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Abstract
At present, sustainability as a clear goal is at the heart of
global developments. Territorial sustainable development
depends on the sustainability of rural system as a constituent
sub-system of a territorial system. Sustainability of rural areas
in different dimensions can have an effective role in regional
and national development. The current research attempts to
recognize and account for the spatial capabilities and
limitations of rural settlements in Baruq within the framework
of sustainable development. This research is a practical study
with a descriptive methodology. The research statistical
population includes 70 residential villages in Baruq are, of
them thirty-two villages were selected through stratified
sampling and based on four criteria of sustainable
development. Field and document data were collected to
answer the research questions. The results indicate that these
villages are weak in terms of sustainability. Moreover,
investigating the four aspects of sustainability has shown that
each of the aspects (i.e., environmental-ecological, physicalspatial, social, and economic) are in a weak sustainable
condition; the economic aspect suffers most from the weakest
condition. The level of sustainability in the villages reveals
that around 43 per cent of the settlements are unsustainably
strong, 25 per cent unsustainably weak, 25 per cent
sustainably weak, and only 6 per cent are sustainably strong.
The sustainability of the villages decreases physicallyspatially from the west to the east of the district. That is to
say, mountainous villages are less sustainable than the
villages in the plains or other less mountainous areas.
Sustainable and slightly sustainable villages lie in the west or
in the plain. It shows that sustainable spatial pattern is a
cluster. The results thus predict the highest role of social
factors (R2 = 0.392) and a low role for environmentalecological factors (R2 = 0.186) in the unsustainability of the
rural settlements. Economic and physical-spatial factors
predict around 0.338 and 0.324 of the unsustainability in rural
settlements.
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چكیده
 پایداری به عنوان هدفی روشن در مرکز توجه تحوالت جهانی،در حال حاضر
 توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام.قرار دارد
تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف
 پژوهش حاضر.میتواند نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملی داشته باشـد
میکوشد تا قابلیتها و تنگناهای فضایی سکونتگاههای روستایی ناحیه باروق را
، این پژوهش از لحاظ هدف.در چارچوب توسعه پایدار شناسایی و تبیین نماید
 از نوع،ترکیبی از پژوهشهای بنیادی و کاربردی بوده و بر مبنای روش
 روستای دارای سکنه واقع در07  جامعه آماری شامل. تحلیلی است-توصیفی
 روستا با روش الیهبندی و با استفاده از چهار معیار36 بخش باروق بوده که
 برای جمعآوری دادهها و اطالعات مورد.مربوط به توسعه پایدار انتخاب شدند
 یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن. از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد،نیاز
است که روستاهای ناحیه باروق در وضعیت «ناپایداری ضعیف» قرار گرفته و از
 بررسی ابعاد چهارگانه، همچنین.وضعیت پایداری مطلوبی برخوردار نیستند
- کالبدی، اکولوژیک-پایداری نیز نشان داده است که هر یک از ابعاد محیطی
 در. اجتماعی و اقتصادی نیز در وضعیت «ناپایداری ضعیف» قرار دارند،فضایی
 میزان. بیشترین میزان ناپایداری مربوط به بعد اقتصادی بوده است،این میان
 درصد از43 پایداری در سطح روستاهای ناحیه نشان میدهد که حدود
 درصد62 ، درصد ناپایداری ضعیف62 ،سکونتگاهها در وضعیت ناپایداری قوی
 وضعیت پایداری. درصد پایداری قوی قرار گرفتهاند1 پایداری ضعیف و فقط
روستاها در سطح ناحیه از جنبه فضایی بدین صورت است که از سمت غرب به
 روستاهای استقرار، به عبارتی دیگر.سمت شرق پایداری روستاها کاهش مییابد
یافته در بخش کوهستانی نسبت به روستاهای پایکوهی و دشتی ناپایدارتر
 روستاهای پایدار و نسبتاً پایدار نیز در بخش غربی و دشتی ناحیه استقرار.هستند
 بر. خوشهای است، این وضعیت نشان میدهد که الگوی فضایی پایداری.دارند
- بیشترین تأثیر و عوامل محیطی7/316  عوامل اجتماعی با میزان،پایه یافته ها
- کمترین تأثیر را بر ناپایداری سکونتگاههای روستایی7/681 اکولوژیک با میزان
 فضایی هر کدام به ترتیب- عوامل اقتصادی و کالبدی، همچنین.ناحیه داشتهاند
. بر ناپایداری سکونتگاههای روستایی اثرگذار بودهاند7/364  و7/338
 ناحیه، سنجش پایداری، توسعه پایدار، پایداری سکونتگاهی:واژههای کلیدی
.باروق
 عباس سعیدی:نویسنده مسئول
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مقدمه
همه پدیدههای جغرافیایی ،حـاوی خصـلت و قانونمنـدیهـای
نظامها (سیستمها) هستند و از اینرو نظاموار عمـل مـیکننـد.
ویژگی بنیادین همه نظامها ،از جمله نظـام فضـایی ،پیوسـتگی
درونی اجزای مختلف آنهاست .سکونتگاههای روستایی نیز بـه-
عنوان نظام فضایی ،دارای اجزای ساختاری و کارکردی بوده که
بین آنها نوعی پیوند تنگاتنگ ،هم بهلحاظ عمودی و هم افقی،
برقرار است .کلیت ایـن نظـام فضـایی ،تحـت تـأثیر نیروهـا و
روندهای درونی و بیرونی در محیط خود ،در تعاملی چندبعدی و
بسیار پیچیـده بـین اجـزای گونـاگون محیطـی -اکولوژیـک و
اجتماعی -اقتصادی قرار دارد که در نتیجه آن ،با نوعی پویـایی
در گــذر زمــان پیوســته در معــرو تغییــر و دگرگــونی قــرار
دارند(سعیدی 63 :6317،؛ همو.)66 :6316،
توسعه پایدار نقطه توازن و تعادل در جهت تحقـ اهـداف
توسعه در هر یک از ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی اسـت.
پایداری فضای روستایی نیز ناظر بر ایجاد توازن میـان انسـان،
محیط و فعالیتهای اقتصادی اوست(بدری و طاهرخانی:6380،
 .)673در واقع ،امروزه نواحی روستایی مکانهایی هستند که بـا
کشمکشهای شدیدی روبرو هستند(تره و والت.)648 :6761 ،6
در پی تحوالت همهجانبه در سالهـای اخیـر ،سـکونتگاههـای
روستایی کشور با روندهای متفاوتی مواجه بودهاند .با این حـال،
اغلب اینگونه سکونتگاهها خصوصیتی مشترک دارند ،بـه ایـن
معنا که علیرغم تالشهای نسبتاً فراگیر دستگاههای اجرایی در
جهت محرومیتزدایی از چهره روستاها ،هنوز توسـعهنیـافتگی،
بلکـــه ناپایـــداری در ایـــن عرصـــههـــا کـــامالً مشـــهود
است(ســعیدی 0 :6383،؛ رضــوانی .)62 :6317،ناپایــداری در
عرصههای روستایی عمدتاً ناشی از شرایطی از جمله تخریـب و
زوال منابع طبیعی ،کیفیت نازل مازاد تولید ،وخامـت روزافـزون
شرایط تولید(کمبود آب و خـاک) ،افـزایش هزینـههـای تولیـد،
شرایط نامناسب حاکم بر بازار و سازوکارهای ناسـالم بازاریـابی
است که امکان بقا و پایداری زندگی را در محیطهای روسـتایی
با مشکل روبرو ساخته است .نتیجه چنین وضعیتی ،مهـاجرت و
برونکوچی و پیامدهای نامطلوب آن است(سعیدی.)60 :6316،
در این میان ،آنچه در سطح کشور ناپایداری را تشدید مینمایـد
ناشـــی از نـــابرابریهـــای مکـــانی -فضـــایی بـــین نظـــام
سکونتگاهی(شهر و روستا) ،وجود فقر آشـکار و پنهـان ،توزیـع

