاسخگويان كمتر از  7/41زمين كشاورزي و 
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و  دارندويان منزل شخصي پاسخگاز درصد  1/90. است 6/7هكتار با انحراف معيار   9/2پاسخگويان 
 .رايگان است صورت بهاستيجاري يا  ،منازل مسكونيدرصد  1/9

بر ميزان  ،و با افزايش سن ردبين سن پاسخگويان و ميزان مشاركت روستاييان رابطه وجود دا
 رابيشترين ميزان مشاركت  ،40/8افراد كهنسال با ميانگين . شوديمشاركت پاسخگويان افزوده م

ت اشتغال با ميزان مشاركت روستاييان رابطه آماري معناداري يو ميزان تحصيالت و وضع اند داشته
هاي مرتبط با رودخانه ها و پروژهطرحمربوط به هاي همچنين مشاركت پاسخگويان در فعاليت. ندارد

و جلوگيري از ريختن ) درصد 4/34(بيشترين ميزان مشاركت در مورد نظام تقسيم آب . كم بوده است
 6/9(كمترين ميزان مشاركت نيز در ساماندهي رودخانه . وجود دارد) درصد 7/19(زباله به رودخانه 

  .شودميمشاهده ) درصد
برداري از اراضي حاشيه در زمينه بهرهويژه بهو  ائلميانگين اختالفات اهالي در تمامي مس

هاي آب ها به سازماندخانهسپردن مسئوليت حفظ روپاسخگويان با  .استكم  بسياررودخانه در حد 
بسيار پاسخگويان از درصد  3/33 فقطيستند و نچندان موافق  ،هااي و عدم دخالت ساير سازمانمنطقه

ميانگين ميزان حمايت بخشداري از احداث منازل مسكوني در  ،حالي كه در. اندبا آن موافق بوده
خود، ) 7/3( حد نزديك به زياد پاسخگويان دراست، ارزيابي شده  متوسطبه نزديك  ،اطراف رودخانه

 .هستندخواهان حفظ مزارع اطراف رودخانه 
پاسخگويان از انگيزه زيادي براي مشاركت در احداث و نگهداري رودخانه برخوردار نيستند و 

 0/3ها ، حفاظت رودخانه2/3ها تمايل پاسخگويان براي مشاركت داوطلبانه در نظافت اطراف رودخانه
حس همكاري بين مردم و  ، نبوداز نظر پاسخگويان .است 2/3هاي آموزشي ساماندهي رهو دو

. است هاثر در تخريب حاشيه رودخانهؤمهمترين عامل م ،هادر حفاظت از رودخانه) 9/3( مسئولين
 ها و نقش آنها در جلوگيري از خساراتعدم آشنايي مردم با منافع رودخانهپاسخگويان معتقدند 

 برداري از آنبرداران از حاشيه رودخانه و فقدان قوانين مناسب در بهرهاي با بهرهبرخورد سليقه، )8/3(
عدم مراقبت و رسيدگي به فضاي سبز  ،)7/3(تراكم جمعيت غيريكنواخت در حاشيه رودخانه ) 7/3(

از ديگر ) 5/3(رفتار و نحوه استفاده مردم از رودخانه مسئولين بر عدم كنترل  و )6/3(رودخانه  اطراف
 .است در اين زمينهثر مؤعوامل 
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حفظ امنيت مزارع با جلوگيري از سرقت اموال و محصوالت و تجمع افراد ناباب در حد زيادي 
. است) 0/4( ثير اين كار در حد زيادأميانگين ت. تواند مانع تبديل مزارع به مناطق مسكوني شودمي

ارائه سند مالكيت با ذكر كاربري به مالك و تهيه  ،درصد 7/90به ميزان  پاسخگويان از نظراين، برعالوه
ثير زيادي در جلوگيري از أت ،درصد ارائه تسهيالت مالي به صاحبان مزارع 7/56نيز  شناسنامه باغ و

 اتدوين قوانين سختگيرانه و ممانعت از تبديل اراضي ب .تبديل مزارع به مناطق مسكوني خواهد داشت
هايي هستند كه از نظر پاسخگويان بر جلوگيري از تبديل مزارع به مناطق مسكوني روش ،3/3 ميانگين

