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  چكيده

هاي روستايي، هدف نهايي همه پروژه هاي توسعه روستايي بهبود شرايط زندگي و قابل زيست كردن سكونتگاه

هاي روستايي كشور ما موجب نابرخورداري بخش در حال حاضر شرايط نامناسب زندگي در سكونتگاه است اما

با چالش هاي بسياري در زمينه اي اقتصادي، اي از هموطنان از كيفيت مطلوب زندگي شده است و روستاها عمده

سطح هاي روستايي در گاهتسكون يپذيريت زيستلاجتماعي و زيست محيطي مواجه شده اند. به تبع اين شرايط قاب

-زيستاصطالح ن است. اپاييني قرار دارد. بنابراين ضرورت و اهميت بحث زيست پذيري در روستاها كامال نماي

جامعه دارد. از اين رو هدف  هاي افراد آنتامين ملزومات يك جامعه برمبناي نيازها و ظرفيتاشاره به درجه  پذيري

هاي روستايي بخش كاكي شهرستان دشتي پذير بودن سكونتگاهكلي اين تحقيق، بررسي و ارزيابي  قابليت زيست

اي تحليل با استفاده از داده هاي مورد نياز بر تحليلي با هدف كاربري مي باشد - است. روش تحقيق، توصيفي

پرسشنامه گردآوري شده اند. جامعه آماري تحقيق شامل كليه ساكنان دايمي روستاهاي بخش كاكي شهرستان دشتي 

هاي براي ارزيابي و تحليلتخاب شدند. ننفر از آن ها با استاده از فرمول كوكران براي مطالعه ا 350بودند. تعداد

 آزمون و ميانگين از استفاده با كه ميداني مطالعه از حاصل هاي يافته ه شده است.استفاد SPSSآماري از نرم افزار 

، در بين عوامل موثر در كه دادنتايج نشان  گرفت، قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS افزار نرم كمك به و آماري هاي

برابر با  زيست پذيري نواحي روستايي بخش كاكي شهرستان دشتي، شاخص هاي اقتصادي با مقدار تي

  بيشترين تاثير را در زيست پذيري اين نواحي برعهده داشته اند. ،باشدمي 0,000سطح معني داري برابر با11,166

  شهرستان دشتي زيست پذيري، نواحي روستايي،ارزيابي،  :واژگان كليدي



  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                            

 

 

354 

 

  مقدمه

 است، مطرح وسعهت غالب رهيافت انعنو به و قابل زيست كردن سكونتگاه ها پايدار توسعه امروزه كه اين به توجه با

 كه رسدمي ظرن به ديگر، طرف از است. برخــوردار تـوسعه در مطالعات بااليي اهميت از موضـوع اين به پرداختن

 به و گيرنديم قرار توجه مورد كمتر مختلف، در مطالعات كشور جمعيتي هايگاهسكونت دومين عنوان به روستاها

 قادر را ما روستايي سكونتگاه هاي ارزيابي بر اين اساس است. مواجه بيشتري چالش با هاآن توسعه دليل همين

شناختي،  چنين ونبد بپردازيم. آنها مديريت ريزي وبرنامه به روستاها، از كافي شناختي داشتن با تا ساخت خواهد

فارغ از اينكه در  هر انساني بود.خواهد  رو به رو دشواري با توسعه، فعلي پارادايم جهت در مديريت و ريزيبرنامه

دگي شتن زنشهر يا روستا زندگي كند، در پي دستيابي به زندگي مطلوب و رضايت بخش است و طبيعتا براي دا

را  راز مدتيدرفاه  ومطلوب ، رضايت و پر معني، زمينه ها و عواملي الزم است كه انسان بتواند بر پايه آن آسايش 

اد برخي از ). اين شرايط كه به اعتق1390:169رستمعلي زاده و سلياني،نمايد ( براي خود و اجتماعش فراهم

ز اعه اي نويسندگان مترادف با زيست پذيري يا شرايط مناسب براي زندگي است به طور كلي اشاره به مجمو

ن آينده در آ م درهويژگي هاي عيني دارد كه يك مكان را به جايي بدل مي شازد كه مردم تمايل دارند هم اكنون و 

و كه . اين انگاره(زيست پذيري) به طور كلي مفهومي پيچيده است از آن ر(VCEC,2008:64)زندگي نمايند

ت كن اسمممسلما عوامل متعددي در بهبود شرايط زندگي فرد و جامعه دخيل مي باشد و نسبي است از آن رو 

يا در  وديگر  زندگي تصور مي گردد، از منظر اصول و مشخصه هايي كه در يك جامعه به عنان شرايط مطلوب براي

  .(Konx,2011:104)بخش ديگر از دنيا  همان ويژگي ها، به شدت نامطلوب به نظر آيد

ابي به ن دستيزيست پذيري در معناي اصلي و كلي خود به مفهوم دستيابي به قابليت زندگي است و در واقع هما

مل و اري، حهوم زيست پذيري بحث هاي گسترده اي در مورد پايدكيفيت خوب با مكان پايدار است. پيرامون مف

ز طريق ذيري اپنقل، محيط هاي سر زنده، ابعاد مختلف جامعه و ... مي شود كه نشان مي دهد دستيابي به زيست 

اري، ي (بيكسرزندگي(محيطي)، پايداري اكولوژيكي، حل معضالت اجتماعي(فقر، اختالف طبقاتي و...)، اقتصاد

