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 چکیده

وین می تواند الگوی بوم روستا به عنوان رویکردی ن .توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی است 

شناخت ساختار،  وتغییرات توسعه پایدار آگاهی از  ،لذا .ه باشدای و ملی داشتمنطقه پایدار نقش مؤثری در توسعه

. رودر میشماه ریزی ببرنامه سازی وهای مهم تصمیمابعاد و گستردگی فضایی آن در مناطق روستایی از عرصه

کان حاشیه رودخانه کشهای روستایی واقع در سنجش سطوح فضایی پایداری سکونتگاه ، در جهتپژوهش حاضر

ه است. محدود تحلیلی –توصیفی  روش پژوهشاربردی و ک پژوهش بر اساس هدف،این است. شهرستان پلدختر 

های اخصشدهی به هستند. وزن واقع شهرستان پلدختر رودخانه کشکانپیرامون واقع در مورد مطالعه روستاهای 

انجام  VIKORها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل داده F’ANPپژوهش با استفاده از مدل 

و  GISفزار اای و نرمبندی روستاهای مورد مطالعه از جنبه سطوح پایداری از روش تحلیل خوشهطبقه شد. برای 

د که از پژوهش نشان داهای یافتهبرای تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری از رگرسیون خطی استفاده شده است. 

ری متوسط و روستا پایدا 5روستا پایداری قوی،  8قوی، روستا در وضعیت پایداری خیلی 3روستای مورد مطالعه23

هرستان که شمناطق مرکزی در  و بیشتردارای جمعیت . روستاهای پایدار روستا در وضعیت ناپایدار قرار دارند 7

استقرار  ،به مرکز شهرستان نزدیک تر هستند اطیباز لحاظ ارت و عریض تررودخانه  ی ناشی ازآبرفتزمین های 

، نشانگر پویش که. های پایداری روستاها اتفاق نیفتاده است، این پایداری بطور یکسان در همه شاخصاما اند.یافته

های کمی، ها و تکنیکاز نظر کاربرد مدل ارکردی( است.ک -)از جنبه ساختاری  شهرستانناقص نظام سکونتگاهی 

مدل را در  استفاده کرده و نتایج تحقیق کارایی ایندر تعیین سطوح پایداری روستایی  F’ANPاین پژوهش از مدل

  مطالعات جغرافیایی اثبات نموده است.

، ی حساساکوسیستم ها، بوم روستاهای روستایی، پایداری روستایی، سکونتگاه :های کلیدیواژ ه

 .شهرستان پلدختر
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  مقدمه

یطی روستایی کشور و عدم توجه کافی به مسائل زیست محعدم شناخت همه جانبه از مناطق  

الگویی از  روستاها، موجب افزایش ناپایداری مناطق روستایی شده است، بنابراین لزوم توجه به

های اقتصادی، ردار باشد و در همه زمینههای زیستی که از پایداری الزم در توسعه برخوسکونتگاه

تر خود ز به روز بیشبهترین وجه به کار گرفته شود، رواجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به 

م شناسی، (. در این راستا اکولوژی یا بو50: 1390، بندهبحرینی و حاجی  کند)را نمایان می

راحی، طی طبیعی است که در کلیدی جهت حل بسیاری از مسائل و روابط بین انسان و سیستم ها

لذت برده  دهد که از زندگی سالماطمینان را می حفاطت از محیط اینریزی ، مدیریت و برنامه

وزه (. امرRusong 2007:2654و محیط خوب و سالمی را برای فرزندانمان به ارمغان آوریم)

وستا، رمفهوم پایداری در سیاست جوامع، تبدیل به الگویی شده است که به پایداری شهر یا 

نیز  گیری در روستا همچنین تصمیمشود و ت و بازیافت محیط طبیعی منتهی میحفاظت، حمای

فی زیست ای باشد که به افزایش منافع زیست محیطی و کاهش یا حذف تأثیرات منباید به گونه

ه تأثیراتی بها و همچنین مشاغل نه شهرها و یا روستاها باید گروهمحیطی منجر شود. در این گو

ت منفی هش یا حذف این تأثیراکه بر محیط طبیعی خود می گذارند، آگاه بوده و در مقابل کا

 (.Siracusa, 2008:846خود را مسؤل بدانند)

یکی از رویکردهای نوظهور در راستای اصالحات جدید در برنامه ریزی  1الگوی بوم روستا    

( بوم روستا کلمه ای مهم و کلیدی در جهت 18: 1384روستایی می باشد)دیو ساالر و پرهیزگار، 

ئ ملت ها است های انسانی پایدار از لحاظ بین المللی و در همهزیستگاهها و ایجاد سکونتگاه

ی زمانی که با موضوعات زیست محیطی سرو کار داریم، بیشتر راه حل هایی که در زمینه

شوند در مقیاس جهانی هستند، در حالی که این مشکل در مشکالت زیست محیطی مطرح می

کوچکتر، اجراء و پیاده سازی  حل هایی در مقیاس های همه سطوح جامعه وجود دارد و باید راه

ها ، بازگرداندن و احیای ساختارهای بوم روستابرنامه ریزی هدف از  .(Berton, 2004:2شود)

اکولوژیکی بر طبق محیط طبیعی در جهت توسعه روستا  -ئ فضاییمخرب و آشفته

ا باال بردن مشارکت بوم روستاها می توانند ب(. Whag & Woolee, 2006: 148است)

 Wilma ardzijau(استفاده عاقالنه از منابع طبیعی، ترویج زندگی پایدار),sherryاجتماعی)

skaite,2008-2009) و ( ایجاد شیوه زندگی هماهنگ با طبیعتgen,2010 ) به ارتباط
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توسعه  روستا یا بستر طبیعی آن، می تواند الگوی مناسبی برایپایدار در متعادل و طبیعی توسعه 

