971

سطحبندی و تحلیل وضعیت پایداری درسکونتگاههای روستایی ...

جغرافیا و آمایش شهری  -منطقهای ،شماره  ،62بهار 7931
وصول مقاله 7932/4/5 :
تأیید نهایي 7932/71/7 :
صفحات 713 - 732 :

سطحبندیوتحلیلوضعیتپایداریدرسکونتگاههایروستایی

موردشناسی:شهرستانزرّیندشت
محسن شایان  ،دکتر سیروس قنبری  ،دکتر جواد بذرافشان

3

چکیده
امروزه رویکرد توسعۀ پایدار به عنوانِ چارچوبی برای تحلیل پایداری نظام سکونتگاههای انسانی بهطور عام و سکونتگاههاای روساتایی
به طور خاص از ارزش و اعتبار باالیی برخوردار است .بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیتها و تنگناهای آنهاا در ررایناد
برنامهریزی توسعۀ روستایی اهمیت بسزایی دارد .در همای راساتاه هادژ پا وهش حاضار بررسای و تحلیال وضاعیت پایاداری در
سکونتگاه های روستایی شهرستان زرّی دشت است .در ررایند پ وهشه ابتدا مبانی نظری سنجش پایداری و سوابق مطالعاتی آن ماورد
مطالعه قرار گررت و براساس آن و با توجه به اطالعات موجود درخصوص منطقۀ مورد مطالعهه  67شاخص سنجش پایداری در پان بععاد
اقتصادیه اجتماعیه محیطیه کالبدی و دسترسی تعیی شد .جامعۀ آماری تحقیق را همۀ سرپرستان خانوارهاای روساتایی شهرساتان
( 6296نفر) و کارشناسان تشکیل می دهد که از میان گروه اول حجم نمونهای با استفاده از ررمول کاوکران باه تعاداد  013پرسشانامه
بهصورت تصادری ساده و از بی کارشناسان حجم نمونهای به تعداد 03نفرتکمیل شده است .در ای پ وهش برای تجزیهوتحلیل دادههای
کمّی از آزمون تی تکنمونهای و برای بهدست آوردن وزن هریک از ابعاد و اولویتبندی دهستانها از تحلیل سلسلهمراتبی رازی استفاده
شده است .نتای تحقیق نشان می دهد که دهستان خسویه با وزن  3/053به عنوانِ پایدارتری دهستان در ابعاد پن گانه مشخص شاده
است .دهستان زیرآب با وزن  3/936پایداری ضعیفه دهستان ایزدخواست غربی با وزن  3/150در شرایط نیمهپایدار و همچنی دهستان
ایزدخواست شرقی با وزن  3/369و دهستان دبیران با وزن  3/366بهعنوانِ ناپایدارتری دهستانهای شهرستان انتخاب شدهاند .همچنی
نتای آزمون تی تکنمونهای نشان میدهد که دهستان خسویه با میانگی  0/792بیشتری و دهستان دبیران با میانگی  9/517کمتری
میانگی را دارند.
کلید واژگان :توسعۀ پایداره سکونتگاههای روستاییه روش تحلیل سلسلهمراتبی )(FAHPه شهرستان زرّی دشت.
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مقدمه
جهان امروز عرصۀ مسائل ،مشکالت و اااادکرا هکا ر
ابعار مختلف زدستمحیطی ،اقتصار و اجتماعی است.
مسائلی همچون کاهش منابع طبیعی ،افزادش آلورگی،
شو شرن خاك حاصکلخیز ،بیابکانزادکی ،اکابور ونکو
ژاتیالی ،وشردر فقکر ،گسکترن اکابرابر هکا مالکاای،
گسترن اابرابر ها اجتماعی و ...از آن جملک اسکت.
بروز ادن اااادرا ها ،موجب ورردر اسبتب اظرد هکا
ادج ووسع شر و معلوم شر چنین ووسع ا امیووااکر
وراوم راشت باشر؛ بنکابرادن مههکوم اادکرا ر مقابکل
بروز اااادرا ها شالل گرفت .ر ادن استا ،دک سکر
جلسکا  ،گککزا نهککا و کمیسککیونهککادی ر رهک هککا
 0791و  0791شککالل گرفککت .اجککتس سککازمان ملککل
ر با ۀ اثرا فعالیتها بشکر بکر محکیی زدسکت ر
اسکتالهل اولکین اشسکت بکینالمللکی بز گکی بکور کک
چگواگی اثرا زدانبا فعالیتهکا بشکر بکر محکیی
زدست و مو ر وهردر قرا گکرفتن زاکرگی بشکر ا مکو ر
بحث قرا رار (سکلیماای .)1 :0971،گکزا ن آدنکرۀ مکا
ا
ووسی کمیسیون محیی و ووسع  ،اصکطت اادکرا
وا ر گهتمان محیی و ووسع ککرر .اغلکب ااردشکمنران
معتقرار ک وصمی گیر هکا ووسکعۀ اادکرا بادسکتی
ر برگیراککرۀ همککۀ سککطو فعککالیتی و مالککاای باشککر
(احمر و ووکلی .)011 :0971،وستا اولکین شکالل از
حیا اجتماعی ااسکان ر دک عرصکۀ طبیعکی اسکت
(لطیهککک و همالکککا ان .)011 :0971،ر بسککککیا از
اکواحی وسککتادی ،اخکتتد ر آمکر و سکطو زاکرگی
بکککین جوامکککع شکککهر و وسککتادی از عوامککل عمککرۀ
مهاجر ها وسکتادیان ب شهر اسکت ( مضکاناکاار و
همالا ان .)011 :0971،بسیا از براام دکزان بکر ادکن
وصکککوّ اار کککک بککا ادبککار برخککی از امالااککا فککاهی و
خکرماوی ر اکواحی وستادی ،وار مهاجر ها ککاهش
خواهکر دافکت؛ امکا دافت ها اشان میرهککر ککک ا ائککۀ
خکرما فکاهی ر اواحی وستادی ،بادر ووأم با ادبکار
اشکتاا و ر آمکککر ر ادکککن اککواحی باشککککر (صککارقی
چ چنگی و همالا ان .)19 :0971،بادر ووج راشکت بکا
واککر ازولککی و ککعیت اقتصککار وسککتا ،جاب ک جککادی و
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مهاجر ها گستررۀ وستادیان بک شکهرها ،گسکترن


فقر و بیالا  ،عکرمامنیکت غکیادی ،قرا گکرفتن عمکرۀ
جمعیت ر حاشی و ...براام دز ر جهتِ رسکتدکابی
ب ووسعۀ اادرا وستادی الزم و رو است (اکبردکان
وایز و شیخ بیگلو .)99 :0971،موفقیت براامک هکا
ووسع ایازمنر شناخت ایازها ،ووان و ظرفیت گروهها
هرد ،ورودن براام دز اظکاممنکر و مکردردت رقیک
است .ب اعتقار بسیا از صاحباظران ،از وداگیهکا
براامۀ خوب ادن اسکت کک همسکو بکا وکنمین ایازهکا
واقعی مررم باشر؛ بنابرادن ،بک منظکو وکرودن زدربنکا
علمی و منطقی برا سیاستگیا ووسع  ،الزم اسکت
ا زدابی جامعی از و عیت موجور ووسعۀ منکاط ازاظکر
شاخصهکا مختلکف اقتصکار  ،اجتمکاعی و محیطکی
اابام شور (کردمی و احمروار .)661 :0979،طکی سک
رهۀ گیشت  ،مههوم ووسع اادکرا بک عنکوان چکا چوبی
برا وبیین و شناخت وار ووسعۀ اقتصار  ،اجتمکاعی
و مردردت منابع طبیعی ر سرواسر جهان مطکر شکره
ک مههوم اادرا د اادگاه ااردش برا وکتنهکا
ووسع ب منظو برقرا ا وباط بکین جوامکع ااسکاای و
محیی طبیعی ب رلیل آگاهی از وخی ور شکرن شکرادی
ب وجور آو ره است ( دکاحی و همالکا ان.)016 :0971،
ووسعۀ اادکرا از مهمتکردن و مکؤثروردن ابکزا اقتصکار
برا سیرن ب حر مطلوبی از شر اقتصار و حرککت
ب سو اقتصار مولر و مو ر اعتمار است ک ادکن واژه
بکک واییککر اادککرا اقتصککار و اجتمککاعی ،فرهنگککی و
محیطی برا فاه طوالایمر ر ککل جامعک اطکت
مکککیشکککور (هکککرادتیمقکککرّم و همالکککا ان:0971،
.)79استراوا ووسعۀ اادرا از مهمتکردن و کا آمکروردن
مباحث برا رستیابی ب فاه و ایشرفت زارگی بشر با
ووج ب حهظ و ماارگا منابع برا اسلهکا آدنکره
است؛ بنابرادن براام ها و طکر هکا مربکوطبک ووسکعۀ
اادرا وستادی ر د بخش ختص امیشکوار ،بلالک
ر قالب د اا اراد سیسکتماوی  ،مکوا ر همچکون
بهبور بهرهو  ،افزادش اشتاا  ،ونمین حراقل ایازها
اساسی (غیا ،مسالن و )...و فاکتو هادی ازجمل آمکوزن
و بهراشکککت ا ر بکککر خواهنکککر گرفکککت (صکککارقی و
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همالا ان .)010 :0971،ووسعۀ اادرا وستادی ایازمنکر
بازوولیر وستا و اودادی عناصر آن است؛ ب همینلحکا
میبادستی زاگا از اگاهها و ااگا هها زرور و بک گواک ا

ا ر بهککرهبککررا بهین ک از منککابع ،افککزادش ظرفیککت
اگهراشت محیی و غلب بر اااادرا ها و ...ککاهش راره
است .اادینبورن سطح مشا کت وسکتادیان ر فرادنکر

جامعوکر مو کو ووسکعۀ اادکرا وسکتادی ا بک مثابکۀ
واقعیتی غیرقابلااالا ر چا چوب براامک هکا ووسکع
مککراظر قککرا رار (عککامر سکککیاهودی.)017 :0971،
شهرستان ز ّدنرشکت ر جنکوب شکر اسکتان فکا س
دالی از اواحی است کک بکا مشکالت متعکرر ر ابعکار
مختلف وب و است .خشالسالیها ایر ای ک باعکث
کاهش سطح زدرکشت انب از  1111هالتکا بک 9111

