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دیپلماسی و الگوی توزیع فضایی فعالیت وجمعیت در روستاهای مرزی
مورد :شهرستان زهک
محمد قاسمیسیانی؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،جهاددانشگاهی ،تهران ،ایران.
ایرج قاسمی *؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،جهاددانشگاهی ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله1398/04/09 :

پذیرش نهایی1399/08/12 :

حکومت به عنوان اولین و قدرتمندترین تصمیمگیر و کنشگر در عرصه ساختار فضایی است .ساختار فضایی یک بخش
اساسی از نبرد برای کنترل و مراقبت افراد و جامعه است در واقع برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین ،تجلی اراده
حکومت در قالب تنظیم قوانین و اختصاص منابع و تصمیمسازی است .مناطق مرزی یکی از راهبردیترین مناطق برای
مداخله دولت به شمار میرود .این مناطق به دلیل تماس با محیط داخلی و خارجی از ویژگیهای خاصی برخوردارند که
هر گونه دیپلماسی داخلی و خارجی بر آن اثرگذار است .شهرستان زهک یکی از مناطق مرزی ویژه در استان سیستان و
بلوچستان است که به دلیل تجاری ،وجود بازارچه مرزی و ورود آب هیرمند و دیپلماسی آب از اهمیت ویژهای برخوردار
است .این مقاله با هدف بررسی نقش مدیریت کالن و دیپلماسی و پیامدهای اقتصادی آن بر ساختار و سازمان فضایی در
شهرستان زهک انجام پذیرفت ،روش تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی و استفاده از پرسشنامه و مشاهده میدانی
است .بدین منظور  184پرسشنامه ویژه مدیران روستا در تمامی روستاهای باالی  20خانوار شهرستان توزیع گردید و 10
مصاحبه نیز با مدیران ادارت و سازمانهای دولتی شهر زهک ،انجام پذیرفت .نتایج نشان میدهد که تحت تاثیر
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چکیده

دیپلماسی بین دو کشور مرزی ،با تعطیلی بازارچه مرزی و ایجاد دیوار حایل ،اقتصاد نواحی روستایی و فعالیت در شرق
شهرستان بر مبنای تجارت و کشاورزی رو به زوال گذاشته است و در اثر بیکاری و نبود فعالیت اقتصادی بسیاری از
زمینهساز ناپایداری سکونتگاههای جدیدالتاسیس شده است .با تمرکزگرایی و حمایت از مراکز جمعیتی ،الگوی
جریانهای ارتباطی در شهرستان الگویی قطبی شده با مرکزیت زهک و زابل است و از الگوی شبکهای پیروی نمیکند که
این امر برای روستاهایی که خارج از شبکه قرار گرفتهاند زمینهساز ناپایداری و زوال را فراهم کرده است.
واژگان کلیدی :توزیع فضایی ،روابط سیاسی ،اقتصاد روستایی ،شهرستان زهک ،منطقه مرزی.
i_ghasemi@yahoo.com

*
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روستاها تخلیه و خالی از سکنه شدند .عالوه بر این با پیگیری سیاست جابجایی روستاها ،تنوع قومی و فرهنگی،
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در سیر مطالعات علوم جغرافیایی از دهه  1971میالدی با ورود اندیشههای مارکسیستی به جغرافیـا و
همچنین بروز آشفتگیهای فرهنگی – اجتماعی ناشی از برتری سـرمایهداری؛ تعـدادی از جغرافیـدانان از
تمرکز بر روشهای کمی و مطالعات اکولوژیک روی گردان شده و ظهور پارادایمهای جدیدی در جهت در
نظر گرفتن هر چه بیشتر نقش قدرت سیاسی مورد توجه قرار گرفت (میرحیدر و دیگـران.)169 :1394 ،
این مسأله موجب گردیـد کـه مطالعـ اثـر تصـمیمات حاکمیـت و قـدرت سیاسـی در فضـا و اثـرات آن
رویکردهای اثباتگرایانه را به چالش بکشـد و بـه نقـش قـدرت سیاسـی در فضـا تاکیـد بیشـتری نمایـد
( .)Dikshit, 1982: 20از این زمان به بعد با عنایت به این تحول شـناختی در علـوم جغرافیـایی در بـین
ابعاد مختلف فضای جغرافیایی ،بُعد سیاسی به مثابه یکی از مهمترین ابعاد فضا جهـت حـل و فصـل ایـن
چالشها وارد عرص مطالعات گردید .به طوری که در اذهان اندیشمندان شکلدهی به برنامهریزی فضایی
به مثابه بُعد کاربردی علوم جغرافیایی بدون در نظر گرفتن سیاست مشتمل بر عملکرد بـازیگران سیاسـی
(نهادهای حاکم ،رهبران ،احزاب و ،)..مستندات سیاسی (حقوق و قوانین) و ایدئولوژیهای سیاسی ناکامل
قلمداد گردید .با توجه به مبنایی بودن این رابطه در علوم جغرافیـایی؛ بـه نظـر میرسـد شـناخت رابطـه
سیاست و فضای جغرافیایی در مکاتب مختلف روششناسی حائز اهمیت زیادی اسـت .در ایـن راسـتا بـه
ویژه شناخت رابط سیاست و فضای جغرافیـایی بـا مکتـب سـاختارگرایی تلفیـق شـده اسـت .چـرا کـه
ساختارگرایان به ویژه اهمیت ویژهای برای عملکرد قدرت در تولید و بازسـاخت فضـای جغرافیـایی قائـل
میباشند .هدف این دیدگاه ،کشف الگوهای فضایی فرآیند تولید ،توزیع؛ مصرف و نقش دولـت ،گروههـا و
طبقات اجتماعی در شکلدهی به آن الگوها است (پیران .)78 :1370 ،همچنین با ظهور مکاتب سیاسی و
رسوخ آنها به حوزه جغرافیا ،دیدگاه اقتصادی سیاسی فضا نیز در پی بررسـی و تحلیـل روابـط سیاسـی و
فضای جغرافیایی بر آمد .از نظر این دیدگاه ،کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی وابسته به صدور مواد خام
هستند ،چون دارای سیستم متمرکز سیاسی و بوروکراسی اداری ناکارآیی هستند بخش اداری وسـیعتری
را در یک یا دو شهر جای میدهند .به عبارت دیگر ،وابستگی به اقتصاد جهـانی (توسـعه بـرونزا) و عـدم
برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک و روان ،موجبات تمرکز را در ابعاد مختلف فراهم میآورد .در ایـن
کشورها دولت واسط بین رانت و اقتصاد داخلی است .فرایند تحول بازار منشا بیرونی و مسـتقل داشـته و
ویژگی سیاستگذاری دولت تابعی از منبع درآمدی و ایدئولوپی هیات حاکمه اسـت کـه بـا رشـد بخـش
عمومی ،نوعی رفتار رانت جویانه را در حوزه عالیق سیاسی شکل داده اسـت(افراخته ،حجـیپـور:1394 ،
.)89
مناطق مرزی به دلیـل تمـاس بـا محیطهـای داخلـی و خـارجی از ویژگیهـای خاصـی برخوردارنـد.
سکونتگاههای روستایی حاشیه مرز از جمله مناطق مهم و استراتژیک بـرای کـاهش مشـکالت مرزهـا بـه
شمار میآید که اگر به شیوه علمی و منطقی ساماندهی شوند ،میتوانند تا حد بسـیار زیـادی در کنتـرل
مناطق مرزی مؤثر بوده و مشکالت این مناطق را به حداقل برسـانند (صـادقی و همکـارن.)126 :1393 ،
برنامهریزی با هدف توسعه پایدار سکونتگاهها به ویژه مناطق مرزی ،نیاز بـه سـازماندهی فضـایی را بـرای
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نواحی روستایی را بوجود میآورد تا مسائل کالن و ملی ،همچون موضـوعات امنیتـی را بتـوان دقیـقتر و
کارآمدتر سازماندهی کرد (متقی و همکاران .)148 :1394،از این رو در مستندات موجود نیز مطالعـات و
تحقیقات انجام شده به دلیل وجود اهمیت و حساسیتهای ویژه مناطق مرزی ،توجه خاصی در جهان بـه
مطالعات آمایش این مناطق شده است .این مطالعات را میتوان در دو جنبه علمی و عملی مد نظـر قـرار
داد .از جنبه عملی کشورهایی که درگیر مسایل ناامنی در منـاطق مـرزی خـود بودهانـد ،دریافتهانـد کـه
