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  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1393زمستان، 43دوره جديد، سال دوازدهم، شماره 

  

  هاي روستاييهاي روستاييسنجش پايداري سكونتگاهسنجش پايداري سكونتگاه

  ))هاي روستايي فيروزآباد فارسهاي روستايي فيروزآباد فارسموردي سكونتگاهموردي سكونتگاهمطالعه مطالعه ((
  

  ، 4پور، بهرام نجف3، مجيد جاوري2، سيدرامين غفاري1بابك اجتماعي

  10/12/1392: ، تاريخ تاييد23/9/1392: تاريخ وصول

  چكيده

نيروها و روندهاي دروني و  تأثيردر آن، تحت مؤثرو عوامل  ها سكونتگاههرگاه روند تحول و تكامل سازمان فضايي 

 هايي نابسامانيزماني در تقابل با يكديگر و شرايط مكاني، قرار گيرند، در نظام و عملكرد اين سازمان  از لحاظبيروني 

در چنين شرايطي دخالت در نظام سكونتگاهي . شود ميروستايي  هاي سكونتگاهكه منجر به ناپايداري  آيد مي بوجود

جانبه وضعيت  هدف اين مقاله اين است كه با رويكردي همه. استآن ضروري  سازي بهينهودن و پايدار نم منظور به

)  1390تا سال 1370سال از(سكونتگاه روستايي فيروزآباد با استفاده از روش پيمايشي   75پايداري و عوامل مؤثر بر 

جهت تعيين تعداد روستاهاي . است آبادي شهرستان فيروزآباد 369جامعه آماري در اين تحقيق شامل . مشخص شود

عنوان  به) درصد 53(و رشد منفي ) درصد 47(نمونه ابتدا بر اساس درصد رشد جمعيت به دو گروه داراي رشد مثبت 

 روستا انتخاب 75اي برابر با  شده سپس بر اساس روش كوكران حجم نمونه مبنايي جهت پايداري و ناپايداري تفكيك

هاي وزني و  نفر و استفاده از شاخص 381ها از طريق مطالعات ميداني و پرسشنامه با حجم  هآوري داد جمع. شده است 

 44محيطي با  دهد كه بعد زيست ها نشان مي يافته. صورت گرفته است GISو   SPSSافزار تحليل فضايي با استفاده از نرم

اندازه  كه با تغيير يك واحد آن به  طوري ه است بههاي روستايي فيروزآباد داشت درصد بيشترين تأثير را بر روي سكونتگاه

دهد كه سهم كاهش منابع آب ساليانه و  نتايج تحقيق نشان مي. بر روي انحراف معيار پايداري تأثيرگذار خواهد بود. 804

درصد تغييرات  34كه اين دو شاخص حدود  طوري محيطي  بيشتر از بقيه بوده به كميت آب در بين ابعاد زيست

همچنين . درصد بيشتر بوده است 43كنند و بين اين دو نيز سهم كاهش ساليانه منابع آب با  محيطي را تبيين مي تزيس

اند به سمت حاشيه دشت  دهنده اين است كه روستاهايي كه از ناپايداري بيشتري برخوردار بوده تحليل فضايي نشان

  .اند كشيده شده

  .اري، رگرسيون، شاخص، فضاييسكونتگاه، پايداري، ناپايد: كليدواژگان

                                                 
 نويسنده مسئول، ejtemaei@pnu.ac.ir،فيروزآباد فارسنور مركز استاديار دانشگاه پيام. 1

 sr_ghafari@pnu.ac.irاصفهان،نور مركز استاديار دانشگاه پيام. 2

 m_javari@pnu.ac.irنور مركز اصفهان،استاديار دانشگاه پيام.  3

 b_najafpour@pnu.ac.irنور مركز شيراز،استاديار دانشگاه پيام. 4
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  مقدمه

دهد كه بيشتر جوامع روستايي  دهنده سيستم روستايي نشان مي نگاه به اجزاء و عناصر تشكيل

هاي  هاي مختلف زندگي روستايي مانند مؤلفه پيكره يكپارچه هستند به اين مفهوم كه مؤلفه

) ها گذاري صنعت، سرمايهكشاورزي، (اقتصادي ) اقليم، خاك پوشش گياهي، مرتع(طبيعي 

و رسوم، قوميت، معضالت و اختالفات   الگوهاي زيستي، رشدهاي جمعيتي، آداب(اجتماعي 

 .)43 :1381يرز،كان(طور تنگاتنگ با يكديگر در ارتباط هستند و غيره همگي به) فرهنگي، اجتماعي