وزین و  ؛1394؛ رضوانی و رهبری، 1384روستاهای کشور باشد) دیو ساالر و پرهیز گار، 

 -اقتصادی و کالبدی -اکولوژیک، اجتماعی -ناپایداری در اجزای محیطیزیرا  . (1393همکاران، 

های روستایی عمدتاً ناشی از شرایطی از جمله تخریب و زوال منابع طبیعی، کیفیت فضایی عرصه

های تولید، نازل مازاد تولید، وخامت روزافزون شرایط تولید)کمبود آب و خاک(، افزایش هزینه

  (،Horling,2015شرایط نامناسب حاکم بر بازار و سازوکارهای ناسالم بازاریابی و ... است  )

لذا آگاهی از تغییرات توسعه پایدار و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن در مناطق 

ترین رود. در این ارتباط سادهریزی بشمار میسازی و برنامههای مهم تصمیمروستایی از عرصه

ی توسعه پایدار روستایی از دیدگاه جغرافیایی، مطالعه نحوه توزیع فضایی شکل مطالعه در عرصه

توسعه پایدار روستایی با فضای ز آنجا که  (.20: 1395است )جاودان و همکاران  و الگوی آن

ساختارها و روابط اقتصادی، اجتماعی روستا در ارتباط است.  وجغرافیایی  سکونتگاه روستایی 

های محیط ها و محدودیتهای توسعه نیز بایستی بر اساس این شرایط، قابلیتاز این رو برنامه

 (.94: 1394)افراخته و همکاران،روستایی تهیه شوند تا زمینه رشد و پایداری آن را فراهم آید

های بیرونی  بستر با اتکا به فرصت توانندمیفضایی  -های مکانیها به عنوان نظامعرصهاین 

تنگناهای ساختاری و کارکردی موجود را کاهش داده و زمینه پایداری آن را فراهم نمایند. عدم 

یابی فضایی این شرایط، نه تنها متاثر از عوامل درونی نظام )ساختارها و کارکردهای عینیت

-عوامل بیرونی )تصمیمبلکه از فضایی(،  -اقتصادی و کالبدی -اکولوژیک، اجتماعی -طبیعی

 . باشندانیز متأثر میریزی سنجیده و ...( سازی و سیاستگزاری، ابزار و اعتبارات عمرانی، برنامه

از سه چالش  ییروستا اتیح یداریکه از منظر پا شود یم یپژوهش از آنجا ناش نیا تیمها    

اساس پژوهش  نی. بر ابرند ی( رنج ماجتماعی – یفرهنگاقتصادی،  ،محیطی-اکولوژیکی) یدیکل

حاشیه واقع در ییروستا هایسکونتگاه یداریپا ییو سنجش سطوح فضا یحاضر به دنبال واکاو

  .باشد یماکوسیستم رودخانه کشکان شهرستان پلدختر 

 است: ریز هایبه سؤال ییپژوهش، به دنبال پاسخگو نیا

، رودخانه کشکان زیحوزه آبخ یروستاها ،(جیلیبوم روستا )اکوو یالگو  یهابر مولفه یمبتن -

 از نظر پایداری چه وضعیتی دارند؟

 کوسیستم چگونه می باشد؟الگوی فضایی پراکندگی روستاهای حاشیه ا -

 مطالعات نهیشیپمبانی نظریه و 
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 فرهنگی و اجتماعی، محیطی زیست خاص بحرانهای بروز، میالدی 1960 و 1950 های دهه    

 بقای و حفظ جوابگوی توسعه فعلی روند که شد دیدگاه این ساز زمینه؛ جهان مختلف نقاط در

 نگرشی به توجه عطف مایه تدریج به اندیشه طرز این یاشاعه. بود نخواهد درازمدت در انسانها

 نشان خاصی توجه اکولوژیکی تعادل حفظ بهشد. که  1پایدار توسعه عنوان تحت توسعه از نو

 و اجتماعی، فرهنگی الگوهای همچنین، آوردمی فراهم را پایه منابع از حفاظت موجبات و داده

 پایدار توسعه طرحهای اجرای و گیریها تصمیم در مردمی مشارکت تقویت و بکارگیری با را ملی

 جنگل، روستاییان فعال و جانبه همه مشارکت، توسعه این در مطلوب کمال. نماید می ترویج

 باشد. می ایتوسعه هایطرح ریزی برنامه در روستایی و شهری اقشار کلیه و کشاورزان، نشینان

در این میان با مطرح شدن ایده توسعه پایدار روستایی، بتدریج راهکارهایی در جهت اجرای آنها 

پا به عرصه وجود نهاد، یکی از این راهکارها روستاهای توسط مجامع علمی و حتی محلی 

بر ترکیب سه بعد  بوم روستاها (.Gen,2015)سازگار با محیط زیست ))اکوویلیج(( می باشند

اساسی مسائل اجتماعی، اکولوژیکی و معنوی بنا شده است که این ابعاد در برخی از روستاها 

 Communities)اندتر بوده و در برخی بطور کامل حذف شدهتر و در برخی  ضعیفپررنگ

Magazine,2003)  ، اجتماعی با توسعه اقتصادی و توأمان در آنها رعایت اصول زیست محیطی

های درکشورهای مختلف با توجه به فرایند توسعه تعابیر متفاوتی نسبت به روستا، می باشد

وستاهای سازگار با محیط زیست به معنای حفظ و پایداری منابع رسازگار با محیط زیست دارند 

فراد های جدید و به وجود آوردن کیفیت باالتری از زندگی برای ادر کنار استفاده از تکنولوژی

است و در برخی دیگر این روستاها ......بیشتر بر کاهش جای پای اکولوژیکی انسان در محیط 

هر چند پژوهش های انجام گرفته در این  (Kessler,sarah, 2008:62-63کند)زیست تاکید می

اما در ارتباط با پایداری سکونتگاههای روستایی پژوهش های متعددی زمینه معدود می باشد، 

