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  هیر بخش موردی مطالعه ،روستایی توسعه پایداری بندی سطح
 

  مدرس تربیت دانشگاه -جغرافیا گروه دانشیار - ∗افتخاری الدین رکن عبدالرضا
  مدرس ربیتت دانشگاه ،روستایی ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی - هیر آقایاری محسن

26/10/1384 :نهایی ییدأت 2/3/1384 :مقاله دریافت  
  
   چکیده
 بـه  پـرداختن  آورده، دسـت  بـه  توسـعه  موضـوع  در حاکم پارادایمعنوان     به  پایداری که ای  جانبه همه اهمیت به توجه باامروزه  
 چـارچوبی  ایجـاد  و فـضا  /مکـان  اب متناسب سازی  شاخص زمینه این در .است ویژه توجه خور در کاری روستایی پایدار توسعه
 پایـداری  -1 :چـون  ییاهـ  فرضـیه  قالـب  در جدیـد  بحـث  ایـن  .سـازد  مطـرح  را جدیـدی  بحـث  توانـد  می ها معرف طرح برای

 بیش محیطی وضعیت عامل از هیر بخش روستاهای پایداری شدت جغرافیایی توزیع -2 و است نامطلوب هیر بخش روستاهای
 اسـاس  بـر  یسـاز  شـاخص  بـا  و داریـ پا توسعه به وار اندام نگرش با تحقیق این در .است مطرح ،دکن  می تبعیت انسانی عوامل از

 85 گـرفتن  نظـر  در و تحلیلـی  -توصـیفی  شناختی روش با داریپا توسعه وار اندام سیرتما قالب در داریپا های نظام اتیخصوص
 توسـعه  یداریـ پا یبنـد  سـطح  و یابیـ ارز بـه  شنامهپرسـ  قیطر از اطالعات دیتول نیهمچن و هیثانو اطالعات یگردآور و معرف
 قیـ تحق جینتا .است شده اقدام جغرافیایی اطالعات های نظام فضایی های تحلیل و بارومتری های تکنیک با ریه بخش یروستاها

 اغلـب  کـه  اسـت  نحـوی  بـه  توسـعه  وضـعیت  منطقـه  یـن ا در . اسـت  شده مطالعه منطقه در یداریپا نامطلوب تیوضع از یحاک
 تحلیـل ( آمـاری  تحلیـل  و تجزیـه  بـا  پایـدار  توسـعه  در ثرؤم عوامل خصوص در .گیرند می قرار متوسط طبقه در ها گاه نتسکو

 عامـل  کـه  شـد  مـشخص  باسـوادی،  و اشـتغال  جمعیـت،  بخـش،  مرکـز  تـا  فاصله طبیعی، وضعیت عامل پنج روی بر )واریانس
  .دارد روستایی توسعه یارپاید با را همبستگی بیشترین روستاها جمعیت و طبیعی وضعیت
  هیر بخش روستا، پایدار، توسعه بندی، سطح :ها واژه کلید

  
  مقدمه

 در باالیی اهمیت ازضوع مو این به پرداختن است، مطرح توسعه غالب رهیافت به عنوان پایدار توسعه امروزه این که به توجه با 
 در کشور یجمعیت های گاه سکونت دومینعنوان   بهروستاها که رسد می نظر به دیگر طرف از .است برخوردار توسعه مطالعات
 مهم موضوع به پرداختن .است مواجه بیشتری چالش با ها آن توسعه دلیل همین به و گیرند می قرار توجه مورد کمتر مختلف مطالعات
 ریزی رنامه ببه شده مطالعه سرزمین از کافی شناختی داشتن با تا ساخت خواهد قادر را ما روستایی پایدار توسعه بندی سطح و ارزیابی

   .است روه روب دشواری با توسعه، فعلی پارادایم جهت در مدیریت و ریزی برنامه شناختی چنین بدون .خته شودپردا نآ مدیریت و
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 آن، بندی سطح و ارزیابی در همچنین .رد کتوجه به آن توان می مختلف های جنبه از و دارد گسترده بسیار مفهومی پایدار توسعه
 ها معرف چارچوب به عنوان – ها روش از یک هر با پایدار توسعه ارزیابی و بررسی .دارد وجود گوناگون های روش از استفاده امکان
 بوسل به وسیله – وار اندام رهیافت گیری به کاربا تا است این بر تالش تحقیق، این در .باشد ای جداگانه تحقیق موضوع تواند می –

 در آلن پرسکات به وسیله – بارومتری روش گیریکار   بهبا سپس و شود اقدام پایداری های معرف ایجاد به –است هشد بحث 1999
 بندی سطح صرف که است ذکر به الزم .شود پرداخته هیر بخش روستاهای پایداری بندی سطح به –است شده بحث 6 شماره منبع

 عوامل تا شد یسع و طرح فرضیه دو مبنا این بر و دکن روبرو کاستی با را تحقیق ،آن در مؤثر عوامل گرفتن نظر در بدون پایداری،
 تحلیل در و GIS جغرافیایی اطالعات نظام از تحقیق های داده بارومتری و ها  تحلیل انجام در .شوند شناسایی مورد نیز پایداری در مؤثر

   .شد استفاد SPSS فزارا نرم در ANOVA آماری آزمون از پایدار توسعه بر ثرؤم عوامل
  

  نظری چارچوب
 در نوظهور ای پدیده توان می را اقتصادی و اجتماعی پیشرفت به نیل برای شده ریزی برنامه و نهادی آگاهانه، کوشش معنای به توسعه
 نگرش ،آغاز در ).13 ،1379 ؛وینترز و گلدین( شد آغاز سابق شوروی جماهیر اتحاد از میالدی 1917 سال از که دانست بیستم قرن

 شکل زیست محیط با رابطه در موجود های نظریه و بینش در مهمی تغییرات 1960 ۀده از بعد« اما هبود اقتصاد محور بر بیشتر ای توسعه
 ،1378 الیوت،( »دریافتند را زیست محیط از حفاظت و نگهداری لزوم هم مردم و آمدند وجود به جدید ظریاتن که طوری به گرفت،

