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 چکيده

در ابعواد  ای پايدار، توسعه به تحقق بخشی تواند بامی، سيستمیروستايی بر مبنای نگرشی  هایی محيطی سکونتگاهپايدار  
نيازمنود توجوه بوه عناصور و      ،چنين هدفی دستيابی به .معنا شودنواحی روستايی ی در طيمح ستيزمختلف اجتماعی، اقتصادی و 

سونجش و تحليول عوامول پايوداری      هودف  بوا پوژوهش حاضور    .پايداری است هایشاخصی در قالب مجموعه گااراثرعوامل 
معيواره و   چنود  یريو گ ميتصوم ه فرآيند تحليل شبک های روستايی در سه بعد محيطی، اجتماعی و اقتصادی در چارچوبسکونتگاه

زنجوان  از اسوتان  خرمودره  تبيين پيوندهای بين عناصر و عوامل فعال و مؤثر در اين زمينه است كه در ناحيه روستايی شهرستان 
( روسوتا  09از )بواغ دره و سووكهريز    ، الونود، آبواد  رحموت روسوتای  چهار  از خانوار 017خانوار،  0010از مجموع  .استانجام شده

تفاوت  ،ها وزنيند انجام آن، پس از محاسبه آدر فر ومورد بررسی قرارگرفته گيری در دسترس، صورت نمونهشهرستان خرمدره به
در ايون   .اسوت  شوده نواحی روسوتايی ايون شهرسوتان مشوخص     و كالبدی  اقتصادی، ، اجتماعییدر ميزان پايداری ابعاد محيط

ای، تک نمونه Tی ها کيتکنه و ميدانی از طريق تهيه پرسشنامه و برای تحليل از صورت كتابخانی اطالعات بهآور جم پژوهش، 
داد كه پايداری محيطی در ناحيه مورد مطالعوه در سوطح نيموه    شده نشانپژوهش انجام. استاستفاده شده ويکور و تحليل مسير

و سوپس بوه ترتيوب ابعواد      توأثير كالبدی بيشترين  در بين ابعاد مختلف مؤثر بر پايداری محيطی، به ترتيب بعد. مطلوب قرار دارد
فرهنگوی و   –گوااری بوه ابعواد اجتمواعی     ضعف توجوه نظوام سياسوت   . اندرا داشته تأثيراقتصادی، اجتماعی و محيطی بيشترتن 

عوامل مؤثر بر اين وضعيت در دو بعد  نيتر مهمبرداری بدون برنامه و شتابان از مناب  توليد در عمل و بهره ژهيو بهی طيمح ستيز
. ی تأكيود دارنود  طو يمح ستيز ژهيو بهفرهنگی  –ای بر پايداری اجتماعی ی در اسناد برنامهزير برنامهكارگزاران نظام . ماكور است

 .توجه بودبی( بدون آموزش الزم)از مناب   شتابانی بردار بهرهالبته، در اين ميان نبايستی به نقش روستاييان در 

 

 .مناطق روستايیپايداری محيطی، توسعه پايدار روستايی،  :های كليدیواژه

                                                                                                                                                         
 .جغرافيايی، دانشگاه خوارزمی، تهران، دانشکده علوم گروه جغرافيا و برنامه ريزی روستايی دانشيار -  

 .، دانشکده علوم جغرافيايی، دانشگاه خوارزمی، تهرانگروه جغرافيا و برنامه ريزی روستايی استاديار -  
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 مقدمه

و وقووع   سوو  کو غيراصوولی از يو   هيرو یببرداری ، افزايش نيازها و بهرهها تيفعالروند رو به تزايد جمعيت، توسعه 
هوای پايوداری منواب     شواخص ی ازسوی ديگور، شوناخت پتانسويل و    نيب شيپخسارات ناشی از عوامل طبيعی غيرقابل 

گيوری در حفاظوت و   ی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه را برای تصوميم شناخت بوم –ی طبيعی ها انيبنمحيطی اعم از 
 موردم  هوای نموودن ظرفيوت   پايدار با تقويوت  توسعه امروزه، در بحث. اندينما یماستفاده بهينه و پايدار مناب  ضروری 

 هوای نسل امنيت تأمين به توجه با، آن از بهينه استفاده و مناب  مديريت برای مناسب هایشيوه اتخاذ محلی؛ از طريق

سوازی و حکمرانوی خووب بورای مهوار و اجتنواب از       مناب  و همچنين آموزش و آگاه به عادالنه و آتی، دسترسی فعلی
 (.0110، 0پاراساد)شود ها تالش میمخاطره

چارچوبی برای تبيين و شناخت روند توسعه اقتصادی، اجتمواعی   عنوان هبدهه گاشته، مفهوم توسعه پايدار طی سه
هوای توسوعه   كه مفهوم پايداری يک پايگاه انديشه بورای توالش   شده مطرحو مديريت مناب  طبيعی در سرتاسر جهان 

اسوت  آورده وجود بهشدن شرايط  تر ميوخی از آگاهدليل برقراری ارتباط بين جوام  انسانی و محيط طبيعی به منظور به
كوه  وجوود دارد   ی عموده محلی مشکالت وح خرد وعنوان سطدر سنجش پايداری مناطق روستايی به(. 0019فراهانی، )

 اكثراًها، اين شاخص .(0110، 0ريلی) استباال به پايين  ی ازبر اساس رويکرد ،های موجود شاخص ترين آن تعيينمهم
موورس و  ) انود  شوده  یطراح يدارها از مفهوم توسعه پا بر اساس درک آن، (نف  یسسات ذؤم يژهو به)نفوذان  یذ وسيلهبه

 (.0119، 0فراسر

هايی همچون؛ سالخوردگی جمعيت روسوتايی و كواهش جمعيوت، نبوود امکانوات      در اين ميان، مشکالت و چالش
ی روستايی، عدم امنيوت شوغلی و   ها حوزهی اجتماع وسعه اقتصادی اشتغال و ركود توليد، عدم پايداری و استمرار در تو

ی باالی بخش كشاورزی و نابسامانی بخوش بازاريوابی آن، نبوود خلوق     ريپا سکيردليل درآمدی، پايين بودن درآمد به
ی نو اشتغال در بخش كشاورزی، عدم توجه به نقش زنوان در فراينود توسوعه، عودم انتقوال منواف        ها فرصتها و ايده

-ی مختلف، تبعيض بين جوام  شهری و روستايی در بهرهها فرصتعمومی به مناطق روستايی، نابرابری دسترسی به 

در . كاركرد اين عرصه زيستی هستنددادن عوامل ناپايداری و از دست نيتر مهممندی از امکانات زيربنايی و اجتماعی، 
های متعددی نظير مهاجرت فزآينده ساكنان و به تب  آن كواهش جمعيوت روبورو    نتيجه اين وضعيت روستاها با چالش