لي كه طور بد و ...)، زيست محيطي( كاهش الودگي و...) و فرهنگي ( بي سوادي و ...) حاصل مي شود. اعتيا

 يكسري تعريف زيست پذيري و اجتماع زيست پذير شامل مجموعه متنوعي از موضاعات مختلف است كه بوسيله

ا شكل اي آن هپذيري بر مبناصول راهنما بيان مي شود: دسترسي، برابري و مشاركت كه مفاهيم مربوط به زيست 

 بهداشت) ، آب ومي گيرند. كيفيت زندگي ساكنان به ميزان دسترسي آن ها به زيرساخت ها( حمل و نقل، ارتباطات

ك پذيري يغذا، هواي پاك، مسكن مناسب، شغل راضي كننده و فضاي سبز و پارك ها بستگي دارد. زيست

يشان نيازها به مشاركت در فرايند تصميم گيري در جهت تامينسكونتگاه همچنين به ميزان دسترسي ساكنان آن 

  .(Timmer et al, 2005:10)بستگي دارد
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اي ايجاد گردد، در نظام عملكرد اين سازمان ها وقفههرگاه در روند توسعه و تكامل سازمان فضايي سكونتگاه 

شود. در چنين شرايطي دخالت در ستايي ميهاي روآيد كه منجر به ناپايداري سكونتگاههايي به وجود مينابساماني

). روند نزولي وضعيت 1383:40نمايد(رضواني، سازي آن ضروري ميكردن و بهينهنظام سكونتگاهي به منظور پايدار

هاي گستردة روستاييان به شهرها، گسترش فقر و بيكاري، عدم امنيت غذايي، جايي و مهاجرتاقتصاد روستاها، جابه

دهد كه، در عمل، اهداف حياتي ة جمعيت روستايي درحاشيه و مواردي از اين دست نشان ميقرارگرفتن عمد

تر منافع ناشي از رشد در مناطق هاي توليدي و برقراري متعادلتوسعه مبني بر افزايش پايدار درآمد، گسترش اشتغال

هاي شيميايي و تأكيد بر يه از كودروستايي با شكست مواجه شده است. افزايش توليدات كشاورزي با استفادة بي رو

-هاي طبيعي و زراعي شده و با كاهش پايداري طبيعت و نظامرشد اقتصادي باعث بر هم خوردن تعادل زيست بوم

هاي زراعي، به تزلزل تعادل بوم شناختي، اقتصادي و اجتماعي جوامع روستايي انجاميده و ناپايداري آنها را رقم زده 

ها و مضرات فراوان آن در مسير ). از اين رو، در حال حاضر با مشخص شدن ناپايداري3 :1385است (فراهاني، 

اي مهم نمود يافته است توسعه، مفهوم پايداري و قابل زيست كردن سكونتگاه هاي روستايي به صورت مسئله

 ساخت خواهد قادر را ما روستايي زيست پذيري نواحي مهم، ارزيابي موضوع به پرداختن ).149 :1365(شوماخر، 

 شناختي چنين بدون در واقع بپردازيم. آن مديريت ريزي وبرنامه به شده مطالعه سرزمين از كافي شناختي داشتن با تا

 تحقيق اين بر اين اساس در .روخواهد بود رو به دشواري با توسعه، فعلي پارادايم جهت در مديريت و ريزيبرنامه

 اين در كه .است شده پرداختهنواحي روستايي بخش كاكي شهرستان دشتي بررسي و ارزيابي زيست پذيري  به

  :شودمي مطرح زير سواالت راستا

  كدامند؟ در زيست پذيري نواحي روستايي مؤثر عوامل -1

   ؟هستند برخوردار يست پذيريز در بيشتري اهميت از كداميك مؤثر عوامل بين -2

  

  مباني نظري

ذيري را مي توان آمريكا دانست. واژه شهرهاي زيست پذير براي اولين بار در پبستر حضور و گسترش ايده زيست

ريزي شهري مدنظر آنان و به دنبال آن توسط توسط اداره ملي هنرها به منظور دستيابي به ايده هاي برنامه 1970سال 

خصوص زيست ساير مراكز و سازمان هاي تحقيقاتي نظير اداره حفاظت محيطي كه مطالعات گسترده اي در 

پذيرترين شهرهاي آمريكا انجام داده است، به كار گرفته شد. به دنبال آن نفوذ، اين واژه در ادبيات مرتبط با اين 

 Saturdayو نوشته هاي ويليام مارلين در خصوص مكان هاي زيست پذير در مجالت  1975حوزه را مي توان در 

Review  وChristian Science Monitor .در اروپا مطالعات مرتبط با ارائه تعريف در خصوص  جستجو كرد

مجموعه اي از  Landscape Architectureباز مي گردد زماني كه مجله  1975شهر زيست پذير حداقل به سال 



  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                            

 

 

356 

 

مقاالت كوتاه متخصصان و دانشگاهيان را در خصوص ايجاد شهرهاي زيست پذير منتشركرد، هر چند كه در هيچ 

سندگان واژه زيست پذيري را مستقيما به كار نگرفتند. اما مقاالت در خصوص مسائل شهري يك از اين مقاالت نوي

حال حاضر و راه هاي براي تغيير شهر مركزي به محيط هاي جذاب، طبيعت زيبا در داخل جنگلي از بتن و ... 