 - فضایی ابعاد به توجه با آن پایداری و تداوم پویایی، توسعه، مفهوم به ساختاری نگرش بعد به 1970 ۀده از« ترتیب این به ).12
 ،براهمن( »شد اجتماعی-اقتصادی نظام با اکولوژیکی نظام میان آشتی و تعادل برای ابزاری مثابه به توسعه و گرفت قرار نظر مد مکانی
  ).چ ،1381

 مشروعیت «عنوان   بهآن از یا ) Susan Baker et all, 1997, p.5 ( »دانست فرآیند یک توان می را پایدار توسعه « حال نیا با
 چند رهیافتی به عنوان واقع در پایدار توسعه .کرد یاد »پایداری پارادایم« و »پایداری نظریه« ،)Bridger & Luloff, 1999, p.378( »جدید
 .است روستایی توسعه آن تبع به و توسعه غالب پارادایم و شده طرح قبلی ناکارآمد و بعدی تک های رهیافت به واکنش در و بعدی

 خود موضوع این ).Catizzone, 1999, p.55( » خوریم برمی پایداری مفهوم از زیادی بسیار تفاسیر به پایدار توسعه ادبیات به نگاهی با«
 از پس که چند هر .است بوده گرید یسو از پایداری به نسبت  و »چالش«  و»سردرگمی« و کسوی از مسئله تیاهم نوعی بیانگر

 هزاران و »2002 ژوهانسبورگ« و »1992 ریودوژانیرو« ، »1987 برانتلند« ، »1972 استکهلم« اجالس مثل جهانی اجالس چند برگزاری
 کل در .است باقی ها ابهام برخی هنوز لیو شده هکاست سردرگمی این از حدی تا امروزه ،دیگر المللی بین و ملی نشست و کنفرانس

 زمان، شرایط به بسته« پایدار توسعه مفهوم حال این با .شویم می نزدیک خصوص این در رویه وحدت به تدریج به که گفت توان می
 پایدار توسعه ماهیت« شود می گفته که است حدی تا تفاوت این ).10 ،1382 افتخاری، و بدری( »کند می فرق مختلف جوامع و مکان

 پیتر( »دارد داللت موضوع این بر ضمنی طور به خود نیز توسعه اصطالح که طور همان است، زمان به وابسته و نسبی صددرصد
  ). Suminan, 1998, 16( »است بسیاری تفاسیر دارای پایدار توسعه پیچیده مفهوم« مذکور نسبیت بر افزون ).41 هاردی،

 »دانست مکمل های تفعالی باید حدودی تا حداقل را زیست محیط از حمایت و اقتصادی رشد پایدار، توسعه به دستیابی در«
 که روست نیا از و .است توسعه مختلف ابعاد دانستن مکمل همین پایدار توسعه طرح محاسن از یکی .)143 ،1381 مارکاندینا،(
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 طلب را محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، عوامل همه به پارچه یک نگرش ،پایدار توسعه در گرایانه کل رویکرد« شود، می گفته
  ).32 ،1382 ،افتخاری و بدری( »کند می

 است، نهفته انطباق و پیشرفت تحول، ،تغییر آن در ،کنیم معنای دیگر مرحله به ای مرحله از گذار را توسعه اگر« ترتیب به این
 آتی های نسل زندگی یها فرصت شود، می تلقی وسیله یک مثابه به بلکه هدف یک نه اقتصادی رشد دارند، قرار آن کانون در مردم
 به وابسته حیات کل که را اکولوژیکی های نظام و دهد می قرار حمایت مورد حاضر های نسل زندگی یها فرصت با همراه را
 توسعه باره در دیگر عبارت به ).چ ،1378 ،الیوت( »دانست پایدار توسعه یک را آن توان می صورت آن در دارد، می محترم هاست، آن

 که طوری به جلو، به رو حرکت استمرار بلکه آن اکولوژیکی بعد در تنها نه حرکت، استمرار یعنی ،پایداری« که گفت توان می پایدار
 بعد سه در توان می زنی را پایدار توسعه ابعاد چارچوب این در .)165 ،1382 ،فیروزنیا و افتخاری( »دهند انجام را حرکت مردم خود
  ):1 شکل( کرد مطرح اصلی

  موضوع یا دیدگاه منظر از -

  فضا منظر از -

 زمان منظر از  -

 در ها شاخص طرح به توجه با برخی کرد، قلمداد باال به پایین رهیافت یک باید را پایدار توسعه چند هر نیز رهیافت لحاظ به
 سوال سه موجود ادبیات در« حال این با .اند معرفی کرده )Fietelson, 1998, p.4( »پایین هب باال رهیافت نوعی« آنرا المللی بین مقیاس
  :است مطرح پایداری تعریف برای اصلی

1- What : کنیم؟ پایدار خواهیم می را چیز چه  
2- Why : شویم؟ می مشکل و زحمت دچار پایداری مسایل به توجه بدون ما چرا  
3- How : کنیم؟ تضمین را پایدار وسعهت توانیم می چگونه  
  
  
  
  
  
  

  )Bruce Mitchel, 1989با استفاده از( ابعاد توسعه پایدار نمودار  1شکل 
  

 محیطی، ابعاد از عبارتند که پردازد می پایدار توسعه ابعاد به اول سؤال .شوند می منجر رهیافت یک به کدام هر االتؤس این
 و ای منطقه بین فردی، بین صورت هب تواند می که دهد می قرار توجه مورد را عدالت ابعادبه  دوم السؤ .فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی

   .)Catizone, 1999, 55-58( »دهد می قرار توجه مورد را وار نظام اصول هم سوم سؤال .باشد نسلی بین

 .پرداخت خواهیم آن به بیشتر پایدار توسعه ارزیابی های روش بحث در که بحث شده متنوعی های نگرش با وار نظام رویکرد
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  :است زیر صورت هب که گیرد می صورت فوق موارد به توجه با نیز روستایی پایداری تعریف

 معنوی و مادی اساسی نیازهای رفع برای روستایی اجتماعات های توانایی آن چارچوب در که زا درون و موزون جانبه، همه فرآیندی «
 تعالی و رشد )سرزمینی و نهادی اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی،( محلی سکونت نظام ندهده شکل نیروهای بر مؤثر کنترل و