هوای مختلوف   های روستاها، شناخت و تحليل شاخصها و ضعف، برای آگاهی از وض  موجود توانايیرو نيا از. اندشده
، در (پايداری يوا ناپايوداری  )تواند؛ ضمن، ايجاد آگاهی از وضعيت موجود منطقه ی روستايی میهادر پايداری سکونتگاه

 .ها مؤثر باشدی اين سکونتگاه توسعهريزی برای گيری نظام برنامهجهت

-در پژوهشی با عنوان سنجش پايداری اجتماعی زنان، به تدوين شاخص( 0051)سالمی و همکاران  ارتباط  نيا در

بندی پايداری با استفاده از مدل موريس پرداخته و نتايج تحقيوق بيوانگر عودم    وار و سطحستفاده از رويکرد اندامها با ا

                                                                                                                                                         
1- Prasad 

2- Riley 

3- Morse and Fraser 
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در منطقه الگاوره پرتغال با استفاده از منطق فوازی و بوا   ( 0101)كناويس . استهای منطقه بودهپايداری همه دهستان
در  سوت يز طيمحاساس دانش تخصصی برای ارزيابی سالمت های متنوع به طراحی يک سيستم بر از شاخص استفاده

كه بر اساس منطق فازی سيستم پتانسويل موورد نيواز را بورای بررسوی       دهد یمنواحی پرداخته كه نتايج حاصل نشان 
 .ی دارا استطيمح ستيز عدالت بهمربوط 

های متعودد در ابعواد   كشاكششهرستان خرمدره در شرق استان زنجان از جمله نواحی روستايی كشور است كه با 
های مرتعی دارای پوشش گياهی مناسب، درصد بواالی بيکواری   رويه دام، كمبود زمينچرای بی. رو استبهمختلف رو
ويوژه  بواری را بورای روسوتاها بوه    تداوم اين شرايط، پيامدهای زيان. هستند ها آنكمبود آب از جمله  و 1/01به ميزان 

 ی و غيره و برای شوهرهای ناحيوه و اسوتان و حتوی كشوور،     طيمح ستيزيی روستاها، تخريب نابودی مناب  توليد، ميرا
شناسايی، تحليل و ارزيابی وضعيت روستاها در چارچوب ارزيابی پايداری محيطی . دنبال داردامنيت غاايی را به كاهش

گيری توسعه را برای ارتقای جهتتواند با تعيين وضعيت پايداری و عوامل مؤثر بر آن، كه هدف اين پژوهش است، می
 :ی زير استها سؤالدنبال پاسخ به بر اين اساس، پژوهش حاضر به. دهدقراركيفيت محيطی روستايی مورد بازنگری 

در چه وضوعيتی از پايوداری   ( ی، اجتماعی و اقتصادیشناخت بوم –طبيعی )روستاهای مورد مطالعه در ابعاد مختلف 
 قرار دارند؟

 ؟های روستايی ناحيه مورد مطالعه، كدامندبر پايداری سکونتگاه مؤثرعوامل اصلی 

اسودی و  )گوردد  پايداری به يک تالش مداوم برای حفظ توانايی بقا و جلوگيری از شکست و انقراض اطالق موی 
ود مردم آن كه خ تنها در بعد اكولوژيکی آن؛ بلکه استمرار حركت رو به جلوپايداری استمرار حركت، نه(. 0011نادری، 

همچنين، پايداری يعنی قابليت يک حالوت يوا فرآينود    (. 0010الدين افتخاری و فيروزنيا، ركن)دهند، است را انجام می
-ها و دغدغهمفهوم پايداری براساس آنچه تشريح شد، بازتاب نگرانی .(0017آسمانی، ) معين برای بقای نامحدود است

نخسوتين مرجو  دربواره    (. 0017كامکوار و دامغوانی،   )ر در اين وضعيت است ها نسبت به وضعيت موجود و ايجاد تغيي
 (. 0017رضوانی، )شود می پايداری به امپراتوری روم نسبت داده

 (.0550، 0لوی و گريود  )اندازها توان در قالب مفاهيم متنوعی چون بيان چشمدرباره پايداری را می شده ارائهتعاريف 
خطور  سووی آينوده بهتور، بوه    ، توسعه اخالقی، بازسازماندهی اجتماعی، فرآيند تحول به(0515كالرک، ) هاتبادل ارزش

احتورام بوه اطالعوات و    های جديد، ، توانمندسازی مردم، ايجاد ظرفيت(0071صرافی، ) ستيز طيمحنيانداختن كيفيت 
رسانيدن انسان به مرحله رضايت از زندگی خويش و ( 0557، 0ابراهامسون)  ها و اطالعاتدانش بومی، افزايش آگاهی

ی ايوده   كننوده  نيوي تبنووعی  تلقی كرد كه همگی بوه ( 0111، 0دابی) هافرصتآزادی انتخاب و برابری در دسترسی به 
 های آتوی هسوتند  های حاضر با در نظر گرفتن نيازهای نسلمحوری توسعه پايدار، يعنی برآورده ساختن نيازهای نسل

                                                                                                                                                         
1- Lee and Greed 

2- Abrahamson 

3- Dobie 
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  (.0101، 0تانگوای و همکاران)

از منواب  طبيعوی    هيو رو یببرداری و بهرههای محيط طبيعی، حاكميت ديدگاه فن محوری توجهی به محدوديتبی
ای مواجه شوود؛ بوه عبوارتی    ی عديدهطيمح ستيزموجب شد تعادل اكوسيستم جهانی بهم بخورد و جهان با مشکالت 

، موديريت محيطوی،   ستيز طيمحرساند كه ضرورت كنترل مناب ، حفظ  بوم ستيزآسيبی به  چنان نآتوسعه مهار نشده 
، توسعه سان نيبد. از برداشت از توسعه را مطرح ساخت دنظريتجدو سرانجام  ستيز طيمحبا تنظيم مجدد رابطه انسان 

و انسان با انسوان از سووی ديگور شوکل      سو کپايدار مشتمل بر تنظيم و سازماندهی كنش متقابل انسان و محيط از ي
 (.0019فراهانی، )گرفت 

اسوت كوه هور تعريوف بورای       های مختلف تعريف شوده ديدگاهمفهوم توسعه و توسعه پايدار و پايداری، تاكنون از 
در يوک تعريوف، توسوعه پايودار،     . (0101، 0وينوگراد و فوارو ) اند رفته كار بههای مختلفی مقصود خاصی بوده و در حوزه

درتعريوف  (. 0551، 0اندرسوون و ودرو ) است شده  فيتعرهای محلی ها و افزايش ظرفيتپايریاز آسيب كاستن نديفرآ
ی برای حداكثر سازی رفاه انسان فعلوی  طيمح ستيزاجتماعی و ، تلفيق اهداف اقتصادی معنایديگری توسعه پايدار به

، 1سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)باشد شان مینيازهایهای بعدی برای برآوردن زدن به توانايی نسلبدون آسيب
پايدار هدف آرمانی كليه جوام  است، اصطالح توسعه معطوف به ارتقای سطح وكيفيت زندگی افوراد و   هتوسع(. 0110