سش بود كه چه چيزي بودند و هر يك از آنها بر اساس يك ايده شخصي به دنبال دستيابي به پاسخي براي اين پر

  . (Larice, 2005:120)كند؟ شهر خوب ايجاد مي

يفيت گي و كزيست پذيري مفهوم كلي است كه با برخي از مفاهيم و اصالحات ديگر همچون پايداري، كيفيت زند

تعريف زيست  .(Norris & Pittman,2000 ; Blassingame,1998) مكان  و اجتماعات سالم مرتبط است

ايجاد  ي برايمع گوناگون متفاوت است، ولي با اين حال مي توان از اهداف برنامه ريزي اجتماعپذيري در جوا

اي جربه هتمعيارهاي بومي زيست پذيري بهره گرفت. زيست پذيري عالبا براي تعريف ابعاد مختلف اجتماع و 

ن آي كند و ركز ماز مكان تم نمشتركي كه آن را شكل مي دهند، به كار گرفته مي شود. زيست پذيري بر تجربه انسا

  ).1391:2(خراساني و همكاران، گيردف زماني و مكاني مشخصي در نظر ميدر ظررا 

 شرايط مردم، درآمد سطح در تغيير .گردد مي متغيرمتأثر چندين از كه است مركب متغير يك پذيري زيست مفهوم

 متغير چندين و اجتماعي خانوادگي،روابط شادماني فراغت، رواني، - روحي فشار محيط، سالمت، وضع زندگي،

 زندگي. (Rahman etal,2003:45) مي كند تعيين را آن تغييرات و زيستي شرايط مركب شكل به آن نظير ديگر

 تقاضاي كه است مواجه اي گسترده هاي چالش با محيطي و اجتماعي اقتصادي، گوناگون هاي علت به بنا امروز

 با فراگير يجامعه .دهد مي شكل ابعاد، همه ي در تر، كيفيت با و مناسب محيط زا برخورداري براي را شهروندان

 همه براي امن محيط و پايدار ي توسعه متنوع، حال عين در و استوار فرهنگي اجتماعي، عدالت رعايت پويا، اقتصاد

. باشد داشته وجود تزيس قابليت تا). 1387:26(صالحي فر و علي زاده ،  است شهروندان عمومي هاي خواسته از

 يهمه شخصي پيشرفت و رواني اجتماعي، مادي، خوب شرايط كه شود مي اطالق زيست قابل مكاني به بنابراين

 سازيتصميم و گيريتصميم در مشاركت همياري، هايزمينه زيست قابل روستاهاي در .باشد فراهم آن در ساكنان

 است فراهم روستاها گونه اين در زندگي براي رداستاندا خدمات و امكانات همچنين .است باال ها

(May,1996:65).  

زيست پذيري به سه بعد وابسته به هم تقسيم مي شود: اقتصاد، اجتماع و محيط زيست. اقتصاد تامين كننده مشاغل 

و و در آمد بوده و براي سالمتي مردم حياتي است( مثال در توان ايشان براي تامين خوراك ، پوشاك و مسكن) 

همين طور براي تامين نيازهاي سطوح باالنر مانند آموزش، بهداشت و تفريحات. همزمان بايد استفاده اقتصادي از 

منابع موجود در محيط زيست به نحوي باشد كه اطمينان از وجود منابع كافي براي نسل هاي حال و آينده وجود 

توزيع اجتماعي و فضايي منابع اقتصادي و زيست داشته باشد. اما بهزيستي اجتماعي وابسته به عدالت است : 
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محيطي به نفع عاالنه، همچنين سيستم هاي حكومتي كه همه شهروندان را محسوب مي نمايد. آزادي فردي و 

فرصت هاي برابر از اجزاي مهم تشكيل دهنده بهزيستي اجتماعي هستند. محيط زيست ، زير ساختي است كه تامين 

يت دفع زباله و ارتباط بين انسان و محيط طبيعي است. اگر كاركرد هر يك از اين سه با كننده منابع طبيعي، ظرف

اختالل مواجه گردد، سكونتگاه ها انساني مي توانند به سرعت دچار اضمحالل شده و در نتيجه كاهش جمعيت ، 

د بود( خراساني، تضاد اجتماعي و باال رفتن ميزان مسائل بهداشتي ، زيست محيطي از عواقب آن خواه ،فقر

به گفته اوانس در كتاب شهرهاي زيست پذير، سكه زيست پذيري دو رو دارد. يك روي آن معيشت  ).1391:35

است و روي دوم پايدار بوم شناختي. معيشت به معناي موقعيت شغلي است كه به اندازه كافي به مسكن مناسب 

ترسي به خدماتي كه سكونتگاه را سالم مي سازد، است. وآبرومند نزديك باشد و درآمد متناسب با كرايه ها و دس

معيشت بايد پايدار باشد،زيرا در صورتي كه خدماتي كه سكونتگاه را سالم مي سازد، است. معيشت بايد پايدار 

باشد، زيرا در صورتي كه منابع توليد كار و مسكن به گونه اي تامين شوند كه به تخريب محيط بينجامند، در واقع 

  . (Cedar Hill Municipality,2008,1-5)حل نشده استمشكل 

به طور كلي تعاريف زيست پذيري شامل مجموعه متنوعي از موضوعات مختلف است كه با اصول راهنماي 