این نکته می باشد که توجه به ر وضعیت ناپایداری بوده و یادآور گرفته که عموماٌ نشانگ صورت

. مطالعات جکسون و والکر پایداری یکی از اولویت های برنامه ریزی توسعه روستایی می باشد

.  گذاردمی شیبنما را نیزم و زنده موجودات گریدو  هم با یهماهنگ در و داریپا یزندگ وهیش یک

و  دارد وجود عتیطب با هماهنگ یزندگ احساس و بودن هم با یجمع احساس جوامع نیا در
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روستاهای اکوویلیج با استفاده مناسب از منابع محیطی دارای کمترین ردپای اکولوژی می 

برخی دیگر از محققین در تحقیقات خود در  (.Hildur, Jackson,1999 ; Walker,2005)باشند

 داریپا یدارهیجهان سرما یاجتماع-یاقتصاد ستمیس کهمورد اکوویلیج ها به این نتیجه رسیده اند 

 جیلیاکوو جنبش 70 و 60 دهه در و است شده ستیز طیمح بیتخر و یداریناپا باعث که ستین

 ینیب جهان بر یرد کی هاجیلیاکووت و در واقع گرف شکل داریپا یزندگ یهاوهیش جادیا یبرا

 نیقوان و مشخص تین با الگو نیا تیتقو و کردن نهینهاد یبرا آنها تالش که است، یغرب مسلط

 کی جادیا یبرا را شرایط باشد که یم یکیزیف طیو شرا هایژگیبا و یاجتماع یهاسازمان تعامل و

  (.Hawna Gesota, 2007_2008 ; Kasper, 2008)دندهیم ارئه داریپا جامعه

در  یفراهانباشند مطالعات داخلی صورت گرفته بیشتر در زمینه پایداری و توسعه پایدار می    

 سه چوبو در قالب چهار  یستمیس دگاهید هیرا بر پا یداریخود ابعاد مختلف پا یهایبررس

 یبارومتر کیتکن از استفاده با و است داده قرار یابیارز مورد اجتماع -اقتصاد –طیمح مقوله

 ستمیاکوس رفاه و یبشر رفاه شاخص دو به توجه با را مطالعه مورد یهاروستا یداریپا زانیم

 سنجش یبرا هاشاخص یطراح و یداریپا یابیارز نهیبه یالگو تینها در و است نموده نیمع

 مختلف ابعاد در یراهبرد یهااستیس و است داده ارائه یمحل سطح در یداریپا یادوره و مداوم

 ،ی)فراهاناست شده داده شنهادیپ مطالعه مورد هیناح در یداریپا تیوضع بهبود و ارتقاء یبرا

 رانیا در ییروستا داریپا توسعه یرو شیپ یهاچالش یبررس هب همکاران و یکالنتر(. 1385

 متمرکز یزیر برنامه مشارکت، زانیم بودن نیپائ روستاها، حد از شیب یپراکندگ آن در که پرداخته

 مؤثر عوامل از را داریپا اشتغال نبود و هاساخت ریز ضعف ،یبوم دانش به توجه عدم ،یدولت

با  همکاران و یفعل(. 1386و همکاران،  ی)کالنترداندیم داریپا توسعه به یدسترس عدم در

 به یابیدست یبرا ییروستا جوامع مشکالت و هاچالش یبررس به لیتحل فرا روش از استفاده

 و یزیر برنامه همچون یمشکالت وجود از یحاک قیتحق نیا جینتا. اند پرداخته داریپا توسعه

 به توجه عدم ،ییروستا توسعه و تیریمد یبرا مناسب ساختار فقدان ،یدولت فیضع تیریمد

 در دیتول یاهیپا منابع از یور بهره یارتقا عدم ،یمردم مشارکت به توجه عدم ،یبوم دانش

 (. 1389و همکاران،  ی)فعلبرد نام توانیم را کشور
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پور و  یمیکر در کشور نیز مطالعاتی صورت گرفتهروستاهای سازگار با محیط زمینه در     

 اطراف در ستیز طیمح با سازگار یروستاها به دنیرس یراهکارها و میمفاه انیب بهی معصوم

 الگوی بررسیدر افتخاری و همکاران .(1389،یمعصوم و پور یمی)کراست پرداخته هاتاالب

 به را روستاها این، اکوویلیج الگوی اساس بر تاالب اکوسیستم حاشیه روستایی جوامع زیست

 اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی بعد سه کردن یکپارچه و زیست محیط با سازگار الگوی عنوان

 توسعه راهبرد مذکور روستاهای در که دهند می تشکیل را پایدار زیست الگوی، فرهنگی و

از آنجا که رابطه انسان با (.1393، همکاران و افتخاری)گیردنمی قرار توجه مورد چندان پایدار

ها برای ایجاد تعادل از مقبولیت بیشتری برخوردار اکوویلیج ، لذامحیط دچار عدم تعادل گردیده

الگویی برای را  بوم روستاالگوی (. رضوانی و رهبری 1394هستند، )صفایی پور و همکاران ،

عنوان نموده اند که الگوی بوم روستا می تواند نقش  پایداری سیستم های روستایی در ایران

زندگی در سکونتگاه های روستایی کشور مؤثری در حفظ محیط زیست طبیعی و ارتقای کیفیت 

داشته باشد، این الگو بر کاهش مصرف آب، حفاظت از فضای سبز، جلوگیری از پراکندگی 

نامنظم روستایی، کاهش ضایعات و بازیافت آن، بهبود کارآیی انرژی، امنیت و مشارکت روستائیان 

ناشی از الگوی زیست ناپایدار  تاکید دارد و در حال فراگیر شدن به واکنش در برابر چالش های

