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 مقاله علمی

 مطالعه تغییرات روستای میانده از توابع گیالن بعد از پانزده سال
 1زاده زهرا فرضی

 ( 16/10/1401تاریخ تأیید: ، 20/08/1401یخ دریافت: تار)

 چکیده
در گذشته تغييرات اجتماعي در روستاها بسيار کم و کند بود، ولي به تدریج با گذشت زمان و تحت تأثير 

شود.  های مختلفي را شامل مي متعددی، تغييراتي در جامعه روستایي ایران پدید آمده است که جنبهعوامل 
مطالعه این تغييرات، نه تنها امکان آگاهي از وضعيت فعلي برخي نواحي روستایي و دالیل بروز تغييرات 

نده و تدوین راهکارهای بيني مسير احتمالي این تغييرات در آی تواند به پيش کند، بلکه مي را فراهم مي
های مبتني بر شناخت از جامعه روستایي معاصر کمک کند. پرسش اصلي  ریزی پيشنهادی و برنامه

پژوهش حاضر این است که بعد از گذشت پانزده سال از انجام مطالعه قبلي، روستای ميانده در گيالن به 
م کار ميان زنان و مردان روستایي، های اجتماعي، فعاليت کشاورزی، تقسي لحاظ جمعيت و برخي ویژگي

نگاری استفاده  ها دچار چه تغييراتي شده است. در این تحقيق از روش مردم بافت فيزیکي و سکونتگاه
 1401-1400های  های مورد نياز طي سال یافته و مشاهده، داده سازمان شد. با فنون مصاحبه نيمه

يل مضمون انجام شد. کاهش جمعيت روستا و ها با روش تحل آوری گردید و تحليل این داده جمع
های روستا، از بين  سکنه شدن برخي قسمت  از روستایيان به شهرِ نزدیک روستا، خالي   افزایش مهاجرت

رفتن محيط همسایگي، احساس نبود امنيت و ترس در ميان برخي از بازماندگان روستا، رواج سرقت در 
ن، جایگزین شدن شهرنشيناني عمدتاً غيرگيالني و با سکونت روستا به دنبال خلوت شدن بيش از پيش آ

( 2( توليد و 1موقت در روستا، مجاورت دو گروه جمعيتي در روستا با دو سبک زندگي متفاوت یعني 
های کوچک برای اسکان موقت روستایيان  گيری سکونتگاه تفریح، گذران اوقات فراغت و مصرف، شکل

کاری، استفاده تعدادی از روستایيان از  اراضي شالي رای طرح تسطيحزارع و ساکن در شهر نزدیک، اج
دستگاه نشا، تغيير در تقسيم کار ميان مردان و زنان روستایي و ... برخي از تغييرات مشهود در این روستا 

 است که در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

 ف: تغييرات جامعه روستایي، مهاجرت، توليد، مصرها کلیدواژه
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 گذاری اجتماعي، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، تهران، ایران  استادیار گروه توسعه و سياست 1
farzizade@ut.ac.ir 
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 مقدمه
هـای زنـدگي    رعيتي در روستاهای ایران و کنترل اکثر جنبـه  در گذشته به دليل وجود نظام ارباب

هـای   وآمـد روسـتایيان بـه شـهر، عـدم احـدا  راه       روستایي از جمله اعمال محدودیت در رفت
ی آمد، نبود ارتباطات گسترده با نواحي دیگر اعم از روستاها و شهرها و روستایي و دشواری رفت

های مدرن ماننـد تلفـن همـراه،     اطراف و تردد در آنها، فقدان وسایل ارتباط جمعي، نبود فناوری
ها و عـدم گسـترش ارتباطـات مـردم بـا       عدم دسترسي به فناوری اطالعات و ارتباطات و رسانه

سوادی روستایيان، تغييرات اجتماعي در روستاها بسـيار کنـد بـود،     سوادی یا بي جوامع دیگر، کم
هـایي در جامعـه    هـای فـو ، دگرگـوني    ي به تدریج با گذشت زمان و بروز تغييراتي در حوزهول

شـود. تغييـرات جمعيتـي،     های مختلفي را شامل مـي  روستایي ایران پدید آمد. این تغييرات جنبه
هـای روسـتایيان،    های روستایي، تغييرات در نوع فعاليـت  تغيير در سبک زندگي، تغيير سکونتگاه

نحوه زراعت و تقسيم کار در جامعـه روسـتایي و ... برخـي از تغييـرات پدیدآمـده در       تغيير در
نواحي روستایي ایران است که مورد مطالعه برخي از پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـتز از جملـه     

شناسي روستایي با تأکيد بـر   جامعه»( که در کتاب 1394دکتر مهدی طالب و دکتر موسي عنبری )
به بحث درباره تغييرات در جامعه روستایي ایـران  « سعه در جامعه روستایي ایرانابعاد تغيير و تو

های اجتماعي در جامعه روستایي ایران، تغييـرات خـانواده روسـتایي،     اند. آغاز دگرگوني پرداخته
روابط اجتماعي روستایي، اصالحات ارضي و نقش آن در ایجاد تغيير در جامعه روستایي ایـران،  

بـرداری   مران روستایي در دوران قبل و بعـد از انقـالب اسـالمي و واحـدهای بهـره     های ع برنامه
 کشاورزی و ... از موضوعات مورد بحث در کتاب فو  است.  

( نام برد. آنهـا در کتـاب   2002) 1توان از اثر اللوف و کرانيچ های خارجي مي در بين پژوهش
بـه بررسـي تغييـرات جوامـع روسـتایي      « تغيير و پایداری در اجتماعات روستایي»خود با عنوان 
اند. پرسش اساسي پژوهش فو  این است که اجتماعات محلي تا چـه حـد و بـا     آمریکا پرداخته

یي آمریکای معاصر بقا دار سامان اجتماعي در نواحي روستا هایي به عنوان اشکال معني چه روش
یابند. در این کتاب با تمرکز بر شش حوزه مطالعاتي روستایي، برخي الگوهای متنـوع سـامان    مي

ای  سال ثبت شـده و یـک ارزیـابي مقایسـه     50اجتماعي و تغيير جوامع روستایي آمریکا در طي 
جتمـاع و فراینـدهای   درباره الگوهای تغيير پدیدآمده در نواحي روستایي، آثار تغيير بر ظرفيـت ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Luloff & Krannich 
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هـای چنـين تغييراتـي بـرای رفـاه اجتمـاع روسـتایي و         تعامل اجتماعي محلي و معناها و داللت
 سياست توسعه روستایي انجام شده است.

های سني مختلف مردان و زنان در جوامـع   های زندگي گروه ( نيز با ثبت داستان2012) 1ویال
ي روستایي در چند دهه اخيـر پرداختـه و بـه ایـن     روستایي مرکز نروژ، به بررسي تغييرات زندگ

موضوع توجه داشته است که چگونه مهاجرت از مناطق شهری به روستایي و زنـدگي در روسـتا   
 تر باشد. بخش تر و آرامش تواند بهتر از زندگي شهری، ایمن مي

در این پژوهش، هدف بررسي تغييرات یکـي از روسـتاهای نـواحي شـمالي کشـور بعـد از       
پانزده سال است. نام روستای مورد مطالعه، ميانده است که در محدوده دهسـتان کسـما     گذشت

سرا از توابع استان گيالن قرار دارد. نگارنده این روسـتا را پـانزده    بخش مرکزی شهرستان صومعه
نقش زنان  1385تا اسفند  1384سال قبل مورد مطالعه قرار داده است. در آن زمان ابتدا از بهمن 

سـاز آگـاهي از موضـوع     هـای آن، زمينـه   ستای ميانده در بخش کشاورزی مطالعه شد که یافتهرو
. 2در بخش دوم تحقيق مورد بررسي قرار گرفـت  1386دیگری گردید که از فروردین تا شهریور 