ناعادالنه ثروت و درآمد ،مهاجرت بیرویـه و افسـارگسـیخته از
نواحی روستایی به شهرها و بالیای طبیعی ناشی از سیل ،زلزله
و تخریب منابع طبیعی تجدیدشـونده است(سـعیدی و طالشـی،
 .)3 :6383این در حالی اسـت کـه ،عرصـههـای روسـتایی بـه
عنوان نظامهای مکانی -فضایی قابلیتهایی دارند که با اتکا به
فرصتهـای بیرونـی مـیتواننـد بسـتر تنگناهـای سـاختاری و
کارکردی موجود را کاهش داده و زمینـه پایـداری آن را فـراهم
نمایند .عدم عینیتیابی فضایی این شـرایط ،نـه تنهـا متـاثر از
عوامــل درونــی نظــام (ســاختارها و کارکردهــای طبیعــی-
اکولوژیک ،اجتماعی -اقتصادی و کالبدی -فضایی) ،بلکه متاثر
از عوامل بیرونی (تصمیمسازی و سیاستگزاری ،ابزار و اعتبارات
عمرانی ،برنامهریزی سنجیده ) است.
ســکونتگاههــای روســتایی ناحیــه بــاروق (در شهرســتان
میاندوآب) به مثابه نظامی فضایی ،از روندهای جاری در سـطح
کشور مستثنی نبوده و بـا تنگناهـای سـاختاری -کـارکردی در
اجزای نظام خود در ابعـاد محیطـی -بـومشـناختی ،اجتمـاعی-
اقتصادی و کالبدی -فضایی روبرو است .به طوری که این نظام
(مکانی -فضایی) با تنگناهـایی از جملـه محـدودیت منـابع آب
شرب و کشاورزی ،خشکسالی و تخریب مراتع ،ضعف سـرمایه-
گذاری در بخشهای اقتصادی ،ضـعف برخـورداری از خـدمات
زیرساختی و رفاهی روبرو بوده که بـر تضـعیف پایـداری ناحیـه
اثرگذارند .این در صورتی است که فضای مـذکور قابلیـتهـای
مناسبی برای کاهش تنگناها و پیامدهای پیشرو بـا تاکیـد بـر
فرصتهای بیرونی دارد .از اینرو ،پژوهش حاضر میکوشـد تـا
قابلیتها و تنگناهای فضایی سـکونتگاههـای روسـتایی ناحیـه
باروق را در چارچوب توسعه پایدار شناسایی و تبیین نمایـد .بـر
این اساس ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسـش
اساسی است که" :در چارچوب اجـزای سـاختاری -کـارکردی،
ناحیه روستایی باروق از چه میزان پایداری برخوردار است؟"
ایده توسعه پایـدار ،در تـالش بـرای غلبـه بـر دو تضـاد
بنیادین که بهطور فزایندهای در طـول نیمـه دوم قـرن بیسـتم
آشکار و؛ شناخته شد .تضاد نخست ،ظهور ناسازگاری بین حفظ
محیطزیست سالم و رشد اقتصادی مورد نیاز برای توسعه؛ تضاد
دوم ،تداوم شکاف بین کیفیت زندگی در کشورهای توسعهیافته
و در حال توسعه(گرینجر .)3 :6774،6مفهوم پایداری توسـعه بـا
درک کنونی از آن ،نخستین بار در سال  6104در اسناد شورای
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)1. Torre and Wallet (2016

)2. Grainger (2004
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بینالمللی کلیسا مطرح شد .مفهوم توسعه پایدار پـ از انتشـار
گزارش "آینده مشترک ما" (برونتلند ،)6180،6به طور گسترده-
ای شــناخته شــد(کراپیوین و واروتســوس .)67 :6770،6بــرای
نخستین بار کمیسیون برونتلند نگرانیهای زیستمحیطی ناشی
از فرایندهای توسعه را از دیدگاه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسـی
مطرح کرد .کمیسیون برونتلند بهعنوان پایهای بـرای کنفـران
"اجالس زمین" بود که در  6116در ریـودوژانیرو برگـزار شـد.
هدف اصلی کنفران ریو ،شناسایی اصول برنامه کـاری بـرای
عمل در راستای توسعه پایدار در آینده بـود .حاصـل مهـم ایـن
کنفران  ،سند "دستور کار  "66با جزئیاتی از موضوع ،بازیگران
و ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار با شروع قـرن  66بـود .ده
سال بعد از کنفران ریو ،اجالس جهانی سـازمان ملـل متحـد
برای توسعه پایـدار در ژوهانسـبورب برگـزار شـد .هـدف ایـن
اجالس ،تقویت باالترین سـطح سیاسـی ،تعهـد جهـانی بـرای
همکــاری کشـــورها جهـــت دســتیابی بـــه توســـعه پایـــدار
بود(الیوت.)1 :6763،3
در زمینه توسعه پایدار روستایی و نقش عوامل مختلـف بـر
پایداری نواحی روستایی مطالعـات زیـادی در داخـل و خـار از
کشور انجام شده است .ویواسنتو و ناسیمنتو )6766(4با بررسی
محدودیتها و قابلیت های ارتقـای توسـعه پایـدار در شـمال
غرب منطقه فلومینن (برزیل) به این نتیجـه رسـیدهانـد کـه
تشکیل شورا (کارگروه) با هدف سـاخت فـرمهـای خالقانـه
برای توسعه ،باعث ارتقای بحث سیاستهای عمومی محیط-
زیستی در منطقه توسط اعضـای شـورا شـده اسـت .بورجـا و
بورجا ) 6764( 2توسـعه پایـدار نـواحی روسـتایی را بـهعنـوان
چالشی در رومانی بررسی کـرده انـد .نتـایت تحقیـ نـابرابری
عمده ای بین رومانی و کشـورهای مـورد بررسـی بـر اسـاس
اصول پایداری در نواحی روسـتایی را نشـان مـیدهـد .بگگیـا،
روکـی ،پـائولوتی ،مزوتــی و گرکـو )6764(1بــه توسـعه یــک
پشتیبان تصمیم گیری مبتنـی بـر رویکـرد  ، DRSA0بـرای
ارزیابی سطح توسعه پایدار روستایی در نواحی خاصی از ایتالیا
پرداخته اند .نتایت مطالعه نشان میدهد که  DRSAقادر به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brandt land report.
)2. Krapivin and Varotsos (2007
)3. Elliot (2013
)4. Vivas Neto and Nacimento (2011
)5. Burja and Burja (2014
1. Boggia, Rocchi, Paolotti, Musotti and Greco
)(2014
7. Dominance-based Rough Set Approach
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ارائه رتبه بندی و همچنین تبیین شاخصهای اصلی مـؤثر بـر
توسعه پایـدار نـواحی روسـتایی اسـت .اروخـین )6764(8نیـز
رویکردهای معاصر توسعه روستایی پایدار را در روسیه بررسی
کرده است .نتایت عمده این مطالعه ،کشف نقـاط رشـد بـرای
توسعه روستایی و پیشنهاداتی به اقدامات چشمانداز سیاسـت-
های ایالتی محلـی در نـواحی روسـتایی؛ دسـتورالعمل بـرای
افزایش استانداردهای زن دگی جمعیت روسـتایی و حفاظـت از
منابع کار نواحی روستایی سنتی در محل سکونتشان اسـت.
گوبــاتونی ،پیلوروســو ،لیــون و نیکولینــاریپــا )6762( 1نقــش
فعالیت های سنتی در توسعه روستایی پایدار را در مرکز ایتالیـا
بررسی کرده اند .این مطالعه با تمرکز بر فعالیـتهـای سـنتی
محلی ،توصیههایی به برنامـه ریـزان و سیاسـتگذاران مطـرح
کرده و دیدگاه های مختلفی از افزایش نیـاز روزافـزون بـرای
توسعه مجدد روسـتایی و نـوآوری اجتمـاعی بیـان مـیکنـد.
هگرلینگ و کانماسو )6762(67نیز سیاستهای توسعه پایـدار
را در مناط روستایی جزیره شتلند انگلستان بررسی کردهاند.
آنها برای بررسی تنوع روستایی ،رویکرد مبتنی بـر محـل بـه
توسعه پایدار را مدنظر داشتهاند .سعیدی و طالشـی( )6383بـا
بررسی روستاهای کوچک کوهستانی در ناحیـه آالدا((شـمال
خراسان) بدین نتیجه رسیده اند که تخریب منابع تجدیدشونده
در سکونتگاه های کوچک کوهستانی طی دو دهه گذشته بـه-
صــورت افســار گســیخته ای شــدت یافتــه و بســیاری از
سکونتگاههای کوچک کوهستانی به دالیل مختلف در معرو
ناپایداری و حتی نابودی قرار گرفتهاند .رکنالدین افتخـاری و
آقایاری هیر( )6381ارزیـابی و سـطح بنـدی پایـداری توسـعه
روستاهای بخش هیر بررسی کرده و بدین نتیجه رسیدهاند که
وضعیت پایداری در منطقه نـامطلوب بـوده اسـت .جـاودان و
رکنالدین افتخاری( ) 6381توسعه پایدار اجتماعی را در حـوزه
روستایی بخش سربند شهرستان شازند بررسی کردهاند .نتایت
نشان می دهد که در قالـب پایـداری کـل سیسـتم اجتمـاعی،
روستاهای ناحیـه سـطح پایـداری یکسـانی ندارنـد .اصـغری
لفمجانی ،فاضل نیا ،توکلی و شوقی( )6314وضـعیت پایـداری
در روستاهای بخش کاکی(شهرستان دشتی) بررسی کـرده و
بدین نتیجه رسـیده انـد کـه تمـامی روسـتاهای ناحیـه دارای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)8. Erokhin (2014
1. Gobattoni, Pelorosso, Leone and Nicolina Ripa
)(2015
)67. Horlings and Kanemasu (2015
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سعیدی و همکاران :سنجش پایداری سکونتگاهی در نواحی روستایی