دسترسي و برابري و مشاركت، شالوده هاي آن را شكل مي دهند. تاكنون تعاريف ارائه شده بيشتر با توجه به اهميت 

ي برنامه ريزي به سمت نيازهاي روزافزون جامعه فراصنعتي و در جست و جوي تسهيالت و تحول در اولويت ها

كيفيت زندگي بوده اند. در مقابل، مفهوم زيست پذيري به دليل اهميت تهديدهاي موجود در حوزه وضعيت كيفيت 

د مسكن، رشد نابرابري زندگي رشد يافته است. عواملي مانند رشد سريع، فقدان اراضي زراعي و فضاهاي باز، كمبو

اجتماعي، ضعف فزاينده هويت محلي، مكاي و زندگي اجتماعي، تهديدات جدي براي زيست پذيري و اجتماع به 

 . (Florida,2002; Kotkin,2000; Inglehart,1990)شمار مي آيند

ايف جديد مطالعات نشان مي دهد كه از يك سو ضرورت و اهميت پرداختن به زيست پذيري در ارتباط با وظ

برنامه ريزي در پاسخ دهي به نيازهاي جامعه پس از صعنتي شدن كه شديدا در جستجوي امكانات و كيفيت زندگي 

است به شدت افزايش يافته است و از سوي ديگر زيست پذيري به جهت تهديدهاي پيش روي زندگي امروز، نيز 

  .(wheeler,2001:94)استاهميتي دو چندان يافته

  

  يقپيشينه تحق

به آن توجه شده است و در اين زمينه  1389موضوع زيست پذيري  در كشور ما موضوع جديدي است كه از سال 

كارهاي زيادي صورت نگرفته است . اولين كار مربوط به رساله دكتري آقاي عليرضا بندرآباد است كه با عنوان 

شهر تهران .  22و 1،15لعه موردي مناطق تدوين اصول الگوي توسعه فضايي و شكل شهر زيست پذير ايراني، مطا
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بر اساس نتايج بدست آمده ازتحليل هاي انجام شده در اين رساله مولفه هاي بر تغيير شكل شهر شامل سياست 

هاي مديريت شهري، بستر طبيعي، الگوهاي تاريخي، فعاليت اقتصاد شهري و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي به 

  نده از يك شكل زيست پذير شناسايي شده اند. عنوان بنيان هاي پشتيباتي كن

عيين زيست تاست كه با عنوان  1390دومين پژوهش مربوط به رساله دكتري آقاي محمد امين خراساني در سال  

داد كه  ج نشانپذير روستاهاي پيرامون شهري با رويكردكيفيت زندگي مطالعه موردي شهرستان ورامين است  نتاي

زيست  در اين روستاها در شرايط متوسط است. همچنين ابعاد اقتصادي و اجتماعي زيست پذيري در مجموع

ست انكته  پذيري در سطح متوسط و بعد ريست محيطي در وضعيت نامطلوب است . يافته هاي تحقيق بيانگر اين

  كه زيست پذيري روستاها تحت تاثير عوامل مكاني فضايي قرار دارد.

وسعه پايدار در پژوهشي به عنوان قابليت زيست پذيري شهرها در راستاي ت1392ساسان پور و همكاران در سال 

زيست پذيري  شهري ، زيست پذيري كالنشهر تهران را مورد بررسي قرار دادند نتايج اين پژوهش نشان داد كه،

ست كه با اشده  كالنشهر تهران در هر سه بعد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در حد متوسط به پايين ارزيابي

  اين روند كنوني به سمت توسعه پايدار پيش نخواهد رفت. .

ييان روستا صادقلو و  سجاسي قيداري در پژوهشي به رابطه زيست پذيري سكونتگاه هاي روستايي بر تاب آوري

 هايمتيازايسه ي در برابر مخاطرات طبيعي نواحي روستايي پرداختند نتايج اين پژوهش مويد اين است كه، با مقا

ان تاب يي ميزسطح زيست پذيري با تاب آوري نشان مي دهد كه با افزايش زيست پذير بودن سكونتگاه هاي روستا

  آوري اجتماعات نيز ارتقا مي يابد.

ر اصول شهر در پژوهشي به ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي با تاكيد ب 1393بندرآباد و احمد نژاد در سال 

يت مروها در وضعان پرداختند نتايج پژوهش نشان داد كه، رضايتمندي كلي در همه قلتهر 22زيست پذير در منطقه 

سكن و متوسطي مي باشد و در بررسي قلمروها  در بعد عيني نشانگر برخورداري بسيار مناسب در عرصه م

اري د معنا برخورداري نامناسب در قلمرو كالبدي است. در نهايت بين رضايت ذهني و برخورداري عيني رابطه

رد مي ستانداامشاهده نشده است كه اين عدم توافق ، نشانگر عدم تعريف مناسب سرانه ها و شعاع عاي دسترسي 

  باشد و اهميت برنامه ريزي مشاركتي بر پايه نظر مردم را بييش از پيش نشان مي دهد.

