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ارزیابی پایدار زیست محیطی و بررسی توزیع فضایی ان در سکونتگاههای روستایی استان کرمانشاه

ارزیابی پایداری زیستمحیطی و بررسی توزیع فضایی آن
در سکونتگاههای روستایی استان کرمانشاه
مورد :شهرستان روانسر
*4

دکتر علی شمسالدینی ،1دکتر امین دهقانی ،2فاطمه منوچهری ،3دکتر سامان ابیزاده

جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،58بهار 3199

چکیده

تاریخ دریافت99/99/99 :

محیطزیست یکی از ارکان سهگانۀ توسعۀ پایدار جوامع روستایی است که نقش بسزایی را در تأمین

تاریخ پذیرش98/92/91 :

معیشت و کیفیت زندگی روستاییان برعهده دارد .ارزیابی پایداری زیستمحیطی با تکیه بر شاخصهای

صفحات95-92 :

کلیدی موجود در هر منطقۀ جغرافیایی ،گام مؤثری درراستای شناخت وضع موجود بهرهبرداری از
محیطزیست و بهتبع آن ،تدوین برنامهها و طرحهای پایداری زیستمحیط است .ازاینرو ،هدف از پژوهش
حاضر که از نوع توصیفی -تحلیلی است ،بررسی وضعیت پایداری زیستمحیطی در سکونتگاههای
روستایی در استان کرمانشاه است که بهصورت موردی در سکونتگاههای روستایی شهرستان روانسر
انجام گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش را همۀ سرپرستان خانوار روستایی تشکیل میدهند ()N=5668
و با استفاده از جدول بارتلت و همکاران 385 ،نفر از آنها بهعنوان نمونۀ آماری برآورد شد و درنهایت با
انتخاب هدفمند روستاها ،پرسشنامهها بهصورت کامال تصادفی در بین سرپرستان  26روستای منتخب
توزیع شد .ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محققساخته بود که روایی و پایایی آن ،با رعایت اصول روش
پژوهشهای میدانی و انجام چندین مرتبه اصالح ،تأیید شد .نتایج پژوهش نشان داد در بین شاخصهای
زیستمحیطی دهگانۀ مورد بررسی ،دو شاخص پایداری هوا و جنگلها و مراتع بهترتیب با ضریب تغییرات
 9/359و  ،9/559پایدارترین و ناپایدارترین شاخص زیستمحیطی در روستاهای شهرستان روانسر هستند.
همچنین با توجه به میانگین محاسبهشدۀ پایداری زیستمحیطی ( )2/61و نتایج جدول توزیع فراوانی،
میتوان چنین عنوان کرد که پایداری زیستمحیطی در روستاهای شهرستان روانسر در وضعیت مناسبی
قرار ندارد .با این وجود نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد بین دهستانهای شهرستان روانسر به
لحاظ پایداری زیستمحیطی در سطح  99درصد اطمینان ،تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج آزمون توکی
نشان داد دو دهستان دولتآباد و قوریقلعه بهترتیب با میانگین رتبهای  2/154و  ،1/13ناپایدارترین و

واژههای کلیدی:
توسعۀ پایدار ،شاخصهای محیطزیست،

پایدارترین دهستانهای مورد بررسی هستند .نمایش فضایی پایداری زیستمحیطی در محدودۀ مورد

محیطزیست ،توسعۀ روستایی ،روانسر

مطالعه نشان داد بهاستثنای سکونتگاههای روستایی واقع در شمال و شمالغربی شهرستان ،فضای حاکم
بر محدودۀ جغرافیایی شهرستان روانسر ،ناپایداری زیستمحیطی است.

مقدمه
فرايند توسعه ،بدون برنامهريزي ييتز محيطز ،

وززه بززه بييعزز پيرامززون خززول لارنززد ،بيرززدري
تأثيرگذار و تأثيرپذير را اي محزي پيرامزون خزول

پيكزر بييعز ورزورمان را وزه لر و زرو منززاب

لارند و اي اي نظر بيردري ارتياط را با محزي لارنزد.

خرك و ني هخرك جهان واوع شده ،با تخريز هزا

ابعززال مخد زز وززه روسززداها بززا ونهززا لر يمينززۀ

گتززدرله و ودززولگ هززا ييتزز محيطزز مواجززه

محي ييت

ورلهاس  .روسداها ايران با توجه به نيليك خاصز

چادشها ييت محيط لر نواح روسداي م تزوان

 -3دانشیار گروه جغرافیا ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 -2استادیار گروه جغرافیا ،عضو هیئتعلمی گروه جغرافیا ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران
 -3مربی گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -4استادیار گروه هنر و معماری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

لرگير هتدند ،مدعدل بوله و اي مهمتري
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به تخري و ودولگ خاك ،گتدرش شزهرها و توسزعۀ

بوالن مد منابع ييت محيط اريشز ند لر بتزدر

صنايع و گرلشگر وه منجربه تغيير وزاربر ارايز

توسعۀ انتان (حتزي وبزال و بزريمنزاال ،)7 :0931 ،اي

نززواح روسززداي شززده ،افززيايش ج عيزز نززواح

اديامزات اسز وزه بايززد مزورل توجزه برنامزهريززيان و

روسداي  ،توديد پت اندها ،عدم توسعهيافدگ فيييكز

سياس گذاران توسعۀ روسداي ورار گيرل.