ووسعۀ وستا ،عف مردردت ،عف ااگیزۀ ایشرفت ر
بین مررم ،عف وحیۀ کا آفردنی ،استهارۀ اار ست از
منابع طبیعی و ااساای موجکور ر وسکتا و ...از عوامکل
وسکتادی اسکت .آشکالا
ردگر ونثیرگکیا ر اااادکرا
است ،ونثیر و اثرگیا ادکن عوامکل ر سکالواتگاههکا
وسککتادی مختلککف متهککاو اسککت و شککر و ککعف
متهککاووی را ر؛ ولککی شککناخت ادککن عوامککل ر واککی و

هالتککا ر سککا  0971و گنککرم از  01111هالتککا ب ک
 9111هالتکککا ر سکککا ( 0971جهکککار کشکککاو ز
ز ّدنرشت ،)0971،چرا بیشازحر رامها و ازبین فتن
اوشککش گیککاهی منطق ک ر سککا هککا اخیککر ،وجککور
بیالا ها زدار بک خصکو ر ابطک بکا کشکاو ز ،
ککعف اههککا ا وبککاطی شهرسککتان ،کمبککور خککرما
بهراشککتی و ازشککالی ،اراشککتن آب شککرب مناسککب ر

ایوارها بین آنها مکیووااکر گکامی مکؤثّر ر حرککت
ب سمت اادرا سکالواتگاههکا وسکتادی شهرسکتان
باشر؛ ازادن و ااوهش حا ر ر ای ااسخ ب ادکن سکؤا
است کک و کعیت اادکرا سکالواتگاه هکا وسکتادی
شهرستان ز ّدنرشت چگوا میباشر؟

شهرسککتان حتککی ر مرکککز شهرسککتان و بککاالخص ر
وسککتاها و مککوا ر از ادککن قبیککل باعککث شککره ک ک ر
سا هکا اخیکر بسکیا از مکررم وسکتادی بک مرککز
شهرستان و شهرها همبوا مهاجر کننر.
محروردت منابع آب و خکاك و خشکوات اقلیمکی ،سک
عامکل مهک زدسککت محیطکی اسکت کک بکر اااادککرا
وستادی مؤثّر است .اکثردت وسکتادیان ر شهرسکتان
ب ک کشککاو ز اشککتاا را اککر و آب و خککاك رو عامککل
اساسی وولیر کشاو ز محسوب میشور .بهره بکررا
اااادرا از منابع آب ماانر حهر بی ودۀ چاهها عمی و
بیووجهی ب موازاکۀ آبخکوانهکا ،مکردردت اار سکت ر
مصرد آب ،همچنین ونها اااادرا بهکرهبکررا از
خاك همچون استهاره از کورها شیمیادی ،و ...موجب
محککروردت کمّککی و کیهککی ادککن منککابع شککره و ر
وسککتاهادی ک ک اشککتاا وابسککت ب ک کشککاو ز اسککت،
وسککتا ا ر معککرق خطککر قککرا راره اسککت.
اادککرا
بیسوار  ،ک سوار و سطح اادین آگاهیها ایکرو
ااسکاای ر اکواحی وسککتادی کک خککور معلکو عوامککل
ردگر ر سطح ملی و محلی است ،ووااادی وسکتادیان

پیشینه
داحی و همالا ان ( )0971بک وحلیکل سکطح اادکرا
محیطی سالواتگاهها وستادی ر شهرستان خرمکر ه
ارراخت و چنین اتیب گرفت اار ک اادکرا محیطکی
ر ااحیۀ مو ر مطالع ر سطح ایم مطلوب قکرا را ر.
ر بین ابعار مختلف مؤثر بر اادرا محیطی ،ب ورویب
بُعر کالبر بیشکتردن وکنثیر و سکبه بک ورویکب ابعکار
اقتصککار  ،اجتمککاعی و محیطککی بیشککتردن وککنثیر ا
راشککت ااککر .صککارقی و همالککا ان ( )0971ب ک ا زدککابی
وسکتاها
عملالرر اهارها و سازمانها مروبیبا اادرا
ارراختنر و ب ادن اتیب سیرار ک عملالرر اهارهکا و
سککازمانهککا ازاظککر اقتصککار  ،اجتمککاعی-فرهنگککی،
وسکتاها
زدستمحیطی و کالبر -فیزدالی ر اادرا
با سطح معنکارا کمتکراز  ،1/11مناسکب و ر سکطح
متوسککطی اسککت .وحلیککل اااککا امتر همبسککتگی ایککز
اشانرهنرۀ وجور ابطۀ مستقی و معنیرا ر سطح
آلها  1/10میان شکاخص اقتصکار بکا شکاخصهکا
مو ر بر سی است؛ بک گواک ا کک بکا بهبکور عملالکرر
اهارها و سازمانها ر هرکرام از شکاخصهکا ووسکع ،
وسکتاها فکراه
ردگر شاخصها بهبور و زمینۀ اادرا
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وستاهاسککت .مککااوس و همالککا ان


میشور .سلیماای و همالا ان ( )0971ب بر سی وبیین
عوامل مؤثر بر اااادکرا سکالواتگاه هکا وسکتادی ر
ادران ارراخت و ب ادن اتیب سکیرهااکر کک برخکی از

ر اادککرا سککاز
( )1109ر مطالع ا ب وبک بنکر اکواحی وسکتادی
کشو ها اوحاردۀ ا واا براادۀ شاخصها اجتمکاعی و

وستادی ب شر زدر شناسادی
عوامل مؤثر بر اااادرا
و ب رو رست عوامل ملی و فراملی وقسی شکره اسکت.
عوامل ملی عبا اار از :بکومیابکورن مبکاای اظکر و
الگوها ووسع ر ادران ،اقکادص و مشکالت حکاک بکر
اظام براام دز  ،ااتیبورن رولت ،اقکادص آموزشکی و
اادینبورن سطح سوار ،مشالت و کاستیها مردردت
وستادی ،کعف امالااکا و خکرما و عوامکل فراملکی

شناسادی مؤله هکا اجتمکاعی ونثیرگکیا بکر اادکرا
جوامع وستادی ارراخت است .ر ادن ااوهش ،اکواحی
وستادی ا کشو عضکو اوحاردک ا واکا (ادتالیکا ،هلنکر،
دواان ،لهستان ،ااگلستان ،اسباایا ،بلاا ستان ،فرااسک و
آلمان) ب طو اموا ااتخاب شرار .اتادج اشکان رار کک
مؤله هادی همچون ،مشا کت اجتمکاعی ،سکرماد هکا
اجتمککاعی و محرومیککتهککا اجتمککاعی ر قالککب 11

عبا اار از :ودالرر عقل بکاو و سکلط بکر طبیعکت،
ااقتب صنعتی ،شر جمعیت و ماهیت ووسع  .کردمکی
و احمرواککر ( )0979بکک بر سککی و ککعیتسککنبی و
اولودتبنکر شکاخص هکا ووسکعۀ اادکرا ر منکاط
وسکتادی ارراختنکر و چنککین اتیبک گرفتنکر کک 91
ر صر از شاخصها بر سیشکره ر و کعیت اادکرا ،
 91ر صر ر و عیت اادرا متوسی و 96ر صر ایکز

شاخص ،معیا ها مناسکبی جهکت سکنبش اادکرا
اواحی وستادی است .کینلیسادر و واکر ( )1101علل
اصلی کاهش جمعیت وستادی ر کشو ها ا واادی ا
ر مشالت و فشا ها اقتصار ازجمل کمبور ر آمر
و بیالا و مسائل زدستمحیطی همچکون خشالسکالی
رااست و براام ها ملی ووسکعۀ وسکتادی زدکر عنکوان
اهبررهککا ملککی ووسککعۀ اادککرا ا بککرا کشککو ها

ر و عیت اااادرا قرا راشتنر .همچنین اتکادج اشکان
رار ک شاخصها ب صکو مناسکب ووزدکع اشکرهااکر؛
بنککابرادن ،الزم اسککت ک ک ر خصککو وعیککین مراکککز و
کککااونهککا اصککلی خککرما سککاای براسککاس اظککام
سلسل مراوبی سالواتگاهها بازاگر صو گیرر.
بر سککیهککا لککواز و ااسککتو ( )1101ر اااادککرا
وستاها فت شمالی اسباایا حکاکیاز آن اسکت کک
ایرو کا کشت و فعا بخش کشاو ز ب علت کمبکور

اوحارد ا واا ر جهتِ جلوگیر از ادن مسئل ایشکنهار
میکنر.
مطالعا اابامشره اشان میرهنر ک عوامل ااسکاای و
طبیعی متعرر باعث شره است ک ومکام وسکتاها ر
د سطح ازلحا ِ اادرا قرا اگیرار؛ عواملی همچون
کعف امالااککا و خککرما  ،کعف سککرمادۀ اجتمککاعی،
مشالت مردردت وستادی ،مشالت آموزشی ،اقکادص
اظام براام دز ووسکع  ،بکومیابکورن الگکو ووسکع ،

شال و ر آمر ر وستا برا رستیابی بک فرصکتهکا
شالی و استخرام ر بخشها خکرماوی و صکنعتی ر
شککهرها ،وسککتا خککور ا وککرك کککرره ،اهککی شککهر
مککیشککوار و ب ک همککین علککت ،منککاط وسککتادی بککا
وب و
ونثیرایدر و کاهش جمعیت فعا  ،با اااادرا
شره است .گرواینگکر و همالکا ان ( )1109ر مقالک ا
بکاعنوان اادکرا سکاز وسکتاها افاااسکتان وحکت
محرورۀ مرکز ونثیر رولت ،اتیبک گرفتک اسکت کک
زمککین و آب ،اککاامنی ،رسترسکککی ،گککرفتن زمکککین و
اااادککرا  ،ر گیککر  ،بککیزمینککی وسککتادی ،مشککالت
زدستمحیطی و و عیت اموا مشترك از عوامل مهک

