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هاي روستایی در منطقه  سنجش عوامل مؤثر بر ناپایداري سکونتگاه
روستاهاي  :پایکوهی زاگرس (مطالعه موردي کوهستانی و

  هاي مریوان و سروآباد) شهرستان
  شاه بختی رستمی** ، **مصطفی طالشی  ، *سعدي محمدي   


  17/11/1395                                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                          

  19/06/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
بررسی و  با شناخت، .  و ملی داشته باشد اي منطقه محلی،  تواند نقش مؤثري در توسعه هاي روستایی در ابعاد مختلف می ري سکونتگاهپایدا

در این راستا تحقیق  ریزي جامع فراهم خواهد شد.  پایدار، امکان برنامه توسعه هاي شاخصروستایی از منظر ابعاد و  هاي سکونتگاهسنجش 
مطالعه موردي روستاهاي شهرستان (هاي روستایی در منطقه کوهستانی و پایکوهی زاگرس  ف بررسی ناپایداري سکونتگاهحاضر با هد

جامعه آماري  . اي و پیمایشی است کتابخانه –. روش مطالعه در این پژوهش ترکیبی از روش اسنادي  است انجام گرفته )مریوان و سروآباد
. در این تحقیق دو پرسشنامه، یکی براي مسئولین (مدیران اجرایی)  باشد می  هاي مریوان و سروآباد  رستانسکونتگاه روستایی شه 229شامل  

هاي بارومتر و  اي و مدل تک نمونه tو یکی براي مردم روستایی (سرپرستان خانوارها) تهیه شده و براي ارزیابی پایداري از آزمون آماري 
تک نمونه اي هم از نظر مسئولین و هم  Tدهد که ارزش پایداري در آزمون  شده است. نتایج نشان میرادار پایداري پرسکات آلن استفاده 

بنابراین منطقه مورد مطالعه در حالت کلی، ناپایدار بوده،   .باشد تر از سطح متوسط می از نظر سرپرستان خانوارها بیانگر سطح پایداري پایین
و   کمتر است، فرهنگی  –بیشتر و در ابعاد اجتماعی ، اکولوژیکی، اقتصادي و کالبدي –حیطیدر این میان شدت ناپایداري در ابعاد م

 -همچنین ارزش نهایی در مدل بارومتر پایداري در مقیاس پرسکات آلن در سطح متوسط پایداري بوده و در سطح ابعاد، عوامل محیطی
فضایی در سطح پایداري متوسط قرار  -اجتماعی، نهادي و کالبدي –در سطح پایداري ضعیف و عوامل فرهنگی  اکولوژیکی و اقتصادي

و  اقتصادي اکولوژیکی، - محیطی هاي ابعاد شاخصروستایی منطقه، توجه به رفع مشکالت  هاي سکونتگاهلذا براي تعدیل ناپایداري  . دارد
  .باشد فرهنگی و سیاسی الزم و ضروري می-هاي ابعاد اجتماعی شاخصکالبدي و ارتقاي 

  
  
  
  
  

  .هاي مریوان و سروآباد پایداري، توسعه پایدار، سنجش، بارومتر پایداري، روستاهاي شهرستان کلمات کلیدي:

  saadi@pnu.ac.ir . استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران *
  . دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران** 
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 مقدمه   
هـاي محیطـی و    فضاي روستایی با توجـه بـه ویژگـی   

اقتصـادي خـود    -اکولوژیکی و خصوصـیات اجتمـاعی  
هـاي  داراي ساختار معینی اسـت کـه گویـاي توانمنـدي    
یدي، بنیادي و استعدادهاي بالقوه و بالفعل آن است (سع

). هرگــاه در رونــد توســعه و تکامــل ســازمان 19:1377
اي ایجـاد شـود، در نظـام و     هـا وقفـه   فضایی سـکونتگاه 

آیـد کـه    وجود می هایی به عملکرد این سازمان نابسامانی
شـود. در   هاي روستایی مـی  منجر به ناپایداري سکونتگاه

منظـور   چنین شرایطی دخالت در نظـام سـکونتگاهی بـه   
ــهپایــدار نمــودن  باشــد  ســازي آن ضــروري مــی و بهین

  .)40: 1376(رضوانی، 
بررسی وضعیت روسـتایی کشـور از دیـدگاه توسـعه     

دهد که جامعه روستایی مـا تحـت تـأثیر     پایدار نشان می
هـاي اخیـر دچـار تحـوالت      هاي دهه روندها و سیاست

اي است که نشان  گونه اي شده است و شواهد به گسترده
ناپایداري محیطی و انسانی از حرکت روستاها به سمت 

  .)2:1388، طاهري و دیگران دارد (پور 
هـاي روسـتایی اسـتان     مطالعـات جمعیتـی سـکونتگاه   

دهد کـه همـواره بخشـی از جمعیـت      کردستان نشان می
روستایی، آن مناطق را ترك گفته و به شهرها مهـاجرت  

 در اي عمـده  هاي چالش اند. روستاهاي این استان با کرده
در ایــن میــان   .هســتند روبــه رومختلــف  هــاي حـوزه 

عنـوان   هـاي مریـوان و سـروآباد بـه     روستاهاي شهرستان
ها و  روستاهاي ناحیه غربی استان کردستان با محدودیت

ــاد(محیطی ــاي زیـ ــادي،   -تنگناهـ ــوژیکی، اقتصـ اکولـ
فضایی)  -سیاسی و کالبدي -فرهنگی، نهادي -اجتماعی

اشــی و هــا در فروپ روبـرو هســتند کـه ایــن محـدودیت   
ویـــژه  هـــاي روســـتایی و بـــه ناپایـــداري ســـکونتگاه

  .اند هاي کوچک روستایی نقش داشته سکونتگاه

 با سروآباد  روستاهاي مریوان و نهایی جمعیت مقایسه
ها در  اساس میزان رشد طبیعی آن بر انتظار قابل جمعیت

 ) بیـانگر 1375-1394هـاي (  چند دوره سرشماري سـال 
ان به شهرها بـر اثـر عوامـل    یی روستا شدید هاي مهاجرت

در این راستا هم تعداد روسـتاها و هـم    باشد  مختلف می
جمعیت روستایی ناحیه مورد مطالعـه در حـال کـاهش    

که تعداد روستاهاي شهرستان مریـوان از    طوري  است، به
ــال  158 ــتا در س ــه  1375روس ــال  149ب و  1394در س

در سال روستا  82تعداد روستاهاي شهرستان سروآباد از 
کـاهش پیـدا کـرده     1394روسـتا در سـال    76به  1375

است و همچنین جمعیت روستایی شهرستان مریـوان از  
و  1394نفـر در سـال    41731به  1375در سال  61395

جمعیت روستایی شهرستان سروآباد در همین محـدوده  
نفر کـاهش یافتـه اسـت کـه      39135به  60226زمانی از 

هـاي روسـتایی    ري سـکونتگاه این خود نمادي از ناپایدا
با ایـن اوصـاف و بـا وجـود تنگناهـاي       باشد.  منطقه می

منطقه مـورد   در مطلوب توسعه به رسیدن براي مختلف
مطالعه، سنجش و ارزیابی ابعاد توسعه پایدار و رعایـت  

در ایــن  لــذا . هــاي آن الزم و ضــروري اســت شــاخص
بـا   هاي محدوده مورد مطالعـه  پایداري سکونتگاه تحقیق 

مؤلفـه   5اسـاس   گیري از رویکرد توسعه پایـدار بـر   بهره
فرهنگـی، اقتصـادي،   –اکولـوژیکی، اجتمـاعی  -(محیطی
سـنجش و  فضـایی) مـورد    -سیاسی و کالبـدي -نهادي 

  .گیرد بررسی قرار می
  

  مروري بر سابقه و پیشینه تحقیق
ــا عنــوان  ) در مقالــه2013فرانسیســکو و لوســیا ( اي ب