 (.0017متوسلی، )ی بشر دارد ها نسلبهبود رفاه جامعه است و پايداری آن اشاره به استمرار اين فرايند درطول 

منظوور دسوتيابی بوه    مفهوم مديريت يکپارچه پايداری اكولوژيکی و توسعه اقتصادی، اجتمواعی بوه  وسعه پايدار بهت
های نظری و علمی در زمينه توسعه پا به عرصه انديشه و عمل دهه چالشباشد كه پس از پنجبهبود شرايط انسانی می
ی در سطح جهانی و كاهش عمومی سطح زنودگی موردم   با بروز ضايعات زيست محيط. است در جوام  انسانی گااشته

در سطح بوين   00قرن عنوان دستوركار در طی چند دهه گاشته رهيافت توسعه پايدار از سوی سازمان ملل مطرح و به
 (.0010، همکاران وموسی كاظمی )ای و محلی تعيين شد المللی منطقه

 (گانبا اصالح نگارنده)اصول نگرش ها قديم و جديد به پايداری محيطی  . جدول 

 اصول نکرش جديد                                                                                                      اصول نکرش قديم
 .می گاارند تأثيرعمليات صورت گرفته بر پايداری                             .          اقدامات جامعه با نگرش تسلط بر محيط صورت می گيرد

 .نگاه بلند مدت و جهانی به مناب .                                                                              نگاه كوتاه مدت و محلی به مناب 
 .محيط دارای كاركردی بيولوژيکی و اكولوژيکی است.                                           استمحيط دارای كاركردهای مکانيکی و شيميايی 

 .محيط سيستم است و تفکركالن نگر می طلبد.                                        محيط مجرد است و مسائل آن با تفکرجزنگرتبيين می شود
 .محيط پوياست.                                                                                                       محيط ايستاست
 .علوم اجتماعی.                                                                                                          علوم طبيعی

 .به پايداری محيط زيست توجه می شود                                                                        .کرد محيط زيست توجه می شودبه عمل
 0110جين و های، 

                                                                                                                                                         
1- Tanguay et al 
2- Winograd and Farrow 

3- Ander Son and Woodro 

4- OECD 

file:///C:/Users/bcz/Downloads/تحلیل%20سطح%20پایداری%20محیطی%20اصلاح%20شده.docx
file:///C:/Users/bcz/Downloads/تحلیل%20سطح%20پایداری%20محیطی%20اصلاح%20شده.docx
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ارزيابی پايداری ابوزاری اسوت   . در ارتباط با اهداف است تأثيرمند عملکرد، كارايی و ارزيابی پايداری تحليل نظام  
چه اقوداماتی را بايود يوا نبايود در      ها آنگااران كمک كند تا تصميم بگيرند كه سازان و سياستتواند به تصميمكه می

و اجتمواعی   -های محيطوی های پايداری تركيبی از شاخصشاخص. ای پايدارتر انجام دهندتالش برای ساختن جامعه
كنود و بوا   ی میريگ اندازهی را طيمح ستيزاجتماعی و –ی اقتصادی ها نظامهای پايداری پيوند معرف. اقتصادی هستند

 (.0019فراهانی، )كنند نگری شرايط حاكم بر يک ناحيه جغرافيايی را ارزيابی میآينده

 

 
 مدل مفهومی تحقيق.  شکل 

 

 هامواد و روش

های آوری اطالعات، از روشبرای جم . است گرفته ها به شيوه پيمايشی انجامدادهآوری اين پژوهش از نظر جم  
روسوتای  09جامعوه آمواری پوژوهش، تموامی خانوارهوای      . ای و ميدانی، ابزار پرسشنامه اسوتفاده شوده اسوت   كتابخانه

 :اندشهرستان خرمدره هستند كه بر اساس مراحل زير انتخاب شده
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 موردمطالعهی وضعيت پايداری روستاهای ها معرف . جدول 

 متغيير  ابعاد سيستم

 یطيمح ستيز
 مناب  و خدمات

 ستيز طيمح

 یآبسرانه اراضی 
 های خوب و پر بازدهدرصد زمين

 شيرين آبذخاير 
 درصد اراضی مرتعی

 تعداد چاه به مساحت اراضی كشاورزی
 درصد مرات  مديريت شده به كل مرات 

 تراكم دام در مرت 
 شده حفاظتدرصد مناطق 

 ميزان استفاده از كود شيميايی
 ميزان استفاده از افت كشها

 كيفيت كالبدی كالبدی

 ها گسلدرصد روستاهای واق  در حريم 
 ی ابنيهساز مقاوماعتبارات هزينه شده برای 

 0های درجه درصد راه
 درصد اعتبارات هزينه شده برای جلوگيری از سيل

 استانداردميزان مسکن غير 

 اجتماعی
 پايداری اجتماعی
 ظرفيت نهادی

 درصد سواد زنان
 درصد سواد مردان
 درصد سواد كل
 نرخ رشد جمعيت

 درصد انسجام اجتماعی
 درصد رضايت از عملکرد نهادها
 ميزان ماندگاری در روستا
 درصد دسترسی به خدمات
 نرخ مهاجرت فرستی

 تعداد آموزشگاه به هر هزار نفر
 ساكن در هر واحد مسکونی نسبت خانوار

 یردولتيغ یها تعداد تشکل
 ميزان مشاركت اقتصادی در روستا

 پايداری اقتصادی اقتصادی

 نسبت درامد به هزينه خانوار
 فشار تحتی اريآبنسبت اراضی دارای شيوه 

 ضريب تنوع شغلی-
 درصد رضايت از شغل

 درصد دسترسی به بازار جهت فروش محصول
 محصوالت كشاورزینسبت ضايعات 

 راندمان توليد در واحد سطح
 درصد مالکيت مسکن

 سرانه اتاق
 عمومی ونقل حملدسترسی به وسايل 

 (0050، ستيز طيمح؛ سازمان حفاظت 0019؛ فراهانی، 0050 یپورطاهربدری و  ،0011جهاد كشاورزی : )منب 
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 :مورد توجه قرار دادهای ارزيابی، گروه پژوهش منطق علمی زير را برای تعيين شاخص

 شاخص انتخاب شدند؛ 009با بررسی ادبيات موضوع، در ابتدا   

گرديد در اين زمينه، از تکنيک دلفوی   ، اقدام به سنجش روايی و پايايیها شاخصسازی با توجه به ضرورت بومی 
 .اخص انتخاب شدندش 01 ارزيابی نهايی، در استفاده شد؛( 719/1ضريب )و آلفای كرونباخ ( اخا نظر خبرگان)

ی ويکوور و تحليول   ها کيتکنو ( یا نمونهتی تک ) T-test نآزمو برای سنجش پايداری و تحليل عوامل مؤثر، از 
 .استبوده SPSS افزار نرمابزار تحليل در اين پژوهش . شدمسير استفاده

