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  چکيده

ق حاضر به بررسي مشکالت و موانـع موجـود   سعة پايدار اقتصادي، تحقيوبا توجه به اهميت ت
ي توسعة پايـدار  ها شاخصبدين منظور، پس از مطالعه و استخراج . پردازدبر سر راه توسعه مي

ي توسعة پايدار روستايي، تدوين پرسشنامه و نظرسنجي از روستاييان دهستان ها چالشو تبيين 
از ديـدگاه  : ه بدين شـرح اسـت  آمد دست بهساروق در استان مرکزي صورت گرفت، كه نتايج 

ي هـا  چـالش درصـد،   ۵/۲۵ي پايداري منـاطق جنگلـي، آب و خـاك    ها چالشاين روستاييان، 
درصـد،   ۲/۱۳ي استفادة پايدار از ذخاير محيط ها چالشدرصد،  ۲/۱۴هاي عمراني دولتي  طرح

ي هـا  چـالش درصـد،   ۲/۱۰ي محيط نهادي ها چالشدرصد،  ۵/۱۰ي اشتغال و درآمد ها چالش
ي اشـكال پايـدار   هـا  چـالش درصـد، و   ۷/۷ يبهداشت و رفتار مطمئن با سموم و مواد شـيمياي 

درصـد از واريـانس    ۸۵درصـد، و در مجمـوع ايـن شـش عامـل       ۳/۳هـاي انسـاني   سكونتگاه
  .کنند ميي توسعة پايدار روستايي را تبيين ها چالش

 اراك )/دهسـتان ( وقسـار  /نظرسـنجي  /روسـتاييان  /روسـتايي  پايـدار  توسعة :هاكليدواژه

  ).شهرستان(

                                                            
) hashemi@eco.usb.ac.ir(و عضـو هيئـت علمـي    ) karimsistani482@gmail.com(ترتيب، دانشـيار  به ∗

  . دانشکدة اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان
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  مقدمه

کارکردي توسعه، از يـک سـو، و    -تنيدگي و پيچيدگي وجوه ساختاريبا توجه به درهم

ها و مقتضيات برخاسته از جوامع متعدد و متنوع انسـاني، از   ها، باورها و نگرشبرداشت

ن توسـعه  جامع و مورد پذيرش همة انديشمندان و کارگزارا يديگر سو، مفهوم و تعريف

 ينظـران بـه ارائـة تعـاريف و تعـابير     با اين وجـود، صـاحب  . از اين واژه  وجود ندارد

  ). ۱۳۷۶هانت، (اند گوناگون از توسعه پرداخته

هاي غالب توسعه در چند دهة اخير هاي حاکم بر ابعاد انگارهبررسي روند و گرايش

هاي قديم بـه   کت از انگارهدهندة تکامل مفهوم توسعه است؛ اين روند نمايانگر حرنشان

  ).  UNDP, 1994(هاي جديد است ها و باورهاي چندساختي در انگارهبرداشت

 يهـاي رفع کاستي يجديد برا يانيز در قالب انگاره» توسعة پايدار«، مفهوم ۱۹۸۰از 

چون استفادة گسترده و بيش از حد جهان صنعتي از منابع طبيعي تجديدناپذير، آلودگي 

رويـة  از مـواد زائـد صـنايع، مهـاجرت بـي      يمحيط زيست، مشکالت ناشـ  بيش از حد

هاي قديم توسعه شکل هاي توليدي ناپايدار در انگارهروستاييان به شهرها، و ايجاد نظام

  ). Petty, 1995(گرفت 

هاي رسمي انتزاعي و اصطالحي براي لقلقة زبان و سخنراني يمفهوم» توسعه پايدار«

شـناختي،  هـاي فلسـفي و نظـري، انسـان    گذشـته از پشـتوانه   و غيررسمي نيسـت بلکـه  

ي هـا  شاخصختي، اقتصادي، سياسي و مانند اينها، داراي راهکارهاي علمي و شنا جامعه

معين و شفاف براي درک عمـوم و پيگيـري اجرايـي مسـئوالن دولتـي و غيردولتـي در       

هـاي عميـق در   با اين همه، با وجود دگرگـوني . هاي توسعة ملي استچارچوب برنامه

محيطي کشـور در چنـد دهـة اخيـر،     بسياري از نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست

ي شفاف توسعة پايدار در بسياري از ها شاخصهنوز بسياري از عوامل مؤثر برخاسته از 

ويژه در مناطق روستايي کشورمان وجود ندارد و زمينة ايجاد آنها نيـز  مناطق شهري و به

گفـت کـه تـاکنون     توان ميرو، از اين. هاي منسجم فراهم نخواهد شد يريز بدون برنامه

در شـرايط نبـود   . راهکارهاي اجرايي توسعة پايدار مورد غفلت جدي قرار گرفته است
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مـؤثر در  توسـعة پايـدار کـه اغلـب برخاسـته از        يايجاد عـوامل  يمنسجم برا يابرنامه

ق روسـتايي کشـورمان، در قالـب    ويـژه در منـاط  ي شفاف توسعة پايدارند، بهها شاخص

چالش اصلي روياروي توسعة پايدار، اغلب اين تصور در اذهان عمومي ايجاد شده کـه  

ي هـا  چالشرسد که با بررسي به نظر مي. انتزاعي و دور از واقعيت است ياتوسعه واژه

توسعة پايدار از ديدگاه روستاييان در شرايط کنـوني، بتـوان ابعـاد مشـکالت و مسـائل      

يـافتن   يتر بـه نمـايش گذاشـت و در تکـاپو    وياروي توسعة پايدار روستايي را جدير

  .، بر دغدغة مسئوالن دولتي و غيردولتي افزودها چالشراهکارهاي مقابله با اين 

پاسـخ بـدين پرسـش اصـلي      يبنابراين، با انجام مطالعة موردي، تحقيق حاضر در پ

توسـعة پايـدار روسـتايي از ديـدگاه      يهـا  چالشين تر مهمدر شرايط کنوني، «است که 

اسـت کـه در ايـن تحقيـق،      يگفتن. »روستاييان دهستان ساروق شهرستان اراک کدامند؟

ي هـا  شـاخص چالش از ديدگاه محقق عبارت است از نبـود عوامـل مـؤثر برخاسـته از     

  .اجرايي توسعة پايدار در توسعة پايدار روستايي

  زمينه و پيشينة تحقيق

  دار روستاييتعاريف توسعة پاي
اي کـه نيازهـاي   توسـعه «: ، توسعة پايدار عبارت اسـت از )۱(لند بر اساس گزارش برانت

هاي آينـده را در بـرآوردن نيازهـاي    کنوني جهان را تأمين کند، بدون اينکه توانايي نسل

کميسـيون جهـاني   ). ۱۳۷۷برنامه عمران سـازمان ملـل متحـد،    (» خود به مخاطره افکند

جريان تغييـري در  «: کند مينيز توسعة پايدار را چنين تعريف  )۲(عهمحيط زيست و توس

کلـي،   طـور  بـه گيري توسعة فنـاوري و  ها، سمت يگذار سرمايهاستفاده از منابع، هدايت 