خشالسالی ،سرمازرگی ،زلزلک  ،سکیل و ...ر شهرسکتان
ز ّدنرشت واکنون مطالع ا ر زمینۀ و عیت اادکرا
وستاها صکو اگرفتک اسکت و بک همکینرلیکل ادکن
وسکتاها ا
ااوهش ر ای آن است وا و عیت اادکرا
از اظر ابعار محیطکی ،اقتصکار  ،اجتمکاعی ،کالبکر و
رسترسی بسنبر.
مبانی نظری
ووسککع  ،واییککر بنیککار ر متایّرهککا اقتصککار ،
اجتماعی و فرهنگکی هکر جامعک محسکوب مکیشکور و
وحق آن ،مستلزم ادبار هماهنگی بین ابعکار گواکاگون
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آن اسکککت (ملالکککی و همالکککا ان .)91 :0971،ووسکککعۀ
وسککتادی ا مککیوککوان ا وقککا اسککتاارا رها زاککرگی
وککورههککا ک ک ر آمککر سککاکن ر منککاط وسککتادی و

ا اشکان مکیرهنکر .ر حقیقکت ،شکاخصهکا اطتعککا
مهیر هستنر ک بیااگر و عیت اادکرا و دکا اااادکرا
اظکام سکالواتگاههکا وسکتادیااکر و اادکرا اکواحی

خورافزاککررن فرادنکر ووسکع ا آن رااسکت (شکادان و
وقردسی .)19 :0971،آاچ امکروز بکرا جهکان معاصکر
مطر است ،ونها مقولکۀ ووسکعۀ اقتصکار و اجتمکاعی
ایست؛ بلالک ووسعۀ اادرا است .اادکرا ب مثابۀ وجک
وصهی ووسع  ،و عیتی است ک ر آن مطلوببکورن و
امالااککا موجککور ر طککو زمککان ککاهش امکیدابککر
(کردمی و احمروار .)661 :0979،ووسعۀ اادکرا الگکو و

وستادی ا ر جهت آدنرهاگر کامکل بیکان مکیکننکر
(صکککارقی چککک چگنکککی و همالکککا ان .)91 :0971،ر
وقسی بنر ووسع ازاظکر اادکرا رو مههکوم ووسکعۀ
اادرا و اااادرا مطر است ک ر برخو ر اولی با ادکن
مههککوم ،ووسککعۀ اادککرا آن اککو از ووسککع اسککت ککک
بهرهبررا از منابع قابل وبردر ا مراظر راشت باشکر.
ووسککعۀ اااادککرا ایککز هنگککامی بککروز خواهککر کککرر ک ک

اا ارادمی ر زمین ها مختلف ر سطح جهکان اسکت
(علککو و همالککا ان .)10 :0976،اادککرا از کلمککۀ
)(Sustenereب معنی زاره اگ راشتن آمکره اسکت و بکر
حمادت دا روام بلنرمر راللت میکنر (هرادتیمقکرّم
و همالا ان .)79 :0971،ووسعۀ اادکرا ودالکرر اکودن
ر براام دز و ووسعۀ وستادی محسوب میشور؛ امکا
ر حا حا ر ،سه زدار از چالشها ووسکع مربکوط

بهرهبررا از منابع غیرقابل وبردر ر اولودت باشر ک
اهادتاً منبرب وخلیۀ منابع شره و جکادگزدنی بکرا آن
ااردشکیره اشککور (اجتمکاعی و همالککا ان.)191 :0979،
اکثککر محققککان سکک هککرد بککرا اادککرا شککامل
مسئولیتایدر محیطی ،ااسبام اجتمکاعی و بکازرهی
اقتصار ر اظر میگیراکر کک بک طکو ایچیکره ا بکا
دالردگر ر ا وباط هستنر و از دالردگر ونثیر میایدراکر

ب عرص ها وستادی است (لطیه و همالکا ان:0971،
 .)011عوامککل گواککاگون همچککون عوامککل محیطککی،
اا سکادیهکا اجتمکاعی ،اقتصکار و مسکائل اهکار -
سکازماای بکر ادکن اااادکرا مؤثراکر (Guanging and
) . Stephan,2011: 2مههوم ووسکع و ووسکعۀ اادکرا و
اادرا  ،واکنون از ردرگاه هکا مختلکف وعردکف شکره
است ک هکر وعردکف بکرا مقصکور خاصکی بکوره و ر
حککوزههککا مختلهککی بکک کککا فتکک ااککر (ودنککوگرار و

(سچرار.)97 :1101،کردستینا ،ر غنکیسکاز مههکوم
ووسعۀ اادرا  ،د مههوم جردر ،ب اام ووسعۀ مطمئن و
منطقی ا مطر میکنکر کک شکامل رو بُعکر ادمنکی و
عقتایککت اسککت (سککلیماای .)19 :0971،و ووسککعۀ
مطم کئن و عقتاککی ا ر بُعککر عقتایککت شککامل شککر
اقتصار  ،کاهش فقر شامل رسترسی ب منابع و قیمت
آن ها ،ایشرفت اجتماعی اشا ه ب رسترسی ب آمکوزن
و ارو ن و فنّاو  ،خونخیمی محیی زدسکت :اشکا ه

فا و .)191 :1101،ر د وعردف ،ووسعۀ اادرا فرادنکر
کاستن از آسیبایدر ها و افزادش ظرفیتها محلکی
وعردف شره است ( داحی و همالکا ان .)019 :0971،ر
گزا ن برااترلنر ووسعۀ اادرا عبا است از ووسع ا
ک ایازهکا اسکل کنکوای ا برطکرد کنکر؛ بکیآاالک ،
ووااادیها اسل آدنره ا برا برآو رن ایازهکا خکور
بک مخکاطره (.)Dvořáková, Zborková, 2013: 688
دالی از مهمتردن محو ها ووسعۀ اادرا  ،ووسعۀ اادکرا
وستادی است .برا بر سکی ووسکعۀ اادکرا وسکتادی،
اساسیوردن معیا اارازهگیر  ،شاخصهکا موجکور ر
ادن زمین است ک ب طو کلی و عیت جامعۀ مو راظر

ب حهاظت از ونکو زدسکتی و منکابع طبیعکی .ر بُعکر
ادمنی شامل امنیت عر  :اشکا ه بک آسکادش خاصکی
ازاظر امنیکت ااکرژ  ،غکیا و آب؛ ادمنکی مکالی :شکامل
امنیت اظام بااالی ،امنیت اجتماعی ب معنا رسترسکی
ب خرما اجتماعی؛ اظا بر واییکرا آب و هکوادی:
اشا ه ب وجور و اجرا قااون ر واییرا آب و هکوادی
ر اظر میگیرر ) .(Cristina,2014: 501-502امروزه بک
اادرا از ر دچ ها مختلف ایز مکیاگراکر .از جنبکۀ
محییشناسی مو وعاوی ازقبیل هماهنگی اکوسیست ،
ونو زدستی ،منابع طبیعی و ب وداه ظرفیت با گکیا
مو ر ووج قرا میگیرر .از جنبکۀ اقتصکار  ،اادکرا
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فقی ازطرد مالاایزم افزادش شکر و ککا ادی بک ردگکر
اجککزا سیسککت قابککل ااتقککا اسککت (دککا حصککا و
همالککا ان .)017 :0971،از جنب کۀ فرهنگککی ایککز ابعککار
ااساای بیشتر مو ر ووجک اسکت .بک طکو کلکی ،مههکوم


ووسعۀ اادرا بسیا گسکترره بکوره و بسکت بک شکرادی


زمککان ،مالککان و جوامککع مختلککف فککر مککیکنککر و
ب همکینرلیکل وسکر و وعمکی دک برراشکت خکا
اادرا

وجور ارا ر ). (Pillai,2010: 899

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
(منبع :اگا ارگان)0976،

همانطو ک ر شالل شما ۀ  0مشاهره میشکور ،بکرا
ادنال د وستا بک ووسکعۀ اادکرا برسکر ،همکۀ ابعکار
اادرا ر آن وستا بادر با ه و بک طکو همزمکان بک

 0999شمسی از شهرستان را اب جرا شکر ،شکامل رو
بخش مرککز و ادزرخواسکت و سک شکهر حکاجی آبکار
(مرککککز شهرسکککتان) ،شکککهر ربیکککران (ر فاصکککلۀ 91

شر و ووسع برسر؛ چون همۀ ابعار ووسعۀ اادکرا الزم
و ملزوم دالردگرار و عرمووسع ر دالی باعث اااادرا
ر آن وستا میشور .ب عبا ویردگکر مکیوکوان چنکین
بیان کرر ک رستیابی ب ووسعۀ اادرا مستلزم اادرا
ر ابعار مختلفاقتصار  ،اجتماعیو زدستمحیطیاست.

کیلومتر از مرکز شهرستان) و شهرایر (ر فاصکلۀ 06
کیلکککومتر از مرککککز شهرسکککتان) و اکککنج رهسکککتان
ادزرخواست شرقی ،ادزرخواست غربی ،ربیران ،خسکود
و زدرآب است .فاصلۀ ادکن شهرسکتان بکا مرککز اسکتان
 111کیلومتر است .ازاظر جارافیا ر جنکوب شکرقی
فا س بین شهرستان ها را اب ،ال  ،جهرم ،فسکا واقکع
شره است .ادن شهرستان ر مختصا  11ر جک و 11
رقیقکۀ طککو شککرقی و  19ر ج ک و  10رقیقکۀ عککرق
شمالی قرا را ر( .فرماارا ز ّدن رشت .)0976،جرو
شما ۀ  1مشخصا رهستانها مو رمطالعک ا اشکان
میرهر.

