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چكيده
زمينه و هدف  :حفظ محیطزیست و اکوسیستمهای طبیعی از اصول توسعه پایدار در روستاهاست .توسعه با حفظ فرآینددهای محیطدی
زیستی و منابع ذیربط سازگار است .در این راستا تحقیق حاضر باهدف بررسی شاخصهای زیستمحیطی بر اساس ابعاد توسعه پایددار در
سکونتگاههای روستایی دهستان گلچیدر شهرستان مریوان انجام گرفته است.
روش بررسی  :جامعه آماری پژوهش  61روستای دهستان گلچیدر بالغ بر( )308خانوار بود که به روش نمونهگیری در دسترس انتخدا
شدند و با استفاده از حجم نمونه بر اساس تعداد خانوار در هر روستا پرسشنامه توزیع شد .روش تحقیق به صدور پیمایشدی و توصدیفی-
تحلیلی انجام میگیرد به طوری که در مرحله توصیفی به شناخت وضع موجود پرداخته و در روند کار با استفاده از تجزیه و تحلیل آمداری
به استنتاج و تبیین نتایج پرداخته شده است.
يافتهها :نتایج وضعیت شناسی شاخصهای زیستمحیطی با استفاده از مدل فازی(  )Rijدر روستاهای مورد مطالعه حاکی از آن است که
از  61شاخص مورد بررسی  3شاخص یعنی  00درصد روستاها در وضعیت کامل ناپایداری و نامطلو قرارگرفتهاند که در این بین شاخص
تأسیسا فاضال با درجه پایداری  ./060در بدترین وضعیت از شاخصهای زیستمحیطی قرار گرفته است .آزمون تی تک نمونهای نشان
داد که ارتباط معناداری بین شاخصهای زیستمحیطی با ناپایداری سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه وجود دارد.
نتيجهگيری :با توجه به اینکه سکونتگاههای روستایی محدوده مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند الزم است که در خصوص
وضعیت شاخصهای توسعه پایدار در دهستان گلچیدر بازنگری اساسی صور گیرد و عوامل مدیریتی صحیح و کارآمد برای حفظ روستا و
اکوسیستم آن دیده شود.
واژههای کليدی :پایداری شاخصهای محیطزیستی سکونتگاههای روستایی شهرستان مریوان.
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Abstract
Background and Objective: Environmental protection and natural ecosystems are among the
principles of sustainable development in the countryside. Development is compatible with the
preservation of environmental, biological and related resources. In this regard, the present study aimed
at evaluating environmental indicators based on the dimensions of sustainable development in rural
settlements of Golchidar village in Marivan county.
Method: The statistical population of this study was 16 villages of Golchider rural municipality (803)
households, which were selected by available sampling method. The questionnaire was distributed
using a sample size based on the number of households in each village. The research methodology is
conducted in a descriptive and analytical manner, so that at the descriptive stage, the present situation
is identified and in the process of work, using statistical analysis, we deduce and explain the results.
Results: The results of environmental status indices using the Rij model in the studied villages
indicate that among the 16 indicators surveyed, 8 indicators, 50% of the villages were in a complete
state of instability and undesirable, in which the index of sewage facilities with a degree of
sustainability 010 /. In the worst case, there are environmental indicators. One-sample t-test showed
that there is a significant relationship between environmental indicators and the instability of rural
settlements studied.
Conclusion: Regarding the fact that rural areas of the study area are not in desirable condition, it is
necessary to review the status of indicators of sustainable development in the village of Golchidar and
to have proper and effective management factors for preserving the village and its ecosystem.
Keywords: Sustainability, Environmental Indicators, Rural Settlements, Marivan County.
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زمينه و هدف
بر پایی سکونتگاههای انسانی حاصدل تعامدل و کدنش متقابدل