دار مطرح است كه در پايداري دو مفهوم توسعه پايدار و ناپاي نظر ازتوسعه  بندي تقسيمدر 

از منابع  برداري بهرهبرخورد اوليه با اين مفهوم، توسعه پايدار آن نوع از توسعه است كه 

از  برداري بهرهتوسعه ناپايدار نيز هنگامي بروز خواهد كرد كه . را مدنظر داشته باشد تجديد قابل

 ها آنابع شده و جايگزيني براي منجر به تخليه من نهايتاًباشد كه  اولويت در تجديد غيرقابلمنابع 

زيست  محيط توسعه پايدار تنها حفاظت از منظور از. )87:1391وزارت نيرو،( انديشيده نشود

امكانات  اي  كه عدالت و اجتماعي است ،توسعه نيست بلكه مفهومي جديد از توسعه اقتصادي و

توسعه پايدار روستايي  ).48:1991ديكسون،.(دهد  زندگي را براي تمامي جهان مدنظر قرار مي

محيطي و وحدت  فرهنگي و زيست اقتصادي، عبارت است از توجه همزمان به ابعاد اجتماعي،

. )288:1387سعيدي،( منظور باال بردن سطح معيشت و رفاه مردم روستايي ميان اين ابعاد به

نيروها  تأثيردر آن، تحت  مؤثرو عوامل  ها سكونتگاههرگاه روند تحول و تكامل سازمان فضايي 

زماني در تقابل با يكديگر و شرايط مكاني، قرار گيرند، در  لحاظ ازو روندهاي دروني و بيروني 

 هاي سكونتگاهكه منجر به ناپايداري  آيد مي وجودبه هايي نابسامانينظام و عملكرد اين سازمان 

يدار نمودن و پا منظور بهدر چنين شرايطي دخالت در نظام سكونتگاهي . شود ميروستايي 

متروك شدن روستاها با پديده  .)65:1994گالسون و همكاران ،( استآن ضروري  سازي بهينه

ها  ترين آن هاي به خارج پيامدهاي متفاوتي دارند كه عمده مهاجرت .گيرد مهاجرت شكل مي

تغيير تركيب جمعيت، تسريع جمعيت شهري و كاهش رشد  كاهش جمعيت، :اند از عبارت

  .)209:1383مهدوي و همكاران،(پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تايي،جمعيت روس

- 62831-101249به ترتيب 1390،1385،1375،1370جمعيت روستاهاي فيروزآباد در سال

يعني كاهش )15:1390سالنامه آماري شهرستان فيروزآباد،( نفر بوده است 46705-44615
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كه  صورتي نفر بوده است  و در 56634برابر با   1370به جمعيت سال  1390جمعيت سال 

نفر برسد و  12000اين جمعيت به  1400شود در سال  يني ميباين روند ادامه پيدا كند پيش

عوامل  .شود شود و اثري از جمعيت روستايي ديده نمي كشد كه روستاها متروك مي طولي نمي

اين مقاله سعي شده  لذا در .مختلفي باعث شده كه جمعيت روستايي فيروزآباد كاهش پيدا كند

  .بررسي قرار بگيرد هاي روستايي فيروزآباد مورد ناپايداري سكونتگاه تا عوامل تأثيرگذار بر

  

  پيشينه تحقيق

در  .شود عنوان پديده مهم بعد از جنگ جهاني دوم تلقي مي اي كه امروزه مطرح است به توسعه

 70بود و در دهه  )اي و كشوري ناحيه(هاي كالن  زمينه مقياس ها در تئوري 60و  50هاي  دهه

. نيز به مفهوم توسعه كمتر توجه شد 90و  80هاي  هاي مهم كمتر مطرح شد و در دهه تئوري

شاهنوشي و ( سرعت گسترش يافت هاي توسعه بنام توسعه پايدار به يكي از تئوري 80در دهه 

سبت به روابط مشكالت نتيجه افزايش آگاهي ن مفهوم توسعه پايدار در. )23:1386ديگران،

اي سالم براي  آينده اجتماعي با فقر نابرابري وـ  موضوعات اقتصادي  محيطي و پيچيده زيست

اي است كه  توسعه( ،1987در  1اساس تعريف كميسيون برانتلند بر .نوع بشر پديد آمده است