 "عنوان تحت در پژوهش خود( Robert,J,Rosental)در پایان (، 1394است)رضوانی و رهبری، 

ها اکوویلیج :از عبارتند که نموده انیب هاروستا نیا یبرا را یژگیو پنج "ندهیآ نسل یبرا هاجیلیاکو

 مردمی هستند.های دولتی یا تعاونی نیستند بلکه ابتکارات پروژه

 ساکنین این روستاها برای زندگی اجتماعی ارزش قائلند و آن را تمرین می کنند. -1

ساکنین این مجموعه ها وابستگی چندانی به دولت، شرکت ها و یا سایر مراکز تامین آب،  -2

غذا، سر پناه، انرژی و سایر ملزومات ندارند، بالعکس آنان می کوشند تا این اقدامات را 

 های ضروری را کمتر مصرف نمایند.کرده و دیگر نیاز خود تامین

های مشترک زیست محیطی و ها دارای یک احساس قوی از ارزشساکنان این سکونتگاه -3

 باشند.معنوی می

اکوویلیج ها به عنوان مجموعه های تحقیقاتی امکان کسب تجربیات آموزشی را برای دیگران  -4

 (.Robert, J, Rosental ,2007:34مهیا می سازند.)
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 محدوده مورد مطالعه یمعرف -

در  رودخانه کشکان هیحاشمورد مطالعه در پژوهش حاضر، روستاهای واقع در  محدوده    

نفر که در  24485خانوار وجمعیت  6336دارای  باشد، یمدر استان لرستان  شهرستان پلدختر

های آن موجب کشکان و آبرفترودخانه  .(1395اند)مرکز آمار ایران، روستا پراکنده شده 56

شکل گیری نقاط روستایی در فاصله حدوداً یک کیلومتری از حاشیه آن شده است ساکنان این 

باشند که وابسته به دارای معیشت کشاورزی)زراعت، باغداری،دامداری( می نواحی روستایی،

بودن سطح های نادرست، ضعف سرمایه گذاری، پائین . برنامه ریزیرودخانه کشکان است

های شغلی و زیست محیطی، موجب صدمات جبران ناپذیری به این زیست بوم شده آگاهی

را  کشور یاستان و حت ییغذا یازهاین دیدر تولزیادی  نقشسکونتگاه ها  نیا درحالیکهاست. 

 ،(یو دام یزراع ،یباغ کشاورزی) محصوالت تولید نهیدر زم یداریبر پا دیتاک با لذا باشنددارا می

افزایش سرمایه گذاری و مشارکت اشتغال، تنوع  ،رودخانه کشکان  ستیز طیمح فاظت ازح

 های توسعه پایدار را در این ناحیه فراهم نمود.بیشتر مردم زمینه
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 : موقعیت شهرستان پلدختر در استان لرستان1نقشه شماره 
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 کشکان: موقعیت روستاهای شهرستان پلدختر و رودخانه 2نقشه شماره 

 و روش ها مواد -

است. جامعه  یتحلیل-پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و روش بررسی، توصیفی    

 23های حاشیه رودخانه کشکان شهرستان پلدختر هستند که از میان آنها پژوهش، روستاآماری 

 اند. بررسی قرار گرفتهروستا مورد 
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ورد مدر راستای تحلیل شاخص های مؤثر بر شکل گیری روستاهای سازگار با محیط در منطقه 

حّلی مطالعه و بررسی تاثیرات این شاخص ها در شکل گیری این روستاها از دیدگاه مردم م

 د.پرسشنامه بر مبنای یافته های مرحله نخسّت پژوهش طراحی و اجراءِ گردی 363تعداد 

زیر استفاده  هایها و تکنیکاز مدل ی حاصل از پرسشنامههابرای تجزیه و تحلیل و ارائه یافته 

 شد:

 1F’ANPبرای ترکیب شاخص ها و تبدیل آنها به عامل و وزن دهی)شاخص ها( از مدل  -

 استفاده شد؛

ها تلفیق شده، شاخص شاخص VIKORبا استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره  -

 توسعه تعیین می شود؛نهایی 

 ARCای در محیط نرم افزار تعیین الگوی فضایی پایداری توسعه، با روش تحلیل خوشه -

GIS انجام شد؛ 

ه برای سنجش میزان اثر گذار عوامل در شاخص نهایی توسعه از رگرسیون خطی استفاد -

 شد.

 تند.قرار گرف همورد استفادبه عنوان ابزار تحلیل  MATLABو  SPSSو  EXELLنرم افزار های 

 های تحقیق: ابعاد و شاخص1جدول شماره 

 شاخص ابعاد

حیطی پایداری م

 اکولوژیک -

 تیریمد- ندپسما تیریمد -دفع پساب و فاضالب تیفیک -ی انرژ تیریمد

 -یو جانور یاهیگ ستیاز ز حفاظت- منابع آب

 -اازهین نیتأم  -یمنابع کشاورز تیریمد - مناسب مسکن -یاقتصاد تیامن پایداری اقتصادی

 یاقتصاد یگذار هیسرما
-اجتماعیپایداری 

 فرهنگی
 یاجتماع تیضار -یریپذ تیمسئول -یو آگاه آموزش -ی مشارکت اجتماع

 

 

                                                           
 1393برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به زبر دست  - 1
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 : فرآیند انجام تحقیق1شکل شماره 

 

 F’ANPمدل 

 F’ANP(. مدل 2013توسط زبردست ارئه گردید )زبردست،  2013در سال  F’ANPمدل     

های باشد؛ در بخش اول با استفاده از تحلیل عاملی ابعاد و شاخصدارای دو بخش اصلی می

ای شود. در بخش دوم از روش فرایند تحلیل شبکهتشکیل دهنده هریک از ابعاد شناسایی می

شود و با استفاده ای تبدیل تایج بدست آمده از تحلیل عاملی به یک مدل شبکهشود تا ناستفاده می