نواح روسداي (عدم توسعهيافدگ سيتدمها لفزع

شهرسدان روانتر اي مهمتري وانونها روسزداي
وه حدول  05لرصد ج عيز

ون لر

فايالب ،راهها و ،)...شخم ع ي  ،وولها شزي ياي و

لرب ورور اس

س وم وف وش بهه راه ودولگ منزابع وبز (عيمز و

 090ناطۀ روسداي ساو هتزدند (مروزي ومزار ايزران،

مطيع دنگرول  ،)011 :0931 ،چزرا بزيشايحزد لام،

 .)0937ع رلم پيوند ع ي و ه ييتد ليرينه بزي

اسززد اله اي چززوب لرخدززان جنگ ز بززرا سززوخ و

ساونان روسداي

ايز شهرسزدان بزا محزي بييعز

ودززولگ هززا ناش ز اي ون اشززاره وززرل (فيرويوبززال و

پيرامونران ،ب سالها گذشده بزهواسزطۀ تغييزر و

عظيمياله .)011-010 :0930،ب توجه به چادشهزا

تحززوال او ي ز  ،تكنودوژي زك ،اجد ززاع  ،فرهنگ ز ،

ييت محيط بهوجول ومده لر نواح روسداي اثزرا

اودصال بزهوجزول ومزده لر سزطح منطازه و منزاب

نامط وب ايج ه شزيو انزوا بي زار هزا ،هزدررفد

ه جوار ،چادشها ييت محيط مانند :خركتزاد ،

منابع و سرمايههزا (ميرترابز و ه كزاران،)991 :0931 ،

و يول وب ،توديد پتز اند ،وزاهش تزراوم جنگزلهزا و

و يول وب ،فرسايش خاك ،جنگليلاي  ،ودولگ هزوا،

مراتع ،تغيير واربر اراي بييع  ،برلاش بيشايحزد

وب و خاك و ...را بهلنيال لارل .لاليل ذورشزده سزي

منابع وب  ،ح ر ليرمجاي و بيشايحد چاههزا ،فرسزايش

شدهاند چادشها ييت محيط به يك متئ ۀ جهزان

خاك ،رشد ج عي  ،توسعۀ شهرنرزين  ،خرزكشزدن

تيديل شوند؛ تاجزاي وزه چزادشهزا ييتز محيطز

چر هها و رولخانهها ،گرلوليار و ...لام گير روسداييان

لنيا ونون توجزه ال ز محاازان را بزه خزول ج ز

سززاو لر شهرسززدان ش زده و روسززداها شهرسززدان را
ناپايدار سوق

ورلهاس ) .(Anand, 2013: 1بزديه اسز چنان زه

بهدحاظ ويعي ييت محيط بهس

برا مااب ه بزا بحزرانهزا و معالزال موجزول اوزدام

م ز لهنززد .بززا توجززه بززه تززأثير وابززلتوجززه عناصززر

صور نگيرل ،ويند اي سريمي  ،بتيار نگزرانوننزده

ييت محيطز لر توسزعۀ پايزدار جوامزع روسزداي و

خواهد بول .اياي رو ،برا ح ظ محي ييت و رعايز

ه نززي دززيوم برنامززهريززي منتززجم و يكپارچززه

اهداف توسعۀ پايدار و نيي هزداي و مزديري منطاز

لرراسدا ح اظ

برحها و پروژهها ،بايد ت هيدات جد انديريده شول

وه محااان لر پاوهش حاير بهلنيزال بررسز ونهزا

(معد دنيا و ه كاران ،)091 :0931 ،ييرا واهش تأثيرا

هتدند عيار اند اي :ويعي پايدار ييت محيطز و

من

اي محي ييت  ،مهمتري سزؤاالت

ييت محيط فعادي ها لر عرصهها مخد ف و

شاخصها ون لر سكوندگاهها روسداي شهرسزدان

پايززدار ييت ز محيط ز  ،يك ز اي مهززمتززري اروززان

روانتر چگونه اس ؟ ويا ميان لهتدانها شهرسزدان

سهگانۀ توسعۀ پايدار اسز

)(Shadman, 2012: 258؛

روانتر بهدحاظ پايدار ييت محيطز اينظزر ومزار

بنابراي  ،به منظور رسيدن به توسعۀ پايزدار لر نزواح

ت او معنالار وجزول لارل؟ توييزع فالزاي پايزدار

روسداي  ،ارتاا سطح پايدار ييت محيط با توجه

ييت محيط لر لهتدانها شهرسزدان روانتزر بزه

به م هوم و

ون ،وه عيار اس اي ح ظ و نگهدار

چهصورت اس ؟
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مبانی نظری و سوابق پژوهش

اس و ح اظز اي تنزو ييتزد  ،باييافز پتز اند و

ساباۀ توجه بزه مويزو توسزعۀ پايزدار و مياحز

واهش ودولگ هزا ييتز محيطز اي اصزول پايزه و

ييت محيط ع دتا به سالها پس اي جنگ جهان

اساس ز

توسززعۀ پايززدار هتززدند & (Navabakhsh

لوم و بهخصوص لهۀ  0371ميالل برم گرلل؛ يعن

 .)Tavakolian, 2013: 525گذشده اي اي  ،بايد اذعزان

يمزان

وزه راشزل وارسزون بزا اندرزار ودزاب «بهزار

خاموش» وه لر ون به ختارا ناش اي موال شي ياي
لر ورزززاوري اشزززاره وزززرله و توجزززه لوسزززدداران

لاش

وه هيچ حدفاص

بي توسعه و محزي ييتز

وجول ندارل .لرواوع ،توسعه بايد نگزران محزي ييتز
باشد؛ چون ل

اي محي ييت يندگ نتل حاير و

را بزه ايز مويزو ج ز وزرلهاسز و

نتلها وت را مخدل م سايل (معد د نيا و ه كاران،

ه نززي  ،شززوماخر لر سززال  0350ودززاب «ووچززك

 .)091 :0931لر محززي ييتزز ِ سززادم ،ت ززام عوامززل

ييياس » را مندرر ورل وزه لر ون ايز نظريزه را وزه

لرگير ،لر تعالل اوودوژيك با يكديگر ورار لارنزد .ايز

«برر م تواند ه نان با نرخ فياينزدها بزه توديزد و

تعالل لر محي ها بييع يمي  ،مثل وب و خاك و

مصزرف هرچزهبيرزدر لر ايز سزيار محزدول (يعنز

هوا بهصور خدالال نه ده اس  .انتزان بزا لخزل و

محي ييت

تح ل محي  ،تعالل

يمززي ) بپززرلايل» مززورل انداززال جززد وززرار لاله بززول

تصرف ب رويه و خارج اي ظرفي

(مح د لهچر ه و ه كاران .)003 :0930 ،با اي وجول

ون را برهم يله و باع تخري محي ييت مز شزول

توسعۀ پايدار برا نختدي بار ،بزهعنزوان يزك ادگزو

(اويززر رال .)59 :0931 ،ناپايززدار ييتزز محيطزز ،

توسعۀ فراگير ،لر گزيارش برانز دنزد لر سزال 0395

تأثيرا مخرب و جيرانناپذير بر امنيز

معرف شزد ) .(Boggia et al, 2014: 160لر مج زو

اجد اع  ،فرهنگ و سياس لارل؛ بنابراي با توجه بزه

البيا توسعۀپايدار ع دتا اي جنيشها ييت محيط

ارتياط مداابل و ينجيرها بُعد ييت محيطز و ليگزر

ريره گرفده اس

اودصزال ،

(ج ينز و ج رزيد .)079 :0939 ،

ابعال توسزعۀ پايزدار ،اخزدالال ييتز محيطز رفزاه

وه اي توسعۀ پايدار ارائه شد

ج ع و يا بهنالاي في توفان اخالق ،منافع ع زوم را

ع رلم ،نختدي تعري

«توسعها وه نيايها امروي مزا را بزدون واسزد اي

تهديد م وند (لهاان و ه كاران.)79 :0935 ،

يك مركل اساس لر فع ي يافد و تحاز م هزوم

تواناي ها نتلها وينده بكاهد» ،تا ونزون بزيش اي
 911تعريف با ليدگاهها گونزاگون اي توسزعۀ پايزدار

اص

صور گرفده اس ) .(Woka Ihuah et al, 2014: 2با

تواف ه ۀ محااان بزرا سزنجش و ارييزاب ون اسز

وجززول نگززاههززا مخد ززف بززه م هززوم توسززعۀ پايززدار و

) .(Woka Ihuah et al, 2014: 2سزنجش و ارييزاب

برلاش ها مد او اي ون ،اصل تعالل و برابزر ميزان

پايدار ابيار اس وه تص يمگيران و سياس گزذاران

سه بُعد ييت محيط  ،اجد اع و اودصال مورلتوافز

را والر م سايل تا اوداما مناس را بزرا پايدارسزاي

ه گزان اسز

;(Brandon & Lombardi, 2005: 12

) Mak &Peacock, 2011: 2

بهبزورو  ،رسزيدن بزه توسزعۀ پايزدار و لاشزد
جهان سادم و محيط عار اي ودولگ  ،ايدهود اسز
وه لس ياب به ون متد يم توجزه بزه محزي ييتز

توسعۀ پايدار ،فادان شزاخصهزا ثابز و مزورل

هرچهبيردر جامعه انجام لهند (Pope & Annandale,

 .)2004: 569لر اي ميان سزنجش و ارييزاب پايزدار
ييت ز محيط ز  ،روش ز اس ز وززه هززدف ون حصززول
اب ينان اي تصز ي ات اسز وزه م كز اسز تزأثير
وابلتزوجه لر محزي ييتز

لاشزده باشزند .لرواوزع
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سنجش پايزدار ييتز محيطز جنيزههزا مخد زف
محي ييتز لر ارتيزاط بزا نحزو اتخزاذ تصز ي ا و
سياس ز گززذار هززا اس ز

) (Tukker, 2000: 440و

ه ني  ،نرانگر اوداما مال و ليرمزال اسز وزه
ابالعا و يد لربار تأثيرا محزي ييتز  ،رعايز
ماررا  ،رواب ذ ن عان و سيتدمها سزايمان فزراهم
م وورل و نرانلهند تعاري