روبه رشد آن را تحمل کند و دیگر قادر به پایداری نیست زیدرا

گروههای انسانی و خصوصیا معین محیطی است که پیوسدته

فشارها و بار وارده بر طبیعدت دو چنددان شدده اسدت( .)1ورود

در حال تغییر است .این تغییدر و تحدوال در ابعداد مختلد در

فنآوریهای جدید به صحنه زندگی انسان نوع معیشت اقتصاد

بستر مکان و در گذر زمان شکل میگیدرد .عدالوه بدر ایدن هدر

اجتماع شیوه زندگی روابدط ملتهدا و نظامهدای سدکونتگاهی

فضای جغرافیایی به عنوان یک واقعیدت مکدانی نده تنهدا تحدت

انسان اعم از شهری و روستایی را بشد تحت تأثیر قرارداد(.)9

تأثیر نیروها و عوامل درونی بلکه از نیروها و عوامل بیروندی نیدز

روستا اولین شکل از حیا جمعی انسان در یک عرصه طبیعدی

متأثر میشدود( .)6سدکونتگاههای انسدانی پدیددهای فضدایی و

است که از ویژگیهدای متعددد طبیعدی و محیطدی اقتصدادی

مکددانی اسددت .بدده همددین دلیددل شددناخت تبیددین و درك

اجتماعی د فرهنگی تاریخی و کالبدی برخوردار اسدت .اگدر بده

قانونمندیهای حداکم بدر شدکلگیری تحدول و تکامدل آن در

اختالفهددای شددهر و روسددتا اندیشددیده شددود بسددیاری از ایددن

چارچو روابط متقابل انسان و محیط یک موضوع جغرافیدایی

اختالفها به وسیله چشماندازهایی نظیر عمدران روسدتایی بده

بددوده و در محددور مطالعددا جغرافیددایی قددرار میگیددرد(.)2

ارزش رساندن منابع فعالیتهای اقتصادی د اجتماعی فضاهای

روستانشینی شکل ویژهای از استقرار و معیشت انسدان و جلدوه

فرهنگی سطح زندگی عدم تساوی در دسترسی بده امکاندا و

بارزی از حیا اقتصادی و اجتماعی است کده بدا نظدامی کدم و

فرصتها و انتظارا بر آینده مشاهده میشود؛ لذا برای رفع این

بددیش پایدددار در طددی قددرون متمددادی دوام یافتدده اسددت(.)8

اختالفا

برنامهریزی همهجانبه روستایی ضرور مییابدد(.)3

کمیسددددیون جهانددددی محیطزیسدددت و توسددددعه در سددددال

توجه به مقوله عدالت فضدایی در کشدورهای مختلد بده ویدژه

6793گزارشدی منتشدر کدرد کده دسدتاوردش مفهوم توسعهی

جهان سوم زمینهساز تشدید فقر شدکاف طبقداتی و ناحیدهای

پایددددار بدددود .مفهومدددی کددده بسدددیار سدددریع بدددر اغلددد

حاشیهنشینی بحرانهای زیستمحیطی فزایندگی آشدو ها و

رویکردهدای مختلد توسددعه کدده طددی سدالهای گذشددته

ناآرامیهددای اجتمدداعی و قددومید دناحیددهای گردیددده اسددت(.)7

شدکل گرفتده بدود غلبده کدرد .بدا مشدخص شددن ناپایداریها

مؤلفههای مختل زندگی روستایی مانند مؤلفه طبیعدی) اقلدیم

و مضدرا فدراوان آنها در مسدیر توسدعه بحدث پایدداری بدده

خاك پوشدش گیداهی مرتدع (اقتصدادی) کشداورزی صدنعت

عندددوان مسددهلهای مهدددم و ضدددروری نمدددود یافتددده و توجددده

سددرمایهها گددذاری (اجتمدداعی) الگوهددای زیسددتی رشدددهای

مجامدع جهاندی را در طدول دو دهده اخیدر بدده خددود جلدد

جمعیتی آدا و رسوم قومیت معضال و اختالفا فرهنگدی

کدرده اسدت( .)4مفهوم توسدعه در فرایندد رشدد نهفتده اسدت.

اجتماعی و غیره همگی به طور تنگاتنگ بدا یکددیگر در ارتبداط

در اکثدر کشددورهای پیشددرفته جهددان توسددعه روسدددتایی

هستند( .)60برنامهریزی برای توزیع بهینة خددما و امکاندا

رابطدددده تنگدداتنگی بددا فرایندددهای سدداختاری نظیدددر فرایندددد

به منظور افزایش رفداه و آسدایش سداکنان منداطق مختلد در

اقتصددددادی اجتمددداعی سیاسدددی فرهنگدددی مدددددیریتی و

فضای سرزمینی هر کشدور مسددتلزم اعمدال مدددیریت بهینددة

زیسددتمحیطی دارد( .)0در حددال حاضددر انسددان بددا چددالش

خددما و امکاندا در فضاست ( .)66کیفیت زنددگی نیدز بده

بیسابقهای در زمینههای زیستمحیطی مواجه شده است .توافق

شددد

متدأثر از زمدان و مکدان اسدددت و مؤلفدهها و عوامدل

گسدددتردهای در مدددورد ایدددن موضدددوع بدددین صددداح نظران

تشکیلدهنده آن با توجه به دورة زمدانی و مکدان جغرافیدایی

زیسددتمحیطی وجددود دارد کدده اکوسیسددتم کددره زمددین دیگددر

فددرق خواهند کرد .در ایدددن میدان کیفیدت زنددگی مدردم و

نمیتواند سطوح کنونی فعالیتهای اقتصادی و مصدرفی و روندد

مکانهای روسددتایی به عوامل زیادی وابسدته اسدت :میدزان در
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دسترسی به خددما

جوان و همكار

پایداری سیستم های روستایی در ایران" یافتهها نشان میدهدد

مهددم چددون آمددوزش بهداشددت سددالمت محددیط طبیعددی

بوم روستا بر کاهش ضایعا و بازیافت آن بهبود کارایی انرژی

امنیت( .)62طبدق گدزارش سدازمان بهداشدت جهدانی امدروزه

کاهش آلودگیهدای صدنعتی کداهش مصدرف آ

حفاظدت از

وضعیت سالمت و بهداشدت میلیونهدا نفدر از مدردم جهدان در

فضای سبز جلوگیری از پراکندگی نامنظم روسدتایی امنیدت و

روسددتاها غیرقابددلقبول اسددت و نیازمنددد توزیددع بهیندده و برابددر

مشارکت روسدتاییان در امدر توسدعه تأکیدد دارد( .)67لطفدی و

زیرساختها منابع و فاکتورهای تأثیرگذار در سالمت است تا از

همکدداران ( )6874در پژوهشددی تحددت عنددوان " ارزیددابی و

یک زندگی پرثمدر اقتصدادی و اجتمداعی بهرهمندد شدوند(.)68

رتبهبندی عوامل موثر بر پایداری محیطزیست شهرهای شدمال

محرومیددت از خدددما محلددی مددورد نیدداز و نبددود شددرایط

ایران مطالعه موردی :شهر ساری " هدف این مقاله شناسایی و

محیطزیسدتی مطلدو در محددل زنددگی افددراد باعدث کدداهش

انتخا ها شاخصهای مورد نظر در رابطه با محیطزیسدت شدهر

فرصتهای زنددگی بهتددر بددرای انسدانها میشدود( .)64رفدع

ساری است(.)20

مشکال و چالشهای جامعده روسدتایی در گدرو توسدعه کلیده

واژه توسعه پایدار برای اولین بار به طور رسمی توسدط " براندت

شاخصها و ابعاد مرتبط با امور زندگی روستاییان است کده در

لند" در سال  6739در گزارش " آینده مشترك ما" مطرح شد.