 انتخاب موضوع و بیان مسئله

 طراحی سواالت و اهداف تحقیق

 SPSS نرم افزار

 F’ANPمدل 

 VIKORمدل 

 ادبیات تحقیق

 شاخص های تحقیقانتخاب 

 رگرسیون خطی

 GISنرم افزار 

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 تبیین میزان تاثیر عوامل

 تحلیل خوشه ای

 اعمال وزن و تلفیق شاخص ها

 وزن دهی به شاخص ها

 تهیه پرسشنامه و تحلیل
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های تبیین کننده موضوع مورد بررسی، با در نظر ضریب اهمیت نسبی شاخص ANP از روش

های تبیین کننده موضوع، محاسبه شوند. مراحل انجام این مدل به گرفتن ارتباط بین شاخص

 شرح زیر است:

 عاملی گام اول: تحلیل

ها استخراج با استفاده از این روش؛ عوامل، درصد تغییرات و بارهای عاملی هریک از شاخص 

 شود.می

 ای گام دوم: ساخت مدل شبکه 

 شود.ای تحقیق تنظیم میبا استفاده از نتایج بدست آمده از روش تحلیل عاملی، مدل شبکه 

 گام سوم: تشکیل سوپر ماتریس اولیه

ای ساخته شده، سوپرماتریس اولیه تشکیل شده و ماتریس انفرادی آن شبکه با توجه به مدل

 ای در سه سطح به شرح زیر است.شود. سوپرماتریس اولیه برای مدل شبکهساخته می

 

 

 1رابطه 

 W21بردار  محاسبه

این بردار از طریق  ANPدهد. در مدل رابطه بین هدف تحقیق و ابعاد آن را نشان می W21بردار 

گیرد. کمیتی ساعتی و بر پایه نظر کارشناسان صورت می 9مقایسه دودویی و بر اساس مقیاس 

شود. دهند، استفاده میاز درصد تغییراتی که در تحلیل عاملی توضیح می F’ANPاما در مدل 

میتی ک 9بجای استفاده از مقیاس  [A21]بعبارت دیگر در ساخت ماتریس مقایسه دودویی 

شود. اگر بردار درصد دهند استفاده میساعتی، از درصد تغییراتی که هریک از عوامل توضیح می

 بنامیم، یعنی: [V]تغییرات عوامل را 

 2رابطه 

 به دست آمده به شرح زیر خواهد بود: [Wn1]با نرمالیزه کردن آن 

 3رابطه 

 W32محاسبه ماتریس 

ارتباط بین عوامل و  W32عناصر ماتریس 

بارهای عاملی هر متغییر به عنوان میزان اهمیت  F’ANPدهد. در مدل ها را نشان میشاخص
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شود و بجای تشکیل ماتریس مقایسه دودویی ها در ماتریس مقایسه دودویی در نظر گرفته میآن

 آید.مستیقماً از طریق نرمالیزه کردن بردار بدست می

 W33محاسبه ماتریس 

های تشکیل دهنده هریک از عوامل را نشان وابستگی درونی بین شاخص W33صر ماتریس عنا

قدر مطلق ضرایب همبستگی بین متغییرهای هر عامل به عنوان نشانگر  F’ANPدهند. در مدل می

شود. در این بخش نیز میزان اهمیت آنها در ماتریس مقایسه دودویی معیارها در نظر گرفته می

قبل بجای مقایسه دودویی ضرایب اهمیت، مستیقماً از طریق نرمالیزه کردن بردار همچون مراحل 

 آید.بدست می

 لیتشک عناصر محاسبه از پس: هاشاخص ینسب وزن محاسبه و حد سیسوپرماتر لیتشک -5

 سیماتر سوپر تا شده نیگزیجا هیاول سیماتر سوپر در آنها ه،یاول سیماتر سوپر دهنده

 تیاهم بیتا ضر شودیم رسانده حد به آمده بدست سیماتر سوپر. دیآ بدست موضوع

 هدف ستون در هاشاخص تیاهم بیضر رساندن، حد به از پس. دیآ بدست هاشاخص

)زبر آمد خواهد بدست هاشاخص ینسب تیاهم بردار نیا کردن زهینرمال با. شودیم مشخص

 .(1393 دست،

 نتایج 

پیش از بکارگیری روش تحلیل عاملی شرایط الزم برای بکارگیری این روش، با استفاده از     

ها کنترل (، در مورد تناسب کلی نمونهKMOاولیکن ) –یر مه –معیار کایسر  آزمون بارتلت و

مناسب بودن تحلیل عاملی  0/ 728برابر با KMOو مقدار عددی ( Sig>0.05شد. آزمون بارتلت )

ها در این تحلیل هایی که باید برای مجموعه دادهانجام شده را نشان دادند. برای تعیین تعداد عامل

و بیشتر پذیرفته  1ی های دارای مقدار ویژهاستخراج شوند از معیار کایسر استفاده شد و تنها عامل

رد که بیشترین مقدار ویژه را داشته باشد. هنگامی که تحلیل شده و عاملی بیشترین اولویت را دا

عامل بدست آمد که  5عاملی با استفاده از روش دوران واریماکس و اعمال این معیار انجام شد، 

 دهندها را توضیح میدرصد کل تغییرات داده 11/63تجمعاً 

 عوامل استخراج شده به همراه بار عاملی و درصد تغییرات :2جدول

 شاخص بار عاملی درصد تغییرات عوامل

 