ایداري اقتصـادي و مـالی بـه ایـن     هاي یکپارچه؛ پ برنامه
اند که نادیده گرفتن ارزش اقتصـادي منـابع    نتیجه رسیده

هـا و منـافع کلـی     فرهنگی، حفاظت منابع طبیعی، هزینه
ــاي فرهنگـــی و پـــروژه ناشـــی از سیاســـت   هـــاي هـ
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هـاي   تواند منجر به تخریب سـرمایه  می  گذاري سرمایه
وسـعه  هـا بـراي ت   برداري از فرصت فرهنگی و عدم بهره

ــود  ــانگ   .)Francesco & lucia,2013(ش ــان و ش ف
ریــزي  اي بــا عنــوان مطالعــات برنامــه ) در مقالــه2013(

انـد   توسعه پایدار محیط زیست روسـتایی نتیجـه گرفتـه   
محیط زیست روسـتایی در پیونـد بـا سـطوح      همزیستی

 سزایی در توسعه پایـدار روسـتایی خواهـد    باالتر تأثیر به
) 2012ژونگرون ژونن ( . (Fan & Shang,2013) داشت

اي با عنوان مدل (چهار در یک) توسـعه پایـدار    در مقاله
به این نتیجه رسیده که  ؛ در مناطق روستایی شمالی چین

طور مؤثر باعث تأمین کمبود  این مدل زیست محیطی به
انرژي، ترویج توسعه اقتصـادي و کـاهش زوال زیسـت    

 شـــــود محیطـــــی در منـــــاطق روســـــتایی مـــــی
)Zohongren,2012() اي بـا   در مقاله )2006. مانفر زیلر

 رویکـرد  بـا  روسـتایی  توسعه مفهومی چارچوب عنوان
 بر تنها زمانی مبتنی روستایی توسعه است معتقد توسعه،

عمـده   محـور  سـه  اساس بر که بود خواهد توسعه پایدار
باشــد  اقتصــادي رشــد و برابــري،  پایــداري محیطــی

)Zeller,2006(. ) اي بـا عنـوان    ) در مقالـه 2002میتچلی
ــه ــداري منطق ــابی  ؛  اي پای ــراي ارزی ــاي موجــود ب ابزاره

روش مناسب براي ارزیابی رفاه را اسـتفاده از  و پایداري 
 .)(Mitchelle,2002  دانــد مــیمــدل بــارومتري پایــداري 

) در مقالــه توســعه پایــدار و ناپایــداري 1389ســعیدي (
روستایی   سعهگیرد که نباید تو توسعه روستایی نتیجه می

هاي کمی درآمد، تولید و یا برخورداري از  را در افزایش
واحدهاي خدماتی خالصه نمـود و نتیجـه دیگـر اینکـه     
نباید اشتغال زایی و فقرزدایی را تنها راه بـرون رفـت از   

هـاي   معضل توسـعه و یـا ناپایـداري توسـعه در عرصـه     
). سـعیدي و  1389، شـمار آوریـم (سـعیدي    روستایی به

) در پژوهشـی بـا عنـوان نقـش عوامـل و      1393نی (ایما
 -نیروهاي درونی و بیرونی در روند دگردیسـی کالبـدي  

هاي روستایی پیرامون شهر اردبیـل بـه    فضایی سکونتگاه
اند کـه  عوامـل و نیروهـاي درونـی و      این نتیجه رسیده

بیرونــی هــر یــک در بســتر زمــان بــه شــکلی در رونــد 
یرامـون شـهرها تـأثیر    هاي روستایی پ تحوالت سکونتگاه

  .)1393(سعیدي و ایمانی،  گذاشته است
) در تحقیقــی بــا عنــوان    1394افراختــه و همکــاران (  

ــدهاي ــدي تحــوالت و کالنشــهري پیون  فضــایی -کالب
کـرج   محمـدآباد  دهستان :موردي پیرامون مطالعه روستاهاي

 جریـان  ویـژه  بـه  فضایی جریانات اند که به این نتیجه رسیده
 قدرتمنـدي  شـهر  – روستایی تعامالت زمینه دممر و سرمایه

 -کالبـدي  تحـول  نمـوده و  فـراهم  مطالعـه  مورد ناحیه در را
 را ناحیـه  ایـن  در و...) مسکن اراضی، کاربري (نظام فضایی

  .)1394، (افراخته و همکاران  است پی داشته در نیز
اي با عنـوان نقـش    ) در مقاله1383مهدوي و دیگران (

هـاي   بیعی در ناپایداري و مهـاجرت عوامل جغرافیایی ط
انـد کـه عوامـل و     روستایی استان زنجـان نتیجـه گرفتـه   

هــاي محیطــی از جملـه توپــوگرافی، شــیب، دمــا،   تـوان 
بارندگی، آب و قابلیت اراضی تـأثیر بسـزایی در حجـم    
مهــاجرت و خــالی شــدن روســتاها دارنــد (مهــدوي و  

    .)1383همکاران، 
اي بـا عنـوان    در مقاله )1388زاده و ایزدي جیران ( حسن

بررسی جایگاه توسـعه پایـدار در جامعـه روسـتایی ایـران      
 در پایـدار  توسـعه  بـر  انـد رویکـرد مبتنـی    نتیجـه گرفتـه  

 ایـران  در روسـتایی  توسـعه  و اجتمـاعی  رفـاه  هـاي  برنامه
 نظـري  چارچوب خالء از ناشی هم این امر و ندارد وجود
 مـردم  ارکتمشـ  زمینـه  در کارآمد رویکرد فقدان و توسعه

  .)1388، زاده و ایزدي است (حسن ها ریزي در برنامه
 چارچوب نظري

  توسعه پایدار
هـاي   معنی و مفهوم پایداري و توسعه پایدار از دیدگاه

علمی تعریف و تفسیر شده است که هر تعریف   مختلف
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و داراي هـدف   کـار رفتـه    براي بخش و حوزه خاصی به
در تبیــین  .(Winograd,2010:4)مشخصــی بــوده اســت

گانـه   نظري مفهوم توسعه پایدار کـه بـر تعامـل ابعـاد سـه     
ــد دارد،      ــی تأکی ــاعی و محیط ــادي و اجتم ــعه اقتص توس
ــی و    ــیط گرای ــی، مح ــت گرای ــون حفاظ ــایی چ رویکرده

ــه  ــی شــکل گرفت ــد جامعــه گرای  .)Rodrigue, 2009,2(  ان
هاي مربوط به توسعه پایدار بر نتـایجی ماننـد    امروزه بحث

شد اقتصادي جهت بهبـود رفـاه، منـابع تجدیـد     تأکید بر ر
ناپذیر، استفاده از تکنولوژي جهت تسلط بر کـاهش منـابع   
طبیعی، عملکردهاي مدیریت زیست محیطی جهـت غلبـه   
بر اثرات منفی رشد اقتصادي و ارزش جهـانی بـدون بشـر    

  (Gordon, 2007:29).تمرکز دارد
  هاي توسعه پایدار فرض بر این است که: در ریشه

تواند سیاره زمـین را   الگویی از توسعه است که می -1
  حفظ و نگهداري کند.

تواند اتصـال   از طریق این الگو، رشد اقتصادي می -2
دوباره تولید از منابع تجدید ناپذیر را با رعایـت محـیط   

  .برد پذیر سازد و فشار بر روي محیط را از بین می امکان
)Priscilla,2010,5(. 