برآوردن هاي آينده را براي  نيازهاي نسل حاضر را تأمين كند بدون اينكه توانايي نسل

با اين  توسعه، زيست و كميسيون جهاني محيط) WCED،10:1987(،)بين ببرد نيازهايشان از

تر ازآنچه نويسندگان پيشين  اي وسيع هاي پايداري را در گستره مؤلفه توسعه پايدار، مفهوم از

مفهوم  شكل از تعريفي از توسعه پايدار ارائه داد كه مستلزم تغيير نظر گرفت و در دانستند، مي

اجتماعي توسعه  به زمينه اقتصادي و)حفاظت طبيعي  محورپايداري كالبدي و -زيست بوم(

هم مجزا  توانند از اقتصاد نمي زيست و اين است كه محيط اين تعريف فرض بر در .است

مدل رايج توسعه  .روند شمار ميپويا به بلكه اجزاي وابسته به هم دريك نظام پيچيده و باشند،

شده است كه البته  اقتصاد تشكيل اجتماع و پيوسته محيط، هم اما به سه فضاي مجزا و پايدار از

 .)45:2005هاپ وود،( ديگري است مستقل از ها منفك و اين بخش كدام از هر نهايت، در

                                                 
1. World Commission for Environment and Development 
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طور   ار بهطور عام و توسعه پايد  ترين ابزارها براي سنجش ابعاد مختلف توسعه به يكي از مهم

هاي گذشته،  ها در خالل سال  اين شاخص. هاي سرخطي اشاره كرد توان به شاخص  خاص مي

 اي در جهان پيدا  كاربردهاي گسترده 1992ويژه پس از كنفرانس ريودوژانيرو در سال  به

مورد رسيده است كه  160ها   تعداد اين شاخص 2006كه تا پايان سال   طوري  به. اند كرده

المللي وابسته به سازمان ملل متحد، مراكز دانشگاهي و پژوهشي   هاي بين  سيله سازمانو  به

 ها شاخص چارچوب توسعه پايدار، در. )129:2008كميسيون اروپا،( شوند  منتشر مي

براي چگونگي  عنوان يك راهنما بلكه به گيري هستند، ابزاري براي اندازه تنها طوركلي نه به

هاي جديد با استفاده  نتيجه ارزيابي تأثيرات سياست در. باشند يدار نيز ميدرك مفهوم توسعه پا

 باشد شرط الزم براي اجراي توسعه پايدار تواند مي ها، شاخص اي از مجموعه از

  .)563:2009الكان،(

  

  روش مواد و

  مطالعه محدوده مورد. الف

دقيقه  57درجه و  52ثانيه تا  54دقيقه و  6درجه و  52مطالعه در طول جغرافيايي  منطقه مورد

دقيقه و 15درجه و 29 ثانيه  تا  6 دقيقه و28درجه و  28ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  52و

هاي جهرم در شرق، فراشبند در  ثانيه شمالي در غرب مركزي استان فارس بين شهرستان 30

 3539ه وسعت محدود .شيراز در شمال و قيرو كارزين در جنوب قرارگرفته است غرب،

اين منطقه شامل بخش مركزي و ميمند  .كيلومتر از استان فارس است 24065كيلومترمربع از 

 162آبادي داراي سكنه و  207آبادي است كه از اين تعداد آبادي تعداد  369دهستان و  5با 

  .)2و  1شكل شماره ( آبادي خالي از سكنه است
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                             هاي روستايي

  ها همراه با پراكندگي آباديموقعيت شهرستان فيروزآباد 

  

  

  1370-1390وضعيت جمعيت روستاهاي فيروزآباد  :
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  روش. ب

جهت تعيين تعداد  .آبادي شهرستان فيروزآباد است 369جامعه آماري در اين تحقيق شامل 

به دو گروه داراي رشد ) 1380-1390( روستاهاي نمونه ابتدا بر اساس درصد رشد جمعيت

عنوان مبنايي جهت پايداري و ناپايداري  به) درصد 53(و رشد منفي) درصد 47( مثبت

  .شده است روستا انتخاب 75اي برابر با  شده سپس بر اساس روش كوكران حجم نمونه تفكيك

  

  هاي روستايي چارچوب كلي بررسي شدت ناپايداري سكونتگاه

ها همراه با شناسايي  كونتگاهبندي س سطح منظور هاي پايداري به اصوالً توجه به ابعاد شاخص