 

 0050ی كشور،بردار نقشهسازمان : منب 

 موقعيت شهرستان خرمدره در استان زنجان . شکل 

 

در  كيلوومتر  117ره بوا مسواحت   دشهرستان خرمو . استتحقيق حاضر در روستاهای شهرستان خرمدره انجام شده
مركز اسوتان  كيلومتری  19كيلومتری ابهر و  9ر فاصله شهر خرمدره، مركز شهرستان د. قرار دارد زنجانمشرق استان 
روسوتای دارای   09بوا  و الونود   آبواد  رحمتهای شهرستان دارای يک بخش، دو دهستان به نام اين. استاستقرار يافته

 اسوت دهشو جزو شهرستان ابهر بوده و در اين سال شهرسوتان مسوتقل    0077تا سال . سکنه و يک نقطه شهری است
 10171ن خرمودره  جمعيوت شهرسوتا   0051بر اساس سرشماری سال  (.0011ی استانداری زنجان، زير برنامهمعاونت )

در بوين روسوتاهای    .باالترين ميزان تراكم نسبی جمعيت را در سطح استان به خود اختصواص داده اسوت   كه نفر بوده
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مركوز  )خانوار بودنود   701و  091، 71، 010ترتيب دارای و سوكهريز به آباد رحمتشهرستان روستاهای الوند، باغ دره، 
بور اسواس آموار، از كول شواغلين      . اسوت  كشاورزی روستايی ناحيه مورد مطالعهفعاليت غالب نقاط  (.0051آمار ايران،

درصد نيز در بخش خدماتی  0/01درصد در بخش صنعت و  1/0درصد در بخش كشاورزی  0/70روستايی شهرستان، 
 .و كارگری مشغول هستند

 نتايج و بحث

درصد زن؛ بور   1درصد مرد و  51گويان بر اساس سن، پاسخ دهد یمپرسشنامه نشان  017های توصيفی از بررسی
راهنمايی و متوسطه  1/09ابتدايی،  7/1درصد دارای سواد خواندن و نوشتن،  0/19درصد فاقد سواد،  0/07اساس سواد 

درصود دارای   0/05درصد دارای شغل فصلی،  0/19درصد دارای شغل دائم،  1/9باالتر از ديپلم؛ بر اساس شغل  0/0و 
همچنوين، ميوانگين سونی    . درصد نيوز دارای تركيبوی از مشواغل فصولی و روزموزد هسوتند       5/5ل روزمزدی و مشاغ

 .باشد یمنفر  0/9سال و ميانگين بعد خانوارهای مورد بررسی نيز برابر  0/00برابر  دهندگان پاسخ

 سنجش سطح پايداری محيطی نقاط روستايی

و سوكهريزک  آباد رحمتارزيابی پايداری روستاهای الوند، باغ دره، گرديد، برای ی بيانشناس روشطور كه در همان
 :شرح زير استارزيابی بر اساس مدل مزبور به فرايند. از تکنيک ويکور استفاده شد

ی و كالبودی تقسويم شود و بورای هور يوک از ابعواد از        طيمح ستيزبعد اجتماعی، اقتصادی و  1ابعاد پايداری در  
و ( سوطرها )هوا  گيوری كوه متشوکل از گزينوه    گرفتوه و مواتريس تصوميم   تحقيوق بهوره   های متناسب باهدف شاخص
 (.0جدول )كدگااری گرديد  شاخص 01است در  مطالعه موردروستاهای ( هاستون)های  شاخص

 (:1جدول )است ی اين ماتريس پرداخته شدهساز نرمالگيری به پس از تشکيل ماتريس تصميم -0

(0)     
   

       
   

 

در ايون  . اسوت صورت گرفته با روش دلفی (w)ها دهی شاخصگيری، وزنی ماتريس تصميمساز نرمالپس از  -0
روسوتايی محودوده موورد     ريوزی كشاورزی و برنامه حوزه متخصصان از نفر 07 از سوی پژوهش یها شاخص دهیوزن

ها، ماتريس نرمال شوده در وزن  دهی شاخصوزن پس از. استشهرستان خرمدره تعيين شده مطالعه در مركز استان و
بندی توسعه يافتگی روستاهای مورد مطالعه ضرب شده و ماتريس نرمال وزنی های مؤثر در سطحآمده شاخصدستبه
 .(9جدول )است دست آمدهبه

باالترين ی روستاهای مورد مطالعه در اين مرحله افتگي توسعهی مؤثر در ها شاخصمشخص شدن وزن  از پس -1

fiارزش 
fiترين ارزش و پايين +

گيری با اسوتفاده از فرموول زيور اسوتخراج شوده اسوت       از ماتريس تصميم تواب  معيار -
 (.1جدول )
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 (گيریماتريس تصميم) موردمطالعههای پايداری در دهستان های خام مربوط به شاخصماتريس داده . جدول 

 هاشاخص
 روستاها

 باغ دره آباد رحمت الوند سوكهريز

 
 

 یطيمح ستيزبعد 

 

 0/0 01/0 99/0 10/0 یآبسرانه اراضی 
 99/0 01/0 1/0 71/0 و پر بازده ای خوبهدرصد زمينه

 1/0 1/0 1/0 0/0 شيرين آبذخاير 
 99/1 01/0 1/0 1/1 درصد اراضی مرتعی

 07/0 11/0 19/0 17/0 تعداد چاه به مساحت اراضی كشاورزی
 15/0 09/0 19/0 11/0 مرات  مديريت شده به كل مرات درصد 

 70/0 00/0 5/0 17/0 تراكم دام در مرت 
 19/0 09/0 59/0 01/0 درصد مناطق حفاظت شده

 50/0 00/0 1/0 1/0 ميزان استفاده از كود شيميايی
 99/0 09/0 51/0 01/0 ميزان استفاده از افت كشها

 بعد كالبدی

 0/0 1/1 1/0 1/0 ها گسلدرصد روستاهای واق  در حريم 
 5/1 1/00 0/1 0/01 اعتبارات هزينه شده برای مقاوم سازی ابنيه

 0/0 10/0 1/0 70/0 0های درجه درصد راه
 70/1 1/0 0/0 09/0 درصد اعتبارات هزينه شده برای جلوگيری از سيل

 1/0 1/0 1/0 0/0 ميزان مسکن غير استاندارد

 بعد اجتماعی

 5/10 1/19 7/11 0/15 درصد سواد زنان
 0/11 1/11 0/11 1/70 درصد سواد مردان
 17/10 11/17 00/19 00/71 درصد سواد كل
 0/1 0/0 19/1 1/0 نرخ رشد جمعيت

 9/15 1/97 1/90 1/10 درصد انسجام اجتماعی
 1/10 0/11 19 0/11 درصد رضايت از عملکرد نهادها
 07/0 10/0 71/0 01/0 ميزان ماندگاری در روستا
 70/0 11/0 19/0 11/0 درصد دسترسی به خدمات
 10/1 11/0 0/0 0/0 نرخ مهاجرت فرستی