اي اثربخرز و بهزرهور

اوداما انجامگرفده لر ارتيزاط بزا محزي ييتز اسز
) .(Henri & Journeault, 2008: 166اي نو ارييزاب
بر وثار مثي و من

وارلشده بزر محزي تأويزد لارل و

شيوها اس وه مدخصصان برا توصيف و تح يل وثار
ع د فعادي ها محيط بهوار م گيرنزد تزا اي بريز
شناخ عوامل مؤثر لر اثرگذار محيط  ،وثار من ز را
به حداول برسانند (عنابتدان و ختزروبيگ .)70 :0930 ،

سززنجش پايززدار بززهبززور فياينززدها تحزز تززأثير
مج وعززها اي ابيارهززا و روشهززا ارييززاب اسزز
) .(Nessa,2007:499شاخصها پايدار بزهعنزوان
ابيار م يد برا سياس گذار و ارتيابا ع زوم
لر انداال ابالعا مربوط به ورورها و ع كرل ونهزا
لر يمينههاي ه ون محي ييت  ،اودصال ،اجد زا
يا پيررف هزا تكنودوژيزك هتزدند (حتزي وبزال و

بززريمنززاال .)7 :0931 ،شززاخصهززا ييت ز محيط ز -
بهعنوان نختدي ارييابها فرزار بزر محزي ييتز ،
تعيي ويعي

محي ييت و اريياب رهيافز هزا لر

نظر گرفدزهشزده -نارز حيزات لر گزيارش پايزدار
ييت محيط اي ام ونند .شاخصها

ييت محيطز

منيع مهم ابالعات بزرا سياسز گزذاران و راهن زا
ع ز بززرا تص ز يمگي زر  ،نظززار و اريي زاب اس ز .
)(Niemeijer & Groot, 2008: 14-15

با اي وجول شواهد نران م لهد لر سزطوح جهزان ،
منطاها ،م و حد لر سطح سكوندگاهها روسزداي ،

برا اريياب پايزدار ييتز محيطز اي شزاخصهزا
مخد اسزد اله مز شزول .براسزا وخزري گزيارش
ارائهشده توس محااان لانرگاه ييل و لانرگاه و ييزا
وه با ه كار مج ع جهان اودصال اندرار يافدزه اسز ،
شززاخص ع كززرل مح زي ييت ز  ،0و زه اي مهززمتززري
شززاخصهززا پاي زدار مح زي ييت ز هتززدند و ب ز
سالها  1119 ،1117 ،1117تا  ،1100لارا تغييزر
و تحززوال ييزال بززولهانززد ،شززامل  3بيازۀ اص ز اي
شاخصها ييت محيط (وب و هوا و انرژ  ،سالم ،
وي يزز هززوا ،وب و بهداشزز  ،فرززار بززر منززابع وب،
وراوري  ،جنگل ،ماهيگير  ،تنو ييتد و ييتزدگاه)
اس  .اي  3بياۀ اص لر وادز  03شزاخص مزرو و
مير وولوان ،وي ي هوا خانگ  ،ودولگ هوا تزا حزد
مدوس  ،ودولگ هوا بيردر اي حد مدوس  ،لسدرس بزه
وب وشاميدن  ،لسدرس به بهداش  ،تصز يۀ فايزالب،
ماررا س وم لفع وفا  ،يارانۀ بخش وراوري  ،تغييزر
پوشش جنگ  ،تزراوم مزاه هزا ،فرزار بزر بتزدرها
ساح  ،ح اظ اي ييتدگاهها حيات  ،مناب لريزاي
ح اظ شده ،ح اظ اي ييتدگاهها جهزان  ،ح اظز
اي ييتدگاهها بييع  ،روند اندرزار ل اوتزيدورب لر
هر ه ده ،اندرار ميزيان وزرب و رونزد تغييزرا اندرزار
مييان ورب سنجش شدهاند (مروي حاوق و سياس هزا
ييت محيط ييل ،لانرگاه ييزل و مروزي شزيكۀ ابالعزا
ع وم يمي .)09 :1100 ،1
بري ان و اصغر د جان ( ،)0993بزرا بررسز
ويعي ناپايدار ييتز محيطز لر  010سزكوندگاه
روسداي سيتدان ،اي شاخصهزاي ماننزد :خانوارهزا
وابتده بزه فعاديز هزا يراعز  ،لامزدار  ،بالزدار ،
پرلهباف و صيد و شكار ،مييان وابتدگ روسداييان به
اراي مرتع  ،ويعي

ع وفزۀ مراتزع ،ميزيان وزاهش

)1- Environmental Performance Index (EPI
2-Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale
University and Center for International Earth Science
Information Network, Columbia University
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فعادي ها يراع و لامدار بهع

خركتاد  ،تراوم

روشها وبيار سند و مديري يعيف منابع خزاك
فرسزايش مزداوم و گتزدرل

پوشش لرخدان لر محزدول روسزدا ،ويزعي شزور

ايجال شدهاس  .لرنهاي

اراي  ،شد اثرا ش ها روان بر سكوندگاهها ،اراي

خاك ،مركالت نظير واهش شديد موال ودز و ع ز

يراع  ،بال و مراتع ،تعدال رويها لارا هزوا تيزره

خاك ،شور و و ياي شدن و لرنهاي

و بتيار ودوله به گرل و خاك لر فصل تابتدان ،لرصزد

بيابانياي لر روسداها ورور را فراهم ساخده اسز .

افرال لارا حتاسي چر

و تن ت ناش اي هزوا

يمينه گتدرش

عنابتزدان و ختزروبيگ ( ،)0930بزرا سزنجش و

ودوله به گرل و خاك ،ويعي لسدرس به وب شزرب،

اريياب پايدار ييت محيط روسزداها شهرسزدان

لرصد چاهها فعزال ،ويزعي وبزده و وي يز وب

و يجان ،شاخصهزا پايزدار ييتز محيطز را لر

چاهها ،ويعي لسدرس به وبها سزطح و شزد
اثرا

تخرييز سزيل لر  91سزال گذشزده ،اسزد اله

بُعد يمي  ،منزابع وب ،منزابع خزاك ،گونزههزا

ه

ييت محيط  ،ات ت ر ،بهداشد و سزالم و ادگزو

ورلهانزد .ندزايج پزاوهش نرزان لال بزي روسزداها

توديززد و مصززرف گززروهبنززد وززرله و اي ن اگرهززا و

محزززدول مزززورل مطادعزززه بزززه دحزززاظ ناپايزززدار

شززاخصهززا مدعززدل بززرا سززنجش پايززدار

ييت محيط ت او وجول لارل .بزه ايز صزور وزه

ييت ز محيط ز لر محززدول مززورل مطادعززه اسززد اله

شززد ناپايززدار ييتزز محيطزز لر  09/9لرصززد

ورلهاند (جدول  .)0ندزايج نرزانلهنزد ت زاو بزي

روسداها مورل مطادعه لر سطوح وم و مدوسز بزوله

روسداها مورل مطادعه به دحاظ شاخصها پايدار

و لر  90/1لرصد روسزداها ناپايزدار ييتز محيطز

ييت محيط بول و ه نزي  ،محاازان لر پزاوهش

شززديد و بتزيار شززديد بززولهاسز  .بيزا و ه كززاران

فززوق ،شززاخصهززا مززورل اسززد اله را بززرا اريي زاب

( )0931لر ماادها با عنوان «ح اظ

محي ييت و

مديري منابع خاك روسداي لر ايزران» بزه شزيوها
ودابخانها  -توصي
ايج ه ورورهاي اس

پايدار

ييت محيط ول روسداها ورور پيرزنهال

ورلهاند.