هاي  ريزي طرح شناسي روستايي و ي آغازين آسيب تواند مرحله وجوه اصلي ناپايداري مي

هاي روستايي با پيوند و كاركرد مطلوب  سكونتگاه يابي سلسله مراتبي از اساسي جهت دست

  .)108:1390عنابستاني همكاران،( باشد

هاي  اي هستند كه ارزيابي پيشرفت وم ضمني، وسيلههاي داراي مفه عنوان واژه ها به شاخص

  .)5:2002:پاتريك( كنند آورند و از طرفي ديگر، مقصد و هدف را بيان مي آينده را فراهم مي

با توجه به تجربيات  .ها متفاوت است هاي توسعه پايدار چارچوب انتخاب شاخص در پروژه

. 2؛ واكنشـ  وضعيت موجودـ  فشار. 1:جهاني پنج نوع چارچوب موردتوجه قرارگرفته است

سنج يا بارومتر ميزان. 4؛ هاي كميسيون توسعه پايدار شاخص. 3؛ گيري ثروت ملل ندازها

فرجي سبكبار پنج . )54:1391:بيگي عنابستاني و خسرو( ردپاي اكولوژيكي. 5و  پايداري

. ب ؛يا دووجهيمنطق بولين . الف :كند روش را  براي تركيب معيارهاي پايداري معرفي مي

 الگوريتم ژنتيك. ه و  هاي مصنوعي شبكه. د ؛منطق فازي. ج ؛هاي وزني روش شاخص

هاي  روش ارزيابي در تحقيق حاضر بر اساس روش شاخص ).18:1386دانشپور و مرادپور،(

جهت تركيب . هاي كيفي است اي جهت شاخص هاي كمي و پرسشنامه وزني جهت شاخص

ها در مقياس ليكرت در پنج طبقه  وش استانداردسازي شاخصهاي كمي و كيفي از ر شاخص

 .)1جدول ( شده است استفاده) 5= زياد و خيلي 4= زياد  ؛3=متوسط؛ 2= كم  ؛1=كم خيلي(

نقشه نهايي  GISگذاري صفحات در محيط هم همچنين جهت تحليل فضايي از روي

ره يو رگرسيون چند متغ  Tون از طريق آزم ،درنهايت .آمده است دست بندي پايداري به سطح
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در اين  .شده است

شاخص مربوط به ابعاد 

ستون مربوط به ابعاد اجتماعي و 

در  ،شده شكيل

ستون  سپس اعداد بر مجموع اعداد هر

هاي  هركدام از اعداد رديف
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                             هاي روستايي

   .شده است ها انجام تحليل داده

شده است ها نيز از روش آنتروپي به شرح ذيل استفاده جهت تعيين وزن شاخص

   .شده است گيري استفاده ها از ماتريس تصميم روش جهت تعيين وزن شاخص

شاخص مربوط به ابعاد  17با ) رديف(روستا  75ابتدا يك ماتريسي شامل 

ستون مربوط به ابعاد اجتماعي و 19رديف و  75و سپس ماتريسي ديگر با 

شكيلستون مربوط به ابعاد اقتصادي ت 19رديف و  75ماتريس سوم با 

سپس اعداد بر مجموع اعداد هر ،شده ستون محاسبه مرحله بعد مجموع اعداد هر

هركدام از اعداد رديف  rدر اين فرمول .شده كه بر اساس فرمول زير است

     :محاسبه از طريق فرمول زير

         

                                        

  :ها است محاسبه اوزان شاخص
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هاي روستاييسنجش پايداري سكونتگاه

تحليل داده و  تجزيه SPSSدر 

جهت تعيين وزن شاخص

روش جهت تعيين وزن شاخص

ابتدا يك ماتريسي شامل  :مرحله اول

و سپس ماتريسي ديگر با ) ستون(محيطي

ماتريس سوم با  ،درنهايت

مرحله بعد مجموع اعداد هر

شده كه بر اساس فرمول زير است تقسيم

  .ها است شاخص

      

n  و ... وi=1  و  

محاسبه از طريق فرمول زير :مرحله دوم

  

       :محاسبه :مرحله سوم

                                      

محاسبه اوزان شاخص :مرحله آخر
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  هاي روستايي فيروزآباد  هاي پايداري در سكونتگاه ابعاد و شاخص: 1جدول

