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چکیده
شناسایی عوامل بحرانآفرین و نقاط بحرانی ،سپس برنامهریزی هزا زم بزهمنظزور کنتزر و
حذف بحرانها گا مهمی در پایدار نقاط روستایی اسزت ام ایزنرو در پزووه

حارزر بزه

دنبا شناسایی عوامل بحرانآفرین (طبیعزی و انازانیو و تعیزین ناپایزدارترین نقزاط روسزتایی
بخ

خاوومیرآباد هاتیم تا به شناختی جامع ام ورع موجود پایدار روستاها بخ

ام ذهنینگر جهت برنامهریی  ،کنتر بحرانها و حرکت به سمت پایدار

به دور

دست یابیم نزو

تحقیق کاربرد و به لحاظ روش توصیفی  -تحلیلی است بهمنظور اولویتبند ناپایزدارترین
روستاها ام الگو تحلیل سلاله مراتبزی (AHPو و ام آممزونهزا رگرسزیون خیزی ،تحلیزل
واریانس یکطرفه و کروسکا والیس و نر افیارهزا  Excel،Expert choiceو SPSSجهزت
آممون فرریات بهره گرفته شده است نتایج محاسبات نشان میدهند که ام  71روستا منیقزه
مورد میالعه  71درصد در سیح پایدار بزالقوه (بزازو 11،درصزد نیمزه پایزدار و  11درصزد
ناپایدار یا بحرانی میباشند و مهمترین دزیل ناپایدار روستاها بخز  ،وجزود بحزرانهزا
اقتصاد و اجتماعی است همچنین بین مییان پایدار روستاها و تعداد جمعیت آنها رابیها
معنیدار وجود دارد؛ بهگونها که رریب بتزا  265نشزان ام همبازتگی میلزو

و قابلیزت

پی بینی مییان پایدار بهواسیه عامل جمعیت دارد با توجه به اینکه بیشتر روستاها در طبقزه
شکننده و آسیبپذیر نیمهپایدار جا گرفتهاند ،میبایات برنامهریی ها آتی با دید جزامع،
سیاتمی و محتاطانه متناسب با نو بحران و قابلیتها این دسزته ام روسزتاها جهزت حزذف
بحرانها و حرکت این روستاها در مایر پایدار صورت گیرد
کلیدواژهها :پایدار  ،بحران( AHP،تحلیل سلاله مراتبیو ،بخ

 2نویانده مائو 53721232272

خاوومیرآباد
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شماره شانیدهم

 .4مقدمه
در هیاره سو هدف اصلی ام برنامهها توسعه تحقق پایدار است ،پایزدار یزک مکزان در گزرو ایزن واقعیزت
انکارناپذیر یعنی شرایط میلو محییی ،اقتصاد و اجتماعی است (ماهد و نجفی13:2791،و بر این مبنا ممزانی کزه
محیط طبیعی یک مکان دارا شراییی ناپایدار (ملیله ،سیل و و میباشد یا محیط اجتماعی آن با انوا بحرانهزا (فقزر،
بیکار و و روبرو است ،پایدار میار نمیگردد قدر مالم پایدار فضا روستایی نیی بهعنوان یک سیازتم ام ایزن
قاعده ماتثنی نیات وجود بحرانها طبیعی و اناانی در نقاط روسزتایی موجزب وقفزه در رونزد توسزعه و تکامزل
اجیا این سیاتم میشود و در عملکرد کل نظا ناباامانی به وجود میآید که ناپایدار سزکونتگاههزا روسزتایی را
به دنبا دارد (رروانی15:2796،و همچنان که روسزتاها میزاد را مزیبینزیم حتزی بزا وجزود اسزتقرار تأسیازات و
خدماتی که با کلی هیینه ساخته شدهاند؛ بام هم با کزاه

جمعیزت و تخلیزه مواجزهانزد ،ریشزه ایزن امزر را بایزد در

بحرانها طبیعی (سیل و ملیله و و در واقع پایین بودن تحمل و ظرفیزت محزیط طبیعزی در نگهداشزت جمعیزت و
فعالیتها دانات (آسای 71:2792،و در مقابل نیی روستاهایی وجود دارنزد کزه نابازامانیهزا اقتصزاد  -اجتمزاعی
چون :بیکار  ،فقر ،نرخ پایین رشد جمعیت و نیی همانند سد در برابر پایزدار آنهزا عمزل مزیکنزد و اعتبزار آن
مکان را کم رنگ مینمایند و درنهایت موجب تخلیه و به دنبا آن نابود منابع طبیعی میگردنزد؛ بنزابراین جوامزع در
معرض فشارها ناشی ام تغییرات محییی و اقتصاد – اجتماعیاند (آدامزو2 :1557،2و کزه ایزن تغییزرات و فشزارها
میتوانند موجب ایجاد بحرانها و درنتیجه ناپایدار مکانها شوند
تحقق پایدار ممانی است که فضا روستایی ام بحرانها طبیعی و اقتصاد  -اجتماعی مصون باشد بزهگونزها
که هم محیط طبیعی و هم جامعه روستایی در شراییی میلو در تعامل با یکدیگر عمل نماینزد یکزی ام راهکارهزا
مهم تحقق این امر ارمیابی جامع ورع موجود پایدار سکونتگاهها روسزتایی اسزت ،تزا رهیافزت ایزن رویکزرد در
مرحله او شناسایی نقاط بحرانی و عوامل بحرانما و سپس کنتر بحرانها طبیعی و اناانی موجود روسزتاها جهزت
تحقق پایدار و بقا آنها باشد همین امر موجزب شزده کزه امزرومه در متزون توسزعه و برنامزهریزی روسزتایی ام
واژههایی چون تشخیص ،سنج