 .چندان تأثير ندارند
 :شودميبيان پيشنهادات زير  تحقيق،با توجه به نتايج 

در  ويژهها بهها  به رعايت كيفيت و حفظ حريم و بستر رودخانهعدم توجه دستگاه دليل به -
اي در بخشداري و شركت آب منطقه ويژههشتر بين ادارات دولتي بهماهنگي بي هاي مسكوني،بافت

 ضروري است؛ها هاي رودخانهمورد ساخت و ساز در كناره

سيسات روستايي، بافت مسكوني و أهاي استقرار تتعيين محل يابي درست و اصولي ومكان -
 ؛يطيمححفظ حريم رودخانه و كاهش آلودگي منابع آب و زيست منظور بهكشاورزي 

اي و ايجاد هماهنگي بين نهادها و  تقويت مديريت مشاركتي بين ساكنين و مسئولين منطقه -
 ؛ادارات مسئول در منطقه

 ،مربوط به ساماندهي رودخانه ئلمساتوجه به  ،هاي هادي روستاييدر شرح خدمات طرح -
برداري بهينه و آرامش  بهره از نظر حريم و بستر، موجب توسعه پايدار، تنظيم اكوسيستم منطقه، ويژه به

ضروري موضوعي  ،مديريت مشاركتيشود كه همراه با  رواني در بين ساكنين و اكوتوريسم مي-روحي
 .است

 
 منابع

دهمين همايش كميته آبياري و  .هاي جلوگيريها و راهآلودگي مسيل .)1386( اهللاآقارضي، حشمت
 .زهكشي

مجله  .ارزيابي نگرش و نيات رفتاري شهروندان كاشان نسبت به آب شهري .)1382( چي، احمدابريشم
 .46، شماره آب و فاضالب



 يها از نظر اجتماع رودخانه هيدر حاش يبافت سكونتگاه يشناس بيآس

 
135 

اولين همايش  .هاي آبيارياثر توسعه مناطق مسكوني در مجاورت كانال .)1383(اميدزماني، حسين 
 .ن كويرمهندسين مشاور گوهرا .هاي آبياري و زهكشي و مصرف بهينه آب كشاورزيبررسي مشكالت شبكه
  سازمان: تهران .ار ماز عرب   عباس  ترجمه  .هاها و روشمدل: ريزي توسعهبرنامه .)1363(تودارو، مايكل 

  .عي اجتما   ي اقتصاد   ارك مركز مد . و بودجه  برنامه
 در محلي جوامع مشاركت بر مؤثر عوامل. )1386( كيوان درويش امير و فهام الهام و محمود حسيني، سيد

 .دهمين همايش كميته آبياري و زهكشي .آرو روستاي موردي خاك مطالعه و آب منابع پايدار مديريت
ناشر جهاد دانشگاهي واحد  .)از انديشه تا كنش(هايي از توسعه پايدار جنبه .)1384( خاتون آبادي، احمد

 .صنعتي اصفهان
 .، كارگاه فني همزيستي با سيالبسيالب اثرات توسعه شهري و. )1385( رزاقي، ناصر و حميد تيموري

ناشر جهاد دانشگاهي واحد  .كيد بر ايرانأريزي روستايي با تبرنامه .)1386( لنگرودي، سيد حسنمطيعي
 .مشهد

 .نشر قومس .كاربرد آمار در جغرافيا .)1385( مهدي طاهرخاني و مهدوي، مسعود 

اولين همايش ملي مهندسي  .)هايلمس(بازيابي فضاهاي پنهان شهري  .)1385(مهذب طالب، محمد 
 .مشهد. )كالها(مسيلها 

هاي شهري  در خصوصيات سيالب .)1386( آبي و محبوبه يونسيحقياهللا و امير حمزهيونسي، حجت
 .دهمين همايش كميته آبياري و زهكشيمديريت سيالب،  نقش آن در آباد وهاي شهرستان خرممسيل
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