  اقتصادي  اجتماعي  محيطي زيست

  كميت آب −

  تنوع منابع آب در روستا −

  اتالف آب كشاورزي −

  كاهش ساليانه منابع آب −

  ميانگين بارش ساليانه −

  رضايت از كيفيت آب شرب −

  گياهيدرصد تغييرات پوشش  −

  پايداري مديريت جنگل −

  ميزان تخريب مراتع −

  رضايت از نحوه دفن زباله −

  رضايت از تأسيسات  فاضالب −

  بالياي طبيعي مثل سيل و زلزله −

  رضايت از منظر طبيعي −

سموم  برداري از معكوس بهره −

  كشاورزي در هكتار

كود  برداري از معكوس بهره −

  شيميايي در هكتار

 20معكوس اراضي با شيب باالي  −

  درصد

  معكوس فاصله تا مركز شهرستان −

 اندازه جمعيت −

 رضايت از كيفيت زندگي −

 نرخ رشد جمعيت  −

 دسترسي به آب شرب −

 معكوس جمعيت مهاجر  −

 ومير معكوس مرگ −

 درصد باسوادي −

 نهادهاي روستايي تعداد −

درصد مشاركت روستاييان در  −

 هاي شورا گيري تصميم

معكوس زمان دسترسي به خدمات  −

 آموزشي

 كيفيت آموزشي رضايت از  −

 رضايت از امكانات فرهنگي −

 رضايت از خدمات بهداشتي −

 رضايتمندي از خدمات دولتي −

 رضايتمندي از شورا −

 رضايتمندي از بيمه −

 سال 64تا  15درصد جمعيت  −

 رضايت از خدمات كشاورزي −

  هاي كشاورزي استقبال از نوآوري −

 كشت سطح زير −

 درصد شاغلين −

 تنوع معيشت −

 مديريت پسماند −

 بيكاريدرصد  −

 تغييرات درصد شاغلين −

 رضايت از درامد −

 رضايت از قيمت محصوالت كشاورزي −

 دستي تعداد صنايع −

 ضريب مكانيزاسيون −

 رضايت از  امكانات ارتباطي −

 نسبت تأمين نيازها در روستا −

 گذاري در روستا تمايل به سرمايه −

 معكوس بار تكفل −

 رضايت از شغل −

كل  هاي كشاورزي آبي به درصد زمين −

 اه زمين

 هاي مورداستفاده در كش ميزان آفت −

 كشاورزي

 برداري از خاك تغييرات در شيوه بهره −

  برنج-جو- متوسط ساالنه عملكرد گندم −

      

  هاي تحقيق يافته

روستاي  75شاخص و  55هاي روستايي فيروزآباد در سطح بررسي وضعيت پايداري سكونتگاه

 ،دهستان وجود دارد 5عالئم ناپايداري در كه  دهدنشان مي 1390تا سال  1370نمونه از سال 

 5.3و فقط  ندادرصد روستاهاي نمونه در طبقه با ناپايداري شديد قرارگرفته 36كه  طوري به

بهترين شرايط  ).2جدول(دارند  درصد از روستاها در طبقه اول يعني ناپايداري خيلي كم قرار

يش از نيمي از روستاهاي  آن در لحاظ ناپايداري مربوط به دهستان جوكان است كه ب از

و بدترين شرايط مربوط به دهستان دادنجان  ،اند وضعيت ناپايداري متوسط به پايين قرارگرفته

هاي  دهستان ،درصد روستاهاي آن در وضعيت ناپايداري خيلي شديد قرار دارند 85است كه 
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 پرزيتون، جوكان، :اد شامللحاظ ميزان ناپايداري به ترتيب از كم به زي شهرستان فيروزآباد از

ميانگين پايداري روستاهاي شهرستان . )3جدول( جايدشت و دادنجان است احمدآباد،

عنوان ميانه نظري با ميانگين  به 3 اي عدد نمونهاست بر اساس آزمون تك 2.5فيروزآباد 

يطي مح دهد كه بين ابعاد زيست نتايج نشان مي). 4جدول( روستاهاي شهرستان مقايسه گرديد