  ).35 ،1383 ،ایران روستایی توسعه سسهمؤ( »یابد می
  

  پایدار توسعه ارزیابی
 مفهومی و خاص های ویژگی دلیل هب پایدار توسعه ارزیابی .است ضروری یموضوع آن، بندی سطح منظور به پایدار توسعه ارزیابی  

 به پایداری «پویای مفهوم »بشری جامعه مانند پویا نظام یک در« اینکه به نظر .تاس مشکل بسیار است نظر در پایدار توسعه از که
 ثابت غیر کیفیت یک که چرا .گرفت اندازه راحتی هب را آن توان هب که نیست چیزی مفهوم این .است زمان طول در تعادل ثبات معنای
 متمایل سمت این به است ممکن چه هر ارزیابی در که است این مهم البته ).84 ص ،6 شماره منبع دال، لیون(»ثابت طهنق یک نه است
 معیارهای تعیین بشری های نظام پیچیدگی « اینکه جمله از .دارد وجود هم مشکالتی راه این در .)زمان طول در تعادل ارزیابی( شویم

   .)86 دال، لیون ( »ازدس می مشکل بسیار را پایداری سنجش
 درک منظور هب که است نظام کل حرکت تعیین سو یک از است مطرح پایدار توسعه زمینه در که هایی چالش از یکی« بنابراین
 سوی از و گیرد می صورت موجود وضعیت تصحیح برای سطوح این های مشیو خط درباره گیری تصمیم و باالتر سطوح پایداری
 سطحی چه اینکه تعیین« این بر افزون .)177 رادفورد،( »است تر پایین سطوح در سازی تصمیم برای کافی العاتاط به دستیابی دیگر

 کریس.(»است مشکل بسیار نه یا کند می حرکت بیشتر پایداری جهت در کشور یک آیا و پایدارند اًواقع درازمدت در ها فعالیت از
 با خود شکل ترین ساده به و است نسبی یموضوع تحول« دانیم می چنانچه .شود یبررس باید گرفته صورت تحولزیرا  ).374 ری،وم

 مذکور های پیچیدگی به توجه با عمل در اما )188 ،1381 سعیدی،.(»است درک قابل متفاوت نیازم برهه دو در وضعیت دو مالحظه
  .بود نخواهد آسانی کار

  
  پایداری ارزیابی های روش
 این .است شده بسنده ها شاخص برای چارچوبی تدوین به اغلب که اذعان داشت باید پایدار توسعه ارزیابی های روش زمینه در

 تدوین ،موضوع وسعت به توجه با« نیا بر افزون .کرد ماقدا زمینه این در شاخص بدون توان نمی که است  آندلیل موضوع
 به که است شده ابداع زیادی های روش حاضر حال در .است هشد تبدیل توجه قابل چالشی به ها شاخص کاربرد در جامع های رهیافت
 تبادل به هم دیگر بعضی و گیرند می قرار هم کنار در کلی تصویر یک صورت به و دارند اشاره پایداری و توسعه از متفاوتی های جنبه
 و رشته موضوع، زمان، هدف، اساس بر« که گفت باید زین »ارزیابی انواع« نظر از ).84 دال، لیون( »پردازند می ها شاخص درباره رنظ

 روش پنج ایشان .است (Bossel, 1999) کار زمینه این در خوب مطالعات از یکی .»شود می تعریف مختلفی اشکال به کار انجام روش
 :از عبارتند ها روش این .اند آورده پایداری ارزیابی برای

 -فشار چارچوب -4 ها معرف خطای و آزمون یا ویژه انتخاب -3  1یداریپا بارومتر یا سنج میزان -2  1 اکولوژیکی پای جای« -1
                                                 
1 - Ecological Footprint 
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  ).(Bossel, 1999, 13-14 »وار اندام رویکرد -5 2واکنش - موجود وضعیت
 توسعه ارزیابی خصوص در ترکیبی روش یک از استفاده اما باشند می معایبی و مزایا دارای شده ذکر های روش از کدام هر

 منظور به وار اندام رویکرد اصول از هیر بخش روستایی پایدار توسعه ارزیابی رد حاضر مطالعه در .باشد مؤثر ربسیا تواند می پایدار
 همه طرح این که دلیل به .است شده استفاده ها معرف امتیاز بندی سطح منظور به بارومتری روش از و ها شاخص و ها معرف تدوین
  .شود پرداخته می شده استفاده روش دو بررسی به خالصه ورط به ،است خارج حاضر بحث حوصله از ها روش

  
  پایداری بارومتر یا سنج میزان روش -

 روش یک ابزار این .است پایداری بسوی آن پیشرفت و جامعه رفاه با ارتباط برقراری و گیری اندازه برای ابزاری پایداری سنج فشار
 و مردم شرایط درباره درست گیری نتیجه به توانند هب کاربران که طوری به .دهد می ارائه ها شاخص تلفیق و سازماندهی برای مند نظام

 بعدی دو نمودار یک از روش این در ).161 آلن، رسکاتپ( یابند دست اکوسیستم و مردم بین موجود تعامالت اثر نیز و اکوسیستم
 نشان 100 - 0 از نسبی های مقیاس روی بر انسانی رفاه و اکوسیستم سالمتی های وضعیت بعدی دو نمودار این در« .ه استشد فادهتاس

 از ای مشخصه شود، می تعریف ارزش دو این که ای نقطه عیتقمو .است خوب تا بد شرایط از ای دامنه کننده مشخص که شود می داده
   ).Bossel, 1999, 13( »باشد متفاوت تواند می بعد دو از یک هر های معرف تعداد البته .دهد می دست به را ناپایداری یا پایداری

  
  وار اندام رویکرد -
 اقتصادی ،یاجتماع توسعه به راو نظام رهیافت گیری، تصمیم این پیچیدگی مؤثر چالش منظور به پایدار، توسعه ریزی برنامه زمینه در« 
  ).Schultink, 2000, 55( »شود می پیشنهاد محیطی ارزیابی و

 :است طرح قابل فرعی نظام شش ،سه این قالب در و محیطی نظام و حمایتی نظام انسانی، منظا :یاصل نظام سه نگرش این در« 
-Bossel, 1999, 17( »زیست محیط و منابع -6 ؛اقتصادی نظام -5 ؛زیرساخت -4 ؛حکومت -3 ؛اجتماعی نظام -2 ؛فردی توسعه -1