  وستاییتوسعه پایدار ر
توسعه پایدار روستایی یک مفهوم چنـد بعـدي اسـت    

)kitchen,marsden,2009:275(  و عمــدتاً ایــن توســعه
در پی ایجاد تـوازن و کـارایی الزم بـراي جمعیـت کـم      
درآمد و فقیر روستایی است که کمتر قادر است بر توان 
خود بسنده کند و بر روي پـاي خـود بایسـتد (مطیعـی     

  )79:1382لنگرودي،
ف از توسعه پایـدار روسـتایی ایجـاد یـک روسـتاي      هد

اهـداف   .) (Fan wei, 2013,434اسـت سازگار بـا محـیط   
زیادي براي توسعه روستایی پایدار در نظر گرفتـه شـده از   

هـاي زنـدگی بــراي    قابـل زیسـت کــردن عرصـه     جملـه 
هاي فعلی و آینده با تأکید خاص بر بهبود و توسعه  نسل

) 132:1389ی (ســعیدي،محیطــ -مــداوم روابــط انســانی
ــابلیتی  ،  تنــوع تولیــدات کشــاورزي، کشــاورزي چنــد ق

اجتمـاعی، محیطـی در    –افزایش کارکردهـاي فرهنگـی   
 & morgan(بخش کشاورزي براي افزایش تولید پایدار 

etal,2010:119( افزایش امنیت غذایی، اشتغال و ایجاد ،
درآمد در نـواحی روسـتایی، مـدیریت منـابع طبیعـی و      

هـاي فرهنگـی و    از محـیط، حفاظـت از سـنت   حفاظت 
 .)szlanyinka,2009:112(یاجتماعی در نواحی روستای

بعد محیطی، اجتمـاعی،   5پایدار روستایی داراي توسعه 
  .اقتصادي، نهادي و کالبدي می باشد

با توجه به چند بعـدي بـودن توسـعه پایـدار، اهـداف      
ــعه ــر و   توسـ ــاهش فقـ ــامل کـ ــتایی شـ ــدار روسـ   پایـ

مـی، توسـعه   غذیه، تأمین حداقل خدمات عمورفع سوءت
  و افــزایش  وري بهــرههــاي شــغلی، بهبــود   فرصــت

  درآمــد، افــزایش تولیــدات کشــاورزي و مــواد غــذایی،  
تأمین امنیت غـذایی، انتقـال منـافع عمـومی بـه منـاطق       
روستایی، عدم تبعیض مکانی، حفظ توان محیط طبیعـی  

نفـس  مشارکت و تقویـت اعتمـاد بـه     و زیستی، توسعه
.  )164-167: 1382روستاییان است (فیروزنیا، افتخاري، 

هـاي   بدون شـک دسـتیابی بـه  نظـام پایـدار سـکونتگاه      
ــه       ــت ک ــول اس ــل حص ــامی قاب ــا هنگ ــتایی تنه   روس

فضــایی  –ضــمن برخــورداري از ســاختار/کالبد مکــانی
دهـی در   مناسب، از سازمان فضایی کارآمد، قادر به نظـم 

منـد   نـی و بیرونـی بهـره   خور روابط و عملکردهاي درو
    .)154:1389(سعیدي، باشد

ــدي -در ضــوابط فضــایی ــاي     کالب ــه معیاره توجــه ب
وضعیت راههـاي مختلـف ارتبـاطی (آسـفالته، شوسـه،      
خاکی و ...)، برخورداري از تاسیسات مختلف خدماتی، 

، فاصـله تـا    عمـومی  هـاي پیرامـونی   فاصله از سکونتگاه
ن و دامنه دسترسی به نزدیکترین سکونتگاه مرکزي، امکا

مصــالح ســاختمانی، امکــان ســاخت و ســاز مســکن و  
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جایگاه عملکردي مشخص در تعامالت فضایی از موارد 
 .)282:1388، اساسی هستند(سعیدي و حسـینی حاصـل  

در واقع تغییر و تحول در ساختارهاي شـکل دهنـده بـه    
تواند اثرات فضـایی خـود را    فضایی می–عرصه کالبدي 
 وابط فضـایی(کارکردهاي فضـایی) نشـان   در فعالیت و ر

محیطـی،  -دهد و این اثرات در ابعـاد مختلـف (کالبـدي   
نهــادي، اقتصــادي و ...) قابــل پیگــرد اســت -اجتمــاعی

  .)8:1395، (سعیدي و همکاران
 پایدار روستایی نیازمند بنابراین واضح است که توسعه

محیطــی،  توســعه هــاي سیاســتدیــدي کــل نگرانــه در 
فضـایی  -سیاسی و کالبدي -تصادي، نهادياجتماعی ، اق

اسـاس تجربیـات    و یکپارچگی در این پنج بعد است. بر
اخیر، پنج پیش شرط عمده براي موفقیت توسعه پایـدار  

  :اند از روستایی عبارت
اولویـت دادن بـه    -2نگرش فرایندي بـه آمـوزش    -1

ها  امنیت، قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آن -3مردم 
بــه فعلیــت در  -5ي از طریــق خــود اتکــایی پایـدار  -4

آوردن استعدادها، تعهد و تداوم آن در مجریان (مطیعـی  
  .)78:1382 لنگرودي،

  

  شناسی تحقیق روش
از لحـاظ جمـع   و   از نظـر نـوع ، کـاربردي     تحقیق حاضر

 . باشـد  ترکیبی از روش اسنادي و پیمایشی مـی ،  ها آوري داده
طریــق مشــاهده و آوري اطالعــات بــه  هــاي جمــع تکنیــک

تحلیـل اطالعـات بـه دو صـورت کمـی و      و   پرسشنامه بوده
همچنـین بـراي ارزیـابی میـزان      .کیفی انجـام گرفتـه اسـت   

پایداري دو پرسشنامه (بـراي روسـتاییان و مسـئولین) شـده     
هــا توســط چنــد نفــر از  اســت. ضــریب روایــی پرسشــنامه

ریـزي روسـتایی و متخصصـین آمــار     نظـران برنامـه   صـاحب 
د قرار گرفته و ضریب پایایی با اسـتفاده از آزمـون   یی أتمورد 

  .محاسبه شده است SPSS درآلفاي کرونباخ 

 240اســت از تعــداد   جامعــه آمــاري تحقیــق عبــارت
اسـاس فرمـول    هـا بـر   سکونتگاه که از کل این سکونتگاه

عنوان نمونه  روستا به 134 )140:1382نیا، کوکران (حافظ
  انتخاب شدند.

134
26/2
87/302

0025/0
)127/073/0)96/1((

240
11

)0025/0(
27/073/0)96/1(

2

2






n
  

 هـاي انتخـاب   ولی با توجه به زیاد بودن تعـداد نمونـه  
شده از فرمول تصحیح شده کوکران استفاده شد کـه بـه   

  . روستا تقلیل یافت 85تعداد 
گیري هـم ابتـدا بـا روش مـنظم سیسـتماتیک و       نمونه

اسـتفاده شـده    اي و در ادامه از روش تصادفی ساده طبقه
تـک   Tآمـاري  از آزمـون  براي ارزیـابی و سـنجش    است.

ــه ــداري   نمون ــارومتر و رادار پای ــدل ب ــین از م  اي و همچن
پرسکات آلن بـراي سـنجش پایـداري اکوسیسـتم و رفـاه      

  انسانی استفاده شده است.
   معرفی منطقه مورد مطالعه

 46 /05محدوده مورد مطالعه در مختصات جغرافیایی 
درجـه تـا    02/35درجه طول شـرقی و   46 /44درجه تا 

درجه عرض شمالی واقع شـده اسـت (سـازمان     46/35
محـدوده مـورد    .)296:1389جغرافیایی نیروهاي مسلح،

از شمال به شهرستان سـقز، از شـمال غـرب بـه       مطالعه
کشور عراق، از غرب و جنوب بـه اسـتان کرمانشـاه، از    
ــه   ــاران و از شــرق ب ــه شهرســتان کامی جنــوب شــرق ب

 )1شـماره  (تصـویر   گـردد  شهرستان سنندج محدود می
  .)1390آمار ایران، (مرکز

  تحقیق هاي شاخص
هـاي   اي هستند که ارزیابی پیشـرفت  ها وسیله شاخص

مقصد و هدف    دیگر  آورند و از طرف آینده را فراهم می
پیچیـدگی توسـعه    .)Patrick,2002:5(  کننـد  را بیان می
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هــاي بــه هــم  پایــدار نیازمنــد یکپــارچگی بــا مجموعــه
  .(Npoleon,2010:93) ستا ها اي از شاخص پیوسته