مراتبی از ناپایداری بودهاند و حدود  12درصد از روسـتاها در
سطح ناپایداری شدید یا بسیار شـدید قـرار دارنـد .سـلیمانی،
بوذرجمهری ،جوان و عنابستانی( )6314دو دسته عوامل ملـی
و فراملی را بر ناپایداری سـکونتگاههـای روسـتایی در کشـور
مؤثر دانسته اند .آنها بومی نبـودن مبـانی نظـری و الگوهـای
توسعه در ایـران؛ نقـایص و مشـکالت نظـام برنامـهریـزی و
مدیریت روستایی؛ رانتینر بودن دولت؛ نقایص آموزشی و پایین
بودن سطح سواد؛ ضعف امکانات و خدمات را به عنوان عوامل
ملی؛ رویکرد عقل باوری و سلطه بر طبیعت؛ انقالب صـنعتی؛
رشد جمعیت و ماهیت توسـعه را بـه عنـوان عوامـل فراملـی
عنوان کرده اند .ریاحی ،عزیزپور و نوری( )6312به سـنجش و
تحلیل عوامل پایـدار ی سـکونتگاههای روسـتایی شهرسـتان
خرمدره پرداخته اند .نتایت تحقی نشان میدهد کـه پایـداری
محیطی در ناحیه مورد مطالعه در سطح نیمهمطلوب قرار دارد.
در بین ابعاد مؤثر بر پایداری ،بعـد کالبـدی بیشـترین تـأثیر و
سپ به ترتیب ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی بیشـترین
تــأثیر را داشــته انــد .محمــدی ،رســتمی ،طالشــی و ســلطانی
مقدس( ) 6311نیز عوامل اصلی در مهاجرتهای روسـتایی در
شهرستان های سروآباد و مریوان را به ترتیب عامل محیطی و
عامل انسانی (مخصوصاً عامل فضایی -کالبدی) دانسـتهانـد.
محمــدی یگانــه ،ســناییمقــدم و چراغــی( )6311بــا بررســی
پایداری مسکن روستایی در دهستان پشته زیالیی (شهرستان
چرام) بدین نتیجه رسیده اند که بعـد اجتمـاعی مسـکن دارای
پایداری ،بعد کالبدی و اقتصـادی تـا حـدودی پایـدار و ابعـاد
زیست محیطی و معماری ناپایدار است .بعد اجتماعی باالترین
سطح تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر پایداری مسکن روستایی
داشته است .ربیعیفر( ) 6311نیز بـه تبیـین پایـداری سـاختار
کالبدی -فضایی مسکن روستایی استان زنجان پرداختـه کـه
نتایت پژوهش بیانگر وضعیت نامطلوب شاخصهای کالبدی-
فضایی مسکن روستایی استان بر اساس اصول توسعه پایـدار
روستایی است .بررسی پژوهشهای صورت گرفته نشان می-
دهد که اغلب این مطالعـات بـه ارزیـابی میـزان پایـداری یـا
ناپایداری و همچنین به بررسی عوامل ناپایداری پرداختـهانـد.
این پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد توسعه پایدار و با رویکردی
جـامع در قالــب نظـام فضــایی بــه سـنجش میــزان پایــداری
سکونتگاهی ،شناسایی و تبیین عوامل ناپایـداری سـکونتگاه-
های روستایی ناحیـه بـاروق مـی پـردازد .از طرفـی ،تـاکنون
مطالعه منسجمی در زمینه وضعیت پایـداری سـکونتگاهی در
این ناحیه انجام نشده است که می تواند نوآوری این پـژوهش

قلمداد شود.
از مهمتـرین عناصـر تشـکیلدهنـده هـر نظـام ،ســاختار و
کارکرد آن است .در نظامهـای مکـانی -فضـایی کـه موضـوع
اصـلی مطالعـات جغرافیـای نــوین را تشـکیل مـیدهـد ،انــواع
ساختارها (محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ) و کارکردها (محیطـی،
اجتماعی ،اقتصادی ) مطرح میشوند .سـاختار فضـایی 6شـامل
ابعاد بسترساز روابط و مناسبات اجتماعی -اقتصادی اسـت کـه
شامل دو دسته بستر محیطی -اکولوژیـک و بسـتر اجتمـاعی-
اقتصادی است .کارکرد فضایی 6نیز شامل مجموعه فعالیتها و
روابط حاکم بر آنها است کـه بـه واسـطه سـاختارهای موجـود
امکان تحق مییابند .میان ساختار و کارکرد ارتباطی تنگاتنگ
وجود دارد .به عبارتی دیگر ،هر کارکردی نیازمنـد سـاختارهای
متناســب خـود اســت و بالعک (ســعیدی .)66-66 :617 ،هــر
سکونتگاه روسـتایی خـود از عرصـههـای گونـاگون اقتصـادی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی تشکیل میشود که هر یک از آنها
نمایانگر یکی از جنبههای زندگی اجتماعی است .بر این اساس،
فضای روستایی با توجه به ویژگیهای محیطـی -اکولوژیـک و
خصوصیات اجتماعی -اقتصادی خـود سـاختار معینـی دارد کـه
گویای توانمندیهای بنیادی و استعدادهای بالقوه و بالفعـل آن
است(همو .)61 :6300 ،حوضههای روستایی بـه عنـوان قاعـده
نظام سکونت و فعالیت ملی ،نقشی اساسی در توسعه ملـی ایفـا
میکند .زیـرا ،توسـعه پایـدار سـرزمین در گـرو پایـداری نظـام
روستایی به عنوان زیر نظام تشکیلدهنده نظام سرزمین است و
پایداری فضاهای روسـتایی در ابعـاد مختلـف مـیتوانـد نقـش
مؤثری در توسعه منطقهای و ملی داشته باشد(رضـوانی:6317 ،
 .)6تحول و دگرگونی هر یک از جنبـههـای خـاز زنـدگی در
عرصههای روسـتایی نـه تنهـا ارتبـاط تنگاتنـگ بـا رونـدهای
عمومی توسعه سکونتگاههای روستایی دارد ،بلکه جدا از سمت-
گیریهای عام در سطح ملی نیست(سعیدی .)627 :6300،حال
اگر به دالیلی در رونـد پیشـرفت و توسـعه فضـاهای روسـتایی
وقفهای ایجاد شود ،به گونهای که نظام روستایی قادر به ایفـای
نقش سازنده خویش در نظـام ملـی و سـرزمینی نباشـد ،در آن
صورت آثار و پیامدهای مسائل روستایی در حوزههای شهری و
در نهایت در کلیت سرزمین گسترش مییابد .از این رو ،باید به
این موضوع اذعان کرد که توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف
بــه توســعه پایــدار در ســطوح منطقــهای ،شــهری و روســتایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. spatial structure
2. spatial function
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است(رضوانی .)6 :6317،بدین لحاظ ،پایداری نظام سکونتگاهی
کـه ســکونتگاههای روســتایی بخشــی از آن اســت ،از اهمیــت
اساسی داشته و توجه به آن بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار
اجتنابناپذیر است.
در حال حاضر ،پایداری به عنوان هـدفی روشـن در مرکـز
توجه تحوالت جهـانی قـرار دارد(باسـل .)6 :6111 ،6بـر طبـ
گزارش برونتلند( ،)6180توسعه پایدار عبارت است از توسـعهای
که پاسخگوی نیازهای نسل حاضـر بـدون بـه خطـر انـداختن
توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خـود اسـت .در ایـن
ارتباط ،برابری هم دروننسلها و هم بیننسلها اهمیت اساسی
دارد .توسعه پایدار در درون خود شامل دو مفهوم کلیدی اسـت:
مفهوم «نیازها» ،به ویژه نیازهای اولیه فقیرترین افراد جهان که
اولویت بسیار زیادی به آن داده میشود؛ و مفهوم «محدودیت-
ها» در ارتباط با توان محیطزیست از نظر رفع نیازهای جاری و
آتی جامعه جهانی که به عالوه نارساییهای نهادی ،اجتماعی و
فنــاوری در بهــرهوری از ایــن تــوان محــدود(گرینجر1 :6774،؛
کراپیوین و واروتسوس67 :6770،؛ رائو 642 :6382،6؛ همچنین
نک :راجرز 3و همکاران 66 :6778،4؛ الیـوت .)8 :6763،مفهـوم
توسعه پایدار اغلب با سه رکن ارائـه مـیشود(شـکل  .)6چنـین
چارچوبی ،نیاز به عرصـههـای اجتمـاعی ،اقتصـادی و زیسـت-
محیطی را در کنار هم و بـه یـک انـدازه تأییـد مـیکنـد .ایـن
چارچوب بدین معنی است که عرصههای مذکور به هم وابسـته
هستند و هدف توسعه پایدار به حداکثر رساندن اهداف هـر سـه
نظام بهطور هـمزمـان بـوده و امکـان حمایـت متقابل(برنـده-
برنده -برنده) از دسـتاوردهایی اسـت کـه مـیتوانـد از طریـ
اقدامات توسعه پایدار بدست آید .نکته مهم اینکه ،این مـدل از
ادراکی پشتیبانی میکند که در آن ،دستیابی به توسعه پایدار در
عمل ،به طور منظم شامل سبک -سنگین کردن بین حوزههای
مختلف است؛ این انتخابهای دشوار بـا مقاصـد مشخصـی در
زمان و مقیاسهای مشخص ساخته میشوند؛ این اهداف خاز
ممکن است در دستیابی افراد دیگر به خطر بیافتد؛ و هـر گونـه
اقدامی ،بر منافع گروه خاصی از مردم اثـرات نـابرابری خواهـد
گذاشت .موارد مذکور ،الزامی برای "تفکر سیستمی" در توسـعه
پایدار است(الیوت 66-67 :6763،؛ همو.)668 :6771 ،
تمرکز عمده توسعه پایدار بر روی جامعه بـوده و هـدف آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Bossel (1999
)2. Rao (1385
)3. Rogers (2008
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این است که مالحظـات زیسـتمحیطـی در هـدایت تغییـرات
اجتماعی لحاظ شود؛ بهویژه ،به واسطه تغییرات به روشی که در
آن عملکردهای اقتصادی نیز باشـد .پیشـبرد توسـعه پایـدار در
مورد هدایت تغییرات اجتماعی ،بر حسب سطح مشترک بین سه
حوزه زیر است(بیکر:)0 :6771،2
 اجتماعی :آداب و رسوم و ارزشهای انسانی ،روابط اجتمـاعی و
نهادها را بازگو میکند؛
 اقتصادی :مربوط به تخصیص و توزیع منابع کمیاب است؛
 زیستمحیطی :شامل همکاری و مشارکت هر دو بعد اقتصـادی
و اجتماعی ،و تأثیر آنها بر محیطزیست و منابع است.