و ارمیابی همهجانبه ورع موجود بازیار یزاد شزود (افتخزار 295:2793،و در ایزن

راستا میتوان به چندین میالعه صورت گرفته در عرصه بینالمللی و داخلی اشاره نمود
اومان 1و همکاران (1521و در مقالها با عنوان ارمیابی پایدار اجتماعی به دنبزا تعیزین شاخصزههزا پایزدار
اجتماعی هاتند ،درنهایت به دنبا تعیین شاخصهها پایدار اجتماعی با استفاده ام بررسزی منزابع مختلز  ،ارمیزابی
آنها را با توجه به پیچیدگی و چند بعد بودن دشوار داناته و استفاده ام مد ها تصمیمگیزر چنزد معیزاره را تنهزا
راه حل میلو میدانند
1 Adamo
2 Omann

سا چهار
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یگیت کانالر1525( 2و در پووهشی با عنوان توسعه مد ارمیابی پایدار در نواحی سزاحلی اسزترالیا بزا اسزتفاده ام
مد ( SILENTمخف  :پایدار میرساختها ،کاربر ممین ،محیطمیات و حمزلونقزلو بزه سزنج

پایزدار بزا

استفاده ام معیارها مذکور پرداختهاند پس ام تعیین شاخصهها در هر یزک ام ابعزاد چهارگانزه و ومن دهزی و نرمزالیی
کردن آنها با بهرهگیر ام تکنیک دلفی و تحلیل عاملی با توجه به ارمشهزا بزه دسزت آمزده در سیازتم اطالعزات
جغرافیایی نواحی شهر منیقه مورد میالعزه را در پزنج طبقزه خیلزی کزم تزا خیلزی میزاد (2-5و ام لحزاظ پایزدار
طبقهبند نمودند
محمدخانی و سلیمانیان (2735و در تحقیقی با عنوان :نق

برنامزهریزی روسزتایی و مزدیریت بحزران در کزاه

مخاطرات طبیعی که بهصورت کتابخانها و بهرهگیر ام نتایج مقازت و کنفرانسها صزورت گفتزه اسزت ،بزر نقز
برنامهریی ها دقیق و حاا شده برا تأمین و حفظ شزرایط ایمزن روسزتا و در نظزر گزرفتن شزرایط و خیزرات
محیط طبیعی در برنامهریی ها روستایی تأکید میکنند (محمدخانی و سلیمانیان2:2735،و
بریمانی و لقمجانی (2793و در پووه

دیگر تحت عنوان تعیین شدت ناپایدار میاتمحییی سزکونتگاههزا

روستایی سیاتان با استفاده ام مد ارمیابی چند معیاره سعی کردهاند که با روش پیمایشزی  252روسزتا منیقزه را بزا
مد ارمیابی چند معیاره در سیاتم اطالعات جغرافیایی ام لحاظ شدت ناپایدار میاتمحییی اولویتبنزد نماینزد
نتایج تحقیق مؤید این میلب است که مییان ناپایدار در  29 9درصد روسزتاها کزم یزا متوسزط و در  9211روسزتاها
شدید یا بایار شدید میباشد و در آخر نیی پیشنهاد میدهند که بزرونرفزت ام ایزن ورزعیت بحرانزی در گزرو اتخزاذ
برنامهها و راهبردهایی فور متناسب با عوامل بروم ناپایدار میاتمحییی روسزتاها منیقزه مزیباشزد (بریمزانی و
لقمجانی213:2793،و
واژه پایدار در ابتدا برا جنگلها و محافظت ام آنها در کتابی 1که توسزط هزانس کارلیکزارلویتی (2327و نوشزته
شد ،بکار رفت و به معنی جلوگیر ام بهرهبردار بی

ام توان جنگل و نگرانی در ارتبزاط بزا نگهزدار منزابع بزرا

آیندگان بود و در ادامه این واژه در آثار و نظریات مالتوس (کولمن ,7173 :1525،7هینبرگ2 :1525،1و بهگونها دیگزر اشزاره
شد؛ اما بحث در ارتباط با پایدار و عمومیت یافتن آن مربوط به میرح شدن اصیالح توسعه پایزدار بزه دنبزا وقزو
بحرانها متعدد میاتمحییی است واژه توسعه پایدار بعد ام انتشار گزیارش آینزده مشزترا مزا (گزیارش براتلنزدو
توسط کمیایون جهانی محیطمیات و توسعه 2در 2393متزداو گردیزد (مزورفی1 :1525،6و ایزن کمیازیون توسزعه
پایدار را اینگونه تعری

میکند :توسعها که نیامها نال کنونی را برآورده نماید ،بدون اینکه توانایی نازل آینزده را
1 Yigitcanlar
2 Sylvicultura Oeconomica
3 Kuhlman
4 Heinberg
5 World Commissionon Environment and Development
6 Morphy
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پایدار به معنی گذراندن مندگی و امزرار معزاش