18.(  
؛       همزیستی -6 ؛سازگاری -5 ؛امنیت -4 ؛عمل آزادی -3 ؛اثربخشی -2 ؛موجودیت -1 :3از عبارتند پایدار های نظام خصوصیات

  .Bossel ,1999, 45)( »روانی نیازهای -7

                                                                                                                                                                        
1 - Barometer of Sustainability 
2-Pressure – state - action  

  )س صفحه بعدادامه در زیرنوی: (های پایدار های نظام  تعاریف ویژگی-1
اطالعات، انرژی، مواد اولیه ای که برای پایداری نظام ضروری هستند باید در دسترس . نظام با وضعیت نرمال محیطی سازگار بوده و قادر به زیست باشد«: موجودیت

نظام : تنوع. و اثر محیطی آن تالش کند) اطالعات، مواد و انرژی(اب برای امنیت منابع کمی) نه موثر( نظام باید در بلند مدت در تعادل بوده و مفید واقع شود :اثربخشی. باشند
 ،بخش تغییرات محیطی  زیانآثارنظام باید توان حفاظت خویش از : امنیت.های گوناگون داشته باشد های حاصل از دگرگونی محیطی را از راه باید قابلیت سازگاری با چالش

ری و خودسازمانی برای  نظام باید از توان یادگیری، سازگا:سازگاری  . بینی خارج از حالت نرمال محیط طبیعی را داشته باشدیعنی شرایط متغیر، بی ثبات و غیر قابل پیش 
فتار و عالیق نظام باید توان اصالح رفتار خود را به منظور توجه ویژه به ر: برابری.  های ناشی از تغییرات محیطی، برخوردار باشد های مناسب در برابر چالش ایجاد پاسخ

های خود آگاه هستند و با موارد استاندارد بیشترین سازگاری را  عامالن از فعالیت: پذیری مسؤولیت. نظامها در محیط خویش، داشته باشد) عامالن(دیگر ) جهتگیریهای(
  ).Bossel, 1999, 31( »رضایت از برآورده شدن نیازها: رضایت مندی. دارند
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 .شد استفاده آن از ،متغیرها طرح در وار اندام رهیافت مزیت به توجه با و ذکر شد که تئوریکی مبنای به توجه با حاضر تحقیق در

 به منجر جدول، یک عمودی و افقی ابعاد به عنوان فرعی نظام 6 و پایدار های ظامن های ویژگی دادن قرار و رهیافت این از استفاده
 شده طرح وار اندام رویکرد با که ماتریس این .1معرفی کردپایدار توسعه وار نظام ماتریس توان می که شود می ماتریسی گیری شکل
           ماتریس بسط با ).1 لوجد( دشو استفاده رضحا تحقیق همانند ها شاخص و ها معرف تدوین چارچوبعنوان   بهتواند می است
 کل در .شد مطرح جدیدی آرایش نحوه نیز موجود های چارچوب در ها، معرف ایجاد چارچوب به عنوان پایدار توسعه وار اندام
  .هدد می ارایه پایداری ارزیابی برای را کاملی نسبتاً رویکرد ماتریس این که گفت توان می
  

  پایدار توسعه وار اندام تریسما 1 جدول
  اقتصادی نظام  اجتماعی نظام  محیطی نظام

  نظام ویژگی
  فعالیت  پشتیبانی  نهادی ظرفیت  اجتماعی  فرآیندها  منابع

 فعالیت موجودیت پشتیبانی موجودیت نهادی موجودیت اجتماعی رفاه موجودیت فرآیندها موجودیت منابع موجودیت  موجودیت
 فعالیت بخشی اثر پشتیبانی بخشی اثر نهادی بخشی اثر اجتماعی بخشی اثر فرآیندها بخشی اثر نابعم بخشی اثر  بخشی اثر

 فعالیت تنوع پشتیبانی تنوع نهادی تنوع اجتماعی تنوع فرآیندها تنوع منابع تنوع  تنوع
 تفعالی امنیت پشتیبانی امنیت نهادی امنیت اجتماعی امنیت فرآیندها امنیت منابع امنیت  امنیت

 فعالیت سازگاری پشتیبانی سازگاری نهادی سازگاری اجتماعی سازگاری فرآیندها سازگاری منابع سازگاری  سازگاری
 فعالیت برابری پشتیبانی برابری نهادی برابری اجتماعی برابری فرآیندها برابری منابع برابری  برابری

 فعالیت پذیری مسؤولیت پشتیبانی پذیری مسؤولیت نهادی پذیری مسؤولیت اجتماعی پذیری ولیتؤمس فرآیندها پذیری مسؤولیت منابع پذیری مسؤولیت  پذیری مسؤولیت

 فعالیت مندی رضایت پشتیبانی مندی رضایت نهادی مندی رضایت اجتماعی مندی رضایت فرآیندها مندی رضایت منابع مندی رضایت  مندی رضایت

  .دفاع حال در ،جاودان و Bossel 1999 از استفاده با 1384 پژوهشگران :منبع
  
  تحقیق روش 

  )هیر بخش( مطالعاتی منطقه معرفی
 جغرافیایی نظر از ).2 شکل( است واقع شهرستان این شرقی جنوب قسمت در ستا اردبیل شهرستان های بخش از یکی هیر بخش  

 بخش این است، مشخص 3 شکل در که انچن .رددا رارق شمالی عرض 38 13' تا 37 55' و شرقی طول 48 40' تا 48 19' در بخش این
 مرداد تا کشوری تقسیمات اعمال با 1375 سال سرشماری( درس می نفر 26193  بهآن جمیت و است روستا 45 دارای حاضر حال در

   .باشد می مربع کیلومتر در نفر 37 آن جمعیتی تراکم و مربع کیلومتر 708 بخش این مساحت ).1383
 ساله دارد و قدمت مرکز آن با توجه به گورستان باستانی متعلق به عهد اشکانی که در نزدیکی این بخش قدمت چندین هزار

در کل برخی از امکانات و ). 202، 1371سازمان جغرافیایی ارتش، (» گردد ، حداقل به دوره اشکانیان باز میآن باقی مانده
 هکتار زمین زراعی آبی، 21138برخورداری از : تیب برشمردتوان به این تر را میهای نظام سکونت روستایی بخش هیر  محدودیت