محدودۀ مورد مطالعه
شهرستان ز ّدن رشکت دالکی از شهرسکتان هکا اسکتان
فا س است ک مرکز ادن شهرسکتان ،شکهر حکاجیآبکار
اسککت .مطککاب بککا سرشککما  0971جمعیککت ادککن
شهرسکککتان  67199اهکککر بکککوره اسکککت (فرمااکککرا
ز ّدن رشت  .)0976،ادن شهرسکتان کک ر  01اسکهنر
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جدول  .1مشخصات کلی دهستانهای موردمطالعه و تعداد پرسشنامههای توزیعشده در دهستانها
تعداد

تعداد

درصد

تعداد

دهستان

جمعیت (نفر)

خانوار

پرسشنامهها

پرسشنامهها

دهستان ایزدخواست شرقی

3

1091

0111

16

09/0

دهستان ایزدخواست غربی

0

1961

0910

19

09/0

دهستان دبیران

1

670

071

9

1/1

دهستان زیرآب

5

9967

1119

91

11/9

دهستان خسویه

2

01199

1701

001

96/9

مجموع

99

19197

9719

901

011

روستاها

(منبع :فرماارا

شهرستان و دافت ها ااوهش)0976،

شکل  .9موقعیت سیاسی شهرستان زرّی دشت
(ورسی  :اگا ارگان ،منبع :فرماارا ز ّدنرشت)0976،
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افکزادش ر جک اعتبکا از ون


روش تحقیق
وحقی حا ر ب لحا هرد کا برر و بک لحکا ون
اابام کا  ،ووصیهی -وحلیلی است .ر فرادنکر اکاوهش،
ابترا مباای اظر سنبش اادرا و سکواب مطالعکاوی
آن مو رمطالع قرا گرفت و براساس آن و با ووجک بک
اطتعا موجکور ر خصکو منطقکۀ مو رمطالعک 96 ،
مؤلهۀ سنبش اادرا ر انج بُعر اقتصار  ،اجتماعی،
محیطی ،کالبر  ،و رسترسی وعیین شر .جامعۀ آما
وحقیکک ا ومککام سرارسککتان خااوا هککا وسککتادی
شهرستان (9719اهر) و کا شناسکان مربکوط (اسکتاران
رااشککگاه ،مهنرسککان مشککاو طککر هککار  ،مهنرسککان
کشاو ز و محیی زدست) وشالیل می رهر ک از میکان
گروه او حب اموا ا با استهاره از فرمو کوکران ب
وعرار  901ارسشنام ب صو وصارفی سکاره و ازبکین
کا شناسان حب اموا ا ب وعکرار 91اهکر بک صکو
ومامشما والمیل شره است.

ر ااوهش حا ر بکرا
صو استهاره شره است؛ بردن منظو ارسشنام بعکر
از ورودن ر اختیا صاحب اظران ،متخصصان و استاران
قرا گرفت و اه از جمعآو اظرا آنهکا اصکتحا
الزم اابام شر .برا وعیین اادکادی اکاوهش از کردب
آلهککا کروابککات اسککتهاره شککره اسککت .میککزان آلهککا
محاسب شره  99/1است ک اشان می رهر عرر مطلوبی
اسککت و رقککت الزم بککرا احککراز اادککادی سککازههککا ر
ارسشاام ب کا گرفت شره و گود ها طراحکی شکره
برا سنبش شاخصهکا همبسکتگی ر واکی را اکر .ر

ادن اکاوهش بکرا وبزدک ووحلیکل رارههکا کمّکی از
آزمون وکی وک امواک ا و بکرا بک رسکت آو رن وزن
هرد از ابعکار و اولودکتبنکر رهسکتانهکا از وحلیکل
سلسککل مراوبککی فککاز ) (FAHPاسککتهاره شککره اسککت.
همچنین برا ورسی اقش از  GISاستهاره شره است.
جرو شما ۀ  0ابعار و شکاخصهکا وحقیک ا اشکان
میرهر.

جدول  .9ابعاد و شاخصهای تحقیق
ابعاد

شاخصها

اقتصادی

 ونوّ شالی ،اسبت ا ا ی زدرکشت ب ا ا ی قابل کشت ،ر صر شاغتن ،اسبت اشتاا زاان ب مرران ،معالوس با والهل ،میزانادت شالی وستادیان ،ثبا ر آمر ،ادت از میزان ر آمر ،میزان اابرابر ر آمر بین خااوا ها ،ووااادی اهااراز ،میزان ومادلب
سرماد گیا ر وستا ،میزان استطاعت افرار ر ساخت مساکن جردر ،ونو محصوال کشاو ز  ،اسبت ونمین ایازها از خور وستا،
میزان بهرهمنر از بیمۀ کشاو ز .

اجتماعی

 اارازۀ جمعیت ،ارت شر جمعیت ،وعرار خااوا  ،معالوس بُعر خااوا  ،اسبت واحرها مسالوای ب خااوا  ،ر صر جمعیت 01وا  61سا ،ر صر باسوار  ،اسبت زاان باسوار ب مرران ،ر صر عضودت ر اهارها اجتماعی ،میزان ازرواجها فامیلی ،میزان مشا کت ر مراس
وستادیان با همردگر ،میزان ونش و ر گیر رست جمعی دا فرر ر وستا ،میزان ا وباط وستا با شهر،
عمومی وستا ،میزان همالا
میزان ادتمنر از خرما بهراشتی -ر ماای ،میزان ادتمنر از خرما آموزشی ،میزان ادتمنر از خرما کشاو ز ،
میزان استقبا مررم از اوآو ها کشاو ز  ،میزان ادت شو ا از همالا و مشا کت مررم ،میزان مشا کت ر ااتخابا .

محیطی

ونو آب کشاو ز  ،مشالل شو شرن منابع آب ،کافیبورن آب ر رسترس بخش کشاو ز  ،آموزن شیوهها جردر آبیا وحهاظت
خاك ،کیهیت آب آشامیرای ،و عیت آب آشامیرای ازاظر قطع و وصلشرن ،و عیت آبگرفتگی معابر وستا ر زمستان ،و عیت
ااکیزگی محیی وستا ازاظر فا تب ،جمعآو زبال  ،فضوال حیواای ،فضا سبز و ، ...احوۀ رفع زبال ها خااگی ،میزان خطر سیل،
میزان خطر خشالسالی ،میزان خطر دخبنران ،میزان خطر زلزل  ،میزان خطر حرکا رامن ( ااش و لازن) ،میزان مصرد کور
شیمیادی ،میزان مصرد سموم رفع آفا اباوی.

کالبدی

 محل استقرا وستا ،فاصلۀ وستا ب شهرستان ،و عیت اهها ا وباطی ،کیهیت مصالح ب کا فت ر مسالن وستا ،میزان بهرهمنراز امالااا زدربنادی (جاره ،بر  ،شبالۀ گاز ساای و،)...ر صر مساکن اوساز ب قردمی ،وجور وسهیت مناسب ر واحرها مسالوای،
اسبت واحرها مسالوای ب خااوا  ،میزان ادت از رفع آبها سطحی ر معابر.

دسترسی فاصلۀ متوسی ر جهتِ رسترسی ربستان ،اهنمادی و ربیرستان و خرما بهراشت ،میزان بهرهمنر از خرما مخابراوی ،بااالی،
او ژااه ،رامبزشالی ،واکسی سروده ،ااسگاه و امنیت ،مسبر و حسینی  ،جادگاه عر ۀ موار سوختی ،وعمیرگاه ماشینآال  ،زمین
و زشی ،طر هار  ،مالانها وهردحی و زدا وی ،اماکن و ابنیۀ وا دخی ،غسا خاا و گو ستان ،وصهی خااۀ آب ،شرکت وعاوای ،رهیا
و شوا استمی وستا ،رفتر ورودج کشاو ز  ،کتابخااۀ عمومی ،وشاللها غیررولتی ،فضا سبز و اا ك باز کورك.
(منبع:هرادتی مقرم و همالا ان)0971،
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مدل FAHP
هرچنر هرد از ب کا گیر ون وحلیل سلسل مراوبکی
ب رسکت آو رن اظکر کا شناسکان و متخصصکان اسکت؛
بککاادنوجککور ون وحلیککل سلسککل مراوبککی معمککولی
ب ر ستی احوۀ وهالر ااساای ا منعاله امیکنکر؛ زدکرا
ر مقادس ها زوجی ادن ون از اعرار رقی اسکتهاره
مککیشککور .از ردگککر مککوا ر ک ک اغلککب ون وحلیککل
سلسککل مراوبککی ب ک خککاطر آنهککا مککو ر االککوهش قککرا
مککیگیککرر ،عبککا ااککر از :وجککور مقیککاس اککامتوازن ر
قضاو ها ،عکرمقطعیکت و اکارقی بکورن مقادسک هکا
زوجی .وصمی گیرارگان اغلب بک علکت طبیعکت فکاز

مقادس ها زوجی قار ایستنر ب صکراحت اظرشکان ا
ر بککا ۀ بروککر هککا اعککتم کننککر؛ بکک همککینرلیککل ر
قضاو هادشان ا ائۀ د بازه ا ب جا د عکرر ثابکت
ورجیح میرهنکر .بکرا غلبک بکر ادکن مشکالت ون
وحلیل سلسل مراوبی فکاز ا ائک شکره اسکت .ر ون
وحلیککل سلسککل مراوبککی فککاز  ،اککه از وهی کۀ امککورا
سلسل مراوبی از وصکمی گیراکره خواسکت مکیشکور وکا
عناصر هر سطح ا اسبتب ه مقادس کننر و اهمیکت
اسبی عناصر ابا استهاره از اعکرار فکاز بیکان کننکر؛
ب ک طککو مثککا جککرو شککما ۀ  1اعککرار طیککففککاز 7
ر ج ا ساعتی ر والنی

 FAHPا اشان راره است.

جدول  .0طیفرازی  2درجهای ساعتی در تکنیک FAHP

عبا کتمی و عیت
مقادسۀ  iاسبت ب j

معار فاز

معار فاز معالوس

ورجیح دالسان

()0.0.0

()0 ،0 ، 0

بینابین

()0.1.9

()1/999، 1/1 ، 0

کمیمرجح

()1.9.1

()1/11 ،1/999 ،1/1

بینابین

()9.1.1

()1/1، 1/11 ، 1/999

خیلیمرجح

()1.1.6

()1/066 ،1/1 ،1/11

بینابین

()1.6.9

()1/1،011/066، 1/1

خیلیزدار مرجح

()6.9.9

()1/011 ، 1/011، 1/066

بینابین

()9.9.7

()1/000، 1/011 ،1/011

کامتً مرجح

()7.7.7

()1/000 ،1/ 000 ،1/000

(منبع :عنابستاای)0971 ،

مککاورده  n×nثبککت

اسبتب  jبرابربا  0باشر ،ر هر مقادسۀ روبک رودکی رو

میشوار و ادن ماورده ،مکاورده مقادسکۀ روبک رودکی
معیا ها  A [aij]= n×nاامیره میشکور .عناصکر ادکن
ماورده همگی مثبت بوره و با ووجک بک اصکل شکروط
معالوس ر فرادنر وحلیل سلسل مراوبی اگکر اهمیکت i

ا خککواهی راشککت (بسککتاای و
مقککرا عککرر
جکککواای .)197 :0971،ر ارامککک مباحکککث مقادسکککۀ
روب رودی هرد از معیا ها خواهر آمر.