شکل  . 2ابعاد توسعه پایدار ،مأخذ :الیوت.67 :6763 ،

در این راستا ،توسعه پایدار روستایی نیز فرایندی اسـت کـه
ارتقای همهجانبه حیـات روسـتایی را از طریـ زمینـهسـازی و
ترغیب فعالیتهای همساز با قابلیتهـا و تنگناهـای محیطی(بـه
مفهوم عام آن) مورد تأکید قرار میدهد .مهمترین هدف توسعه
پایدار روستایی عبارت است از قابل زیست کـردن عرصـههـای
زندگی برای نسلهای فعلی و آینده با تأکید خاز بـر بهبـود و
توسعه مداوم روابط انسانی -محیطی(سـعیدی .)636 :6381،بـا
عنایت به مطالب ارائه شـده در مبـانی نظـری ،مـدل مفهـومی
پژوهش در شکل  6ارائه شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)4. Baker (2006
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

دادهها و روش کار
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،ترکیبی از پژوهشهای بنیادی و
کاربردی بوده و بر مبنای روش ،از نوع توصیفی -تحلیلی است.
جامعه آماری پژوهش ،شامل  07روستای دارای سکنه واقـع در
بخش باروق است .برای نمونهگیری روستاها در سطح ناحیـه از
روش الیهبندی 6استفاده شد .بدین منظور ،چهار معیـار مربـوط
به ابعاد توسعه پایدار برای طبقهبندی در نظر گرفتـه شـد .ایـن
معیـارها شامـل -6 :وضعیت استقرار؛  -6تـراکم بیولـوژیــک؛
 -3نرخ رشد جمعیت طی  37سـال و  -4موقعیـت عملکـردی
روستاها بر اساس خدمات موجود بـوده کـه مقـدار هـر یـک از
معیارها برای هر یک از روستاها محاسبه و بر اساس هر یک از
معیارها طبقهبندی شدند .در نهایت بـا در نظـر گـرفتن نسـبت
الیهها از کل 36 ،روستا به عنـوان نمونـه انتخـاب شـد .بـرای
سنجش پایداری کـل ناحیـه و همچنـین در سـطح روسـتاهای
نمونــه 46 ،شــاخص در چهــار بعــد توســعه پایــدار انتخــاب
شدند(جدول  .)6برای انتخاب معیارهای سنجش پایداری ،ابتـدا
به بررسی مطالعات و پژوهشهای داخلی و خـارجی مـرتبط بـا
توسعه پایدار اقدام شد .سپ با توجه به ویژگی معیارها از قبیل
فراوانی مورد استفاده ،قابلیت دسترسی به داده ،بـه روز بـودن و
بومی بودن معیارها انتخاب شـدند .بـرای جمـعآوری دادههـا و
اطالعات مورد نیاز ،از دو روش اسنادی و میدانی اسـتفاده شـد.
در روش اسنادی ،با مراجعه به منابعی از جمله کتابها ،مقالهها،
پایــاننامــههــا و رســالههــا ،طــرحهــا و پــروژههــا ،طــرحهــای
سرشماری(نفوس و مسکن؛ کشاورزی ) ،آمارنامهها و نقشهها با
مراجعه به مراکزی از جمله مرکز آمار ایـران ،جهـاد کشـاورزی
شهرســتان ،فرمانــداری شهرســتان و بخشــداری بــاروق مــورد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. stratified Sampling

بررسی قرار گرفته و دادههـا و اطالعـات مـورد نیـاز از طریـ
فیشبرداری اسـتخرا و جمـعآوری شـد .بخشـی از دادههـا و
اطالعات مورد نیاز ،از طری روش میـدانی ،فـن پرسشـگری و
ابـزار پرسـشنامــه جمـعآوری و از نـرمافزارهــای ،EXCEL
 SPSSو  GISنیز به عنوان ابزار تحلیل استفاده شد.
به منظور سنجش پایداری و شناسایی قابلیتها و تنگناهای
مکانی -فضایی روستاهای بخش باروق ،ابتـدا میـزان پایـداری
کل ناحیه با استفاده از روش بیمقیاسسـازی مقـادیر و سـپ
میانگینگیری از دادهها انجام شد .بدین منظور ،ابتدا داده هـای
مورد نظر به دادههای نسبی بیمقیاس تبدیل شـد .بـرای بـی-
مقیاس سازی دادهها ،میزان حداقل و حداکثر هـر معیـار معـین
شد و دامنه تغییرات به دست آمد .سپ مقدار حداقل از مقـدار
عددی هر معیار کم و حاصل بر دامنه نوسانات تقسـیم شـد تـا
دادههای نسبی بیمقیاس بین صفر تا یـک بـه دسـت آیـد .در
نهایت از دادههای نسبی حاصل شده برای تک تک معیارهـا در
هر یک از ابعاد چهار گانه میانگینگیری و عدد حاصل شده بـه
عنوان شاخص پایداری برای هر یک از ابعاد منظور شـد .بـرای
تبدیل محاسبات کمـی بـه مقـادیر کیفـی نیـز ،مقـادیر نهـایی
پایداری روستاها به چهـار طبقـه 6دسـتهبنـدی شـد(جدول  6و
شکل  .)3برای سنجش میزان پایداری در سطح روستاها نیز بـا
روش ترکیبی ( )WASPAS3به عنـوان یکـی از روشهـای
تصمیمگیری چندمعیاره رتبهبندی و سپ طبقهبندی به دسـت
آمد .همچنین ،برای پهنهبندی میزان پایداری بر روی نقشـه از
«روش وزندهی عک فاصله »4به عنوان یکـی از روشهـای
میانیابی در نرمافزار  GISاسـتفاده شـد .بـرای تبیـین میـزان
اثرات عوامل مؤثر و تعیین سهم هر یک از عوامل بـر پایـداری
روستاها نیز از آزمـون رگرسـیون خطـی چندگانـه 2و از روش
چندگانه همزمان 1استفاده شد .الزم به ذکـر اسـت کـه بـرای
اطمینان از امکان کاربرد رگرسیون ،از چندین آزمون بـه شـرح
زیر استفاده شد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2نامگذاری طبقات پایداری از مقاله سعیدی و طالشی ()11 :1333
اقتباس شده است.
3. Weighted Aggregated Sum Product Assessment
)4. Inverse Distance Wighted (IDW
5. Multiple Regression
6. Enter Method

نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال چهارم ،شماره ( 4سری جدید) ،پیاپی  ،61زمستان 6318