 0/0 10/0 1/1 15/0 به هر هزار نفر آموزشگاهتعداد 
 01/0 11/0 10/0 10/0 نسبت خانوار ساكن در هر واحد مسکونی

 0/1 11/0 9/1 0/0 یردولتيغی ها تشکلتعداد 
 01/0 79/0 11/0 11/0 ميزان مشاركت اقتصادی در روستا

 بعد اقتصادی

 10/1 1/0 0/0 5/0 نسبت درامد به هزينه خانوار
 1/1 1/0 1/0 1/0 فشار تحتی اريآبنسبت اراضی دارای شيوه 

 70/0 11/0 19/0 11/0 ضريب تنوع شغلی
 50/0 10/0 19/0 15/0 درصد رضايت از شغل

 1/1 11/0 09/0 10/0 درصد دسترسی به بازار جهت فروش محصول
 00/0 11/0 9/0 10/0 نسبت ضايعات محصوالت كشاورزی

 10/0 11/0 59/0 0/0 راندمان توليد در واحد سطح
 01/0 11/0 00/0 00/0 درصد مالکيت مسکن

 10/1 10/1 70/1 11/1 سرانه اتاق
 99/0 09/0 59/0 01/1 نقل عمومیدسترسی به وسايل حمل و 

 .0050های تحقيق، افتهي :منب 
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 موردمطالعهمربوط به سنجش ميزان پايداری در محدوده  ها دادهماتريس نرمال شده  .4جدول 

 هاشاخص
 روستاها

 باغ دره آباد رحمت الوند سوكهريز

 یطيمح ستيزبعد 

 

 011/1 901/1 971/1 911/1 یآبسرانه اراضی 
 097/1 911/1 109/1 101/1 های خوب و پر بازدهزميندرصد 

 910/1 117/1 100/1 059/1 ذخاير اب شيرين
 091/1 115/1 191/1 010/1 درصد اراضی مرتعی

 091/1 901/1 901/1 977/1 تعداد چاه به مساحت اراضی كشاورزی
 951/1 109/1 099/1 010/1 درصد مرات  مديريت شده به كل مرات 

 011/1 111/1 101/1 199/1 تراكم دام در مرت 
 051/1 111/1 100/1 191/1 درصد مناطق حفاظت شده

 115/1 191/1 901/1 111/1 ميزان استفاده از كود شيميايی
 155/1 111/1 011/1 110/1 كشهااز افتميزان استفاده 

 بعد كالبدی

 710/1 051/1 110/1 050/1 درصد روستاهای واق  در حريم گسلها
 001/1 950/1 011/1 115/1 اعتبارات هزينه شده برای مقاوم سازی ابنيه

 079/1 175/1 171/1 100/1 0های درجه درصد راه
 090/1 911/1 110/1 110/1 درصد اعتبارات هزينه شده برای جلوگيری از سيل

 051/1 911/1 070/1 110/1 ميزان مسکن غير استاندارد

 اجتماعیبعد 

 179/1 151/1 911/1 900/1 درصد سواد زنان
 177/1 900/1 177/1 900/1 درصد سواد مردان
 175/1 910/1 151/1 901/1 درصد سواد كل
 010/1 919/1 011/1 790/1 نرخ رشد جمعيت

 151/1 911/1 901/1 100/1 درصد انسجام اجتماعی
 111/1 911/1 151/1 905/1 درصد رضايت از عملکرد نهادها
 000/1 101/1 110/1 911/1 ميزان ماندگاری در روستا
 100/1 911/1 190/1 110/1 درصد دسترسی به خدمات
 090/1 911/1 071/1 175/1 نرخ مهاجرت فرستی

 111/1 951/1 111/1 190/1 تعداد اموزشگاه به هر هزار نفر
 111/1 907/1 111/1 900/1 نسبت خانوار ساكن در هر واحد مسکونی

 111/1 105/1 071/1 717/1 های غير دولتیتعداد تشکل
 101/1 909/1 171/1 990/1 ميزان مشاركت اقتصادی در روستا

 بعد اقتصادی

 100/1 905/1 111/1 951/1 نسبت درامد به هزينه خانوار
 011/1 119/1 105/1 190/1 نسبت اراضی دارای شيوه ابياری تحت فشار

 100/1 911/1 190/1 110/1 تنوع شغلیضريب 
 150/1 109/1 070/1 911/1 درصد رضايت از شغل

 091/1 110/1 900/1 100/1 درصد دسترسی به بازار جهت فروش محصول
 090/1 019/1 110/1 790/1 نسبت ضايعات محصوالت كشاورزی

 095/1 915/1 019/1 100/1 راندمان توليد در واحد سطح
 910/1 119/1 917/1 911/1 مالکيت مسکندرصد 

 901/1 055/1 170/1 971/1 سرانه اتاق
 011/1 195/1 115/1 101/1 دسترسی به وسايل حمل و نقل عمومی

 .0050های تحقيق، افتهي :منب 
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 ها شاخصهای مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه به همراه وزن ماتريس نرمال شده وزنی شاخص .5جدول 

 وزن هاشاخص
 روستاها

 باغ دره رحمت آباد الوند سوكهريز

 یطيمح ستيزبعد 

 

 100/1 100/1 109/1 109/1 110/1 یآبسرانه اراضی 
 101/1 109/1 105/1 105/1 111/1 ی خوب و پر بازدهها نيزمدرصد 

 115/1 111/1 101/1 117/1 101/1 ذخاير آب شيرين
 119/1 100/1 105/1 119/1 101/1 درصد اراضی مرتعی

 111/1 100/1 100/1 100/1 100/1 تعداد چاه به مساحت اراضی كشاورزی
 110/1 111/1 110/1 110/1 111/1 درصد مرات  مديريت شده به كل مرات 

 117/1 100/1 111/1 111/1 105/1 تراكم دام در مرت 
 119/1 101/1 111/1 111/1 101/1 درصد مناطق حفاظت شده

 111/1 117/1 111/1 115/1 101/1 ميزان استفاده از كود شيميايی
 110/1 110/1 110/1 119/1 111/1 ميزان استفاده از افت كشها

 كالبدی

 100/1 111/1 101/1 101/1 110/1 ها گسلدرصد روستاهای واق  در حريم 
 111/1 100/1 100/1 100/1 109/1 ی ابنيهساز مقاوماعتبارات هزينه شده برای 

 109/1 101/1 101/1 101/1 110/1 0های درجه درصد راه
 110/1 110/1 110/1 111/1 111/1 درصد اعتبارات هزينه شده برای جلوگيری از سيل

 101/1 101/1 100/1 100/1 101/1 راستاندارديغميزان مسکن 

 بعد اجتماعی

 115/1 101/1 101/1 101/1 10/1 درصد سواد زنان
 100/1 100/1 100/1 100/1 101/1 سواد مرداندرصد 