مقادسکک هککا روبکک رو ر دکک
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شکل  .0مدل سلسلهمراتبی تحقیق
(منبع :اگا ارگان )0971 ،

یارتههای پ وهش
معیارهای پ وهش
برا محاسبۀ ردب اهمیت معیا ها ر ادن اکاوهش از
ون بررا وداه استهاره شره است و ر جهت محاسکبۀ
بررا ودکاه از ون میکااگین هنرسکی بک رلیکل رقکت

بیشتر آن استهاره کررهاد  .ر ادن ون برا محاسکبۀ
ککردب اهمیککت معیا هککا ،ابتککرا میککااگین هنرسککی
ردفها مکاورده ا بک رسکت آو ره و آن ا ارمکالیزه
میکنی .

جدول  .3تعیی ضرایب اهمیت معیارهای منتخب
بععد

اقتصادی

کالبدی

دسترسی

محیطی

اجتماعی وزن

اقتصادی

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

()1 ،1 ، 6

()6 ،9 ،9

(1/179 )6 ،9 ،9

کالبدی

()1/11 ،1/999 ،1/1

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

()1 ،1 ، 6

(1/179 )1 ،1 ، 6

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

(1/019 )1 ،9 ،1

()0 ،0 ، 0

(1/116 )0 ،1 ،9

دسترسی

()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/066 ،1/1 ،1/11

محیطی ()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/066 ،1/1 ،1/11( )1/011، 1/011،1 /066

اجتماعی (1/117 )0 ،0 ، 0( )1/999، 1/1 ، 0( )1/11 ،1/999 ،1/1( )1/066 ،1/1 ،1/11( )1/011، 1/011،1 /066
(منبع :دافت ها ااوهش)0976،

همانطو ک ر جرو شما ۀ  1مشکاهره مکیشکور ،از
بککین ابعککار اککنجگاا ک  ،بُعککر اقتصککار بککا وزن 1/179
بیشتردن وزن و بُعر اجتماعی بکا وزن  1/117کمتکردن
وزن ا ب خور اختصا رارهاار .ر ارامک بک بر سکی
هردک از ابعککار اادککرا ب ک صککو جراگااک ر اککنج
رهستان شهرستان میاررازد و ر اهادت وزن ها هکر
بُعککر ر وزن همککان بُعککر ر رهسککتان مربککوط ککرب
میشور وا ر مبمو انج بُعر اادرا وردن و اااادکرا وردن
رهستانها شهرستان مشخص شور.

بععد اقتصادی
از ردر بسیا

از محققان ،ووسکعۀ اادکرا حکل چکالش

بین ابعار اقتصار و طبیعی است .وحلیل هیافتهکا
موجور ر ا وباط با اادرا و ب وداه هیافکت اادکرا
عیف ک ر جوامع ووسع دافت از طرفرا ان بیشکتر
برخو را است ،اشان میرهر ک شر ر آمکر ،افکزادش
فاه اقتصار  ،دش کن کررن فقکر ،ککا ادی ،عکرالت و
ثبککا اقتصککار از اهمیککت بککاالدی برخککو را اسککت و
بسیا از مؤله ها مروبیبکا کیهیکت زدسکت جوامکع
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اع از وستادی و شهر وحتوکنثیر عوامکل اقتصکار و
ب وداه مؤله ها فو (جکرو شکما ۀ  )1قکرا را اکر؛
ازادککن و ،جامعککۀ اادککرا ا جامعکک ا مککیراانککر ککک

زارگی میوواار باعکث اااادکرا  ،گسکترن وزافکزون
مهککاجر هککا وسککتادی ،کککاهش جمعیککت و وخلیککۀ
جمعیتی وستاها شور .همانطو ک ر جکرو شکما ۀ

مؤله ها فو  ،از سطح باالدی برخو را باشنر .مناط
وستادی ب عنوان دالی از مهمتردن قطبها اقتصکار
کشو  ،میوواانر ر وولیر ااخالص ملی ،ونمین ایازهکا
غیادی جمعیت ،موار اولی و ر اهادت ،ر شر و ووسعۀ
اقتصار کشو اقش برجست ا راشت باشکر .کمبکور
منابع مالی وستادیان ،کمبور سرماد گکیا رولتکی و
خصوصی ر بخش ها کشاو ز و صنعت ،عرمووزدکع

 1مشاهره میشور ،رهستان خسود ر بُعر اقتصار با
وزن  1/119بیشککتردن وزن و رهسککتان ربیککران بککا وزن
 1/111ک وردن وزن ا ب خور اختصکا رارهااکر کک
ب ورویب ر وب ها او وا انب ر بُعر اقتصار قرا
میگیرار .همچنین رهستانها زدرآب با وزن ،1/911
رهستان ادزرخواست غربکی بکا وزن  1/091و رهسکتان
ادزرخواست شرقی با وزن  1/191ب ورویب ر وب هکا

دالنواخت امالااا و خرما  ،وسعت فقر ،اامساعربکورن
شرادی کا  ،و کعیت ر برخکو را از امالااکا اولیکۀ

روم وا چها م قرا میگیرار.

جدول  .5وضعیت بععد اقتصادی در دهستانهای شهرستان زرّی دشت
اقتصادی

خسوبه

زیرآب

ایزدخواست غ

ایزدخواست ش دبیران

وزن

خسویه

()0 ،0 ، 0

()0 ،1 ،9

()1 ،9 ،1

()1 ،1 ، 6

(1/119 )6 ،9 ،9

زیرآب

()1/999،1/1،0

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

()1 ،1 ، 6

(1/911 )1 ،1 ، 6

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

(1/091 )1 ،1 ، 6

()0 ،0 ، 0

(1/191 )0 ،1 ،9

ایزدخواست غربی

()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/11 ،1/999 ،1/1

ایزدخواست شرقی ()1/066 ،1/1 ،1/11
دبیران

()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/066 ،1/1 ،1/11

(1/111 )0 ،0 ، 0( )1/999،1/1،0( )1/066 ،1/1 ،1/11( )1/066 ،1/1 ،1/11( )1/011، 1/011،1 /066

(منبع :دافت ها ااوهش)0976،

بععد اجتماعی

ر ودالررها جردر ووسع ا  ،محیی ذهنی -ار اککی
و ر اتیبۀ آن ،فتا جوامکع دالکی از مهمتکردن عوامکل
مککؤثر بککر اادککرا دککا اااادککرا فضککاها جارافیککادی
ب شما می ور؛ بنابرادن ،وحلیل وداگیها اجتمکاعی-
فرهنگککی از ا زن بککاالدی ر ر ك عوامککل مککؤثر بککر
اادرا برخو را است .ادن مو و ب وداه ر فضکاها
وستادی ک ابطۀ بیشتر بین ااسان و محیی بتفصل
او برقرا است ،چشمگیر است .بُعر اادکرا اجتمکاعی
ک هرفش وعیین ایازمنر ها اجتماعی حراقلی برا
ووسعۀ بلنکرمکر و شناسکادی چکالشهکا اکیش و
عملالرر جامع ر بلنرمر اسکت ،بک ابطکۀ ااسکان و
ااسان ،وعالی فاه فرر ،بهبکور رسترسکی بک سکتمت و

بهراشت ،خرما آموزشی ،ووسعۀ فرهنگها مختلکف
و برابر و فع فقر مربوط میشور .اادکرا اجتمکاعی
ب کیهیت جوامع اشا ه راشت و بیااگر وابی اجتمکاعی
و ر وای جوامع است .همانطو ک ر جکرو شکما ۀ 6
مشاهره میشور ،رهستان زدرآب ر بُعکر اجتمکاعی بکا
وزن  1/169بیشکککتردن وزن و رهسکککتان ادزرخواسکککت
شرقی بکا  1/111کک وکردن وزن ا بک خکور اختصکا
رارهااککر .همچنککین رهسککتان خسککود بککا وزن ،1/191
رهستان ادزرخواست غربکی بکا وزن  1/016و رهسکتان
ربیران با وزن  1/119ر وب ها روم وکا چهکا م قکرا
میگیرار.
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جدول  .7وضعیت بععد اجتماعی در دهستانهای شهرستان زرّی دشت
اجتماعی

خسوبه

زیرآب

ایزدخواست غ

ایزدخواست ش دبیران

وزن

خسویه

()0 ،0 ، 0

()1/11 ،1/999 ،1/1

()9 ،1 ،1

()1 ،9 ،1

(1/191 )1 ،1 ، 6

زیرآب

()1 ،9 ،1

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

()1 ،1 ، 6

(1/169 )6 ،9 ،9

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

(1/016 )1 ،1 ، 6

()0 ،0 ، 0

(1/111 )0 ،1 ،9

ایزدخواست غربی ()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/1، 1/11، 1/999

ایزدخواست شرقی ()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/066 ،1/1 ،1/11( )1/11 ،1/999 ،1/1
دبیران

(1/119 )0 ،0 ، 0( )1/999،1/1،0( )1/066 ،1/1 ،1/11( )/011 ،1/011، 1/066( )1/066 ،1/1 ،1/11

(منبع :دافت ها ااوهش)0976،

بععد محیطی
مو و ووسعۀ اادرا با مباحکث طبیعکی -اکولوژدک از
ایوار ردردن ا برخو را اسکت و ر اربیکا وئو دک ،
ووسعۀ اادرا ر خأل منابع طبیعی ،فاقر مههوم بنیار
است .ووسعۀ اادرا فرادنر است ک بکا سکازماارهی و
ونظی ابطۀ ااسان و محیی و مردردت بهکرهبکررا از
منابع و محیی زدسکت ،رسکتیابی بک وولیکر فزادنکره و
مستمر ،زارگی مطمئن ،امنیت غیادی ،عرالت و ثبکا
اجتمککاعی و مشککا کت مککررم ا وسککهیل مککیکنککر.
بردنورویب ،حهاظت و اگهرا منابع با ودالکرر فکاه
اادککرا و برابککر اسککلهککا حا ککر و آدنککره ر جه کتِ
بهرهبررا بهین از ذخادر سرماد ا ا میووان هسکتۀ
مرکز ووسعۀ اادرا محسکوب ککرر .ر ااردشکۀ اکودن
ووسعۀ اادرا  ،هم چیز ر ایوار با بُعر زدسکتمحیطکی
ووسع مراظر قرا میگیرر؛ ب عبا وی ،مسکئلۀ حهاظکت
از محیی زدست و منابع آن ،دالی از ابعار مهک ووسکعۀ
اادرا است ک سادر ابعار ووسع ر ا وبکاط مسکتقی و