همچنـين،  ). ۱۳۷۹نصيري، (» تغيير نهادي است که با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد

ي و ور بهـره  ييدار راهبردي اسـت بـراي ارتقـا   ي آسيا، توسعة پاور بهرهتعبير سازمان به

اجتماعي و اقتصادي، و هدف آن » جانبةتوسعة همه«محيطي در راستاي عملکرد زيست

  ).APO, 2005(مستمر کيفيت زندگي انسان است  يارتقا
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نيز متـأثر از تعريـف کميسـيون جهـاني     ) فائو(سازمان جهاني خواربار و کشاورزي 

توسعة پايـدار عبـارت   «: ة پايدار را چنين تعريف مي کندمحيط زيست و توسعه، توسع

و سـازماني   ياست از مديريت و حفظ منـابع پايـة طبيعـي و هـدايت تغييـرات فنـاور      

توسـعة پايـدار   . اي که احتياجات حال و آيندة انسان را تـأمين و بـرآورده سـازد   گونه به

؛ از لحــاظ شــود مــيموجــب حفاظــت زمــين، آب، گيــاه، و منــابع ژنتيکــي حيوانــات  

مخرب نيست؛ از لحاظ فني، مناسـب و از نظـر اقتصـادي و اجتمـاعي،     , محيطي زيست

  ).World Bank, 2005(» قابل قبول است

ارائـه شـده، مفهـوم     )۳(که در برنامة محيطي سـازمان ملـل متحـد    يابر اساس نظريه

  : هاي زير است توسعة پايدار دربرگيرندة جنبه

 ماند؛ آنها راهي جز تخريب محيط زيست باقي نمي کمک به تهيدستان، زيرا براي - ۱
 هاي منابع طبيعي؛ توجه به تفکر خودي در چارچوب محدوديت - ۲
 هاي اقتصادي و غيرسنتي؛ کارگيري ويژگيتوجه به مؤثر بودن توسعه با به - ۳
 ، بهداشت و مسکن مناسب براي همه؛ و يدر نظر گرفتن موضوعات مهم فناور - ۴
  ).Tolba, 1984(محوري از به انگيزة مردمبر ني يمبن يدرک واقعيت - ۵

که توسـعة   دهد ميهاي مختلف از توسعة پايدار نشان بندي تعاريف و برداشتجمع

ثابت و ايستا نيست بلکه حرکتـي مسـتمر و رو بـه تحـول از انطبـاق و       يپايدار مفهوم

يـري  گهـا و جهـت  يگـذار  سرمايهبرداري از منابع براي  سازگاري است که طي آن، بهره

گوي نيازهاي بـالقوه و بالفعـل   که بتوان پاسخ گيرد يماي صورت  گونهتوسعة فناوري به

در اين مفهوم، انسان در مرکز و محور توجه قرار گرفته اسـت و همـة ابعـاد    . انسان بود

  ).Adams, 1990 (گيرد  زندگي بشر را در بر مي

 ييست نيست بلکـه مفهـوم  بنابراين، منظور از توسعة پايدار تنها حفاظت از محيط ز

اي که عدالت و امکانـات زنـدگي را    جديد از توسعة اقتصادي و اجتماعي است، توسعه

  ). Dixon, 1991( دهد ميبراي تمامي مردم جهان مد نظر قرار 
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  اهداف توسعة پايدار
طبق نظر کميسيون جهاني محيط زيسـت و توسـعه، اهـداف کـارکردي توسـعة پايـدار       

  :اند ازعبارت
 يش رشد اقتصادي؛ افزا - ۱
 تغيير کيفيت رشد اقتصادي؛  - ۲
 رفع نيازهاي ضروري براي اشتغال، غذا، انرژي، آب و بهداشت؛  - ۳
 کنترل جمعيت در حد پايدار؛  - ۴
 حفاظت و نگهداري منابع؛  - ۵
 ؛ يدگرگوني فناور - ۶
 ها؛  گيري زمان به محيط زيست و اقتصاد در تصميمتوجه هم - ۷
 ؛ و ليالمل بينروابط اقتصادي  يسازدگرگون - ۸
 ).WCED, 1987(مشارکتي کردن توسعه  - ۹

  گيري و برخي از تعاريف مفهوم توسعة پايدار روستاييروند شکل
بيانيه و دسـتورالعمل دن بـوش   «مشترک با عنوان  يا، فائو و دولت هلند بيانيه۱۹۹۱در 

 را منتشر کردنـد کـه بـر   » )۴(در ارتباط با اقدام براي توسعة کشاورزي و روستايي پايدار
اساس فراخوان اين بيانيه، بايد استفادة گسترده و بيش از حـد جهـان صـنعتي از منـابع     

از مـواد زائـد صـنايع، مهـاجرت      يتجديدناپذير، آلودگي محيط زيست و مشکالت ناش
هاي توليدي ناپايـدار دسـتخوش تغييـرات و    روية روستاييان به شهرها، و ايجاد نظامبي

در ايـن بيانيـه، تمهيـدات الزم بـراي هشـت برنامـة       همچنين، . شديتعديالت اساسي م
  .شده بود يبينپيش المللي بين

مربوط به توسعة پايـدار دربردارنـدة مجموعـه تـدابير و      ۲۱از دستوالعمل  ۱۴فصل 
را  )۶(، اساس و محور توسعة کشاورزي و روستايي پايداريکل طور بهتمهيداتي است که 

  :شوندميو موارد زير را شامل  دهند ميتشکيل 
جانبـه کـه   ملـي منسـجم و همـه    گـذاري تبيين و تدوين يـک چـارچوب سياسـت    - ۱

هـا،   ها و پاداش ها، قوانين و مقررات، انگيزه ها و ماليات ساختاري، يارانه يها تعديل
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جمعيتـي و ديگـر عوامـل تأثيرگـذار در      يهـا ها، تجارت خارجي، گـرايش  فناوري
 ؛ دهد ميکشاورزي را مورد مالحظة جدي قرار 

گيـري مقتدرانـة    سـازي بـراي تصـميم    هاي انساني و نهادي، و زمينـه  ايجاد ظرفيت - ۲
 هاي الزم در زمينة مديريت منابع به آنها؛  روستاييان و در کنار آن، آموزش مهارت

توسعة فنون کشاورزي مانند استفاده از کود سبز، تناوب زراعـي، مـديريت تلفيقـي     - ۳
منظور کاهش استفاده از کودهاي شـيميايي و  هآفات و تغذية تلفيقي نباتات زراعي ب

 سموم گياهي؛ 
بهسازي وضعيت امور زيربنايي مانند اعتبارات، صنايع تبديلي، خـدمات روسـتايي    - ۴

هـاي   هاي اشـتغال از جملـه فرصـت    همراه با توسعة صنايع روستايي و ديگر زمينه
 شغلي خارج از مزرعه؛ 

 ابع ژنتيک حيواني و گياهي؛ و محافظت و استفادة عقاليي از زمين، آب و من - ۵
سـازي و   هايي در راستاي توليد انـرژي تجديدشـونده، و زمينـه    کارگيري سياستبه - ۶