(بهبود شرایط اقتصاد و و جلزوگیر ام موا سزرمایه اعزم سزرمایههزا اقتصزاد  -اکولزوژیکی و اجتمزاعی اسزت
(بدر 35:2797،و پایدار به معنی تداو همیشگی (هینبرگ2 :1525 ،1و بزهعنزوان وجزه وصزفی توسزعه ،ورزعیتی
است که در آن میلوبیت (کیفیتو و امکانات موجود (کمیزتو در طزو ممزان کزاه

نمزییابزد و برگرفتزه ام کلمزه

 sus(sustenerیعنی ام پایین و  tenereبه معنزی نگهداشزتنو اسزت کزه بزر حمایزت و دوا بلنزد مزدت تأکیزد دارد
(ماهد و نجفی 13 :2791،و ام دید سیاتمی پایدار ام یک سو بزه معنزی توانزایی یزک سیازتم بزرا محافظزت ام
اجیا درونی خود در هنگزا فشزارها و ام سزویی تیزابق بزا دگرگزونیهزا بزدون تغییزر در کیفیزت عملکزرد اسزت
(آدامو2 :1557،و پایدار مفهومی است پویا ،میرا جامعه و طبیعت تغییر پذیرنزد (بوسزل1 :1552 ،7و مفهزو پایزدار
بر حفظ سرمایههزا (انازانی ،طبیعزی ،اجتمزاعی و اقتصزاد و در جهزت عزدالت بزین نازلی تأکیزد دارد (طزاهر و
همکاران2:2799،و؛ بنابراین مهمترین جاذبه پایدار جامع بودن است و با جیئینگر و تأکید بر بعد و جیئزی خزا
و غفلت ام سایر ابعاد با توجه به ارتباط متقابل آنها تحقق پایدار غیر ممکزن خواهزد بزود حزذف بزیعزدالتیهزا
اجتماعی ،شناسایی محیط و جبران صدمات وارده ،رشد و نگهداشت منابع پایها اقتصاد زممه تحقزق پایزدار اسزت
(هاریس31 :1557 ،1و

ساختارهای اجتماعی

محیط طبیعی
پایداری

ساختارهایاقتصادی

پایدار یک مکان و رئوس مثلث اصو دستیابی به آن را
توسعهاصلی پایدار
شکل  4ابعاد و اصو پایدار (دوایر متداخل نشان دهنده ابعاد
نشان میدهد :محیط طبیعی (محافظتو ،ساختارها اقتصاد (رشدو و ساختارها اجتماعی (عدالتو (جوشی21 :1553 ،و

بنابراین میتوان گفت که پایدار راهی است به سیح میلو معیشت که ترکیبی ام رفاه جامعه اناانی بزا شزرایط
میلو طبیعی آن را حمایت نماید در واقع نظا اناانی یک نظا پیچیده سامگار اسزت کزه در درون نظزا پیچیزده
دیگر یعنی محیط طبیعی جا گرفته است اناان جیئی ام محیط طبیعی و واباته به آن در یک ارتباط متقابزل اسزت
و ممانی پایدار حاصل میشود که تمامی مجموعه در شرایط میلو قرار داشته باشند ،اتحادیه بزینالمللزی حفاظزت
ام طبیعت )IUCN2و در مدلی ساده واباته بودن و ارتباط متقابل اناان و محیط طبیعی پیرامون را بدینصزورت نشزان
میدهد (جوشی22 :1553 ،و
1 Joshi
2 Heinberg
3 Bossel
4 Harris
5 International Union for Conservation of Natur
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منفعتو

محیط طبیعی

توسط اناان
به محیط طبیعی
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جریان (فشار،

توسط محیط طبیعی
اناان

به اناان

شکل 2مد تخممرغ پایدار  :اناان (مردهو جیئی ام محیط طبیعی (سفیدهو و در ارتباط متقابل با آن است پایدار در صورتی
محقق میشود که هر دو جیء در شرایط میلو قرار داشته باشند (همان21،و

بنابراین ورعیت محیط طبیعی و عملکرد آن (مخاطرات محیییو بخصو

در عرصهها روسزتایی بزر پایزدار

یا ناپایدار آنها بایار تأثیرگذار خواهد بود (بدر و افتخار 3:2791،و
بعد دیگر پایدار یک مکان همانطور که اشاره شد منوط به رفاه جامعه اناانی اسزت و ایزن امزر در گزرو ارتقزاء
سیح مندگی اقتصاد  ،نجات ام فقر ،درماندگی ،بیسواد و اشتغا کامل و رفع محرومیتها اجتمزاعی -اقتصزاد
است در همه مکانها افیای

سیح رفاه و برخوردار ام امکانات بیشزتر و بهتزر زممزه پایزدار اسزت؛ بنزابراین در

عرصهها روستایی کشور بهعنوان جلوهگزاه بحزرانهزا اقتصزاد و اجتمزاعی و محییزی مختلز  ،ارتقزا سزیح
استانداردها میاتی مرد و بهبود شرایط مندگی در کنار حفاظت ،توجه و کنتر آسزیبهزا وارده ام سزو محزیط
طبیعی ررورتی انکارناپذیر است ،تنها در چنین شراییی است که محیط روسزتایی بزه فضزایی جزذا بزرا منزدگی
روستاییان ،محیط کار و تالش برا افیای