اکنون بعد از گذشت پانزده سال، به روستای فو  مراجعه گردیـد و تغييـرات آن در مقایسـه بـا     
 ي شد. بررس 1385سال 

( روسـتای ميانـده بـه لحـاظ جمعيـت و برخـي       1انـد از:   هـای ایـن تحقيـق عبـارت     پرسش
هـای روسـتا، تقسـيم کـار      های دیگر )امنيت، محيط همسایگي، وضعيت سکونت در خانه ویژگي

( روسـتای ميانـده در بخـش    2ميان زنان و مردان روستایي و ...( دچار چه تغييراتي شده اسـت   
های روستا دچار چه تغييراتـي   ( بافت فيزیکي و سکونتگاه3تي داشته است  کشاورزی چه تغييرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Villa 

هـای مختلـف زنـان     برآورد ميزان ساعات کار زنان روستایي در بخش کشـاورزی، مقایسـه ميـزان فعاليـت گـروه      2
هـای زنـان روسـتایي در فراینـد توليـد محصـوالت        روستایي در بخش کشاورزی، ارائه تصـویری از انـواع فعاليـت   

قسـيم کـار بـين مـردان و زنـان      ها در بخش کشاورزی، و بررسي چگـونگي ت  کشاورزی، مطالعه نحوه انجام فعاليت
ای از  روستایي در حوزه کشاورزی، در بخش اول این مطالعه انجام شد. در این بخش از تحقيق مالحظه شد که عده
هـا بـه    دختران و زنان روستایي برخالف گذشته، دیگر تمایلي به انجام کار در بخـش کشـاورزی ندارنـد و خـانوار    

کـاری روآوردنـد یـا در     داری و نصـفه  بـرداری اجـاره   های دیگر کشت نظير بهره استفاده از کارگر روزمزدی یا شيوه
ها و مهاجرت به شهر هستند. بنابراین در ادامـه در بخـش دوم، عوامـل     مواردی در حال فروش منزل مسکوني، زمين

 مؤثر بر کاهش فعاليت دختران و زنان روستایي در بخش کشاورزی بررسي شد. 
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هـا عـالوه بـر اینکـه موجبـات آگـاهي از وضـعيت فعلـي و          شده است  انجام این نوع پژوهش
بيني  تواند به پيش کند، مي تغييرات برخي نواحي روستایي و دالیل بروز این تغييرات را فراهم مي

های مبتنـي بـر    ریزی ت در آینده و تدوین راهکارهای پيشنهادی و برنامهمسير احتمالي این تغييرا
 شناخت از جامعه روستایي معاصر کمک کند.   

 روش پژوهش 
های مورد نياز در چند سفر به روسـتا بـا    نگاری استفاده گردید. داده در این تحقيق از روش مردم

هـای   ن مشاهده و برگـزاری مصـاحبه  با استفاده از فنو 1401-1400های  طي سال  اقامت طوالني
هـای پـانزده نفـر در جـدول      آوری شد. ویژگي یافته با پانزده نفر از اهالي روستا جمع سازمان نيمه

های کيفي نيز شيوه تحليل مضـمون مـورد اسـتفاده     ( بيان شده است. برای تحليل داده1پيوست )
هـای روسـتا بـه لحـاظ      ه خانههای هم قرار گرفت. همچنين جدولي تدوین شد که در آن ویژگي

انـد از   هـا عبـارت   وضعيت سکونت، مقابل نام ساکنان قبلي و فعلي آنها ثبت گردید. این ویژگـي 
سـرا،   هـای سـاکن در صـومعه    ها، سکونت موقت ميانـدهي  وضعيت خانه: سکونت دائم مياندهي

 -یـا سـالم(   از سکنه )در حال تخریب های ساکن در تهران، خانه خالي  سکونت موقت شهرنشين
کاری، فروش )به غریبه یا محلي و کشت یا عدم کشـت آن(،   داری، نصفه وضعيت شاليزار: اجاره

 (.2سرا )پيوست  کشت توسط سرپرست خانوار، کشت توسط فرزندان ساکن در صومعه

 موقعیت طبیعی و جغرافیایی  
از غـرب بـه    روستای ميانده از شمال بـه روسـتای کـوده، از جنـوب بـه روسـتای جيرگـوراب،       

شود. ایـن روسـتا در    کنار محدود مي سرا و از شر  به روستای راسته روستاهای زرکام و پوستين
سرا در بستری کامالً هموار بدون عارضـه طبيعـي خـار قـرار      ای شهرستان صومعه بخش جلگه

 کيلومتر است و مسيرهای ارتبـاطي متعـددی بـا    12سرا حدود  دارد. فاصله روستا با شهر صومعه
 54دقيقـه و   18درجـه،   49های اطراف دارد. ایـن روسـتا در    شهر و آبادی سرا، تولم شهر صومعه

دقيقه عرض شمالي قرار دارد )مهندسـين مشـاور شـهر آب     23درجه و 37ثانيه طول شرقي و در
 (.  38: 1383خزر، 
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 (: روستای میانده1نقشه )

 1385سرا،  منبع: بنياد مسکن انقالب اسالمي صومعه

از:    اند های روستایيان شده است که عبارت در روستای ميانده دو عامل سبب پراکندگي خانه
ها. این روستا مانند  های زراعي روستایيان در پيرامون خانه ( قرار گرفتن زمين2( فراواني آب و 1

را  ای پرآب واقع شده و همين موقعيت، نقش مهمي بسياری از روستاهای استان گيالن در منطقه
ها داشته است. همچنين از آنجایي که خانه اکثر روستایيان در کنار یا وسط  در پراکندگي خانه

ای  ها از هم زیاد است. از طرف دیگر وجود جاده شان قرار دارد، فاصله خانه های زراعي زمين
در غرب و شمال غربي آن سبب شده است  1رود طویل، از بدو ورود به روستا و رودخانه پلنگ

 روستای ميانده جز  روستاهای خطي شکل باشد.

 تغییرات جمعیتی 
نفـر و تعـداد    303، 1401بر اساس اطالعات خانه بهداشت، جمعيت روسـتای ميانـده در سـال    

به ميزان بسياری  1401-1355های  خانوار است. جمعيت روستا طي سال 125خانوارهای آن نيز 
خانوار و نيز تعداد خانوارهـا مهمتـرین علـت آن را    کاهش یافته است که با توجه به کاهش بُعد 

خانوارهای روستایي به شهر دانست. البته فـوت سـالمندان روسـتا، کـاهش       توان در مهاجرت مي
و ولد در روستا به دليل عدم سکونت جوانان در روسـتا در دوران بعـد از ازدواج و ...     ميزان زاد

 نيز از دالیل کاهش جمعيت روستا است.   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Palangrūd 
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 1345-1401های  سال (: جمعیت روستای میانده در1نمودار )

 1401ز خانه بهداشت روستای ميانده، 1400منبع: مرکز آمار ایران، 

، مهـاجرت جوانـان روسـتا بـه     1386-1385هـای   در سـال  1های مطالعـه اول  بر اساس یافته
شروع شده و از آن تاریخ به بعـد روز بـه روز تعدادشـان افـزایش      1340صورت فردی، از سال 

شود و در هر خـانوار   یافته است. مهاجرت جوانان این روستا به شهر، اقدامي عادی محسوب مي
کننـد. مهـاجرت خانوارهـای     گر زندگي ميروستایي فرزند یا فرزنداني هستند که در شهرهای دی

 اند از:  به بعد به تدریج افزایش یافت. دالیل مهاجرت آنها عبارت 1375روستایي نيز از سال 
، روستایيان به ویژه نسل جوان و ميانسال کـه تعدادشـان از   1385های پژوهش  ( بر اساس یافته1