به اي نديجه رسيدند وزه ايزران

شرف و ع بيگز ( )0930لر مطادعزها ادگزو

وه مييان تخري منابع خاك

را لر نازاط روسزداي

سنجش پايدار محزي ييتز

و ساير منابع بييع ون ،لر ماايته با ساير ورورها

ايران بررس ورلهاند .مدل پيرنهال محاازان بزرا

جهان و حد منطاه ،لر حد بتزيار بزاالي وزرار لارل.

سززنجش پايززدار محززي ييتزز روسززداي لر ايزز

اي ويعي لرنديجۀ عوامزل بييعز نامتزاعد نظيزر:

مطادعه ،وزه بزهصزور مزورل لر روسزدا شزروينه

شي تند اراي  ،بارشها نامنظم و رگيار و عوامل

واوعلر شهرسدان جوانرول انجام گرفدزه اسز  ،شزامل

انتان ه ون :نظام بهرهبرلار نامناسز  ،حاو يز
شززيوههززا ليراصززود و ليرع زز لر ورززاوري ،

شش بُعد اص

و  10شاخص اس (جدول .)1
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جدول  :3ابعاد ،نماگرها و شاخصهای مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی پایداری زیستمحیطی روستاهای شهرستان کمیجان
شاخص
ن اگر
بُعد
متاح يمي ها وابل ور
اسد اله اي سم
وراوري
يمي
اسد اله اي وول شي ياي
مناب تح پوشش ج عي روسداي
متكون
حجم وب وراوري
مييان منابع وب موجول
تنو وبها وراوري
منابع وب
وي ي وب وراوري
وي ي وب
مييان حاص خيي خاك وراوري
واب ي منابع خاك
منابع خاك
مييان ويش
سايگار با محي
مييان چرا لام
اووسيتدم
گونهها ييت محيط
فراوان گونهها گياه و جانور
گونهها ييتد
مييان ل ظ واليندهها لر هوا
وي ي هوا
ات ت ر
وجول سيتدم تخ يۀ فايالب
سيتدم تخ يه فايالب
لسدرس به وب وشاميدن سادم
وب وشاميدن
بهداشد و سالم
پاييند به مراوي اي محي بييع
مراوي ها بهداشد
نحو لفع يباده
توديد يايعا و مديري ون
مييان توديد يباده
ادگو توديد و مصرف
شد مصرف انرژ
مصرف انرژ

مأخذ  :عنابتدان و ختروبيگ 79 :0930 ،

پایداری زیستمحیطی

جدول  :2ابعاد و شاخصهای مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی پایداری زیستمحیطی روستاهای روستای شروینه
وجول مرارو و ه كار ليرينۀ مرلم
ه كار و مرارو لهيار ،شورا و بتيج
مرارو و ه كار ه ۀ اهاد روسدا
عالوي ينان لر گروهها محي ييت
مرور ه گان لر حل مركال محيط
اجرا برح وبخييلار
اجرا برحها ييت محيط لر
اجرا برح ورم و پوس
روسدا
اجرا برح صيان اي جنگل
م نوعي اعداالا مذهي برا ورد پرندگان
م نوعي اعداالا مذهي برا بريدن لرخدان
وجول اعداالا و باورها ييت محيط
وجول باورها خراف لر صدمهيلن به بييع
وجول گروهها يار گران و اي ن
ناش و يد امامج عه و بتيج
وجول افرال ،نهالها مح و
سايمانها لودد حام محي ييت
ناش سند ارباب لر روسدا
وجول شورا روسدا و مح هها
برگيار وال ها ومويش و ترويج برا بيرگتاالن
لالن ومويشها اليم لر يمينۀ
ارائۀ مطاد ييت محيط به لانشومويان روسدا
پيامدها اوداما مخرب محي ييت
برگيار وال ها ومويش ييت محيط برا ينان
تجربۀ پيامدها مخرب اسد اله اي وولها شي ياي
بهوارگير لانش بوم لر يمينۀ وندرل وفا
اه ي ح ظ بعال اي لامها بوم
ج وگير اي اوداما مخرب ييت محيط افرال بيرون
وجول تجربيا وي و لانش بوم
احيا گونهها حيوان منارضشده بهمنظور تعالل اووسيتدم
ييت محيط لر روسدا
تجربۀ پيامدها ييت محيط حاصل اي عدم رعاي اصول صحيح فن ور برا
ساونان روسدا
پ برلن به اريش و اه ي اودصال منابع بييع روسدا

مأخذ  :شرف و ع بيگ 010 :0930 ،
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بززا وجززول اينكززه لر سززطح جهززان و لر سززطح
سززكوندگاههززا روسززداي ورززورمان ،بززرا اريي زاب
پايدار ييت محيط شاخصها مخد ارائه شده
اس  ،اما با توجه به شزراي محزي لرونز و بيرونز
حاوم بر مكانهزا مخد زف جغرافيزاي و ه نزي ،
لشوار ارائۀ ادگوي جامع برا سنجش ابعال توسزعۀ
پايدار و ايج ه پايدار ييت محيط نااط روسداي ،
محااان معدادند با توجه به شراي محيط  ،معيرد ،
او ي  ،سياس  ،فرهنگ و ،...حاوم بزر هرمنطازها ،
بايز زد بزززرا سزززنجش پايز زدار ييتز ز محيطز ز
سكوندگاهها روسداي هزر منطازه ،شزاخص ويزاه و
مدناس با ون منطاه را تهيه و مورل سنجش ورار لال؛
بنابراي محااان لر پاوهش حاير برونند بزا تكيزه بزر
مطادعا صور گرفده لر ارتياط با مويو پزاوهش و
ه ني  ،بزا توجزه بزه شزراي و ز سزكوندگاههزا
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روسداي شهرسدان روانتر ،شاخصهاي را اسزد اله و
مورل سنجش و تح يل ورار لهند وه به بهدزري وجزه
م ك  ،ويعي پايدار ييت محيط سكوندگاههزا
روسداي را پوشش لهند.
معرفی محدودۀ مطالعاتی
شهرسدان روانتر با متاح  0017وي ومدر مربزع،
بي مخدصا جغرافياي  10لوياه و  07لرجه تزا 03
لوياززه و  70لرج زۀ بززول شززرو و  90لوياززه و 90
لرجه تا  73لويازه و  90لرجزۀ عزرض شز اد وزرار
گرفده اس  .اي شهرسدان اي شرق و جنوبشزرو بزه
شهرسززدان ورمانرززاه ،اي شز الشززرو بززه شهرسززدان
واميزاران ،اي شز ال بزه ارت اعززا شزاهو ،اي لزرب بززه
شهرسدانها پاوه و جوانرول و اي جنوب به شهرسدان
لاالهو محدول م شول (شكل .)0