 109/1 101/1 101/1 101/1 100/1 درصد سواد كل
 110/1 115/1 119/1 100/1 101/1 نرخ رشد جمعيت

 101/1 101/1 105/1 109/1 101/1 درصد انسجام اجتماعی
 100/1 100/1 100/1 101/1 101/1 درصد رضايت از عملکرد نهادها

 109/1 101/1 101/1 101/1 111/1 ماندگاری در روستاميزان 
 105/1 100/1 101/1 101/1 111/1 درصد دسترسی به خدمات
 117/1 101/1 101/1 105/1 101/1 نرخ مهاجرت فرستی

 105/1 109/1 110/1 107/1 110/1 به هر هزار نفر آموزشگاهتعداد 
 110/1 110/1 110/1 110/1 111/1 نسبت خانوار ساكن در هر واحد مسکونی

 111/1 119/1 110/1 111/1 111/1 یردولتيغی ها تشکلتعداد 
 105/1 101/1 100/1 109/1 119/1 ميزان مشاركت اقتصادی در روستا

 بعد اقتصادی

 101/1 101/1 109/1 101/1 101/1 نسبت درامد به هزينه خانوار
 110/1 111/1 111/1 111/1 10/1 فشار تحتی اريآبنسبت اراضی دارای شيوه 

 107/1 101/1 101/1 101/1 11/1 ضريب تنوع شغلی
 100/1 101/1 117/1 101/1 101/1 درصد رضايت از شغل

 100/1 101/1 107/1 100/1 101/1 درصد دسترسی به بازار جهت فروش محصول
 110/1 110/1 110/1 111/1 111/1 نسبت ضايعات محصوالت كشاورزی

 101/1 101/1 101/1 107/1 101/1 راندمان توليد در واحد سطح
 100/1 100/1 100/1 100/1 101/1 درصد مالکيت مسکن

 111/1 110/1 111/1 119/1 111/1 سرانه اتاق
 105/1 101/1 100/1 101/1 111/1 دسترسی به وسايل حمل و نقل عمومی

 .0050ی تحقيق، ها افتهي: منب 
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 هاشاخص و باالترين و پايين ترين ارزش Qi و Ri و Siهای در ماتريس تصميم گيری و محاسبه ضرب اوزان شاخص .6جدول 

-f*(max) f هاشاخص

(min) 
(f*-

f-) 

 روستاها

 باغ دره رحمت آباد الوند سوكهريز

 بعد زيست محيطی

 

 100/1 119/1 110/1 1 101/1 100/1 109/1 سرانه اراضی ابی

 101/1 111/1 11109/1 1 100/1 101/1 105/1 زمينهای خوب و پر بازدهدرصد 

 111/1 111/1 1 117/1 111/1 117/1 100/1 ذخاير اب شيرين

 119/1 111/1 1 119/1 117/1 119/1 100/1 درصد اراضی مرتعی 

 111/1 110/1 110/1 1 119/1 111/1 100/1 تعداد چاه به مساحت اراضی كشاورزی

 111/1 1 110/1 110/1 110/1 110/1 111/1 مرات  مديريت شده به كل مرات درصد 

 117/1 1 117/1 111/1 111/1 117/1 100/1 تراكم دام در مرت 

 119/1 1 119/1 119/1 111/1 119/1 101/1 درصد مناطق حفاظت شده

 111/1 119/1 111/1 1 110/1 111/1 101/1 ميزان استفاده از كود شيميايی

 110/1 110/1 110/1 1 110/1 110/1 119/1 ميزان استفاده از افت كشها

 كالبدی

 1 111/1 100/1 100/1 109/1 111/1 100/1 درصد روستاهای واق  در حريم گسلها

 111/1 110/1 115/1 1 109/1 111/1 100/1 اعتبارات هزينه شده برای مقاوم سازی ابنيه

 101/1 100/1 100/1 1 100/1 101/1 101/1 0درصد راههای درجه 

 110/1 110/1 110/1 1 110/1 110/1 111/1 درصد اعتبارات هزينه شده برای جلوگيری از سيل

 101/1 111/1 101/1 1 100/1 101/1 100/1 ميزان مسکن غير استاندارد

 بعد اجتماعی

 115/1 111/1 111/1 1 110/1 115/1 101/1 درصد سواد زنان

 100/1 111/1 100/1 1 110/1 100/1 100/1 سواد مرداندرصد 

 109/1 111/1 100/1 1 110/1 109/1 107/1 درصد سواد كل

 110/1 110/1 110/1 1 101/1 110/1 100/1 نرخ رشد جمعيت

 115/1 1 111/1 109/1 19/1 100/1 101/1 درصد انسجام اجتماعی

 100/1 111/1 117/1 1 110/1 100/1 101/1 درصد رضايت از عملکرد نهادها

 109/1 1 100/1 111/1 100/1 109/1 101/1 ميزان ماندگاری در روستا

 105/1 100/1 107/1 1 115/1 105/1 101/1 درصد دسترسی به خدمات

 117/1 111/1 111/1 1 100/1 117/1 105/1 نرخ مهاجرت فرستی

 111/1 110/1 110/1 1 101/1 110/1 107/1 تعداد آموزشگاه به هر هزار نفر

 110/1 1 110/1 1 110/1 110/1 110/1 نسبت خانوار ساكن در هر واحد مسکونی

 111/1 110/1 110/1 1 111/1 1 111/1 تعداد تشکلهای غير دولتی

 105/1 110/1 100/1 1 111/1 105/1 109/1 ميزان مشاركت اقتصادی در روستا

 بعد اقتصادی

 101/1 111/1 100/1 1 111/1 101/1 101/1 هزينه خانوارنسبت درامد به 

 110/1 110/1 110/1 1 119/1 110/1 111/1 نسبت اراضی دارای شيوه ابياری تحت فشار

 107/1 100/1 109/1 1 117/1 07/1 101/1 ضريب تنوع شغلی

 119/1 1 117/1 110/1 115/1 117/1 101/1 درصد رضايت از شغل

 100/1 101/1 117/1 1 115/1 100/1 100/1 به بازار جهت فروش محصولدرصد دسترسی 

 110/1 110/1 110/1 1 110/1 110/1 119/1 نسبت ضايعات محصوالت كشاورزی

 101/1 111/1 101/1 1 111/1 101/1 101/1 راندمان توليد در واحد سطح

 110/1 100/1 1 110/1 110/1 100/1 100/1 درصد مالکيت مسکن

 110/1 110/1 110/1 1 110/1 110/1 119/1 سرانه اتاق 

 105/1 100/1 101/1 1 100/1 105/1 101/1 دسترسی به وسايل حمل و نقل عمومی

 Si 111/1 091/1 011/1 001/1 

 Ri 109/1 101/1 100/1 105/1 

 .0050های تحقيق، يافته :منب 
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(0)                             