 ها براي تصمیم گیـران یـک کشـور    استفاده از شاخص
ها بـر توسـعه بلنـد مـدت و الگوهـاي       که تصمیمات آن

  ،اي دارد تولید و مصرف، اثرات بلنـد مـدت و پـر دامنـه    
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هاي تحقیق(سنجش پایداري) یافته
 از ،مشخص شـدن نـوع آزمـون آمـاري      براي  ابتدا در
غیر  یا نرمال تعیین جهت کلموگروف اسمیرنوف ونآزم

ابعـاد پـنج    تمـامی  در که شد ها استفادهداده نرمال بودن
ـ  مقـدار  گانه توسعه پایـدار،   محاسـبه شـده از   داري امعن

تـوان   است. بنابراین می بوده بیشتر 05/0 داري امعن سطح
در  .ها از توزیع نرمالی برخوردارند ها و پاسخگفت دادده

هاي روستایی  منظور سنجش ناپایداري سکونتگاه به ادامه
در ایـن آزمـون     .اي اسـتفاده شـد   تک نمونه Tآزمون   از

عنوان مطلوبیت عددي مـورد آزمـون یـا میانـه      به 3عدد 
در این آزمـون هـر گـاه    . نظري در نظر گرفته شده است

تر از  ها بزرگ حد باال و پایین مثبت باشند میانگین نمونه
  تاندارد بوده و تفاوت معنادار است و هرگاهمیانگین اس

  تنها راهی است که براي ارزیابی پایـداري وجـود دارد  
در ایـن پـژوهش بـراي     .)57:1385(صالحی اصـفهانی، 

هاي روسـتایی   بررسی ابعاد ناپایداري/پایداري سکونتگاه
 1شـماره  هـاي و متغیرهـاي جـدول     منطقه از شـاخص 
  استفاده شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تـر از   هـا کوچـک   هر دو منفی باشـند میـانگین نمونـه   
میانگین استاندارد بوده و تفاوت معنا دار است و هر گاه 
 حد پایین منفی و حد باال مثبت باشـد بـین دو میـانگین   
ــدارد    ــود ن ــاداري وج ــاوت معن ــتاندارد تف ــه و اس  نمون

  .)1393 :64 طاهري، (پور
 هـا بـا   نامهبررسی و ابعاد توسعه پایدار روستایی پرسش

اي در سـطح سرپرسـتان    تـک نمونـه   tاستفاده از آزمون 
خانوارها و مسئولین بیانگر پایین بودن مقدار بـه دسـت   

بـه طـوري کـه از    .  باشـد  مـی  3آمده از عـدد مطلوبیـت   
و از  95/2دیدگاه مردم روستایی ارزش پایداري برابر بـا  

دسـت   بـه  60/2دیدگاه مسئولین ارزش پایداري برابر بـا  
بنابراین بـا   .باشد / معنا دار می05مد که در سطح آلفاي آ

هـاي   توان پذیرفت کـه سـکونتگاه   / می95سطح اطمینان 

  .1395، منبع: نویسندگان. نقشه سیاسی محدوده مورد مطالعه. 1 ت
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روستایی منطقه مورد مطالعه در وضـعیت ناپایـدار قـرار    
بعـد   5دهـد کـه از    تحلیل در سطح ابعاد نشان می . دارند

فرهنگی و نهادي سیاسی پایـدار   –آن، دو بعد اجتماعی 
فرهنگـی از دیـدگاه    –طوري که بعد اجتمـاعی   بوده به

 58/3و  48/3مردم و از دیدگاه مسئولین بـه ترتیـب بـا    
  پایدارترین بعد شناخته شده و بعد از آن بعد سیاسـی در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 –مرحله بعدي پایداري قرار دارد و سه عامل محیطـی 
اد عنـوان ابعـ   کالبدي به –اکولوژیکی، اقتصادي و فضایی

  ).2(جدول شماره اند ناپایدار در نظر گرفته شده
چـه در سـطح کلـی و چـه      tاساس آزمون  در مجموع بر

در سطح ابعاد از دیدگاه مردم و مدیران اجرایـی وضـعیت   
  .پایداري روستاهاي منطقه در وضعیت ناپایدار قرار دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) (سـعیدي و  1388) (سـعیدي، 142:1392یار و دیگران، منبع: (حصاري. هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر شاخص. 1 ج
  .)1395) و( نویسندگان،1388حاصل، حسینی

  شاخص  لفهؤم  ابعاد

 –محیطی 
 اکولوژیک

  کیفیت آب شرب ، خاك حاصلخیز، دارا بودن جنگل، کیفیت مراتع، روستاهاي دراراي سهم کشاورزي آبی، سهم کشاورزي دیم منابع سرزمین
  ر کاربري اراضی زراعی، وضعیت تخریب مراتع، روند تخریب جنگلنرخ تغییر اراضی جنگلی، نرخ تغیی  مدیریت محیط

  درجه، ارتفاع روستاها، نوع استقرار سکونتگاهی 15اراضی با شیب باال   توپوگرافی
  كمیزان استفاده از کود شیمیایی، درصد اراضی آیش، تناوب زراعی به کل اراضی در سال، اجراي اقدامات در حفاظت از خا  توسعه و حفاظت

 بهداشت محیط
آوري زبالـه، روسـتاهاي    هـاي داراي روش بهداشـتی جمـع    ، سـکونتگاه و فاضالب دیروستاهاي برخوردار از جایگاه دفن زباله، مدیریت مواد زا

  هاي دفع فاضالب، درصد رضایت مردم از کیفیت بهداشت محیط داراي سیستم
پذیري  آسیب

 محیط
هـاي خطرنـاك، درصـد روسـتاهاي در معـرض کمبـود آب و        وسـتاهاي واقـع در حـریم گسـل    درصد روستاهاي در معرض سیالب، درصـد ر 

  خشکسالی، درصد روستاهاي واقع در مسیر رانش زمین، روستاهاي در معرض یخبندان و سرما

 -اجتماعی
  فرهنگی

  اساس جنسیت بار تکفل، درصد نرخ رشد جمعیت، نرخ مهاجرت بر  منابع انسانی
هاي  مراقبت

  اجتماعی
وستاهاي داراي مدرسه راهنمایی، دبیرستان، درصد روسـتاهاي برخـوردار از خانـه بهداشـت و درمانگـاه، درصـد جمعیـت برخـوردار از آب         ر

    درصد رضایت از خدمات آموزشیدرمانی، –سال، درصد رضایت از خدمات بهداشتی  5آشامیدنی سالم، نرخ مرگ و میر کودکان زیر 
اعتماد و 
  همبستگی

یی که وسایل خود را در اختیار مردم روستا قرار دهند، میزان اعتماد عمومی روستاییان به یکدیگر، میزان اعتماد عمومی روسـتاییان بـه   خانوارها
  عملکرد نهادها، میزان روحیه کار جمعی در بین مردم

دهنـد، میـزان    روسـتا را بـه زنـدگی در شـهر تـرجیح مـی      گیرد، درصد افرادي که زندگی در  هایی که در داخل روستا صورت می درصد ازدواج  تعلق مکانی
  دلبستگی مردم به محل زندگی

  درصد روستاهایی که با هم اختالف ندارند،  اي، درصد روستاییان داراي دفترچه بیمه درمانی درصد خانوارهاي برخوردار از حمایت بیمه  امنیت اجتماعی

  اقتصادي

دهاي حمایتی، نرخ اشتغال زنان، میزان خانوارهاي تحت پوشش بیمه کشاورزي، افراد باالي متوسـط روسـتا از   درصد جمعیت تحت پوشش نها  عدالت اقتصادي
  برداران از وام و اعتبارات نظر اقتصادي، درصد بهره