شکل  :3موقعیت جغرافیای شهرستان روانسر در استان کرمانشاه و کشور،

مأخذ :تاتي ا سياس ويار ورور0931 ،

91

بخززش روسززداي ايزز شهرسززدان شززامل شززش
لهتدان (بدر ،حت وبال ،لود وبال ،يادووب ،وور و عزه
و منصوروواي ) و  079ناطۀ روسداي مز شزول وزه اي
اي ز مي زان 37 ،روسززدا لارا ج عي ز بيرززدر اي 11
خززانوار هتزززدند .اي وزززل ج عيزز  07910ن زززر
شهرسدان 05 ،لرصد لر نازاط روسزداي و  79لرصزد
لر نااط شهر ساو هتدند .اي وزل ج عيز فعزال
روسداي شهرسزدان روانتزر ( 9597ن زر) ،حزدول 97
لرصد بيكار هتدند و اي ميان شزالالن روسزداي ايز
شهرسدان 71 ،لرصد لر بخش ورزاوري  15 ،لرصزد
لر بخززش خززدما و  00لرصززد لر بخززش صززنع
مرغول به فعادي هتدند (مروي ومار ايران.)0937 ،
روش تحقیق
با توجه به تاتيمبند تحاياا ع ز بزه دحزاظ
ماهي و روش ،پاوهش حاير به دحاظ ماهي اي نزو
تحاياا واربرل و به دحزاظ روش اي نزو تحايازا
توصي  -تح ي اس وزه بزا روش پي ايرز انجزام
گرفدززه اسزز  .بززه دحززاظ يمززان  ،پززاوهش حايززر
تكماطع بوله وزه لر بزاي يمزان اسز ند  0937تزا
اواخززر وبززان  ،0935انجززام گرفدززه اسزز  .محززدول
جغرافياي مطادعزۀ حايزر حزوي سياسز شهرسزدان
روانتر بزوله وزه شزامل  090ناطزۀ روسزداي اسز .
جامع زۀ ومززار پززاوهش را ه ززۀ سرپرسززدان خززانوار
روسززداي شهرسززدان روانتززر ترززكيل م ز لهززد وززه
براسا وخري ومار و ابالعا مروي ومار ورور ،تعدال
ونها  7779ن ر بولهاس  .با توجه به محزدولي هزا
ماد و يمان پيشرو ،محااان والر به بررس نظرا و
ليدگاهها ه ۀ سرپرسدان خزانوار روسزداي نيزوله و
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با اسد اله اي جدول بارت و ه كزاران (097 ،)1110
ن ر اي ونها را بهعنوان ن ونۀ ومار لر نظر گرفدزهانزد.
ابيار اص پاوهش ،پرسرنامۀ محا سزاخده بزول وزه
رواي ز (رواي ز صززور ) ون بززا مراجعززه بززه اس زدالان
لانرززگاه و وارشناسززان مربوبززه و اع ززال نظززرا و
اصززالحا ونهززا ،مززورل تأييزد وززرار گرفز  .لرجهز
بررس پاياي ابيار مورل اسد اله ،يك مطادعزۀ راهن زا
با تعدال  91پرسرنامه لر روسدا بياشزوش (اي توابزع
شهرسدان جوانرول) انجام گرف  .يري ود ا ورونياخ
محاسززيهشززده بززرا بخززشهززا مخد ززف پرسرززنامه
(جدول  ،)9حاو اي واب ي اعد ال بزاال ابزيار مزورل
اسد اله بول .محاازان لرجهز توييزع پرسرزنامه بزا
توجه به تعدال روسداها شهرسدان روانتر ،با اسد اله
اي ن ونززهگيززر بياززها چندمرح ززها بززا اندتززاب
مدناس بزه توييزع پرسرزنامههزا لر محزدول مزورل
مطادعه اودام ورلهاند .به ايز صزور وزه بزا لر نظزر
گرفد لهتدانها شهرسدان بهعنوان بياا اصز ،
لر الامززه بززا لر نظززر گززرفد بني زانهززا جغرافي زاي
(فاص ه ،معير  ،ج عيز و )...تعزدال اي روسزداها را
(لر مج و  17روسدا) بهعنوان ن ونه اندخاب وزرله و
لرنهاي با اسزد اله اي روش احد زاد سزاله لر ميزان
سرپرسدان خانوار روسداها هزدف ،اوزدامبزه تك يزل
پرسرنامه وزرلهانزد (جزدول  .)0بزه منظزور تجييزه و
تح يل لالهها ،مدناس با اهزداف پزاوهش ،اي جزدول
توييع فراوان  ،ويمونها و ومارهها ت تزك ن ونزها ،
يري تغييرا  ،تح يل واريزانس ( )ANOVAو تزوو
لر نرمافزيار  SPSSو بزه منظزور ترسزيم نارزۀ توييزع
فالاي اي نرمافيار  GISاسد اله شدهاس .

ارزیابی پایدار زیست محیطی و بررسی توزیع فضایی ان در سکونتگاههای روستایی استان کرمانشاه
جدول  :1ضریب آلفای کرونباخ شاخصهای پایداری زیستمحیطی در روستاهای شهرستان روانسر
ود ا
ييرشاخص
شاخص
ييرشاخص
شاخص
ورونياخ
فراوان گونهها گياه
باف خاك
فراوان گونهها جانور
 1/579تنو ييتد
فرسايش خاك
خاك
شكار حيوانا وحر
حاص خيي خاك
برخورل وانون با شكارچيان
حجم وب موجول برا فعادي لر بخش وراوري
فعادي سايمانها ييت محيط ليرلودد
تنو منابع وب
وواني و
برخورل وانون با وطعونندگان لرخدان
تغييرا فص منابع وب
ماررا ،
برحها و
1/510
منابع وب
اجرا برحها وبخييلار
سهود لسدرس به منابع وب
سايمانها
اجرا صحيح وواني ح اي اي مراتع
اسد ال بهينه اي منابع وب
ييت محيط
حالور فعال جنگ يانان و پرسنل سايمان ح اظ اي
خركشدن چاهها و چر هها
محي ييت لر سطح منطاه
تراوم جنگل
اسد اله اي س وم شي ياي
تراوم مراتع
اسد اله اي وولها شي ياي
تيديل مراتع و جنگلها به ساير واربر ها
اسد اله اي وولها ارگانيك
وتشيلن جنگلها و مراتع
رعاي تناوب يراع
 1/970جنگل و مرتع
وراوري
تناس بي لام و مرتع
ويشورلن يمي ها يراع
ورقبند مراتع
وتشيلن باايا محصوال يراع
اسد اله اي چوب لرخدان جنگ برا ساخ متك ،
اسد اله اي سيتدمها تح فرار
پخ وپي و تهيۀ يلال
مييان احيا مراتع و جنگلها
رعاي اصول شخمين
برگيار وال ها ومويش  -ترويج لر ارتياط با اه ي
رهاورلن يباده لر محي روسدا
محي ييت
بهداش
ترويج لانش بوم لر ارتياط با نحو برخورل با محي بييع
ويعي سيتدم لفع فايالب روسدا
ومويش
1/959
و سالم
ارائۀ مطاد مرتي با محي ييت به لانشومويان
تخ يۀ يبادهها لر محي بييع خارج اي روسدا
محي ييت
محي
ج توجه روسداييان به مركال ييت محيط
وتشيلن يبادهها
فعادي انج ها و تركلها ح ظ محي ييت
سالم و بهداش منابع وب
اسد اله اي منابع انرژ پاك (انرژ خورشيد ،
گرلوليار موجول لر هوا
بال و)...
هوا
ودولگ صوت
اسد اله اي ماشي وال فرسوله
انرژ

اسد اله اي مصادح ساخد ان مناس برا
ج وگير اي هدررفد انرژ

99
ود ا
ورونياخ
1/905

1/537

1/900

1/593

1/310

مييان ابدال روسداييان به بي ار ها تن ت

1/579

اسد اله اي سوخ ها فتي
اسد اله اي مصادح بوم لر ساخ متك

مأخذ :يافدهها تحاي 0935 ،
جدول  :4نحوۀ توزیع پرسشنامهها در بین روستاهای شهرستان جوانرود
نام لهتدان تعدال خانوار تعدال روسدا پرسرنامۀ توييعشده
10
3
507
وور و عه
01
9
131
منصوروواي
95
10
0000
بدر
90
91
307
لود وبال
97
13
0150
يادووب
09
97
0051
حت وبال
097
090
7779
مج و
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روسداها ن ونه
0
1
7
0
7
7
17