اصطالح توسعه روستایی خالصه میشود .دستاورد نهایی توسعه

یعنی توسعهای که بتواند نیازهای نسل امروز را بدون به مخاطره

عبار است از :رها شدن انسانها از چنگدال فقدر غدذایی فقدر

انداختن نیازهای نسل آینده تأمین نماید .توسعة پایدار الگدویی

علمی فقر فرهنگی فقر سیاسی و فقر زیستمحیطی .بدا توجده

از تحوال اقتصادی سداختاری و اجتمداعی اسدت کده مزایدای

به این مهم جامعههای را نمیتوان یافت که در تکاپوی دستیابی

اقتصادی و دیگر مزایای اجتماعی زمان حاضر را بدون به خطدر

به توسعه و بعد فراگیرتر آن یعنی توسعه پایدار نباشدد .توسدعه

انداختن مزایای بالقوه آینده بهینه میسازد(.)26

روسددتایی و بدده تبددع آن توسددعه پایدددار روسددتایی راهبردهددا و

توسعه پایدار روستایی فرآیندی است که ارتقاء همهجانبه حیا

راهکارهای مشخصی را دربرمیگیرد که درعینحدال منجدر بده

روستایی را از طریق زمینهسازی و ترغی فعالیتهای همساز با

بهبود وضعیت موجود روستاییان شده و کلیه شرایط و الزامدا

قابلیتها و تنگناهدای محیطدی مدورد تأکیدد قدرار میدهدد .در

زندگی توأم با رفاه را برای آینده روستاییان فراهم میسازد(.)60

همین رابطه مهمترین هدف توسعه پایدار روستایی عبار است

شاخصهای توسعة روستایی بده عندوان جزئدی از شداخصهای

از قابل زیستکردن عرصههای زندگی بدرای نسدلهای فعلدی و

اقتصددادی -اجتمدداعی و زیسددتمحیطی پدیدددههای گوندداگون

آینده با تأکید خاص بر بهبدود و توسدعه مدداوم روابدط انسدانی

اندازهگیری نظام اطالعاتی را بدرای تشدریح نظدام سدکونتگاهی

محیطددی .توسددعه پایدددار روسددتایی جنبددههای گوندداگونی را در

فراهم میسازند(.)61

برمیگیرد اما زمینهسازیهای ساختاری در  4جنبه عام شدامل

در ارتباط با موضوع پدژوهش حاضدر تحقیقدا و مقداالتی کده

ساختار محیطیداکولوژیک ساختار و روابط اجتماعیدفرهنگدی

انجام شده است به طور مختصر مطرح میگردد:

ساختار و روابط کالبدیدفضدایی و سداختار و روابدط اقتصدادی

کریمی و احمدوند ( )6878در پژوهشدی بدا عندوان "وضدعیت

میتواند به کارکرد صحیح این فرآیندد منجدر شدود( .)6در ایدن

سنجی و اولویتبنددی شداخصهای توسدعة پایددار در منداطق

راستا جاناتان مرداخ توسعه پایدار روسدتایی را ندوعی از توسدعه

روستایی مطالعة موردی :بخش مرکزی شهرسدتان بویراحمدد"

میداند که در آن رابطه متقابل محیط و جامعده حفظشدده بده

نتایج وضعیت شناسی شاخصها از لحاظ پایداری متوسط و 81

طدوری کده عوامدل اقتصددادی اجتمداعی و محیطدی همدراه بددا

درصد نیدز در وضدعیت ناپایددار قدرار داشدتند( .)63رضدوانی و

ژرفاندیشی خاص به ایجاد الگوهای رفتاری سازمانیافته منجدر

رهبری ( )6874در مقالهای با عنوان "بوم روستا؛ الگویی بدرای

میشود به گونهای که نیازهدای نسدل کندونی روسدتایی بددون
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آسی رساندن به منابع طبیعی که حیدا نسدلهای آیندده بده