هنجـاری کـه بـه    -هـای ارزشـي   آن زمان تاکنون افزایش یافته است، عمدتاً به دليل دگرگوني
تدریج در حال گسترش در روستا بـود، دیگـر تمـایلي بـه زنـدگي در روسـتا و اشـتغال بـه         

های زنـدگي روسـتایي    عواملي که موجب آغاز فرایند دگرگوني از ارزشکشاورزی نداشتند. 
های زندگي شهری )مصرف و رفـاه( و ميـل بـه رهـایي از روستانشـيني و       )توليد( به ارزش

بودند از: الف( تأثيرپذیری از شهر و تمایل به شهری بـودن، ب(    کشاورزی شده بود، عبارت
ين کـه در گذشـته از روسـتا بـه شـهر مهـاجرت       مقایسه زندگي خود با زندگي اقوام شهرنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1388زاده ) به فيروزآبادی و فرضير. ک.  1
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کردند و پس از تغيير پایگاه اجتماعي و اقتصادی، در ایام تعطيالت به عنوان مهمان به روستا 
های زندگي شهری در روسـتا بودنـد،  ( بـاور بـه ادامـه       آمدند و به نوعي مروج ویژگي مي

اعي بهتر، ت( نگرش منفي پـدران  اجتم-تحصيل به عنوان تنها راه دستيابي به پایگاه اقتصادی
. شایان ذکر است کـه  1و مادران روستایي به روستانشيني فرزندان و اشتغال آنها به کشاورزی

تـوان بـه مجموعـه عوامـل      های اخير را هم مي های جدید در سال افزایش دسترسي به رسانه
 هنجاری اضافه کرد. - مؤثر بر تسریع دگرگوني ارزشي

، در کنار عامل اصلي فو ، تفاوت شهر و روسـتا بـه لحـاظ    1385های مطالعه  ( بر اساس یافته2 
ها به شهر مؤثر بود. نبود خـط   برخورداری از برخي امکانات زندگي هم در افزایش مهاجرت

تر به شهر بـه منظـور تهيـه برخـي لـوازم       تاکسي فعال در هر روز هفته برای دسترسي راحت
زشک، نبود مدرسه راهنمایي در روستا، نبود گاز در روستا و مورد نياز از بازار و مراجعه به پ

 ... از جمله نکات مورد نظر روستایيان بود.  
، توانایي تأمين نيازهای زندگي در شهر، بـه عنـوان عـاملي شـناخته     1385( همچنين در مطالعه 3

ل کـرد. خانوارهـایي کـه بـه دليـ      شد که مهاجرت خانوارهای روستایي به شهر را تسهيل مـي 
داشتن مقدار زیادی زمين، یا داشتن شغل دیگری عالوه بر کشاورزی و... از وضـعيت مـالي   
خوبي برخوردار بودند و خانوارهایي که تحت حمایت مالي فرزندان قرار داشتند، از توانـایي  
تأمين نيازهای زندگي خود در شهر برخوردار بودند. آنهـا خانـه و زمـين خـود را بـه قصـد       

کردند. به طوری که یکي  سرا مهاجرت مي شهر نزدیک روستا یعني صومعه فروش، ترک و به
سرا مهاجرت کـرد و در   اش به شهر صومعه به همراه خانواده 1385از روستایيان در آبان سال 

هـای مهـاجر    نفره به شهر مشاهده شد. تعداد خانوار 5نيز مهاجرت سه خانوار  1386خرداد 
انزده سال گذشته افزایش یافتـه اسـت و در بـين مهـاجران،     سرا به تدریج در طي پ به صومعه

 گردند. شوند که با وجود زندگي در شهر، برای کشاورزی به روستا برمي خانوارهایي دیده مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تری برخوردارند و کمتر  پدران و مادران معتقد بودند فرزندان با انجام کارهای غيرکشاورزی، هم از زندگي راحت 1
براین، حقو   کنند. عالوه شوند و هم درآمد بيشتری کسب مي های فعاليت در بخش کشاورزی مي متحمل دشواری

که چندین بار  طوری اهميت باالیي برخوردار بودز بهشود، نزد روستایيان از ارزش و  ثابت که ماهيانه نصيب فرد مي
بگير بودن  مشاهده شد در هنگام تعریف و تمجيد از فرزند یکي از اهالي که در شهر مشغول به کار است، بر حقو 

 .کردند وی بسيار تأکيد مي
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های گذشـته بـه زنـدگي     های مطالعه اخير، برخي خانوارهای روستایي که در سال ( بر اساس یافته4
ت نداشتند، به تدریج با مهاجرت همسایگان پيرامون و مند بودند و قصد مهاجر در روستا عالقه

شان و از بين رفتن محيط همسـایگي، احسـاس تنهـایي و     خالي از سکنه شدن محدوده زندگي
گاه حتي احساس نبود امنيت و ترس کردند و به مهاجرت از روستا گـرایش یافتنـد و در واقـع    

های مختلف روستا نيز  زدن در بخششان همين موضوع بوده است. با قدم  دليل عمده مهاجرت
 تر از گذشته شده است.    شود و روستا بسيار خلوت به ندرت ساکنان بومي مشاهده مي

نفریم. کسي اینجا نيست که  3خانه ما فقط  تر ميشه، شب در قهوه روز به روز روستا خلوت»
ندگي که نميکنه. ای هم که تهراني اینجا خریده، خالي هست. اینجا ز خانه، خانه بياد قهوه

 «. برای تفریح ميان، تعطيالت ميان
تر و  ( یکي دیگر از عوامل مؤثر بر مهاجرت برخي روستایيان به ویژه ساکنان نواحي خلوت5
های اخير نيز احساس نبود امنيـت در اثـر رواج سـرقت در     های انتهای روستا در طي سال گوشه

دم و خلوت شدن روستا در شـيوع سـرقت   وآمد مر روستا است. در واقع کاهش جمعيت و رفت
 در آنجا مؤثر بوده است. نقل قول یکي از روستایيان، بيانگر این وضعيت است:  

ها را  بعدازظهر بوده. خوابيده بوده. خانمش او را صدا زده گفته این سيم بر  3گفت ساعت »
زندگي کنه که امنيت ها را بریدن و روی زمين انداختن. آدم باید جایي  دزدن. سيم دارن مي

های بر  را بردن  و مردم بدون بر  ماندن. غارت  داني امسال چند بار سيم داشته باشه. مي
داني تا به حال چند تا خانه را زدن  محلي که در آنجا دزد باشه دیگه نميشه تو آن  کردن. مي

بيدم اگر محل زندگي کرد. من چطور اینجا زندگي کنم، خواب و مرگ یکيه. وقتي من خوا
ها در  های تهراني توانم بکنم .... بيشتر خانه یکي با چاقو باالی سرم ظاهر شد، من چه کار مي

زنن.  اینجا دوربين داره و دوربين وصلِ به گوشيه. همان لحظه به پاسگاه و شورا زنگ مي
ها  رانيهای ته ای اول کنتور بر  را قطع ميکنه و دوربين قطع ميشه. پس خانه البته دزد حرفه
 .«هم امنيت نداره

 5-4تعداد خانوارهای مهاجر بـه شـهر بسـيار انـدک و حـدود       1386-1385های  در سال
شویم که تعدادشان بسيار افـزایش یافتـه و    خانوار بود. اما امروز با نگاهي به روستا متوجه مي
اني انـد. سـاکنان جدیـد بيشـتر شهرنشـين      اشخار دیگری جایگزین ساکنان قبلي روستا شـده 