 نوع 10همراه تولید بیش از  به...  رأس گوسفند و 100000گاو،  رأس 12000 هکتار باغ، حدود 1339 زمین زراعی دیم، 16886
                                                 

مندی نیز  لیت پذیری و رضایتؤوسه اصل برابری، مسبر  اصل اول بوسل پنج مورد افزایش داده و افزون بر هشترا به  های آن  ویژگی،وار ت اندام جاودان در بررسی رهیاف-2
  . کرده استتوجه 
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قه سنی  درصد در طب5 سال و تنها 65 تا 15 درصد در طبقه 50 سال، 15 درصد جمعیت در طبقه جمعیتی زیر 45. محصول کشاورزی
میزان باسوادی در . باشند های تعاونی روستایی می  نفر عضو شرکت4000از کل جمعیت بخش حدود . اند  سال قرار گرفته65بیش از 

 روستا فاقد آب 10در بین روستاهای این بخش . باشد  درصد می34ان اشتغال در بخش هیر همچنین میز.  درصد است64بخش هیر 
های موجود در  امکانات و محدودیت. ه کشی شده بوده و در بقیه روستاها نیز اغلب آب لوله کشی تصفیه نشده استآشامیدنی لول

اند و در کل وضعیت طبیعی متفاوت باعث دسترسی به امکانات مختلف و برخورداری از  سراسر بخش به یکسان توزیع نشده
  .های مختلفی در این بخش شده است محدودیت

  
  

  

  

 

 

 

  )1384( نقشه موقعیت بخش هیر در شهرستان اردبیل و کشور  2 شکل

  

  

  

  

  

  )1384(نقشه موقعیت روستاهای بخش هیر و شبکه های ارتباطی  3شکل 

  
  گیری نمونه و آماری جامعه
 اسامی .است شماری تمام بر مبتنی مطالعه روش و باشد می هیر بخش روستای 45 شامل  شدهمطالعه جامعه تحقیق این در

  :که های پژوهش مبنی بر این  با توجه به فرضیه.استکر شده 2 جدول در آنها طبیعی وضعیت و بخش این های گاه سکونت
  . پایداری روستاهای بخش هیر نامطلوب است-1
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  .کند  توزیع جغرافیایی شدت پایداری روستاهای بخش هیر از عامل وضعیت طبیعی بیش از عوامل انسانی تبعیت می-2
 85 و رهیافت اندام وار در سه بعد اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی، مطالعه شده اصول ارزیابی پایداری، وضعیت منطقه بر اساسو

  .آورده شده است 3 جدولمعرف به منظور ارزیابی و سنجش توسعه پایدار روستایی تدوین شد که در 
 
  

  ها آن طبیعی وضعیت و هیر بخش های گاه سکونت فهرست 2 جدول
طبیعی وضعیت سکونتگاه ردیف طبیعی وضعیت سکونتگاه ردیف  طبیعی وضعیت سکونتگاه ردیف   

آباد هل 16 کوهستانی آلماگلن 1 کوهستانی دشتی خانقاه 31 دشتی   

بزرگ آراللوی 17 کوهستانی انیلو 2  کوهستانی دمدمه 32 دشتی 

کوچک آراللوی 18 دشتی بودااللو 3  دشتی دویل 33 دشتی 
گلین پیله 4 هستانیکو  کوهستانی دشتی آلوچه 19   کوهستانی شبلو 34 

کوهستانی دشتی جیاوان 5 کوهستانی دشتی ایوریق 20  سفال قشالق 35   کوهستانی 

آباد حفظ 6 کوهستانی دشتی  کوهستانی دشتی حصار 21  علیا قشالق 36   کوهستانی 

آباد خلیل 22 دشتی دلیلو 7  دشتی کرگان 37 دشتی 
آباد عباس 8  دشتی کلخوران 38 کوهستانی رزمگاه 23 کوهستانی 
آباد فیروز 9 توپراقی کوزه 24 کوهستانی  کوهستانی دشتی   کوهستانی کوهساره 39 

ولی قره 10 تپه گل 25 کوهستانی  کوهستانی دشتی  کوهستانی دشتی هیر 40   

چمن قیه 11 کوهستانی دشتی یایچی 41 دشتی گورادیل 26 کوهستانی   

ستانیکوه دشتی گاورقلعه 12 علیلو کورد 42 دشتی نوشهر 27   دشتی 
آباد محمود 13 کوهستانی دشتی کریق 43 کوهستانی آهوقلعه 28 دشتی   

لو مسجد 14 درق بیله 44 دشتی بقرآباد 29 کوهستانی   کوهستانی 

کوهستانی دشتی نئور 15 کوهستانی دشتی چنذاب 30  قیه قیزیل 45   کوهستانی 

   .1375 کشور، های آبادی شناسنامه از استفاده با 1383 پژوهشگران :منبع           
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  روستایی پایدار توسعه های معرف 3جدول
  اقتصادی نظام  اجتماعی نظام  )محیطی( اکولوژیکی نظام  پایدار نظامهای ویژگی

ت،
ودی

وج
م

 اثر 
وع
ی،تن

خش
ب

 )
دی

آزا
 

مل
ع

(، 
ت،

امنی
 

ی،
گار

ساز
 

ی،
رابر

ب
ؤمس 

یت
ول

 
ی،
ذیر

پ
 

یت
ضا
ر

 
دی

من
  

 اراضـی  سـرانه  -2 ؛آبـی  زراعی اراضی سرانه -1
 سـرانه  -4 ؛بـاغی  اراضـی  سـرانه  -3 ؛دیـم  زراعی
 از بـردار  بهـره  خانوارهـای  نسبت -5 ؛دامی واحد
 ؛گندم بازده -7 ؛زراعی تناوب -6 ؛فسیلی انرژی

  ؛حبوبـــات بـــازده -9 ؛زمینـــی ســـیب بـــازده -8
 ؛درجـه  15 بـاالی  شـیب  بـا  اراضی معکوس -10
 -12 ؛                 اراضـی  متوسـط  ارتفاع وسمعک -11

ــاع اخــتالف معکــوس ــسبت -13 ؛اراضــی ارتف  ن
 آب منـابع  تنـوع  -14 ؛اراضـی  کل از آبی اراضی