است تا اثرا زیستمحیطی و مصرف منابع را به حداقل رسداند

آنها وابسته است تأمین شود و آیندگان نیز مدنظر باشدند(.)8

و یکپارچگی بیضرر فعالیتهدای انسدان بدا محدیط را تضدمین

مفهوم پایداری ریشه در یک اصل اکولوژیک دارد .بر اساس ایدن

نماید (.)20

اصددل اگددر در هددر محیطددی بدده اندددازه تددوان طبیعددی تولیددد

یکی از ابعاد توسعه پایدار پایداری زیستمحیطی است .توسعه

محیطزیست بهرهبرداری یا بهرهوری انجام شود اصدل سدرمایه

با حفظ فرآیندهای محیطی زیسدتی و مندابع ذیربدط سدازگار

منابع اکولوژیک به طور پایدار باقی میماند و استفاده انسانها از

است .برخالف اقتصاددانان که در مددلهدای آنهدا محددودیتی

محیط به اندازه آن توان تولیدی همیشه پایدار است .بندابراین

بددرای رشددد اقتصددادی ندددارد دانشددمندان علددوم طبیعددی و

میزان استفاده انسان در آن محیطزیسدت معدین کده در خدور

اکولوژیستها بده ایدده محددودیت عداد کردهاندد .در دیددگاه

توانها و ظرفیتهای محیط است به این خداطر کده بده انددازه

اکولوژیکی که یکی از اصول ابعاد پایدار است پایداری باید شامل

تمام تولید است بازده حداکثر و یا بیشینه را نیز دارد(.)22

محدودیتهایی بر سطوح مصرف و جمعیت باشد .اگر آسایش و

یکی از حیطههای توسعه پایدار پایداری اکولوژیکی اسدت .کده

رفاه انسانی به عنوان یدک اصدل بنیدادین بدرای توسدعه پایددار

تاکنون تعاری گستردهای در خصوص آن به شدرح زیدر توسدط

پذیرفته شود سالمت ثرو و کیفیت زندگی مردم نیز بخشدی

محققان مطرح شده است .پایداری اکولوژیکی بدین معناست که

از این آسایش و رفداه اسدت کده بدا تندوع بهدرهوری و کیفیدت

فعالیتهای انسانی بدون آثار تخریبی با محدیط ترکید شدوند.

اکوسیستم مرتبط میباشد .در نتیجه پایداری به بهبود بخشیدن

همچنین به دیدگاه بوممحوری بجای انسانمحوری اشاره دارد و

و حفظ توأمان آسایش و رفاه مردم و اکوسیسدتم بسدتگی دارد

به اصل برابری بین انسدانها و دیگدر موجدودا زندده اهمیدت

(.)21

میدهد(28د .)24در این راسدتا هددف پایدداری اکولدوژیکی آن

شكل 1ـ اصول پايداری :مردم ،سياره زمين و منافع اقتصادی()46
Figure 1- Stability principles: People, Planet Earth and Economic interests

بسیاری معتقدند که ظهور جامعهشناسی محیطزیست همزمان

زیسددت کددره(بیوسددفر) را فرامیگیددرد( .)23در برداشددتی دیگددر

با ظهور جنبشهای محیط زیستی دهه 6790بوده است اولین

محیطزیست بدین گونه تعری شدده اسدت « :هدر آنچده مدا را

بحث گسترده زیستمحیطی را میتوان در گزارش "کلدو رم"

احاطه کرده برما اثر گذارده و مدی تواندد از مدا تدأثیر بپدذیرد

با عنوان محدودیتهای رشد در سال 6792پیگیری کدرد(.)29

تشکیل دهنده محیط زیست ما میباشد»(.)27

محیطزیسددت عبددار اسددت از محیطددی کدده فراینددد حیددا را

میلتون و کی بر برتری عدالت بر محیطزیست تأکیدد کدرده و

فراگرفتدده و بددا آن بددرهمکنش دارد .محیطزیسددت از طبیعددت

میگویند :زوال توسعه نه بدا ناپایدداری اقتصداد زیسدتمحیطی

جوامع انسانی و نیز فضاهایی که بافکر و به دست انسان ساخته

بلکه با بیعدالتی اجتماعی آغاز میشدود .اگدر جامعدهای بدرای

شدهاند تشکیل یافته است و کل فضایزیستی کره زمین یعنی

سطح بیشتری از برابری اجتماعی و اقتصدادی بکوشدد اهدداف

12
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بلندمد جهان پایدارتر محقق خواهد شد( .)86توجه به مقولده

است .همانطور که جزئیا را مورد توجه قرار میدهد بده کدل

عددالت فضدایی در کشددورهای مختلد بده ویددژه جهدان سددوم

نیز توجه مینماید .از طرف دیگر پایداری داللدت بدر نگهدداری

زمینهساز تشدید فقر شکاف طبقاتی و ناحیهای حاشیهنشینی

منابع و ثرو ها توسط هر نسل یا هدر سدطح از توسدعه انسدانی

بحرانهای زیسدتمحیطی فزاینددگی آشدو ها و ناآرامیهدای

دارد( .)82پایداری امری نیست که مردم به سادگی با مقررا و

اجتمدداعی و قددومی -ناحیددهای گردیددده اسددت( .)7پایددداری

آییننامههای آن موافقت کنندد در نتیجده مدیبایسدت توسدط

محیطزیست اساساً به معنی ثبا تعادل در طدول زمدان اسدت.

مشارکت انجمنها در یدک مددیریت کارآمدد مندابع بده همدراه

تعادل تنها در صورتی میتواند حاصل شود که تمام نیروهای بدر

نگاهی به تساوی حقوق که از پایههای سدطوح پایدداری اسدت

هم زننده تعادل حذف شوند یا نیروهای مخال بر خنثیکدردن

انجام گیرد (.)88

آن بپردازند .به عالوه در پایداری نیاز بده رهیافدت کدل نگرانده

شكل 4ـ ابعاد سهگانه پايداری()11
Figure 2- Three Dimensions of Sustainability

بوم محوری زمینههای فکری خدود را در نظدام عدالم جسدتجو

نمیپسندد و آنها را راستگرا میداند .به بدارور بدوم محدوری

میکند .از این نظر کل محیط و تمامیت آن شامل همه عناصر

مسائل محیطی زمدانی حدل میشدود کده تحدوال بنیدادی در

معدادل و خاكهدا هدر یدک دارای وظدایفی

ایدئولوژی سرمایهداری صور بگیرد و یدک دموکراسدی واقعدی

گیاهان حیواندا

میباشد و از ارزشهای واقعدی بهرهمندندد .بدینسدان کده هدر
اکوسیستم از امتیازا توازن در طبیعت حفظ وحد