غيرگيالني هستند که با خرید زمين و خانه در روستا، به بازسازی یا نوسازی خانـه بـا سـبکي    
های ساده روستایي پرداختند و به طـور موقـت و مقطعـي بـه گـذران اوقـات        متفاوت با خانه
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البته عده معدودی از ساکنان موقتي روستا هـم از فرزنـدان و    پردازند. فراغت خود در آنجا مي
ن ساکنان قدیم روستا هستند که در آنجا خانـه سـاختند و در ایـام تعطـيالت بـه آنجـا       نوادگا
شوند، زماني از این روسـتا بـرای ادامـه تحصـيل یـا       آیند. آنها که چهار خانوار را شامل مي مي

اشتغال در بخش غيرکشاورزی و زندگي به شهر مهاجرت کردند. اما اکنون زندگي موقـت در  
با و اجدادی برای تفریح و گذران اوقـات فراغـت و اسـتراحت از ارزش    ویالیي در روستای آ

بسياری در بين آنها برخوردار شده است. همچنين اکنون در بين فرزنـدان و نوادگـان سـاکنان    
سابق این روستا که هنوز از مکاني برای اقامت موقـت در روسـتا برخـوردار نيسـتند، آرزو و     

هـای دوران   رسـد خـاطره   شود. بـه نظـر مـي    مشاهده مي ای در روستا تالش برای داشتن خانه
های آغازین زندگي  کودکي و نوجواني، پایداری هویت قومي و حس تعلق به محيطي که سال

خود را در آنجا سپری کردند، از عوامل مؤثر بر تمایل آنهـا بـه بازگشـت بـه روسـتای آبـا و       
 اجدادی خود است. 

 های روستا وضعیت سکونت در خانه
 1401های حاصل از مصاحبه با تعدادی از مطلعان کليدی در بهار و تابستان سـال   ساس یافتهبر ا

های روستا، به طور کلـي وضـعيت زیـر     و پرسش اطالعات مربوط به وضعيت سکونت در خانه
 (.  1شود )جدول  مشاهده مي

 1401های روستا در سال  (: وضعیت سکونت در خانه1جدول )

سکونت دائم 
 ها میاندهی

های  سکونت موقت میاندهی
 سرا ساکن در صومعه

سکونت موقت شهرنشینان 
 ساکن در تهران

خانه خالی 
 از سکنه 

خانه تبدیل 
 به باغ

70 17 221
 152

 1 

56% 14% 18% 11% 1% 

 های تحقيق   منبع: یافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها است که در  ان مياندهيمورد متعلق به فرزندان و نوادگ 4ها و  مورد متعلق به تهراني 18خانه روستایي،  22از  1
 کنند.  تهران زندگي مي

مورد در حال تخریب است که علت آن خالي بودن خانه به مدت طوالني  5سکنه،  از  خانه روستایي خالي  15از  2
   و عدم رسيدگي به آن است.
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های روستا شاهد سکونت دائم روستایيان هستيم. آنها شاليزارهای خود  درصد از خانه 56در 
( کاشت نشا برنج همراه با نيروی کارگر یـا دسـتگاه   1کنند:  های زیر کشت مي را با یکي از روش

هـا. منظـور    کـاری بـه سـایر ميانـدهي     ای یـا نصـفه   ( واگذاری شاليزار بـه صـورت اجـاره   2نشا، 
سرا مهاجرت کردند، ولي  کنند یا اینکه به صومعه هایي است که در این روستا زندگي مي مياندهي

آینـد. بـه گفتـه روسـتایيان،      برای به زیر کشت بردن زمين )با کارگر یا دستگاه نشا( به روستا مي
به ای از بيرون روستا شاليزار را  کنند و هيچ غریبه ها کشت مي همه شاليزارهای ميانده را مياندهي

 کاری در اختيار ندارد.  ای یا نصفه صورت اجاره
سرا، به طور موقـت و در   های ساکن در صومعه های روستا نيز مياندهي درصد از خانه 14در  
ها بدون اینکه بازسازی یا نوسازی شود، عمـدتاً   کنند. این خانه های زماني خار زندگي مي دوره

د. آنها شاليزارها و باغات خـود در روسـتا را حفـ     گير در فصل کشاورزی مورد استفاده قرار مي
برند. گاهي هم بـا وجـود فـروش خانـه روسـتایي، باغـات و        اند و آنها را به زیر کشت مي کرده

رود. شاليزارها یـا توسـط آنهـا همـراه بـا تعـدادی        شاليزارها حف  شده است و به زیر کشت مي
ای بـه   کـاری یـا اجـاره    شتر بـه صـورت نصـفه   رود یا اینکه بي کارگر یا دستگاه نشا زیر کشت مي

داری  دهنـد. اجـاره   شود و سایرین با کارگر یا دستگاه نشا، کاشت را انجام مي سایرین واگذار مي
بيشترین شکل واگذاری زمين در بين خانوارهای مذکور است. در واگـذاری زمـين بـه صـورت     

بـرداری   ، ولـي در بهـره  اجاره، نيـاز کمتـری بـه حضـور صـاحب زمـين در روسـتا وجـود دارد        
هـا بایـد بـه     کاری، صاحب زمين به منظور مشارکت در برخي امور و پرداخت برخي هزینه نصفه

شود که بعد از چند سـال ایـن درختـان بـه      روستا مراجعه کند. در باغات نيز درختاني کشت مي
ت، در ایـن  رسد. البته برخي از آنها هم صرفاً برای هواخوری و گـذران اوقـات فراغـ    فروش مي

 ها به طور موقت سکونت دارند. خانه
خانه( نيز متعلـق بـه شهرنشـيناني اسـت کـه بـه        22های مسکوني )معادل  درصد از خانه 18

عنوان خانه دوم و برای گذران اوقات فراغـت و تفـریح و اسـتراحت مـورد اسـتفاده آنهـا قـرار        
های محلـي اسـت. از    ها مجلل و بسيار متفاوت با سایر خانه گيرد. معماری برخي از این خانه مي
هایي تعلـق دارد کـه    مورد به فرزندان و نوادگان مياندهي 4ها و  مورد به تهراني 18 خانه، 22این 

هـا هـم از روسـتایيان زمـين      شایان ذکر است که تعدادی دیگر از شهرنشينساکن تهران هستند. 
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و حصاری به دور آن احدا  کردند. به گفته روستایيان برخي از شهرنشينان فو  قصد  خریداری
   ها بسازند. هایي در این زمين ه خانهدارند در آیند

کوشـي   بدین ترتيب در این روستا از یک سو شاهد حضور روستایياني هستيم که بـا سـخت  
برای تأمين معاش خانوار خود به فعاليت و توليد در بخش کشاورزی مشغول هسـتند و پيوسـته   

شـان و   أثير آن بـر معـاش  های توليد و ت وهوایي و اقتصادی و افزایش هزینه های آب نگران نوسان
شهرنشيناني هستيم که برای تفریح و لذت بـردن   حضورنگران فردا هستند. از سوی دیگر شاهد  

از آرامش و طبيعت روستا و گذران اوقات فراغت و مصرف به طـور موقـت در روسـتا حضـور     
ني هـای فرهنگـي و زبـا    دارند. در حالي که در گذشته فقط یک گروه جمعيتي خـار بـا زمينـه   

خار خود در روستا وجود داشت که در انسجام و یکپارچگي محلي و پيوسـتگي اجتمـاعي در   
 روستا مؤثر بود.  