تولید و بهرهور اقتصاد و در یک کال فضایی پایدار مبزد مزیگزردد

همانطور که بیان شد ،وجود بحرانها طبیعی (سیل ،ملیلزه و و یزا بحزرانهزا انازانی (فقزر ،بیکزار و و مکزان
روستایی را به محییی ناپایدار و نامیمئن ام لحاظ میازت و معیشزت مبزد مزیکنزد لزذا شناسزایی و کنتزر بحزران
بهعنوان عاملی که شراییی ناپایدار را برا نقاط روستایی رقم میمند ،همواره در برنامهریی ها توسعه روسزتایی مزد
نظر بوده است ناپایدار تغییر ناگهانی است که در جریان یک بحران به وجود میآید و وخامزت اورزا را بزه دنبزا
دارد؛ در معنا مجام شرایط ،اورا یا دورانی خیرناا و فاقد اطمینان ناشی ام وقو بحرانهزا را شزراییی ناپایزدار
میدانند (باقر 12:2793،و؛ بنابراین بحرانها بهعنوان عوامل اصلی ایجزاد ناپایزدار نزوعی پاسزخ بزه خیرمایزی یزک
حادثه هاتند که صورت یک شرایط دردنزاا تجربزه مزیشزوند (احمزد 12:2797،و در رویکزرد سیازتمی بحزران
ورعیتی است که در آن یک سیاتم یا بخ هایی ام آن مختل شده و تغییرات ناگهانی یا مخر در یک یا چند متغیزر
اساسی سیاتم باعث بیثباتی کل سیاتم گردد ،بهعبارتیدیگر بحران حوادثی است که در اثر رخزدادها و عملکردهزا
نادرست طبیعی و اناانی بهطور ناگهانی به وجود میآید مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انازانی تحمیزل
میکند و برطرف کردن آن نیام به اقدامات اریرار  ،فور و فوقالعاده دارد (دباغیان3:2793،و بحرانها بزه دو دسزته
طبیعی و اناانی تقایم میشوند
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بحرانها طبیعی ،حالتی ام حوادث طبیعیاند که به دلیل عملکرد پدیزدههزا طبیعزی (تغییزرات اقلیمزی و ممزین
ساختیو به وقو میپیوندند و موجب خاارات جانی و مالی به اناانها میشوند (سینگ231 :1556 ،2و بحزرانهزا
ناشی ام رویدادها طبیعی با برجا گذاردن خاارتها میلیارد دزر و کشتن هیاران اناان نقشی مهزم در اقتصزاد
و اجتما جوامع مدرن امروم بام میکنند (پوپ62 :1556،1و مییان آسیبپذیر در برابزر بحزرانهزا طبیعزی بزا
توجه به تراکم جمعیت ،قدرت اقتصاد  ،مدیریت و شرایط محیط طبیعی متفاوت خواهد بود (برنامزه میازتمحییزی
ساممان ملل33 :1557 ،7و در عرصه روسزتایی نیزی مخزاطرات محییزی تزأثیرات مخربزی را بزر رو امنیزت غزذایی،
جنبهها اجتماعی و توسعه اقتصاد خانوادهها فقیر روستایی دارند (برنامه امنیت غذایی ساممان ملزل1 :1559 ،و بزا
توجه به ارتباط نیدیک فقر و مییان آسیبپذیر در برابر رویدادها طبیعی ،روستاها که با فقر عجزین شزدهانزد دارا
آسیبپذیر و شرایط بحرانی بایار بازیی هاتند (اندرسون16 :155 ،و
بحرانها اناانی :این بحرانها به علت عملکردها اناانی نادرست در ساختارها مزدیریتی ،سیاسزی ،اقتصزاد و
اجتماعی رخ میدهند ،مانند :رکود و بیکار (نوذر 25:2797،و فقزر ،جنزگ و مناقشزات سیاسزی ،نزرخ رشزد بزاز
جمعیت و بار تکفل باز ،مهاجرت ،تخریب طبیعت ،تضاد طبقزاتی ،بزیسزواد و
بحرانها علیالخصو

بزهمنظزور کزاه

تزأثیرات ایزن

در کشورها درحا توسزعه شزکلگیزر مزدیریت جزامع بحزران غیرقابزلانکزار اسزت در

مدیریت جامع بحران خیرات بالقوه ،نقاط آسیبپذیر و منابع موجود مورد ارمیابی قرارگرفته و کوش

میشود کزه بزا

برنامهریی ها کارشناسانه بین منابع و امکانات موجود و همچنین خیزرات احتمزالی موامنزه برقزرار شزود تزا بتزوان
بحران را کنتر نمود (گرکی1:2797،و مدیریت جامع بحران دارا چهار مرحله پیشگیر  ،آمادگی ،مقابلزه و بامسزام
است نکته مهم دراینبین تأکید مدیریت جامع بحران بر فرایند پیشگیر بهعنوان بهترین راهکار مبارمه بزا بحزرانهزا و
اساس مدیریت بحران است شناسایی نقاط آسیبپذیر (ناپایدارو و ارمیابی گیینهها تهدیدکننده پایزدار مکزانهزا و
سپس اعما برنامهریی ها مدون کاهشی یا پیشگیرانه اساس مرحله پیشگیر در مدیریت جامع بحران است
مقابله

