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Abstract 
In the past few decades, the focus of attention on cities and the negligence of rural settlements 

have reduced the quality of life and livability in rural areas. Therefore, it is very important to 

pay attention to the livability of villages, which includes the basis of rural sustainability. The 

current research was conducted with the aim of investigating and evaluating the livability of 

rural areas. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of 

data analysis. The statistical population is 18 villages in the central part of Faryab County with 

1170 households. The size of the studied sample was estimated to be 289 people based on 

Cochran's formula. The distribution of the number of the sample at the level of the studied 

villages is stratified and based on the number of the households there. In order to analyze the 

issue in the social dimension, six indicators were used in the form of 33 indicators, in the 

economic dimension, five indicators were used in 23 items, and, in the environmental 

dimension, three indicators were used in 10 items. The validity of the questionnaire was 

confirmed by a panel of experienced experts. The reliability coefficient of the total viability 

was calculated based on Cronbach's alpha of 0.87. The findings based on a one-sample t-test 

indicate that the livability of the villages is at a weak level, and, in all the dimensions, the 

average livability is lower than the normal level. On the other hand, the results of the Kupras 

technique showed that 12 of the 18 villages studied are in medium and poor conditions in terms 

of livability indicators. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Over the past few decades, the focus of attention on cities and the neglecting of rural settlements have reduced 

the quality of life and livability in rural areas. Therefore, it is very important to pay attention to the livability of 

villages, which forms the basis of rural sustainability. Livability can determine the distribution of facilities and 

services in terms of different economic, social and physical indicators in different regions. It shows the situation 

of different geographical areas in a comparative manner, categorizes them in terms of facilities and bottlenecks, 

and prioritizes them. The current research is to investigate the level of livability and its reasons, especially in the 

villages of Faryab County from the economic, social and environmental points of view. The purpose is to find 
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out the major and main causes of reduced or increased level of livability in the villages and to use the results 

obtained from this research. The authorities should make the necessary efforts to obtain the biological 

satisfaction of the rural residents of this city.  

2. Research Methodology 
In terms of purpose, this research is considered as an applied type. The approach is quantitative, and it is 

descriptive-analytical in terms of nature and method. The statistical population of the research was 18 villages 

in the central part of Faryab County, which were randomly selected. The sample size was estimated to be 289 

people based on Cochran's formula. The distribution of the samples in the villages was proportional to the 

number of the households. The sample selection method in each village was random and systematic. In the social 

dimension, six indicators were used in 33 items, in the economic dimension, five indicators were used in 23 

items, and, in the environmental dimension, three indicators were used in 10 items. The tool used to obtain the 

data was a questionnaire designed with closed questions on a five-point Likert scale. The face validity of the 

questionnaire was confirmed based on the opinions of experts and experienced professors. The reliability of the 

questionnaire questions was calculated based on Cronbach's alpha of 0.87. It shows that the questionnaire 

questions had the ability to measure the research indices. In order to analyze the data, the SPSS software was 

used. To check the normality of the variables, the Kolmogorov-Smirnov statistical test was used. To check the 

views of the villagers about livability, the one-sample t-test was used. Finally, to stratify the villages in terms of 

livability, the COPRAS decision-making technique was used.  

3. Results and discussion 
The results of the research related to the indicators show that the studied variables in the villages of the central 

part of Faryab County have an average and declining status. According to the Kolmogorov-Smirnov test, the 

distribution of all the research variables is normal. The results of the one-sample t-test show that the livability in 

the study area is not satisfactory. This is according to the household heads who responded to the distributed 

questionnaires. Among the studied dimensions, the environmental dimension is in the worst situation. Based on 

the findings of Pearson's correlation test, the correlations among the variables are positive. Considering the 

weighting of the studied indicators based on Shannon entropy, the highest weight belongs to the indicators of 

the quality of public transportation and cargo vehicles, and the lowest weight is for the indicators of having a 

suitable job and the quality of roads and streets. After forming the data matrix and giving a weight to each item, 

five negative and incompatible items and 61 positive and compatible items were identified among 66 items of 

viability indicators. In the leveling of villages, among the 18 villages in the central part of Faryab, the village of 

Talmbeh Kahor Daraz was at the highest level, and Chah Ni Sargrich and Kahorabadi were at the lowest level. 

Economic factors such as infrastructure facilities and services, transportation, employment and income had 

major impacts on the livability of the villages. 

4. Conclusion 
The assessment and review of livability is considered an efficient tool for economic, social and environmental 

improvement in order to achieve sustainable development. Considering the importance of the topic, the present 

study was conducted with the aim of investigating the livability of the villages in the central part of Faryab 

County, which is part of Kerman Province. The results of the research, based on the one-sample t-test show that 

the variables of livability in social, economic and environmental dimensions are not favorable. Based on the 

findings, the variable of environmental factors was in the lowest rank and average from the point of view of the 

villagers. This is because the lack of safe drinking water and improper collection and burial of waste materials 

have added to the environmental pollution. The main reason for the lack of proper livability in the villages is the 

economic dimension of income and employment; a large number of villagers have no access to a suitable job. 

According to the results, the solutions to improve the livability of the villages in the central part of Faryab are 

the use of new construction technology and resistant materials to improve the rural houses, increase of 

employment by using local labor force in agricultural conversion industries, reduction of the financial limit of 

public transportation for its development, and reduction of the use of private cars in order to preserve the 

environment of the villages, use of new technologies to create a sense of belonging to the village and creation of 

suitable infrastructure for a suitable life for the villagers, and improvement of access roads to the village to return 

part of the population to the village. 