حاکمیت یابد(.)84

پایداری

اهداف برنامهریزی بوم روستا بازگرداندن و احیای سداختارهای

اصل تنوع هماهنگی و هدفهای فراگیدر برخدوردار اسدت .لدذا

مخر و آشفتهی فضایی -اکولوژیکی بر طبق محیط طبیعی در

مهمترین موضوع در هر اکوسیستم سالم بقداء همده موجدودا

جهت توسعهی روستا است .در بوم روستاهای امروزی میتدوان

زنده و عناصر غیر زنده به منزله اجزاء و عناصر این اکوسیسدتم

انواع تکنولوژی ها و فناوریهایی را که در جهت زنددگی پایددار

است .پس الزم است که همه موجودا عالم به اندازه انسدان از

طراحیشدهاند مشاهده کرد .به هر حال الگوی بدوم روسدتا یدا

ارزشهای واقعی بهدرهمندد گردندد .پدارادایم بدوم محدوری بده

اکوویلیج از دههی  6730در برنامهریزی برای پایدداری جوامدع

محدودیت رشد جمعیدت مصدرف مندابع طبیعدی و تکنولدوژی

مورد توجه واقع شدد و در حدال فراگیدر شددن بده واکدنش بده

مناس ب ا شرایط محیطی معتقد است .نخبگدان بوروکراتیدک را

چالشهای ناشی از الگوهای زیست ناپایدار است( .)67

سنجش پایداری شاخصهای زیستمحیطی...
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شكل 3ـ ارتباط بين سيكل مصرف انسان و اکوسيستم( 6ـ)37
Figure 3- Communication between Human consumption cycles and ecosystems

رویکددرد نددوین اجتمدداعید داکولوژیددک :بینشهددای اجتمدداعید د

بدود( .)69وضدعیت زیسددتمحیطی از مهمتدرین معیارهدا بددرای

اکولوژیک این دیدگاه را دنبال میکنند که خوشدبختی بشدر در

تعیین میزان توسعهیافتگی جوامع اسدت .تأثیرپدذیری وضدعیت

در نهایدت

توسعه یک منطقه به لحاظ پایداری و ناپایداری از محیطزیست

زمینههای شغل خوراك بهداشت اندرژی و ثدرو

وابسته به محیطزیست است؛ اما این رابطده رابطدهای دوسدویه

و منددابع آن و اینکدده پایددداری زیسددتمحیطی یکددی از شددروط

است؛ ما برای رفع نیازهایمان به زمین وابسته هستیم و بلکه در

دستیابی به توسعه پایدار است ضرور انجام چنین تحقیقداتی

سطحی باالتر آن به نظر میرسد که حیدا بشدری بده صدورتی

را به طور وسیع و گسترده میرساند .هدف کلی از تددوین ایدن

جایگزین نشدنی به حیا زمین وابسته باشد؛ پس همزمان باید

پددژوهش ارزیددابی وضددعیت شدداخصهای زیسددتمحیطی در

از محیطزیسددت در حددد ظرفیددت تحمددل اکوسیسددتم طبیعددی

سددکونتگاههای روسددتایی شهرسددتان مریددوان اسددت؛ کدده طبددق

اسددتفاده و آن را بازسددازی کنددیم تددا رفدداه انسددان را تددأمین

دادههای سدازمان آمدار در سدال  6870جمعیدت روسدتایی آن

کند(62د.)81

 44094هزار نفر معادل  28درصد جمعیت کل شهرستان است.

عصر مدرن ارزیابی و اندازهگیری یا سدنجش پایدداری از اواخدر

روش بررسی

دهه  6740شروع شد و با عمومیدت یدافتن آن تولیدد ناخالص

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پدژوهش نیدز توصدیفی-

داخلی و تولید ناخالص ملی بده عندوان شداخص کلدی پایدداری

تحلیلی و در زمره تحقیقا پیمایشی است .از روش کتابخانه ای

تعری گردید .در طدول سدالیان گذشدته برخدی از پژوهشگران

برای تدوین مبانی نظری اسدتفاده شدده اسدت .جامعده آمداری

به این معیدار و روش اعتدراك کردندد( .)89و نهایتداً در سدال

پژوهش نواحی روستایی دهسدتان گلچیددر شهرسدتان مریدوان

6739کمیسیون جهدانی توسدعه و محیطزیست توصیه کرد که

مشتمل بر 61روستا با مجموع  308خانوار را در بر میگیرد .بدر

کشورها باید در موضدوع توسدعه پایددار بددر ابعدداد اقتددصادی

اساس فرمول کوکران از میان  308خانوار(از61روستای نمونده)

اجتمداعی محیطدی بده صدور همزمان توجه کنند آنهاست

 210خانوار به عنوان نمونه انتخا گردید .برای انتخا و توزیع

( .)83برای سنجش پایداری نواحی روستایی استفاده از شاخص

تعداد پرسشنامه در روسدتاهای مدورد مطالعده از روش نسدبت-

ضرور مییابد .از اینرو شاخصها فرایندددهای توسددعه را در

گیری متناس با حجم تعداد خانوار هدر روسدتا اسدتفاده شدده

سطح ملی و بینالمللی از زاویه توسعه پایدار مورد آزمون قددرار

است(جدول .)2در این پژوهش روش تحقیق به صور پیمایشی

میدهندددد .هدددددف عمددددومی هددددر شدددداخص ارزیددددابی و

و توصیفی تحلیلی انجدام مدیگیدرد بده طدوری کده در مرحلده

استانداردسازی نتایج قابلمقایسه و فراگیدر کددردن آنهاسدت

توصیفی به شناخت وضدع موجدود پرداختده و در روندد کدار بدا

( .)83براین اساس تدوین شاخصها و تعیدین الگدویی مناسد

استفاده از تجزیه و تحلیل آمداری بده اسدتنتاج و تبیدین نتدایج

برای ارزیابی پایداری زیستمحیطی امری اجتنا پدذیر خواهدد

پرداخته شده است.
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جدول 1ـ ابعاد و شاخصهای زيستمحيطی دهستان گلچيدر شهرستان مريوان
Table 1- Dimensions and environmental indicators of Golchydar village in Marivan County