کـل درآمـد کشـاورزي     ضریب تنوع شغلی، نسبت جمعیت شاغل در بخش کشاورزي به غیر کشاورزي، نرخ بیکاري، تعداد واحد دامی، نسـبت   ثبات اقتصادي
  ها، میزان تنوع تولید بیمه محصوالت کشاورزي به سایر فعالیت

انداز، نرخ اشتغال، میزان تسهیالت و امکانات شخصـی در اختیـار روسـتاییان، میـزان درآمـد حاصـل از        درآمد سالیانه، هزینه سالیانه میزان، پس  رفاه اقتصادي
  ولیدات اقتصاديضریب تنوع ت هاي کشاورزي و ... ، فعالیت

رضایت از وضعیت ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، راه ارتباطی و ...، درصد رضایت شغلی، میـزان دسترسـی بـه خـدمات سـطح رضـایت از         کیفیت زندگی
  مسکن، تسهیالت واحد مسکونی، میزان مالکیت اتومبیل شخصی

  سیاسی -نهادي

هاي  زیر ساخت
  نهادي

هاي عمومی دارند، درصد رضایت از عملکـرد دولـت در گزینـه زیـاد،      کین اینترنت، درصد روستاهایی که کتابخانههاي ثابت و مشتر تعداد تلفن
  نقش دولت در بهبود و عمران، درصد روستاهایی داراي طرح هادي، میزان سرمایه گذاري دولت

، درصـد روسـتاهاي داراي شـوراي اسـالمی،  درصـد       )NGOدرصد روستاهاي داراي نهادهاي مدیریت دهیار، درصد نهادهاي مردمی محلی (  نهاد
  روستاهاي داراي شرکت تعاونی

  هاي شوراها ، میزان مشارکت مردم در برنامهشرکت کننده در انتخابات، درصد میزان مشارکت اجتماعیدرصد افراد   مشارکت
  پذیري در برابر حفاظت از منابع طبیعی خود باوري در حفاظت از محیط زیست، درصد میزان مسئولیتمیزان   پذیري مسئولیت

  کالبدي –فضایی 

  کیفیت مکان
، مسـاحت  .)، نسـبت خانوارهـاي داراي مسـکن    ..هاي نوساز، درصد برخورداري از تسهیالت واحد مسکونی (حمام و آشـپزخانه و  درصد خانه

ده، درصد میزان رضـایت از وضـعیت مسـکن، ضـریب     سازي شسرانه زیر بناي مسکونی، درصد واحدهاي مسکونی ساخته شده با بتن و مقاوم
  متوسط فاصله دسترسی به خدمات عمومی، دسترسی جمعیت به انواع خدمات

یکپارچگی 
  کارکردي

کیفیت جاده ارتباطی، میزان دسترسی به وسایل حمل و نقل، قابلیت دسترسی به بازار و مرکز اقتصادي،  قابلیت زمان دسترسـی بـه شـهر نـرخ     
  ارکرد فضاییخدمات با ک

خدمات زیر 
  ساختی

درصـد روسـتاهاي داراي    ،درصد روستاهاي داراي آب آشامیدنی، درصد روستاهاي داراي تلفن، دفتر پست، درصد روستاهاي داراي راه آسفالته
ار از آنـتن دهـی   گاز لوله کشی خانگی، درصد روستاهاي داراي وسیله نقلیه عمومی، درصد روستاهاي داراي برق، درصـد روسـتاهاي برخـورد   

  درصد روستاي برخوردار از خدمات اینترنت، تلفن همراه
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  اده از بارومتر پایداري سنجش پایداري با استف
در این مدل دو بعد اکوسیستم و سیستم انسانی مـورد   

در این قسمت از تحقیق پایـداري   .گیرد سنجش قرار می
هاي مورد مطالعه از دو بعد اکوسیستم و رفـاه   سکونتگاه

انسانی مورد بررسی قرار گرفت. براي سـنجش بـا ایـن    
ن دقیـق  جهت نشـان داد  1تا  0اي  روش، مقیاس فاصله

هـایی   طیف. وضعیت پایداري مورد سنجش قرار گرفت
، )0-/2(صورت کـامالً ناپایـدار   که در نظر گرفته شده به

و  /)6-/8(، پایـدار /)4-/6(، نیمـه پایـدار  /)2-/4(ناپایدار
در مـدل بـارومتر پایـداري     .باشد می )1-/8(کامالً پایدار

  .باشد اعدادي که بیانگر وضعیت پایداري می
در نهایت عدد به دست آمده در این مدل بین بنابراین 

دست آمده هر چـه بـه    عدد به .است 0-10و یا  100-0
تر باشـد پایـدارتر و هرچـه بـه صـفر       نزدیک 100یا  10

همچنـین   .دهنـده ناپایـداري اسـت    تر باشد نشان نزدیک
بــراي نشــان دادن ایــن اعــداد از نمــودار رادار پایــداري 

  مـودار ابتـدا میـانگین    بـراي رسـم ن   .استفاده شده اسـت 
  رتبه اعداد مؤلفـه اکوسیسـتم و سیسـتم انسـانی کـه بـا       

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دست آمده، محاسبه شده سپس  استفاده از امتیاز بندي به
افـزار اکسـل ترسـیم     در نـرم  ،ها و ابعاد نمودار این مؤلفه

  شده است.
   تحلیل پایداري زیست محیطی -الف

وضـعیت زیسـت    اسـاس  تحلیل وضعیت پایداري بـر 
دهـد   هاي روستایی منطقه نشان می محیطی در سکونتگاه

هاي زیست محیطی منابع سرزمین (آب  که در بین مؤلفه
در وضعیت متوسـط و   55/0و خاك، جنگل و مرتع) با 

هــاي توپــوگرافی و حفاظــت از آب و خــاك بــه  مؤلفــه
عنـوان ناپایـدارترین مؤلفـه در     به 45/0و  42/0ترتیب با 
و  3(جدول شـماره  اند ل محیطی مشخص شدهبین عوام

  .)2تصویر شماره 
بنابراین منطقه مـورد مطالعـه از نظـر شـرایط زیسـت      
 .محیطی در شرایط متوسط متمایل به ضـعیف قـرار دارد  

الزم به ذکر است که از لحاظ زیسـت محیطـی پایـداري    
ــتاهاي     ــتر از روس ــوان بیش ــتان مری ــتاهاي شهرس روس

عبـارتی دیگـر میـزان     بـه  .شهرستان سروآباد مـی باشـد  
  ناپایداري روستاهاي شهرستان سروآباد بیشتر است.

  

  پرسشنامه سرپرستان خانوار

  Sig  درجه آزادي tآماره آزمون   گینمیان  تعداد  ابعاد
تفاوت از حد 

  مطلوب
  %95فاصله اطمینان 

  باالترین  ترین پایین
  -/075  -/179  -/127  /000  339  -84/4  86/2  340  اکولوژیکی -محیطی

  /543  /418  /481  049/0  339  15/15  48/3  340  فرهنگی -اجتماعی
  -/452  -/638  -/544  /000  339  -66/11  45/2  340  اقتصادي

  /193  /037  /115  /004  339  92/2  11/3  340  سیاسی –نهادي
  -/066  -/187  -/127  /000  239  -11/4  87/2  240  کالبدي -فضایی

  پرسشنامه مسئولین (مدیران اجرایی)

  Sig  درجه آزادي tآماره آزمون   میانگین  تعداد  ابعاد
تفاوت از حد 

  مطلوب
  %95فاصله اطمینان 

  باالترین  نتری پایین
  -/242  -/254  -/139  /008  84  -41/2  86/2  85  اکولوژیکی -محیطی

  /714  /449  /581  /000  84  76/8  58/3  85  فرهنگی -اجتماعی
  -/304  -/500  -/402  /000  84  -20/8  59/2  85  اقتصادي

  /129  -/093  /017  /042  84  31/2  01/3  85  سیاسی –نهادي
  -/351  -/645  -/498  /000  84  -75/6  50/2  85  کالبدي -فضایی