رفع نیازهای 

 اقتصادی-اجتماعی

42/24  730/0  امنیت اقتصادی 

541/0  مسکن مناسب 

738/0  مدیریت منابع کشاورزی 



 (انجمن جغرافیایی ایرانجغرافیا)فصلنامه 

 1397پاییز ، 58شماره دورهشانزدهم،

14 
 

705/0  تأمین نیازها 

رتقای سرمایه ا

 اجتماعی

25/13  566/0  مشارکت اجتماعی 

939/0  آموزش و آگاهی 

899/0  پذیریمسئولیت  

ارتقای کیفیت محیط 

 زیست

78/11  477/0  مدیریت انرژی 

943/0  ب و فاضالبآکیفیت دفع پس 

896/0  مدیریت پسماند 

حفاظت از منابع 

 اکولوژیکی

48/8  759/0  مدیریت منابع آب 

843/0 حفاظت از زیست گیاهی و  

 جانوری

بهبود سرمایه گذاری 

 اقتصادی

18/5  577/0  رضایت اجتماعی 

676/0  سرمایه گذاری اقتصادی 

(. در 3ای تنظیم شد )شکل در ادامه با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی مدل شبکه    

های ذیل هریک از ابعاد این شکل خوشه اول هدف، خوشه دوم ابعاد و خوشه سوم شاخص

تغییرات بدست آمده از شود. در ادامه با توجه به درصد مستخرج از تحلیل عاملی را شامل می

ها محاسبه روش تحلیل عاملی، بردار وزن عوامل، بردار وزن عناصر و ضریب اهمیت شاخص

شد که مجموع این موارد سوپر ماتریس اولیه را تشکیل داده است. سپس سوپر ماتریس بدست 

آید. با  ها بدستآمده با استفاده از نرم افزار متلب به حد رسانده شده تا ضریب اهمیت شاخص

ها در جدول ها بدست آمد. وزن نهایی شاخصنرمالیزه کردن ضریب اهمیت، وزن نهایی شاخص

 نشان داده شده است. 3
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 : مدل شبکه ای تحقیق2شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امنیت اقتصادی

 مسکن مناسب

 مدیریت منابع کشاورزی

 تأمین نیازها

 مشارکت اجتماعی

 آموزش و آگاهی

 مسئولیت پذیری

 مدیریت انرژی

 کیفیت دفع پسآب و فاضالب

 مدیریت پسماند

 مدیریت منابع آب

 حفاظت از زیست گیاهی و جانوری

 سرمایه گذاری اقتصادی

 رضایت اجتماعی

 اقتصادی-رفع نیازهای اجتماعی

 رتقای سرمایه اجتماعیا

 ارتقای کیفیت محیط زیست

 اکولوژیکیحفاظت از منابع 

 بهبود سرمایه گذاری اقتصادی

سطوح پایداری روستاهای 

 سازگار با محیط
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 : وزن نهایی شاخص های نهایی3جدول شماره 

شاخص  ضریب اهمیت شاخص رتبه

 ها

 وزن نهایی)درصد(

 65/10 106/0 تأمین نیازها 1

 09/10 100/0 مسکن مناسب 2

 24/9 092/0 منابع کشاورزیمدیریت  3

 69/6 086/0 امنیت اقتصادی 4

 40/7 074/0 مشارکت اجتماعی 5

 22/7 072/0 مسئولیت پذیری 6

 71/6 067/0 مدیریت منابع آب 7

 71/6 067/0 حفاظت از زیست گیاهی و جانوری 8

 43/6 064/0 کیفیت دفع پساب و فاضالب 9

 36/6 063/0 آموزش و آگاهی 10

 23/6 062/0 مدیریت پسماند 11

 00/6 060/0 مدیریت انرژی 12

 10/4 041/0 سرمایه گذاری اقتصادی 13

 10/4 041/0 رضایت اجتماعی 14

 100 1 جمع کل

 

تامین نیازها،  هایدهد که شاخصنشان میF’ANP های بدست آمده از مدلوزن نهایی شاخص

درصد، بیشترین  24/9و  09/10، 65/10به ترتیب با مسکن مناسب، مدیریت منابع کشاورزی 

و  سرمایه گذاری اقتصادی، رضایت اجتماعیهای اند. شاخصوزن را به خود اختصاص داده

شاخص مورد  14درصد، کمترین وزن را در میان  6و  10/4، 10/4به ترتیب با  مدیریت انرژی

 .اندبررسی داشته

 یداریپا زانیم حسب بر پلدختر شهرستان یروستاها یبند پهنه
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رتبه بندی روستاهای شهرستان پلدختر به لحاظ پایداری پس از اعمال وزن اهمیت نسبی، با     

به نمره های ویکور( تلفیق شدند. روستاهای مورد مطالعه ) با توجه  Vikorاستفاده از تکنیک 

در وضعیت پایداری درصد(  04/13روستا) 3در پنج طبقه رتبه بندی شدند. در این دسته بندی 

( 04/17روستا) 4درصد( پایدار،  8/21روستا) 5درصد( پایداری قوی،  8/34روستا) 8 خیلی قوی،

روستای  23. از بین درصد( در وضعیت ناپایداری قوی قرار دارند 04/13روستا) 3ناپایدار و 

و روستاهای چم شهران و خرسدر رتبه اول و دوم در نمونه روستاهای مورانی و گل گل پایین 

نشان دهنده  5و جدول شماره  3جدول پایداری قرار دارند. نقشه شماره  23و  22علیا در رتبه 

 سطوح پایداری محدوده  مورد مطالعه می باشد.