 به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمـوندوربین -واتسون 6استفاده شد کـه مقـدار آن  6/400بدسـت
آمد .این مقدار نشان می دهد خطاهـا بـا یکـدیگر همبسـتگی
ندارند؛
 برای بررسی نرمال بودن خطاها با مقایسه نمودار توزیعفراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،مشـاهده شـد کـه توزیـع
خطاها تقریبا نرمال است.
 آزمون همخطی متغییرها نشان داد که میزان شـاخصوضعیت 6هر یک از متغییرهای مستقل کمتر از  62اسـت .ایـن
مقدار ،نبود همخطی بین متغییر مستقل را تأیید میکنـد .نتـایت
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آزمونها امکان استفاده از رگرسیون برای دادههای ذکر شده را
نشان میدهد.
جدول  .2طبقهبندی میزان پایداری و نامگذاری وضعیت پایداری

وضعیت پایداری

طبقات میزان پایداری

پایداری قوی

6 – 7/02

پایداری ضعیف

7/02 – 7/27

ناپایداری ضعیف

7/27 – 7/62

ناپایداری قوی

7/62 – 7

مأخذ :نگارندگان با اقتباس از سعیدی و طالشی.60 :6383 ،

شکل  .1طبقهبندی میزان پایداری بر روی طیف پایداری
جدول  .1معیارهای مورد استفاده برای سنجش سطح پایداری روستاهای ناحیه باروق

ابعاد
محیطی -بوم-
شناختی
کالبدی -فضایی

اجتماعی -فرهنگی

اقتصادی

معیار
سهم اراضی کشاورزی آبی /سکونتگاههای آسیبپذیر واقع در حریم گسلهای خطرناک /سکونتگاههـای واقـع در
اراضی شیبدار و خطرناک /روستاهای آسیبپذیر واقع در حریم مسیلها و رودخانهها /سهم اراضی باغی از زمـین-
های آبی روستا /تراکم بیولوژیک /میانگین بارش /شیب اراضی /دسترسی به منابع آب /حاصلخیزی خاک
مساکن ساختهشده با مصالح بادوام /سهم واحدهای مسکونی با بیش از  67سال سـاخت /تـراکم خـانوار در واحـد
مسکونی /ضریب تنوع خدمات /برخورداری روستا از خـدمات زیربنـایی /برخـورداری روسـتا از خـدمات ارتبـاطی/
دسترسی تا مرکز بخش /دسترسی تا مرکز شهرستان
برخورداری روستا از خدمات آموزشی /برخورداری روستا از خدمات بهداشتی -درمانی /برخورداری روستا از خدمات
سیاسی -اداری /برخورداری روستا از خدمات فرهنگی -ورزشی /اندازه جمعیت  /نرخ رشد جمعیت /درصد باسوادی
کل /درصد باسوادی مردان /درصد باسوادی زنان /مشارکت و همیاری /اعتماد اجتماعی /انسجام اجتماعی
برخورداری روستا از خدمات پشتیبانی -ترویجی /برخورداری روستا از خدمات تجـاری -اقتصـادی /نـرخ اشـتغال/
نسبت وابستگی /نرخ اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی /اراضی زراعی (آبی) تحـت تصـرف خـانوار بهـرهبـردار/
اراضی باغی تحت تصرف خانوار بهرهبردار /واحد دامی تحت تصرف خانوار بهرهبردار /تراکم ماشینآالت کشاورزی/
اراضی دارای شیوه آبیاری مدرن /تنوع محصوالت کشاورزی

مأخذ :فراهانی()6382؛ رکنالدین افتخاری و آقایاری هیر()6381؛ مهندسان مشاور سبز اندیش پایش()6380؛ جاودان و رکنالدین افتخاری()6381؛ شایان و
همکاران ()6317؛ فرجی سبکبار و همکاران ()6381؛ عنابستانی و همکاران ()6317؛ ریاحی و همکاران()6312؛ جاودان و همکاران()6312؛ مول  3و
همکاران()6778؛ زلفانی و زاوادسکاس)6763( 4؛ بگگیا و همکاران()6764؛ ونگ 2و همکاران()6764؛ پاساکارینز و مالین)6762( 1؛ هگرلینگ و کانماسو()6762؛
بوران 0و همکاران()6761؛ یو و ژانگ.)6760( 8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Durbin.Watson d Test
2. Condition index
)3. Moles (2008
)4. Zolfani and Zavadskas (2013
)5. Wang (2014
)6. Pasakarnis and Maliene (2010
)7. Boron (2016
)8. You and Zhang (2017

21

سعیدی و همکاران :سنجش پایداری سکونتگاهی در نواحی روستایی

بخش باروق در محدوده ای بـا مختصـات جغرافیـایی 41
درجه و  66دقیقه تا  41درجه و  24دقیقه طول شـرقی و 31
درجه و  44دقیقه تا  30درجه و  1دقیقه عرو شـمالی قـرار
دارد .این بخش بر اساس آخـرین تقسـیمات اداری -سیاسـی
کشور تا پایـان سـال  ، 6312یکـی از سـه بخـش شهرسـتان
میاندوآب بوده که شامل سه دهستان(آجرلوی شرقی ،آجرلوی
غربی و باروق) ،یک شهر ،یک شهرک صـنعتی و  06آبـادی
دارای سکنه است .بخش باروق دارای  66382نفر جمعیـت و
 1063خــانوار اســت(مرکز آمــار ایــران .)6312 ،ایــن بخــش
مسـاحتی حـدود  6764/3کیلـومتر مربـع دارد کـه حـدود 40
درصد از مساحت شهرستان را شامل می شود .بخش بـاروق از
سه عرصه دشتی ،پایکوهی وکوهستانی تشکیل شـده اسـت.
نحوه استقرار سکونتگاه هـای روسـتایی بخـش بـاروق بـدین
صورت است که حدود  62/2درصـد از کـل سـکونتگاههـا در
قسمت دشتی 68/3 ،درصد در قسمت پایکوهی و  11/6درصد
نیز در قسمت کوهسـتانی اسـتقرار یافتـهانـد .فعالیـت عمـده
اقتصادی نقاط روستایی ناحیه باروق مربوط بـه فعالیـتهـای
کشاورزی است .به طوری که در سال  11/21 ،6317درصـد
از شاغالن کل روستاهای محدوده در گروه فعالیت کشاورزی
اشتغال داشتهاند 60 .درصد از شاغالن نیز در گروه صـنعت و
 63/4درصد نیز در گروه خدمات مشغول به کـار بـودهانـد .از
طرفی این میزان در روستاهای واقع در هریـک از دهسـتان-
هـای ناحیـه متفــاوت اسـت .بـه طــوری کـه ،در روســتاهای

دهستان آجرلوی شرقی میزان شاغالن در کشاورزی ،صـنعت
و خدمات به ترتیب  6/84 ، 14/11و  6/2درصد بـوده اسـت.
میزان اشتغال در نقاط روستایی دهسـتان آجرلـوی غربـی در
گروه کشاورزی ،صنعت و خدمات به ترتیـب 66/11 ، 06/36
و  0/73درصد و در روستاهای دهستان بـاروق نیـز در گـروه
کشـاورزی ،صـنعت و خـدمات بـه ترتیـب  67/21 ، 17/28و
 68/21درصد بـوده است( شناسـنامه آبـادیهـای آذربایجـان
غربی.)6317،
شرح و تفسیر نتایج
سنجش وضعیت پایداری ناحیه

وضعیت پایداری ناحیه روستایی باروق با اسـتفاده از روش بـی-
مقیاسسازی مقادیر و سپ میانگینگیری از دادههـا سـنجیده
شد که میزان آن  7/43به دست آمد .این میـزان نشـاندهنـده
وضعیت "ناپایداری ضعیف" در ناحیه است .میزان پایداری کـل
ناحیه در ابعاد محیطـی -اکولوژیـک  ، 7/48کالبـدی -فضـایی
 ، 7/41اجتماعی  7/41و اقتصادی  7/37است که نشاندهنـده
وضعیت "ناپایداری ضعیف" در هریک از ابعاد پایداری است .با
توجه به ارزش پایداری به دست آمده ،روستاهای ناحیه باروق از
وضعیت پایداری مطلوبی ندارند .با این حال ،میزان ناپایداری در
سطح ابعاد و در سطح روستاهای ناحیه یکسان نیست .بیشترین
میزان ناپایداری مربوط به بعد اقتصـادی در ناحیـه بـوده اسـت
(جدول  3و شکل .)4