اسام روسداها ن ونه
وور و عه ،بن ه ،شيانكاره و چر هميران
و عهگاه و چالنه
بدروبال ،بناوچ ،خراجيان ،صالقوبال و سرلم
لود وبال ،وره ،شانرش و لهسرخ
يادووب ،نهراب  ،سياهسياه ،نوروده و وندوده
حت وبال ،وان شريف ،يري چاا ،خرموبال ،والهويول ،ع روبال
17
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یافتههای پژوهش
 ویژگیهای شخصی پاسخگویانندززايج بررس ز ويززعي سززن پاسززخگويان نرززان لال
ميانگي سن سرپرسدان خانوار  07/7سال بولهاسز و
لر اي ميان ،جوانتري و مت تري پاسخگو بهترتيز
 03سال و  51سال بولهاسز  .يافدزههزا پزاوهش لر
ارتياط با ويعي تحصزي پاسزخگويان نرزان لال 09
لرصد پاسخگويان ب سوال 10 ،لرصد لارا تحصزيال
ابدززداي و نهالزز  13 ،لرصززد راهن ززاي  17 ،لرصززد
مدوسززطه و  00لرصززد لارا تحصززيال لانرززگاه
بولهاند .ه ني ندايج پاوهش لر ارتيزاط بزا ويزعي
شغ پاسخگويان نران لال  09/0لرصزد اي روسزداييان
مورل مطادعه لارا شزغل اصز ورزاوري  -لامزدار ،
 19لرصد بيكزار 09/1 ،لرصزد وزارگر 5 ،لرصزد لارا
شغل لودد و بايزه لر سزاير مرزالل ماننزدِ راننزدگ ،
مغايهلار و ...مرغول به فعادي هتدند.
به منظزور بررسز ويزعي پايزدار شزاخصهزا
ييتزز محيطزز لر روسززداها شهرسززدان روانتززر ،اي
ويمون  tتكن ونها و جدول توييع فراوان اسد اله شد
(جدول  7و  .)7ندايج ويمون  tتكن ونزها (بزا لر نظزر
گرفد عدل  9بهعنوان مينا) نران م لهزد لر بزي 01
شاخص ييت محيط مورل بررس  ،سه شاخص خاك،
وب و هوا بهترتي با ميزانگي  9/00 ،9/97و  ،0/17لر
ويعي وابلويزود وزرار لارنزد و ليگزر شزاخصهزا

ييت محيط پزاوهش بزا ميزانگي و دزر اي عزدل ،9
لارا ويعي مناسي ورار ندارند .ندايج جزدول توييزع
فراون نيي ميي اي مط اسز وزه توييزع لالههزا
مربززوط بززه پاي زدار سززه شززاخص خززاك ،وب و هززوا،
بهگونها اس وه سه شاخص مذوور نتزي بزه ليگزر
شززاخصهززا پايززدار ييتزز محيطزز  ،لر ويززعي
مناسززي وززرار لارل .ه نززي ندززايج اودويزز بنززد
شاخصها پايدار ييت محيطز لر سزكوندگاههزا
روسداي شهرسدان روانتر با اسزد اله اي ومزار يزري
تغييرا نران م لهد سزه شزاخص هزوا ،خزاك و وب،
بززهترتيزز بززا يززراي  1/193 ،1/071و  ،1/131لر
رتيهها اول تزا سزوم و سزه شزاخص ييتز محيطز
انرژ  ،تنو ييتد و جنگزلهزا و مراتزع بزهترتيز بزا
يراي  1/779 ،1/099و  ،1/773لر رتيههزا هرزدم
تززا لهززم وززرار گرفدززهانززد و بززهعيززارت ناپايززدارتري
شاخصها ييت محيط لر محزدول مزورل مطادعزه
هتدند .لر ايز ميزان ،ع ز اصز ويزعي نامتزاعد
شاخص جنگلها و مراتع را مز تزوان بزه اجزرا بزرح
ور باغها لر اراي شي لار نتي لال وه بزهواسزطۀ
ون وت عظي ز اي مراتزع شهرسزدان روانتزر را بزه
ور باغها بالام اخدصاص لالهاند.
 بررسی وضعیت شاخصهای پایداری زیستمحیطیدر روستاهای شهرستان روانسر

جدول  :5نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای بهمنظور بررسی وضعیت شاخصهای پایداری زیستمحیطی
Test Value = 3
اخدالف بافاص ه 37لرصد
شاخص
اخدالف اي
سطح
لرجۀ
ميانگي
t
ميانگي
معنالار
ويال
حد باال
حد پايي
خاك
وب
وراوري
بهداش و سالم محي
انرژ
تنو ييتد
وواني و ماررا  ،برحها و
سايمانها ييت محيط
جنگلها و مراتع
ومويش محي ييت
هوا
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7/10
1/07
1/97
-7/91
-07/07
-3/70

090
090
090
090
090
090

1/111
1/191
1/117
1/111
1/111
1/111

9/97
9/00
1/9
1/79
0/3
1/07

1/977
1/007
-1/111
-1/975
-0/13
-1/909

1/10
1/10
-1/99
-1/09
-0/11
-0/10

1/05
1/15
-/17
-1/17
-1/37
-1/75

-09/09

090

1/111

1/01

-1/930

-0/11

1/57

-00/93
-11/00
17/59

090
090
090

1/111
1/111
1/111

1/10
0/39
0/17

-1/399
-0/10
0/17

-0/00
-0/00
0/07

1/91
-1/30
-0/97
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جدول  :6نتایج حاصل از جدول توزیع فراوانی بهمنظور بررسی وضعیت شاخصهای پایداری زیستمحیطی

خي

شاخص

وم

وم

مدوس

ييال

ييال ميانگي

خي

انحراف معيار يري تغييرا

خاك

01/0

11/5

10

97/9

7/7

9/97

1/911

1/193

وب

0/0

15/7

90/3

90/7

0/3

9/00

1/305

1/131

وراوري

7/7

90/0

00/9

00/0

7/7

1/9

1/370

1/901

بهداش و سالم محي

7/7

19/9

71/9

00

7/9

1/79

1/531

1/911

انرژ

01/7

91/7

9

07/0

7/7

0/3

1/303

1/099

01/5

09/0

10/0

07/1

0/7

1/07

0/093

1/779

17/1

97/3

10/9

01/0

7

1/01

1/311

1/099

07/7

03/7

10/7

01/9

0/7

1/10

0/017

1/773

01/9

99/7

15/5

09

7

0/39

1/799

1/900

1/9

9

11/0

97/9

91

0/17

1/701

1/071

تنو ييتد
وواني و ماررا  ،برحها و
سايمانها ييت محيط
جنگل و مرتع
ومويش محي ييت
هوا
مأخذ :يافدهها تحاي 0935 ،

 بررسی وضعیت کلی پایداری زیستتمحیطتیدر روستاهای شهرستان روانسر
پززس اي بررسزز ويززعي پايززدار شززاخصهززا
ييت محيط لر سكوندگاهها روسزداي شهرسزدان
روانتر ،به منظور ارائۀ ن اي و اي ويزعي پايزدار
ييتزز محيطزز لر محززدول مززورل مطادعززه ،ه ززۀ
شاخصها پاوهش با هم تروي شده و با اسد اله اي
ع يا شاخصساي  ،شاخص پايدار ييت محيط
لرس شد .بزا توجزه بزه اينكزه ندزايج حاصزل نرزان
مز ز لهزززد (جزززدول  5و  ،)9اي نظزززر  59/0لرصزززد
پاسخگويان پايدار ييت محيطز لر سزطوح بتزيار

يعيف ،يعيف و مدوسط وزرار لارل و ميزانگي و ز
پايدار ييت محيط (ميانگي =  )1/79و در اي حزد
مينا اس ؛ بنابراي مز تزوان چنزي عنزوان وزرل وزه
ويعي و پايدار ييت محيط لر سكوندگاههزا
روسداي شهرسزدان روانتزر لر سزطح مناسزي وزرار
ندارل .لديل اي امر را م تزوان بزه ويزعي نامناسز
شاخصها تركيللهنده پايدار ييت محيطز لر
روسززداها شهرسززدان روانتززر ،ايج ززه :جنگززلهززا و
مراتع ،تنو ييتد  ،انرژ  ،وواني و ماررا  ،برحها و
سايمانها ييت محيط و ...نتي لال.