 .فسيلي و تجديدشونده يهاتشويق و تبليغ براي استفادة تلفيقي از انرژي
گونه آمده بود که موفقيت در دربارة توسعة پايدار، اين ۲۱همچنين، در دستورالعمل 

ردم روستانشين از جمله زنان، تفويض اختيارات الزم به سطوح محلي، گرو مشارکت م
تر در زمينـة اختصـاص منـابع،    هاي مطلوباتخاذ سياست يتغيير نقش دولت در راستا

دسترسي به زمين زراعي، تقويت تحقيقات کشاورزي دولتي با تأکيـد و اهميـت بيشـتر    
  ).۱۳۷۹شفرد، (ي بومي و محلي و نظاير آن است ها روشبراي دانش و 

تعيين شد تا از انجـام ايـن تغييـر    » المللي بينسازمان راهبر «عنوان پس از آن، فائو به
افزون بر تـدوين  . ها در پيکرة نظام تشکيالتي سازمان ملل اطمينان حاصل شودرهيافت

 المللي بينهاي  راهبردهاي مشترک در درون سازمان ملل، فائو اغلب با همکاري سازمان
سازمان برنامه و بودجه، (هايي را در برخي از کشورهاي در حال توسعه آغار کرد  برنامه
، تــاکنون تعــاريف و يبــا توجــه بــه اهميــت رهيافــت توســعة پايــدار روســتاي). ۱۳۷۴

توسـعة پايـدار روسـتايي    «: انـد هايي مختلف از آن ارائه شده است، که از جمله برداشت
انـد،   يي، عدالت و پايداري با هم تلفيـق شـده  رهيافتي براي توسعه است که در آن، کارآ
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که کارآيي متضمن استفادة بهينه از منابع، عدالت متضمن فقرزدايي و کـاهش   ياگونهبه
شکاف بين فقرا و ثروتمندان، و هدف از پايداري نيز پايداري معيشـت بـا حفـظ امـرار     

   ).Brouwer, 2004: 47(» معاش آينده از طريق حفظ منابع طبيعي باشد

  هاي توسعة پايدار روستاييمؤلفه
نشست سـران  «براي رسيدن به توسعة پايدار، توجه به چند مؤلفة اساسي در دستور کار 

  : اند ازها عبارتقرار گرفت که انسان در رأس آنها قرار دارد؛ اين مؤلفه» زمين
 ؛ )تأکيد بر رفتار اجتماعات محلي(انسان  - ۱
 ؛ )پايه يشناختشامل عناصر بوم(محيط زيست  - ۲
 ؛ )مثابه نيمي از جمعيتبه(زنان  - ۳
 ؛ )گيرندگان آيندة جامعهمثابه تصميمبه(کودکان و نوجوانان  - ۴
 ؛ )معنوي يهاشامل نگرش، رفتار، و ارزش(فرهنگ  - ۵
 ؛ ...)فرآيندهاي توانمندسازي و (آموزش  - ۶
 ؛ و ...)اجتماعي، غذايي و (امنيت  - ۷
  ). فعگيري، اجرا، نظارت، و منادر تصميم(مشارکت  - ۸

گيري توسعة پايدار و اسـتمرار آن نقـش اساسـي دارنـد     اين عناصر در شکل يهمگ
  ). ۱۳۸۱سازمان حفاظت محيط زيست، (

  ضرورت تأکيد بر توسعة پايدار روستايي در جامعة روستايي ايران
تاکنون، راهبردهـاي   ۱۳۳۰تحقق توسعة روستايي در ايران، از دهة  يهر چند، در راستا

، اما همچنان بختک فقر بر پيکرة جوامع روستايي کشور سايه  ار گرفته شدهکگوناگون به
است؛ و مشکالتي همچون کمبـود درآمـد جوامـع روسـتايي، کمبـود امکانـات        افکنده 

رويـه بـه   اجتماعي مورد نياز از جمله خدمات بهداشتي و آموزشي، و نيز مهـاجرت بـي  
  ). ۱۳۷۵كهرم، (شهرها کامًال ملموس است 

 يتر اين راهبردهاي توسعة روستايي ايران، توسعة کشاورزي در کـانون اصـل  در بيش
توجه قرار داشته است؛ و در واقع، کشاورزي همة دارايي روستا و هـر گونـه تغييـر در    

، يامـا در شـرايط کنـون   . روستا نيز در گرو تغيير در بخش کشاورزي قلمداد شده است
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گونـه راهبردهـا کـه توسـعة     است؛ و اين ديگر ياگونهاوضاع جوامع روستايي کشور به
پندارنـد، ديگـر بـا کـارآيي مطلـوب همـراه       يروستايي و توسعة کشاورزي را يکسان م

در واقع، بايد توسعة کشاورزي را زيرمجموعـة توسـعة روسـتايي در نظـر     . نخواهد بود
ــت ــتايي  . گرف ــعة روس ــه توس ــون ن ــاورزي«اکن ــورکش ــتايي  » مح ــعة روس ــه توس و ن

گوي جوامع روستايي ما نخواهند بـود؛ و بـا   تنهايي پاسخکدام به، هيچ»رمحو زيرساخت«
، در شـرايط عـدم   )آب، خاک، و پوشش گياهي(توجه به تقليل شديد منابع طبيعي پايه 

امنيت اقتصادي و اجتماعي، کاهش برابري در دسترسي بـه خـدمات پايـه در روسـتاها     
ولة مشارکت و نهادهاي محلي، بسـياري  نسبت به شهرها، و نيز وجود نگاه ابزاري به مق

از روستاييان منابع کشاورزي خود را رها کـرده و بـراي کسـب معيشـت پايـدار روانـة       
  ). ۱۳۶۸گريفين و جيمز، (اند حواشي شهرها شده

از اين شـرايط دشـوار توجـه عمـومي بـه توسـعة پايـدار         يرسد که رهايبه نظر مي
و همکاري و همياري عوامـل  » پذير در روستاهاافمحور و انعطاي انسان توسعه«مثابه  به

منظور اجراي اصـول و راهکارهـاي   دولتي و غيردولتي در کنار مردم جوامع روستايي به
 کنـد  مـي ي توسعة پايدار در جوامع روستايي کشورمان را طلـب  ها شاخصبرخاسته از 

  ). ۱۳۷۸سازمان محيط زيست، (

  چارچوب نظري تحقيق

  ار روستاييي توسعة پايدها شاخص
ي هـا  شـاخص از نکات اساسي مورد تأکيد در گزارش مقدماتي کنفرانس سران، تدوين 

بـر ايـن اسـاس، کميسـيون توسـعة      ). ۱۳۷۳رادكليفـت،  (شفاف براي توسعة پايدار بود 
آغـاز کـرد و    ۱۹۹۵ي توسـعة پايـدار از   هـا  شاخصپايدار فعاليت خود را براي تدوين 

ايدار در سطح ملـي کشـورهاي متعهـد تـا سـال      ي توسعة پها شاخصهدف آن تدوين 
تر شـدند و سـرانجام، در   تر و جزئيمرور کاملبه ها شاخصپس از آن، اين . بود ۲۰۰۰
ي توسعة پايدار روسـتايي و  ها شاخص، کميسيون توسعة پايدار ملل متحد ۲۰۰۴-۲۰۰۵