شاخصهای پايداری سكونتگاههای روستايی مورد مطالعه

بعد
.6رضایت از کمیت آ
تأسیسا فاضال

 .2رضایت از نحوه دفن زباله  .8رضایت از کیفیت آ

شر

و سالم بودن  .4رضایت از

 .0میزان حفاظت از محیطزیست  .1میزان مصرف کودهای شیمیایی  .9میزان استفاده از سموم

زيستمحيطی  .9رضایت از منابع آبی کشاورزی  .3دفن فضوال حیوانی  .7میزان نسبت نزدیک بودن محل نگهداری دام با واحد
مسکونی  .60میزان تخری

مراتع  .66میزان استفاده از چو

 .62میزان دریافت خدما از واحدهای درمانی .68

بیمارهای انسانی و دامی  .64نظافت معابر روستایی  .60تغییرا پوشش گیاهی  .61پایداری جنگل
محدوده مورد مطالعه
شهرستان مریوان با طول و عرك جغرافیایی بین 80درجه و43

شهر  8بخش و  1دهستان و  691آبدادی بدا  606آبدادی دارای

دقیقه تا  2درجه و  80دقیقه عدرك شدمالی و  41درجده و 40

سکنه و  20آبادی خالی از سکنه تقسیم شدده اسدت .دهسدتان

دقیقه تا  40درجه و  03دقیقه طول شرقی نص النهارگرینویچ

گلچیدر در بخش سرشیو شهرستان مریدوان اسدتان کردسدتان

در غر استان کردستان و با مساحت 2860کیلومترمربدع و بدا

قرار گرفته است .براساس سرشماری مرکز آمدار ایدران در سدال

جمعیت  670/218نفر است .که نقاط شهری با  606/633نفدر

 6870جمعیددت آن  4426نفددر بددا  6087خددانوار بددوده اسددت.

هزار و نقداط روسدتایی آن چیدزی در  44/094نفدر اسدت کده

دهستان گلچیدر دارای  82روستا است.

سومین شهر استان محسو میشود .شهرسدتان مریدوان بده 8

شكل2ـ نقشه موقعيت شهرستان مريوان در کشور و استان و روستاهای مورد مطالعه
Figure 4- Map Location Marivan County in the country and province and Case Study villages
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جدول 4ـ جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش
Table 2- Statistical population and research sample size

جامعه و نمونه

نام روستا

خانوار

شیخ عطار

40

637

قطوند

67

79

9

شیخ شربتی

83

687

62

جانوره

210

6631

34

آلی همدان

80

681

60

میدول

21

603

3

گوریچه

21

30

3

گلچیدر

12

298

20

ده بنیاد

48

608

64

شانشین

83

692

62

دره هرد

80

628

60

صوفی بله

48

679

64

قادرآباد

27

620

7

کاکوذکریا

80

682

66

چاولکان وزیر

40

670

60

ول

84

612

66

جمع کل

308

8492

210

جمعيت

نمونه
60

يافتهها
پس از تکمیل پرسشنامه اقدام به تبدیل شاخصهای کیفدی بده
کمی شد .تبدیل شاخصهای کیفی به کمی با اسدتفاده از روش
طی لیکر صور گرفت .که به هر معیاری با توجه به کیفیت

با توجه به ارزش استانداردشده فازی مقدادیر وضدعیت پایدداری

مشخصشده به آن داده شده است عددی بین  6تا  0اختصاص

شاخصهای زیستمحیطی در سکونتگاههای روستایی دهسدتان

یافت .در پژوهش حاضر برای تعیین سطح پایداری شاخصهای

گلچیدر بخش سرشیو شهرستان مریوان مشخصشده و وضعیت

زیسددتمحیطی سددکونتگاههای روسددتایی دهسددتان گلچیدددر بددا

پایدار یا ناپایدار بودن آن نیز محاسبه شده است .یافتهها نشدان

استفاده از استانداردسازی به روش فازی شاخصها بدی مقیداس

میدهد که اغل شاخصهای زیسدتمحیطی روسدتاهای مدورد

شدند .در این نوع بی مقیاس سازی مقدار حاصله بین صدفر و

مطالعه در وضعیت ندامطلو و ناپایددار قدرار دارندد و اغلد از

یک خواهد بود .در این روش جهدت بدیمقیداسسدازی مقدادیر

کیفیت این شاخص رضایت ندارند .در مجموع  61شاخص مورد

شاخصها از روابط زیر استفاده میشود.