  مواد و روش ها

  محدوده و قلمرو پژوهش

كيلومتر مربع در جنوب  1600با مساحت  استان بوشهر است كه هاي شهرستان دشتي دريكي از بخش بخش كاكي

شهرستان  و از مغرب به شهرستان دشتي از شمال و مشرق به بخش مركزي. اين بخش شهرستان قرار دارداين غربي 

گرم  داراي آب و هواياي و موقعيت آن جلگه. شودخليج فارس و از جنوب به شهرستان دير محدود مي تنگستان و
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 و آبادي خالي از سكنه 43آبادي داراي سكنه،  38اين بخش داراي  ،1395سرشماري سال ك است. براساس و خش

(مركز آمار ايران،  خانوار روستايي را تشكيل مي دهد. 3847كه  باشدجمعيت ساكن در روستاها مينفر  14535

1395.(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :موقعيت جغرافياي محدوده مورد مطالعه1شكل 

  

  حقيقروش ت

-مي تحليلي -توصيفي هاي ميداني واز لحاظ گردآوري، تركيبي از روش و ماهيت كاربري  لحاظ به تحقيق روش

 آوردن در بدست دقت ضريب حداكثر به دستيابي منظور به تحقيق موضوع به توجه با حاضر پژوهش در باشد.

 جامعه كل به تعميم قابل آن از بدست آمده نتايج و بوده آماري جامعه هايويژگي از بااليي درجه داراي كه هايينمونه

 هاياند. دادههاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفتهشهرستان دشتي، به عنوان نمونهكاكي روستاهاي بخش  كليه .باشد

اي و تكميل پرسشنامه و هاي مشاهدهو با روش ميداني مطالعات طريق از نياز از روستاهاي فوق نيز عمدتاً مورد
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. در اين راستا، بر طبق فرمول كوكران و تعداد خانوارهاي ساكن در آوري شده استان جمعييحبه روستامصا

روستا متناسب با تعداد خانوارهاي  38پرسشنامه براي پرسشگري تعيين گرديد كه بين  350روستاهاي بخش، تعداد 

  آنان توزيع شده است.

350
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 فت و درها مورد بررسي قرار گرورد استفاده در تحقيق، مجموعه متنوعي از شاخصهاي مبراي تعيين شاخص

 ورد مطالعهوده ماجتماعي كه متناسب با شرايط محد و محيطي، اقتصاديبعد زيستسه شاخص در  36نهايت تعداد 

  ).1(جدول هاي مورد مطالعه گزينش شده اند.و از بين طيف گسترده اي از شاخص

  هاي مورد استفاده در پژوهش): شاخص1جدول(

  1397بندي و استخراج از ادبيات نظري،منبع: نگارندگان با جمع

  

  هاشاخص

  اجتماعي   اقتصادي  محيطي زيست

سعت فضاي بازي كودكان يا فضاي و -

  سبز روستا

يفيت فضاي بازي كودكان از نظر امنيت ك -

  و نظافت

  مناسب ساختمان ها چشم انداز  -

رامش و فقدن آلودگي ناشي از وسايل آ -

  نقليه

  طبيعي توع زيستي منابع -

  جايگاه هاي دفن زبالهوجود  -

ش هاي بهداشتي جمع آوري و دفع رو-

  فاظالب

  آلودگي منابع آب وعدم اتالف  -

 كوچه و روها پياده ها، خيابان پاكيزگي -

  ها

يفيت مناظر و چشم اندازهاي طبيعي و ك -

  مصنوعي روستا

  يتناوب زراع -

  ميزان بازدهي محصوالت كشاورزي -

  روستا امنيت شغلي در -

  پس انداز مناسبداشتن -

  رصت هاي شغلي در روستاتعدد ف -

  تنوع اشتغال -

  يت درآمدافزايش و امن -

  قدرت خريد -

مكان دسترسي به شغل مناسب ا -

  در محيط روستا و مجاورت آن

  يل به سرمايه گذاري در روستاتما -

 در دولت گذاريميزان سرمايه -

  روستا سطح

رده حصيل كافراد ت مناسب اشتغال -

  در سطح روستا يا نقاط نزديك به آن

  وجود مدارس با كيفيت -

  ات كمي مورد نياز  مدارسبهبود خدم -

  مندي از خدمات درماني و بهداشتي بهره  -

  امكانات مناسبات ورزشي در روستا وجود  -

جود امكانات مناسب فرهنگي (كتابخانه) در و -

  روستا

غذايي مثل دسترسي به فروشگاه هاي مواد   -

  نانوايي، قصابي، بقالي و ...

  تاروحيه كارگروهي درروس-

  رتباط مردم با اعضاي شوراي اسالمي و دهيارا -

  ري مردم در حين پروژه هاي عمرانيخوديا -

  براي آباداني روستا دلسوزي اهالي-

  حس تعلق به مكان-

  رايمپايين بودن ميزان ج -

  ايفه ايودن ميزان نزاع هاي قومي و طپايين ب -

  امنيت تردد زنان در طي شبانه روز -
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  يافته هاي تحقيق

) 2باشد , كـه بـا توجـه بـه ايـن جـدول(      مي  45و  89/44ميانگين و ميانه سني روستاييان در اين پژوهش  به ترتيب

شـده  ترين فراواني مشاهدهدرصد و كم 65سال با   45تا 30ط به گروه سني  مشاهده شده مربوزيادترين فراواني قابل

باشـد. بيشـترين فراوانـي    درصـد  افـراد مـي     3/28و  5/47سـال بـا    30تـا   15و  60تـا   45مربوط به گروه سـني   