در  (نارضوايتی  شواخص ) Rj و( مطلوبيوت  شواخص ) Sj ارزش معيار، تواب  ارزش كمترين و باالترين تعيين از پس
-تصميم ماتريس در روش دلفی در آمدهدستبه هایوزن ابتدا منظور دينبه. است شده محاسبه روستاهای مورد مطالعه

 (:1جدول ) استآمده دستبه Rj و Sj زير فرمول طبق سپس شده، ضرب گيری

(0) 
      

 
   

 
  

     

  
    

                     
  
     

  
    

   

در اين مرحله شاخص ويکور كه همان امتياز نهايی هر گزينه است محاسبه شده، كمتور بوودن مقودار آن بوه      -9
 (.7جدول ) 0است دست آمدهمنزله مطلوبيت باالی گزينه است كه با استفاده از رابطه زير به

(1) 
     

     

     
        

     

     
 

 .است شده گرفتهدر نظر  Qنتايج شروط زير در محاسبه مقدار آمدن به دستبدين منظور پس از 

     :شرط اول

(1 )                     

   هوای اول و دوم هسوتند و   ترتيب، گزينهبه         و         كه در آن
 

     
   

 

     
تعوداد   iو  

 .آلترناتيوها است

DQ=1/ (4-1) =0.33  كوه  نيو اتوجوه بوه                                              و 
، تفاضل اين دو برابر بوا  باشد یم 159/1و برای آلترناتيو اول برابر با 100/1دوم برابر با ( گزينه)برای آلترناتيو  Qمقدار 
 .گرددبنابراين شرط اول تأييد می. بيشتر است DQ بوده كه از مقدار  001/1

(9) DQ=  0- 1/0 =  01/1  

Q= 159/1-100/1 = 001/1  

كوه از ايون نظور     نيز بهترين رتبه را داشته باشود؛  Rيا  Sاين است كه گزينه اول بايد همچنين از نظر : شرط دوم
دست آموده كوه بورای روسوتای     در روستاهای مورد مطالعه به Qبر اين اساس ارزش مقدار . گرددشرط دوم تأييد نمی

مالکيت مسکن، درصد دسترسی به بازار  رصدد (.7جدول )بوده است  0دره مقدار  و برای روستای باغ 000/1سوكهريز 
انود توا   كه سوبب شوده   هايی هستندخانوار شاخصجهت فروش محصول، ضريب تنوع شغلی و نسبت درآمد به هزينه 

                                                                                                                                                         
 .شودمعرفی می( ترين رتبهپايين)اولويت آخر  به عنوان و باالترين ارزش( 0رتبه )ترين ارزش به عنوان اولويت اول در تکنيک ويکور پايين - 0
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بررسوی وزن نهوايی روسوتاهای موورد     . تری نسبت به ساير روستاها برخوردار شودروستای سوكهريز از شرايط مطلوب
 .تاهای ناحيه از پايداری نيمه مطلوبی برخوردار هستنددهد كه روسمطالعه نشان می

 ی نهايی روستاهای مورد مطالعه از لحاظ پايداریبند رتبهو  Qمحاسبه مقدار  .7جدول 

 باغ دره رحمت آباد الوند سوكهريز رديف

 Q 000/1 170/1 001/1 11/0مقدار 
 1 0 0 0 رتبه بندی

 .0050ی تحقيق، ها افتهي :منب 

 

 عوامل مؤثر بر پايداری محيطی روستاهای مورد مطالعهتعيين 

ی، طيمح ستيزبا توجه به وضعيت پايداری ناحيه روستايی مورد مطالعه مجموعه عوامل و نيروهای درونی در ابعاد 
، در بوين  (0در چارچوب تکنيک تحليل مسوير )بر اساس تحليل انجام گرفته . كالبدی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر هستند

عوامول اقتصوادی،   . را بر وضعيت پايوداری محيطوی داشوته اسوت     تأثيرعه عوامل مؤثر، عامل كالبدی بيشترين مجمو
ميوزان و   0در شکل . ترتيب از اثربخشی كمتر برخوردار هستندی، عوامل ديگری هستند كه بهطيمح ستيزاجتماعی و 

 .استداده شدههر يک از متغيرها با استفاده از نمودار نشان تأثيرنوع 

 بعود  و 911/1 توأثير  مقودار  با اقتصادی ، سپس بعد11/1 تأثيربعدكالبدی با  دهد،می نشان 1 جدول كه گونه همان
 .اسوت  داشته پايداری محيطی محدوده مورد مطالعه بر را تأثير ميزان بيشترين ترتيببه 001/1 تأثيرمقدار  با اجتماعی
 .استداشته بر پايداری محدوده مورد مطالعه را تأثير كمترين 071/1 تأثيرزيست محيطی با مقدار  بعد همچنين

 سنجش ميزان اثرات مستقيم و غير مستقيم و كلی متغيرها بر پايداری محيطی .8جدول 

 اولويت بندی اثر كلی اثر غير مستقيم اثر مستقيم متغيرها

 1 010/1 00/1 071/1 یطيمح ستيز
 0 11/1 91/1 175/1 كالبدی
 0 170/1 011/1 001/1 اجتماعی
 0 911/1 - 911/1 اقتصادی

 ی تحقيقها افتهي: منب 
 

و در )در عمول   ژهيو و بوه ی طو يمح سوت يزفرهنگی و  –ضعف توجه نظام سياستگااری به ابعاد اقتصادی، اجتماعی 
برداری بدون برنامه و شتابان از منواب   و بهره( استمقايسه با بعد كالبدی كه عمده مناب  اعتباری را به خود جاب نموه

البته در اين بين، به جهت پيوستگی كه ابعواد مختلوف   . عوامل مؤثر بر اين وضعيت در ابعاد مزبور است نيتر مهمتوليد 
در بعد كالبودی و اقتصوادی بور ابعواد      ژهيو بهی ا توسعهنظام سکونتگاهی با يکديگر دارند، سبب شده تا برخی اقدامات 

                                                                                                                                                         
انود و بوين آنهوا    عنوان متغير وابسته و ابعاد زيست محيطی، كيفيت كالبدی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان متغير مسوتقل فورض گشوته   ميزان پايداری به  -0

 .انداند به عنوان متغير وابسته وساير عوامل متغير مستقل فرض شدهشده و در هر مرحله هر يک از عوامل كه بيشترين ضريب بتا را داشتهرگرسيون گرفته
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ی نيست؛ بلکوه  بعد تکعبارت ديگر پايداری محيطی، امری به. نامطلوبی بگاارد تأثيری طيمح ستيزه خصوص ديگر ب
. دنبوال دارد هوای روسوتايی را بوه   ی عرصوه افتگيو  توسوعه اش زمينوه  نظامی يکپارچه است كه تحول منسجم و مرتبط