 تنـوع  -16 ؛زمین اندازه میانگین -15 ؛کشاورزی
 گـسل  از دوری -17 ؛دامـی  و زراعی محصوالت

 معکـوس  -19 ؛فرعی گسل از دوری -18 ؛اصلی
 قطـع  روزهـای  نـسبت  معکـوس  -20 ؛سـیل  خطر

 از گیـری  بهـره  معکـوس  -21 ؛ای جـاده  ارتباط
ــم ــوس -22 ؛سـ ــره معکـ ــری بهـ ــود از گیـ ؛  کـ

؛  کـــل  بـــه  زارعـــان و دامـــداران  نـــسبت -23
ــله معکــوس -24 ــانی فاص ــا زم ــز ت ؛  بخــش مرک
؛  دهــستان مرکــز تــا زمــانی فاصــله معکــوس -25
ــه پایبنـــدی -26 ــیط از مراقبـــت بـ   ؛طبیعـــی محـ
ــر از رضــایت -27 ــی منظ  از رضــایت -28 ؛طبیع

ــت ــت از رضــایت -29 ؛شــرب آب کیفی  و کیفی
ــت ــشاورزی آب کمی ــبزینگی -30 ؛ک  محــیط س
  ؛روستا اطراف

 بعــد معکــوس -3 ؛جمعیــت رشــد نــرخ -2 ؛جمعیــت انــدازه -1
 ؛ تعـاونی  عـضو  جمعیـت  درصـد  -5 باسوادی درصد -4 ؛خانوار

 شـش  زیـر  جمعیـت  معکـوس  -7 ؛آمـوز  دانش جمعیت رتبه -6
ــال ــوس -8 ؛س ــراکم معک ــر ت ــاق در نف ــوس -9 ؛ات ــان معک  زم

 بـه  دسترسـی  زمـان  معکوس -10 ؛آموزشی خدمات به دسترسی
  ؛شورا تصمیم در مردم مشارکت ضریب -11 ؛بهداشتی خدمات

ــوآوری از اســتقبال -12  مقــاطع تنــوع -13 ؛کــشاورزی هــای ن
 و آموزشــی هــای دوره تعــداد -14 ؛روســتا خــود در تحــصیلی
  ؛شــوراها جــوانی -16 ؛شــوراها ســنی اخــتالف -15 ؛ترویجــی

 سرپرسـت  با خانوار معکوس -18 ؛بیشتر و ساله ده جمعیت -17
 معکـــوس -20 ؛بیـــشتر و ســـاله 65 جمعیـــت نـــسبت -19 ؛زن

 مـددجویان  نـسبت  معکوس -21 ؛سال 5 در شده فوت کودکان
؛  روســـتا در یـــریدرگ و تـــنش معکـــوس -22 ؛امـــداد کمیتـــه

 سـاکنین  نـسبت  -24 ؛اسـالمی  شـورای  اعضای سواد سطح -23
 ؛مـردان  بـه  باسـواد  زنـان  نـسبت  -25 ؛دیگر نقاط در شده متولد

ــسبت -26 ــسی ن ــسبت -27 ؛جن ــسکونی واحــد ن ــه م ؛  خــانوار ب
 در مـشارکت  میزان -29 ؛پسر به دختر آموزان دانش نسبت -28

 میزان -31 ؛کشاورزی کارهای در اریهمی میزان -30 ؛انتخابات
ــایت ــورا رض ــاری از ش ــردم همک ــایت -32 ؛م ــت از رض  کیفی
 معکـوس  -34 ؛بخـشداری  از شـورا  رضایت میزان -33 ؛زندگی
 خـدمات  از رضـایت  میـزان  -35 ؛گذشته سال 5 مهاجر جمعیت

 میزان -37 ؛آموزشی خدمات از رضایت میزان -36 ؛کشاورزی
  ؛بهداشتی خدمات از رضایت

ــتغال درصــد -1  ضــریب -2 ؛اش
 تعـــداد - خـــدماتی مرکزیـــت
ــور ــداد -4 ؛تراکتـ ــاین تعـ   ؛کمبـ

ــرانه -5 ــد س ــدم تولی ــو و گن   ؛ج
ــرانه -6 ــد س ــیب تولی ــی س   ؛زمین
 ؛داخــل کــار نیــروی کفایــت -7

ــتا ــرانه -8 ؛روس ــد س ــیر تولی   ؛ش
ــرانه -9 ــد ســ ــت تولیــ   ؛گوشــ

ــوس -10 ــار معکــ ــل بــ   ؛تکفــ
 ؛مراکز از نیازها تامین نسبت -11

 ؛معیـشت  تنـوع  -12 ؛روستا خود
 ؛متوســط  هزینــه  معکــوس  -13

  ؛خــانوار  بهداشــتی  و خــوراکی
ــسبت -14 ــساکن ن ــاز م ــه نوس  ب

 شـاغل  زنـان  نسبت -15 ؛قدیمی
 سـرمایه  بـه  تمایل -16 ؛مردان به

 محــــل روســــتای در گــــذاری
 ؛کــار از رضــایت -17 ؛سـکونت 

  ؛درآمد از رضایت -18

  1384 ،پژوهشگران :منبع
  

.  بارومتری استفاده شددر این مقاله از روش. های مختلف انجام داد توان از دیدگاه ندی پایداری توسعه روستایی را میب سطح
  . آمده است4بندی سطوح مختلف توسعه در جدول  نحوه طبقه

  پایداری وضعیت عددی مقادیر 3 جدول
  وضعیت  معادل  ارزش

  اپایدارن یا بد  4/0 -0  40 -0
  بینابین یا متوسط  4/0-6/0  60 -40
  پایدار یا قبول قابل  1 -6/0  100 -60

  6 منبع ،1381 آلن، پرسکات از استفاده با پژوهشگران :منبع                   
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  های تحقیق یافته
   روستایی توسعه پایداری فضایی بندی سطح) الف

 ای نقطه اطالعات تعمیم فضایی تحلیل همچنین .است5 جدول صورته ب ،2 لجدو معرفهای با هیر بخش روستاهای پایداری وضعیت
 وضعیت شود می مشاهده 4 شکل و 5 جدول در که همچنان .است آمده 4 شکل در آن از حاصل وضعیت تحلیل و سرزمین سطح به
 درصد با مقادیر این اگر .است پایدار و متوسط ناپایدار، طبقات سهم ترتیب به مربع کیلومتر 11 و 7/675 ،9/16 که است ترتیب این به