  :کشاورزي را در قالب جدول مبسوط زير تعيين کرد
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  پايداري توسعة ها شاخص -۱جدول 

  ها شاخص  هاگروه  ابعاد

ي
اع
تم
اج

ط 
حي
م

  

  عدالت و 

  مقابله با فقر

  نرخ بيکاري

  نسبت جمعيت زير خط فقر

  ضريب فاصلة درآمد

  نابرابري درآمد در ضريب جيني

هاي رفع نسبت ميانگين دستمزد زنان به دستمزد مردان و وجود برنامه

  تبعيض براي نواحي روستايي

سعة جمعيت و تو

  پايدار

  نرخ رشد جمعيت

  نرخ کل باروري

  رقم خالص مهاجرت

  تراکم جمعيت

سواد، آموزش و 

  افزايش آگاهي

  نرخ خالص ثبت نام و ورود به مدارس ابتدايي

  نرخ رسيدن کودکان به پاية پنجم ابتدايي

  نرخ باسوادي بزرگساالن

بهداشت و حفاظت  

  از سالمت مردم

  مرد ۱۰۰ازاي هر ر جمعيت شاغل بهنسبت زنان د

  فاضالب بهداشتي آوري شبکةجمع از برخوردار جمعيت درصد

  دسترسي به آب سالم

  اميد به زندگي افراد در هنگام تولد

  ومير کودکان زير پنج سال و مادراننرخ مرگ

  وضعيت تغذية کودکان

  بهداشتي هاياز تسهيالت و مراقبت برخوردار جمعيت نسبت

  يهاي واگير در دوران کودکافراد در برابر بيماري يکوبمايه

اشکال پايدار 

  انساني هاي سکونتگاه

  ميزان سرانة سطح مسکوني

  انساني و اقتصادي ناشي از فجايع طبيعي يهاميزان آسيب

 …در صفحه بعدادامه 
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 ۱جدول ادامه 

  ها شاخص  هاگروه  ابعاد

وم
ط ب

حي
م

خت
شنا

 و ي
ت
يس
ز

ي
يط
مح

  

  پايداري 

  مناطق جنگلي

  برداري از مناطق جنگلي شدت بهره

  تغييرات وسعت مناطق جنگلي

  نسبت مناطق جنگلي تجاري

  جنگلي مناطق کل وسعت به شدهحفاظت جنگلي مناطق نسبت

 خاک و  پايداري

  زندگي گياهي

  برداري از زمين نسبت بهره

  تغييرات کاربري زمين

  ش خاکفرساي

مخاطرات طبيعي 

  هايو فناور

  اي هاي مداخله وجود طرح

  ميزان نواحي داراي مخاطرة باال

  اثرات اقتصادي بالياي طبيعي

  در سال يسوزنواحي دچار آتش

 اقدامات مربوط 

ها و به زباله

  فاضالب

  سرانة دورريز خانگي

  آوري و دفع زباله هزينة جمع

  دة مجدد از زبالهبازيافت و استفا

  رفتار مطمئن با 

سموم و مواد 

  شيميايي

  هاي حاد ناشي از مواد شيميايي مسموميت

  مصرف کودهاي شيميايي در هکتار

  هاي کشاورزي کشمصرف سموم شيميايي و آفت

حفاظت و 

برداري از  بهره

منابع آب و 

  ورزي آب

  هاي سطحي و زيرزميني برداشت ساالنه از منابع آب

تأسيسـات تصـفية    يهاانشعاب به نسبت روز در آب مصرف سرانة متوسط

  فاضالب

  هاي زيرزميني کاهش ساالنة سطح آب

  نسبت اتالف آب در آبياري

  يتحت آبياري ماشين يهانسبت اندك زمين
 …دصفحه بع ادامه در
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 ۱جدول ادامه 

  ها شاخص  هاگروه  ابعاد

ي
اد
ص
اقت

ط 
حي
م

  

 يدار برداري پابهره
  از منابع خاک

  برداري از منابع خاک تغييرات در شيوة بهره
  تسطيح اراضي/ تغييرات در وضعيت حاکميت منابع خاک

  تمرکززدايي در مديريت منابع طبيعي

  کشاورزي پايدار

  هاي کشاورزي هاي کشاورزي آبي به کل زمين سهم زمين
  برنج/ متوسط ساالنة عملکرد گندم

  هاي مورد استفاده در کشاورزي کشتميزان آف
  استفاده از کود شيميايي در هر هکتار زمين کشاورزي

 زايي  مقابله با بيابان
  و خشکسالي

  جمعيت زير خط فقر در مناطق خشک
  زايي  قرار دارند مناطقي که تحت تأثير بيابان

حفاظت از مناطق 
  کوهستاني

  ستانيتغييرات ساختار جمعيتي در مناطق کوه
  برداري پايدار از منابع طبيعي مناطق کوهستاني بهره

  وضعيت رفاهي جمعيت ساکن در مناطق کوهستاني
  مصرف  الگوي
  ارتباطات انرژي،

  نسبت دسترسي خانوارها به سوخت فسيلي
  نفر ۱۰۰ازاي هر خطوط تلفن به

ي
اد
 نه
ط
حي
م

  

  اشتغال و درآمد
  نسبت اشتغال در هر زيربخش

  يگذار سرمايهانداز به بت پسنس
  نسبت جمعيت شاغل باالي ده سال

  ها  و   سياست
  گيريتصميم

  راهبرد ملي توسعة پايدار
  هاي محلي به جمعيت نسبت تشکل

  سازيهاي ظرفيت طرح
  گيري نقش جوامع محلي در تصميم
  مشارکت و تعاون داوطلبانه

  قابليت مشارکت عمومي
  ي مقابله با بالياي طبيعيآمادگ

  آگاهي و اطالعات عمومي
  هاي مدني ها و نهاد نسبت عضويت در انجمن

 APO, 2005: منبع
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  ي توسعة پايدار روستاييها چالش
 ۱ي تفصيلي توسعة پايدار روستايي و کشـاورزي کـه در جـدول    ها شاخصبا توجه به 

ين عوامل مؤثر در توسعة پايـدار  رت مهمآمده است، در اين تحقيق، عدم وجود برخي از 

ي روياروي توسـعة پايـدار در منـاطق    ها چالشدر قالب  ها شاخصروستايي برگرفته از 

  :صورت جدول زير تهيه شدروستايي مد نظر قرار گرفت، و چارچوب نظري تحقيق به
  

  ي توسعة پايدار روستاييها چالش -۲جدول 

  ها چالش  هاگروه  ابعاد

ي
اع
تم
اج

ط 
حي
م

  

ت و مقابله با عدال
  فقر

  نسبت باالي بيكاري
  فراواني جمعيت زير خط فقر

  تبعيض در ميزان دستمزد زنان نسبت به مردان

جمعيت و توسعة 
  پايدار

  جمعيت يرشد باال
  باروري ينرخ باال
  مهاجرت به شهرها يميزان باال
  جمعيت يتراکم باال