  
  .1395منبع: نویسندگان،. 3اساس تفاوت از عدد مطلوبیت  ابعاد مختلف پایداري در منطقه مورد مطالعه بر tنتایج آزمون . 2 ج

101 

98 



 
 

 
ره 

شما
16

3
 ♦ 

ییز
پا

 
97 ♦

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   فرهنگی -تحلیل پایداري اجتماعی -ب
ــاعی   ــداري اجتم ــل وضــعیت ناپای  –بررســی و تحلی

دهد که مؤلفه منـابع انسـانی کـه نـرخ      فرهنگی نشان می
ي و... مهاجرت، باسوادي، بار تکفل، نیروي فعال اقتصاد

در وضـعیتی ناپایـدار    34/0بـا ارزش   ،گیـرد  را در بر می
هاي اعتماد عمومی و همبستگی میان  قرار گرفته و مؤلفه

در  73/0و  74/0مردم و تعلق مکانی به ترتیب با ارزش 
در کـل از بعـد اجتمـاعی     .وضعیت پایـدار قـرار دارنـد   

فرهنگی منطقه مورد مطالعه در وضعیت متوسط متمایـل  
  .)3و تصویر شماره  4(جدول شماره یدار قرار داردبه پا
  
  تحلیل پایداري اقتصادي -ج

تحلیــل و بررســی وضــعیت ناپایــداري اقتصــادي     
دهد که از نظر این بعد، منطقه مـورد   روستاهاي نشان می

/ در مرز ناپایداري قرار گرفته کـه در  50مطالعه با ارزش 
بیشـترین   44/0این میان مؤلفه ثبات اقتصادي بـا ارزش  

طـور کلـی بررسـی نسـبت      به .تأثیر را در ناپایداري دارد
جمعیت شاغل به غیر شاغل، نسبت فعالیـت کشـاورزي   

ها، نسبت هزینـه بـه درآمـد، رضـایت از      به سایر فعالیت
دهـد کـه روسـتاهاي منطقـه      میزان درآمد و ... نشان می

(جـدول  مورد مطالعـه در وضـعیت ناپایـدار قـرار دارند    
  .)4صویر شماره و ت 5شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سطح پایداري  ارزش  مؤلفه  ردیف

منابع سرزمین (آب، خاك،   1
  پایداري متوسط  55/0  )  و مرتع جنگل

  پایداري متوسط  54/0  مدیریت محیط زیست  2
  پایداري ضعیف  42/0  توپوگرافی  3
  پایداري ضعیف  45/0  توسعه و حفاظت از خاك  4
  پایداري متوسط  51/0  بهداشت محیط  5
  پایداري متوسط  53/0  آسیب پذیري محیط  6

پایداري متوسط متمایل به   49/0  جمع کل  7
  ضعیف

ــه. 3 ج   ــداري مؤلف ــی  ارزش پای ــت محیط ــاي زیس ه
  .1395، منبع: نویسندگان. د مطالعهمحدوده مور

هــاي زیســت  وضــعیت پایداري/ناپایــداري مؤلفــه. 2 ت
  .1395، منبع: نویسندگان. محیطی در محدوده مورد مطالعه

فرهنگـی   –هـاي اجتمـاعی    ارزش پایداري مؤلفه. 4 ج
  .1395، منبع: نویسندگان. محدوده مورد مطالعه

 -هاي اجتماعی وضعیت پایداري/ناپایداري مؤلفه. 3 ت
  .1395، نبع: نویسندگانم. فرهنگی محدوده مورد مطالعه

  سطح پایداري  ارزش  مؤلفه  ردیف
  ناپایدار  34/0  منابع انسانی  1
  پایداري متوسط  52/0  مراقبت اجتماعی  2
  پایدار  61/0  امنیت اجتماعی  3

ن اعتماد و همبستگی میا  4
  پایدار  74/0  مردم

  پایدار  73/0  تعلق مکانی  5
  متوسط متمایل به پایداري  58/0  جمع کل  6

  

  سطح پایداري  ارزش  مؤلفه  ردیف

  پایداري متوسط  53/0  عدالت اقتصادي  1

  پایداري ضعیف  44/0  ثبات اقتصادي  2

  پایداري ضعیف  46/0  رفاه اقتصادي  3

  پایداري متوسط  53/0  کیفیت زندگی  4

  پایداري ضعیف  49/0  جمع کل  6

محدوده مورد هاي اقتصادي  ارزش پایداري مؤلفه. 5 ج  
  .1395، منبع: نویسندگان. مطالعه
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  سیاسی -تحلیل پایداري نهادي -د
در سیاسـی   -سی وضعیت ناپایداري از بعد نهـادي ربر

بیانگر آن است که منطقه هاي روستایی منطقه  سکونتگاه
. در وضعیت متوسـط پایـداري قـرار دارد    54/0با ارزش 

پـذیري مـردم    ت و مسئولیتها مشارک اساس یافته بر زیرا
پـذیري مـردم    که مسئولیت طوري در سطح باالیی بوده به

 63/0و مشارکت مردم با ارزش  67/0روستایی با ارزش 
در سطح پایدار قرار دارند و مؤلفه زیر ساخت نهادي بـا  

ــی    42/0ارزش  ــداري سیاس ــأثیر را در ناپای ــترین ت بیش
  ).5و تصویر شماره  6(جدول شماره دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  کالبدي -تحلیل پایداري فضایی  -و
تحلیــل وضــعیت ناپایــداري فضــایی کالبــدي در      

هــاي روســتایی منطقــه مــورد مطالعــه نشــان  ســکونتگاه
دهد از این نظر هم، محدوده مورد مطالعـه وضـعیت    می

در مــرز  50/0کــه بــا ارزش  طــوري مناســبی نداشــته بــه
ه کیفیـت مکـان بـا    در این بعد مؤلف .ناپایداري قرار دارد

در سطح متوسط قرار گرفته و مؤلفـه یکپـارچگی    53/0
بیشترین تأثیر را در ناپایداري بعـد   47/0فضایی با ارزش

بنابراین لزوم ساماندهی و  .کالبدي داشته است –فضایی
منظور افزایش ارتباط و تعامل بـین   بندي مناسب به سطح

ــوزه   ــدمات ح ــاد خ ــتایی و ایج ــاطق روس  اي الزم و من
بـا کـاهش امکانـات و فاصـله      زیـرا  .باشـد  ضروري می

گرفتن روستاها از هم بر میزان شدت ناپایـداري افـزوده   
  ).6و شکل شماره  7(جدول شماره   شود می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظـه   10 شـماره  اساس جدول تحلیل کلی: بر -هـ
 –تـرین ارزش مربـوط بـه ابعـاد محیطـی       شود پایین می

بـوده و بـاالترین    49/0اد اقتصـادي بـا   اکولوژیکی و ابع
 .بوده است 58/0پایداري هم مربوط به ابعاد اجتماعی با 

هـاي اقتصـادي    وضعیت پایداري/ناپایداري مؤلفه .4 ت
  .1395، منبع: نویسندگان. محدوده مورد مطالعه

  سطح پایداري  ارزش  مؤلفه  ردیف
  پایداري ضعیف  42/0  زیر ساخت نهادي  1
  پایداري ضعیف  44/0  نهادهاي دولتی و مردمی  2
  پایدار  63/0  مردم مشارکت  3
  پایدار  67/0  مسئولیت پذیري مردم  4
  پایداري متوسط  54/0  جمع کل  6
هاي سیاسی محـدوده مـورد    ارزش پایداري مؤلفه. 6 ج  

  .1395، منبع: نویسندگان. مطالعه

هـاي سیاسـی    وضعیت پایداري/ناپایداري مؤلفـه  .5 ت
  .1395، منبع: نویسندگان. محدوده مورد مطالعه