جدول .1میزان و وضعیت پایداری کل ناحیه و ابعاد

میزان پایداری

وضعیت پایداری

7/43

ناپایداری ضعیف

پایداری محیطی -اکولوژیک

7/48

ناپایداری ضعیف

پایداری کالبدی -فضایی

7/41

ناپایداری ضعیف

پایداری اجتماعی

7/41

ناپایداری ضعیف

پایداری اقتصادی

7/37

ناپایداری ضعیف

پایداری کل

ابعاد پایداری

مأخذ :یافتههای پژوهش.6311 ،
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شکل  .1نمودار میزان پایداری کل و نیز تفکیک ابعاد پایداری

رتبه بنـدی روسـتاهای نمونـه در بخـش بـاروق بـه لحـاظ
پایداری(جدول  )4نشان میدهد که  64روستا ( 43/8درصد) در
وضعیت ناپایداری قوی 8 ،روستا ( 62درصد) ناپایداری ضـعیف،
 8روســتا ( 62درصــد) پایــداری ضــعیف و تنهــا  6روســتا (1/3
درصد) پایداری قوی هستند .از بین  36روستای نمونه به لحاظ
رتبه پایداری ،روستاهای گل سلیمان آبـاد و چالخامـاز در رتبـه
های اول و دوم و اللهلو و داشآلتی در رتبههای  36و  36قرار
گرفتهاند (جدول .)4
نقشه  ، 6پراکنش فضایی روستاها بـر مبنـای پایـداری را
نشان می دهد .به طور کلی ،از غرب به سمت شـرق ناحیـه از
پایداری روستاها کاسته می شـود .روسـتاهای دارای وضـعیت
پایدا ری قوی در قسـمت غـرب ناحیـه قـرار گرفتـهانـد .ایـن
روستاها در قسمت دشتی استقرار یافته و جزو پرجمعیتتـرین
روستاهای ناحیه هستند .همچنین موقعیت نزدیکی به جـاده-
های اصلی ناحیه و نزدیکی به مرکز بخش و مرکز شهرستان
دارنــد کــه نشــان هنــده وضــعیت دسترســی مطلــوب اســت.
روستاهای با وضعیت پایداری ضـعیف در قسـمت غـرب و در
مجاورت روسـتاهای بـا پایـداری قـوی اسـتقرار دارنـد .ایـن

سکونتگاه ها نیز عموماً جزو روستاهای بزرب و متوسط بوده و
اکثر آنها در قسمت دشتی و با موقعیت نزدیکی به جادههـای
اصلی ،مرکز بخش و مرکز شهرستان هسـتند .روسـتاهای بـا
وضعیت ناپایداری ضعیف نیز در قسـمت مرکـزی ناحیـه و در
بخش پایکوهی و کوهستانی اسـتقرار داشـته کـه اکثـر ایـن
روستاها کوچک هستند .سـطح وسـیعی از ناحیـه مربـوط بـه
روستاهای با وضعیت ناپایداری قوی اسـت .ایـن روسـتاها در
بخش شرقی و کوهستانی استقرار دارند .اکثـر ایـن روسـتاها
کمجمعیت بو ده و تنها تعداد کمـی جـزو روسـتاهای متوسـط
هســتند .روســتاهای بــا وضــعیت ناپایــداری قــوی از مرکــز
شهرستان و مرکز بخش دور بوده و وضعیت دسترسی مطلوبی
ندارند .بدین ترتیب ،وضعیت پایداری روستاهای ناحیه بـاروق
نشان می دهد که ناپایداری روستاها از غرب به سـمت شـرق
افزایش مییابد  .به عبارتی ،روستاهای استقرار یافته در بخش
کوهستانی نسبت به روستاهای پـایکوهی و دشـتی ناپایـدارتر
هستند .روستاهای پایـدار و نسـبتاً پایـدار در بخـش غربـی و
دشتی ناحیه استقرار دارند که ایـن وضـعیت نشـان دهنـدهی
الگوی فضایی خوشهای است(نقشه .)6
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جدول  .1رتبه و طبقه پایداری روستاهای نمونه

پایداری کل
رتبهبندی
روستا

λ

Qi

رتبه

گل سلیمان آباد

7/4110

7/62623

6

چالخاماز

7/16784

7/63318

6

آقکند باروق

7/21311

7/61832

3

قره سقل

7/03176

7/61160

4

نوروزلو

7/10666

7/61442

2

مسجد

7/82324

7/68636

1

قطار

7/87408

7/60118

0

نادرگولی

7/0676

7/60666

8

تک آغا

7/82228

7/60611

1

حمید

7/04678

7/60761

67

قوروقچی

7/16332

7/64376

66

یلکلو

7/83420

7/6320

66

نختالو

7/16172

7/63442

63

شورجه

7/16306

7/63300

64

باش آچی

7/12161

7/66886

62

علی بالغی

7/13606

7/66628

61

اربط علیا

7/16206

7/66688

60

جبیگلو

7/11660

7/6641

68

زاغه

7/11161

7/67061

61

حاجیکندی

7/81671

7/67143

67

ایشگه

7/13861

7/67412

66

آغبال(

7/80820

7/67310

66

اوالمچی

7/87268

7/67706

63

حصارلو

7/86268

7/67760

64

قوچ کندی

7/82386

7/67776

62

قمیشلو

7/11131

7/71011

61

قره بوغاز

7/14661

7/7108

60

پتکلو

7/84186

7/71361

68

گوزلوی سفلی

7/11610

7/71631

61

محمدقلی قشالقی(تیمورکندی)

7/8271

7/71701

37

الله لو

7/18876

7/78686

36

داش آلتی

7/11133

7/71114

36

مأخذ :یافتههای پژوهش.6311،

طبقه پایداری

پایداری قوی

پایداری ضعیف

ناپایداری ضعیف

ناپایداری قوی
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نقشه  .2نقشه پراکنش فضایی روستاهای نمونه بر مبنای پایداری

با توجه به نتایت آزمون رگرسیون چندگانه 11/6 ،درصد از
تغییرات پایداری سکونتگاههای روستایی توسط چهـار عامـل
محیطی -اکولوژیک؛ کالبدی -فضایی؛ اجتماعی و اقتصـادی
تبیین می شود .نتایت رگرسیون ،معنیدار بودن آن را با سـطح
اطمینان  11درصد تأیید میکند .سـطح معنـیداری ( )sigبـا
اطمینان  11درصد در هر یک از عوامل نشـان مـیدهـد کـه
اثرات هر چهار عامل بر ناپایداری معنیدار اسـت .بـر اسـاس
میزان  Betaدر جدول ،عوامـل اجتمـاعی بـا میـزان 7/316
بیشترین تأثیر و عوامل محیطی -اکولوژیک با میـزان 7/681
کمترین تأثیر را بر ناپایداری سکونتگاههـای روسـتایی ناحیـه
داشته اند .همچنین ،عوامل اقتصادی و کالبدی -فضـایی هـر
کدام به ترتیب  7/338و  7/364بر ناپایداری سـکونتگاههـای
روستایی اثرگذار بودهاند(جدول  .) 2روستاهای واقـع در شـرق
ناحیه که عمدتاً نا پایدارند ،با محدودیت شـدید دسترسـی بـه
خدمات اجتماعی روبرو هستند .برخـورداری و دسترسـی ایـن
روستاها به خدمات آموزشـی ،بهداشـتی -درمـانی ،سیاسـی-
اداری و فرهنگی -ورزشی در مقایسه بـا روسـتاهای واقـع در
بخش غربی و دشتی ناحیه بسـیار ضـعیف اسـت .محـدودیت
دسترسی به خدمات مذکور ا ز عوامـل اثرگـذار بـر ناپایـداری

روستاهای کوهستانی ناحیه باروق است .تحوالت در تقسیمات
اداری -سیاسی نیز از دیگر عوامل مهم و اثرگذار بوده که طی
چند دهه گذشته بر مـدیریت روسـتایی ناحیـه بـاروق اثـرات
نامطلوبی داشته است .جدا شدن دهستانهای آجرلوی غربـی
با  62و آجرلوی شرقی با  68نقطه ثبتی از شهرستان شاهین-
دژ و پیوستن آنها به بخش مرکزی میاندوآب و بنیـانگـذاری
بخش باروق به مرکزیت روستای باروق شامل دهسـتانهـای
آجرلوی غربی ،آجرلوی شرقی و باروق در سال  66301باعـث
بهم ریختگی در مدیریت روسـتاهای ناحیـه شـده اسـت .بـه
عنوان نمونه ،هنوز هم مدیریت آب ،برق و مخابرات تعـدادی
از روستاهای بخش باروق توسط ادارات شهرستان شـاهیندژ
انجام می شود؛ در حالی کـه ایـن روسـتاها از نظـر تقسـیمات
اداری -سیاسی جزو شهرستان میاندوآب هستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6طی مصوبه نشست مورخـه  ،6301/66/60شـورای وزرای عضـو
کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت.
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جدول  .1نتایت آزمون رگرسیون عوامل چهارگانه(متغییر مستقل) بر
ناپایداری روستاهای ناحیه باروق (متغیر وابسته)