البته مجاورت این دو نوع شيوه زندگي در روستا که ویژگي بارز یکي، توليد و تـالش بـرای   
دیگـری،  وهـوایي و اقتصـادی و ... اسـت و ویژگـي      هـای آب  پذیری در برابر نوسان بقا و آسيب

ثروت و نمایش آن، تفریح و گذران اوقات فراغت و مصرف است، نه تنها در ایـن روسـتا بلکـه    
شـود. بـدیهي    های اخيـر مشـاهده مـي    در برخي نواحي روستایي دیگر استان نيز به ویژه در سال

توانـد   است مجاورت این دو نوع سبک زندگي در کنار هم، آثار فرهنگي و اجتماعي متعددی مي
ه باشد. مقایسه خود بـا آنهـا، ادراک تبعـي  و حسـرت از جملـه پيامـدها اسـت. یکـي از         داشت

  :گفت روستایيان مي
های  اند، اصفهاني هم هست. روستاهای ما سال شان خوبه، پولدارن. بيشترشان تهراني ... وضع»

ردم با دیدن ها همه ميرَن... م کنه. بومي نشين ميشه. غيربومي مياد اینجا زندگي مي آینده فارس
 «.خورند... هاشون حسرت مي ها و ماشين ها در روستاهای شمال، خانه وضع تهراني

همچنين روستایيان اطالعات چنداني درباره ساکنان جدید و موقتي شهری ندارند. روستا کـه  
چهره مبتني بر شناخت از یکدیگر بود،  به های بارز آن، حاکميت روابط شخصي و چهره از ویژگي

هـای جدیـد خـود     به مکاني تبدیل شده که روستایيان در آن شـناخت چنـداني از همسـایه   حاال 
شده، پيوند و تعاملي بين ایـن دو گـروه جمعيتـي سـاکن در      های انجام ندارند. بر اساس مصاحبه

روستا وجود ندارد و حتي در حين مشاهده ميداني دیده شد که روستایي از دیوارهای بلندی کـه  
 کند:   دور خانه روستایي خود احدا  کرده است، گله مي همسایه شهری به
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های قبلي دیوار دور خونه اضافه  از وقتي این خونه را خریده، دو ردیف سنگ بر روی سنگ»
توانم بفهمم کِي هست، کِي نيست و  کرده و دیوار را بلندتر کرده، طوری که من اصالً نمي

همم ورود و خروجش کِي هست. شاید یک توانم بف کنه، نمي وآمد مي چه کسي اینجا رفت
خوام که بتوانم صدایش کنم  ای مي کار بياد داخل خونه، اما من خبر ندارم. من همسایه خالف

شناسيم. یک خانه  ... دیوارها بلند شده. اصالً نمي«. »و ببينمش و دو کلمه باهاش حرف بزنم
 «.بين هست...اینجا هست، کلي دوربين کار گذاشته. دور تا دور خانه دور

شایان ذکر است که برخي روستایيان به دليل افزایش ارزش و قيمت زمين در نواحي شمالي 
های گذشته پشيمان هستند. یکي از  ها در سال کشور، از فروش زمين و خانه خود به شهری

 گفت:  روستایيان مي
تومن  150یا تومن  100سال پيش  3سال پيش  2شان خيلي ارزان فروختن، خانه را  بعضي»

 «. ميليارد و نيم پولشِ. پشيمانن. ارزان فروختن 1ميليارد،  1فروختن. االن آن خانه 

 
 (1401(: خانه دوم شهرنشینان در روستای میانده )سال 2( و )1عکس )
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برخي از روستایيان هم در انتظار فروش زمين و خانه خود هستند و عالوه بر سپردن زمين و 
  شود. نيز بر در خانه یا زمين آنها مشاهده مي« رسد به فروش مي»امالک، تابلوی خانه به بنگاه 

از  های خالي  از سکنه است که برخي از این خانه های روستا نيز خالي  درصد از خانه 11
سکنه و بدون استفاده، به شهرنشينان تهراني فروخته شده و برخي نيز در انتظار فروش است و 

 

 
 (1400(: آگهی فروش خانه و زمین )سال 4( و )3عکس )
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از سکنه به دو دسته یعني در حال تخریب و  های خالي  وضعيت برخي نيز مشخص نيست. خانه
از سکنه بوده و به آنها  ها خالي  های در حال تخریب، سال شوند. خانه تقسيم ميقابل سکونت 

شان هم در  اند و فرزندان هاست که فوت کرده ها سال رسيدگي نشده است. صاحبان این خانه
سرا، خانه خود در روستا  کنند. یکي از روستایيان نيز بعد از مهاجرت به صومعه شهر زندگي مي

 آن را به باغ ميوه تبدیل کرده است. را تخریب و زمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (1400های خالی از سکنه و در حال تخریب )سال  (: خانه6( و )5عکس )
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گيری  های اخير در این روستا رایج شده است، شکل هایي که طي سال یکي دیگر از پدیده
که خانه خود را  های موقتي و کوچک در کنار زمين زراعي است. روستایياني سکونتگاه
های مختلف در شاليزارها و باغات  اند، ولي در فصل کشاورزی برای انجام فعاليت فروخته

آیند، نيازمند اقامتگاهي کوچک هستند تا لحظاتي در آن استراحت کنند و  پيوسته به روستا مي
ی مصدا  برخي لوازم کشاورزی کوچک را در آنجا قرار دهند. این موضوع بيشتر در مورد افراد

برند. به هر حال  های خود را به زیر کشت مي دارد که خودشان با کارگر یا دستگاه نشا زمين
های متعددی است که پيوسته  کاری کاشت، داشت و برداشت برنج شامل مراحل مختلف و ریزه

آنها کند.  سرکشي مستمر به شاليزار به منظور تنظيم ميزان آب آن و انجام سایر امور را ایجاب مي
 کارند. فرنگي، خيار، بادمجان، سبزیجات و ... مي های خود نيز محصوالتي مانند گوجه در باغ
 
 
 
 
 
 
 
 

در مشاهدات ميداني دیده شد که یکي از روستایيان در کنار خانه سابق خود، یک سکونتگاه 
های موقتي روستا( احدا  کرده است. خانه و  موقتي )و البته بزرگ در مقایسه با سایر سکونتگاه

های وی در گوشه انتهایي روستا قرار داشت و او به دليل فوت همسرش و نبود  زمين
سال قبل خانه سابق خود را به یک شهرنشين  2اف )به دليل فوت یا مهاجرت(، های اطر همسایه

سرا رفت. او و فرزندانش در فصل کشاورزی برای کشت  غيرگيالني فروخت و به صومعه

 

 (1401(: سکونتگاهی موقت و کوچک در کنار شالیزار )سال 7عکس )
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کنند، در این سکونتگاه موقتي  شاليزارها و باغات و کار روی شاليزارهایي که از دیگران اجاره مي
 اسکان دارند.

 بخش کشاورزی  تغییرات در
اقتصاد روستای ميانده مانند سایر نواحي روستایي استان گيالن بر محور کشاورزی تکوین یافته 

های طبيعي مناسب در آن، برای کشت محصوالتي مانند  است. این روستا به دليل وجود ویژگي
ن و برخي جات، حبوبات، سبزیجات مختلف، نيشکر، بادام زميني، کنجد، توتو برنج، انواع صيفي

از خانوارها برخي  1صرفاً عده معدودی 1385درختان ميوه بسيار مستعد است. در سال 
دادند، ولي کشت برنج و  ها مانند کشت توتون، نيشکر و پرورش کرم ابریشم را انجام مي فعاليت
جات، در همه خانوارها عموميت داشت. پرورش ماکيان از جمله مرغ و خروس و اردک  صيفي
روستا رایج بود. اکنون نيز باغداری و کشت برنج و پرورش ماکيان همانند گذشته در نيز در 

سرا، شاليزارهای آنها  روستای ميانده متداول است. با وجود مهاجرت برخي روستایيان به صومعه
در روستا با مدیریت خودشان یا از طریق واگذاری به ساکنان دائم روستا در قالب قرارداد اجاره 

 شود.  شود. البته در نحوه کشت برنج تغييراتي ایجاد شده است که در ادامه بيان مي کشت مي
مند به کشاورزی، با کمبود  در روستای ميانده به دليل کاهش جمعيت فعال، جوان و عالقه

نيروی کار مواجه هستيم. هر چند امکان آوردن کارگراني از نواحي بيرون روستا در فصل 
وهوایي خار، کارگران  اما هم هزینه باالیي دارد و هم در شرایط آبکشاورزی وجود دارد، 