جدول  :9بررسی وضعیت پایداری زیستمحیطی در روستاهای شهرستان روانسر

پايدار ييت محيط

سطح

فراوان

لرصد

بتيار يعيف

91

05/9

05/9

يعيف

57

00/0

79/0

مدوس

95

11

59/0

ييال

15

00/7

39

بتيار ييال

09

5

011

097

011

ول
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لرصد فراوان تج ع
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جدول  :8بررسی وضعیت پایداری زیستمحیطی در روستاهای شهرستان روانسر با استفاده از آزمون  tتکنمونهای

مينا ويمون9 -
پايدار
ييت محيط

t

لرجۀ
ويال

معن لار

ميانگي

اخدالف اي ميانگي

090

1/111

1/79

1/971

-00/100
مأخذ :يافدهها تحاي 0935 ،

 بررسی تفاوت مکانی پایداری زیستمحیطی درسکونتگاههای روستایی شهرستان روانسر
پزززس اي مرزززخصشزززدن ويزززعي و ز ز پايزززدار
ييت محيط لر محدول مورل مطادعزه ،سزؤال اصز
وابل برح ،اي اس وه ويا ه ۀ روسزداها شهرسزدان
روانتر به دحاظ پايدار ييت محيط لر يك ويزعي
ورار لارند؟ و بهعيزارت ليگزر ويزا ه زۀ سزكوندگاههزا
روسززداي شهرسززدان مززذوور بززه دحززاظ پايززدار
ييت محيط لر ويعي نامناسي وزرار لارنزد؟ بزرا
يافد پاسخ منطا برا سؤال فوق ،محااان با اسد اله
اي ويمون تح يل واريزانس و بزا گزروهبنزد روسزداها
شهرسدان روانتر لر واد شش لهتدان ،بزا اسزد اله اي
ويمون تح يل واريانس ( )ANOVAبهبررس ت او بزي

فاص ه اب ينان لر سطح  37لرصد
حد پايي

حد باال

-1/009

-1/900

لهتززدانهززا شهرسززدان روانتززر بززه دحززاظ پايززدار
ييت محيط پرلاخدهاند .ندايج نران م لهد (جزدول
 )3ت او بي لهتدانها شهرسدان روانتر بزه دحزاظ
پايدار ييت محيطز لر سزطح  33لرصزد اب ينزان
معنززالار اس ز  .بززهعيززارت ليگززر ،بززي لهتززدانهززا
شززشگانززۀ شهرسززدان روانتززر ،بززه دحززاظ پايززدار
ييت محيط  ،ت او و ناه گون وجول لارل ،امزا تنهزا
با اسد اله اي تح يل واريانس ن توان مرخص ورل وزه
اي ت او ها بي ودام يك اي گروهها اس ؛ بنزابراي لر
ايزز مطادعززه بززرا مرززخصشززدن اخززدالف بززي
لهتدانها مورلمطادعه اينظر پايدار ييت محيطز ،
اي ويمون توو نيي اسد اله شد (جدول .)01

جدول  :9نتایج تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت بین دهستانهای شهرستان روانسر به لحاظ پایداری زیستمحیطی

شاخص
پايدار
ييت محيط

واريانس

مج و مربعا

لرجۀ ويال

ميانگي مربعا

بي گروه

05/770

7

9/700

لرونگروه

7/073

053

1/113

11/509

090

مج و
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ندايج ويمون توو نران م لهزد (جزدول  )01شزش
لهتززدان شهرسززدان روانتززر بززه دحززاظ پايززدار
ييت محيط  ،لر سه سطح گروهبند شدهاند .به اي
صور وه سه لهتدان لود وبال ،حت وبال و يادزووب
به ترتي با ميانگي رتيزها  1/050 ،1/970و 1/170
لر سطح اول وزرار گرفدزهانزد .لر واوزع سزه لهتزدان
مذوور نتي به ليگر لهتدانها شهرسزدان روانتزر
لر جايگاه نامناسي ورار لارند .ه ني ندزايج نرزان
مز لهززد لهتززدان بززدر بززا ميزانگي رتيززها 1/505

F
010/900

سطح معن لار
1/111

لرسطح لوم (شزراي بهدزر نتزي بزه سزطح اول و
شراي بدتر نتي به سطح سوم) ورار گرفده اسز و
لو لهتدان منصزوروواي و وزور و عزه بزهترتيز بزا
ميانگي رتيها  9/09و  ،9/90لر سزطح سزوم وزرار
گرفدهاند .لر اي ميان م توان چني عنوان وزرل وزه
به دحاظ پايدار ييت محيط لر شهرسدان روانتزر،
لهتدان لود وبال و وور و عه بهترتي ناپايدارتري و
پايدارتري لهتدان هتدند.
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جدول  :39نتایج آزمون توکی برای گروهبندی دهستانهای شهرستان روانسر
به لحاظ پایداری زیستمحیطی

لهتدان

تعدال

لود وبال
حت وبال
يادووب
بدر
منصوروواي
وور و عه
مأخذ :يافدهها تحاي 0935 ،

90
09
97
95
01
10

نمتتایش فضتتایی پایتتداری زیستتتمحیطتتی در
سکونتگاههای روستایی شهرستان روانسر

لر الامززه بززهمنظززور ن ززايش فالززاي پايززدار
ييت محيط لر سزكوندگاههزا روسزداي محزدول
مورل مطادعه ،ندايج به لس ومزده وارل نزرمافزيار GIS
شد .ندايج نران م لهد (شكل  )1ن ا و حاوم بر
سطح جغرافياي شهرسدان روانتر بزه دحزاظ پايزدار
ييت محيط  ،سطوح پايدار يعيف اس  .ه ني
ندايج نران م لهد به دحاظ پايزدار ييتز محيطز
بهاسدثنا سكوندگاهها روسزداي واوزع لر شز ال و
ش اللرب شهرسدان روانتر (بخش شاهو وزه شز ال
لو لهتدان وور و عه و منصوروواي م شزول) وزه لر
ويعي وابلويود ورار لارند ،بايۀ متاح شهرسدان
روانتززر بززهويززاه وتزز جنززوب و جنززوبشززرو و
جنوبلرب ون ،به دحاظ پايزدار ييتز محيطز لر
ويعي نامناسي ورار لارند .اي لاليل اص ايز امزر،
م توان به موارل يير اشاره وزرل -0 :اجراشزدن بزرح
ور باغ ها لر بخش مروي شهرسدان روانتر (شامل
شش لهتدان بدر ،حت وبال ،لود وبال و يادووب) وزه
ب ون سطح گتدرلها اي مراتع ييزر پوشزش ورز
لرخدان بالام رفده و به يمزي هزا ورزاوري ادحزاق