ـ  درصـد افـراد و كـم    7/28و  4/38متوسـطه بـا    –شده مربوط به سطح تحصـيالت راهنمـايي   مشاهده ي تـرين فراوان

باشد عليه هذا جامعه در محـدوده  درصد افراد مي5/1ليسانس و باالتر با شده مربوط به سطح تحصيالت فوقمشاهده

  )3جدول( مي باشند اي باسوادموردمطالعه جامعه

  

: ساختار سني روستاييان در منطقه موردمطالعه2جدول  

 

 

 

 

: ميزان تحصيالت روستاييان در منطقه موردمطالعه3جدول  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1397هاي تحقيق، منبع: يافته

 

از متغيرهاي مورد بررسي(اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي) كه به عنوان شاخص هاي زيست پذيري روسـتاها  

شـاخص و بعـد زيسـت محيطـي      14شاخص، بعـد اجتمـاعي داراي   10در نظر گرفته شده بود، بعد اقتصادي داراي 

هاي مـورد بررسـي در بعـد    از بين شاخص شوديمنشان داده  4كه در جدول  طورهمان. باشديمشاخص  12داراي 

امكان دسترسي به شغل مناسب در محيط روستا و مجاورت آن  و  قدرت خريـد بـا ميـانگين    هاي شاخصاقتصادي 

  در صد  فراواني  سن

  3/28  96  سال30تا15

  5/47  156  سال45تا 30

  4/15  75  سال 60تا  45

  8/8  23  سال75تا  60

  100  350  جمع

  درصد   فراواني   ميزان تحصيالت 

  5/9  22  سوادييب

  2/11  50  ابتدايي

  4/38  140  راهنمايي

  7/28  65  متوسطه

  6/7  47  يپلمدفوق

  1/3  15  ليسانس

  5/1  11  االتريسانس و بلفوق

  100  350  جمع
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وزن دريـافتي از نظـر    نيتـر نييپـا بـه ترتيـب بـاالترين و    40/3و  71/3معـادل   )5تـا   1(در طيف ليكـرت از  وزني 

  ).4(جدول اندكردهپاسخگويان را كسب 

  

  هاي اقتصادي موثر در زيست پذيري در محدوده موردمطالعهانگين و انحراف معيار مؤلفهفراواني، مي -4جدول

  1397هاي تحقيق، منبع: يافته

  

-صدهد كـه شـاخ  )، نشان مي5هاي بعد اجتماعي موثردر زيست پذيري در روستاهاي نمونه( جدولمقايسه شاخص

) بـه  24/3يـانگين،  ) و پايين بودن ميزان جرايم (م59/3قومي و طايفه اي ( ميانگين، هاي پايين بودن ميزان نزاع هاي 

  اند. ترتيب باالترين اهميت را به خود اختصاص داده

 

 هاي اجتماعي موثر درزيست پذيري در محدوده موردمطالعهفراواني، ميانگين و انحراف معيار مؤلفه -5جدول

 ابعاد

 هاگويه

 ميزان

 ميانگين

انحرا

  ف

 معيار

ا
ي

صاد
قت

 

 خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم

ي
وان

فرا
 

در
صد

 

ي
وان

فر
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

صد
در

 

گذاري دولت در سطح ميزان سرمايه

 روستا

43 3/12 77 22 12 32 80 9/22 38 9/10 89/2  174/1  

1/9 32 افزايش و امنيت درآمد  56 6/18  111 7/31  95 1/27  47 4/13  17/3  155/1  

9/8 31 قدرت خريد  34 7/9  72 6/20  186 1/53  25 1/7  40/3  057/1  

امكان دسترسي به شغل مناسب در 

 محيط روستا و مجاورت آن

39 1/11  25 1/7  43 3/12  134 3/38  109 1/31  71/3  282/1  

7/35 125 14 49 تعدد فرصت هاي شغلي در روستا  103 4/29  43 3/12  30 6/8  66/2  126/1  

اشتغال مناسب افراد تحصيل كرده در 

 قاط نزديك به آنسطح روستا يا ن

51 6/14 49 14 79 6/22 135 6/38 36 3/10 16/3  224/1  

3/16 57 تنوع اشتغال  62 7/17  121 6/34  70 20 40 4/11  93/2  218/1  

4/21 75 14 49 تمايل به سرمايه گذاري در روستا  125 7/35  62 7/17  39 1/11  91/2  180/1  

6/24 86 امنيت شغلي در روستا  53 1/15  135 6/38  40 4/11  36 3/10  68/2  249/1  

3/8 29 داشتن پس انداز مناسب  47 4/13  98 28 121 6/34  55 7/15  36/3  146/1  

 ابعاد

 هامؤلفه

 ميزان

 ميانگين

  افانحر

 معيار

ي
اع

تم
اج

 

 خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم

ي
وان

فرا
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

صد
در

 

4/47 166 روحيه كارگروهي درروستا  95 1/27  34 7/9  41 7/11  14 4 89/1  185/1  

4/11 40 دلسوزي اهالي براي آباداني روستا  35 10 134 3/38  67 1/19  74 1/21  29/3  232/1  
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  1397 هاي تحقيق،منبع: يافته

  

هاي بعد زيست محيطـي مـوثر در زيسـت پـذيري در     شود از ميانگين شاخصمشاهده مي 6طور كه در جدول همان