 6/1 و متوسط طبقه در درصد 96 ناپایدار، طبقه در درصد 4/2 که بود خواهد ترتیب این به هیر بخش پایداری وضعیت شود بیان
  .گیرد می قرار پایدار طبقه در مساحت درصد

  هیر بخش روستاهای برای پایداری بررسی نتایج 4 جدول
پایداری امتیاز روستا ردیف پایداری امتیاز روستا ردیف  پایداری امتیاز روستا ردیف   

297/0 آلماگلن 1 آباد هل 16   470/0 474/0 خانقاه 31   

467/0 انیلو 2 بزرگ آراللوی 17   611/0 396/0 دمدمه 32   

541/0 بودااللو 3 645/0کوچک آراللوی 18  545/0 دویل 33   

گلین پیله 4  356/0 537/0 آلوچه 19  وشبل 34   389/0  

469/0 جیاوان 5 587/0 ایوریق 20  سفال قشالق 35   409/0  

آباد حفظ 6  555/0 599/0 حصار 21  علیا قشالق 36   404/0  

509/0 دلیلو 7 آباد خلیل 22   575/0 482/0 کرگان 37   

آباد عباس 8  413/0 542/0 رزمگاه 23  570/0 کلخوران 38   

آباد فیروز 9  400/0 توپراقی کوزه 24   476/0 457/0 کوهساره 39   

ولی قره 10  355/0 تپه گل 25   491/0 637/0 هیر 40   

چمن قیه 11  423/0 492/0 گورادیل 26  468/0 یایچی 41   

492/0 گاورقلعه 12 671/0 نوشهر 27  علیلو کورد 42   591/0  

آباد محمود 13  491/0 348/0 آهوقلعه 28  526/0 کریق 43   

لو مسجد 14  437/0 507/0 بقرآباد 29  درق بیله 44   404/0  

400/0 نئور 15 445/0 چنذاب 30  قیه قیزیل 45   449/0  

  1384 پژوهشگران :منبع          

   هیر بخش در پایداری طبقات درصد و مساحت 6 جدول
پایداری وضعیت ارزش ردیف مساحت درصد  )Km2(مساحت   

1 4/0 - 0 9/16 ناپایدار   4/2  

2 6/0 – 4/0 7/675 متوسط   96 

3 1 – 6/0 6/1 11 پایدار   

  1384 ،پژوهشگران :منبع                                           
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   )1384پژوهشگران، (  سطوح پایدار روستاهای بخش هیر و طبقات آن 4شکل 
  

  هیر بخش روستاهای توسعه پایداری بر مؤثر عوامل تحلیل
 تا فاصله باسوادی، جمعیت، طبیعی، وضعیت( محیطی و انسانی عوامل داری،پای وضعیت بر مؤثر عوامل بررسی و تحلیل منظور به

 این در .شد استفاده SPSS افزار نرم در ANOVA طرفه 5 تحلیل روش از تحلیل، انجام در .گرفت قرار توجه مورد )اشتغال بخش، مرکز
 سه به داشتند بخش سطح در که امتیازهایی نظر از یطیمح و انسانی مؤثر عوامل ابتدا مستقل، متغیر بودن ای فاصله فرض پیش با تحلیل
 جدول صورت به همبستگی وضعیت هیر بخش روستاهای در مختلف های نظام وضعیت بر فوق عوامل ثیرأت نظر از .شدند تقسیم گروه

 دارای نیز جمعیت املع و دارد وجود پایداری با طبیعی وضعیت بین همبستگی بیشترین ،شود می مشاهده جدول در چنانکه .باشد می7
 بین میانگین تفاوت معناداری گیری اندازه برای ''توکی آزمون'' از استفاده با گروهی بین همبستگی تحلیل .باشد می معنادار همبستگی
  .است آمده 8 جدول در مختلف گروههای

  
  پایداری با محیطی و انسانی عوامل همبستگی 7 جدول

  پایداری  عامل
  ∗001/0  طبیعی وضعیت

  528/0  فاصله
  ∗006/0  جمعیت
  370/0  باسوادی
  918/0  اشتغال
  621/0  عوامل مجموع

  همبستگی معناداری ∗
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  مختلف عوامل های گروه بین میانگین تفاوت معناداری موارد 8 جدول

  عوامل
  وضعیت

  اشتغال  باسوادی  جمعیت  فاصله  طبیعی وضعیت

  3 با 2 و1  3 با 2 و1  3 با 2 و1  هیچکدام   کوهستانی اهایروست با دشتی و کوهستانی -دشتی روستاهای  پایداری
  1383 ،پژوهشگران :منبع                

 یعنی تاثیر وضعیت طبیعی بـر       ؛ها وجود دارد   دهد که با توجه به فراوانی موارد، تفاوت میانگین در گروه            نتایج نشان می   ،در کل 
تـوان گفـت     از طـرف دیگـر مـی      . ی ایفـا کـرده اسـت       جمعیت نیز نقـش مهمـ      همچنین. روی وضعیت پایداری بسیار تعیین کننده است      

در (ثر  یت محیطی و جمعیت مهمترین عامل مـؤ       این معنا که وضع    به. اند، جمعیت بیشتری دارند    های مناسبی داشته   روستاهایی که قابلیت  
  .است)  عامل بررسی شدهپنجدر میان (در پایداری نظام سکونت در روستاهای بخش هیر )  عامل بررسی شدهپنجبین 

  
  گیری نتیجه و بندی جمع

 پایداری و گیرد قرار ویژه توجه مورد پیش از بیش باید توسعه، غالب رهیافت به عنوان روستایی پایدار توسعه که دهد می نشان ها یافته
 اصولی، مدیریت و ریزی رنامهب ها، گاه سکونت وضعیت شدن روشن با تا شود بررسی منظر این از شهری و روستایی های گاه سکونت
 افزون .است ضروری پایداری های روش و نگرش با بیشتر مطالعات انجام جهت این در .گیرد شکل دقیق آگاهی و شناخت بر مبتنی