عمدهترین مسایل مربوط به این ناامنیها ،ناشی از شرایط توسعه نیافتگی و پیامدهای تبعی آن بوده است.
به عبارت دیگر شرایط فقر و تنگدستی در این مناطق میتواند محیط مناسبی جهـت بـروز – ناامنیهـا و
تحریک دشمنان در بهره برداری از سرپلهای بوجود آمده در ایـن منـاطق گـردد .بنـابراین دیپلماسـی و
تصمیمات کالن سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی لحاظ شده در منطقه مورد مطالعـه باعـث ایجـاد تحـوالت
عمیقی در سازمان فضایی سکونتگاهها شده است .در اثر این تحوالت ارتباط درونی بـین اجـزاء و ارتبـاط
بیرونی میان اجزاء ،نظام و محیط نوعی گسست ایجاد شده است .پژوهش حاضر ناظر بر نحـوه اثرگـذاری
تحوالت و تصمیمات سیاسی در اقتصاد و ساختار فضایی (فعالیت ،ارتباطات و اسـکان) شهرسـتان زهـک
است و تغییرات فضایی رخ داده را مورد توجه قرار میدهد.
در شهرستان زهک در طی سالهای گذشته در اثر وقوع حوادث طبیعی (سیل و سیالب ،خشکسـالی،
طوفان شن) ،باعث ایجاد تصمیمات سیاسی و کالنی در ابعاد ملی و از سـوی سـازمانهای ذی مـدخل در
امور بوده است از جمله این تصمیمات بر اثـر وقـوع سـیل سـال  ،1369تصـمیم بـه جابجـایی و اسـکان
روستائیان در یک مجتمع سکونتگاهی گرفته میشود بنحوی که  19آبادی در یکـدیگر ادغـام شـده و بـا
جابجایی یک سکونتگاه واحد را شکل میدهند .همچنین یکی دیگر از تصمیمات سیاسی و کالن احـداث
چاه نمیه شماره چهار است که باعث جابجایی و تخریب  12آبادی میشود .این دو تصمیم به نحو بـارزی
در ساختارهای اقتصادی شهرستان تاثیر گذار بوده است .از سوی دیگر برخی تصمیمات سیاسی همچـون
تعطیلی بازارچه مرزی شاهگل و ایجاد دیوار حفاظتی بین دو کشور ایران و افغانستان ،تشکیل شهرسـتان
جدید زهک جدایی آن از شهرستان زابل و تغییر مرزهای قراردادی و همچنین تبدیل نقاط روسـتایی بـه
شهر و ایجاد شهرهای جدید و احداث نواحی و شهرکهای صنعتی مولفههایی هستند که میتواند باعـث
تغییر در کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی و سازمان فضایی نواحی سکونتگاهی شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم آب و دیپلماسی آب است .آب بعنوان یک منبع طبیعی از جمله منابعی
است که بین دو یا چند ذیمدخل (محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی) مشترک بوده و استفاده یک
ذیمدخل بر نحوه مصرف سایر ذیمدخالن اثرگذار است . .مدیریت منابع آب بطور مستقیم و غیرمستقیم با
جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی ،محیطزیستی ،سیاسی و امنیتی یک جامعه در ارتباط است
(قریشی و همکاران.)243 :1398،
آب در شهرستان زهک اهمیت زیادی از نظر نقـش آن در سـاختار فضـایی دارد .مهمتـرین منبـع آب
رودخانه هیرمند است اکه سرچشمه رودخانه هیرمند در بیرون از مرزهای کشور قرار گرفتـه و سـهم آب
ورودی به کشور طی معاهدههای فیمابین ایـران و افغانسـتان تعیـین شـده اسـت .حـال چنانچـه روابـط
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دیپلماتیک و تعامالت بین دو کشور فعال باشد سهم تعیین شده وارد کشور میشود .در غیر ایـن صـورت
کشور همسایه بخصوص در مواقع خشکسالی از آزادسازی آب را محدود میکند .دو موضوع کالن یاد شده
در کنار تصمیمات سیاسی ملی چند سال اخیر از جمله تبدیل شدن زهک به یک شهرسـتان مسـتقل در
تقسیمات سیاسی استان ،ایجاد نواحی و شهرکهای صنعتی و جابجـایی سـکونتگاههای روسـتایی باعـث
تحوالت عمیقی در سه محور اصـلی سـازمان فضـایی منطقـه از جملـه سـکونت ،فعالیـت و روابـط بـین
سکونتگاهی شده است ،همچنین ایجاد و احداث دیوار حائل بین مرز ایران و افغانستان و تعطیلی بازارچـه
مرزی بسیاری از فعالیتها از جمله کشاورزی و تجارت مـرزی را تحتالشـعاع قـرار داده اسـت و اقتصـاد
نواحی روستایی مرزی را به سمت زوال پیش برده است .مجموع عوامل ملی و بـین المللـی در سـه دهـه
اخیر در شهرستان زهک ،تحوالت عمیقـی ایجـاد کـرده اسـت کـه برآینـد آن دگرگـونی و ناپایـداری در
ساختارها ی اقتصادی و اجتماعی و سازمان فضایی منطقه است ،برای درک عمیق تر تحوالت منطقه مورد
مطالعه میبایست مشخص شود که اوالً تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در ملـی ،منطقـهای و محلـی ،چـه
تغییراتی در ساختارها و کارکردهـای اقتصـادی سـکونتگاههای ایجـاد کـرده اسـت؟ ایـن تغییـرات ،چـه
پیامدهایی را برای سازمان فضایی نظام سکونتگاهی به دنبال داشته است؟
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با توجه به اینکه کلیه فعالیتهای انسان در فضای جغرافیایی صورت میپذیرد .بـا عوامـل بسـیاری در
ارتباط است .برخی از این عوامل به محیط طبیعی و برخی دیگر به محـیط انسـانی و عوامـل اجتمـاعی و
اقتصادی وابسته است .فضای جغرافیایی یک مجموعه از پدیدههایی پیوسته اسـت کـه آن را میتـوان بـه
عنوان یک سیستم در نظر گرفت که ساختار و کارکردهایی دارد (قاسـمی سـیانی .)48 :1396 ،در واقـع
تغییرات محیطی اکولوژیکی و تغییرات –اجتماعی – اقتصادی و سیاسـی در دورههـای مختلـف بصـورت
دگرگونی در ساختارها و کارکردهای نواحی تجلی یافته است .تغییـرات کارکردهـا و سـاختارهای فضـایی
سکونتگاهها ،باعث گسست در بین فضاهای زیست ،فعالیت و عـدم یکپـارچگی فضـایی شـده اسـت .ایـن
پیامدها هر یک به نحوی بر سکونتگاهها تأثیر گذاشـته اسـت (قاسـمی سـیانی و همکـاران.)17 :1398 ،
همچنین نابسامانی در سازمان فضایی کشورهای جهـان سـوم کـه در اثـر عوامـل گونـاگون تحـت تـأثیر
مکانیسمهای حاکم بر ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و سیاسی پدید آمـده اسـت ،موجـب گسسـتگی
روابط بین شهرها شده و عدم تعادلهای منطقهای را به وجود آورده است .فضای جغرافیایی به عنوان یک
سیستم فعال و زنده در طول زمان تحت تـاثیر کنشهـای درونـی و بیرونـی دچـار تضـاد و عـدم تعـادل
میشود .وجود تضاد به طور حتم به حرکت منجر میشود و به این ترتیب تضـاد خـود بـه خـود کـنش و
واکنش را به دنبال دارد .دیالکتیک فضایی دارای ابعاد طبیعی و انسـانی اسـت کـه از یـک سـو تغییـرات
محیط طبیعی در قالب پدیدههای همچون زلزله ،سیل ،طوفـان ،خشکسـالی و  ...سـبب تغییـر فضـای را
فراهم میآورد و از سوی دیگر انسانها و نهادهای اجتماعی سیاسی حاکم بر یـک قلمـرو باعـث تغییـرات
انسان محور فضای جغرافیایی میشوند .بنابراین بخشی از گوناگونی و افتراق سیستمهای طبیعی ریشه در
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طبیعت دارد و انسان و جامعه انسانی تأثیری در روند آن ندارد و بخشی نیز در جریان زندگی انسان بروی
بستر طبیعی ،دچار تغییر و بازساخت خواهد شد .بدین ترتیب بخشی از مطالعـه افتـراق مکـانی ناشـی از
گفتمان و ایدئولوژیهای حـاکم اسـت (لشـگری تفرشـی .)13 :1394 ،بـرهمین اسـاس بـین سیاسـت و
ایدئولوژی و فضای جغرافیایی رابطهای مستحکم برقرار میشود .این روابط در شکل  1و 2نشان داده شده
است.
اقتصاد