غیرمستقی با ادن بُعر قرا را ر؛ چراک محکیی زدسکت
بستر براام دز است .ر ادن بکین ،منکاط وسکتادی
ب منظو ونمین معیشت و ایازها خور وابستگی باالدی
ب منابع طبیعی را ر؛ بنابرادن اادرا زدستمحیطکی
وستاها ،ر وحق اهراد ووسعۀ ملی ب منظو مقابل با
بیابانزادی و خطرها ااشیاز خشالسالیهکا ،مقابلک بکا
فرسککادش و وخردککب خککاك ،حهککظ و اگهککرا منککابع
طبیعککی و ایککز خککررهاقلککی هککا ،حککائز اهمیککت اسککت.
همانطو کک ر جکرو شکما ۀ  9مشکاهره مکیشکور،
ازاظر بُعکر اجتمکاعی رهسکتان ربیکران بکا وزن 1/111
بیشتردن وزن ا ب خور اختصا راره است و رهستان
ادزرخواست غربکی بکا وزن  1/167کک وکردن وزن ا ر
بین رهستانها را ر .همچنین رهستانهکا خسکود و
ادزرخواست شرقی با وزن مشترك 1/071ر وبکۀ روم
و رهستان زدکرآب بکا وزن  1/196ر وبکۀ سکوم قکرا
میگیرار.

جدول  .6وضعیت بععد محیطی در دهستانهای شهرستان زرّی دشت
محیطی

خسوبه

زیرآب

خسویه

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

()1 ،9 ،1

زیرآب

()1/11 ،1/999 ،1/1

()0 ،0 ، 0

(()0 ،1 ،9

(1/196 )1/066 ،1/1 ،1/11( )1/11 ،1/999 ،1/1

()0 ،0 ، 0

(1/167 )1/066 ،1/1 ،1/11( )1/11 ،1/999 ،1/1

ایزدخواست شرقی

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

()1 ،9 ،1

()0 ،0 ، 0

(1/071 )1/11 ،1/999 ،1/1

دبیران

()1 ،9 ،1

()1 ،1 ،6

()1 ،1 ،6

()1 ،9 ،1

1/111

ایزدخواست غربی ()1/999 ،1/1 ،0( )1/11 ،1/999 ،1/1

ایزدخواست غ ایزدخواست ش
()0 ،0 ، 0

دبیران

وزن

(1/071 )1/11 ،1/999 ،1/1

()0 ،0 ، 0

(منبع :دافت ها ااوهش)0976،

بععد کالبدی
سطح کیهیت زارگی و میزان ادت از سالوات ب ودکاه
ر جوامع وستادی از مهمتردن عوامل مؤثر ر اادرا
شمرره میشور و غالباً ر ایوار ونگاونگی با مؤله هکا و

عوامل کالبر  -زدرساختی قرا را ار .همچنکین محکل
اسککتقرا وسککتاها و رسترسککی احککت وسککتادیان ب ک
اههککا ا وبککاطی ،میککزان بهککرهمنککر وسککتادیان از
امالااا زدربنادی همچون آب ،بر  ،گاز و ولهکن ،وجکور

919

سطحبندی و تحلیل وضعیت پایداری درسکونتگاههای روستایی ...

وسککهیت مناسککب ر واحککرهککا مسککالوای ،اسککبت
واحرها مسالوای بک خکااوا  ،میکزان کادت از رفکع
آبهککا سککطحی ر معککابر و ...از مهمتککردن عوامککل

میکننر .همانطو کک ر جکرو شکما ۀ  9مشکاهره
میشور ،رهستان زدرآب بکا وزن  1/169بیشکتردن وزن
و رهستان هکا ادزرخواسکت شکرقی و ربیکران بکا وزن

وستاها ر بُعر کالبر میباشکنر کک هردک
اادرا
ازادن مکوا ر اقکش بسکیا مهمکی ر مااکرگا مکررم
وسککتادی و جلککوگیر از مهککاجر ب ک شککهرها بککاز

 1/161ک وردن وزن ا ر بُعر کالبر را ار .همچنکین
وزن رهستانها خسود و ادزرخواست غربی ب ورویکب
1/900و  1/011است.

جدول  .8وضعیت بععد کالبدی در دهستانهای شهرستان زرّی دشت
کالبدی

خسوبه

زیرآب

ایزدخواست غ

خسویه

()0 ،0 ، 0

()1/11 ،1/999 ،1/1

()1 ،9 ،1

()1 ،1 ،6

(1/900 )1 ،1 ،6

زیرآب

()1 ،9 ،1

()0 ،0 ، 0

()1 ،1 ،6

()6 ،9 ،9

(1/169 )6 ،9 ،9

()1/066 ،1/1 ،1/11

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

(1/011 )1 ،9 ،1

ایزدخواست شرقی ()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/011 ،1/011 ،1/066( )1/066 ،1/1 ،1/11

()0 ،0 ، 0

(1/161 )0 ،0 ، 0

()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/011 ،1/011 ،1/066( )1/066 ،1/1 ،1/11

()0 ،0 ، 0

(1/161 )0 ،0 ، 0

ایزدخواست غربی ()1/11 ،1/999 ،1/1
دبیران

ایزدخواست ش دبیران

وزن

(منبع :دافت ها ااوهش)0976،

بععد دسترسی
مو و رسترسی بک خکرما ازجملک مسکائل مهمکی
است ک فضا وستا ا از ابعکار گواکاگون وحکتوکنثیر
قرا میرهر .ر برخی مواقع عرمرسترسی مناسکب بک
برخی کا بر ها ،ستمت افرار ا ایکز ر معکرق خطکر
میاارازر .خرما بهراشکتی ر مکاای ،مراککز آموزشکی
همچون مرا س ،رسترسکی آسکان بک شکهرها و مراککز
جمعیتککی ،رسترسککی بکک مراکککز فرهنگککی ،و زشککی،
مخابرا و ...از ادن او میباشنر ک الزام ر رسترسکی
ب موقع و مناسب ب آن ،برا همۀ افرار جامع کرو
اسککت .ر زمینکۀ اادککرا و سککالواتگاههککا وسککتادی

مسکلماً هرچک وسکتادیان بک ادکن امالااککا احکتوککر
رسترسی راشت باشنر ،وستاها باثبا ور خواهنر بور و
کمتر ب مهاجر و خواهنر آو ر .همکانطکو کک ر
جرو شما ۀ  7مشاهره میشکور ،رهسکتان زدکرآب بکا
وزن  1/111بیشکککتردن وزن و رهسکککتان ادزرخواسکککت
شرقی با وزن  1/199ک وردن وزن ا ر بُعر رسترسکی
را ار .همچنین رهستان خسود با وزن 1/196ر وبکۀ
روم ،رهستان ادزرخواست غربی با وزن  1/019ر وبۀ
سوم و رهستان ربیران بکا وزن 1/169ر وبکۀ چهکا م
جا میگیرار.

جدول  .2وضعیت بععد دسترسی در دهستانهای شهرستان زرّی دشت
دسترسی

خسویه

زیرآب

ایزدخواست غ

ایزدخواست ش

دبیران

وزن

خسویه

()0 ،0 ، 0

()1/11 ،1/999 ،1/1

()1 ،9 ،1

()6 ،9 ،9

()1 ،1 ،6

1/196

زیرآب

()1 ،9 ،1

()0 ،0 ، 0

()1 ،9 ،1

()7 ،7 ،7

()6 ،9 ،9

1/111

ایزدخواست غربی

()1/11 ،1/999 ،1/1

()1/11 ،1/999 ،1/1

()0 ،0 ، 0

()1 ،1 ،6

()1 ،9 ،1

1/019

ایزدخواست شرقی ()1/066 ،1/1 ،1/11( )1/000، 1/000 ،1/000( )1/011 ،1/011 ،1/066

()0 ،0 ، 0

(1/199 )1/11 ،1/999 ،1/1

()1/11 ،1/999 ،1/1( )1/011 ،1/011 ،1/066

()1 ،9 ،1

1/169

دبیران

()1/066 ،1/1 ،1/11

()0 ،0 ، 0

(منبع :دافت ها ااوهش)0976،

برا ادنال و عیت اادکرا رهسکتانهکا شهرسکتان
ز ّدنرشت ا بسنبی  ،ابترا با استهاره از مکر وحلیکل
سلسککل مراوبککی ) (FAHPابعککار اککنجگاا کۀ اقتصککار ،
اجتماعی ،محیطی ،کالبکر و رسترسکی ا بک صکو

روب رو بکا هک مقادسک ککرره وکا وزن هردک از ابعکار
مشخص شور .بعکر از ادنالک وزن ابعکار مشکخص شکر،
هرد از بُعرها ا بکرا هکر اکنج رهسکتان بک صکو
جراگاا مقادس کرره و وزن هر رهستان ر هر بُعکر ا
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است .رهستان ادزرخواست غربی ایز ازلحا ِ اادرا با


محاسب میکنی  .ر ااتها برا ادنال و عیت اادکرا
رهستانها ر هر انج بُعر ب طکو کلکی مشکخص شکور،
وزن هر بُعر ا ر وزن همان بُعر برا ومام رهستانهکا

وزن  1/019ر شرادی ایمک اادکرا قکرا گرفتک اسکت.
همچنین رهستان ادزرخواست شرقی بکا وزن  1/191و

رب کرره و جکرو شکما ۀ  01وشکالیل شکره اسکت.
همانطو کک ر جکرو شکما ۀ  7مشکاهره مکیشکور،
رهستان خسود بکا وزن  1/911بک عنکوان اادکرا وردن
رهستان ر ابعار انجگاا مشخص شره است .رهستان
کعیف برخکو را
زدرآب با وزن  1/119از د اادرا

رهستان ربیران با وزن  1/199بک عنکوان اااادکرا وکردن
رهستان هکا شهرسکتان ااتخکاب شکرهااکر .رهسکتان
ککعیف و
زدککرآب بککا وزن  1/119ر سککطح اادککرا
رهستان ادزرخواست غربی بکا وزن  1/019ر و کعیت
ایم اادرا قرا میگیرار.