بامسام

پیشگیر

بحران

مدیریت جامع بحران (حاینی76:2793،و
شکل )9مراحل و ابعاد
آمادگی

1 Singh
2 Popp
3United Nations Environment Programme
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و ارمیابی اسزت ،چراکزه بزا

توجه به چند بعد بودن پایدار و شاخصها متعزدد دخیزل در آن نیاممنزد انتخزا و بهزرهگیزر ام روشهزایی
هاتیم که بتوانند پاسخگویی این پیچیدگیها باشد و بهترین نتیجه را با در نظر گیر تمامی جوانب ارائه دهزد (اومزان،
2 :1521و در این بین مد ها تصمیمگیر چند معیاره با توجه به اینکه امکان ورود همیمزان چنزد تصزمیم گیرنزده،
هدف ،معیار و گیینه را فراهم میآورند ،بهعنوان یکی ام روشها و تکنیزکهزا مزؤثر ارمیزابی پایزدار در عصزر
حارر مد نظر هاتند (خاروبیگی و همکاران293 :2735،و ویوگیها اصلی قواعزد تصزمیمگیزر چنزد معیزاره را
میتوان اینگونه خالصه کرد2 :و تحلیل چندین معیار ناسامگار و متعارض را باهم آسان میکننزد؛ 1و افزیای
تصمیم گیرنده در حل ماائل با گیینهها میاد؛ 7و انعیاف پذیر

توانزایی

در ترکیب اطالعات عینی و ذهنی در قالزب فراینزد

تصمیمگیر 1و و درنهایت پیدا کردن راه حلها خو یا قابل قبو با اطمینان باز (مالچفاکی113 :2735،و
واقع شدن ایران بر رو کمربند ملیلهخیی آلپ – هیمالیا که جیئی ام مناطق فعا تکتزونیکی کزره ممزین اسزت بزه
همراه تنو و ناهمگونی عوامل و عناصر اقلیمزی ،ایزران (علزیالخصزو

نزواحی روسزتاییو را ام لحزاظ طبیعزی در

موقعیتی ناپایدار و پرمخاطره قرار داده است (محمدخانی و سزلمانیان7:2735،و در عرصزههزا اقتصزاد و اجتمزاعی
نیی شواهد و تجربیات موجود نشان میدهد علیرغم اجرا بی

ام هشت برنامزه توسزعه در کشزور ،نازبت بزه حزق

توسعه یافتگی اناانها و مکانها روستایی به تناسب سزهم ،جایگزاه و کزارکرد آنهزا در کشزور کزم تزوجهی شزده
(رروانی17:2735،و درنتیجه حومهها روستایی ناپایدار و با بحرانها متعزدد چزون :فقزر ،بیکزار  ،پزایین بزودن
سیح خدمات و رفاه اجتماعی و مخاطرات محییی (سیل ،ملیله و و روبرو اند
خاوومیرآباد شهرستان مریوان استان کردستان واقزع در نقیزه صزفر مزرم بزا

منیقه مورد میالعه روستاها بخ

کشور عراق میباشد وجود بحرانها متعدد ناشی ام دور افتاده بودن ام مرکی و ویوگیها مورفولزوژیکی ،اقلیمزی و
ممین ساختی نقاط روستایی این بخ

را ناپایدار و با تخلیه و کزاه

سؤازتی که میرح هاتند و پایه فرریات پووه
روستایی این بخ

جمعیزت روبزرو سزاخته اسزت درایزنارتبزاط

میباشند ،عبارتاند ام اینکه مهمترین بحرانها و ناپایزدارترین نقزاط

کدامند و آیا بین مییان پایزدار روسزتاها بزا فاصزله ام مرکزی شهرسزتان و تعزداد جمعیزت آنهزا

رابیها معنیدار وجود دارد؟ شناسایی مهمترین بحرانها طبیعی ،اقتصاد  -اجتماعی و نقاط بحرانزی بخز

همزراه

با اولویتبند آنها توسط کارشناسان ،میتواند عالوه بر ارائه شناختی ام ورع موجود ممینه را برا برنامهریزی هزا
صحیحتر بهمنظور تثبیت جمعیت و کاه

شدت ناپایدار نقاط روستایی منیقه فراهم آورد
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 .2منطقه مورد مطالعه
شهرستان مریوان به مرکییت شهر مریوان یکی ام  25شهرستان استان کردستان در غزر اسزتان و در مجزاورت
خاا عراق با طو جغرافیایی  12درجه و  29دقیقه تا  16درجه و 12دقیقه طو شرقی و  72درجزه و 51دقیقزه تزا
 72درجه و  19دقیقه عرض شزمالی واقزع گردیزده اسزت ایزن شهرسزتان دارا بخز هزا مرکزی  ،سرشزیو و
خاوومیرآباد است بخ

خاوومیرآباد بزا مازاحتی بزالر بزر  779کیلومترمربزع دارا  71روسزتا دارا سزکنه و در

منیقه صفر مرم با کشور عراق واقع گردیده ،این بخ

دارا  1367خانوار و جمعیتی بزالر بزر 22153نفزر اسزت

(سرشمار 2735و ام لحاظ تقایمبند کوپن نیی این منیقه در گروه اقلیم مدیترانها جا میگیرد و چنزد سزالی
است که همانند شرایط عمومی کشور با خشکسالیها متعدد روبرو است منیقه کوهاتانی مریزوان در بالفصزل
مون سنندج  -سیرجان با ماگرس مرتفع میباشد که دچار چینخوردگی شدید و دگرگزونی رزعی