محیط طبیعی
فضای
جغرافیایی

فضای سیاسی

دیالکتیک
محیط اجتماعی -
فرهنگی

فضایی

سیاست و حاکمیت

شکل  .1دیالکتیک فضایی؛ منبع :لشگری تفرشی با اعمال تغییرات1394 ،

ایدئولوژی

ساز و مجری

شکل  .2رابطه سیاست با تغییر فضایی؛ منبع :لشگری تفرشی1394 ،

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

بدین ترتیب نقش سیاستهای ملی و منطقهای در تعدیل یا تعمیق الگوی پراکنش عناصر فضایی حائز
اهمیت است (توکلینیا و شالی.)130 :1391،
در طول زمان سکونتگاهها به عنوان فضایی جغرافیایی ،خواسته یا ناخواسته ،همـواره متـأثر از عوامـل
گوناگون طبیعی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در حال تغییر و تحول و تکامل بوده اسـت .در
میان عوامل مؤثر بر روند تحوالت به وجودآمده در فضاهای سکونتگاهی ،نقش برنامهریزی انسانی ،به ویژه
در سده اخیر ،از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است (رحمانی فضـلی و پریشـان .)24 :1394 ،لـذا نهـاد
حاکمیت و سیاست در یک رابطه انضمامی با سایر ابعاد فضـای جغرافیـایی قـرار دارد و همـه برنامـهها و
راهحلها برای مشکالت جامعه و فضا؛ به گونهای با قدرت و سیاست ممزوج است (مرداک .)87 :1392 ،با
توجه به تسلط حکومت بر ساختار جامعه؛ این نهاد به عنوان اولین و قدرتمندترین تصـمیمگیر و کنشـگر
در عرصه ساختار فضایی میباشد و ساختار فضا نیز یک بخش اساسی از نبرد برای کنترل و مراقبت افـراد
میباشد .زیرا افزون بر تنظیم نظام حقوقی و قانونی جامعـه ،سیاسـتگذاری و تخصـیص منـابع از وظـایف
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اصلی آن محسوب میشود .در واقع برنامهریزی فضایی و آمایش سرزمین ،تجلـی اراده حکومـت در قالـب
تنظیم قوانین و اختصاص منابع میباشد(دریفوس ،رابینو.)311 :1379 ،
از این رو مهمترین تجلی قدرت ابعاد جغرافیایی آن میباشد .ساختارهایی فضایی بستر مناسـبی بـرای
تحلیل وجوه مختلف برنامهریزی نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر از جمله حکومت میباشد .حاکمیـت
در وجه نهادی ،مدیریت امور عمومی و تنظیم روابط در مقیاس کلـی و فراملـی را عهـده دار مـیباشـد و
عالیترین مقام و مرجعی است که در یک ساختار سیاسی  -فضایی انحصار اعمـال قـدرت و اقتـدار را در
قلمرو معین در اختیار دارد (لشگری تفرشی.)17 :1393 ،
تحول و دگرگونی در فعالیتها و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی سکونتگاهها به عنوان پدیدهای پویـا،
از طریق گسترش فیزیکی و کالبد و افزایش کارکردها و افزایش جمعیت در سکونتگاه مشخص میشود که
در این میان تعدادی از سکونتگاهها را به خود وابسته میکند و در بعضی موارد از رشد و گسترش درخـور
توجهی برخوردار میشود .بنابراین فرایندهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورها
نواحی روستایی را دوباره شکل میدهد (.)Labrianidis, 2004: 57
در کشورهایی با نظام سیاسی بسیط و اقتصاد نفتی ،دو عامل اقتصاد نفتی و ساخت سیاسی در ارتباط
با یکدیگر سبب شده است که دولت خود را کمتر نیازمند مردم و مکانهای جغرافیایی ببیند و در نتیجه،
برخی مناطق و حوزههای جغرافیایی کشورها که استعداد و ظرفیت باالیی دارند ،ممکن اسـت در چرخـه
برنامـهریزی و مـدیریت واقـع نشـوند ( .)Gwartney, Holcombe, & Lawson, 1998مکاتـب مختلـف و
نحلههای فکری هر کدام به نوعی در پی پاسخ به تحوالت و تغییرات فضایی بودهاند در ایـن بـین مکتـب
ساختارگرایی بیش از سایر مکاتب به ساختارهای حاکم توجه داشـته اسـت .در ایـن مکتـب بـا پـذیرش
هستیشناسانه متعامل از فضا براین باور است که ساختار فضایی همانند یک نظام عمل میکند و کارکرد
این نظام برتر از بخشها و اجزاء تشکیل دهند آن نقش بـازی میکنـد .بـه طـوری کـه ایـن اجـزاء در
چارچوب سیستم فضایی با یکدیگر وابستگی کارکردی داشته و به منزل یک سیستم عینـی در مکـان و
زمـان تعـین مییابـد و نمیتـوان آن را بـه بخشهـای سـازند آن تقسـیم نمـود (.)Milton, 2009: 47
ساختارگرایان بر این اعتقادند که واقعیت فضای جغرافیایی را تنها میتوان از طریق ارجاع به آشکارسازی
تاریخی مناسبات و روابط سیاسی و اقتصادی درک نمود که ساخت فضای جغرافیایی را به عهـده دارنـد.
بنابراین جغرافیای ساختاری خود را درگیر ارزیابی محتوایی نظام فضایی نمینماید بلکه درصـدد بررسـی
فرایندها و رویهها است که از طریق آنها فرمهای فضـایی زاده میشـوند ( .)Fraser, 1994: 24جغرافیـای
ساختاری بر این است که میتوان در پس هر نماد موجود در فضای جغرافیـایی ،روابـط سیسـتماتیک از
آراء ،جریانها و ایدئولوژیها را یافت که رابطهای شبکه وار با یکدیگر دارند و اثر آن در نمـاد مـورد نظـر
تجلی مییابد .وقتی این ساختار کشف گردد ،همه اجزاء را میتوان به عنوان محصول آن ساختار تبیـین
نمود (بشیریه.)24 :1390،
در جغرافیای ساختاری ،زندگی و رفتار اجتماعی افراد و گروهها در ارتباط با شرایط زنـدگی ،باورهـا و
نظام اجتماعی مورد مطالعه قرار میگیرد .بدینسان کـه هـر پدیـدهی مشـهود جغرافیـایی ،نظیـر :گرانـی
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مســکن ،حاشیهنشــینی ،بیکــاری ،گســترش امــراض ،فقــر ،انحرافــات اجتمــاعی و مصــرفگرایی ،نتیجــه
ساختارهای اقتصادی -اجتماعی شناخته میشـود .امـا ایـن سـاختارهای اقتصـادی -اجتمـاعی ،در خـود
پدیدههای مشهود جغرافیایی قابل مشاهده نمیباشند بلکه به صورت پنهان عمل میکنند .به سخن دیگر،
ساختارهای پنهان و تولیدکنندگان پدیدههای جغرافیایی ،در عینیّت پدیدهها پنهان میباشـند .از ایـن رو
جغرافیای ساختاری ،در پشـت هـر پدیـدهی جغرافیـایی ،علـل و هـدفهای مختلفـی مییابـد (قاسـمی
سیانی .)89 :1398،بنابراین در جغرافیای ساختاری برای ساختارهای سیاسی -اقتصـادی حـاکم در یـک
دور تاریخی نقش عِلی و تعیین کنندگی برای شکلگیری و حدوث تغییر فضایی قائل هستند و تاریخ در
نظر آنها چیزی جز تحول ساختها و تغییر شکل آنها نمیباشد .به عبارت دیگر ،برای فهم پدیدهها باید به
ساختارهای مسلط رجوع نمود .در این موضع تولید فضا به دلیـل همبـودگی ،همزمـانی و کـنش متقابـل
پدیده های اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...میباشد .در عین حال این رابطه در ذات خود حرکت ،نفـی،
رقابت و در نتیجه تغییر اجزاء را به دنبال دارد و این تضاد و نفی میان پدیدهها منجر به ظهور دیالکتیـک
فضایی خواهد شد .با این نگاه ،فضا برون داد توالی و مجموعهای از روابط است و نمیتـوان آن را بـه یـک
شیء انتزاعی تنزل داد .در این گفتمـان مقـوالت و نمادهـای موجـود در فضـای جغرافیـایی ،بـه واسـط
اسلوبهای ساختارمند سیاسی  -اقتصادی ساخته میشوند و تابع آنها میباشند .نظریه ساختاری بـر ایـن
باور است که حقایق فضایی محصول قالبها و چارچوبهای سیاسی و تاریخی است و نه حقایق موجود و
کشف شدنی .از این رو ساختارها امری تکوینی میباشند که الزم است چگونگی ساخته شدن آنها توسـط
نیروهای تاریخی – سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد .این طرز تفکر باعث شد تا جغرافیدانان متأثر
از این مکتب در آثار خود به جامعه شناسی تاریخی متمایل گردند .چراکه در جامعه شناسی تاریخی ایـن
اعتقاد وجود دارد که عملکرد نیروهای سیاسی – اجتماعی در طول تاریخ قابل کشف و شناسـایی بـوده و
میتوان آینده تحوالت قلمرو فضایی – مکانی را مبتنی بر خواست و عالیق این نیروها پیش بینـی نمـود.
نگاه ساختارگرایی مبتنی بر رویکرد تاریخی موجب میگردد که پژوهشگر علوم جغرافیایی به اثر نیروهای
اجتماعی – سیاسی در شکل دهی به فرایندهای مکانی -فضایی بیشتر دقـت نمایـد (سـیدامامی:1394 ،
 .)81به طوری که عاملیت تغییر در یک ساختار مکانی -فضایی با نیات کنشگران ارتباطی نداشته و متأثر
از فرایندهای سیاسی -تاریخی میباشد (ریترز.)549 :1389 ،
بر این اساس مدل مفهومی زیر جهت تبیین تاثیرگذاری دیپلماسی کالن در تحوالت سازمان فضایی
شهرستان ترسیم شده است.
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سطح کالن

شریط حاکم بین المللی

شرایط و اصول حکم ملی

مزرهای سیاسی و دیپلماسی

تصمیمات ملی //حوادث قهری

بازارچه مرزی //دیپلماسی آب

تصمیات ملی //ایجاد نواحی جدید//
جابجایی

فضای ملی

سطح میانی

ساختارها (شهر و روستا)
ساختارهای شهری و روستایی و چگونگی روابط آنها
کارکردها (فعالیت و روابط)

فضای استانی  -شهرستانی

تحوالت در سکونت /فعالیت /روابط و محیط اکولوژیک
محیط

دگردیسی و آشفتگی در ساختارهای اقتصادی و سازمان
فضایی

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش
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سطح خرد

انسان

 )3روش تحقیق
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رویکرد کلی حاکم بر مطالعه ،رویکرد تلفیقی به صورت همزمان کمی و کیفی و تاکید بر تلفیق بـرای
تکمیل نواقص هر یک از رویکردهاست .بنابراین روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که در بخـش نظـری
پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و با استناد بر روش کتابخانهای به تبیین نظریهها و اصـول حـاکم بـر
مطالعه پرداخته شد و سپس جایگاه قدرت و خوانش سیاست در برنامهریزی منطقهای مورد بررسـی قـرار
گرفت .سپس در بخش مطالعه موردی ،مطالعات کمی و کیفی با مطالعه اسنادی ،با تحلیلهای همبستگی
و تحلیل روند ساختار اقتصادی و سازمان فضایی در قالب مدل مفهومی بخش نظری مطالعه شده اسـت و
نقش مؤلفه قدرت (سیاست) در فرایند با توجه به ویژگی و هدف پژوهش تحلیل گردید .دادههـای مـورد
نیاز عالوه بر اینکه به صورت مستقیم (دادههای دست اول) گـردآوری شـده اسـت ،در زمینـه مؤلفـههای
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جدول  .1روستاهایی نمونه برای برگزاری پنل تخصصی و گروهی
سطح برخورداری