همچنين سطح  .و اجتماعي و پايداري كل روستاهاي شهرستان تفاوت معناداري وجود دارد

جهت بررسي تأثير ابعاد  ).5جدول( پايداري روستاهاي اين شهرستان در حد متوسط است

نتايج نشان  .شده است گام استفاده به اجتماعي و اقتصادي از رگرسيون گام محيطي، زيست

بيشترين تأثير را بر روي پايداري . 44محيطي با ضريب تعيين  دهد كه بعد زيست مي

مقدار بتاي استانداردشده ابعاد  ).6جدول( هاي روستايي فيروزآباد داشته است سكونتگاه

اندازه  ها به ترتيب  به دهد كه تغيير يك واحد آن اقتصادي و اجتماعي  نشان مي محيطي، زيست

 ار پايداري روستايي فيروزآباد تأثيرگذار خواهند بودبر روي انحراف معي. 38و . 745 ،.804

درصد از تغييرات محيطي در روستاهاي  34 دهد حدود نشان مي 8شماره  جدول). 7جدول(

بين اين دو نماگر  از .شود كاهش ساليانه آب تبيين مي فيروزآباد توسط دو نماگر كميت آب و

است كه بيشتر از نماگر كميت آب  صددر 43 سهم نماگر كاهش ساليانه منابع آب حدود نيز

  :توجه به اين جدول معادله رگرسيون به شرح ذيل است با .است

 y=10.011+.406x1+.439x2  

نماگر مديريت  x2نماگر منابع آب و x1حيث منابع آب و عوامل محيطي از y اين فرمول در

  .منابع است

ميگلي با كمترين ضريب پايداري دهد كه روستاي  ارزيابي پايداري در سطح روستاها نشان مي

 در بين روستاها قرار) 3.69(و روستاي صحرا سفيد با بيشترين ضريب پايداري كل  )1.18(

محيطي كمترين ميزان پايداري مربوط به روستاي مورجان از دهستان  عد زيستدر ب. اند گرفته

عد در ب. جوكان است دادنجان و بيشترين ميزان پايداري مربوط به روستاي جوكان از دهستان

اقتصادي كمترين و بيشترين ميزان پايداري به ترتيب مربوط به روستاي چهاربيد سرتنگ از 

عد اجتماعي كمترين و بيشترين در ب ،دهستان پرزيتون و دادنجان از دهستان دادنجان و باالخره

دهستان احمدآباد كه هردو مربوط به  ضريب پايداري به ترتيب مربوط به احمدآباد و جهادآباد

دهد كه روستاهايي كه در معرض  نتايج تحليل فضايي نشان مي .)9جدول( باشند بوده است مي
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 در حاشيه دشت فيروزآباد و ميمند قرار ،ناپايداري و از دست دادن جمعيت خود هستند

   .)3و  2اشكال(اند  طرف مركز دشت تمايل داشته اند و روستاهاي پايدارتر به گرفته

  

  به تفكيك شدت ناپايداري موردمطالعهفراواني روستاهاي : 2جدول

  درصد  تعداد روستاهاي نمونه  شدت ناپايداري  طبقات ناپايداري 

  5.3  4  خيلي كم  طبقه اول

  26.6  20  كم  طبقه دوم

  20  15  متوسط  طبقه سوم

  36  27  زياد  طبقه چهارم

  12  9  خيلي زياد  طبقه پنجم

  100  75    جمع

 

  ميزان ناپايداري روستاها لحاظ ازي شهرستان فيروزآباد ها دهستانوضعيت : 3جدول

  دهستان

  طبقات ناپايداري

  مجموع

1  2  3  4  5  

  29  -  14  5  8  2  احمدآباد

  11  2  7  -  1  1  جايدشت

  20  1  3  6  9  1  جوكان

  8  -  3  3  2  -  پرزيتون

  7  6  -  1  -  -  دادنجان

  75  9  27  15  20  4  مجموع

 

 يا نمونهپايداري كل بر اساس آزمون يكبررسي : 4جدول   

  سطح پايداري

  ميانگين  تعداد

انحراف 

  معيار
T معناداري دو دامنه  

75  2.5  53.  8.08-  000.  
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  يا نمونهبررسي ابعاد پايداري بر اساس آزمون يك : 5جدول

  معناداري دو دامنه T  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  ابعاد

  .000  -24.62  .599  1.29  75  اجتماعي

  .43  -.78  1.18  2.89  75  اقتصادي

  .024  2.3  1.27  3.33  75  محيطي زيست

 
  گام به ها در رگرسيون گام بررسي ابعاد و سهم آن: 6جدول

  ضريب تعيين  ابعاد واردشده به مدل  مراحل

سهم هر بعد به 

  درصد

  44  .44  محيطي زيست  گام اول

  42  .86  اقتصادي  گام دوم

  6  .92  اجتماعي  گام سوم

  