تا اقدامات  اند شدهريزی بدون توجه به اين قانونمندی هم در تدوين برنامه و هم در عمل، سبب كارگزاران نظام برنامه
البتوه، در  . شووند نمايند؛ بلکه زمينه بروز مشکالت جديد را سبب میتنها زمينه تحولی مثبتی را در روستا فراهم نمینه

 .برداری شتابان از مناب  بی توجه بودده در بهرهشاين ميان نبايستی به نقش روستاييان بدون توجه به قاعده بيان

 

 ی تحقيقها افتهي: منب 

 ی روستايیها سکونتگاهی پايداری بر پايداری ها شاخصاثرگااری  زانيم ريمسمدل تحليل .  شکل 

 

 یريگ جهينت

 ه شوداز زوايای مختلف نگريست یپايداری پايدار؛ موجب گرديد بحث  توسعهی سو بهسند آينده مشترک ما، راهی  
از اين نگاه، در جوام  روستايی با ماهيت توليود محوور   . انتشار يابد های مختلفیبه حوزه یا رشته انيمو از دريچه نگاه 
ی پايدار احسواس   توسعهها و مشکالت ساختاری و نهادی پيش روی خود، بيش از پيش نياز به رويکرد در كنار چالش

. ی استا منطقهای و ی ناحيهها تعادلی روستايی، نقطه عطفی در توازن و ها سکونتگاهبه تعبير ديگر پايداری . گردد یم
های تحقيوق نتوايج زيور    های روستايی مبتنی بر يافتهسطح پايداری محيطی سکونتگاه مس لهبر اين اساس، با بررسی 

 :حاصل گرديد

پایداری 

 محیطی

 اقتصادی

زیست 

 محیطی

 کالبدی

 اجتماعی

565/0  

071/0  

325/0

- 

270/0  

957/0  

442/0  

226/0  

595/0  

002/0  
243/0  
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گوردد كوه رونود    قق میپايداری محيطی نظام سکونتگاهی زمانی مح. ی نيستبعد تکای پايداری محيطی، مقوله
هوای  سوکونتگاه  كوه چورا  . های توسعه را در همه ابعاد فوراهم نمايود  تحولی مثبت زمينه ارتقای كمی و كيفی شاخص
 كوه  یطوور  بوه . كواركردی وجوود دارد   –های آن پيوستگی سواختاری  روستايی، نظامی فضايی است كه بين زير نظام

 ؛داردیپ در را ناپايداری آن تاًينهاو  اجزاء ريسا در اختالل آن برجسته زاىاج ژهيوبه نظام، جزء کي در اختالل و انحراف

مکوانی   –های روستايی در روندی زمانی عبارتی دگرگونی امری محتوم و گريز ناپاير برای نظامتغيير، تحول و به
متناسب بوا سواختارها و كاركردهوای نظوام سوکونتگاهی       ها یدگرگونيابد كه پايداری محيطی زمانی تحقق می. است

بلکوه، زمينوه بوروز مشوکالت      ؛آورد ینمزمينه تحولی مثبت را فراهم  تنها نه صورت نيادر غير . روستايی محقق گردد
 .آوردجديد را نيز فراهم می

ی زير برنامهاز اين رو، . ستشان متفاوت افضايی –های پايداری روستاها با توجه به شرايط و الزامات مکانی زمينه
-شان انجامها بر اساس نقش فضايیبرای آنها بايستی متناسب با الزامات خاص خودشان و در ارتباط با ساير سکونتگاه

 .گيرد

-، در اين زمينه عقيده دارد توسعه پايدار فرايندی چندبعدی است و تحولی زمينه ساز پايداری موی (0077)سعيدی 

هوا از منظور   شناخت جايگاه سکونتگاه ، تأكيد دارد(0051) عنابستانی. دهد قرارگردد كه تمام ابعاد توسعه را مورد توجه 
است و فقدان رويکورد سيسوتمی و يکپارچوه در امور      ريپا امکانتری های توسعه پايدار، با ديدگاه جام ابعاد و شاخص

همچنوين افتخواری و همکواران    . نمايود فراهم می های روستايی راتگاهناپايداری سکونعمران و توسعه روستايی زمينه 
 .باشدهای متفاوت برای رسيدن به نوع مطلوب آن میپايداری فرايند است كه دارای پله ،0051

 :با توجه به نتايج حاصله، برای تقويت پايداری محيطی محدوده مورد مطالعه، انجام اقدامات زير ضروری است 

 های روستايی؛ی در دگرگونی پايداری محيطی سکونتگاهسال خشکن اثرات مطالعه تبيي

 ويژه سيالب؛ی كاهش اثرات مخاطرات محيطی در روستاها بهزير برنامه

 های كشت و آبياری اراضی؛تغيير شيوه 

 های محيطی؛افزايش راندمان توليد زراعی و باغی متناسب با ظرفيت

از اهميوت بوااليی   ...( نظير عدم استفاده از سموم دفو  آفوات نبواتی و    )كه در پايداری  ها شاخصارتقای برخی از 
 برخوردار هستند؛

 افزايش حفاظت از مرات  و مديريت مناسب مرات  در نواحی روستايی سوكهريز و باغ دره؛ 

 .و الوند آباد رحمتهای ويژه در روستادر اراضی زراعی و باغی به فشار تحتی اريآبهای افزايش استفاده از شيوه
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Abstract  
Environmental sustainability of rural settlements based on a systematic viewpoint may be 

defined as a realization of sustainable development in different social, economic and 

environmental aspects of rural areas. Achieving this goal requires that we pay more attention to 

effective elements and factors through a set of sustainability indices. This research was meant to 

analyze sustainable factors of rural settlement in three dimensions: environmental, social and 

economic context using multi-criteria decision analysis and explanation of the relationships 

between its active and effective factors in the rural area of the Khorramdarreh County in the 

province of Zanjan. The research method used is the descriptive analytic approach. Data from 287 

households were sampled randomly from a total of 1143 households in the four villages including: 

Rahmat Abad, Alvand, Baghdareh and, Sukhariz (out of 15 villages) in the Khorramdarreh 

County. In the process of doing this research and after calculating the weights, the difference in the 

sustainability of environmental, social, economic and physical aspects in rural areas of this county 

have been determined. Data was collected using library and field research through questionnaires. 

Data analysis was performed by the One-Sample t Test and the Vikur and path analysis 

techniques, using statistical software SPSS. The findings show that environmental sustainability in 

the study area is half desirable. Among the different aspects of environmental sustainability, the 

most effective factors are physical, economic, social and environmental aspects, respectively. 

Little attention of policy-making –system to socio-cultural and environmental aspects, especially 

in practice, and rapid and unplanned utilization of production resources are the most important 

factors affecting this situation in two given dimensions. Although, in programmed documents the 

planning system agents emphasize on the socio-cultural sustainability - especially environmental 

aspects, they ignore the implementation of approved policies in action. However, the role of 

villagers without necessary training in rapid utilization of resources should not be neglected. 
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