  سطح پایداري  ارزش  مؤلفه  ردیف
  پایداري متوسط  52/0  خدمات زیر ساختی  1
  پایداري ضعیف  47/0  یکپارچگی فضایی  2
  پایداري متوسط  53/0  کیفیت مکان  3
  پایداري ضعیف  51/0  جمع کل  4
  
هاي سیاسی محـدوده مـورد    ارزش پایداري مؤلفه. 7 ج

  .1395، منبع: نویسندگان. مطالعه

 -هـاي فضـایی   ي/ناپایداري مؤلفهوضعیت پایدار .6 ت
  .1395، منبع: نویسندگان. کالبدي محدوده مورد مطالعه
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بنابراین منطقه مورد مطالعه از بعد محیطـی و اقتصـادي   
ــاعی    ــاد، اجتم ــعیف و در ابع ــداري ض ــطح پای  –در س

فرهنگی، سیاسی و کالبدي در وضعیت پایداري متوسط 
  ).7ره و شکل شما 8(جدول شماره قرار دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ادامه نمودار بارومتر پایداري براي توضیح سـطوح  
پیچیده بین اکوسیستم طبیعـی و سیسـتم انسـانی ناحیـه     

   همچنان که تصـویر  .مورد مطالعه نمایش داده شده است
  دهد درجه پایـداري سیسـتم انسـانی    نشان می  8 شماره

مورد مطالعـه  هاي روستایی محدوده  در سکونتگاه 3/5با 
  بیشـتر از درجـه پایـداري اکوسیسـتم طبیعـی بـا درجـه       

  .باشد می 0/5
هایی مـؤثر در ناپایـداري بـا هـم      و در نهایت شاخص

اند که نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه چهـار       مقایسه شده
  پـذیري مـردم، مشـارکت، اعتمــاد و    شـاخص مسـئولیت  

  

همبستگی میان مردم و تعلق مکانی مـردم بـه زنـدگی    
ــوده و در نــوا حی روســتایی داراي بیشــترین پایــداري ب

هایی مانند توپوگرافی، منابع انسانی، زیـر سـاخت    مؤلفه
نهادي و عدم وجود نهادهاي مردمی و ثبـات اقتصـادي   

هـاي روسـتایی    بیشترین تأثیر را در ناپایداري سـکونتگاه 
   اند. منطقه مورد مطالعه داشته

تر از سـایر  همچنین میزان پایداري ابعاد فرهنگـی بیشـ  
در ابعاد فرهنگی تنها مؤلفه منـابع انسـانی    .باشد ابعاد می

هـاي آن در   در وضعیت ضعیف قرار دارد و سایر مؤلفـه 
وضع متوسط به باال قرار دارنـد. در ایـن میـان شـاخص     

در بــاالترین ســطح  74/0اعتمـاد مــردم بـه یکــدیگر بـا    
ــا ارزش     ــانی ب ــابع انس ــود من ــداري و کمب در  34/0پای

ترین سطح قرار دارد و از میان ابعاد بررسـی شـده    پایین
در باالترین سطح  68/0ابعاد اجتماعی فرهنگی با ارزش 

در  49/0پایداري و ابعاد محیطـی و اقتصـادي بـا ارزش    
دسـت آمـده از    نتـایج بـه   .پایداري ضـعیف قـرار دارنـد   

بارومتر و رادار پایداري حـاکی از آن اسـت کـه منطقـه     
محیطی در وضعیت  –ظ اکولوژیکی مورد مطالعه از لحا

متوسط متمایل به ضـعیف قـرار دارد و ایـن بـه خـاطر      
شرایط و ساختار توپوگرافی منطقـه بـوده کـه عرصـه را     
براي زنـدگی و فعالیـت اقتصـادي در منـاطق روسـتایی      

خصوص براي مناطق روسـتایی   محدوده مورد مطالعه به
شهرسـتان ســروآباد، تنــگ نمــوده و بــراي جبــران ایــن  

ها در رابطه با کنترل محیط اقـداماتی از قبیـل    محدودیت
هاي توسعه براي مبارزه با مخـاطرات   آبخیزداري و طرح

این در حالی  .طبیعی در کمترین سطح انجام گرفته است
هایی در رابطه با کنتـرل   با اجراي پروژه توان می است که

از یــک ســو  ،محــیط طبیعــی بــا مشــارکت خــود مــردم
را کنترل نمود و از سوي دیگر میل به مخاطرات طبیعی 

  زیستن را در روستا افزایش داد.
  

  سطح پایداري  ارزش  مؤلفه  ردیف
  ضعیف  49/0  اکولوژیکی–محیطی   1
  متوسط متمایل به پایدار  58/0  فرهنگی -اجتماعی   2
  ضعیف  49/0  اقتصادي  3
  متوسط  54/0  سیاسی-نهادي  4
  وسطمت  51/0  فضایی کالبدي  5
  متوسط متمایل به ضعیف  52/0  جمع کل  6
  
. ارزش پایداري کل ابعاد محـدوده مـورد مطالعـه    .8 ج

  .1395، منبع: نویسندگان

وضعیت پایداري/ناپایداري کـل ابعـاد محـدوده     .7 ت
  .1395، منبع: نویسندگان. مورد مطالعه
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  نتیجه
با توجه بـه اینکـه توسـعه پایـدار روسـتایی از جملـه       

صورت سیستمی تمـامی ابعـاد و    راهبردهایی است که به
گیرد، در ایـن تحقیـق ابعـاد     عناصر مختلفی را در بر می

پنج گانه توسعه پایـدار روسـتایی در سـطح روسـتاهاي     
هـاي مریـوان و سـروآباد مـورد ارزیـابی قـرار        شهرستان

  گرفت.
اي در  تـک نمونـه   Tآزمـون آمـاري   نتایج حاصـل از  

پرسشنامه سرپرستان خانوار نشان داد که سطح پایـداري  
پایداري پرسشنامه سرپرسـتان  در سطح پایینی قرار دارد، 

دهـد   در سطح ابعاد هم عدد پایینی را نشان میخانوارها 
باشـد و   دهنده سطح پایین پایداري روستاها مـی  که نشان

ز پرسشنامه مسـئوالن هـم   دست آمده ا همچنین نتایج به
   .حاکی از پایداري ضعیف  روستاهاي منطقه است

 -باالترین سـطح پایـداري مربـوط بـه بعـد اجتمـاعی      
در  .باشـد  فرهنگی و کمترین مربوط به بعد اقتصادي می

اســاس ایــن آزمــون از دیــدگاه سرپرســتان  مجمــوع بــر
 3 بیـت کمتر از عدد مطلو ،میانگین ،خانوارها و مسئوالن

شد بنابراین محدوده مورد مطالعه در شرایط پایـدار  با می
  قرار ندارد.

نشـان داد کـه   هـا   پرسشـنامه  در مجموع نتـایج نهـایی  
اکولــوژیکی و  -منطقــه مــورد مطالعــه در بعــد محیطــی

سیاسی و کالبـدي   -اقتصادي ناپایدار بوده، از بعد نهادي
ــاعی   ــد اجتم ــط و در بع ــداري متوس ــعیت پای  - در وض

 ت پایداري متوسط به باال قرار دارد.فرهنگی در وضعی
دست آمـده از مـدل بـارومتر و رادار     همچنین نتایج به

پایـداري پرســکات آلــن حـاکی از آن اســت کــه ارزش   
 -در بعـد انسـانی  ، 49/0پایداري در بعد محیطی برابر با 

سیاسـی   - در بعـد نهـادي  ، 58/0فرهنگی برابر با ارزش 
و در بعـد   49/0ابـر بـا   ، در بعد اقتصادي بر54/0برابر با 

در ایــن میـان مؤلفــه   .باشـد  مـی  51/0کالبـدي برابـر بــا   
پذیري داراي باالترین پایداري و منابع انسـانی   مسئولیت

ــایینبرابــر و توپــوگرافی بــه ترتیــب  تــرین ســطح  در پ
بنابراین منطقـه مـورد مطالعـه از     . اند پایداري قرار داشته