 

67 

ز و زمستان     67-79صفحات  ، ۱۴۰۱سال دهم، شماره دوم، بایی 

 

جغرافیایی مناطق بیابایز کاوشهای   

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

ان زیست   ز  پذیری در مناطق روستابی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب برریس و ارزیابی می 

 پژوهش  مقاله  

ان  ارزیابی  و  برریس ز :  مطالعه مورد  روستابی  مناطق در  یر یپذستیز  می 

 فاریاب شهرستان   مرکزی بخش روستاهای
 3 یپاکباز بهبود  فرشته  ، 2حصار  یار ی  ارسطو  ، * ۱مایز یبهرام ا  

 ، ایران. لیاردب ، یلیدانشگاه محقق اردب -یی و روستا یشهر  یز یر گروه برنامه   ار یدانش 1
 ایران.  ل، یاردب ، یلیدانشگاه محقق اردب -یی و روستا یشهر  یز یر گروه برنامه   ار یدانش2
 اردبیل، ایران.  ، یلیدانشگاه محقق اردب -یی روستا یز یر و برنامه  ا یارشد جغراف کارشنایس  یدانشجو  3

10.22034/GRD.2022. 13069.1342  

 تاری    خ دریافت: 
 1398اسفند  5

 : پذیرشتاری    خ  
 1401فروردین  5
 
 

 چکیده
   کیفیت   کاهش  باعث  روستایی   یهاسکونتگاه   به  توجیهی    و   شهرها   بودن  توجه   کانون  در   گذشته   دهه   چند   در 

 
  و   زندگ

  شامل   را   روستایی   پایداری  اساس  که   روستاها   پذیرییست ز   به  توجه  بنابراین.  است  گردیده  روستایی   نقاط  در   پذیریزیست 
ان  ارزیای    و  برریس  هدف  با   حاضز   پژوهش. است  زیادی  اهمیت  دارای،  شود یم ز   شده   انجام روستایی   مناطق  پذیریزیست   می 

  بخش   روستای  18  آماری  جامعه.  است  تحلییل  -توصیفز   ماهیت  اساس  بر   و   کاربردی  هدف  لحاظ  از   پژوهش  این.  است
.  گردید   برآورد   نفر   289  کوکران  فرمول  اساس  بر   مطالعه  مورد   نمونه  حجم.  باشد یم  خانوار   1170  با   فاریاب  شهرستان  مرکزی

 
 

  جهت . باشد یم  آنها  خانوار  تعداد  اساس بر  و  یاطبقه صورت به مطالعه مورد  روستاهای سطح در  ها نمونه تعداد  پراکندگ
  و  نماگر  23 قالب  در  شاخص  پنج در  اقتصادی  بعد  در  نماگر،  33 قالب  در  شاخص شش از  اجتماع  بعد  در  موضوع تحلیل

 و   متخصص  صاحبنظران  پانل  توسط  پرسشنامه  روایی .  شد   گرفته  بهره  نماگر   10  قالب  در   شاخص  سه  از   محییط  بعد   در 
یب.  گردید   تأیید   مورد   مجرب  بر   ها یافته   نتایج.  گردید   محاسبه   0/ 87  کرونباخ  آلفای  اساس  بر   پذیریزیست   کل   پایایی   ضز
ان  که  است  این  بیانگر   اینمونه  تک  t  آزمون  اساس ز  ابعاد   تمام  در   و   دارد   قرار   ضعیفز   سطح  در   روستاها   پذیریزیست   می 
ز   پذیریزیست  ز   سطح  در   آمدهبدست  میانگی    داد   نشان  کوپراس  تکنیک  نتایج  دیگر   سوی   از .  دارد   قرار   نرمال  حد   از   تریپایی 

 کلیدواژه ها:  . دارند  قرار  ضعیفز  و  متوسط وضعیت در  پذیری زیست هایشاخص  لحاظ از   روستا  12 مطالعه مورد  روستای 18 از  که
،  پایدار  توسعه کرونباخ،   آلفای  روستایی
  فرمول فاریاب،  شهرستان پذیری، زیست 
 کوکران

 مقدمه 1
برنامه  اجرای  و  توسعه  برنامه هدف  آرمایز که  و  آن  با  های  است که  پایداری  تحقق  هستند،  آن  دنبال  به  روستایی  توسعه  ریزان 

د )گوغ عنوان اقدایم عمیل و مهم در راستای حرکت در مسی  پایداری نظام روستایی انجام یمپذیر نمودن نوایح روستایی به زیست  ،  1گی 
 دارد و این  2015

 
(. مسلم است که در وضعیت امروزی، بقا و پایداری روستاها به وجود منابع طبییع، اقتصادی و اجتماع محل بستگ

 (. 2009و همکاران،  2نماید )آرجنت روستایی کمک یم  منابع به ثبات و جذب جمعیت در مناطق

 آنان در نوایح روستایی از یک طرف متأثر از عوامل،  
 

و تحوالیی است که در درون    ها یت فعالافزایش رفاه روستاییان و بهبود کیفیت زندگ
 ساکنان آن را  

 
ویز است که روستا و زندگ تأثی  عوامل بی  دیگر تحت  از طرف  و  دارند  تأثی  قرار  نوایح روستایی وجود    دهد یم تحت 