یابد. از جمله تغييرات پدیدآمده در روستا این  شوند و دستمزد آنها نيز افزایش مي کمياب مي
، 1385است که استفاده از دستگاه نشا رایج شده است. در حالي که در زمان مطالعه اول در سال 

 کردند. کشت مي همه با دست نشا برنج را
)به تعبير روستایيان طرح  2کاری اراضي شالي در ضمن طرح تجهيز و نوسازی یا همان تسطيح

و نيز در دهه  98و  97های  هایي از روستا در چند مرحله یعني سال بهزراعي روستایي( در بخش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شتند. دو خانوار هم دو خانوار به کشت توتون و چهار خانوار نيز به پرورش کرم ابریشم اشتغال دا 1385در سال  1
 پرداختند. های زراعي و دامي مي همزمان به کشت توتون و پرورش کرم ابریشم در کنار سایر فعاليت

های بين مزارع،  بندی، احدا  جاده اراضي شامل تسطيح، قطعه عمليات اجرایي برای طرح تجهيز و نوسازی 2
د. انجام این کار موجب افزایش راندمان آبياری، شو مي های فني احدا  شبکه آبياری و زهکشي و احدا  ابنيه

های مازاد از مزارع، دسترسي آسان به قطعات زراعي و  رساني منظم، خروج آب مدیریت بهينه مصرف آب و آب
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هکتار شاليزار روستا(. با  300هکتار از کل  120اجرا شده است )به گفته دهيار روستا در  80
هایي که هنوز طرح  تر شده است. البته در زمين اجرای این طرح، استفاده از دستگاه نشا بسيار آسان

روستایيان کاری اجرا نشده، امکان استفاده از دستگاه نشا وجود دارد. به گفته  تسطيح اراضي شالي
درصد از مردم از دستگاه نشا برای کشت برنج استفاده کردند و  70-60امسال در ميانده حدود 

های مربوط به کاشت  بدین ترتيب مشکل نبود نيروی کار برای کاشت نشا برنج و برخي دشواری
شود. البته  سنتي و دستي نشا برنج نيز رفع شده است. برای برداشت برنج نيز از کمباین استفاده مي

های  های فراوان و غيرمنتظره و خم شدن خوشه گاهي در فصل برداشت به دليل وقوع بارندگي
 یابد.  برنج، استفاده از کارگران مرد برای درو برنج به صورت دستي ضرورت مي

کنن.  کنن، به همين خاطر با دستگاه، نشا مي ها هم کار نمي ها نيستن یا پير شدن، جوان خانم»
شان را کشت  های کوچک باطل شده.... همه زمين کوب ن هم آمده و دیگه آن خرمنکمبای
کنن یا اگر توانش را ندارن، به دیگران اجاره ميدن. اگر بخواهي  کنن. یا خودشان کشت مي مي

تواني پيدا کني، چون برنج گران شده.  کاری اجاره کني، نمي تو ميانده زمين برای برنج
متر زمين کسي  2000شد کرده، اما افت نکرده، االن من اگر بخواهم کشاورزی افت نکرده. ر

کنن حاال یا با کارگر یا  شان را کشت مي دیگر را اجاره کنم، اصالً نيست. همه خودشان زمين
کنن، همه مياندهي هستن و کسي نيست که  با دستگاه نشا. اینجا کساني که زمين را کشت مي

 «.اره کنهاز بيرون روستا، اینجا زمين اج
( 1اند از:   هایي دارد که عبارت به گفته تعدادی از روستایيان استفاده از دستگاه نشا مزیت

کارد،  برد و به تعبير آنها قرر و محکم مي دستگاه، نشا برنج را در عمق بيشتری از زمين فرو مي
ه در این دوران تواند مشکل نبود کارگر را رفع کند، به ویژ ( کارگر کمياب است و دستگاه مي2

های  که به دليل کاهش جمعيت روستا و سایر تغييرات اجتماعي، شاهد کمرنگ شدن همياری
کننده همکاری و  سنتي نيز هستيم و دیگر اثری از روابط و مناسبات و پيوندهای تسهيل

تر  صرفه ( استفاده از دستگاه نشا به3شود.  های سنتي در روستا مشاهده نمي کننده همياری تقویت
ساعت( به زیر  5-4است، زیرا این قابليت را دارد که یک هکتار زمين را در مدت کوتاهي )

کشت برنج ببرد. در حالي که در کاشت سنتي و دستي نشا برنج، نياز است تعدادی از کارگران 

                                                                                                                                           
آالت کشاورزی در مراحل  سازی برای استفاده بهينه از ماشين های توليد و زمينه ایاب و ذهاب راحت، کاهش هزینه

رداشت، حمل و نقل آسان محصول به انبار و کارخانه، کاهش هزینه توليد و افزایش محصول و کاشت، داشت و ب
   .گردد درآمد خانوار کشاورز مي
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روستایي زن، ساعات بيشتری را به کار در این مقدار زمين اختصار دهند. به طوری که مثالً 
نفر یک روز از صبح تا  22کاشت سنتي و دستي نشا برنج در یک هکتار زمين نياز است برای 

روز صبح تا غروب برای  2نفر باشد،  10غروب روی زمين کار کنند. اما اگر تعداد کارگران 
کاشت نشا برنج در یک هکتار زمين وقت نياز است. همچنين صاحب زمين باید برای پرداخت 

ونقل کارگران  وعده، ناهار، عصرانه(، حمل وستایي، پذیرایي از آنها )مياندستمزد به کارگران ر
وهوایي،  های آب هایي که به دليل نوسان و.... مبالغ بسياری پرداخت کند. از طرف دیگر در زمان

شود و دستمزد او بيشتر  ضرورت دارد کشت در زمان مشخصي به پایان برسد، کارگر کمياب مي
های مربوط به کاشت نشا برنج و مبتال  یي کمتر متحمل زحمات و دشواری( زنان روستا4است. 

ها و التهابات پوستي و ...(  های مرتبط با آن )روماتيسم و دردهای مفصلي و زخم به بيماری
گویند از آنجایي که در کاشت سنتي و دستي نشا برنج، زنان روستایي  شوند. البته برخي مي مي

دهند،  برند و هم کاشت نشا را انجام مي حدود را زیر گِل فرو ميهای هرز م همزمان هم علف
برنج رشد بهتری خواهد داشت. همچنين حين کاشت دستي نشا برنج، زنان روستایي با دست 

کنند. در حالي که دستگاه نشا  های دارای تورفتگي را در زمين پُر و صاف مي خود برخي قسمت
های  نشا برنج با دستگاه، صاحب زمين در برخي قسمتاین قابليت را ندارد و بعد از کاشت 

 دهد.  های انتهایي زمين، با دست کاشت نشا را انجام مي جاافتاده به ویژه در گوشه
، زنان روستایي بعد از کاشت نشا برنج با دست، دو مرحله وجين را نيز انجام 1385در سال 

« دوباره»وجين دوم در اصطالح محلي  شد. به دادند که با فاصله چند روز از هم انجام مي مي
های هرز دور  های اطراف برنج، علف گفتند. به طور کلي در وجين ضمن چنگ زدن به گِل مي

کَنَند تا بدین ترتيب برنج رشد بهتری داشته باشد. اگر زن روستایي حين  آن را با دست مي
کند  ن از قطعه زراعي پرتاب ميهای هرز را به بيرو وجين، نزدیک به مرز شاليزار باشد، این علف

برد. در حال  های هرز را همان جا در زیر زمين فرو مي و اگر در ميانه شاليزار باشد این علف
دهند و هم افرادی که از دستگاه نشا  حاضر، هم افرادی که با دست کاشت نشا برنج را انجام مي