سواد، آموزش و 
  افزايش آگاهي

  نام و ورود همة افراد واجد شرايط به مدارس ابتدايي عدم ثبت 
  عدم اتمام تحصيالت دورة ابتدايي در مورد همة افراد واجد شرايط

  سوادي بزرگساالنبي

بهداشت و حفاظت  
  از سالمت مردم

  بيكاري زنان نسبت به مردان
  آوري بهداشتي فاضالب عدم برخورداري از سيستم جمع

  به آب سالم عدم دسترسي
  اميد به زندگي پايين افراد در هنگام تولد

  سال و مادران ۵نرخ مرگ ومير باال اطفال زير 
  وضعيت نامطلوب تغذيه کودکان

  هاي بهداشتي مناسب عدم برخورداري  از تسهيالت و مراقبت
هـاي   عدم برخورداري مناسب از واکسيناسيون افراد در مقابل بيمـاري 

  در دوران  طفوليت واگير
اشکال پايدار 

  انساني هاي سکونتگاه
  کمبود  سرانه سطح مسکوني

  باال بودن ميزان خسارت انساني و اقتصادي ناشي از فجايع طبيعي
 …در صفحه بعدادامه 
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 ۲جدول ادامه 

  ها چالش  هاگروه  ابعاد

ي
يط
مح

ت 
يس
 ز
 و
ي
يک
وژ
کول

ط ا
حي
م

  

  هاپايداري جنگل
  ويه از جنگلبرداري بي ر بهره

  ها کاهش شديد  وسعت جنگل
  ها هاي حفاظت شده به وسعت کل جنگل عدم وجود جنگل

پايداري خاک و 
  زندگي گياهي

  برداري از زمين افزايش ميزان  بهره
  افزايش ميزان تغييرات كاربري زمين

  افزايش ميزان  فرسايش خاک
مخاطرات طبيعي و 

  هايفناور
  ي نسبت به بالياي طبيعيذيرپ آسيبافزايش 

  گرفته در سال افزايش نواحي آتش

اقدامات مربوط به 
  ها و فاضالبزباله

  افزايش سرانه دورريز خانگي
  افزايش هزينه جمع آوري و دفع زباله

  عدم وجود سيستم بازيافت و استفاده مجدد از زباله
رفتار مطمئن با 
سموم و مواد 

  شيميايي

  هاي حاد ناشي از مواد شيميايي وميتافزايش مسم
  مصرف باالي  کودهاي شيميايي در هکتار
  هاي کشاورزي مصرف باالي سموم شيميايي و آفت کش

ي
اد
ص
اقت

ط 
حي
م

  
حفاظت و 

برداري از منابع  بهره
  ورزيآب و آب

  هاي سطحي و زيرزميني افزايش برداشت ساالنه از منابع آب
  زيرزميني هاي کاهش ساليانه سطح آب

  نسبت باال اتالف آب در  آبياري
  نسبت پايين  اراضي تحت آبياري مكانيزه

برداري پايدار از بهره
  منابع خاک

  هاي تسطيح اراضي عدم اجراي طرح
  وجود تمرکز باال  در مديريت منابع طبيعي

  کشاورزي پايدار

  رزيهاي کشاو هاي کشاورزي آبي به کل زمين سهم باالي زمين
  برنج/افت متوسط ساالنه عملکرد گندم

  هاي استفاده شده در کشاورزي افزايش ميزان آفت کش
  استفاده زياد  از کود شيميايي در هکتار زمين کشاورزي

زايي  مقابله با بيابان
  و خشکسالي

  فراوني باالي جمعيت زير خط فقر در مناطق بياباني
  قرار دارند) ؟يزايبيابان(زدايي ابانكاهش مناطقي که تحت تاثير بي

حفاظت از مناطق 
  کوهستاني

  برداري پايدار از منابع طبيعي مناطق کوهستاني عدم بهره
  عدم وجود امکانات رفاهي براي جمعيت ساکن در مناطق کوهستاني

الگوي مصرف 
  انرژي، ارتباطات

  ميزان باالي دسترسي خانوارها به سوخت فسيلي
  طوط تلفن نسبت به جمعيتکمبود خ

 …در صفحه بعدادامه 
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 ۲جدول ادامه 

  ها چالش  هاگروه  ابعاد

ي
اد
 نه
ط
حي
م

  

  اشتغال و درآمد
  نسبت اشتغال پايين در هر زيربخش

  يگذار سرمايهنسبت پايين پس انداز به 
  سال ۱۰نسبت پايين جمعيت شاغل باالي 

ها  و   سياست
  گيريتصميم

  هاي محلي به جمعيت نسبت پايين تشکل
  سازي هاي ظرفيت نسبت پايين  طرح

  نسبت پايين نقش جوامع محلي در تصميم گيري
  نسبت پايين مشارکت و تعاون داوطلبانه

  نسبت پايين قابليت مشارکت عمومي
  نسبت پايين آمادگي مقابله با بالياي طبيعي

  نسبت پايين آگاهي و اطالعات عمومي
  هاي مدني ها و نهاد پايين عضويت در انجمن نسبت

  APO, 2005: منبع

  روش تحقيق

هاي كاربردي، از لحـاظ درجـة نظـارت و     تحقيق حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش

در اين تحقيق، . ها، از نوع توصيفي استكنترل، از نوع ميداني و از لحاظ گردآوري داده

ا روش آن تحليل عاملي است كه جـزو فنـون   متغيير مستقل و وابسته مطرح نيست، زير

همة متغييرهـا بـه    يو بر اساس آن، با لحاظ داشتن وابستگ شود ميمحسوب  يهمبستگ

  .متعدد در چند عامل خالصه شوند يکه متغيرها شود مييکديگر، سعي 

است ) استان مركزي(تحقيق روستاييان دهستان ساروق شهرستان اراك  آماري جامعة

بر اساس معادلة . شود مينفر را شامل  ۸۴۹۳، )۱۳۸۵(سرشماري آماري كه طبق آخرين 

 گيـري  نمونـه نفر برآورد شد كه بـا روش   ۳۶۷كوكران، نمونة آماري در دسترس تحقيق 

نفـر،   ۲۰ارجناونـد  هـا از روسـتاهاي قلعـه   اي بـا انتسـاب متناسـب، تعـداد نمونـه     طبقه

نفر،  ۱۴نفر، كركان پايين  ۱۷فارسيجان نفر،  ۱نفر، محموديه  ۱نفر، گميز  ۱۳نشين  كالغ
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نفر،  ۱۰قطاراغاج سفلي  نفر، ۳۶ طور نفر، ۹۹ ساروق نفر، ۲۰ نفر، بهادرستان ۳باال  كركان

نفـر و در مجمـوع،    ۳نفر، و لنجـاب سـفلي    ۶نفر، گاو جلو  ۱۲۳نفر، جيريا  ۱آباد جام

  .نفر بوده است ۳۶۷

يق از طريـق ضـريب آلفـاي كرونبـاخ     است كه اعتبار پرسشنامة تحق يشايان يادآور

ــار   ۸۰۰۲/۰ ــد آم ــه از بع ــد ك ــرآورد ش ــل داده  يب ــود؛ و در تحلي ــول ب ــل قب ــا ، قاب   ه