 (. ۱395)اسدپور، 

روستایی باعث افزایش بیکاری به خصوص نسل    یها سکونتگاه به    توجیهی  متأسفانه در چند دهه گذشته در کانون توجه بودن شهرها و  
تشکیل    کاهش  جوان، را  روستاییان  درآمدی  منبع  اعظم  قسمت  ،    . داد یم تولیدات کشاورزی که  بهداشتی  ، خدمایی امکانات  کمبود 

 
 مایز ی بهرام ا : نویسنده مسئول* 

 ، یلی دانشگاه محقق اردب -یی و روستا یشهر  یز یر گروه برنامه   ار یدانش آدرس: 
 . ایران ل، یاردب

 Bahram_imani60@yahoo.com  ایمیل: 
 

 
1 Gough 
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ش    رویهی    یها برداشت و    ها یرساخت ز  باعث گسیی زمان  در گذر  است که  شده   ) معدیز غی   و   
)معدیز روستا  در  موجود  منابع  از 

ش    شماریی  های روستایی و خایل از سکنه شدن تعداد  مهاجرت  جمعیت شهری و افزایش    رویهی  از روستاهای شده و به تبع آن گشیی
ز دلیل همواره   . مشکالت عمده شهری شده است  ، هدف غایی    به همی   در جوامع روستایی

 
  ی ها پروژه و    ها برنامه بهبود کیفیت زندگ

ده شهری را   ز و  در نادی  توانیمروستایی بوده است. چرا که امروزه ریشه مشکالت گسیی به روستاها دانست که باعث    توجیهی  ده گرفیی
 (. ۱393و همکاران،  لو یش عروستا شده است )-برهم خوردن ارتباط دوسویه شهر  

به   توجه  پایداری روستایی را شامل یم  پذیری یست ز لذا  اساس  اهمیت زیادی است زیرا  دارای  اولویت روستاها  های  گردد که در میان 
ابعاد  شود. زیرا زیست ترین عامل رقابت محسوب یمی سیایس، مهم ها ریزی و برنامه برنامه   

 
تنیدگ از در هم  پذیری مفهویم است که 

ز معیارهای مربوط را در بر یم شود و شبکه اجتماع، اقتصادی و محییط تشکیل یم  د )خراسایز و همکاران،  ای از روابط بی  و    ۱39۱گی 
 (. ۱396حیدری و همکاران، 

های مختلف اقتصادی، اجتماع و کالبدی  تواند نحوه پخشایش امکانات و خدمات، با برریس تطبیفی شاخص ری یم پذیبنابراین زیست 
ها های مختلف جغرافیایی را به صورت تطبیفی نشان داده، آن در مناطق مختلف نسبت به همدیگر را روشن نماید و وضعیت محدوده 

 (. ۱395لویت بخشد )رشیدی ابراهیم حصاری و همکاران بندی کرده، ا را از نظر امکانات و تنگناها رده 

ز از این مشکالت در امان     375است. شهرستان فاریاب حدود    نبودهدر این راستا روستاهای شهرستان فاریاب از توابع استان کرمان نی 
 این استان واقع شده است به دلیل دور 

ی
ق ی از مرکز استان و عدم حمایت و  کیلومیی تا مرکز استان کرمان فاصله دارد که در جنوب ش 

ز که کیفیت زیست   به موقع و بجای مسئولی 
 

 مردم روستایی  رسیدگ
پذیری این شهرستان را تحت شعاع قرار داده است و باعث نارضایتی

ایط اولیه زیست   . پذیری شده استو عدم برخورداری مناسب از امکانات و ش 

موجود و یا ایجاد شده که بیشیی به صورت کارگر موقت در خام برداری معادن و یا  از طرف دیگر به دلیل عدم پایداری در مشاغل   
 در روستاهای این شهرستان شده و در  

 
کشاورزی بدون حمایت دولت که باز فروش مناست  ندارد باعث نارضایتی شدید مردم از زندگ

ای به خصوص نسل جوان روبه رو شده است که پایداری  هنتیجه این نارضایتی زیستی در روستاهای این شهرستان باعث وقوع مهاجرت 
است که تعادل   آورد زیستی روستاها شهرستان فاریاب را تهدید کرده و مهاجرت به دیگر نقاط باعث مشکالیی را برای آن مناطق بوجود 

 انداخته است. و استفاده بجا و متناسب با ظرفیت هر منطقه و محیط زیست روستاهای هر منطقه را به خطر  یا منطقه 

ز برریس دالیل آن به خصوص در روستاهای این شهرستان مورد برریس و کاوش   ان زیست پذیری و نی  ز لذا پژوهش حاضز برای برریس می 
د یم قرار   ان زیست گی  ز پذیری روستاهای این شهرستان مشخص گردد تا  . تا از این طریق دالیل عمده و اصیل که در کاهش و یا افزایش می 

استفا  ز تالشبا  پژوهش مسئولی  این  از  نتایج حاصل شده  از  این  ده   ساکنان روستایی 
در خصوص کسب رضایت زیستی را  های الزم 

 در راستای دستیای  به اهداف زیر انجام شده است:  لذا شهرستان، انجام دهند. 
 با توجه به آنچه ذکر گردید پژوهش حاضز

ان زیست پذیری در روستاهای مورد  ▪ ز  مطالعه در بخش مرکزی شهرستان فاریاب از لحاظ اقتصادی؛ برریس می 

ان زیست پذیری در روستاهای مورد مطالعه در بخش مرکزی شهرستان فاریاب از لحاظ اجتمایع؛  ▪ ز  برریس می 

ان زیست پذیری در روستاهای مورد مطالعه در بخش مرکزی شهرستان فاریاب از لحاظ  ▪ ز  . محییطیستز برریس می 

ها، پژوهش خراسایز و همکاران های متععدی انجام شده است، از نمونه این پژوهش پذیری در مناطق روستایی پژوهش در رابطه با زیست 
ز انجام دادند، نتایج تحقیق آنها نشان داد  ( است که با هدف سنجش و ارزیای  زیست ۱39۱) امون شهری ورامی  پذیری روستاهای پی 

ز در سطح  بیشیی روستاها در وضعیت مطلوی  قرار ندار  ند و بعد زیست محییط در وضعیت نامطلوب و دو ابعاد اقتصادی و اجتماع نی 
 متوسط قرار دارند. 