شزده اسزت؛

بنابراین منیقه مورد میالعه ام یک سو متأثر پهنزه سزاختار سزنندج سزیرجان و ام سزویی ماگزرس مرتفزع اسزت
هرچند نمود ساختارها ویوه مون سنندج سیرجان در منیقه بیشتر اسزت امزا نمزیتزوان نازبت بزه تزأثیرات مون
ماگرس مرتفع در منیقه نیی چشمپوشی نمود ،نماد عمده این میلب وجود راندگی و گالها فزراوان در قازمت
جنو غر و مجاور با مون ماگرس در منیقه مورد میالعه است در کنزار ایزن شزرایط اقلیمزی و ممزین سزاختی
فعا  ،دور ام مرکی و وجود دید مرکی پیرامون در برنامهریی توسعه کشور ،موجب شکلگیر معضزالت متعزدد
اقتصاد و اجتماعی گردیده که کیفیت مندگی ساکنین روستایی این منیقه را کاه

شکل  1نمای

موقعیت منیقه مورد میالعه

داده است
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13

خاوومیرآباد

 .9مواد و روشها
روش تحقیق این پووه
موجود بخ

توصیفی – تحلیلی و نو تحقیق نیی کاربرد مزیباشزد ابتزدا مهزمتزرین بحزرانهزا

با ارمیزابی اطالعزات (سرشزمار هزا  2792و 2735و و نقشزههزا پایزه منیقزه توسزط کارشناسزان

(متخصصانی در عرصهها برنامهریی روستایی ،جامعزهشناسزی توسزعه ،دهیزاران ،ژئومورفولزوژ در برنامزهریزی
محییی ،اقلیمشناسیو مشخص گردید ،سزپس جهزت اولویزتبنزد روسزتاها ام روش  AHPیزا قضزاوت شزفاهی
کارشناسان بهعنوان یکی ام تکنیکها تصمیمگیر چند معیاره و نر افزیار  Expert choiceبهزره گرفتزه شزد و در
آخر ومن نهایی هریک ام روستاها نیی در نر افیار Excelمحاسبه شد تهیه زیهها اطالعاتی و نقشزههزا پایزه مزورد
نیام نیی با بهرهگیر ام نزر افزیار  Arcgisو بزر اسزاس نقشزه  2:125555ممزینشناسزی بانزه -مریزوان و نقشزههزا
توپوگرافی 25555:2منیقه صورت گرفت در ادامه ام آممونهزا کروسزکا والزیس ،تحلیزل واریزانس یزکطرفزه و
رگرسیون خیی جهت تجییهوتحلیل اطالعات و پاسخگویی به سؤازت دیگر تحقیق استفاده شده است

 .1بحث و نتایج
ابتدا اهمیت نابی معیارها با مقایاه دودویی نابت به هدف اصلی و با توجه به قضاوت کارشناسزان ،در نزر افزیار
 Expert choiceمشخص گردید (جدو شماره1و نرخ سامگار به دست آمده مربوط به ومن نازبی معیزار در ایزن
پووه

 5152میباشد که ورعیت قابل قبولی را نشان میدهد ام سویی مجمو رزریب اهمیزت معیارهزا برابزر بزا 2

است که نشان دهنده نابی بودن اهمیت معیارها است (شکل 2و بزه دنبزا مشزخص شزدن ومن نازبی معیارهزا ،در
مرحله بعد نوبت به محاسبه ومن نابی میرمعیارها نابت به معیارهزا مربوطزه اسزت ،در ایزن مرحلزه نیزی اقزدامات
مرحله قبل تکرار میگردد (جدو شماره 2و بهمنظور نتیجهگیر دقیقتر تمامی معیارها و میزر معیارهزا پزووه
بهرهگیر ام نظر کارشناسان و شرایط منیقه مورد میالعه (نقشهها پایه و آمارها موجودو به ردههایی تعریز
هر رده ومنی ام  512تا 25اختصا

بزا
و بزه

داده شد (جدو شماره 7و ومنها بیشتر نشان ام ورعیت نامیلو تر دارد

جدول  4ومن نابی میر معیارها نابت به معیارها در نر افیارEC
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جغرافیا و مخاطرات محییی

شماره شانیدهم

جدول  2قضاوت شفاهی کارشناسان ام معیارها

شکل  5محاسبه ومن معیارها در نر افیارEC

سپس رریب اهمیت (ومن نابیو هر یک ام گیینهها (روستاهاو نابت به معیارها اصلی در صزورت نبزود میزر
معیار و میر معیارها (در صورت وجودو با توجه به ردهها تعری

شده و بزا مقایازه موجزی تعیزین و در آخزر ومن

نهایی که تعیینکننده درجه بحران هر روستا میباشد با جمزع نمزودن حاصزلرزر ومن هزر گیینزه در معیزار یزا در
صورت وجود ،میر معیار خود مشخص شد برا مثا نحوه محاسبه ومن نهایی روستا انجیزران آورده شزده اسزت
(جدو 1و هرچه مجمو محاسبه شده کمتر و به  2نیدیکتر باشد نشان ام پایدار بیشتر روستاها دارد

سا چهار
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جدول  9ردهها و امتیامات معیارها و میر معیارها