    بيني پايداري بررسي ابعاد ازنظر پيش: 7جدول

  ابعاد واردشده به مدل

بتاي 

  استانداردشده

خطاي 

  استاندارد
T داري سطح معني  

  .000  6.015  .095  7  ضريب ثابت

  .000  17.27  .019  .804  محيطي زيست

  .000  15.08  .02  .745  اقتصادي

  .005  5.7  .00  .38  اجتماعي

  

  نسبي نماگرهاي محيط طبيعي از حيث منابع آبسهم : 8جدول 

  

بتاي 

  استانداردشده

T  ضريب تعيين  داري سطح معني  

  ضريب ثابت

  

10.011  1.945  05.  

44.  

  .000  4.184  .406  كميت آب

  .000  4.46  .439  كاهش ساليانه منابع آب
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  1370- 1390روستايي فيروزآبادهاي  بندي سكونتگاه رتبه: 9جدول                                  

 روستا يطيمح ستيز اقتصادي اجتماعي ضريب پايداري رتبه كلي

 ميگلي 0.13 2.5 0.93 1.187 75

 چهار بيد سرتنگ 2.92 0 1.26 1.393 74

 گياه زار 0.34 2.81 1.31 1.487 73

 خبيص 2.19 0.96 1.37 1.507 72

 ساختمان رئيسي 0.46 2.81 1.25 1.507 71

 بورزكان 3 0.45 1.24 1.563 70

 وحدت آباد 1.37 2.28 1.26 1.637 69

 دادنجان 0.72 2.95 1.35 1.673 68

 خرفه 1.33 3.02 0.86 1.737 67

 مورجان 0 4.24 1.04 1.760 66

 حنيفقان 4.12 0.4 1.19 1.903 65

 دهرود 0.53 3.89 1.46 1.960 64

 خويد مباركي 4.8 0.36 1.09 2.083 63

 موردستان 4.02 0.87 1.4 2.097 62

 موشكان 3.95 1.35 1.04 2.113 61

 بنه خفرك 3.68 1.99 0.92 2.197 60

 كليسيون 2.77 2.93 0.91 2.203 59

 آب دزدويه 3.1 2.71 0.86 2.223 58

 انار مهر 0.96 4.95 0.82 2.243 57

 باباكمال 3.63 1.35 1.75 2.243 56

 آباد عرب فتح 2.47 3.17 1.13 2.257 55

 مرادآباد 3.98 1.58 1.29 2.283 54

 احمدآباد 4.49 2.4 0 2.297 53

 نيده ب 2.89 2.68 1.38 2.317 52

 دهويه 1.72 4.17 1.07 2.320 51

 آباد سعادت 4.01 1.51 1.45 2.323 50

 كي زرين 3.18 2.93 0.87 2.327 49

 بوركان 1.81 3.63 1.65 2.363 48

 لهراسپ 3.38 2.93 1.03 2.447 47

 سرگر آباد نيحس 2.86 3.35 1.16 2.457 46

 گنك 3.36 3.04 1.06 2.487 45

 آباد سرخي نجف 2.81 3.1 1.62 2.510 44

 جوكان 4.99 1.35 1.22 2.520 43

 مهكويه سفلي 3.56 2.73 1.32 2.537 42

 ييسا رو آباد نيحس 4.46 2.2 0.98 2.547 41

 سريزجان نمدي 3.67 2.74 1.23 2.547 40
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 روستا يطيمح ستيز اقتصادي اجتماعي ضريب پايداري رتبه كلي