تعداد

جمعیت

دهستان
خمک

خواجه احمد

زهک

جزینک

سطح یک و دو

5

9674

قلعه نو

خمک

خواجه احمد

محمدشاه کرم

سطح سه و چهار

12

12385

قلعه کنگ

گوری

یادگار

کوهک

سطح پنج و شش

160

39961

قلعه کهنه ،قلعه رستم

پیری ،قزاق،
ابراهیم

مالقاسم ،اشترک
سفلی

عباس رستم ،جاللی

 )4یافتههای تحقیق

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

فضا از طریق فرایند کنش متقابل نیروهای مختلف و پیچیدهای تولید میشود که به عنوان یک معلول
ماحصل علل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و طبیعی است .بدون شک فضا در هر بستر اقتصادی ،سیاسـی،
اجتماعی و طبیعی الگویی متفاوت و مختص به خود را به نمایش میگذارد .فضاهای قطبی شـده ،فضـای
مدرن ،فضای سنتی ،فضای گسسته و . . .همگی محصول کنش نیروها و فراینـدهای مختلـف در سـطوح
متفاوت است ساختار و سازمان فضایی هر نظام سکونتگاهی از نحـوه توزیـع و قرارگیـری مکـانی عناصـر
کالبدی در یک فضا به وجود میآید و معمـوالً تحـرک و جریانهـا ،پویـایی سـازمان فضـایی را نمایـانگر
میشود .ساختار فضایی شهرستان زهک تحت تاثیر عوامل و عناصر طبیعی و ثابـت در طـول زمـان بـوده
است .اولین عنصر تعیین کننده در این ساختار ،مرفولوژی و ساختار طبیعی منطقه است .در این ساختار،
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مربوط به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به منابع اطالعاتی سازمانها و ارگانهای ذیربط مراجعه شـده
است (دادههای ثانویه) و ضمن جمعآوری اطالعات ،مصاحبههای نیز با مدیران شهرسـتانی انجـام گرفتـه
است .در این مقاله پهنه سرزمینی شهرستان زهک مورد مطالعه قرار گرفت (شهرستان زهک بـا مسـاحت
 802کیلومتر مربع دارای دو بخش مرکزی و جزینک و  4دهستان ،زهک ،خواجه احمد ،جزینک و خمک
و دارای  198آبادی دارای سکنه و  31آبادی خالی از سکنه که از این بین  184روستای باالی  20خانوار،
هستند .براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال  1395تعداد جمعیت شهرستان زهک  74896و
تعداد خانوار  17849است) بـرای بررسـی میـدانی از تمـامی روسـتاهای بـاالی  20خـانوار ( 184نقطـه
روستایی) پرسشنامه ویژه مدیران روستا (دهیار یا شورای اسالمی روستا) تکمیـل شـد ،پرسشـنامهها بـه
کمک دهیاری و شورای روستا تکمیل و برای بررسی بیشتر در هر دهستان کارگاه تخصصی و پنل گروهی
تشکیل گردید و مشکالت اقتصادی روستا در ابعاد مختلف با مردم مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت( .برای
انتخاب تعداد نمونه با رعایت شرایط منطقهای تعـداد روسـتاها بـا رعایـت پراکنـدگی جغرافیـایی ،توزیـع
فضایی ،بر اساس سطح برخورداری مشخص شد و روستاهای هدف به نحوی انتخاب گردید که پراکندگی
مناسبی در سطح شهرستان داشته باشند و از نظر دوری و نزدیکی به مراکز شهری قابل توجیه باشند) .در
بخش کیفی بعد از تعیـین ،نـوع و نحـوه تحـوالت و تغییـرات و همچنـین سیاسـتهای ملـی در سـطح
شهرستان 10 ،مصاحبه با مدیران ادارات و سازمانهای مستقر در شـهر زهـک انجـام پـذیرفت و تحلیـل
اطالعات مصاحبهها با یافتههای کمی مطابقت داده شد.
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آبرفتهای حاصل از رودخانه هیرمند و دشت سیستان نقـش تعیـین کننـدهای ایفـا میکنـد .عـالوه بـر
مرفولوژی و دشت سیستان ،آنچه تاثیر زیادی بر نحوه سازمان یابی سکونت و فعالیت در بستر جغرافیـای
شهرستان شده است ،جریان آب و نحـوه تـامین آب اسـت .رودخانـههای دائمـی و فصـلی در ایـن پهنـه
جغرافیایی اهمیت زیادی در نظم پذیری و نظم دهی به سکونت و فعالیت دارند .سکونتگاههای شهرسـتان
زهک بخصوص نقاط روستایی در هر جایی که به منابع آب دسترسی داشته و امکان فعالیت کشاورزی یـا
دامداری فراهم بوده است شکل گرفتهاند بر این مبنا نقاط روستایی به صورت متراکم در آبرفت رودخانـه
در شمال شهرستان به صورت متراکم و فشرده پیرامون رودخانه قرار گرفته و نظـم فضـایی خاصـی پیـدا
کردهاند .در این نظم فضایی پیوستگی روستاها در فضای جغرافیایی و ارتبـاط و پیونـد آنهـا تحـت تـاثیر
رودخانه بوده است .هر جا که دشت گستردهتر شده و منبع آب رودخانه در دسترس قرار گرفته ،سـکونت
و فعالیتی شکل گرفته است .در سایر حوزههای شهرستان ،نظم سکونت و فعالیت تحت تـاثیر کانونهـای
نقطهای تامین آب و بخصوص تامین آب از چاهکها بوده است .تامین آب از چاهکها و چاههای عمیق و
نیمه عمیق به همراه دشت حاصلخیز و مراتع قابل استفاده نقش زیادی در سـامانیابی فضـا و سـکونت و
فعالیت داشتهاند .عامل دیگری که در ساختار اقتصـادی مـوثر بـوده اسـت ،وجـود چـاه نمیـهها و امکـان
ذخیره سازی آب و استفاده مجدد از آن بوده است بر این مبنا بسیاری از روستاها بر مبنای استفاده از آب
چاه نیمهها شکل گرفتهاند .از سوی دیگر مرزی بودن شهرسـتان و امکـان تبـادل منطقـهای و وجـود راه
اصلی و مرز بینالمللی میلک نقش مهمی را در ساختار اقتصادی روسـتاهای بخـش شـرقی منطقـه ایفـا
میکند شکلگیری نظام و پیوندهای ساختاری سکونت ،ارتباطات و فعالیـت در قسـمت شـرقی و دشـت
سیستان امروز به عنوان یک عنصر ساختاری در نظم فضایی ویژهای پیدا کرده است .حال با عنایت به این
چهار عنصر اصلی سازمان یابی فضایی شهرستان زهک ،هر یک از تصمیمات سیاسی ملی و بین المللـی و
دیالکتیک و دیپلماسی بخصوص در بحث آب با کشور افغانسـتان تـاثیر شـگرفی بـر تحـوالت شهرسـتان
برجای گذاشته است بسیاری از این تحوالت ،باعث نابودی نظام اقتصادی و نظام فعالیتی در سکونتگاههای
روستایی شده است که ذیالً هر یک از این تصمیمات و نقش آن بر سـاختار اقتصـادی و سـازمان فضـایی
منطقه مورد مطالعه بررسی میشود.
دیپلماسی آب

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

آب مهمترین عنصر حیاتی و اقتصادی در نظام سکونت بیشتر روسـتاهای کشـور محسـوب مـی شـود
بخصوص در نواحی بیابانی و دشتی دسترسی به منابع آبی باعث پایداری و قـوام نـواحی روسـتایی شـده
است .در استان سیستان و بلوچستان با توجه به ماهیت جغرافیایی ،میزان نزوالت جـوی معـادل 22085
میلیون متر مکعب در سال است .همچنین ،میزان کل منابع تجدیدشـونده در سـال  2547میلیـون متـر
مکعب است که کمتر از  %5 .2از منابع آب تجدیدشوند کشور است .در حـال حاضـر کمـی بـیش از 67
میلیون متر مکعب ،کسری مخزن آبهای زیرزمینی استان است که با توجه به درصد پایین نزوالت جوی،
شاخص نامناسبی است .از سوی دیگر دشت سیستان با تبخیر سالیانه  4600میلیمتر و متوسـط نـزوالت
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جوی  46میلیمتر در سالهای اخیر با بحران منابع آبی روبرو بوده اسـت .منـابع آب منطقـه توسـط آورد
رودخانه هیرمند تامین شده که سر منشاء این رودخانه در ارتفاعات کشور افغانستان است .مهمترین منابع
آب شهرستان زهک رودخانهها ،چاهکها و چاه نیمه است .هر یک از این منابع آب نقش مهم و موثری را
در ساختار اقتصادی و سازمان فضایی شهرستان دارا میباشند .چرا که با توجه به خشک بودن آب و هوای
شهرستان ،میزان بارندگی بسیار کم و تبخیر شدید مهمترین عنصر ،وجود منابع آبی در اسـکان ،تجمـع،
فعالیت و اقتصاد شهرستان است .در این میان رودخانه اصلی شهرستان در نیمه شمالی و شرقی منطقهای
مناسب جهت تجمع فعالیت بشمار میرود و استفاده از منابع آبی چاه نیمه زمینه توسعه و پایداری برخی
سکونتگاهها شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

رود هیرمند مرزهای بینالمللی ایران و افغانستان را در قسمت سیسـتان تشـکیل میدهـد .ایـن مـرز
سال های زیادی است ،که مورد پذیرش دو همسایه قرار گرفته است؛ اما چگـونگی تقسـیم آب هیرمنـد و
دیگر حقوق مربوط به این رودخانه که از کوههای بابا در هندوکش سرچشمه گرفته و پس از طـی 1100
کیلومتر به دریاچههامون در سیستان میریزد ،هنوز بحث انگیز است .مهمترین نکته در این زمینه ورودی
آب از رودخانه هیرمند است که در سالهای گوناگون تغییر کرده است و به ویـژه در مواقـع خشکسـالی،
رژیم ورودی آب توسط کشور همسایه به خوبی رعایـت نشـده اسـت .خشـک شـدن رودخانـه و احـداث
سدهای متعدد در کشور همسایه به عنوان یک تهدیـد جـدی در خشـک شـدن زمینهـای کشـاورزی و
تاالبهامون سیستان و در نتیجه افزایش ریزگردها و گردو غبار محلی است .رودخانه هیرمند در طی سی
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تصویر  .1رودخانه هیرمند در محل ورودی کشور در دو مقطع زمانی خشکسالی و ورود آب

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

نتیجه بحث فوق این که تنها منبع تأمین آب در منطقه سیستان فقط رودخانـه هیرمنـد اسـت و بـه
همین علت کلیه اقدامات ،مطالعات و سرمایه گذاریهای سنگینی که از سالها پیش (بیش از  50سـال)
در زمینه تأمین آب در این منطقه صورت گرفته است براساس ورود آب از رودخانـه مـذکور بـه رودخانـه
سیستان و همچنین به رودخانه پریان مشترک بوده است .آب ورودی از هیرمند در چـاه نیمـهها ذخیـره
سازی و مورد استفاده قرار میگیرد .حجم آب چاه نیمهها بـالغ بـر  750میلیـون متـر مکعـب اسـت کـه
چنانچه سایر مصارف شرب ،صنعتی ،خدمات شهری و روستایی از آن کسر شود اختصـاص آن در شـرایط
نرمال به صورت زیر خواهد بود.
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سال گذشته آوردهای قابل توجهی داشته است بطوریکه در پنج سال  1360تا  1365بیش از  24میلیارد،
از سال  1366تا  1370بیش از  12میلیارد و از سال  1371تا  1375بـیش از  6میلیـارد مترمکعـب آب
آورد این رودخانه به دشت سیستان بوده است .این روند در طی  30سال گذشته کاهشی بـوده اسـت .بـا
توجه به روند افزایش سهم آب شرب در  6شهر جدید منطقه سیستان ،بیش از  920روستای این شـهرها
و تامین آب حدود  26میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان زاهدان ایجاب میکند که در تخصـیص آب
ورودی هیرمند و ذخیره شده در چـاه نیمـهها برنامـهریزی اصـولی و تجدیـد نظـر جـدی صـورت بگیـرد
(طهماسبی و واعظی پور.)3 :1390 ،
بررسی ساختار فضایی شهرستان بر مبنای منابع آبی شهرستان در دو حـوزه چـاه نیمـهها و رودخانـه
هیرمند نشان میدهد که اقتصاد و اسکان بخصـوص در سـکونتگاههای روسـتایی منطبـق بـا منـابع آبـی
ودسترسی به این منبع است .بر این اساس در شرق و شهرستان با توجه به شاخه پریان اسکان و فعالیـت
شکل گرفته است و شاخه دیگر رودخانه هیرمند که به سمت غرب و شمال غرب حرکـت میکنـد باعـث
تجمع جمعیت و نقاط روستایی در این منطقه شده است .بنابراین دیپلماسی کشور در زمینه آب با عنایت
به حکومتهای حاکم در کشور همسایه متفاوت بوده است و این امر بر میزان ورودی آب در طی سالهای
اخیر متفاوت عمل کرده است.