بررسی  3شاخص آن در وضعیت ناپایدار قرار دارد (جدول .)4
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جدول 3ـ مقادير وضعيت پايداری(11ـ)31
Table 3- Amounts Sustainability

معادل

وضعيت پايداری

0-0/4

بد یا ناپایدار

0/4-0/1

متوسط یا بینابین

0/1-6

پذیرفتنی یا پایدار

جدول 2ـ وضعيت شاخصهای زيستمحيطی در روستاهای مورد مطالعه
Table 4- The status of environmental indicators in the Case Study villages

شاخصهای زيستمحيطی

Rij

وضعيت پايداری

شبکه جمعآوری زباله

0/621

ناپایدار

رضایت از تأسیسا فاضال

0/060

ناپایدار

رضایت از کیفیت آ شر و سالم بودن

0/988

پایدار

رضایت از منابع آبی کشاورزی

0/824

بینابین

0/016

بینابین

میزان حفاظت از محیطزیست

0/066

ناپایدار

دفن فضوال حیوانی

0/067

ناپایدار

میزان نسبت نزدیک بودن محل نگهداری دام با واحد مسکونی

0/022

ناپایدار

میزان تخری مراتع

0/418

بینابین

میزان استفاده از سموم

0/046

بینابین

میزان مصرف کودهای شیمیایی

0/468

بینابین

میزان مصرف سوختهای فسیلی

0/068

ناپایدار

تغییرا پوشش گیاهی

0/124

بینابین

میزان دریافت خدما از واحدهای درمانی

0/647

ناپایدار

نظافت معابر روستایی

0/061

ناپایدار

رضایت از کمیت آ

برای قضاو در مورد فرضیه صفر شداخصهای زیسدتمحیطی

شاخصهای زیستمحیطی سکونتگاههای روستایی وجود ندارد.

سکونتگاههای روستایی در جدول ( One-Sample Testتدی

لذا میتوان نتیجده گرفدت کده شداخصهای زیسدتمحیطی در

تک نمونهای) نتدایج حاصدل از یافتدهها نشدان میدهدد کده در

سکونتگاههای روستایی در وضعیت بد و نامطلوبی قدرار دارد .یدا

مجمددوع شدداخصهای زیسددتمحیطی بددا میددانگین  8و سددطح

میتوان اینگونه مطرح کرد گه اختالف مشاهدهشدده در مدورد

معندداداری مشدداهده شددده آن بیشددتر از  0/00اسددت یعنددی

وضعیت شاخصهای زیستمحیطی ناشی از عدم توجه دولدت و

( )Sig=0791دلیلدددی بدددرای رد کدددردن فرضدددیه وضدددعیت

ساکنین روستاها به محیطزیست خود است(جدول.)0

جدول7ـ بررسی وضعيت شاخصهای زيستمحيطی در سكونتگاه های روستايی دهستان گلچيدر شهرستان مريوان
Table 5- Study of the status of environmental indicators in rural settlements of Golchydar village in
Marivan County

آزمون معناداری

تفاوت
ميانگين
-69/64313

بعد

تعداد نمونه

ميانگين

انحراف معيار

آزمون
T

()Sig (2-tailed

زیستمحیطی

210

8/73

0/47

0/84

0/91
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در ادامه پژوهش به میزان رضایت مردم سدکونتگاهی روسدتایی

روستانشینان از وضعیت دفن زباله تأسیسدا فاضدال و دفدن

دهستان گلچیدر از شاخصهای زیسدتمحیطی پرداختده شدده

فضوال حیوانی مرتبط با محیطزیست خود رضایت ندارندد .در

است 7 .تا از شاخصهای مهدم و حیداتی انتخدا و نشدان داده

مصاحبهای که با سداکنین روسدتاها صدور گرفدت بیشتدرین

شده است .یافتههای پژوهش به صور جدول ( )1و نمودار(.)6

مشکل موجود در روستا را عدم اجدرای طدرح هدادی روسدتایی

نشان داده شده است .یافتدهها حاصدل از آن اسدت کده بیشدتر

عنوان کردهاند.

جدول 6ـ ميزان رضايت مردم روستاهای مورد مطالعه از مهمترين شاخصهای زيستمحيطی موجود
Table 6- The satisfaction of people in the studied villages is one of the most important environmental
indicators

خيلی زياد زياد متوسط

کم

خيلی کم شاخصهای زيستمحيطی

694

10

28

8

0

آ آشامیدنی

67

81

666

06

48

آ بخش کشاورزی

0

0

63

606

646

دفع زباله

0

0

60

74

601

دفع فضوال حیوانی

63

40

92

81

74

خدما درمانی دامی

0

0

60

36

614

تنظی معابر

82

63

626

83

06

جنگل و مرتع

9

40

71

96

41

کود و سموم شیمیایی

0

0

22

12

691

تأسیسا فاضال

شكل 7ـ نمودار ميزان رضايت روستاييان از شاخصهای زيستمحيطی
Figure 5- Chart of satisfaction of rural residents from environmental indicators

بحث و نتيجهگيری
توسددعه پایدددار هدددف برنامددهریدزی خردمنداندده در اسددتفاده از

محسو میشود .حفظ محیطزیست یکی از اصول دستیابی بده

سرزمین است و پایدداری اسدتراتژی دسدتیابی بده ایدن هددف

توسعه پایدار است .لذا ارتباط تنگاتنگ روسدتاییان بدا محدیط-

10
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زیست خود پیامدهای منفی و مثبتی بر جای میگذارد که اگدر

پایداری قرار دارد .میتوان گقت روستاهای مورد مطالعه با توجه

به طور متوازن امکانا توزیع نشود منجر به ناپایدداری محدیط-

به موقعیت کوهستانی آن و بدلیل موقعیت دسترسی نامناس و

زیست روستاها خواهد شد .شناسایی شاخصهای توسعهیافتگی

نبود راه ارتباطی مناس دچدار چدالشهدای اساسدی در حدوزه

و نابرابریهای درون ناحیهای گامی مهم در راستای برنامهریزی

زیست محیطی شده است .همچنین یافتههای تحقیق بیانگر آن

های بعدی در جهت دستیابی بده توسدعه متدوازن و متناسد و

است که بعد فاصله نیز در ناپایداری سکونتگاهها مؤثر بوده است.