  ي توصيفي مانند فراواني، درصـد فراوانـي، و فراوانـي تجمعـي اسـتفاده      ها روشنيز از 

  .شده است

  ي تحقيق  ها يافته

  ي توصيفيها يافتهنتايج 
و ) درصـد  ۹/۴۹(مورد مطالعه را زنـان   يهااز نمونهكه حدود نيمي  دهد مينتايج نشان 

تـا چهـل    يتشكيل داده و بيشتر آنها در ردة سـني سـ  ) درصد ۱/۵۰(نيم ديگر را مردان 

  بنـابراين،  . انـد بـوده ) درصـد  ۵/۰(ندرت بـاالي شصـت سـال    و به) درصد ۳/۴۰(سال 

د داراي درصـ  ۸/۲۷سـواد و حـدود    درصـد بـي   ۹/۱۹سـال، تنهـا   هـا ميـان  اغلب نمونه

  سـوادي در   اند، كـه ايـن موضـوع بيـانگر كـاهش بـي      تحصيالت دبيرستان و ديپلم بوده

هـا  درصـد از نمونـه   ۶/۹۸همچنين، حـدود  . هاي اخير استمنطقة مورد مطالعه در سال

  .اندمتأهل بوده
  

  گويان بر اساس جنسيتتوزيع فراواني پاسخ -۳جدول 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  جنسيت

  ۱/۵۰  ۱/۵۰  ۱۸۴  مرد

  ۱۰۰  ۹/۴۹  ۱۸۳  زن

    ۱۰۰  ۳۶۷  مجموع

  ي پژوهشها يافته: منبع
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  گويان بر اساس سنتوزيع فراواني پاسخ -۴جدول 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  سن

  ۸/۳۰  ۸/۳۰  ۱۱۳  سال ۳۰تا  ۲۰

  ۱/۷۱  ۳/۴۰  ۱۴۸  سال ۴۰تا  ۳۰

  ۶/۹۴  ۵/۲۳  ۸۶  سال ۵۰تا  ۴۰

  ۵/۹۹  ۹/۴  ۱۸  سال ۶۰تا  ۵۰

  ۱۰۰  ۵/۰  ۲  سال ۶۰باالي 

    ۱۰۰  ۳۶۷  مجموع

  ي پژوهشها يافته: منبع
  

  گويان بر اساس تحصيالتتوزيع فراواني پاسخ -۵جدول 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  سن

  ۹/۱۹  ۹/۱۹  ۷۳  سوادبي

  ۴۶  ۱/۲۶  ۹۶  ابتدايي

  ۱/۷۱  ۱/۲۵  ۹۲  راهنمايي

  ۹/۹۸  ۸/۲۷  ۱۰۲  ديپلم-دبيرستان

  ۱۰۰  ۱/۱  ۴  فوق ديپلم

    ۱۰۰  ۳۶۷  مجموع

  ي پژوهشها يافته: منبع
  

  گويان بر اساس تأهلتوزيع فراواني پاسخ -۶جدول 

  درصد تجمعي  درصد  فراواني  تاهل

  ۴/۱  ۴/۱  ۵  مجرد

  ۱۰۰  ۶/۹۸  ۳۶۲  متاهل

    ۱۰۰  ۳۶۷  مجموع

  ي پژوهشها يافته: منبع
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  ي تحليليها يافتهنتايج  
ار روستايي از ديدگاه روستاييان ي توسعة پايدها چالشتحليل عاملي  يها يافتهبر اساس 

  و  ۶۹۶/۰برابـر بـا    )۶(KMO، مقـدار  )اسـتان مركـزي  (دهستان ساروق شهرسـتان اراك  

دار است كه در سطح يک درصد معني  ۶۱۲/۸۹۶۶مقدار عددي آزمون بارتليت برابر با 

  با توجه بـه دو آزمـون يادشـده، همبسـتگي بـين متغيرهـا بـراي تحليـل عـاملي          . است

  .ستمناسب ا

منظور تعيين تعداد عوامل از معيار تعـداد پيشـين اسـتفاده شـد كـه بـا توجـه بـه         به

شده همراه با مقدار ويژه، درصـد  عوامل استخراج. بود ۷مطالعات پيشين محقق، برابر با 

  .آمده است ۷واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها در جدول 
  

ه، درصد واريانس و درصد واريانس شده همراه با مقدار ويژعوامل استخراج -۷جدول 
  تجمعي مقدار ويژه

  درصد تجمعي واريانس   درصد واريانس   مقدار ويژه  عوامل

۱  ۴۴۰/۸  ۵۷۷/۲۵  ۵۷۷/۲۵  
۲  ۶۹۵/۴  ۲۲۸/۱۴  ۸۰۵/۳۹  
۳  ۴۳۷/۴  ۱۷۳/۱۳  ۹۷۸/۵۲  
۴  ۴۶۹/۳  ۵۱۲/۱۰  ۴۸۹/۶۳  
۵  ۳۵۰/۳  ۱۵۲/۱۰  ۶۴۱/۷۳  
۶  ۵۴۸/۲  ۷۲۰/۷  ۳۶۱/۸۱  
۷  ۰۹۶/۱  ۳۲۰/۳  ۶۸۱/۸۴  

  ي پژوهشها يافته: منبع

كننـدة   تنهايي تبيينبه ۴۴۰/۸ي اين جدول ، عامل اول با مقدار ويژة ها يافتهبر اساس 

درصـد    ۶۸۱/۸۴در مجموع، شش عامل يادشـده  . درصد از کل واريانس است ۵۷۷/۲۵

. دهنـدة درصـد بـاالي تبيـين واريـانس اسـت      ، كه نشانکند مياز كل واريانس را تبيين 

در عوامـل، بـا فـرض واقـع شـدن      ) متغير اصلي ۳۳حدود (رارگيري متغيرها وضعيت ق
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روش وريمـاكس و  بـه   ، بعد از چرخش عوامـل ۵۰/۰تر از متغيرهايي با بار عاملي بزرگ

  .آمده است ۸نامگذاري آنها، در جدول 
  

  وضعيت قرارگيري متغيرها در عوامل -۸جدول 

  بار عاملي  متغيرها  نام عامل

اري ي پايدها چالش
مناطق جنگلي، آب و 

  خاك

  ۸۷۰/۰  رويه ازمناطق جنگليبرداري بي بهره
  ۸۶۳/۰  کاهش شديد  وسعت مناطق جنگلي

  ۹۰۸/۰  برداري از زمين افزايش ميزان  بهره
  ۹۳۲/۰  افزايش ميزان  فرسايش خاک

  ۹۲۵/۰  ي نسبت به بالياي طبيعيپذير آسيبافزايش 
  ۷۷۱/۰  يهاي زيرزمين کاهش ساالنة سطح آب

  ۷۷۱/۰  اتالف آب در  آبياري ينسبت باال
  ۹۶۱/۰  وجود تمرکز باال  در مديريت منابع طبيعي