ان زیست ۱392جمعه پور و طهماست  )  ز ز می  امون شهری انجام دادند؛  ( پژوهش  به منظور تبیی   در روستاهای پی 
 

پذیری و کیفیت زندگ
 و ز 

 
ی و رکن الدین افتخاری )یست نتایج این پژوهش نشان داد سطح کیفیت زندگ (  ۱393پذیری روستاها در سطح پائیتز قرار دارد. قنی 

ز به برریس اثرات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در زیست  پی  شمایل شهرستان خرم  های روستایی دهستان ده پذیر کردن سکونتگاه نی 
د مساکن روستایی  بهسازی  نتیجه رسیدند که  این  به  و  پرداختند  و زیست محییط  آباد  اجتماع  اقتصادی،  ابعاد  بر  مثبت  تأثی   ارای 

 پذیری روستایی است. زیست 

های گیلوان و  پذیری جوامع محیل در دهستان های هادی روستایی بر زیست ( به برریس اثرات طرح ۱395سجایس قیداری و همکاران )
ین   پذیری بر بعد کالبدی روستاها  های هادی از نظر زیست اثر طرح چورزق استان زنجان پرداختند و نتایج تحقیق آنها نشان داد بیشیی

داری در محدوده مورد  پذیری تفاوت معتز پذیری در روستاها نشان داد که در ابعاد شش گانه زیست بوده است و تحلیل فضایی زیست 
 مطالعه وجود دارد. 
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امون شهری دورود پرداختند و به این نتیجه رسیدند  پذیری روستا های زیست ( به تحلیل زمینه ۱395شیخ االسالیم و همکاران ) های پی 
 و زیست که سطح زیست 

 
پذیری را در ابعاد مختلف  پذیری در روستاهای مورد مطالعه در سطح پاییتز قرار دارد و روستائیان کیفیت زندگ

 ارزیای  نمودند. محمدی استاد کالیه و همکاران ) 
ز پذیری روستاهای  آثار اسکان مجدد بر زیست   ( ۱396اجتماع، محییط و اقتصادی پایی 

ابعاد سه گانه  سیل  در  تجمیع روستاها  الگوی  در  داد که  آنها نشان  تحقیق  نتایج  دادند،  قرار  برریس  استان گلستان را مورد  ق  زده ش 
لق به بعد زیست  ترین وضعیت متع تری است و در الگوی جابجایی محدود، مطلوب پذیری، بعد اجتماع دارای وضعیت مطلوب زیست 

 محییط بود. 

ان زیست ۱397زنگنه و همکاران ) ز های مناطق مرزی انجام دادند به این  پذیری سکونتگاه ( در پژوهش  که با هدف سنجش و ارزیای  می 
ان زیست  ز ز نتیجه رسیدند می  ی )پذیری در تربت جام پایی  ز یان رونی   و اکی 

ز قرار دارد. خراسایز پژوهش  به  ( در  ۱399تر از سطح میانگی 
از برداختند. نتایج تحقیق آنها نشان یمارزیای  زیست  اشهری در بخش مرکزی شی  پذیری  دهد که سطح زیست پذیری در نوایح روستایی پی 

یس به امکانات و تهسیالت خدمایی و شغیل  در عمده شاخص  ایط متفاوت دسیی ها متفاوت است و موقعیت طبییع روستا با توجه به ش 
 پذیری متفاویی را ایجاد کرده است. ت در شهر، زیس

اشهری مشهد را مورد برریس قرار دادند و به  پذیری سکونتگاه(، تأثی  هویت مکایز بر زیست ۱۴۰۰عنابستایز و معیتز )  های روستایی پی 
ز روستائیان باالتر یم دریافتند هر چه هویت مکایز باالتر باشد به همان نسبت زیست   1وهش  الولت  و هاشیم در پژ   رود. پذیری در بی 

به برریس اهمیت شاخص 2۰۱۰) ز شاخص های زیست (  از بی  از دیدگاه مردم پرداختند و نشان دادند  های کالبدی، اجتماع و  پذیری 
ین شاخص معرقز کرده   اند. امنیت، مردم امنیت را مهمیی

پذیری روستاها، در کشور مالزی انجام  بر زیست   ی پایدار روستای  ها جاده   (، در پژوهشی که با هدف نقش2۰۱2و همکاران )  2فیض  
ان پایداری و کیفیت   ز پذیری و  ، دارای اثر مستقیم بر فراهم سازی زیست سکونتگاه روستایی ی یک  ها جاده دادند، مشخص شد که می 

 دیگر به ارزیایی کیفیت زیست 2۰۱۴)  و همکاران  3ارتقای آن دارد. بدلند 
ز در پژوهشی ه کیل در خصوص سالمت  حوز   11پذیری در  ( نی 