جدول 1نحوه محاسبه ومن نهایی گیینهها (روستا انجیرانو

72
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جدول  5ومن نابی و امتیام نهایی روستاها

 2ومن نابی معیار خشکسالی برا تمامی روستاها با توجه به وجود تنهزا یزک ایازتگاه سزینوپتیک در منیقزه ،مشزترا
میباشد (51567و و در ومن نهایی آنها اعما شده است
 1محاسبه امتیام خدمات بر اساس روش کارکرد صورت گرفته است (منبع :لنگرود 216:2796،و
بهمنظور اولویتبند نقاط روستایی ام لحاظ شدت بحران مجمو ومنها نهایی حاصزل آمزده در روش AHP2

با توجه دیدگاه کارشناسان و شرایط منیقه به سه طبقه پایدار بالقوه (بازو(2تا 7و ،نیمزه پایزدار ( 7تزا 1/2و و ناپایزدار
( 1/2به بازو تقایم شده و هریک ام روستاها با توجه به ومن نهایی خود در یکی ام طبقهها جا گرفتند
1 Analytic hierarchy process

تحلیلی بر پایدار روستاها بخ

سا چهار
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جدول  6اولویتبند روستا بر اساس مجمو ومنها نهایی آنها
درصد ام کل روستاها
نا روستا
طبقه
71173
پایدار بالقوه (بازو ینگیجه-کانی سفید-پیرصفا-سردوش-سعد آباد-برده ره شه –بیلو-کیکن-ساوجی-خاو-قلقه-
انجیران-گاگل -سی علیا -سی سفلی-آسنوه –مرانه –بایوه –باشماخ-بناوچله-ده ره وه ران-
17132
نیمه پایدار (متوسطو
میرگه دریو-میرآباد-خانم کهن-جشنی آباد
12193
خانم شیخان-کهرییه -نچی-کانی میران-محمده-شرکه-هانه شیخان
ناپایدار (بایار رعی و
255
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مجمو

نتایج حاصل ام آممون کروسکا والیس نیی نشزان داد کزه بزین عامزل تعزداد جمعیزت و رتبزه پایزدار روسزتاها
رابیها معنیدار وجود دارد بدین منظور روستاها بزا توجزه حزداقل و حزداکثر جمعیزت منیقزه بزه سزه طبقزه کزم
(میر755نفرو ،متوسط (755تا 655و و پرجمعیت ( 655به بازو تقایم گردیدند کمتزر بزودن میزیان معنزیدار آممزون
کروسکا والیس ام سیح آلفا  5152مبین معنیدار رابیه بین عامل جمعیت و رتبه پایدار روستاها دارد
جدول  7سنج

رابیه مییان جمعیت با سیح پایدار روستاها بر اساس آممون کروسکا والیس
10.294

ارمش خی کا دو

2

درجه آماد

.006

سیح معنیدار

مد رگرسیون خیی بین دو متغیر نشان میدهد که مییان همباتگی بین آنها (مییان جمعیزت و سزیح پایزدار و
که با توجه به وجود یک متغیر ماتقل در اینجا برابر بتا نیی خواهزد بزود؛ در سزیح معنزیدار  5152برابزر 265اسزت
بنابراین همباتگی ماتقیم و مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد و یک انحراف معیار تغییر همیمزان در متغیزر جمعیزت
باعث  265انحراف معیار تغییر در پایدار روستاها میگردد همچنین مقدار رریب تبیین برابزر  127نشزان مزیدهزد
که  12درصد تغییرات مییان پایدار روستاها با عامل جمعیت قابل تبیین است (جدو 3و مقزدار معنزیدار کمتزر ام
 5152نیی در جدو  9نشان میدهد که مد رگرسیونی معنیدار بوده و قابلیت پی بینی را دارد
جدول  8تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابیه خیی بین مییان جمعیت و سیح پایدار

جدول 3رریب رگرسیون متغیر مییان جمعیت با سیح پایدار روستاها
رریب تبیین

رریب

معنیدار

t

همباتگی

.413

.560

رریب رگرسیون

رریب رگرسیون استاندار نشده

استاندار شده
.000

4.764

.001

3.699

B

بتا

انحراف استاندارد
.258

1.229

مقدار ثابت

.560

.141

.522

جمعیت

پایدار :متغیر واباته a.
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با توجه به اینکه یافتهها نشان دادند که بحرانها اقتصاد و اجتمزاعی دارا اهمیزت (ومنو بیشزتر نازبت بزه
بحرانها طبیعی بخ

میباشند؛ این ورعیت نشان ام تخصیص منابع ،امکانات و برنامهها با توجه به عامل جمعیزت

دارد بهگونها که میتوان گفت جمعیت بیشتر بهمنیله کاب خدمات و امکانزات بیشزتر اسزت کزه خزود ممینزهسزام
کاه

بحرانها اقتصاد و اجتمزاعی (بیکزار  ،کمبزود خزدمات ،جزذ جمعیزت و و بزهعنزوان تأثیرگزذارترین
هاتند این در حالی است که بین مییان فاصله ام مرکی شهرستان که در فاصله کمزی ام بخز