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی )35

123

یپی
جدول  .2میزان حجم آب در چاه نیمههای شهرستان زهک

نام چاه نمیه

میزان حجم آب (میلیون مترمکعب)

چاه نیمه شماره 1

226

چاه نیمه شماره 2

87

چاه نیمه شماره 3

215

چاه نیمه شماره 4

270

جمع

798
منبع :مطالعات مشاوره،؛ 1398
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بنابراین با توجه به جمعیت فعلی (سال  )1395یعنـی حـدود  630هـزار نفـری شـهرها و روسـتاهای
سیستان استفاده کننده از آب چاه نیمهها شامل شهرهای زابل ،زهـک ،زاهـدان و  6شـهر جدیـد و 927
روستای سیستان و نیازآبی سرانه هر شهرنشین که در افق  1410برابر با  220لیتر و برای هـر روسـتایی
برابر با  170لیتر در روز دیده شده ،الزم است برنامهریزی دقیـق صـورت بگیـرد .همچنـین پـیش بینـی
میشود نیاز شرب و بهداشتی و خدمات شهری و روستائی افق  1410این جمعیـت بـه ترتیـب  30و 50
میلیون مترمکعب در سال برسد .بخش صنعت که در حال حاضر سهم آبـی کمتـر از یـک درصـد را دارد
پیش بینی میشود در آن افق سال  1410به حدود  5درصد افـزایش یابـد آب بهداشـت و خـدمات هـم
مجموعاً حدود  15درصد از آن سهم را به خود اختصاص خواهد داد.
در نتیجه آنچه برای بخش کشاورزی و دوام اقتصاد روستاهای شهرستان باقی خواهـد مانـد ،نیازمنـده
مدیریت صحیح خواهد بـود زیـرا از آنجـا کـه پتانسـیل آبـی سـاالنه دشـت سیسـتان (در شـرایط سـال
هیدرولوژیکی نرمال) حدود  800میلیون مترمکعب (کل آورد رودخانه هیرمند) خواهد بود بنابراین سـهم
هر بخش بطور ناخالص (بدون کسر تبخیر و نفوذ) برابر است با  60میلیون مترمکعب میشـود کـه فقـط
مقدار خالص آب مصرفی خانگی ،شرب ،خدمات شهری و روستائی را تامین میکند که اگر با راندمان 50
درصد هم این آب در دسترس قرار گیرد برابر با  15درصد از کل آب ناخالص ورودی به ایران از هیرمنـد
میباشد .از این رو حجم آب ناخالص  120میلیون مترمکعـب (از  800میلیـون مترمکعـب آورد رودخانـه
هیرمند در سال نرمال ) خواهد بود که این میزان آب پاسخگویی نیازهای کشاورزی در روستاها نیسـت و
این امر به زوال کشاورزی و باغداری و تخریب منابع درآمدی و اقتصادی روستاها منجر میشود.
حجم آب تبخیر شده بطور متوسط از سطح  47کیلومترمربعی مخازن چاه نیمهها ساالنه حـدود 100
میلیون مترمکعب میباشد که مجموع آن با حجم آب ناخالص مصرفی در بخشهای شرب و خدمات برابر
با  220میلیون مترمکعب میشود .همچنین سهم آب مورد نیاز در بخش صنعت با برآورد  5درصد از کل
آورد رودخانه هیرمند برابر با  40میلیون مترمکعب میباشد .مجموع آب مورد نیـاز در بخشهـای شـرب،
بهداشتی  ،خدمات ،صنعت و تبخیر برابر  260میلیون مترمکعب میشود که پس از کسر از  798میلیـون
مترمکعب حجم کل مخازن چاه نیمه حدود  498میلیون مترمکعب باقی میماند .از آنجائیکه زیـر حجـم
 260میلیون مترمکعب آب ،برداشت از مخازن چاه نیمه بصورت ثقلی امکان پـذیر نیسـت و حجـم مـرده
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مخازن محسوب میگردد حداکثر  100میلیون مترمکعب در افق  1410برای کشاورزی باقی خواهد ماند.
با این وجود و با بررسی آب چاه نیمه ها نیـز مشـخص مـی شـود کـه ایـن میـزان آب بـرای روسـتاهای
شهرستان جوابگو نبوده و در آینده مخاطره خشکسالی از یک سو و از سوی دیگـر مـدیریت و دیپلماسـی
آب با کشور همسـایه چنانچـه مقتدرانـه و بـر اسـاس تفاهمنامـه ( )1920نباشـد بسـیاری از روسـتاهای
شهرستان ب ه دلیل نابودی منابع درآمدی و اقتصادی خود خالی از سکنه خواهد شد و با توجه بـه مـرزی
بودن شهرستان ،ناامنی شدیدی در منطقه به وقوع خواهد پیوست و این منطقه برای قاچاق مواد مخدر و
 ...مورد استفاده قاچاقچیان قرار خواهد گرفت.
جدول  .3منابع آبی شهرستان زهک و میزان مصرف

حجم مخازن آبی

تفاضل و قابل بهره برداری برای

مصارف عمده (میلیون مترمکعب)

کشاورزی1

(میلیون مترمکعب)
798

صنعت

40

حجم آب مرده

260

تبخیر ساالنه

100

ذخیره استراتژیک2

50

جمع

670
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منبع :مطالعات مشاوره،؛ 1398

بدین ترتیب منابع آب به دو جهت بر ساختار اقتصادی ،سازمان فضایی و نحوه قرارگیری سـکونتگاهها
تاثیر می گذارد .اول بر توزیع فضایی فعالیت اقتصادی روستاهای منطقه که بر محوریت کشاورزی اسـت و
دوم تاثیر بر تامین حداقل آب بهداشتی مورد نیاز برای شرب و سکونت جمعیت روستایی .در سالهای پر
آبی رودخانه فعالیت کشاورزی رونق دارد اقتصاد روستاها خودکفا و حتی صادرات محور اسـت و در سـایر
سالها مهاجرت و کوچ از نواحی روستایی و فشار کاری و حاشیهنشینی بر شهرهای زهـک و زابـل بسـیار
زیاد بوده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مصارف شرب (شهری و روستایی)

220

جابجایی سکونتگاهها

 .1حجم آب مورد استفاده از کشاورزی برای چاه نمیهها و مخازن آبی است ،انچه در کشاورزی از رودخانه در فصول جریان آبی مورد بهره بـردای قـرار
میگیرد در این محاسبات نیامده است
 .2ذخیره استراتژیک منابع آبی برای خشکسالی های پی در پی یا وقوع نزاع در کشور همسایه در طی چندین سال و عدم ورود آب بـه کشـور ایـران و
چاه نیمهها در نظر گرفت شده است

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

دو سیاست کالن در شهرستان زهـک باعـث جابجـایی سـکونتگاهها و تغییـر در سـاختار اقتصـادی و
سازمان فضایی شهرستان شده است .یکی از این تصمیمات و سیاستها در زمان وقوع سـیل سـال 1369
مبنی بر جابجایی و ادغام روستاها بود و دیگر تصمیم بر احداث چاه نیمه شماره  4و جابجایی  12روسـتا
در راستای احداث و جانمایی چاه نیمه ،انجام گرفت.

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی )35

125

یپی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

وقوع سیل با توجه به رودخانههای شهرستان زهک امری طبیعی و عادی است که بـا تـداوم بارنـدگی در
کوههای افغانستان و جاری شدن آب در منطقه رخ میدهد ،در برخی سالها وقوع سیل شـدید خسـارات
جبران ناپذیری را به مناطق روستایی وارد نموده است بطور مثال سیل سال  1369که روستاهای زیـادی
را تخریب کرد و با اجرای سیاست تجمیع روستاهای آسیبدیده ،شهرک محمدشاهکرم شـکل گرفـت .در
این سال ،سیل بالغ بر  25آبادی را تهدید و ویران نمود که با توجه به خسارات باال و احتمال وقوع سـیل
مجدد در سالهای بعد ،جابجایی سکونتگاهها در دستور کار قرار گرفت و با تجمیع و جابجایی روسـتاهای
آزاد کاشانی ،حیدر ،حاجی جالیی ،گزمه ،بچه در ،شاهگل ،سیدمحمد ،قاسمآباد ،مشهدی محمـد یادگـار،
میرشیر ،لچهای ،حسن رحیم ،عسگری ،شریفآباد ،کوهکن ،حسین مسافر ،کرهای ،بختهای و محمد شـاه
کرم ،شهرک محمد شاه کرم ایجاد و تأسیس گردید این تصمیم به طور کلی در شرق شهرستان ،سـازمان
فضایی را دگرگون نمود همچنین با تخریب زمین های کشـاورزی توسـط سـیل ،اقتصـادی روسـتاها کـه
مبتنی بر کشاورزی و باغداری بود رو به کاهش نهاده است و با افزایش حجم بیکاری ،گرایش به شغلهای
کاذب و غیرقانونی همچون قاچاق و تجارت مرزی قاچاق (عمدتاَ سوخت) رواج یافته است.
همچنین تصمیم بر احداث چاه نیمه شماره  4در غرب و شمال غرب چاه نیمـه شـماره  ،3جابجـایی 12
روستا در دستور کار قرار گرفت ،که این امر نیز بر سازمان فضایی شهرستان تاثیرگذار بود .در نتیجه ایـن
جابجاییها سازمان فضایی سکونت و فعالیت نیز تغییر کرده است .دو تصویر زیر قبل و بعد از احداث چاه
نیمه شماره  4است که بر اثر احداث آن جابجایی و تغییر سازمان فضایی شهرستان رخ داده است.