معنالار بياا لر سطح ود ا 1/17
9
1
0
1/970
1/050
1/170
1/505
9/09
9/90

شدهاند  -1معيرز لادز سزكوندگاههزا روسزداي
بخش مروي بخش وراوري بهوياه يراع اس وزه
بهواسطۀ ون فرار وابلتوجه بر منزابع وارل مز شزول
 -9بهواسطۀ لشد بزولن منطازه و تعزدل روسزداها
واوع لر بخش مروي  ،ج عي ييال لر ون اسزدارار
يافدززهانززد وززه بززهواسززطۀ ون نيززي فرززار بيرززدر بززر
محي ييت منطاه وارل شدهاس و . ...اي لاليل اص
ويززعي وابززلويززول ييتز محيطز سززكوندگاههززا
روسززداي واوززع لر ش ز ال و ش ز اللرب ز شهرسززدان
روانتر (بخش شاهو) م توان به موالر يير اشاره وزرل:
 -0تعدال نااط روسداي وم و بهتيع ون ج عيز وزم
بخززش شززاهو و وززدر تخريزز و دززر ج عيزز ،
 -1صع ادعيوربولن منطاه و بكر ماندن وت ييال
اي مراتع و جنگزلهزا ون  -9اتكزا معيرز ال ز
روسداييان به بخش خدما بهواسطۀ ورول تعدال ييزال
گرلشگران به منطاه و لرنديجه فرار و دزر بزه بتزدر
محي بييعز  -0پدانتزيل بزاال منطازه بزهدحزاظ
پوشش جنگ و مرتعز  -7اجرانرزدن بزرح ورز
باغهزا لر بخزش شزاهو  -7اتكزا بزه مصزادح بزوم لر
ساخ وسايها و. ...
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شکل  :2نمایش فضایی پایداری زیستمحیطی در سکونتگاههای روستایی شهرستان روانسر

مأخذ :يافدهها تحاي 0935 ،

( )0993لربززار بررس ز ناپايززدار ييت ز محيط ز لر

نتیجه
تحا توسعۀ پايدار لر سكوندگاههزا روسزداي لر

سكوندگاه روسداي سيتدان و بيا و ه كاران ()0931

توسزعۀ

لرخصوص ح اظ محي ييت و مديري منابع خاك

گرو پايدار محي ييت بهعنوان بتزدر اصز

پايدار اس  .نختدي و مهمتري گام لرراسزدا تحاز

روسداي لر ايران ه تو اس ؛ بنابراي چني ويزعيد

پايززدار ييتزز محيطزز  ،تييززي ويززعي پايززدار

ينگ هردار برا برنامهرييان و متزئوالن شهرسزدان

ييتز محيطز و شزاخصهزا ترزكيللهنززد ون لر

روانتر و ساير شهرسدانها ه جوار ،ايج ه :جزوانرول،

سكوندگاهها روسداي اسز  .شزواهد نرزان مز لهزد

لاالهززو ،پززاوه ،واميززاران و ...اسز وززه بززه دحززاظ اوثززر

ع ز رلززم اه يز ح ززظ پايززدار ييتز محيط ز لر

پارامدرهززا محيط ز و انتززان وززه مرززابه شهرسززدان

سكوندگاهها روسداي  ،مطادعا اندو لر ايز يمينزه

روانتر هتدند ،اس .

انجززام گرفدززه اسز  .ندززايج پززاوهش حايززر نرززان لال

ه انبوروه بري ان و اصغر د جان ( )0993و

پايدار ييتز محيطز لر محزدول مزورل مطادعزه لر

عنابتدان و ختروبيگ ( )0930لر مطادعا خول بزه

ويعي مناسي ورار ندارل و ال

شاخصها پايدار

ت او بي سكوندگاهها روسداي به دحزاظ پايزدار

ييت محيط لر سزكوندگاههزا روسزداي شهرسزدان

ييت محيط لر شهرسدانها سيتزدان و و يجزان

روانتر لر ويعي ناپايدار ورار لارند .ندزايج بزهلسز

اذعان ورلهاند ،ندايج پاوهش حاير نيي نران لال بزي

ومززده بززا يافدزۀ پززاوهش بري ززان و اصززغر د جززان

سكوندگاهها روسداي محدول مورل مطادعه به دحاظ
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پايدار ييت محيط ت او معنالار وجول لارل .لر

ترززوي روسززداييان بززه اسززد اله اي مصززادح بززوم لر

مج ززو ندززايج پززاوهش نرززان لال بيرززدر متززاح

ساخ و ساي منايل متكون (با توجه بزه ه خزوان و

شهرسدان روانتر را ناپايدار ييت محيطز پوشزش

سايگار بزاال مصزادح بزوم لر ماايتزه بزا مصزادح

م لهد و لرصور الامۀ ايز ويزعي  ،بتزدر اصز

جديززد سززاخد ان بززهويززاه لر برابززر سززرما و گرمززا)،

توسعۀ پايدار روسداي لر شهرسدان روانتر و ه ني

برگيار لورهها ومويش ح اظ

اي محي ييت لر

شهرسدانها مرابه ،با تهديدها جزد تزر مواجزه

ميان روسداييان ،ترويج فرهنگ اسد اله اي انزرژ هزا

خواهنزززد شزززد .لرراسزززدا ل يزززه بزززر مرزززكال

پاك لر نواح روسداي با تخصيص يارانهها وارومزد

ييتز محيطز سززكوندگاههزا روسزداي شهرسززدان

و ،...اي پيرنهالها ع يات پاوهش حاير بزهمنظزور

روانتر ،بايد لر برنامهريي ها وت ه ۀ ابعال بييعز

تاوي ز پايززدار ييت ز محيط ز لر سززكوندگاههززا

و انتان محزي ييتز

(بييعز ماننزد :منزابع وب و

خاك ،هوا ،جنگلها و مراتع و انتزان ماننزد :ومزويش

روسداي شهرسدان روانتر اس .
ه ني با توجه به اينكه فار اودصال روسداييان

محي ييت  ،وواني و ماررا محي ييت  ،بهداشز

لارا رابطۀ متداي

محي ييت و )...بهصور يكپارچه و منتجم لر نظزر

(شرف نيا و مهدو حزاجي وي  ،)0931 ،بهيزول ويزعي

گرفدززه شززول؛ چراوززه بززهواسززطۀ ارتيززاط ينجيززروار و

اودصال روسداييان شهرسدان روانتزر -وزه براسزا

لرهمتنيد عوامل ييت محيط بزا يكزديگر ،تخريز

متدندا مروزي ومزار لر سزال  0937لارا ويزعي

يك شاخص ييت محيط مز توانزد يمينزۀ تالزعيف

نامتاعد به دحاظ لرومد و اشدغال هتدند -اي بريز

ليگر شاخصها ييتز محيطز و لرنهايز

تهديزد

ساير شاخصها توسعۀ پايدار را فراهم ونزد .بزا ايز
وجول لرراسدا پايدار ييت محيط سكوندگاهها
روسداي شهرسدان روانتر بهيول ويعي

شاخصها

با تخري محزي ييتز اسز

توسعۀ وزاروفرين و گرلشزگر  ،مز توانزد بزهعنزوان
راهكار مؤثر به منظور مااب ه با فرار بر محي ييتز
و لرنديجه تاوي

پايدار ييت محيط لر محزدول

مورل مطادعه مطرح شزول .نگارنزدگان بزرا توسزعه و

جنگززلهززا و مراتززع ،تنززو ييتززد  ،انززرژ  ،وززواني و

تك يل هرچهبيردر مويو مطادعۀ حاير لوعنوان يير

ماززررا  ،بززرحهززا و سززايمانهززا ييت ز محيط ز و

را برا پاوهشها وينده پيرنهال م لهند:

ومويش محي ييت  ،بايد لر اودويز برنامزهريزي هزا

ز تدوي ادگو بوم توسعۀ پايزدار محزي ييتز لر

وززرار گيرنززد .م انع ز اي اجززرا بززرحهززا مخززرب

سكوندگاهها روسداي

ييت محيط ايج ه تغيير وزاربر مراتزع ،برخزورل

ز شناساي پروژهها ع يات پايدار ييت محيط

وابعانه بزا شزكارچيان پرنزدگان و حيوانزا وحرز ،

لر سكوندگاهها روسداي .
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