عدالت اجتماعی نسبی در سطح ناحیه منطقده و اسدتان اسدت.

لذا براساس نگرش سیستمی که اجزا بهم مرتبط اسدت هرگونده

براین اساس شناخت شاخصهای اساسی زیستمحیطی مرتبط

نقص در هریک از سیسدتم منجدر بده ایجداد مشدکال زیسدت

با سکونتگاه و کارکرد هریک از شاخصهدا و رفدع مشدکال آن

محیطی خواهد شد و پیامدهای آن گریبدان گیدر روسدتاییان و

باعث حفظ محدیطزیسدت و پایدداری سدکونتگاه و برخدورداری

محیطزیسدت اطدراف خواهدد شدد .بخدش سرشدیو و دهسدتان

روستا از وضعیت سالم خواهد داشت .بدرایدناسداس در مطالعده

گلچیدر با توجه به موقعیت آن و شکاف و نابرابریهدای کده در

حاضر سعی شده تا با سنجش سطح پایداری زیسدت محیطدی

توزیع منابع وجود دارد محرومترین بخش شهرستان و محدروم-

سکونتگاههای روسدتایی و ارتبداط آن بدا توسدعه پایددار مدورد

ترین دهستان بخش سرشیو شهرسدتان مریدوان اسدت .اجدرای

بررسی قرار گیرد .بنابراین وضعیت مطلو در برنامهریزیهدای

توزیع پایدار منابع و رفع مشکال در سکونتگاههدای روسدتایی

روستایی توسعة فراگیر و پایدار روستایی است .نتایج شداخص-

دهستان گلچیدر باعث توسعه و پایدار اکوسیستم روستا خواهدد

های زیستمحیطی سکونتگاههای روسدتایی واقدع در دهسدتان

شد.

گلچیدر شهرستان مریوان از لحاظ پایدار در وضدعیت ندامطلو

پژوهش کریمی و احمدوند( )6878با تحقیدق حاضدر مطابقدت

قرار دارد تا جای که یافتهها نشان میدهد از  61شاخص مدورد

زیادی دارد بهطوریکه بیشترین ضری جینی متعلق به شبکه

بررسی  3شاخص آن یعندی  00درصدد شداخصهدای مهدم در

دفع فاضال است که توزیع نامناس این شاخص را نشان می-

وضعیت ناپایدار و نامطلو قرار دارد .نتایج حاصل از یافتههدای

دهد که از عوامل ناپایدارشدن محیط زیست است .نتایج حاصله

پژوهش حاکی از آن است که شاخصهای تأسیسدا فاضدال

نیز با یافتههای پژوهش رضوانی و رهبری( )6874مغایر دارد

دفع و دفن زباله و فضوال حیوانی با توجه بده درصدد رضدایت

زیرا این پژوهش نشان میدهدد کده بدوم روسدتا در پایدداری و

مردم در وضعیت بحرانی قرار دارد .در مصاحبهای که با ساکنین

سرزندگی سکونتگاهها مؤثر است و اینکده اجدرای برنامدههدای

روستاها صور گرفت بیشترین مشکل موجود در روستا را عدم

سازگار با محیط روستا در کاهش ناپایداری روستا مؤثر است .در

اجرای طرح هادی روستایی عنوان کردهاندد زیدرا عددم اجدرای

این پژوهش الگوی بوم روستا را برای کلیه سکونتگاههدا فدار از

اصولی طرح هادی را با وضعیت ناپایددار محدیطزیسدت روسدتا

موقعیت طبیعی متصور شدده اسدت کده بدر خدالف یافتدههدای

مرتبط دانستهاند .براساس یافتههای پژوهش مرتبط با وضدعیت

پژوهش حاضر بصور کلی به موضوع پرداخته است مصاحبه با

شاخصهای زیست محیط در سکونتگاههای روسدتایی شداخص

ساکنین سکونتگاههای روستایی در مورد موضوع مدورد تحقیدق

تأسیسا فاضال با درجه پایداری  0/060در بدترین وضدعیت

نیز از جمله مغایر موجود بدا تحقیدق حاضدر اسدت .پدژوهش

از شاخصهای زیستمحیطی قرار گرفته است .که درواقع دلیدل

لطفی و همکاران( )6874با تحقیق حاضدر مشدابهتهدای دارد

عمده ناپایدار بودن محدیط زیسدت روسدتا در درجده اول عددم

زیرا در مرحله اول شاخص های پایدار محیطزیستی را شناسایی

اجرای هدایت فاضال های خانگی به محیط خارج از روسدتاها

کرده و مورد سنجش قرار داده است .افزایش فاضال خدانگی را

است .پایدارترین شاخص زیست محیط سکونتگاههای روستایی

از عمده دلیل آلودگی و ناپایدار محیطزیسدتی برشدمرده اسدت.

رضایت از کیفیت آ شر و سالم بودن است کده در وضدعیت

نتایج حاصل از پژوهش بدین صدور بدوده اسدت کده وضدعیت

سنجش پایداری شاخصهای زیستمحیطی...
مناطق و نواحی شهرساری از لحاظ پایداری درشاخصهای مورد
بررسی در وضعیت ایده آل و مناسبی قرار ندارند.
در پایان باتوجه به نتایج بدست آمده از این تحقیدق مدیتدوان
اظهار کرد که براساس نگرش سیستمی و ارتباط اجدزای آن بدا
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