 کوهستانی روستاهای در ویژه هب موضوع این .است هیر بخش در روستایی توسعه نامطلوب وضعیت نشانگر آمده به دست نتایج این بر
 به توجه با .دارد وجود روستاها طبیعی وضعیت و روستایی پایداری بین معناداری همبستگی شد، بحث چنانچه و دارد بیشتری روز هب

 در روستایی توسعه پایداری وضعیت اوالً که کرد استناد توان می ترتیب به این و شوند می پذیرفته تحقیق های فرضیه فوق، مباحث
 عوامل از بیش طبیعی وضعیت عامل از هیر بخش روستاهای در پایداری شدت جغرافیایی توزیع نیاًثا و است نامطلوب هیر بخش
  .پذیرد می ثیرأت انسانی

  
  تشکر و تقدیر
 لـذا  .نبـود  مقـدور  بخـش  ایـن  اسـالمی  شـوراهای  و هیر بخش مختلف ادارات کارکنان از زیادی تعداد کمک بدون تحقیق این انجام

 چـاپ  در ایـشان  همکـاری  بـرای  غرافیاجؤسسه  م محترم نالئومس از همچنین .شود تشکر عزیزان این همه ازرسد تا    ضروری به نظر می   
  .شود می تشکرسپاس و  نهایت ،مقاله

  

   منابع
 حـسین  و افتخـاری  الدین رکن عبدالرضا :ترجمه ،توسعه حال در کشورهای در پایدار توسعه بر ای مقدمه ؛)1378( جنیفر الیوت، .آ. 1

 .تهران ایران، روستایی توسعه موسسه رحیمی،

 سـید  و افتخـاری  الـدین  رکن عبدالرضا ترجمه ،تجربیات و ها روش ها، نظریه :پایدار توسعه های معرف ،)1386( موت هارت باسل،. 2
 .تهران ،دانشگاه پیام نور بدری، علی
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 بازرگـانی،  نـشر  و چـاپ  شـرکت  تـوکلی،  مرتـضی  و افتخـاری  الدین رکن عبدالرضا ترجمه ،گرا مردم توسعه )1381( جان براهمن.3

  .تهران
 ؛69 ش جغرافیـایی،  تحقیقـات  فـصلنامه  روش، و مفهوم :پایداری ارزیابی )1382( افتخاری الدین رکن الرضا عبد و سیدعلی .بدری.4

 .9 -34 صص

 روسـتایی  ریـزی  برنامـه  و جغرافیـا  هرشت دکتری نامه پایان ؛روستایی مجدد اسکان راهبرد پایداری ارزیابی )1380( علی سید بدری،.5
 .افتخاری الدین رکن عبدالرضا راهنمایی به مدرس، تربیت دانشگاه

 سـازمان  انتشارات ؛نژاد محرم ناصر و تهرانی حداد نشاط :ترجمه ؛پایدار توسعه یشاخصها  )1381( 1بیلهارز سوزان و مولدان بدریچ.6
 .تهران زیست، محیط حفاظت

 اقتـصاد  و ریـزی  برنامـه  هـای  پـژوهش  موسـسه  ؛تـشکری  محـسن  :ترجمـه  ؛کـشاورزی  پایـداری   )1378( برتون .پی .ام و یانگ تی.7
 .تهران ؛کشاورزی

 ریـزی  برنامـه  و جغرافیـا  رشـته  دکتـری  نامـه  پایـان  ،روسـتایی  های حوزه در فضایی پایداری ارزیابی ،)دفاع آماده( مجتبی جاودان،.7
 .افتخاری الدین رکن عبدالرضا اییراهنم به مدرس، تربیت دانشگاه روستایی

 .تهران ؛ایران روستایی توسعه موسسه ؛ملی توسعه فرآیند در روستا جایگاه )1382( فیروزنیا قدیر و الرضا عبد افتخاری، الدین رکن.8

 .خلخال و اردبیل نقشه 250000 شناسی زمین نقشه  )1365( کشور شناسی زمین سازمان.9

 . 50000 توپوگرافی های نقشه )1382(ارتش جغرافیایی سازمان.10

 .اردبیل شهرستان ؛کشور های آبادی جغرافیایی فرهنگ )1371(ارتش جغرافیایی سازمان.11

 ؛جغرافیـا  بـه  فرهنگی رویکرد همایش مقاالت مجموعه ؛روستایی پایدار توسعه و وارجغرافیایی نظام نگرش 1381؛  عباس سعیدی،.12
 .مشهد یزدی، پاپلی حسین محمد کوشش به ؛مشهد فردوسی دانشگاه

 .تهران ؛زیست محیط حفاظت سازمان ؛2002 ژوهانسبورگ پایدار توسعه جهانی اجالس گزارش )1382( پایدار توسعه ملی کمیته.13

 .تهران ؛زیست محیط حفاظت سازمان ؛2002 ژوهانسبورگ پایدار توسعه جهانی اجالس سند )1382( پایدار توسعه ملی کمیته.14

 ؛ارمکـی  آزاد ارضـا   غـالم  و افتخـاری  الـدین  رکـن  عبدالرضـا  ترجمـه  ؛پایـدار  توسعه اقتصاد )1379( وبنترز آلن .ال و یان ین،گلد.15
 .تهران ؛بازرگانی نشر و چاپ شرکت

 مـسائل  بررسـی  و تحقیقـات  مرکـز  زاده، اشـرف  رضـا  حمیـد  :ترجمـه  ؛پایـدار  توسعه برای هایی سیاست )1381( آنیل مارکاندینا،.16
 .تهران تایی،روس

 .تهران ؛اردبیل شهرستان ؛کشور های آبادی شناسنامه )1375( ایران آمار مرکز.17

 ؛روسـتایی  توسـعه  هـای  گزینـه  ؛ششم فصل ؛روستایی توسعه ممکن آینده و انداز چشم طرح )1383( ایران روستایی توسعه موسسه.18
 .بهار

 توسـعه  :24 محـور  ؛ایـران  توسـعه  انـدازهای  چشم و ها چالش همایش یها گزارش مجموعه )1383( ایران روستایی توسعه موسسه.19

                                                 
 .ده استآم نیز مطالب اسم نویسنده اصلیعدر ارجا.  نویسنده وجود دارد45 این منبع ویرایش شده است و در آن مقاالتی از حدود -1
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