الیا پرداختند؛ نتایج   ز سالمت اجتمایع و رفاه اجتمایع را مورد  آمدهدست   بهاجتمایع و رفاه اجتمایع در اسیر  قرار داد.  تائیدارتباط بی 

ریزی مؤثر  برنامه های گردشگری روستایی در نپال پرداخت و به این نتیجه رسید که  پذیری و چالش ( به برریس زیست 2۰۱6)  4آپادیای  
وری است و بر زیست  گذار  برای پایداری اقتصادی، اجتماع و محییط یک مقصد و صنعت گردشگری روستایی ضز پذیری روستاها تأثی 

ان زیست 2۰۱9و همکاران )  5وانگ   است.  ز ز می   به ارزیای  و تعیی 
قی کمیی توسعه (، در پژوهش  ز  پذیری روستایی در مناطق ش  یافته چی 

ز شش بعد زیست   پرداخت،  ، سطح خدمات و وضعیت بهداشتی ارتباط  نتایج تحقیق آنها نشان داد بی 
 

پذیری و رضایت کیل از زندگ
ی بر زیست معتز  ایط محیط طبییع و عوامل اجتماع تأثی  کمیی  پذیری داشته است. دار وجود دارد ویل ش 

از پژوهشگران به روش مرور پیشینه پژوهش نشان یم  ارزیای  زیست   هایدهد هر یک  اقتصادی،  مختلف به  ابعاد مختلف  پذیری در 
پذیری روستایی در سطح  توان دریافت زیست اند. پس از برریس این تحقیقات یم اجتماع و زیست محییط در مناطق روستایی پرداخته 

شاخص  مرور  و  مطالعات  این  برریس  حاضز  پژوهش  حال  دارد.  قرار  پایتز  و  به  متوسط  نماگرهای  و  ارزیای   ها  و  برریس  به  رفته  کار 
پذیری در مناطق روستایی شهرستان فاریاب پرداخته است. از آنجا در این مطالعه در منطقه حاضز تا کنون انجام نشده است،  زیست 

ه ارائه  ذیری هر یک از روستاهای مورد مطالعه را نشان داده و بر اساس آن بتوان نسبت بتوان وضعیت زیست لذا نتایج این پژوهش یم 
 های مطلوب اقدام نمود. راهکارها و برنامه 

ز بار نظریه زیست ی را معرقز کرد که بر اساس  آبراهام مازلو اولی  پذیری را درباره برریس نیازهای انسایز شکل شکل داد و هرم نیازهای بش 
،  تالش یم ای و به دنبال آن رفع نیازهای سطوح باالتر  آن انسان در درجه اول برای احتیاجات پایه  (.  9۱:  ۱392کنند )خراسایز و رضوایز

ز  ز زمی 
ز رفیی ، از بی 

  های کشاورزی و فضاهای باز، کمبود مسکن به دلیل آگایه از خطرایی مانند رشد شی    ع جمعیت، ازدحام و شلوعز
 اجتممناسب و معقول، افزایش نابرابری 

 
ز حس تعلق به مکان، هویت مکایز و زندگ ز رفیی  جوامع  های اجتماع و از بی 

 
اع که کیفیت زندگ

 (. 2۰۰۱، 6پذیری بوجود آمد و رشد کرده نموده است )ویلر کنند، زیست را تهدید یم 

شود که در آن به سالمت اجتماع، اقتصادی، کالبدی و روایز همه  سیستیم )روستا، شهر( گفته یم   پذیری، به یک مجموعهزیست 
 را انعکاس یمشود. این کیفیت درباره فضاها ساکنانش توجه یم 

 
( مطلوب که غنای فرهنگ باشد. اصول  دهند، یم ی )شهری، روستایی

باشد )غفاریان بهرمان  بخشد شامل برابری، عدالت، امنیت، مشارکت، تفرج و قدرت بخشیدن یم کلیدی که به این مفهوم استحکام یم
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ایط مناسب اجتپذیر اطالق یم (. به مکایز زیست۱395و همکاران،  فت شخیص برای تمام ساکنان شود که ش  ، مادی و پیش  ماع، روایز
ی و تصمیم های مشارکت در تصمیم پذیر زمینه آن فراهم باشد. در روستاهای زیست سازی و همیاری در سطح باال قرار دارد و امکانات  گی 

 فراهم است )صادقلو و سجایس قیداری،  
 

 (. ۱393و خدمات استاندارد برای زندگ

یگ، اجتماع و روایز جامعه را به دنبال خواهد داشت و باعث توسعه  پذیری را سیستیم یم دگان زیست ای از نویسنعده  ز دانند که رفاه فی 
یس، مشارکت و توانمندسازی،  گردد. زیست افردی در تمام سطوح و مناطق یم  نده اصول مهیم مانند کرامت، دسیی پذیری حکایت در بر گی 

نده تعدادی از اهداف کیفیت  توان گفت جوامع زیست (. در واقع یم 2۰۰8و همکاران،    1عدالت و صمیمیت است )ایدروس  پذیر در برگی 
 هستند و بر پایه درک بیشیی اینکه جامعه چگونه شکل گرفته، چگونه رشد نموده است و چگونه مسی  خود را برای توسعه انتخاب  

 
زندگ

ز جوامیع به عنوان جوامکرده است، پاسخ یم  ات اجتماع  ع شکوفا یم دهد، چنی  ز را ضمن سازگاری با تغیی  توانند نیازهای متعدد ساکنی 
ز کنند )وزارت حمل و نقل ایاالت متحده   (. 2۰۰9، 2و اقتصادی تأمی 