بحرانها بخ

مزورد

میالعه واقع شده است و مییان پایدار روستاها رابیها معنیدار وجود ندارد بدین منظور روسزتاها منیقزه بزه سزه
طبقه ام لحاظ فاصله ( 3,2-21 ،3- 2و 21,2 -12کیلومترو تقایم گردیدند بیشتر بودن مییان معنیدار محاسزبه شزده
در آممون تحلیل واریانس یکطرفه ام سیح آلفا  5152مبین معنیدار نبودن رابیه فاصزله ام مرکزی و سزیح پایزدار
روستاها میباشد
جدول  41سنج

مییان فاصله با سیح پایدار روستاها بر اساس آممون تحلیل واریانس یکطرفه

 .5نتیجهگیری
در پووه

حارر ورعیت پایزدار روسزتاها بخز

خاوومیرآبزاد شهرسزتان مزرم مریزوان بزا تلفیقزی ام

شاخصها کمی -کیفی دربرگیرنده ابعاد اصلی پایدار (طبیعی ،اقتصزاد  ،اجتمزاعیو بزا بهزرهگیزر ام تکنیزک
 AHPمورد ارمیابی و سنج
روستا بخ

واقع گردید محاسبات حزاکی ام تأییزد فزرض تحقیزق مبنزی بزر قرارگیزر بیشزتر

(11درصدو در طبقه نیمه پایدار میباشد ،طبقه ناپایدار نیی 11درصد روستاها را در بر مزیگیزرد ،ایزن

در حالی است که طبقه پایدار بالقوه (بازو 71درصد ام روستاها منیقه را شامل میشود ،در مجمزو نیزی میزانگین
 7112نشان ام قرارگیر ورعیت پایدار منیقه در طبقه نیمه پایدار دارد این نتایج گویا این واقعیزت اسزت کزه
برنامهریی ها و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته ،میلو نبوده و ررورت یک تغییر جهزت و رویزه در اقزدامات
و برنامهرییها به سو روستاها ناپایدار و علیالخصو

روستاها نیمه پایزدار متناسزب بزا سزیح ناپایزدار ،

جمعیت و قابلیتها آنها کامالً احااس میشود جهتگیر ها و برنامهریی هایی کزه در ارتبزاط بزا ایزن دسزته ام
روستاها (نیمه پایدارو صورت میگیرد ،میبایات بر پایه دید ترکیبزی و بزا دقزت صزورت گیزرد ،میزرا تغییزرات
سریع و بدون توجه به شرایط اینگونه روستاها ممینهسام ایجاد شراییی ناپایدار و بحرانی میگردد همزانطزور کزه
در فرض تحقیق نیی بیان شد و نتایج مقایاات نیی این امر را تأیید کرد عوامل بحرانما اصلی بخز  ،بحزرانهزا
اقتصاد و اجتماعی شامل :بیکار  ،بار تکفزل و سزیح پزایین خزدمات موجزود ،کزاه

جمعیزت و نزرخ بزاز

تحلیلی بر پایدار روستاها بخ

سا چهار
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بیسواد میباشند فرض دیگر تحقیق مبنی بر معنیدار بودن رابیه مییان جمعیزت و پایزدار روسزتاها بخز
تأیید گردید تا بتوان اظهار کرد تخصیص منابع ،امکانات و جهتگیر برنامهها به سمت روسزتاها پرجمعیزتتزر
است و این امر موجب کاه
آنها را افیای

آسیبپذیر این روستاها ام بحرانهزا اقتصزاد و اجتمزاعی گردیزده و پایزدار

داده است در مقابل بین عامل فاصله یعنی نیدیکی بزه مرکزی شهرسزتان و میزیان پایزدار روسزتاها

رابیها معنیدار به دست نیامد تا فرض تحقیق مبنی بر تأثیرگذار و رابیه معنزیدار فاصزله ام مرکزی شهرسزتان و
سیح پایدار روستاها رد گردد دراینارتباط تأکید بر روستاها پرجمعیت و برخزوردار بزهعنزوان قیزب و مرکزی
ثقلی بهمنظور تجمیع و ساماندهی سایر روستاها کمجمعیت و ناپایدار و تقویزت ورزعیت خزدماترسزانی ایزن
روستاها به پیرامون میتواند در کاه

ناپایدار روستاها بخ

مؤثر واقع گردد

هرچند عوامل طبیعی ام لحاظ بحرانآفرینی در منیقه عملکرد و اهمیت کمتر دارند ،اما تلفیزق ایزن عوامزل
در نقاط روستایی که ام بحرانها اناانی نیی رنج میبرند وخامت را چند برابر نمزوده اسزت (شزرکه ،بناوچلزه،
محمده ،گاگل ،انجیرانو جهت رفع این معضل با توجه به تشابهات فراوان و نیدیکی این دسزته ام روسزتاها بزه
یکدیگر بهرهگیر ام راهبرد اسکان مجدد با تکیه بر ادغا و تجمیع روستاها و یا بهزرهگیزر ام راهبزرد تقویزت
مراکی رشد روستایی در منیقه راه حلها منیقی مزیباشزند در یزک جمزعبنزد کلزی قرارگیزر قریزب بزه
در طبقه ناپایدار و نیمه پایدار همانطور که در فرض تحقیق عنزوان شزده بزود ،لزیو

62درصد روستاها بخ

توجه بیشتر و برنامهریی ها کاربرد  ،در بامه ممانی کوتاه و میزان مزدت را جهزت حزل فزور بحزرانهزا
موجود ررور میسامد
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