 باوريان 4.93 1.29 1.44 2.553 39

 روز بدان 4.71 2.07 0.95 2.577 38

 سرگر 2.99 3.49 1.3 2.593 37

 آباد دولت 4.04 2.87 0.9 2.603 36

 آب قالت 2.72 3.99 1.11 2.607 35

 جهادآباد 3.89 2.11 1.82 2.607 34

 قصر عاصم 4.32 2.25 1.26 2.610 33

 بنكوي عشاير شبانكاره 2.29 4.24 1.35 2.627 32

 ده برم 2.54 3.92 1.45 2.637 31

 سالمت آباد 4.23 2.78 0.98 2.663 30

 نو دران 4.15 2.82 1.06 2.677 29

 آباد نجف 3.8 3.38 0.91 2.697 28

 دارنجان لر 4.33 2.28 1.49 2.700 27

 گود كهلويه 2.98 3.51 1.61 2.700 26

 آباد نيام 4.3 2.63 1.26 2.730 25

 آباد سرتل دولت 4.57 2.36 1.26 2.730 24

 شهرك شهيد دستغيب 3.15 3.17 1.9 2.740 23

 مورج شهرك 4.55 2.27 1.41 2.743 22

 پنج شير 3.89 3.29 1.06 2.747 21

 خويد جان 4.22 3.18 1.01 2.803 20

 پر زيتون 4.29 2.47 1.72 2.827 19

 خيرآباد 3.85 3.04 1.63 2.840 18

 بايگان 3.55 3.5 1.59 2.880 17

 جاني آباد 3.68 3.86 1.22 2.920 16

 زآباديعز 4.08 3.76 0.97 2.937 15

 چنار سوخته 4.14 3.83 0.89 2.953 14

 منارويه 3.38 4.69 0.94 3.003 13

 تنگ ريز 3.38 3.97 1.77 3.040 12

 جايدشت 2.81 1.34 5 3.050 11

 آباد كمال 3.96 4.81 0.39 3.053 10

 آباد ليكوشك اسماع 5.46 2.8 1.23 3.163 9

 رودبال 3.09 4.12 2.41 3.207 8

 آباد سهل 3.77 5 0.88 3.217 7

 آبگل 3.82 2.78 3.24 3.280 6

 شهرك موك 4.16 4.81 0.94 3.303 5

 آباد ميابراه 4.27 4.75 0.99 3.337 4

 زنجيران 4.69 4 1.38 3.357 3

 ساالر عليا ريام 4.01 4.95 1.55 3.503 2

 صحرا سفيد 5.67 4.34 1.06 3.690 1
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  1370-1390لحاظ ميزان ناپايداري پراكنش روستاهاي نمونه از: 3شكل

  
  هاي روستايي فيروزآباد در سكونتگاه 1370به جمعيت سال  1390نسبت ناپايداري جمعيت سال : 4شكل
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  گيري نتيجه

دهد كه اكثريت  هاي روستايي فيروزآباد نشان مي نتايج بررسي وضعيت پايداري سكونتگاه

 68كه ناپايداري  طوري به ،لحاظ ميزان پايداري در وضعيت نامطلوبي قرار دارند روستاها از

عد ب .هستندها كمتر از حد متوسط  درصد آن 32درصد روستاها از متوسط به باال است و فقط 

عهده داشته است لذا توجه به  درصد بيشترين سهم را در اين زمينه به 44محيطي با  زيست

محيطي سهم  يستدر بين ابعاد ز .محيطي در اين منطقه از اولويت برخوردار است ابعاد زيست

محيطي  درصد تغييرات زيست 43كه   طوري به ،كاهش ساليانه منابع آب بيشتر از بقيه است

لحاظ منابع آبي در  دهد روستاهايي كه از نتايج نشان مي .شود توسط اين شاخص تبيين مي

لحاظ ميزان پايداري نيز وضعيت بهتري دارند و روستاي  از ،اند وضعيت بهتري قرار داشته

 و بالعكس روستاهايي كه از ،بيشترين ميزان پايداري گوياي اين واقعيت است حراسفيد باص

ها  اند بر روي محيط اجتماعي و اقتصادي آن گرفته لحاظ منابع آبي در معرض ناپايداري قرار

و روستاي  ،دنبال داشته استنتيجه ناپايداري اجتماعي و اقتصادي را به نيز تأثير گذاشته و در

كاهش ساليانه منابع آب هم  .گذارد ي با كمترين ميزان پايداري بر اين واقعيت صحه ميميگل

هاي زيرزميني بوده  حد از آب از  هاي عميق و استحصال بيش در  اثر عوامل انساني با حفر چاه

تحليل فضايي نيز  .در منطقه صورت گرفته است ،هاي دو دهه اخير سالي و هم در اثر خشك

لذا  .اند اند كه مشكل آب داشته گرفته جايي قرار كه روستاهاي ناپايدار دردهد  نشان مي

  .شود مديريت مناسب بر روي منابع آب در منطقه صورت بگيرد پيشنهاد مي
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