 

 : سطوح پایداری سکونتگاه های روستایی شهرستان پلدختر3نقشه شماره 

 

ر مبنای پایداری را نشان می دهد. بطور کلی روستاهای پراکنش فضایی روستاها ب 3نقشه شماره 

مناطق مرکزی شهرستان که در حاشیه رودخانه قرار دارند دارای وضعیت پایداری قوی می 

، علت پایداری این روستاها جمعیت زیاد این روستا و وجود زمین های حاصلخیز و تنوع باشند

روستاهای شمال شهرستان ستان می باشد. در تولید محصوالت کشاورزی و نزدیکی به مرکز شهر



 (انجمن جغرافیایی ایرانجغرافیا)فصلنامه 

 1397پاییز ، 58شماره دورهشانزدهم،

18 
 

به علت کوهستانی بودن منطقه و عرض کم زمین های حاشیه رودخانه، عدم تنوع در تولید 

، عمیق بودن دره رودخانه جنوب شهرستان. در کشاورزی و کم بودن جمعیت ناپایدار می باشند

که محدودیت رسوب گذاری رودخانه را در بر داشته و پوشش سطح زمین از رسوبات سازند 

علت کنگلومرای بختیاری موجب محدودیت فعالیت کشاورزی گشته و دوری از مرکز شهرستان 

شه ضعف پایداری می باشد. این وضعیت نشان می دهد که الگوی فضایی پایداری از الگوی خو

 ای تبعیت می کند.

 

 : رتبه و طبقه پایداری روستاهای نمونه4جدول شماره 

 پایداری کل

 نام روستا
 رتبه بندی

 طبقه پایداری
Q رتیه 

 1 989/0 یموران

 2 936/0 نیگل گل پائ پایداری خیلی قوی

 3 895/0 زیپران پرو

 4 785/0 تهیافر

 پایداری قوی

 5 760/0 زورانتل

 6 738/0 دیباباز

 7 701/0 هلوش

 8 698/0 ن آباد ایک

 9 680/0 سراب حمام

 10 665/0 ریجلوگ

 11 601/0 روبند

579/0 چم مهر باال  12 

 پایداری متوسط
 13 578/0 ریدمرود ام

 14 568/0 آباد میرح

474/0 پا علم)پل تنگ(  15 
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 16 440/0 کنار بلوط

 17 364/0 بان نیرنگ

 ناپایدار
 18 359/0 چم مورت

 19 273/0 دمرود باال

 20 260/0 دریچم ح

 21 142/0 چم گردله

 22 069/0 چم شهران ناپایداری قوی

 23 0 ایخرسدر عل

 1397منبع: یافته های پژوهش، 

 

 یداریپا بر مؤثر عوامل نییتب

پس از تعیین سطوح پایداری در روستاهای مورد مطالعه با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی     

به تبیین میزان تأثیر هریک از عوامل در میزان پایداری روستاهای مورد بحث پرداخته شده است. 

از عدم خود همبستگی متغییرها  Durbin – Wastonبدین منظور در ابتدا با استفاده از آزمون 

را نشان داد که استقالل نسبی متغییرها را تأیید  840/1اطمینان حاصل گردید. این آزمون مقدار 

 نماید.می

میزان وابستگی عوامل به سطوح توسعه در  Betaبا توجه به نتایج بدست آمده و بررسی ستون  

رفع نیاز "با عنوان  1بدست آمده عامل شماره  Betaشود. براساس میزان مشاهده می 6جدول 

ارتقای کیفیت محیط "با عنوان  3بیشترین تأثیر و عامل شماره  "اجتماعی  _های اقتصادی

 .کمترین تأثیر را در سطح پایداری روستاهای مورد مطالعه داشته است "زیست

 میزان وابستگی عوامل مورد بررسی در سطوح توسعه :5شماره جدول

 .B Std. Error Beta t Sig عاملنام 

 001/0 455/3 173/0 011/0 039/0 اقتصادی-رفع نیازهای اجتماعی

 003/0 037/3 152/0 011/0 035/0 رتقای سرمایه اجتماعیا

 073/0 798/1 090/0 011/0 020/0 زیستارتقای کیفیت محیط 

 000/0 608/3 180/0 011/0 041/0 حفاظت از منابع اکولوژیکی
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 008/0 674/2 134/0 011/0 030/0 بهبود سرمایه گذاری اقتصادی

 

 نتیجه گیری

امروزه توسعه پایدار به عنوان رهیافت غالب توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته     

های روستایی به عنوان زیر بنای توسعه نواحی متأثر از عوامل و نیروهای متفاوت سکونتگاهاست. 

و متنوعی هستند، اما میزان تأثیر گذاری هر یک از آنها در عرصه های مختلف سرزمین یکسان 

نتایج نشان می دهد که روستاهای حاشیه . (11: 1383و یکنواخت نبوده و نیست)سعیدی، 

های پایداری از تعادل فضایی نسبتا خوبی شاخصدر شهرستان پلدختر مبتنی بر رودخانه کشکان

در پایداری و بدین معنا  دارای تعادل نیستند ها(ها)عاملبرخوردار هستند ولی در بین شاخص

مدیریت منابع "از نظر عواملی همچون  ها( بطور منسجم اتفاق نیافتاده استتمام ابعاد)عامل

 "امنیت اقتصادی"از میانگین باالتر و عواملی همچون  "یه گذاری اقتصادیسرما"و  "کشاورزی

می باشد، این وضعیت  78/2ها و میانگین کل شاخص ین می باشندبسیار پائ"آموزش و آگاهی"و 

این  کارکردی( می باشد-نشانگر پویش ناقص نظام سکونتگاهی شهرستان ) از جنبه ساختاری

روستاهای با  . بطوریکهوت نسبتاً زیادی با یکدیگر دارندپایداری تفاها از نظر سطوح سکونتگاه

جمعیت بیشتر در طبقات باالی سطوح پایداری و روستاهای با جمعیت کمتر در طبقات پائین 

 _. از جمله عوامل اصلی مؤثر بر پایداری این نواحی عامل محیطیسطوح پایداری قرار دارند

بستر  که بوده است (و خاک حاصلخیز ناشی از این رودخانهدسترسی به آب فراوان )اکولوژیک 

نزدیکی به راه های ارتباطی ملی  ،رار جمعیت و فعالیت های مربوطه را موجب گشته استاستق

بر توسعه و پایداری آنها با عملکرد ملی و ناحیه ای کشور  (جنوب-و غرب جنوب- شمال )

فعالیت های کشاورزی از جمله زراعت، باغداری و  این شرایط بستری را برایافزوده است. 