ناشـي از وسـايل   )، آرامش و فقدن آلودگي 75/3روستاهاي جامعه نمونه، عدم اتالف و آلودگي منابع آب (ميانگين، 

روش  همچـون  اند. در اين ميان شـاخص ) به ترتيب باالترين اولويت را به خود اختصاص داده65/3نقليه (ميانگين، 

) كيفيت مناظر و چشم اندازهاي طبيعي و مصنوعي روسـتا  51/2هاي بهداشتي جمع آوري و دفع فاظالب (ميانگين، 

  رار گرفتند .ترين درجه اهميت ق) در پايين70/2(ميانگين، 

  

  هاي زيست محيطي موثر در زيست پذيري در محدوده موردمطالعهفراواني، ميانگين و انحراف معيار مؤلفه -6جدول

9/46 164 وجود مدارس با كيفيت  76 7/21  62 7/17  23 6/6  25 1/7  05/2  246/1  

ارتباط مردم با اعضاي شوراي اسالمي و 

 دهيار

170 6/48  110 4/31  35 10 26 4/7  9 6/2  84/1  045/1  

7/17 62 امنيت تردد زنان در طي شبانه روز  32 1/9  96 4/27  123 1/35  37 6/10  12/3  251/1  

وجود امكانات مناسب فرهنگي 

 (كتابخانه) در روستا

8 3/2  122 9/34  144 1/41  45 9/12  31 9/8  91/2  958/0  

6/10 37 حس تعلق به مكان  65 6/18  163 6/46  73 9/20  12 4/3  88/2  971/0  

9/10 38 بهره مندي از خدمات درماني و بهداشتي  106 3/30  83 7/23  74 1/21  94  14 97/2  230/1  

وجود امكانات مناسبات ورزشي در 

 روستا

38 9/10  68 4/19  118 7/33  75 4/21  51 6/14  09/3  192/1  

 پايين بودن ميزان نزاع هاي قومي و طايفه

 اي

23 6/6  30 6/8  91 26 130 1/37  76 7/21  59/3  116/1  

خودياري مردم در حين پروژه هاي 

 عمراني

69 7/19  148 3/42  81 1/23  31 9/8  21 6 39/2  083/1  

4/5 19 پايين بودن ميزان جرايم  47 4/13  99 3/28  140 40 45 9/12  41/3  047/1  

دسترسي به فروشگاه هاي مواد غذايي 

 مثل نانوايي، قصابي، بقالي و ...

30 6/8  56 16 120 3/34  88 1/25  56 16 24/3  158/1  

02/9 73 بهبود خدمات كمي مورد نياز  مدارس  153 7/43  59 9/16  31 9/8  34 7/9  43/2  194/1  

 ميزان هامؤلفه ابعاد

 ميانگين

  انحراف

 معيار

طي
حي

ت م
يس

ز
 

 خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم

ي
وان

فرا
 

صد
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ي 
وان

فرا
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

صد
در

ي 
وان

فرا
 

ص
در

د
ي 

وان
فرا

 

صد
در

 

كيفيت مناظر و چشم اندازهاي طبيعي و 

 مصنوعي روستا

38 9/10  49 14 109 1/31  95 1/27  59 9/16  70/2  321/1  

پاكيزگي خيابان ها، پياده روها و كوچه 

 ها

27 7/7  44 6/12  119 34 12

5 

7/35  35 10 28/3  057/1  
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7139  تحقيق، هاييافته: منبع  

 

 tزمـون  پذيري  و نقش آن در توسعه روستايي محدوده موردمطالعـه از آ هاي زيستبراي بررسي و ارزيابي شاخص

  شده است.اده واليس استف-اي و كروسكالتك نمونه

  

 شهرستان دشتينواحي روستايي بخش كاكي  استودنت عوامل موثر در زيست پذيري tنتايج آزمون  -7جدول

7139هاي تحقيق،منبع: يافته  

  

1/19 67 چشم انداز مناسب ساختمان ها  74 1/21  128 6/36  42 12 39 1/11  75/2  218/1  

روش هاي بهداشتي جمع آوري و دفع 

 فاظالب

15 3/4  12 4/3  190 3/54  10

9 

1/31  24 9/6  51/2  852/0  

6/2 9 تناوب زراعي  78 3/22  180 4/51  77 22 6 7/1  98/2  785/0  

7/15 55 ميزان بازدهي محصوالت كشاورزي  48 7/13  92 3/26  79 6/22  76 7/21  99/2  379/1  

3/8 29 وجود جايگاه هاي دفن زباله  66 9/18  73 9/20  12

5 

7/35  57 3/16  33/3  194/1  

6/6 23 توع زيستي منابع طبيعي  26 4/7  101 9/28  12

1 

6/34  79 6/22  59/3  113/1  

آرامش و فقدن آلودگي ناشي از وسايل 

 نقليه

4 1/1  44 6/12  73 9/20  18

0 

4/51  49 14 65/3  912/0  

ت فضاي بازي كودكان از نظر امنيت كيفي

 و نظافت

19 4/5  44 6/12  162 3/46  79 6/22  46 1/13  25/3  016/1  

وسعت فضاي بازي كودكان يا فضاي 

  سبز روستا

 