برای این کار از کارگران روزمزدی دهند و  کنند، یک بار وجين را با دست انجام مي استفاده مي
درصد  30-20شود. به باور روستایيان اگر وجين انجام نشود، ميزان برنج دریافتي  استفاده مي

 کمتر خواهد بود. 
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در زمينه تقسيم کار ميان زنان و مردان روستایي هم تغييراتي ایجاد شده است. برای نمونه 
سازی آن برای تحویل به شرکت دخانيات و نيز  ها مانند کشت توتون و آماده برخي فعاليت

پرورش کرم ابریشم کامالً حذف شده است و زنان و مردان روستایي دیگر هيچ فعاليتي در این 
دهند. در مورد برنج نيز در صورتي که با شيوه سنتي و دستي کشت شود، مرد و  زمينه انجام نمي
درون شاليزار است، با هم همکاری شکل در  سازی خزانه که فضایي مستطيل زن در آماده

هایي در بيرون روستا، وظيفه  کنند. اما در صورتي که از دستگاه نشا استفاده شود، شرکت مي
های سبزشده را همراه با  ها را بر عهده دارند و شلتوک سازی شلتوک تدارک خزانه و آماده

شود و قرار است  نتي آماده ميآورند. در حالتي که خزانه با شيوه س دستگاه نشا به شاليزار مي
ها، سرکشي به  کاشت نشا با دست انجام شود، همانند گذشته شستشو و خيس کردن شلتوک

های سبزشده در خزانه، سرکشي به خزانه و کنترل ميزان آب موجود در آن،  آنها، پاشيدن شلتوک
حالتي که از  بيرون ریختن آب اضافي خزانه یا ریختن آب در آن از کارهای زنان است. در

گردد.  شود، فعاليت زنان در کاشت نشا کامالً حذف مي دستگاه برای کاشت نشا برنج استفاده مي
اما همان طور که بيان شد، زنان چه در حالت کاشت سنتي و دستي نشا برنج و چه در حالت 

، 1385دهند. با این تفاوت که در سال  کاشت ماشيني آن، همچنان وجين را با دست انجام مي
شد، ولي امروزه فقط یک بار انجام  وجين در دو مرحله و با فاصله چند روز از یکدیگر انجام مي

 شود.  از کارگران روزمزدی زن در شاليزار استفاده مي 1385شود. اکنون نيز همانند سال  مي
رون شخم زدن شاليزار با تيلر یا تراکتور، مرمت مرزهای اطراف شاليزار و کنترل ميزان آب د

پاشي و کودپاشي در شاليزار را نيز همچنان مردان  آن )قبل، حين و بعد از کاشت نشا برنج(، سم
شد  در کنار استفاده از کمباین برای دروی برنج، گاهي مشاهده مي 1385دهند. در سال  انجام مي

شود، مگر  يکنند، اما اکنون این کار فقط با کمباین انجام م که برخي مردان با دست برنج درو مي
هایي، دیگر امکان درو با کمباین وجود  در مواقعي که به دليل بارندگي زیاد و وقوع سيالب

 نداشته باشد. 
زنان روستایي همانند گذشته پرورش ماکيان و کاشت، داشت و برداشت محصوالتي مانند 

این زمينه دهند و در  جات، حبوبات و ... را در حد مصرف خانوار انجام مي سبزیجات، صيفي
مردان شخم باغ را قبل از کاشت محصوالت فو  بر عهده دارند. حدود پانزده خانوار هم که از 
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پردازند که تقسيم کار در این زمينه  سالمندان روستا هستند، همانند گذشته به نگهداری دام مي
 تغيير نکرده است. 

ز گياه خاصي، نوعي برخي از زنان روستایي ا 1385در زمينه صنایع دستي هم در سال 
کردند که هنوز هم در بين عده معدودی متداول  جاروی سنتي برای مصرف خانوار درست مي

 شود.  است. از این جارو برای نظافت ایوان و حياط استفاده مي

 تغییرات در زمینه واحدهای صنعتی، کارگاهی و خدماتی 
کوبي به عنوان صنایع تبدیلي محصوالت کشاورزی در روستای  ، دو کارگاه برنج1385در سال 

سال قبل  3متوقف گردید. حدود  1386ميانده وجود داشت که فعاليت یکي از آنها در سال 
کوبي دیگر به فردی از اهالي روستای مجاور فروخته شد و فرد مذکور در حال  کارگاه برنج

، دو مرغداری صنعتي، دو گاوداری 1385اندازی مجدد است. در سال  نظور راهبازسازی آن به م
استخر ماهي در روستا فعال است.  5و سه استخر ماهي در روستا فعال بودند. در حال حاضر، 

های قبل  های صنعتي روستای ميانده در طي سال موضوع قابل توجه، افزایش تعداد مرغداری
واحد  3مرغداری فعال در ميانده وجود دارد که  9در حال حاضر است. به گفته شورای روستا، 

 5-4واحد متعلق به اشخاصي دیگر است. در هر مرغداری حدود  6ها و  متعلق به مياندهي
مجوزهای »کارگر مشغول به کار هستند و از نواحي دیگر به روستا آمدند. به گفته شورای روستا 

سال قبل است و آن زمان فاصله مصوب  10به  های ميانده، همه مربوط تأسيس مرغداری
اندازی  مرغداری تا محوطه مسکوني کمتر از ميزان فعلي بود. در حال حاضر، دیگر مجوز راه

شود. چون فاصله مصوب مرغداری تا محوطه مسکوني افزایش  مرغداری به این روستا داده نمي
 «. متر رسيده است 280یافته و به 

در مقطع ابتدایي، یک خانه بهداشت، یک نانوایي و هفت مغازه دو مدرسه  1385در سال 
کننده برخي مواد غذایي مانند چای، قند، شکر و  خانه و هم به عنوان توزیع )که هم به عنوان قهوه

کردند( موجود بود و اهالي روستا بقيه نيازهای خود را از کسما ، ضيابر و  ... فعاليت مي
مدرسه ابتدایي روستا تعطيل است و تعداد  2ر حال حاضر کردند. د سرا تأمين مي صومعه
روند. خانه  آموز دبستاني وجود دارد که آنها برای تحصيل به کسما  مي شماری دانش انگشت

خانه فعال  کند. نانوایي هم تعطيل است و سه قهوه بهداشت نيز فقط در روزهای زوج فعاليت مي
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تازگي در روستا احدا  شده است. عالوه بر  ک بهدر روستا وجود دارد. همچنين یک پارک کود
 گازرساني به روستای ميانده انجام شده است.  1394این، در سال 

 گیری نتیجه
با مطالعه مجدد روستای ميانده بعد از گذشت پانزده سال، مشخص شد که در این روستا در 

قسيم کار ميان زنان جمعيت، وضعيت اجتماعي روستا، محيط همسایگي، نحوه زراعت، ت   حوزه
 های روستا تغييراتي پدید آمده است.    و مردان، بافت فيزیکي و سکونتگاه

خانوارهای   های اخير با کاهش جمعيت روستایيان و افزایش مهاجرت در این روستا طي سال
روستا به شهرِ نزدیک روستا مواجه هستيم که دالیل متعدد آن در مقاله بيان گردید. اکنون برخي 

های روستایي هم که در  سکنه شده است. برخي خانوار از  های روستا کامالً خالي  از بخش
مند بودند و قصد مهاجرت نداشتند، به تدریج با  های گذشته به زندگي در روستا عالقه سال

شان و از بين رفتن محيط  از سکنه شدن محدوده زندگي مهاجرت همسایگان پيرامون و خالي 
س تنهایي و گاه حتي احساس نبود امنيت و ترس کردند و به مهاجرت از همسایگي، احسا