مناسب در محدوده مورد  و ارتباطی  . با توجه به شرایط اکولوژیکیفراهم نموده استدامداری 

هایی ها و تواناییو با توجه به قابلیت های پایداری پژوهش در جهت ارتقای وضعیت شاخص

 باشد پیشنهادات زیر ارائه می گردد:که دارا می

 .ایجاد فرصت های جدید شغلی در ارتباط با فعالیت های کشاورزی فراهم نمودن زمینه -

 .حفاظت از محیط زیستهای شغلی و های آموزشی متناسب با نیاز برگزاری دوره -
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 ارائه خدمات و تسهیالت در جهت بهبود معیشت ساکنان. -

 برخورد قانونی با آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست. -

 

 منابع و مآخذ

های (، پایداری اقتصادی سکونتگاه1394افراخته، حسن؛ ریاحی، وحید؛ جوان، فرهاد) -

 .117-93(، صص46روستایی شهرستان رضوانشهر، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران،)

(، الگوی دهکده شهری: رهیافتی کارآمد در جهت 1390بحرینی، حسین؛ حاجی بنده، مونا) -

های روستایی نمونه موردی: روستای میانالت واقع در حوزه صفا هتحقق پایداری سکونتگا

 .74-49،صص132رود شهرستان رامسر، مسکن و محیط روستا، شماره

 ،(1395) حمداهلل ،یداریق یسجاس طاهره، صادقلو، حسن، سبکبار، یفرج ،یمجتب جاودان، -

 استان سربند بخش: یمورد مطالعه) ییروستا ینواح در یداریپا رتبه لیتحل مدل ارائه

 .35-19. صص ،(1) 1 ،ییایجغراف طیمح داریپا توسعه فصلنامه ،(یمرکز

(، مسایل و چشم انداز عمران و توسعه روستایی در ایران، مسکن و 1383سعیدی، عباس) -

 .13-2، صص108محیط روستا، شماره 

 یها ستمیس یداریپا یبرا ییبوم روستا، الگو ،(1394مهناز) ،یمحمد رضا و رهبر ،یرضوان -

 .41و توسعه، شماره  ایجغراف ران،یدر ا ییروستا

مطالعه وضعیت الگوی زیست جوامع:  ،(1393رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و همکاران) -

اس الگوی اکوویلیج، مورد مطالعه روستاهای حاشیه روستاهای حاشیه اکوسیستم تاالب بر اس

، 1393، پائیز3، شماره25امه ریزی محیطی سال جغرافیا و برنتاالب میانکاله و لپوی زاغمرز، 

 . 264-243صص

، ایریزی منطقه(، کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه1380زبردست، اسفندیار ) -

 .21-13(، صص. 10) 10فصلنامه هنرهای زیبا،

 19فصلنامه هنرهای زیبا،  در شهرسازی، F’ANP(، کاربرد مدل 1393زبردست، اسفندیار ) -

 .38-23(، صص. 2)
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( بوم شهر و آثار آن در توسعه پایدار شهرهای 1384دیو ساالر، اسد اله؛ پرهیزگار، اکبر) -

 .25-1، صص4ساحلی، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 

دانشگاه  ست،یز طیانسان و مح ست،یچ ی( اکولوژ1394پور، مسعود و همکاران) ییصفا -

 .1394، 14دوره ،یآزاد اسالم

و  یبر عوامل اجتماع دیبا تاک ییروستا یدر نواح یداریپا یابی( ارز1385)نیحس ،یفراهان -

دانشگاه تهران،  ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف یدکتر رساله تفرش، شهرستان – یاقتصاد

 .یرحمت اهلل فرهود ییبه راهنما

 های ( چالش1389آرزو) ،ییرزایراد، غالمرضا؛ م یحسن؛ پزشک ،یقیصد د؛یسع ،یفعل -

 زدهم،یفصلنامه روستا و توسعه، سال س دار،یبه توسعه پا یابیدست یبرا رانیا ییجوامع روستا

 .128تا 97، صص4شماره 

سازمان  ست،یز طیسازگار با مح ی( روستاها1389صابر) ،یمعصوم ؛یپور، هد یمیکر -

 .1389، ستیز طیحفاظت از مح

 های ( چالش1386شهال) ان،یچوبچ ن؛یحس ،یقم یشعبانعل ؛یعل ،یاسد ل؛یخل ،یکالنتر -

دانشگاه  یفصلنامه تخصص دار،یبه توسعه پا یابیدست یبرا رانیدر ا ییعمده توسعه روستا

 .120تا103آزاد، صص

( روش های ترکیبی تحقیق به عنوان 1389محمد پور، احمد؛ صادقی، رسول؛ رضایی، مهدی) -

صول عملی، جامعه شناسی کاربردی، مجله پژوهش جنبش روش شناختی، مبانی نظری و ا

 2، شماره21علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دوره 

 .1395 سالنامه آماری شهرستان پلدختر،مرکز آمار ایران، -

 .1396مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر، آمار تامه کشاورزی، -

(، 1394)نیدانه کار، افش ؛یمهد ،یعبد الرضا؛ پور طاهر ،یافتخار نیرکن الد س؛ینرگ ن،یوز -

بوم روستا، مطالعه  یتاالب بر اساس الگو ستمیسازگار با اکوس ستیتوسعه ز یراهبردها"

 " Qspm سیو ماتر swocزاغمرز با استفاده از روش  یو لپو انکالهیم یتاالب ها یمورد

 .505-520، صص3، شماره 68دوره  ران،یا یعیمنابع طب ،یعیطب ستیز طیمح

- Bhawna Gesota(2007-2008)  Ecovillages as Models for Sustainable 

Development: The University of KwaZulu-Natal, Durban (South Africa). 
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