تصویر  .2تحول در سازمان فضایی شهرستان بعد از احداث چاه نمیه شماره 4

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

جابه جایی و مکان یابی روستا ،تبعات مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،محیطـی وکالبـدی را در پـی
خواهد داشت که این مداخالت میتواند زمینه ساز ناپایداری محیط روستایی شده و آن را دچار آشـفتگی
سازد .این شرایط باعث شده است تا ارزشهای اقتصادی ،طبیعی و کالبـدی سـرزمین همچنـین زیبـایی
طبیعی ،روح و هویت مکان روند فرسـاینده را تجربـه کننـد و نـوعی ناپایـداری در منطقـه حـاکم شـود.
همچنین با جابجایی و ایجاد چـاه نیمـه شـماره  4زمینهـای کشـاورزی بسـیاری از روسـتاها تخریـب و
کشاورزی کاهش یافته است.
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تبدیل نقاط روستایی به شهر

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

شکل  .5گراف جریان کاال و خدمات شهرستان زهک

شکل  .6گراف جریان کار و اقتصاد شهرستان زهک

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

با توجه به این که زهک از سال  1384تبدیل به شهرستان شده و از شهرستان زابـل منفـک گردیـده
است ،ساختار اداری و فضایی منطقه دچار تحول شده است .این امر بر نوع ارتباطات و جریانهای فضایی
فعالیت و مردم تاثیرگذار بوده و جریانهای روزانه ،هفتگی و ماهانه برای کار ،فعالیت ،خـدمات اداری و ...
را تحت شعاع قرار داده است .در سال  1397روستای خمک نیز به شهر تبدیل شد .تبدیل این روستا بـه
شهر و مرکزیت آن در دهستان خمک از شدت جریانها به سمت زهک کاسته است و به نوعی بر جریـان
ارتباطات تاثیرگذار بوده است .بررسی جریانهای شهرستان در بعد از تفکیک زهک از زابل نشان از تحول
در نقش ارتباطی شهر زهک و محوریت آن بر مبنای خـدمات اداری و اقتصـادی قـرار میگیـرد .در ایـن
خصوص شهرستان زهک با درجه درونی  87بعد از شهر زابل در درجه دوم قرار میگیرد .در صـورتی کـه
قبل از آن شهرهای زاهدان و زابل محوریـت خـدمات اداری را برعهـده داشـت .ایـن امـر بـر ارتباطـات و
جریانهای روزانه تاثیر بسزایی گذاشته است .بررسی جریانهای فضایی در چهار نوع از جریانهای مردم،
کاال ،خدمات و سرمایه نشان دهنده آن است که بعد از تقویت شـهر زهـک بـه عنـوان مرکـز شهرسـتان،
تفکیک مسیر جریانها از زابل کاسته شده و به سمت زهک بخصوص در جریان خدمات و مـردم افـزوده
شده است این امر بخصوص در فعالیتهای اقتصادی نواحی روستایی از قبیل فروش محصوالت کشاورزی،
تهیه نهادههای کشاورزی ظهور چشمگیری داشته است و نشان داده است که تفکیک شهرستان زهـک از
زابل در بازاریابی و فروش از طریق بنگاههای اقتصادی شهرستان موثر واقع شده است.
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شکل  .7گراف جریان مردم (اداری) شهرستان زهک

شکل  .8گراف جریان سرمایه شهرستان زهک

تعطیلی بازارچه شاهگل

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

تأسیس بازارچههای مرزی زمینهساز توسعهای از پایین ،افقی و درونزا خواهد بود که در نتیجه این
امر عالوه بر مشارکت مردم در امر توسعه ،نگهداشت جمعیت و منابع و جلوگیری از انحطاط آنها در
روستا ،زمینه پایدار ملی نیز مهیا میگردد (طیبنیا و منوچهری .)153 :1395،در سند توسعه محور شرق
که در سال  1381به تصویب هیات دولت قرار گرفت ،با فرض فعال شدن محور ترانزیت چابهار-آسیای
میانه ،نقش بیشتر شهرستانهای محور شرق به سمت تجارت گرایش پیدا کرد .یکی از بازارچههای مرزی
تاسیس شده در این شهرستان (بازارچه شاهگل) برای تقویت این نقش و توسعه فعالیتهای تجاری برای
کمک به توسعه شهرستان بود .باوجود این ،در شهرستان زهک توسعه تجارت به دلیل شکل نگرفتن
زیرساختهای الزم و تحت تاثیر عوامل بیرونی و بینالمللی عقیم ماند .اما با اتخاذ تصمیمات کالن در
مرکز کشور و استان این بازارچه در سال  1394تعطیل گردید و عمالً هیچ گونه فعالیت تجاری در آن
انجام نمیشود .زمانی که بازارچه مرزی فعال بود بخش عمده نیروی کار جوان که دارای زمین و دام
نبودند در بازاچه شاغل بودهاند ،اشتغال این افراد باعث رونق اقتصاد مرزی و همچنین ایجاد درآمد در
روستاهای مرزی بود که این امر پایداری نواحی روستایی را در پی داشت .اما با تعطیلی بازارچه مرزی،

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

بررسیها نشان میدهد در جریان مردم (اداری) شهر زهک با درجه درونی  98بیشـترین مراجعـات و
جریانهای فضایی منطقه را به خود اختصاص داده است و سپس شهر زابل با درجه درونی  14رتبـه دوم
را دارا میباشد .همچنین در جریان کار و فعالیت اقتصادی ،شهر زهک و شهر زابـل بـه ترتیـب بـا درجـه
درونی  59و  28بیشترین جریانهای فعالیتی را دارا بودهاند و در جریـان سـرمایه شـهر زهـک بـه دلیـل
تجمع امکانات با درجه درونی  54و زابل با درجه درونـی  12رتبـههای اول و دوم را بـه خـود اختصـاص
دادهاند در این بین شهر تازه تاسیس خمک نیز با درجه درونی  4در رتبه سوم و با اختالف نسـبت بـه دو
شهر زهک و زابل قرار دارد.
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مشاغل رسمی و قانونی و مشاغل غیررسمی و غیرقانونی تبدیل گردید تعدادی از این نیروی کار نیز به
مشاغلی همچون قاچاق سوخت و ورود و یا خروج کاالی غیرقانونی روی میآورند که این مساله باعث
وجود درگیریها مرزی و فشار امنیتی بر نیروهای نظامی و انتظامی شده است .همچنین با تعطیلی
بازارچه ضمن فشار فعالیت بر شهر زهک و همچنین فشار بر مبادی غیر رسمی تجارت با کشور همسایه
به نوعی در جریان فعالیت و ارتباطات تاثیرگذار بوده است و بسیاری از روستاهای منطقه شرقی از چرخه
فعالیت و تجارت رسمی حذف شدهاند.
دیوار مرزی

نیز محدود شود .با اینکه این محدودیت تردد به امنیت منطقه کمک کرده است ،ولی تردد گردشاگران
این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است .از ایان رو نمیتاوان بار ظرفیات گردشاگری دو کشاور
افغانستان و پاکستان برای حال و آینده برنامهریزی کرد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مرز افغانستان و محدودیتهای حاکم بر تردد به ویژه دیوار مرزی سبب شده تا ترددهای بین دو کشور

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

از طرفی به دلیل احداث دیوار مرزی در سالهای دهه  70و سیاستهای تجمیع جمعیتی در منطقه که
به احداث شهرکهای محمد شاهکرم و کهک منجر شده است .اهالی روستانشین روستاهای اصلی حسین
مسافر ،حاجی جالیی ،لجهای ،عسگری ،حسن رحیم ،شریفآباد ،میرشیر ،گزمه و شاهگل به شهرک محمد
شاهکرم و اهالی روستاهای حاج حیات ،خلیفه کچکول ،مهاجری ،جنگیان و دهروشن به شهرک کهک
مهاجرت نمودهاند .روستاهای اصلی یا خالی از جمعیت شده و یا تعدادی ساکنین علیرغم فشارهای وارده و
کاهش سطح امکانات اما همچنان در محل روستاهای مخروبه باقی ماندهاند .مهاجرت اجباری و خانواری
بهرهبرداران از روستاهای محدوده دیوار مرزی (شاه گل ،دادکریم ،ملک محمد ،خلیفه کچکول ،جنگیان،
مهاجری ،میرشیر ،حسین مسافر،حاجی جالیی ،شریف آباد) به شهرکهای کهک و محمدشاهکرم که
همزمان با این تغییر مکان سکونتگاهی؛ برخی بهرهبرداران به شهرهای نزدیک و یا دور مهاجرت نمودهاند.
این موضع باعث تحوالت شگرفی در اسکان و فعالیت منطقه به وجود آورد و بسیاری از روستاها با تعطیلی
فعالیت در آنها به مخروبه تبدیل شدند و خالی از سکنه شدند .در همین راستا برخی کشاورزان نیز
زمینهای زراعی آنها در آنسوی دیوار واقع گردید و به نوعی برای کشاورزی و تردد روزانه با مشکل مواجه
شدند که این امر در بیشتر موارد به تعطیلی فعالیت کشاورزی در آنسوی دیوار انجامیده است و مهمترین
فعالیت اقتصادی روستاهای منطقه یعنی کشاورزی را به نابودی کشانده است این مساله به دلیل واقع
شدن رودخانه در آنسوی دیوار و وجود زمینهای حاصلخیر ناشی از آبرفت رودخانه نمود بیشتری پیدا
کرده است.
همچنین یک جریان قوی بینالمللی نیز با افغانستان وجود دارد که تا قبل از احداث دیوار مرزی
تجمع امکانات و فعالیتهای خدماتی را دارا بوده است و جریان مردم و کاال در منطقه نمود بسیار داشته
است .اما بعد از احداث دیوار مرزی جریان مردم و کاال کمتر شده و بیشتر ارتباطات مرزی در حوزه تبادل
کاال وجود دارد.
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درک تحوالت ساختار فضایی
ساختار و الگوی فضایی ارتباطات

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

شکل  .9نقشه پراکندگی فضایی سکونتگاههای انسانی بر اساس ارتباطات

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

برای درک الگوهای ساختار و سـازمان فضـایی ،الگـوی پیونـدها و ارتباطـات یکـی از مهمتـرین اجـزا
محسوب میشود .نحوه پیوند بین مراکز سکونت و فعالیت فرم سازمان فضایی را مشخص میکند که بدون
شناخت کافی و درک ویژگیها و نحوه عملکرد شبکههای ارتباطی شناخت الگوی سازمان فضایی نیز عمالً
سخت و غیرممکن میشود .این ارتباطات در ابعاد فضایی شامل محورهای جادهای ،با پشـتیبانی پایانـهها
در شهرستان زهک است این شهرستان فاقد محور ارتباطی دریایی یا هوایی است ارتباطات کـه تسـهیلگر
روابط و شکل دهنده جریانها در فضای منطقه هستند مهمترین رکن سازمان فضایی محسوب میشوند.
بررسی شبکه ارتباطی بعد از تحوالت رخ داده در شهرستان ،بیانگر ارتباط روسـتاها بـا مرکـز شـهری
درونی و بیرونی است .ارتباط روستایی در شهرستان فقط بـا راههـای غیراصـلی اسـت .مهمتـرین شـبکه
ارتباطی شهرستان که اتصال روستاها به مراکز شهری ،راه اصلی و ترانزیت میلک است .این راه بـه دلیـل
ارتباطات بینالمللی و ارتباط شهر زهک با زاهدان و زابل اهمیت خاصی پیدا کرده است .ارتباط زهک بـه
زابل باعث رونق و توسعه سکونت و فعالیت در این مسیر شده است .از طرف دیگـر راه ارتبـاطی زهـک -
جزینک نیز که از طریق راه ترانزیت برقرار میشـود ،نقـش بـه سـزای در سـازمانیابی فضـایی فعالیـت و
ارتباطات دارد.
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ساختار و الگوی فضایی فعالیت