  ۹۲۵/۰  يتحت آبياري ماشين يهانسبت پايين زمين

هاي ي طرحها چالش
  عمراني دولتي

  ۹۵۷/۰  هاي تسطيح اراضي عدم اجراي طرح
  ۹۵۷/۰  ها شده به وسعت کل جنگلهاي حفاظت عدم وجود جنگل

  ۷۷۵/۰  هاي سطحي و زيرزميني افزايش برداشت ساالنه از منابع آب
  ۷۳۵/۰  عدم وجود شبکة بازيافت و استفادة مجدد از زباله

  ۷۶۴/۰  افزايش ميزان تغييرات كاربري زمين

ي استفادة ها چالش
  پايدار از ذخاير محيط

  ۹۶۱/۰  برنج/افت متوسط ساالنة عملکرد گندم
  ۸۱۲/۰  جمعيت زير خط فقر در مناطق بياباني فراواني باالي

  ۹۳۱/۰  قرار دارند) ؟يزايبيابان(زدايي كاهش مناطقي که تحت تأثير بيابان
  ۸۱۶/۰  برداري پايدار از منابع طبيعي مناطق کوهستاني عدم بهره

منــاطق  در ســاکن جمعيــت بــراي رفــاهي امکانــات وجــود عــدم
  کوهستاني

۹۴۹/۰  

 ي اشتغال وها چالش
  درآمد

  ۹۰۷/۰  نسبت اشتغال پايين در هر زيربخش
  ۸۵۰/۰  يگذار سرمايهانداز به نسبت پايين پس

  ۸۷۲/۰  نسبت پايين جمعيت شاغل باالي ده سال
  ۸۲۶/۰  سازي هاي ظرفيت نسبت پايين  طرح

 …در صفحه بعدادامه 
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 ۸جدول ادامه 

  بار عاملي  متغيرها  نام عامل

  ي ها چالش
  محيط نهادي

  ۷۹۴/۰  ت پايين مشارکت و تعاون داوطلبانهنسب
  ۷۹۱/۰  نسبت پايين قابليت مشارکت عمومي

  ۸۰۰/۰  نسبت پايين آمادگي مقابله با بالياي طبيعي
  ۷۹۷/۰  نسبت پايين آگاهي و اطالعات عمومي

  ۷۹۹/۰  هاي مدني ها و نهاد نسبت پايين عضويت در انجمن

ي بهداشت و ها چالش
موم رفتار مطمئن با س
  و مواد شيميايي

  ۵۷۰/۰  هاي بهداشتي مناسب عدم برخورداري  از تسهيالت و مراقبت
هـاي   افراد در برابر بيمـاري  يکوبعدم برخورداري مناسب از مايه

  ۸۵۹/۰  يواگير در دوران کودک

  ۷۸۴/۰  هاي مورد استفاده در کشاورزي کشافزايش ميزان آفت
  ۶۲۱/۰  هر هکتار زمين کشاورزياستفادة زياد  از کود شيميايي در 

ي اشكال پايدارها چالش
  ۹۴۴/۰  فجايع طبيعي از ناشي اقتصادي و انساني يهاآسيب ميزان بودنباال  هاي انسانيسكونتگاه

  ي پژوهشها يافته: منبع

  
  

  ساروقي توسعة پايدار روستايي دهستان ها چالش: مدل تجربي تحقيق -۱نمودار 

  اشكال پايدار 
 انساني هايسكونتگاه

 )درصد ۳۲۰/۳(

بهداشت و رفتار 
مطمئن با مواد سمي 

) درصد ۷۲۰/۷(

  محيط نهادي 
)درصد ۱۵۲/۱۰(

درآمد و اشتغال 
)درصد ۵۱۲/۱۰(

پايداري استفاده از 
  ذخاير طبيعي 

)درصد ۱۷۳/۱۳(

  هاي طرح
  عمراني دولتي 

)درصد ۲۲۸/۱۴(

ي جنگل، پايدار
خاك و آب 

  )درصد ۵۷۷/۲۵(

هاي توسعة چالش
پايدار روستايي 
دهستان ساروق

 هاي پژوهش و تحليل آماري نويسنده مقاله حاضر يافته: منبع
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كـه از ديـدگاه روسـتاييان دهسـتان سـاروق،       دهـد  ميي تحليل عاملي نشان ها يافته
ي هـا  چـالش درصـد،   ۵۷۷/۲۵، آب و خـاك  يي پايداري مناطق جنگلـ ها چالشعوامل 
ي اسـتفادة پايـدار از ذخـاير محـيط     هـا  چالشدرصد،  ۲۲۸/۱۴هاي عمراني دولتي طرح
ي محـيط نهـادي   ها چالشدرصد،  ۵۱۲/۱۰ي اشتغال و درآمد ها چالشدرصد،  ۱۷۳/۱۳
 ۷۲۰/۷ يي بهداشت و رفتار مطمئن با سـموم و مـواد شـيمياي   ها چالشدرصد،  ۱۵۲/۱۰

درصـد و در   ۳۲۰/۳هـاي انسـاني   ي اشـكال پايـدار سـكونتگاه   هـا  چالشدرصد، و نيز 
ي توسـعة پايـدار روسـتايي را تبيـين     ها چالشدرصد از کل واريانس  ۶۸۱/۸۴مجموع، 

  .است دهندة درصد باالي تبيين واريانسنشان، که کنند مي

  گيري و پيشنهادهانتيجه

كـه   دهد مينتايج تحليل عاملي نظرات روستاييان دهستان ساروق شهرستان اراك نشان 
متغيير در قالـب هفـت عامـل اصـلي      ۳۲ر وارد شده در اين تحليل، تنها متغي ۶۱از كل 
ايدار روستايي اين دهستان را تبيـين  ي توسعة پها چالشدرصد از كل واريانس  ۶۸۱/۸۴
كنند؛ و بدين ترتيب، مدل نظري تحقيق كه از مطالعات پژوهشگران داخلي و جوامع  مي
هاي توسـعة  آمده، با شرايط بومي و اولويت دست بهدر زمينة موضوع تحقيق  المللي بين

از  تـوان  مـي شده، ياد يها يافتهبا توجه به نتايج . پايدار در اين دهستان تطابق يافته است
  :شرح زير ارائه کردپژوهش حاضر را به ياز نتايج و پيشنهادها ياخالصه

ي مربوط به پايداري جنگل، آب و خاك با ها چالشكه  دهد مينتايج تحقيق نشان  - ۱
هـا، افـزايش   رويه از جنگل، كاهش شديد وسـعت جنگـل  برداري بيمتغييرهاي بهره

ي پـذير  آسـيب ش ميزان فرسـايش خـاك، افـزايش    برداري از زمين، افزايميزان بهره
اتـالف   يهاي زيرزميني، نسبت باالنسبت به بالياي طبيعي، كاهش ساالنة سطح آب

 يهـا آب در آبياري، وجود تمركز باال در مديريت منابع طبيعي، و نسبت پايين زمين
كـه  درصد از كل واريانس اسـت،   ۲۲۸/۱۴كنندة تنهايي تبيينبه يتحت آبياري ماشين