جدول  .13وضعیت پایداری دهستانهای شهرستان زرّی دشت در تمام ابعاد پایداری
ابعاد

اقتصادی

اجتماعی

محیطی

کالبدی

دسترسی

وزن

وضعیت

دهستان
خسویه

1/119

1/109

1/100

1/179

1/191

1/911

اادرا

زیرآب

1/011

1/119

1/111

1/101

1/111

1/119

اادرا

ایزدخواست غربی

1/199

1/119

1/111

1/196

1/107

1/019

ایم اادرا

ایزدخواست شرقی

1/191

1/119

1/100

1/107

1/111

1/191

اااادرا

دبیران

1/111

1/119

1/111

1/107

1/119

1/199

اااادرا

(منبع :دافت ها ااوهش)0976،

شالل شما ۀ  1و عیت اادرا

رهستانها شهرستان ز ّدنرشت ا اشان میرهر.

شکل  .3وضعیت پایداری دهستانهادرتمام ابعاد
(منبع :فرماارا

شهرستان ز ّدنرشت 0976،ورسی  :اگا ارگان)

قو
عیف
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وضعیت پایداری بااستفاده از شاخص میانگی در
هر دهستان
برا ادنال و عیت اادرا کلی هر رهستان ا بر سی
شور ،ومام  1بُعر اقتصار  ،اجتماعی ،محیطی ،کالبر
و رسترسکککی جراگااکک بکککا اسکککتهاره از آزمکککون وکککی
و اموا ا برا هر رهسکتان مکو ر آزمکون قکرا راره
شره است .همانطو ک ر جرو شما ۀ  00مشکخص
میشور ،سطح معنی را ومام شاخصها کمتکر از /11
است ک می ووان ادن اتادج ا ب ککل جامعکۀ مکو راظر
وطبی رار .اگر بخواهی ر مبمکو و کعیت اادکرا
هم بُعرها ا ر سطح وستاها شهرسکتان بسکنبی ،
می وکوان گهکت کک وسکتاها شهرسکتان از و کعیت
مطلوبی بهرهمنر ایستنر؛ چراک میااگین مبمو بُعرها
کمتراز حر مطلوب و ب مقرا  1/711است ک اشکان از

اادینبورن و عیت اادرا ر سطح وستاهاست؛ ولی
اگککر بخککواهی و ککعیت اادککرا بُعککرها ا جراگاا ک و
ب صو رهستاای بر سی کنی  ،می ووان چنکین بیکان
کرر ک از  1رهستان مو ر مطالعک  ،ونهکا رو رهسکتان
خسود و زدرآب میااگینی باالور از حر مطلوب را اکر و
س رهستان ربیران ،ادزرخواست غربکی و ادزرخواسکت
شرقی میااگینی اادینور از حر ارما را اکر .همچنکین
اگر بخواهی اادکرا وردن و اااادکرا وردن رهسکتان ا ر
ومام ابعار ر سطح شهرستان بسنبی  ،میووان چنکین
گهت ک رهستان خسود با میااگین  9/617بیشکتردن
میااگین دا مطلوبوردن میااگین ا را است و رهسکتان
ربیران بکا میکااگین  1/106کمتکردن و اکامطلوبوکردن
میااگین را ر.

جدول  .77وضعیت پایداری دهستانها در تمام بُعدها با استفاده از آزمون تي تکنمونهای
Test value=3
با ضریب اطمینان 59
اختالف

سطح

درصد
حد باال

حد پایین

میانگین

معناداری

مقدار تی
()t

انحراف

میانگین

دهستان

معیار

/237

/752

/972

/000

9/275

/372

3/972

خسویه

/053

/070

/087

/007

3/345

/345

3/087

زیرآب

- /377

- /595

- /484

/000

- 72/435

/309

7/509

دبیران

- /004

- /790

- /023

/000

- 3/070

/470

7/802

ایزدخواست

- /000

- /420

- /795

/000

- 74/340

/793

7/235

/073

- /737

- /049

/000

- 0/737

/335

7/254

غربی
ایزدخواست
شرقی
مجموع

(منبع :یافتههای پژوهش)9111،

همانطو ک اتادج آزمون  FAHPاادرا وردن رهسکتان
شهرستان ا رهستان خسکود بکا وزن  1/911ر ومکام
ابعار و رهسکتانهکا ربیکران و ادزرخواسکت شکرقی ا
بکک ورویککب بککا وزنهککا  1/199و  1/191بکک عنککوان
اااادرا وردن رهستان اشان میرهر .اتکادج آزمکون وکی
و اموا ا ایز ادن اتادج ا وندیر میکنر؛ ب طو کک
طب ادن آزمون رهسکتان خسکود بکا میکااگین 9/617

مطلکوبوکردن رهسککتان ر زمینکۀ اادکرا و رهسککتان
ربیران با میااگین  1/106اامطلوبوردن رهستان ازاظر
و عیت اادرا است.
نتیجهگیری
سنر آدنرۀ مشترك ما اهکی بک سکو ووسکعۀ اادکرا ؛
موجب شر بحث اادرا از زوادکا مختلکف اگردسکت
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وسککتاها

شککور و از ر دچکۀ اگککاه میککان شککت ا بک حککوزههککا
مختلهی ااتشا دابر .از ادن اگاه ،ر جوامع وستادی بکا
ماهیککت وولیککرمحککو ر کنککا چککالشهککا و مشککالت

عوامککل مختلهککی ر اادککرا و اااادککرا
شهرستان ز ّدن رشت ونثیرگکیا مکیباشکنر؛ بک عنکوان
مثا رهستان خسکود بک عنکوان اادکرا وردن رهسکتان

ساختا و اهار ایش و خور ،بیشازایش ایکاز بک
ودالرر ووسعۀ اادرا احساس میشور .بک وعبیکر ردگکر
اادرا سالواتگاهها وستادی ،اقطۀ عطهی ر وکوازن
و وعار هکا ااحیک ا و منطقک ا اسکت .ر مطالعکۀ
حا ر ک ب منظکو سکنبش اادکرا سکالواتگاه هکا
وستادی شهرستان ز ّدن رشت اابکام گرفتک اسکت ،از
شاخصها و معیا ها مختلهی ر انج بُعکر اقتصکار ،

شهرستان ،از کشاو ز بسکیا خکوبی برخکو را اسکت؛
ب طو ک ادن رهسکتان قطکب کشکاو ز شهرسکتان
اامیره می شکور .قکرا گکرفتن ادکن رهسکتان ر مسکیر
اه ها اصکلی بکین شهرسکتاای و همچنکین رسترسکی
آسان مررم ادن رهستان بک شکهرها اطکراد و مرککز
شهرستان باعث شره است وا ادکن رهسکتان بک اسکبت
سادر رهستان ها از و عیت مطلوبور برخو را باشر

اجتماعی ،محیطی ،کالبر و رسترسی اسکتهاره شکره
است .ر هر بُعر زدرمبموع ا از شکاخصهکا براسکاس
مباای اظر وحقی  ،ب منظو سکنبش آن بُعکر ،مکو ر
استهاره قرا گرفت است .اهمیکت اسکبی هکر بُعکر ،بکا
اسککتهاره از ون وحلیککل سلسککل مراوبککی )(FAHP
ب صو مقادسۀ زوجی محاسب و وب بنر شر .اتادج
وحقی اشکان مکیرهکر کک رهسکتان خسکود بکا وزن

و برعاله ادن رهستان ،رهسکتان ادزرخواسکت شکرقی
ب رلیل رو بورن و ر مسیر اهها اصلی قرا اراشکتن و
اراشتن زمکین هکا حاصکلخیز و کشکاو ز مناسکب و
همچنین برخو را ابورن از آب شکرب مناسکب ،سکبب
شره است وا وزب وز مکررم ادکن رهسکتان بک شکهرها
مهاجر کننر.
عککرمرسترسککی بکک امالااککا آموزشککی ر اااادککرا

 1/911اادرا وردن رهستان و رهسکتان هکا ربیکران و
ادزرخواسککت شککرقی ب ک ورویککب بککا وزنهککا  1/199و
 1/191اااادرا وردن رهستانها شهرستان میباشنر.
همچنین دافت ها ااوهش از آزمون وی وک امواک ا
اشان مکی رهکر کک وسکتاها شهرسکتان از و کعیت
مطلوبی بهکره منکر ایسکتنر؛ چراکک میکااگین مبمکو
شاخص ها ر سطح شهرستان کمتر از حر مطلوب و ب
مقرا  1/711است کک اشکان از اکادینبکورن و کعیت

وسککتادی اقککش بسککزادی را ر؛ بکک ادککن رلیککل ککک
عرمرسترسی ب ادکن امالااکا موجکب مهکاجر هکا
وسککتادیان بککرا رسککتیابی فرزارااشککان ب ک امالااککا
آموزشی است .ازطردِردگر موجب عرموحصیل دا ارامک
وحصیل فرزاران خااوا هادی میشور ک قار ب وکنمین
شرادی وحصیل برا فرزاران خکور ر خکا ج از وسکتا
ایستنر .ادن امر خکور ر اکادین فکتن سکطح سکوار ر
وسکتاها ااحیک و اااادککرا هکا ااشکی از آن مکؤثر

اادککرا ر سککطح وستاهاسککت؛ ولککی اگککر بخککواهی
و کعیت اادککرا شکاخصهککا ا بک صککو رهسککتاای
بر سککی کنککی  ،مککیوککوان چنککین بیککان کککرر ک ک از 1
رهستان مو ر مطالع ونها رو رهستان خسود و زدرآب
میااگینی باالور از حکر مطلکوب را اکر و سک رهسکتان
ادزرخواسککت غربککی ،ادزرخواسککت شککرقی و ربیککران
میککااگینی اککادینوککر از حککر ارمککا را اککر .همچنککین
اادککرا وردن رهسککتان ر سککطح شهرسککتان رهسککتان
خسود با میااگین 9/617و رهستان ربیران با میکااگین
 1/106اااادرا وردن رهسکتان ازاظکر و کعیت اادکرا
است.