14 4 34 7/9  84 24 13

9 

7/39  76 6/22  67/3  053/1  

7/5 20 عدم اتالف و آلودگي منابع آب  30 6/8  60 1/17  14

8 

3/42  92 3/26  75/3  011/1  

 t Sig(2- tailed) Std. Deviationمقدار  هاشاخص رديف

 0٫526 000/0 166/11 اقتصادي 1

 494/0 000/0 092/11 اجتماعي 2

 390/0 000/0 - 7٫058 زيست محيطي 3
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 كاكي شهرستان دشتي، در بين عوامل موثر در زيست پذيري نواحي روستايي بخش 1براساس آزمون تي تست

بيشترين تاثير را در  باشدمي 000/0و سطح معني داري برابر با166/11اقتصادي با مقدار تي برابر با  هاي شاخص

. در رده بعدي قرار دارند 11 /092داشته اند و شاخص هاي اجتماعي با مقدار تي هزيست پذيري اين نواحي برعهد

كه اين امر،  شتغال مناسب براي ساكنان روستا در مجاورت روستا مي باشدمهمترين دليل آن نيز وجود امكانات ا

باشد كه خود عامل اصلي پايداري و قابل زيست بودن عامل ماندگاري جمعيت و به ويژه نيروي كار در روستا مي

  سكونتگاه هاي روستايي مي باشد.

  احي روستايي بخش كاكي شهرستان دشتيوثر در زيست پذيري نومعوامل  واليس -نتايج آزمون كروسكال -8جدول

  

  

 

7139هاي تحقيق،منبع: يافته  

دهـد كـه زيسـت پـذيري     اليس در بعد اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطـي نشـان مـي   و -نتايج آزمون كروسكال

،  0Hرض ). بنـابراين فـ  8بوده اسـت(جدول  01/0)، كمتر از sigداري(روستاهاي محدوده موردمطالعه با سطح معني

رد  مطالعـه  يعني برابري زيست پذيري در بعد اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي در روسـتاهاي محـدوده مـورد   

در وزيسـت پـذيري   اجتمـاعي  ، در بعـد اقتصـادي   )، يعني تفاوت زيسـت پـذيري    1Hشده است و فرض مخالف(

 العه تأييد گرديده است.محدوده موردمط

 

  نتيجه گيري

شناخت دقيق مسائل مربوط به روستاهاي ايران از اهميت بسيار برخودار است. زيرا ريشه تمامي مشكالت و مسائل 

عقب ماندگي مانند فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، ريشه در مناطق 

 اقتصادي، بهبود و پايدار توسعه به دستيابي براي كارآمد ابزار عنوان به زيست پذيري جشسندر واقع  روستايي دارد.

زيست  مهم، ارزيابي موضوع به پرداختن .است درگير انساني زندگي هايپيچيدگي با همواره محيطي، اجتماعي و

 ريزي وبرنامه به شده مطالعه سرزمين از كافي شناختي داشتن با تا ساخت خواهد قادر را ما روستايي پذيري نواحي

 دشواري با توسعه، فعلي پارادايم جهت در مديريت و ريزيبرنامه شناختي چنين بدون در واقع بپردازيم. آن مديريت

                                                           

 Independent Samples Test ١. 

  ميانگين زيست پذيري

587/38  Chi- Square 

2  Df  

001/0  Asymp.Sig  
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بررسي و ارزيابي زيست پذيري نواحي روستايي بخش كاكي  به تحقيق اين بر اين اساس در .روخواهد بود رو به

  ت.اس شده پرداختهشهرستان دشتي 

ري تحليل وضعيت زيست پذيري در منطقه مورد مطالعه مشخص ساخت كه روستاها از جنبه اقتصادي، زيست پـذي 

ري زيست پـذي  باالتري را درقياس با ديگر جنبه ها دارند و پس از آن بعد اجتماعي و بعد زيست محيطي پايين ترين

ايـن   كه ي باشدي ساكنان روستا در مجاورت روستا ممهمترين دليل آن نيز وجود امكانات اشتغال مناسب برا را دارد.

ابـل زيسـت   باشد كه خود عامل اصـلي پايـداري و ق  امر، عامل ماندگاري جمعيت و به ويژه نيروي كار در روستا مي

 هـاي مـورد  از بـين شـاخص  در ميان شاخص هاي زيست پذيري اقتصـادي   باشد.بودن سكونتگاه هاي روستايي مي

 ان دسترسي به شغل مناسب در محيط روستا و مجـاورت آن و قـدرت خريـد بـا ميـانگين     امكهاي شاخصبررسي، 

از نظـر   وزن دريـافتي  نيتـر نييپـا بـه ترتيـب بـاالترين و    40/3و  71/3معـادل   )5تـا   1(در طيف ليكـرت از  وزني 

قتصـادي ،  ت زيسـت پـذيري در بعـد ا   واليس، تفاو -كروسكال. براساس آزمون آماري اندكردهپاسخگويان را كسب 

ـ اجتماعي وزيست پذيري در محدوده موردمطالعه تأييد گرديده است. در مجموع ارزيابي زيست پـذيري در   واحي ن

ط و در روستايي بخش كاكي شهرستان دشتي نشان داد كه زيست پذيري در ابعاد اجتماعي و اقتصادي در حد متوسـ 

  بعد زيست محيطي در سطح پاييني مي باشد.
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