نظام فعالیت در واقع مکمل و در پیوند با نظام اسکان و ارتباطات شـکل میگیـرد .فعالیتهـا همـواره
استقرارشان تابعی از جریانها و فعالیتهای انسان و سکونتگاهها در بستر فضایی اسـت؛ در واقـع ،اسـکان
نیز خود نوعی فعالیت است با این تفاوت که انسان و سکونتگاهها نیروی محرکه سایر فعالیتهـا را فـراهم
میکند و فعالیتهای کالبدی در جهت تأمین نیازهای نظام سـکونت فعالیـت میکنـد .نظـام فعالیـت در
شهرستان زهک از نظر فضایی در قالب بخشهای کشاورزی ،دامداری ،خدمات ،گردشـگری و زیرسـاخت
مورد بررسی قرار گرفت و از برآیند این بخشها الگوی فضایی فعالیت در شهرستان را استخراج گردید.
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بر همین اساس راه ارتباطی اصلی شهرستان از زهک به زابل و زهک  -جزینـک و زاهـدان نیـز باعـث
توسعه و تقویت نقاط سکونتی و استقرار مراکز فعالیتی در حاشیه شبکه ارتبـاطی شـده اسـت .همچنـین
نقطه شهری زهک که محل تمرکز خدمات اداری و تجاری شهرسـتان اسـت ،بـر سـازمان فضـایی تـاثیر
گذاشته و بیشتر جریانهای فضایی درون شهرستانی از قبیل مردم ،کاال و خدمات به سـمت شـهر زهـک
است .در فرادست جریانها به سمت شهر زابل و شـهر زاهـدان بـوده اسـت .الگوهـای مختلـف جابجـایی
فضایی ،حاصل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سکونت ،اشتغال و سـطح درآمدنـد .در واقـع نسـبت بـه درجـه
دسترسی یا انحراف از میزان رضایت افراد از ارائه این قبیل عناصر ،پراکندگی و جابجاییهای فضایی اتفاق
افتاده و الگوهای مختلف فضایی شکل میگیرد .در بسیاری از موارد تجمع امکانات و خـدمات در منطقـه
بزرگ یا شهری باعث حرکتهای عظیم روزانه ،هفتگی یا فصلی و ساالنه میشود .این حرکات جمعیتی به
ایجاد شبکههایی از جریانهای فضایی منجر میشود که بسیاری از فعالیتهای دیگر را تحـت تـاثیر قـرار
میدهد.
شبکه ارتباطی شهری و روستایی شهرستان در طی  20سال اخیر روند رو بـه رشـدی را طـی نکـرده
است و عمالً زیرساختهای ارتباطی شهرستان متناسب با جمعیت و فعالیت نمیباشد .بخصوص بـا توجـه
به اینکه در این شهرستان مرز تجاری بین المللی نیز وجود دارد و راه ارتباطی ان از زهک میگذرد .لـزوم
توجه به زیرساختهای شبکه ارتباطی در این شهرستان ضروری است.
از سوی دیگر شبکه ارتباطی داخلی و مابین سکونتگاهها نیز رشد نداشته است و ارتباط فیزیکـی بـین
روستاها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .حال چنانچه توسعهای بخواهد اتفاق بیفتد نیاز است تا شبکه
ارتباطی و پیوندهای شبکهای درونی شهرستان توسعه پیدا نماید.
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شکل  .10نقشه پهنهبندی فعالیت و نظام اقتصادی در شهرستان زهک

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

شکل  .11گراف جریان کار و فعالیت در شهرستان زهک تحت تاثیر روابط مرزی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

خشکسالی و عدم رونق کشاورزی بخصوص در سالهای اخیر باعث شده است تا روسـتائیان بیشـتری
برای کار و فعالیت به مناطقی که امکان دسترسی به اشتغال فـراهم باشـد رفـت و آمـد نماینـد .بررسـی
جریانهای فضایی کار و فعالیت در بعد از تحوالت سیاسی ،اداری و اقتصادی – اجتماعی نشـان میدهـد
که شهر زهک و شهر زابل به ترتیب با درجه درونی  59و  28بیشترین جریانهای فعالتی را دارا بودهانـد.
در بین مناطق روستایی درونی هیچ روستایی مقصد فعالیت و کار برای سایر مکانها نبوده و همه روستاها
در یک سطح قرار دارند و تنها مناطق شهری هستند که مقاصد کار و فعالیت محسوب میشوند .گراف زیر
مبدا و مقصدهای کار و فعالیت را نشان میدهد.
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رویکرد سنتی در اشتغال و تولید اقتصادی در بخش کشاورزی و دامداری پاسخگوی نیازهـای جامعـه
روستایی نبوده این مساله به ناپایداری اقتصاد ،تخریب اراضی کشاورزی ،تشدید کم آبـی ،تخریـب مراتـع
انجامیده و افزایش فعالیتهای غیررسمی و کاذب را به همراه خواهد داشت ،این امر در رونـد آتـی نظـام
فعالیت تأثیر جدی خواهد داشت .همچنین بعد از تحوالت سیاسی ،اقتصادی در شهرسـتان یـک شـهرک
صنعتی تعطیل شده وجود دارد که جوابگوی تحقق اهداف صنعتی و اشتغال صنعتی نخواهد بود .بنابراین
بهرهبرداری و اشتغالزایی متناسب رخ نداده است و به نوعی رکود صنعتی شهرستان را بـه دنبـال داشـته
است.
زمانی که فعالیتها همراستا با نیازهای محیط بیرونی نباشد ،تضعیف نقش شهرستان را به همراه دارد.
این شهرستان نتوانسته از قابلیـت مـرز و ترانزیـت بینالمللـی در سـطوح منطقـهای ،ملـی و بینالمللـی
بهرهبرداری کند و ادامه این روند پیامدی جز حاشیهای شدن شهرستان را در پی نخواهد داشت.
ساختار و الگوی فضایی اسکان
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ویژگیهای سازمان فضایی شهرستان زهک در حال حاضر تمرکز جمعیت و فعالیت بـر مبنـای منـابع
طبیعی – اکولوژیک ،آب و خاک است .سه رودخانه اصلی در شهرستان باعـث ایجـاد سـه کـانون خطـی
سکونتی بر مبنای فعالیت شکل گرفته است .از سوی دیگر توپوگرافی خشن و اقلیم نامناسـب در جنـوبی
مانع اصلی گسترش نقاط سکونتی و فعالیتی شده است و تجمیع امکانات و خـدمات را در مرکـز و غـرب
شهرستان باعث شده است.
توزیـع سـکونتگاههای روسـتایی در شهرسـتان بـه دلیــل اقلـیم گـرم و خشـک ،کمبـود منــابع آب و
خشکسالی ،کمبود اراضی کشاورزی و  ...به صورت پراکنده در غرب و جنوب و متمرکز در مرکز و شرق بر
مبنای دسترسی به منابع بخصوص آب بوده است .این روند در آینده نیـز بـر سـازمان فضـایی تاثیرگـذار
خواهد بود.
در این شهرستان وجود دو مرکز شهری با  184نقطه روستایی ،نتوانسـته اسـت یـک سلسـله مراتـب
شبکهای از سکونتگاهها شکل بگیرد و فاصله نقاط با یکدیگر به چشم میخورد .در صورتی که این روند در
آینده نیز وجود داشته باشد و نتواند یک ساختار شبکهای مبتنی بر نقاط کانونی و پیرامونی شـکل گیـرد،
برخی نقاط دچار انزوا خواهد شد.
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شکل  . 12نقشه الگوی سکونت در شهرستان زهک برمبنای منابع آب و تحوالت ساختار فضایی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