Sig.

t

Standa
Unstandardiz
rdized
ed
Coeffi
Coefficients
cients
Std.
Beta
Error

-1/301 7/777

Model

B

-7/741 7/770

4/231 7/777

7/681

7/776

7/770

2/033 7/777

7/364

7/776

7/766

0/677 7/777

7/316

7/776

7/767

8/600 7/777

7/338

7/776

7/764

مقدار ثابت
محیطی-
اکولوژیک
کالبدی -فضایی
اجتماعی-
فرهنگی
اقتصادی

مأخذ :یافتههای پژوهش.6311،

بحث و نتیجهگیری
نتایت بررسیهای صورت گرفتـه در سـکونتگاههـای روسـتایی
ناحیه باروق نشان میدهد که این ناحیه در وضعیت "ناپایـداری
ضعیف" قرار دارد .همچنین ،بررسی ابعاد چهارگانه پایداری نیـز
نشان مـیدهـد کـه هـر یـک از ابعـاد محیطـی -اکولوژیـک،
کالبــدی -فضــایی ،اجتمــاعی و اقتصــادی نیــز در وضــعیت
"ناپایداری ضعیف" قرار دارند .بیشترین میـزان ناپایـداری نیـز
مربوط به بعد اقتصادی بوده است .بررسـی میـزان پایـداری در
سطح روسـتاهای ناحیـه نشـان داد کـه حـدود  43/8درصـد از
ســکونتگاههــا در وضــعیت "ناپایــداری قــوی" 62 ،درصــد
"ناپایداری ضعیف" 62 ،درصد "پایداری ضـعیف" و فقـط 1/3
درصد "پایداری قوی" قرار گرفتهاند 6 .روستای دارای وضعیف
"پایداری قوی" در غرب ناحیه و در موقعیت دشتی واقع شـده-
اند که از لحاظ جمعیتی ،در رتبههای بعد از شهر بـاروق (مرکـز
بخـش) قـرار دارنــد .عوامـل محیطــی -اکولوژیـک ،کالبــدی-
فضـایی ،اجتمـاعی و اقتصــادی بـر ناپایــداری سـکونتگاههــای
روستایی محدوده اثرگذار بودهانـد .سـهم عوامـل یـاد شـده بـر
ناپایداری سکونتگاهها یکسان نبـوده و بیشـترین اثرگـذاری بـه
ترتیب مربوط به عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی -فضایی و
محیطی -اکولوژیک بوده است.

آشکار است که در شکلپذیری و تحول سـکونتگاههـای
روســتایی مجموعــه عوامــل و نیروهــای متفــاوت و متعــددی
نقشآفرین هستند .اما میزان تأثیرگذاری هر یـک از آنهـا در
عرصه هـای مختلـف سـرزمین یکسـان و یکنواخـت نبـوده و
نیست(ســـعیدی .)66 :6383 ،در شـــکلپـــذیری و تحـــول
سکونتگاه های روستایی ناحیه باروق نیـز مجموعـه عوامـل و
نیروهای متنوعی نقشآفرین بوده انـد .بطـوری کـه ،مجمـوع
عوامل محیطی -بومشناختی و اجتماعی -اقتصادی در ارتباط
با یکدیگر بسترساز شکل گیری ساختار و کارکردهـای موجـود
بوده اند .از عوامل اصلی محیطی -اکولوژیک اثرگذار بر میزان
پایداری سکونتگاه های ناحیه ،دسترسی به آب و خـاک بـوده
است .بطوری که در بخش غربی و دشتی ناحیه وجـود خـاک
حاصلخیز و دسترسی مناسب به آبهای سطحی و زیرزمینـی
بستر استقرار جمعیت و فعالیت های مربوط شده است .در ایـن
ناحیه شاهد روستاهای با جمعیت زیاد و نیز پایدار هسـتیم .در
کنار این عوامل ،موقعیت نزدیکی به مراکز شهری بـه همـراه
راه های ارتباطی با عملکرد ناحیهای و منطقهای بـر توسـعه و
پایداری آنها افزوده است .وجود این شرایط بسترساز فعالیـت-
های کشاورزی از جمله زراعت ،باغـداری و دامـداری در ایـن
بخش از ناحیه شده است .همچنـین فعالیـتهـای صـنعتی و
خدماتی در این قسمت در کنار فعالیتهای کشاورزی بر تنوع
اقتصادی آن افزوده است .مجمـوع ایـن عوامـل بـه صـورت
سینرژیک(همافزایی) موجب شکلگیری سـاختاری شـده کـه
اجزای آن ارتباط سیستمی مناسـبی بـا یکـدیگر داشـتهانـد و
موجب پایداری مناسبی در این بخش از ناحیه شدهاند .با ایـن
حال ،در عرصه وسیعی از ناحیـه شـاهد ناپایـداری در اجـزای
ساختاری و کارکردی فضای سکونتگاهی هستیم .وجود شیب
زیاد و دسترسی محدود به آب و خاک مناسب از عوامل اصلی
محیطی -اکولوژیک اثرگذار بر ناپایداری این بخش از ناحیـه
بوده است .به طوری که ،اکثر روستاهای مستقر در این بخش
از ناحیه با محدودیت های شدید دسترسی به آب کشاورزی (و
حتی شرب) مواجه هستند .این عامل خود بر میزان دسترسـی
به زمینهای آبی به شدت اثرگذار بـوده؛ بـه طـوری کـه ایـن
روستاها زمین آبی محدودی دارنـد .همچنـین ،در کنـار ایـن
عوامل ،محدودیت شدید خدمات اجتماعی و اقتصادی و دوری
از مراکز شهری از جمله عوامـل اثرگـذار بـر ناپایـداری ایـن
بخش از سکونتگاه ها هستند .این شرایط تنگناهایی در ساختار
فضایی به وجود آورده که موجـب مهـاجرت دائمـی و تخلیـه
شدن روستاهای ناحیه شده است .همچنین از لحاظ کالبدی-
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فضایی شاهد عدم وجود الگوی مطلوب سـکونتگاهی در ایـن
بخش از ناحیه هستیم .به طوری که ،تمام سکونتگاههای این
بخش از ناحیه در سطح چهار و پنت قـرار دارنـد .عـدم وجـود
سکونتگاه های با سطح عملکردی بـاال بـرای بـرآورده کـردن
نیازها و تقاضـاهای سـایر سـکونتگاههـای سـطوح پـایین ،از
تنگناهای اصلی کالبدی -فضایی است .حتی شهر باروق نیـز
در برآوردن نیازها و تقاضاهای سکونتگاههای روستایی ناحیـه
دچار ضعف است که این شرایط باعث مراجعه مسـتقیم تمـام
روستاها به مرکز شهرستان (میاندوآب) شده است .تحوالت در
تقسیمات اداری -سیاسی طـی چنـد دهـه گذشـته در بخـش
باروق نیز از دیگر عوامل مهم و اثرگذار بر مدیریت نـامطلوب
روستاهای شهرستان بوده است .بحثهای مطرح شده در باال
ما را به این نتیجه میرسـاند کـه مجمـوع عوامـل یـاد شـده
موجب شرایطی در نظام فضایی شـده کـه اجـزای آن ارتبـاط
سیستمی مناسبی باهم نداشـته انـد و پیامـد آن ناپایـداری در
اجزای نظام سکونتگاهی ناحیـه بـوده اسـت .نتـایت پـژوهش
حاضر با نتایت پژوهشهای سعیدی و طالشـی( ،)6383رکـن-
الدین افتخاری و آقایاری هیر( ،)6381بهرامی( ،)6317اصغری
لفمجــانی و همکــاران( ،)6314ریــاحی و همکــاران( )6312و
سلطانی مقدس( ) 6311همسو است .به طوری کـه پـژوهش-
های یاد شده نیـز در مطالعـات خـود بـه ناپایـداری در ابعـاد
مختلف در روستاهای محدوده مطالعاتی خود دست یافتند .در
نهایت می توان گفت که هر چند در نظام فضایی ناحیه باروق
تنگناهــای موجــود باعــث عــدم پویــایی مناســب ســاختار و
کارکردهای نظام شده که ناپایـداری را در عرصـه وسـیعی از
ناحیه موجب شده است .با این حال ،این ناحیه قابلیـتهـایی
دارد که با بکارگیری و تکیه بر این قابلیتها ،میتوان شـاهد
دگرگونی و تحول مثبت در نظام فضایی ناحیه بود .بنابراین به
منظــور پایــداری ســکونتگاههای روســتایی در ناحیــه بــاروق
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 تقویـــت ساختـارهـــای اجتمــاعی ناحیــه از قبیــلخــدمات آموزشــی ،بهداشــتی -درمــانی ،سیاســی -اداری و
فرهنگی -ورزشـی مخصوصـاً در روسـتاهای واقـع در شـرق
ناحیه؛
 تقویـت سـاختار کالبـدی ناحیـه از طریـ آسـفالتجادههای روستایی و تکمیل جـاده میانـدوآب – میانـه بـرای
افزایش ارتباطات فضـایی بـین سـکونتگاههـای روسـتایی و
شهری؛
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 افزایش نقش عملکردی مرکز ناحیـه (شـهر بـاروق)برای ارائه خدمات باالدسـتی بـه روسـتاهای پیرامـون ،تـا از
وابستگی روستاها به مرکز شهرستان کاسته شود؛
 ایجاد و تقویت خدمات پشتیبان تولید (صنایع تبدیلیمحصوالت کشاورزی و دامداری) در ارتبـاط بـا کشـاورزی و
دامداری در راستای افزایش پایداری اقتصادی؛
 تنـوعبخشی بـه فعالیتهای اقتصادی بـا تأکیـد بـرپتانسیلهـای محلـی ناحیــه از قبیـل زنبـورداری ،گیــاهان
دارویی؛
 ترویت و حمایت از سیستمهای آبیـاری نـوین بـرایجلوگیری از هدررفت آب در کشاورزی ناحیه.
منابع
اصغری لفمجانی ،صادق ،فاضلنیا ،غریـب ،تـوکلی ،مرتضـی و
شوقی ،مرضیه ( .) 6314تحلیل فضایی شـدت ناپایـداری
روستاها بـا رویکـرد پایـدار در بخـش کـاکی شهرسـتان
دشتی .ت حقیقات کاربردی علوم جغرافیایی-68 ،)30(62 ،
.81
بدری ،سید علی و طاهرخانی ،مهدی ( .)6380توسـعه پایـدار
روســتایی  .تهــران :انتشــارات ســازمان شــهرداریهــا و
دهیاریهای کشور.
بهرامی ،رحمتاهلل ( .)6317محدودیتها و تنگناهای محیطی
و تأثیر آن بر ناپایداری سـکونتگاههـای روسـتایی(مطالعه
موردی :شهرستان سنند ) .مجله پژوهشهای روسـتایی،
.610-642 ،)3(6
تره ،آنـدره و والـت ،فردریـک ( .)6311توسـعه منطقـهای در
روستاها (ابزارهای تحلیلی و سیاستهای عمومی) .ترجمه
شهرام رئیسی دهکردی .تهران :انتشارات پیک نور.
جاودان ،مجتبی ،فرجـی سـبکبار ،حسـن ،صـادقلو ،طـاهره و
سجاسی قیـداری ،حمـداهلل ( .)6312ارائـه مـدل تحلیـل
پایداری در نواحی روستایی(بخش سربند استان مرکزی).
توسعه پایدار محیط جغرافیایی.32-61 ،)3(6 ،
جاودان ،مجتبی ،و رکن الـدین افتخـاری ،عبدالرضـا (.)6381
اندازهگیری شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در حوزه-
هـــای روســـتایی بـــا اســـتفاده از سیســـتم اطالعـــات
جغرافیایی(مورد :بخش سربند ،شهرستان شـازند -اسـتان
مرکزی) .مجله کاربرد  RSو  GISدر برنامهریزی،)6(6 ،
.08-12
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ربیعیفر ،ولیاهلل ( .) 6311تبیـین پایـداری سـاختار کالبـدی-
فضایی مسکن روستایی استان زنجان .برنامهریزی توسعه
کالبدی.17-06 ،)6(6 ،
رضوانی ،محمدرضا ( .)6317برنامه ریزی توسـعه روسـتایی در
ایران  .تهران :نشر قوم .
رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا و آقایاری هیر ،محسن (.)6381
سـطح بنـدی پایــداری توسـعه روسـتایی(مطالعه مــوردی:
بخش هیر) .پژوهشهای جغرافیایی.44-36 ،)1( 31 ،
ریاحی ،وحید ،عزیزپور ،فرهـاد و نـوری ،آذر ( .)6312تحلیـل
ســطح پایــداری محیطــی ســکونتگاههای روســتایی در
شهرستان خرمدره .فصلنامه راهبردهای توسعه روسـتایی،
.603-622 ،)6(3
سعیدی ،عباس ( .)6300مبانی جغرافیـای روسـتایی .تهـران:
انتشارات سمت.
سعیدی ،عباس ( .)6383مسایل و چشم انداز عمران و توسـعه
روستایی در ایران .فصلنامه مسـکن و انقـالب،)3( 678 ،
.63-6
سعیدی ،عباس ( .)6381ده مقاله در شـناخت سـکونتگاههای
روستائی  .تهران :انتشارات مهر مینو.
ســعیدی ،عبــاس ( .)6317پــویش ســاختاری -کــارکردی:
رویکردی نظاموار در مطالعات مکانی -فضایی .فصـلنامه
جغرافیا.61-0 ،)61(1 ،
ســعیدی ،عبــاس ( .)6316پــویش ســاختاری -کــارکردی:
رویکردی بدیل در برنامهریزی فضایی .فصـلنامه اقتصـاد
فضا و توسعه روستایی.68-6 ،)6(6 ،
سعیدی ،عباس ( .)6316پیوستگی توسعهی روستایی -شهری
در قالب منظومههای روسـتایی .برنامـهریـزی کالبـدی-
فضایی.67-66 ،)4(6 ،
ســعیدی ،عبــاس و طالشــی ،مصــطفی ( .)6383ناپایــداری
سکونتگاههای کوچک کوهستانی ناحیه آالدا( در شـمال
خراسان .جغرافیا و توسعه ناحیهای.61-6 ،)6( 3 ،
سلیمانی ،معصـومه ،بـوذرجمهری ،خدیجـه ،جـوان ،جعفـر و
عنابستانی ،علـیاکبـر ( .)6314تبیـین عوامـل مـؤثر بـر
ناپایداری سکونتگاههای روسـتایی در ایـران .پـژوهش و
برنامهریزی روستایی.38-66 ،)3(4 ،