از  ،  ل به ضعیفبعد محیطی داراي پایداري متوسط متمای
 -بعد نهادي از  لحاظ فرهنگی در سطح پایداري متوسط،

ــادي در    ــاظ اقتص ــط، از لح ــداري متوس ــی در پای سیاس
پایداري ضعیف و از لحاظ کالبـدي در سـطح پایـداري    

اسـاس   متوسط متمایل به ضعیف قرار دارد. همچنین بـر 
این مدل ارزش پایداري سیسـتم رفـاه انسـانی بیشـتر از     

کـه    ابـدین معنـ   .داري اکوسیستم بـوده اسـت  ارزش پای
منطقه مورد مطالعه از لحاظ محیطی ناپایدارتر است. امـا  
ــل توجــه اینکــه هــم سیســتم انســانی و هــم    ــه قاب نکت

انـد   اکوسیستم طبیعی در محدوده نیمه پایدار قرار گرفته
ریزي صحیح، منطقـی و متکـی بـر     که در صورت برنامه

توان به سـطوح   تایی میرعایت اصول توسعه پایدار روس
بــاالتر پایــداري روســتایی دســت یافــت و در صــورت 

ایـن سـطح از    ، توجهی و رها کردن مناطق روسـتایی  بی
پایداري که به شدت در آسـتانه ناپایـداري قـرار گرفتـه     

تر سرایت پیدا کـرده و در ایـن    تواند به سطوح پایین می

هاي روستایی محـدوده   بارومتر پایداري سکونتگاه .8 ت
  .1395، منبع: نویسندگان. طالعهمورد م
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زمان است که اصرار و پافشاري بـر مانـدن جمعیـت در    
  نتیجه خواهد ماند. مناطق روستایی بی

بنابراین با انجام این تحقیق مشخص شـد روسـتاهاي   
منطقه مورد مطالعه هنـوز بـا معیارهـاي توسـعه پایـدار      
روستایی فاصـله زیـادي دارنـد و راهـی طـوالنی بـراي       
 .رسیدن به توسعه پایـدار روسـتایی در پـیش رو دارنـد    

وسـعه پایـدار   رسـیدن بـه ت   براي  بدون شک در این راه 
ریـزان در   اران و برنامـه ذروستاهاي منطقه نقش سیاستگ

جهت رفع مشکالت و تنگناهـاي محیطـی، اقتصـادي و    
کالبـدي و تقویـت ابعـاد فرهنگـی و سیاسـی در ســطح      

زیرا  .باشد اي و کشوري بسیار حیاتی و کارساز می منطقه
با این وضعیت ناپایداري که در روستاها به وجود آمـده،  

یـان  ی اي براي رفع مشـکالت روسـتا   ه حل و چارهاگر را
نگهداشت جمعیـت در   اندیشیده نشود اصرار برماندن و 

نقاط روستایی نتیجه بخـش نخواهـد بـود و روسـتاییان     
 يبـا و اجـداد  آ براي مهاجرت و ترك دیـار و سـرزمین   

  .خود توجیهی منطقی خواهند داشت
 کشـوري اران استانی و  ذبنابراین اگر مدیران و سیاستگ

از ناپایداري مناطق روستایی غافل بمانند و در این زمینه 
نتوانند و نخواهند اقداماتی اساسی انجام دهند، پیامد آن 

توانـد منجـر بـه  بـرهم زدن پایـداري نظـم شـهرها،         می
اختالل در شبکه شهري، بـروز شـرایط حاشـیه نشـینی،     
تخلیه جمعیتی روستاهاي نواحی مرزي، ورود ناامنی بـه  

اطق داخلی، کاهش محصوالت کشاورزي، بـرهم زدن  من
 و بروز سـایر مشـکالت در  گردد تعادل زیست محیطی 

  نواحی مختلف جغرافیایی کشور را فراهم آورد.
  منابع فهرست  
)، 1394افراخته، حسن؛ عزیزپـور، فرهـاد؛ زمـانی، محدثـه. (     -

 روسـتاهاي  فضـایی  -کالبدي تحوالت و کالنشهري پیوندهاي
کرج، مجله مسکن و محیط روستا،  محمدآباد هستاند :پیرامون
  .101 -120، صص 150شماره 

)، ارزیابی 1382الدین افتخاري، عبدالرضا. ( بدري، علی؛ رکن -
هـا، فصـلنامه تحقیقـات جغرافیــایی،     پایـداري، مفهـوم و روش  

  .9-31، صص 69شماره 
  

طــاهري، مهــدي؛ سجاســی قیــداري، حمــدا...؛ صــادقلو  پــور -
بندي پایـداري اجتمـاعی در    )، سنجش و اولویت1388طاهره.(

بندي تاپسـیس فـازي    مناطق روستایی با استفاده از تکنیک رتبه
هاي روستایی،  شـماره   (روستاهاي شهرستان خدابنده) پژوهش

  .15-34، صص 1
)، کاربرد آمار در علوم جغرافیایی، 1393طاهري، مهدي. ( پور -

  انتشارات قومس، تهران.
اي بر روش تحقیـق در   )، مقدمه1382رضا. ( ا، محمدحافظ نی -

  علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.
  

 )، بررسـی 1388داوود؛ ایـزدي جیـران، اصـغر. (    ،زاده حسن -
ایـران، فصـلنامه    روسـتایی  اجتماعات در پایدار توسعه جایگاه

  .27-55علوم اجتماعی، صص 
طـاهري،   رنـرگس؛ پـو   ،وزیـن  ؛عبدالرضا ،الدین افتخاري رکن-

)، مطالعه وضعیت الگوي زیست 1391( .مهدي؛ دانه کار، افشین
جوامع روستایی حاشـیه اکوسیسـتم تـاالب، مجلـه جغرافیـا و      

  .243-263، صص 3ریزي محیطی، شماره  برنامه
)، کاربرد مطالعات جغرافیایی در 1376رضوانی، محمد رضا. ( -

، مجموعـه  هاي روستایی کشور ریزي و توسعه سکونتگاه برنامه
هاي علم جغرافیـا   ها و قابلیت خالصه مقاالت همایش پژوهش

  در عرصه سازندگی، تهران.
  

عباس؛ رحمانی، بیژن؛ رحمانی فضـلی، عبدالرضـا؛    سعیدي، -
سنجی توسـعه   )، توان1395عزیزپور، فرهاد؛ مرادي، ابوالفضل. (

فضایی در ناحیه ابهر(اسـتان زنجـان) فصـلنامه     -پایدار کالبدي
  .9-23، صص52شماره  ن جغرافیایی ایران،انجم

)، نقــش عوامــل و 1393ســعیدي، عبــاس؛ ایمــانی، بهــرام. ( -
فضـایی   – نیروهاي درونی و بیرونی در روند دگردیسی کالبدي

هاي روستایی پیرامون شهر اردبیل، فصـلنامه انجمـن    سکونتگاه
 .7-28، صص 40جغرافیاي ایران، سال دوازدهم، شماره 

هاي  )، ده مقاله در شناخت سکونتگاه1389س. (سعیدي، عبا -
 روستایی، انتشارات مهر مینو، تهران.
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)، شـالوده   1388حاصـل، صـدیقه. (   سعیدي، عباس؛ حسـینی  -
مکانیابی و استقرار روستاهاي جدیـد، انتشـارات بنیـاد مسـکن   

انقالب اسالمی، معاونت عمران روستایی.
آبیـاري در   )، نقـش آب و 1385صالحی اصـفهانی، گیتـی. (    -

توسعه پایدار روستایی، فصلنامه پیک نـور دانشـگاه پیـام نـور،   
 .74-89شماره دوم، صص 

)، 1382الـدین افتخـاري، عبدالرضـا. (نیـا، قـدیر؛ رکـن   فیروز -    
نظـران،   جایگاه روستا در فرایند توسعه ملی از دیدگاه صـاحب 

سسه توسعه روستایی، تهران.ؤانتشارات م
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