شان همين موضوع بوده است. رواج سرقت  روستا گرایش یافتند و در واقع دليل عمده مهاجرت
های مورد مشاهده بود. عالوه  در روستا به دنبال خلوت شدن بيش از پيش آن نيز از دیگر پدیده

روستایيان به فروش خانه و زمين و مهاجرت به شهرِ نزدیک روستا، بر این، به تدریج با تمایل 
ای جدید یا  اند. آنها پس از ساختن خانه شهرنشيناني عمدتاً غيرگيالني در این روستا ساکن شده

بازسازی خانه قبلي روستایي به طور موقت در روستا ساکن شدند. برخي نيز فعالً به خرید زمين 
های برخي شهرنشينان  ای در آنجا بسازند. معماری خانه د در آینده خانهاکتفا کردند و قصد دارن

های شایع در این  مذکور بسيار مجلل و متفاوت با معماری بومي است. در واقع یکي از پدیده
روستا و برخي دیگر از روستاهای استان، مجاورت دو گروه جميعتي در روستا با دو سبک 

( گذران اوقات فراغت و مصرف است. به طور کلي بر اساس 2( توليد و 1زندگي متفاوت یعني 
های روستا شاهد سکونت دائم روستایيان  درصد از خانه 56توان گفت در  های تحقيق ميیافته

سرا به طور موقت و  های ساکن در صومعه های روستا نيز مياندهي درصد از خانه 14هستيم. در 
خانه(  22های مسکوني )معادل  درصد از خانه 18کنند.  های زماني خار زندگي مي در دوره

متعلق به شهرنشيناني عمدتاً غيرگيالني است که برای گذران اوقات فراغت و استراحت و تفریح 
از سکنه است که برخي از   های روستا هم خالي درصد از خانه 11گيرد.  مورد استفاده قرار مي
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به شهرنشينان تهراني فروخته شده و برخي در از سکنه و بدون استفاده،  های خالي  این خانه
های خالي از سکنه به دو دسته  انتظار فروش است و وضعيت برخي هم مشخص نيست. خانه

 شود. یعني در حال تخریب و قابل سکونت تقسيم مي

های موقتي و کوچک در کنار زمين زراعي برای اسکان  گيری سکونتگاه عالوه بر این، شکل
های جدید در این روستاست.  زارع و ساکن در شهر نزدیک، از دیگر پدیدهموقت روستایيان 

اند، ولي در فصل کشاورزی برای انجام امور مختلف در  روستایياني که خانه خود را فروخته
آیند، نيازمند اقامتگاهي کوچک هستند تا لحظاتي در آن  شاليزارها و باغات پيوسته به روستا مي

 وازم کشاورزی کوچک را در آنجا قرار دهند.  استراحت کنند و برخي ل

در نحوه کشت برنج در این روستا هم تغييراتي ایجاد شده است. اجرای طرح تجهيز و 
نوسازی و استفاده برخي روستایيان از دستگاه نشا و ... برخي از تغييرات مشهود در این بخش 

ارهای آنها در روستا با مدیریت سرا، شاليز است. با وجود مهاجرت برخي روستایيان به صومعه
سرا( در قالب  خودشان یا از طریق واگذاری به سایر روستایيان )ساکن در روستا یا صومعه

سرا، شاليزارهای  های ساکن در روستا یا صومعه شود. در واقع مياندهي قرارداد اجاره کشت مي
اه با نيروی کارگر یا ( کاشت همر1برند:  های زیر به زیر کشت مي خود را با یکي از روش

ها. منظور  کاری به سایر مياندهي ای یا نصفه ( یا واگذاری شاليزار به صورت اجاره2دستگاه نشا، 
سرا مهاجرت کردند، ولي  کنند یا اینکه به صومعه هایي است که در این روستا زندگي مي مياندهي

آیند. به گفته روستایيان،  ا ميبرای به زیر کشت بردن زمين )با کارگر یا دستگاه نشا( به روست
ای از بيرون روستا شاليزار را به  کنند و هيچ غریبه ها کشت مي همه شاليزارهای ميانده را مياندهي

 کاری در اختيار ندارد. ای یا نصفه صورت اجاره
های آینده تعداد  رسد در سال کنند، به نظر مي بيني مي همان طور که برخي روستایيان نيز پيش

های  شينان ساکن در این روستا و سایر روستاهای گيالن افزایش یابد. عالوه بر جاذبهشهرن
طبيعي موجود در نواحي روستایي گيالن از جمله وجود دریا، کوه، جنگل، هوای پاک، رودخانه، 
آرامش و سکوت روستا، ممکن است عواملي مانند آلودگي روزافزون هوای شهرهای بزرگ به 

های  بحران کمبود آب بر افزایش تمایل شهرنشينان به زندگي در روستا در سال ویژه تهران و نيز
 رو مؤثر باشد.  پيش
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 منابع
 . نقشه روستای میانده(. 1385سرا ) بنياد مسکن انقالب اسالمي صومعه

 (. مصاحبه.1401خانه بهداشت روستای ميانده )
با تأکید برر ابعراد تغییرر و توسرعه در      شناسی روستایی، جامعه(. 1394عنبری. موسي ) ،طالب. مهدی
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 کنندگان در تحقیق های شرکت (: ویژگی1پیوست )

کد 
 فرد

 سواد سن جنس
 وضعیت
 تأهل

 محل سکونت شغل

دار خانه متأهل دیپلم 50 زن 1  روستای ميانده 
 روستای ميانده کشاورز متأهل راهنمایي 45 مرد 2

سواد بي 65 مرد 3  متأهل 
کشاورز، راننده 

 تاکسي
کرده از روستای  سرا )مهاجرت صومعه

 ميانده(
سواد بي 70 مرد 4  روستای ميانده کشاورز متأهل 
سواد بي 40 زن 5  روستای ميانده کشاورز متأهل 

دار خانه متأهل دیپلم 45 زن 6  
کرده از روستای  سرا )مهاجرت صومعه

 ميانده(
سواد بي 75 مرد 7  روستای ميانده کشاورز متأهل 
 روستای ميانده بهورز مجرد کارشناسي 30 مرد 8
 روستای ميانده شورای روستا متأهل دیپلم 40 مرد 9
 روستای ميانده کشاورز متأهل ابتدایي 50 مرد 10
سواد بي 60 زن 11  روستای ميانده دار خانه متأهل 
سواد بي 58 زن 12  روستای ميانده دار خانه متأهل 
دار خانه متأهل دیپلم 40 زن 13  روستای ميانده 
سواد بي 65 زن 14  روستای ميانده دار خانه متأهل 
سواد بي 55 زن 15  روستای ميانده دار خانه متأهل 
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  های خانه و شالیزار روستاییان به عنوان نمونه ویژگی(: بخشی از جدول 2پیوست ) 

نام
 

 وضعیت شالیزار وضعیت خانه

ت
ضیحا

تو
 

 

ت دائم
سکون

 
مياندهي
 

ها
 

ت مياندهي
ت موق

سکون
 

ی 
ها

ساکن در صومعه
 

سرا
 

ت شهرنشينان 
ت موق

سکون
ساکن در تهران

 

خالي 
 

از سکنه )در حال 
ب یا سالم(

تخری
 

اجاره
 

ی
دار

 

صفه
ن

 
ی
کار

 

ش
فرو

 
)به 

غریبه یا محلي(
 

ت
کش

 
ت خانوار

ط سرپرس
توس

ط فرزندان ساکن  
ت توس

کش
در صومعه سرا

 

 

-             

-            

خانه به 
فرد تهراني 
فروخته 
شده است. 
ایشان 
ساکن 
سرا  صومعه

است و 
برای 
کشت 
زمين به 
روستا 

 آید. مي

-             

-   نوه          

-   فرزندان         

فرزندان 
برای 
تفریح به 
روستا 

آیند و  مي
قصد 
فروش 
خانه را 
 ندارند.

-             

-             