دهندة حساسيت مردم بومي اين منطقه و نگراني آنها در مورد تخريـب شـديد   نشان
رسـد كـه بـا توجـه بـه       رو، به نظر مياز اين. منابع طبيعي پايه و تجديدناپذير است
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كمبود منابع درآمدي و افزايش شديد نرخ جمعيت و نيز وابستگي بيشـتر خانوارهـا   
هـاي سـطحي و   هاي بكـر منطقـه و آب  گلبه كشاورزي و منابع طبيعي از جمله جن

ين اقـدامات  تـر  مهمهايي مبتني بر توسعة پايدار كشاورزي از  زيرزميني، ارائة فناوري
كـه   يي توسعة پايدار روستايي در اين دهستان باشد، اقدامها چالشدر زمينة كاهش 

افـزايش توليـد و درآمـد     يرويـه از منـابع طبيعـي دهسـتان بـرا     برداري بـي از بهره
بنابراين، با توجه به نيازهاي بومي مردم منطقـه در فرآينـد   . روستاييان خواهد کاست

هاي مبتني بر توسعة يكپارچة كشاورزي، با ايجاد پيوند تنگاتنگ ميان يتوسعة فناور
شدت اين چالش در دهستان ساروق را  توان ميسه حلقة ترويج، تحقيق و آموزش، 

که مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي به بررسي  دشو ميرو، توصيه از اين. کاهش داد
همچنين، با لحاظ داشـتن نظـر خـود    . مناسب در اين زمينه بپردازند ينيازهاي فناور

بوميان دهستان ساروق و نيز بـا حفـظ و ايجـاد صـنايع روسـتايي كوچـك هماننـد        
از فشـار مربـوط بـه     تـوان  مـي هاي توليد فرش دستبافت در شرايط مطلوب، كارگاه
 . رويه از منابع طبيعي اين دهستان کاستبي يبرداربهره

هاي عمراني دولتـي دومـين دغدغـة مـردم بـومي ايـن       مربوط به طرح يها چالش - ۲
دهستان در فرآيند توسعة پايدار روستايي است كه نشان از خأل نقش مؤثر دولت در 

وسـتايي  گونه كه در انگـارة نـوين توسـعة ر   همان. ايجاد پايداري در اين منطقه دارد
هـاي  مطرح است، با وجود سازنده بودن واگذاري اختيـارات بـه نهادهـا و سـازمان    

نقش حمايتي و توانمندساز دولت در فرآينـد   توان ميمحلي در روند توسعة پايدار، ن
متأسفانه بررسي بومي بيشتر فرآيندهاي توسـعة  . توسعه پايدار روستايي را انکار کرد

هاي دولتي در اين نقش درست و مؤثر از سوي دستگاه دهندة عدم ايفايپايدار نشان
ها، رسد كه با تأكيد ويژة دولت بر حفاظت از جنگل رو، به نظر مياز اين. مورد است

هـا، و جلـوگيري از   نظارت بر برداشت از منـابع آب، ايجـاد شـبکة بازيافـت زبالـه     
  .در كاهش اين خأل مؤثر واقع شد توان ميتغييرات كاربري اراضي، 

سومين چالش مورد تأكيد از ديدگاه روستاييان ايـن منطقـه بـه اسـتفادة پايـدار از       - ۳
درصد از كـل واريـانس را تبيـين کـرده      ۱۷۳/۱۳، كه شود ميذخاير محيطي مربوط 
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رويـه از   در اين چالش نيز مانند چالش دستة اول، بر جلوگيري از استفادة بـي . است
درك مفهوم پايداري و گاهي اجبار ناشي  منابع طبيعي تجديدناپذير و همچنين، عدم

رويه از منابع طبيعي تأكيد شـده اسـت کـه نشـان      از شرايط معيشتي در برداشت بي
ويژه در مناطق سردتر و كوهستاني و منـاطق  به(دغدغة تأمين معاش روزانه  دهد مي
ع طبيعي از مناب يروستاييان را وادار به استفادة حداكثر) تر و بياباني اين دهستانگرم

 يگذشته از کوتـاه . رساند و دغدغة حفظ پايدار منابع را به حداقل مي کند ميمحيط 
محققان، كارشناسان و نيروهاي دولتي در آشناسازي روستاييان بـا مفهـوم برداشـت    

جز استفادة ناپايدار از اين  ي، اغلب آنها راهيگفتة افراد بومپايدار از منابع طبيعي، به
رو، چنانچه دولت طرفدار مقولة توسعة از اين. زندگي خود ندارند گذران يمنابع برا

پايدار روستايي است، بايد در کنار آموزش اين مفهوم به روستاييان، به ايجاد اشتغال 
 . مكمل كشاورزي و نيز گسترش فنون توسعة يكپارچة كشاورزي بپردازد

ئن بـا سـموم، و   به اشتغال، محيط نهـادي، بهداشـت و رفتـار مطمـ     ها چالشديگر  - ۴
، و ۷۲۰/۷، ۱۵۲/۱۰، ۵۱۲/۱۰ترتيـب،  شوند كـه بـه  يهاي انساني مربوط م سكونتگاه

ترتيـب، نشـان از   ، بـه هـا  چـالش اين . کنند ميدرصد از كل واريانس را تبيين  ۳۲۰/۳
ي مؤثر نهادهـا و  ها فعاليتنبود اشتغال پايدار، عدم  يهادغدغة مردم بومي در زمينه

روية سـموم، و عـدم وجـود مسـكن      ود بهداشت و مصرف بيهاي محلي، نبانجمن
هاي ساير محققان مانند رحيمي مقاوم و مناسب در منطقه دارد، كه در اغلب پژوهش

بـه نظـر   . نيز بـر آن تأكيـد شـده اسـت    ) ۱۳۷۸(و اليوت ) ۱۳۷۹(، نصيري )۱۳۷۸(
 يرسد كه بايد تخصيص بودجة ويژه بـراي ايجـاد اشـتغال، نهادهـاي خوداتكـا      مي

محلي، بهداشت و نيز آموزش در زمينة مصرف سموم و سـاخت مسـكن روسـتايي    
سالة توسعة كشور و نيز توزيع انداز بيستساله و چشمهاي پنجمقاوم سرلوحة برنامه

بدون ايجاد . اي بودجة عمران و توسعة روستايي قرار گيرداي و ناحيهاستاني، منطقه
شيوة مصـرف كودهـا و سـموم     يهار زمينهاشتغال پايدار، بهداشت كافي، آموزش د

کمک نهادهاي كشاورزي و ساخت مسكن مقاوم، و نيز خوداتكاسازي مردم بومي به
از روستاييان مشاركت و همكـاري در فرآينـد توسـعة پايـدار      توان ميفعال محلي، ن
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ويـژه  با توجه به رهيافت توسعة يكپارچة روستايي، بايد به. روستايي را انتظار داشت
، توزيع بودجة مورد نظر نيز )۱۳۷۹(و شفرد ) ۱۳۷۸(قت کرد كه طبق تأكيد اليوت د

در همة اقشار جوامع روستايي صورت گيرد تا از رهگذر تخصيص اعتبارات، بتـوان  
 .به اهداف توسعة پايدار روستايي دست يافت
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