است.
کاهش جمعیت ر وستاها کوهستاای ااحی  ،بسکیا
شردرور از وسکتاها رشکتی اسکت .شکرادی اقلیمکی،
هیکر ولوژدالی و امنیککت ر گیشککت موجکب شکره کک
بخش مهمی از جمعیت ر اواحی کوهسکتاای متمرککز
شوار؛ ولی ر حا حا ر ادن سالواتگاهها بخش عمرها
از جمعیت خور ا از رست رارهاار .وخلیۀ جمعیتی ادن
سالواتگاهها ،ب عنوان دک واکر ر کشکو و حتکی ر
بخشهادی از جهکان ر آمکره اسکت .ا وهاعکا اگرچک
عاملی مهک ر شکاللگیکر اولیکۀ وسکتاها محسکوب
میشرار؛ ولی ب عنوان د عامل محرورکننرۀ ووسکعۀ
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کالبر وستا ایز محسوب میشوار .همچنین دالکی از
عوامل مؤثر ردگر ر استقرا سالواتگاهها وستادی ر
اواحی ااهموا کوهستاای ،ااگیزۀ امنیت بکوره کک ادکن

احمدی ،شیاکوه؛ تاوکلی ماتیای .)9111( .اربیاابی و سانیش
پایداری محله ها در شها سادشات .میلاۀ جغاافیاا و اماایش
شهای -منطقهای ،شمارۀ  ،11صص .911-971

ااگیزه با ووج ب فکراه بکورن اسکبی امنیکت ر میکان
جماعا وستادی ،وا حر زدار اگ باخت است.
اقراما اسنبیره ر جهتِ شر محصوال کشکاو ز ،
موجب بهرهبررا ها بی ود از منکابع آب و خکاك و
وخردب برخی از ادکن منکابع بکوره و چنکین عملالکرر
موجب اااادرا کشاو ز شره ،ب احو کک برخکی از
اثرا چنین فتا غیرقابلجبران شره است.

اکبایان رونیزی ،سیدرضا؛ شیخ بیگلو ،رعناا .)9111( .تحلیال و
اولویت بندی پایداری اجتماعی محیطهاای روساتایی :مطالعاۀ
موردی دهستان قلعه بیابان داراب .میلاۀ جغاافیاا و پایاداری
محیط ،شمارۀ  ،97صص .11-17

ادن ااوهش اتادج وحقیقا ایشین ازجمل اجتمکاعی و
همالا ان ( )0979ا وندیر مکیکنکر؛ ولکی وهکاو ادکن
ااوهش با ااوهش اجتماعی ر ادن است کک عکتوهبکر
س بُعر محیطی ،اقتصار و اجتماعی کک ر اکاوهش
اجتماعی ب آن ارراخت شره است ،رو بُعکر کالبکر و
رسترسی ایز مو ر بر سکی قکرا گرفتک اسکت .وهکاو
ردگر ادن ااوهش با ااوهش اجتماعی ر ادن است کک
و عیت اادرا رهستانها ا جراگااک ر ومکام ابعکار
بر سی کرره؛ اما ر ااوهش اجتماعی ونثیرا س بُعکر
اجتماعی ،اقتصکار و زدسکتمحیطکی ا بکر وسکتاها
سنبیره است.
تقدیر و تشکر
ادن اروژه ر قالب طر ااوهشی با شما ه 76-16179
و با استهاره از اعتبا ا ااوهشکی رااشکگاه سیسکتان و
بلوچستان اابکام شکره اسکت کک بردنوسکیل از حکوزه
معاوات ااوهشی رااشکگاه بابکت وکامین ادکن اعتبکا ا
وشالر می امادی .
منابع
اجتماعی ،بابک؛ غفاری ،سید رامین؛ جااوری ،مییاد؛ نیا پاور،
بهااا  .)9111( .ساانیش پایااداری ساکونتگاههااای روسااتایی
(مطالعۀ موردی ساکونتگاه هاای روساتایی فیاوبابااد فاار ).
فصلنامۀ انیمن جغاافیای ایاان ،دورۀ جدید ،سال  ،91شامارۀ
 ،11صص .171-111

بستانی ،علیاضا؛ جوانی ،خدییه .)9111( .اربیابی پتانسیل هاای
گادشااگای ب ااش رسااتاس بااا اسااتفاده اب رو تحلیاال
سلسله مااتبی .فصلنامۀ علمی-پژوهشی گادشاگای و توساعه،
دورۀ  ،1شمارۀ  ،9پیاپی  ،7صص .117-111
رمیان نژاد ،یاسا؛ رکن الدین افت اری ،عبدالاضاا و پوراااهای،
مهدی ،)9111( ،سنیش نگاشی اثاات گادشگای ساحلی باا
توسعه پایدار روستاهای ساحلی استان گاینن ،میلاه اماایش
جغاافیایی فیا ،سال ،1شماره ،11صص.911-911
ریاحی ،وحید؛ عزیزپور ،فاهاد؛ نوری ،اذر .)9111( .تحلیل سطح
پایااداری محیطاای سااکونتگاههااای روسااتایی در شهاسااتان
خامدره .فصلنامۀ راهبادهای توسعۀ روستایی ،جلد  ،1شامارۀ
 ،1صص .911-971
سلیمانی ،معصومه .)9111( .تبیاین عوامال ما ثا باا ناپایاداری
ساکونتگاههاای روساتایی :منطقاۀ ماورد مطالعاه شهاساتان
فادو  ،پایاننامۀ دکتای ،جغاافیاا و باناماهریازی روساتایی،
دانشگاه فادوسی مشهد ،مشهد.
ساالیمانی ،معصااومه؛ بااوذرجمهای ،خدییااه؛ جااوان ،جعفااا؛
عنابستانی ،علیاکبا .)9111( .تبیین عوامل م ثا با ناپایاداری
سکونتگاه های روستایی در ایاان .میلۀ پژوهش و باناماهریازی
روستایی ،سال  ،1شمارۀ  ،1پیاپی  ،99صص .19-18
شااایان ،محساان؛ تقدیساای ،احمااد .)9111( .تحلیاال ارتبااا
کشاوربی با توسعۀ روستایی در شهاستان برّیندشات فاار .
میلۀ مطالعات بانامه ریزی ساکونتگاههاای انساانی ،ساال ،99
شمارۀ  ،11صص .19-11
صادقی چم چنگای ،سالیمان؛ تقدیسای ،احماد؛ صایدایی ،ساید
اسکندر .)9111( .تاثثیا تناو اقتصاادی باا پایاداری ناواحی
روستایی :مطالعۀ موردی نواحی روستایی شهاستان شاهاکاد.
میلۀ پژوهش و بانامه ریزی روستایی ،سال  ،1شمارۀ  ،1پیاپی
 ،91صص .11-17
صااادقی ،حیاات الااه؛ صاایدایی ،سیداسااکندر؛ قبااادی ،شااادی
وصالحی ،مایم .)9111( .اربیابی عملکاد نهادها و سابمانهای
ماتبط با پایداری روستاها :مطالعاۀ ماوردی ب اش دهادب در

911
شهاستان ایذه .فصلنامۀ اقتصاد فیا و توسعۀ روساتایی ،ساال
 ،1شمارۀ  ،1پیاپی  ،91صص .991-911
عامای سیاهویی ،حمیدرضا؛ رستم گورانی ،ابااهیم؛ بیاانونادباده،
مایم .)9111( .سنیش درجۀ پایداری و توساعۀ روساتایی در
ب ش شاهاب شهاساتان قشام .فصالنامۀ نگاا هاای ناو در
جغاافیای انسانی ،سال  ،1شمارۀ  ،1صص .911-977
علوی ،ساید علای؛ پاور اااهای ،مهادی؛ صاابای ،عبادالمطل .
( .)9111الزامات توسعۀ پایدار و اربیابی توسعۀ پایدار محلهای
(مطالعااۀ مااوردی :محلااۀ اکباتااان منطقااۀ  1تهاااان) .میلااۀ
پژوهشهای جغاافیای انسانی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،9صص .91-11
فامانداری شهاستان برین دشت ،)9111( ،واحدامار و اانعات.
کایمی ،فاباد؛ احمد وناد ،مصاطفی .)9111( .وضاعیتسانیی و
اولویتبندی شاخص های توساعۀ پایادار در مناااو روساتایی
(مطالعۀ موردی :ب ش ماکازی شهاساتان بویااحماد) .میلاۀ
پژوهشهای روستایی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1صص .111-111
لطیفه ،ناهید؛ جهانی ،مهدی؛ جعفاای ،وحیاد .)9111( .عوامال
اقتصادی م ثا با ناپایداری ساکونتگاههاای روساتایی :مطالعاۀ
موردی روستاهای شهاستان دماوند .فصلنامۀ روستا و توساعه،
سال  ،91شمارۀ  ،9صص .919-919
ملکی،کیوماث؛ قنبای ،یوس ؛ شاایان ،محسان؛ شافاعتی ،اربو.
( .)9111ساانیش ضااای عماااانپااذیای روسااتاهای باازر
شهاستان روانسا .فصالنامۀ تحقیقاات جغاافیاایی ،ساال ،11
شمارۀ  ،1پیاپی  ،997صص .81-911
هدایتی مقدّ  ،بهاا؛ صیدایی ،سیداسکندر؛ نوری ،سیدهدایت اهلل.
( .)9111سنیش میزان پایداری نواحی روستایی با استفاده اب
تکنیک های تصامیم گیاای چناد شاخصاه (مطالعاۀ ماوردی:
روسااتاهای شهاسااتان فنورجااان) .میلااۀ جغاافیااا و توسااعۀ
ناحیهای ،سال  ،91شمارۀ  ،9پیاپی  ،11صص .19-991
یاری حصار ،ارسطو؛ بدری ،سیدعلی؛ پورااهای ،مهادی؛ فاجای
سبکبار ،حسنعلی .)9111( .بارسی و تبیاین فاایناد انت ااب
نماگاهای سنیش و اربیابی پایداری سکونتگاههاای روساتایی
حوبۀ کنن شهای با تثکید با کننشها تهاان .میلۀ جغاافیا و
توسعه ،شمارۀ  ،11صص .917-918
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