  ریزی همچون توسعه روستایی پایدار همسو، به عاریه داشته و در بریحز نقاط با این پذیری اصول و معیارهایی را از نظریات برنامه زیست 
ز دارای تفاوت است )ساوتورث نظریه   نی 

ً
پذیری روستایی را به شکل موضوع مورد  (. الندری زیست 2۰۱۱،  3ها دارای همپوشایز و گاها

یک مساع، ارتباط   یس، رقابت، تراکم مفید جمعیت، خالقیت، تش  برریس قرار داده است و نه معیار ایمتز و امنیت، تمایز و هویت، دسیی
 (. 2۰۰9،  4سازمایز را برای آن برشمرده است )لطفز و کوهساری و ظرفیت 

های فاقد ازدحام هایی مانند محیط سالم، مسکن مطلوب و شایسته، مکان عمویم امن، جاده (، شاخص 2۰۰۱بر مبنای اظهارات ویلر )
ز ی مکان یمپذیر های تفری    ح و شگریم، تعامالت اجتماع قوی و ... عوامل مؤثر در زیست و ترافیک، فرصت  (.  2۰۰9،  5باشد )هانکییز

 داند که به یکدیگر وابسته بوده و مستقل از هم نیستند. پذیری یم ( عوامل اقتصادی، اجتماع و محییط را اساس زیست 2۰۱۱) 6یانگ 

 
 مدل مفهویم پژوهش   - 1شکل   

پذیری روستایی را به پنج گروه  های زیست ( شاخص ۱395( و افراخته و همکاران )۱393و همکاران )  لو یشعبه نقل از    7ژانگ و مائو 
اول شامل شاخص تقسیم یم  ان پس کند، گروه  ز مانند سطح درآمد و می  به عنوان شاخص اصیل معیارهایی  انداز های مادی است که 

نده شاخص روستائیان را در بر یم  د. گروه دوم، دربرگی  ز گروه شاخص تحص گی  ی سطح خدمات و  ها، جهت اندازهییل است. سومی  گی 
ز برای اندازه امکانات رفایه در روستا یم  ی خدمات پزشگ و وضعیت بهداشتی در نوایح ورستایی است و در  باشد. گروه چهارم، نی  گی 

ی وضعیت امنیت اجتماع در نوایح روستایی ا های گروه پنجم برای اندازه نهایت شاخص   ست. گی 
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 و محییط منحرص به فرد، کیفیت محیط محیل، انسجام اجتماع،  های زیست( شاخص 2۰۰۴)  1لیتمن 
 

پذیری را شامل عوامل فرهنگ
گذاران و شهروندان، این امکان  ها برای مجریان، سیاستکند. این شاخص های فراغت و تفری    ح بیان یم عوامل زیبایی شناختی و فرصت 

فت جامعه را در بهبود شاخص آورد که بتو را فراهم یم  ان پیش  ز  (. 2۰۰5،  2پذیری نشان دهند )الریسهای زیست انند می 

 هاروشو  هاداده 2
شهرستان ارتقا یافت. مرکز این شهر از نظر    به  1389شهرستان فاریاب بخش  از شهرستان کهنوج در استان کرمان است که در سال  

 و عرض جغرافیایی  دقیقه    42درجه و    57موقعیت جغرافیای در طول  
ی
ق باشد و ارتفاع آن از سطح دریا  دقیقه یم   55درجه و    27ش 

جمعیت روستایی این    درصد مساحت استان کرمان است.   1/ 39کیلومیی مرب  ع معادل    2564میی است. مساحت این شهرستان    640
گالشکرد، مهروئیه، حور  دهستان   4و حور مرکزی و  بخش   2مرکز شهری و    1نفر است. این شهرستان دارای   29137شهرستان برابر با  

 . (2)شکل  ( 1395)مرکز آمار ایران،   باشدیم آبادی دارای سکنه  135و  و زهمکان

 

 منطقه مورد مطالعه   - 2کل  ش 

ان زیست   ز پذیری روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب انجام شده است. این پژوهش از  پژوهش حاضز با هدف برریس و ارزیای  می 
تحقیقات کاربردی در زمره  و روش جزء  محسوب یم   لحاظ هدف  لحاظ ماهیت  از  و  است  نوع کیم  از  آن  بر  شود که رویکرد حاکم 

،    ی تحلییل است. جامعه آمار   - تحقیقات پیمایش  از نوع توصیفز  که    باشد یم روستای بخش مرکزی شهرستان فاریاب    ۱8پژوهش حاضز
 تعداد    289خانواراست. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران    ۱۱7۰  یدارا به صورت تصادقز انتخاب گردید و  

 
نفر برآورد گردید. پراکندگ

جدول  ها در روستاها متناسب با تعداد خانوار آنها و روش انتخاب نمونه در هر روستا به صورت تصادقز سیستماتیک بوده است )نمونه 
۱ .) 

 جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه   - 1جدول  

 روستا  خانوار  نمونه  روستا  خانوار  نمونه 

 چاه یز شگری    چ  23 8 باغ پشموگ  35 ۱۰

 تلمبه مختار  ۱۱ ۴ تلمبه دادمراد رویدل  23 8

 کهورآبادی  78 22 تلمبه کهوردراز فاریاب  3۰ 9

 
1 Litman 
2 Larice 



 
 

72 

ز و زمستان پسال دهم، شماره دوم،     ۱۴۰۱ایی 

  

ان زیست   ز  پذیری در مناطق روستابی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب برریس و ارزیابی می 

 کناررشگ  ۴7 ۱2 تلمبه آب برخشوی   69 2۰

 درش نمو  ۱29 3۰ تلمبه آب برخشوئیه ۱35 3۰

 حسن آباد  ۱25 28 پاگدار  ۱5 9

 مهروییه باال  ۱6۱ 32 دره شور  ۴۱ ۱۱

 تلمبه مختار محمدی  ۱3۰ 3۰ ششک 57 ۱۱

 فاریاب   ۴۱ ۱۱ تلمبه یداله تاجیک ۱۱ ۴

 18تعداد روستا:   1170تعداد خانوار:   289حجم نمونه:  

های و  ای جهت بدست آوردن شاخص آوری گردید، به گونه ای و میدایز جمع  اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از دو شیوه کتابخانه 
نماگرهای مورد نیاز اقدام به استفاده مطالعات نظری و پیشنه مرتبط با موضوع در سه بعد اجتماع، اقتصادی و محییط استفاده گردید  

نماگر و در بعد محییط    23الب نماگر، در بعد اقتصادی در پنج شاخص در ق  33و در نهایت در بعد اجتماع از شش شاخص در قالب  
 (. 2جدول  نماگر بهره گرفته شد ) ۱۰از سه شاخص در قالب  

 ها و نماگرهای مورد استفاده در پژوهش فهرست شاخص   - 2جدول  

 شاخص  بعد  نماگر 

 )مدرسه، مهدکودک(، -1
ز
یس -2فضای آموزیس  مناسب و کاق به   آموزاندانش کیفیت دسیی

، -3مدارس،  ات آموزیس  ز ،   ی هاساختمان کیفیت -4کیفیت تجهی  کیفیت تدریس  -5آموزیسی
 معلمان. 

 اجتماع  آموزش عمویم 

6-  ،  و مذهت 
 

،  -7تعداد اماکن فرهنگ . -8تعداد فضاهای فراغتی تفریحات و اوقات   تفرییح و ورزیس 
 فراغت 

9- ، کیفیت خدمات  -11کیفیت بهداشت فردی و عمویم، -10کیفیت خدمات پزشگ و بهداشتی
  ، یس به -12بهداشتی درمایز بهداشت    یها مراقبت کیفیت -13بهداشت عمویم،   یها مراقبتدسیی

ز ب- 15سطیح،  یها آب کیفیت دفع -14عمویم،    ردن حیوانات موذی. کیفیت از بی 

مالحضات و  
پزشیک و    یها مراقبت 

 داشتر به

ان جرائم )دزدی، شقت و ...(، - 16 ز ان نزاع قویم و -17می  ز امنیت عبور از جاده و  -18، اییفه طامی 
ان و  -20امنیت تردد پیاده و سواره در شب، -19خیابان از نظر رسعت اتومبیل،  امنیت تردد دخیر

 ، روزر یط شبانه  زنان د

امنیت فردی و  
 اجتمایع 

 در شهر،  - 21
 

 در روستا،  - 23تمایل به شمایه گذاری در شهر، -22تمایل به زندگ
 

تمایل به زندگ
- 26کیفیت روابط همسایگان و بستگان با یکدیگر، -25تمایل به شمایه گذاری در روستا، - 24
، ا

 
ایط زندگ ان تعلق به مکان -27میدواری به بهبود ش  ز  می 

 و تعلق  
ی

پیوستیک
 مکایز 

ام شهروندان به یکدیگر، - 28 ان احیی ز روحیه  - 30قابل اعتماد بودن شورای روستا و دهیاری،  -29می 
ز شهروندان،   مشارکت مردم در  -32مشارکت شهروندان برای آبادایز روستا، -31کار گرویه در بی 

ز انجام  ،   یهاپروژه حی   روستای 
 ارتباط شهروندان با شورای روستا. -33عمرایز

 
ی

 مشارکت و همبستیک

ان مرصف مواد غذایی  -1 ز ز )می  ا-2و ....(،   جاتیوه می، گوشت، سی  ز - 3،  (برق)  یانرژ ن مرصف  می 
ان مرصف کاال و م ز ، پوشاک و ...(. خدمات )ی   لوازم برقی

 اقتصادی  کاالهای مرصقز 

ان بیکاران، -4 ز ز شغل مناسب، - 6شغیل،  یها فرصت وجود -5می  ،-7داشیر   -8درآمد مناسب و کافز
یس به شغل مناسب   امکان دسیر

 اشتغال و درآمد

- 12استحکام مسکن،    -11مناسب و کاقز در مسکن، مساحت 10وجوداتاق کاقز در مسکن،  -9
برخورداری از سیستم دفع  - 13رخورداری از سیستم گرمایش و شمایش مناسب در مسکن،  ب

 بهداشتی و فاضالب در مسکن. 

 مسکن

ز انرژی، کیفیت آب، -15، هاراه کیفیت شبکه -14 کیفیت شبکه آب، برق، گاز،  -16کیفیت تأمی 
نت،  یس به شهر و ادارات  -18کیفیت معابر و میادین، -17تلفن، پست و اینیر کیفیت راه دسیر

 مختلف. 