موضوعات مورد مطالعه در فضای جغرافیایی از ماهیت سیستمی و ساختاری برخوردار بوده و دارای
ابعاد مختلف از جمله اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی ،سیاسی و  ...میباشد .از این رو مفهوم فضای
جغرافیایی آکنده از عناصر ،روابط و داد و ستد است که در تحلیلهای فضایی ،کارکردی بنیادی دارند.
در حقیقت آنگاه که مجموعهای از مکانها در قالب نقاط و سطوح متعامل به صورت خط یا سطح
انتظام یا سامان یابند ،ساختار فضایی به مثابه پدیدهای انضمامی و متعامل پدید میآید .در حقیقت
در علوم جغرافیایی مطالعه و برنامهریزی برای ساماندهی ساختارهای فضایی در مقیاس ملی بدون در
نظر گرفتن قدرت حاکمیت امکان پذیر نیست .اصوالً برنامهریزی و آمایش؛ حاصل راهکارها،
دستورالعملها ،اولویتبندی و انتخاب ذیمدخالن قدرت برای حل مشکالت مکانی  -فضایی در ابعاد
طبیعی و انسانی مطابق ایدئولوژی آنها است.
در حال حاضر ویژگیهای ساختار و سازمان فضایی شهرستان زهک تمرکز جمعیت و فعالیت بر مبنای
منابع طبیعی – اکولوژیک آب و خاک است .سه رودخانه اصلی در شهرستان باعث ایجاد سه کانون خطی
سکونتی بر مبنای فعالیت شکل گرفته است بر همین اساس راه ارتباطی اصلی شهرستان از زهک به زابل
و زهک -جزینک -زاهدان نیز باعث ایجاد نقاط سکونتی در حاشیه شبکه ارتباطی با فواصل معین شده
است .از سوی دیگر توپوگرافی خشن و اقلیم نامناسب در جنوبی مانع اصلی گسترش نقاط سکونتی و
فعالیتی شده است و تجمیع امکانات و خدمات را در مرکز و غرب شهرستان باعث شده است .همچنین
نقطه شهری زهک که محل تمرکز خدمات اداری و تجاری شهرستان است بر سازمان فضایی تاثیر
گذاشته و بیشتر جریانهای فضایی درون شهرستانی از قبیل مردم ،کاال و خدمات به سمت شهر زهک
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است .در فرادست جریانها به سمت شهر زابل و شهر زاهدان در شهرستان بوده است .یک جریان قوی
بینالمللی نیز با افغانستان وجود دارد که تا قبل از احداث دیوار مرزی تجمع امکانات و فعالیتهای
خدماتی را دارا بوده است و جریان مردم و کاال در منطقه نمود بسیار داشته است اما بعد از احداث دیوار
مرزی جریان مردم و کاال کمتر شده و بیشتر ارتباطات مرزی در حوزه تبادل کاال وجود دارد.
بررسی شبکه ارتباطی شهرستان بیانگر ارتباط روستاها با مرکز شهری درونی و بیرونی است ارتباط
روستایی در شهرستان صرف دسترسی با راههای غیراصلی است ،مهمترین شبکه ارتباطی شهرستان که
اتصال روستاها به مراکز شهری را دربرگرفته است راه اصلی و ترانزیت میلک است .این راه به دلیل
ارتباطات بینالمللی و ارتباط شهر زهک با زاهدان و زابل اهمیت خاصی پیدا کرده است .ارتباط زهک به
زابل باعث رونق و توسعه سکونت و فعالیت در این مسیر شده است از طرف دیگر زهک -جزینک نیز که
راه ترانزیت را برقرار میکند نقش به سزای در سازمانیابی فضایی فعالیت و ارتباطات دارد.
نظام فعالیت در واقع مکمل و در پیوند با نظام اسکان شکل میگیرد .فعالیتها همواره استقرارشان
تابعی از جریانها و فعالیتهای انسان و سکونتگاهها در بستر فضایی است؛ در واقع ،اسکان نیز خود نوعی
فعالیت است با این تفاوت که انسان و سکونتگاهها نیروی محرکه سایر فعالیتها را فراهم میکند و
فعالیتهای کالبدی در جهت تأمین نیازهای نظام سکونت فعالیت میکند .نظام فعالیت در شهرستان
زهک از نظر فضایی میتوان در قالب بخشهای کشاورزی ،دامداری ،خدمات ،گردشگری و زیرساخت
موردبررسی قرار داد و از برآیند این بخشها الگوی فضایی فعالیت در شهرستان را استخراج کرد.
این مطالعه نشان داد که الگوی فضایی فعالیت و اقتصاد روستایی تحت تاثیر منابع آب و خاک بوده که
این خود از دیپلماسی در سطح ملی ،منطقهای و محلی تبعیت میکند .به تعبیر دیگر روابط سیاسی و
قدرت بین دول ایران و افغانستان بر فعالیت کشاورزی و حتی صنعت و پراکندگی جمعیت تاثیر گذاشته
است.
با عنایت تحوالت ایجاد شده و تصمیمات کالن ملی در سطح شهرستان در حال حاضر ساختار
اقتصادی روستاها که مبتنی بر کشاورزی ،دامداری و باغداری بود دچار تحول شده است و مشاغل
غیررسمی ،غیرقانونی و قاچاق رواج یافته است .همچنین تجارت مرزی و فعالیتهای تجاری روستاهای
دچار تحول شده است .از سوی دیگر بر اساس تحوالت یاد شده سازمان فضایی شهرستان دارای یک
موجودیت قطبی در مرکز شهرستان و یک مرکزیت به سمت شهر زابل است و از الگوی شبکهای فاصله
زیادی دارد .این ساختار به نوعی باعث ناپایداری بخصوص در روستاهای کوچک شده است و با توجه به
شرایط منطقهای در آینده امکان تخلیه بسیاری از روستاها وجود دارد.
نتایج حاصل از این پژوهش با نتـایج پـژوهش متقـی و همکـاران ( )1399در نـابودی توزیـع فضـایی
امکانات اقتصادی و رفاهی و تناسب آن با جمعیت ساکن در نواحی روسـتایی و عـدم کارآمـدی سـازمان
سیاسی فضا از نظر برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی همسو است .همچنین مطالعات شهرکی مقـدم و
همکاران ( )1399نیز در عدم تخصـیص امکانـات رفـاهی و اقتصـادی ،یافتـههای ایـن پـژوهش را تاییـد
مینماید .از سوی دیگر همسویی یافتههای ایـن پـژوهش در خصـوص بازارچـههای مـرزی یـا یافتـههای
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یپی

پژوهش ارمغان ( )1391نشان میدهد که فعال بودن بازارچههای مـرزی میتوانـد در جهـت کـاهش
مشکالت اقتصادی و افزایش درآمد روستاییان موثر واقع شود و فقر و بیکاری مناطق روستایی را بهبود
ببخشد .در همین راستا یافتههای پژوهش طیبنیا و منوچهری ( ،)1394بیانگر آن است که بازارچههای
مرزی تاثیر مطلوبی بر امنیت ،کاهش قاچاق و درآمد و امنیت شغلی روستائیان دارد که این یافتهها ،نتایج
این مقاله را نیز تایید می نماید.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از یافتههای طرح پژوهشی مطالعات آبادانی و پیشرفت شهرستان زهک است کـه توسـط
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به کارفرمـایی بنیـاد علـوی در سـال  1398انجـام
شده است.
 )6منابع
-

ارمغان ،سیمین ،)1391( ،اثرات اقتصادی بازارهای مرزی در توسعه روستاهای شهر استارا ،همـایش ملـی
توسعه روستایی ،جهاددانشگاهی واحد استان گیالن،
فضا و توسعه روستایی ،سال چهارم ،شماره  ،4پیاپی ،14 ،صص 110-87

-

بشیریه ،حسین .)1390( ،نظریههای فرهنگی در قرن بیستم ،تهران ،انتشارات مؤسسه فرهنگی آیندهپویان

-

پیران ،پرویز .)1370( ،دیدگاههای نظری در جامعه شناسی شهر و شهرنشینی ،تحوالت واحد پـول ایـران و
نرخ برابری ،مجله اطالعات سیاسی و اقتصادی ،شماره  ،51صص 81-75

-

توکلینیا ،جمیله ،و محمد شـالی .)1391( ،نابرابریهای منطقهای در ایاران .فصـلنامه آمـایش محـیط ،سـال
پنجم ،شماره  ،18صص71—45.

-

دریفوس ،هیوبرت و پل رابینو ( .)1379میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیاک ،ترجمـ حسـین
بشیریه ،تهران :نی.

-

رحمانی فضلی ،عبدالرضا ،پریشان ،مجیـد .)1394( ،تحوالت سااختاری-کاارکردی پاس از تبادیل نقااط
روستایی به شهر (مورد :شهر کانی سور -شهرستان بانه) ،فصلنامه تحقیقـات کـاربردی علـوم جغرافیـایی
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-

افراخته ،حسن و محمد حجیپور .)1394( ،اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقهای ایران ،فصلنامه اقتصااد

سال نهم ،شماره 12
-

ریترز ،جورج .)1389( ،نظریههای جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثـی ،تهـران ،انتشـارات

-

سیدامامی ،کاوس .)1394( ،پژوهش در علاوم سیاسای ،تهـران ،انتشـارات پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و
اجتماعی

-

صادقی ،حجت اله ،فالسلیمان ،محمود ،هاشمی ،صدیقه ،فدایی ،معصـومه ( )1393محدودیتها و ظرفیتهای
توسعه پایدار در روستاهای مرزی شرق ایران ،مورد دهستان بندان در شهرساتان نهبنادان ،فصـلنامه
اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال سوم ،شماره  ،2تابستان  ،1393پیاپی  8صفحات 125-143

-

طهماسبی ،رمضان ،واعظیپور ،حسین ،)1394( ،مدیریت تامین و تقاضای آب در دشت سیساتان ،دومـین
کنفرانس مدیریت منابع آب ،اصفهان

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.35.5.3

علمی
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طیبنیا ،سیدهادی و سوران منوچهری ( ،)1395نقش بازارچههای مرزی در توسعه اجتمااعی و اقتصاادی
نواحی روستایی مورد :روستاهای بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان ،فصلنامه اقتصـاد فضـا و توسـعه
روستایی ،سال پنجم ،شماره1 ،بهار1395 ،پیاپی  15صفحات 147-172

-

قاسمی سیانی ،محمد .)1396( ،تبیین تحوالت ساختاری – کارکردی سازمان فضایی نواحی سکونتگاهی،
مطالعه موردی :بخش جلگه و بنرود شهرستان اصفهان ،رساله دکتـری ،دانشـگاه خـوارزمی ،بـه راهنمـایی
اساتید دکتر افراخته و دکتر ریاحی ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی

-

قاسمی سیانی ،محمد ،افراخته ،حسن ،وحید ریاحی و فرهاد عزیزپـور .)1398( ،تبیین تحاوالت سااختاری -
کارکردی سکونت و مسکن روستایی مطالعه موردی :بخش بنرود و جلگه شهرستان اصافهان ،نشـریه
علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال سوم ،شماره ( 6سری جدید )،پیاپی  ،10صص64-46 .

-

قریشی ،سیده زهرا ،میانآبادی ،حجت ،موسوی شفائی ،مسعود ( )1398نقش قدرت در دیپلماسی آب ،نشریه
تحقیقات منابع آب ایران ،سال پانزدهم ،شماره  ،2تابستان  1398صص 242-264

-

لشگری تفرشی ،احسـان .)1394( ،واکاوی رهیافتی نوین در شاناخت نظاری رابطاه سیاسات و فضاای
جغرافیایی در چارچوب مکتب ساختارگرایی ،فصلنامه تحقیقات جغرافیـایی ،سـال سـی و دوم ،شـماره اول،
پیاپی ،124 ،صص 31 -10

-

لشگری تفرشی ،احسـان .)1393(،شهر و سیاست ،دیدگاههای نو در جغرافیای سیاسای فضاای شاهری،

-

متقی ،افشین ،حسین ربیعی و مصیب قره بیگی ( ،)1394تحلیل فضایی توسعه نواحی مرزی شارق کشاور
مورد :دهستانهای مرزی استان خراسان جنوبی ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال چهارم ،شـماره
 ،4زمستان  ،1394پیاپی  14صفحات 167-147

-

مرداک ،جاناتان .)1392( ،جغرافیای پساساختارگرا ،ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و مصـیب قـره بیگـی ،تهـران،
انتشارات زیتون سبز

-

میرحیدر ،دره ،بدیعی ،مرجان ،ذکی ،یاشار ،میراحمدی ،فاطمه السادات ،)1394( ،دالیل افول دیدگاه فضایی-
کمی در مطالعههای جغرافیای سیاسی ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیـای انسـانی ،دوره  ،48شـماره  ،1صـص
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