شــایان ،حمیــد ،حســین زاده ،سیدرضــا و خســروبیگی ،رضــا
( .) 6317ارزیابی پایداری توسعه روستایی مطالعه مـوردی
شهرستان کمیجان .فصـلنامه جغرافیـا و توسـعه،)64( 1 ،
.676 -667
عنابستانی ،علی اکبر ،خسروبیگی ،رضـا ،تقیلـو ،علـیاکبـر و
شم الدینی ،رضا ( .)6317سطح بندی پایـداری توسـعه
روستایی بـا اسـتفاده از فـن تصـمیمگیـری چنـد معیـاره
توافقی(روستاهای شهرستان کمیجان) .فصلنامه جغرافیای
انسانی.661-670 ،)6(3 ،
فراهانی ،حسن .)6382( .ارزیابی پایداری در نواحی روسـتایی
با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی مطالعـه مـوردی:
شهرستان تفرش .رساله دکترا .گـروه جغرافیـای انسـانی.
دانشکده جغرافیا .دانشگاه تهران.
فرجی سبکبار ،حسنعلی ،بدری ،سید علی ،مطیعی لنگـرودی،
سید حسن و شرفی ،حجتالـه ( .)6381سـنجش میـزان
پایــداری نــ واحی روســتایی برمبنــای مــدل تحلیـــل
شبکه(نواحی روسـتایی شهرسـتان فسـا) .پـژوهشهـای
جغرافیای انسانی.622-632 ،)06(46 ،
محمدی یگانه ،بهروز ،سنایی مقدم ،سروش و چراغی ،مهـدی
( .) 6311پایــداری مســکن روســتایی بــر مبنــای تحلیــل
اطالعات متقابل(دهستان پشته زیالیی شهرستان چـرام).
برنامهریزی توسعه کالبدی.678-16 ،)6(6 ،
محمدی ،سعدی ،رسـتمی ،شـاهبختـی ،طالشـی ،مصـطفی و
ســلطانی مقــدس ،ریحانــه ( .)6311ســنجش و تحلیــل
وضعیت پایداری در مناط روستایی با استفاده از تکنیک
 TOPSIS ،AHPو تحلیــل خوشــهای(شهرســتانهای
مریوان و سروآباد) .مجله آمایش جغرافیایی فضـا،)64(0 ،
.670-680
مرکز آمار ایران ( .) 6317سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
شناسنامه آبادی های استان آذربایجان غربی.
مرکز آمار ایران( .)6312سرشماری عمومی نفوس و مسـکن،
جمعیت آبادیهای استان آذربایجان غربی.
م هندسین مشاور سبزاندیش پایش .)6380( .تدوین شـاخص-
های توسعه پایدار روسـتایی در سـطح ملـی منطقـهای و
محلی .دفتر برنامه ریزی توسـعه روسـتایی .وزارت جهـاد
کشاورزی.
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