امکانات و خدمات  
 زیربنایی 

یس آسان به حمل و نقل عمویم، - 20تعداد وسایل نقلیه عمویم،  - 19 ساعت کار وسایل  - 21دسیی
 تعداد وسایل نقلیه حمل بار، -23کیفیت حمل و نقل عمویم،    -22  نقلیه عمویم،

 مویم ع ونقلحمل

 نایس  از رفت و آمد وسایل نقلیه، -1
 

ب، -2آلودگ کیفیت  -3کیفیت هوا، کیفیت آب ش 
. -4باله،  ز یآور جمع  صویی

 
 آرامش و فقدان آلودگ

 
 

  یستز  آلودگ
 محیط 

کیفیت فضای  -7، هایابانخ کیفیت مناسب معابر و -6و معماری بناها،    هاساختمان کیفیت -5
 . ز  سیی

 کیفیت برصی 

بوستان و  -10از نظر درختان، کیفیت فضاهای روستایی -9تعداد فضای بازی برای کودکان،  -8
 پارک 

ز و بایر   فضای سی 
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ز و زمستان     67-79صفحات  ، ۱۴۰۱سال دهم، شماره دوم، بایی 

 

جغرافیایی مناطق بیابایز کاوشهای   

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

ان زیست   ز  پذیری در مناطق روستابی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب برریس و ارزیابی می 

 منبع: مطالعات سایر پژوهشگران 

، پرسشنامه بود که با پرسش  های بسته در قالب طیف پنج  ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت بدست آوردن اطالعات میدایز
اساتید مجرب مورد برریس و تحلیل قرار  گزینه  ز و  بر اساس نظر متخصصی  ای لیکرت طرایح گردید. روایی صوری پرسشنامه حاضز 

ات الز  ز تعداد گرفت و در نهایت پس از تغیی  ان پایایی نی 
ز پرسشنامه به صورت پیش   3۰م، مورد تأیید قرار گرفت. برای بدست آوردن می 

ان پایایی کل آن بر اساس آلفای کرونباخ  
ز ان پایایی نشان یم   ۰/ 87آزمون در منطقه توزی    ع گردید که می 

ز دهد که  محاسبه گردید و این می 
 است و 

 
 و هماهنگ

 
 پژوهش را دارد.  یها مؤلفه توانایی سنجش   سواالت پرسشنامه دارای همبستگ

بهره گرفته شد، از آزمون   23spssهای توزی    ع شده از نرم افزار گردآوری شده از پرسشنامه  یها داده در این راستا جهت تجزیه و تحلیل 
نف  -آماری کلمگراف آزمون    اسمی  از  ها(،  متغی  بودن  نرمال  برریس  نمونه   t)جهت  درباره    ایتک  روستائیان  دیدگاه  برریس  جهت 

ی کوپراس بهره  پذیری از تکنیک تصمیمبندی روستاها از لحاظ زیست پذیری بهره گرفته شد. در نهایت جهت سطح زیست   . شد گرفته گی 

ی است و برای اولویت های تصمیم روش کوپراس، یگ از روش  از وزن معیارها استفاده  رود و برای این کار  بندی به کار یم بندی یا رتبه گی 
رود و تأثی  آن بر روی ارزیای  نتایج، به صورت جداگانه در نظر  کار یمکنند. این روش، برای ارزیای  هر دو معیار کمینه و بیشینه به یم

ز وزن معیارها، تشکیل ماتریس تصمیم گرفته یم  ی، تشکیل ماتریس وزن شود که شامل مراحل: تعیی  های منفز و  دار، تفکیک معیار گی 
 . باشد یم  q مثبت، ارزیای  نهایی معیارهای مثبت و منفز و در نهایت محاسبه ارزش نهایی 

 و بحث نتایج 3
ز  دهد یمتوصیفز پژوهش نشان  هاییافته    23۱درصد پاسخگویان برابر با   79/ 9روستای،  ۱8پرسشنامه توزی    ع شده در   289از بی 

ین تعداد پاسخگویان،  اند بوده نفر را زنان شامل    58عتز  درصد ی   2۰/ ۱نفر را مردان و   ز چهار رده ستز در نظر گرفته شده، بیشیی . از بی 

ستز    ۱۴7حدود   رده  در  داشتند که    2۰- 35نفر  قرار  یم   5۰/ 9سال  شامل  را  پاسخگویان  تأهل  درصد  وضعیت  درصد    88/ 2شد. 
ز چهار مق  ۱۱/ 8پاسخگویان متأهل و   طع تحصییل دیپلم و زیر دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و  درصد مجرد بودند. از بی 

ین تعداد پاسخگویان با   ان تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بودند که    ۱9۰باالتر، بیشیی ز درصد پاسخگویان را شامل    65/ 7نفر دارای می 
 شد. یم

ان درامد  دهد از پنج شاخص  های پژوهش نشان یم های مربوط به شاخص نتایج برریس یافته  ز مورد برریس در بخش متغی  اقتصادی می 
ز بود که انحراف معیار آن    2/ 332با   ین میانگی 

ز با    ۰/ 862دارای بیشیی ین میانگی 
ز    ۰/ 93۰برآورد گردید؛ در این متغی  کمیی مربوط به پایی 

ان شغل بود که انحراف معیار آن   ز ز نبودن می  ز با  بدست آمد. در متغی  اجتماع با نه شاخص    ۰/ 883  ی  ین میانگی 
متعلق    3/ 6۰2بیشیی

ز با  ین میانگی 
ز متعلق به شاخص حمل و نقل عمویم بود. در بخش متغی  محییط شاخص   ۱/ ۴۰۴به شاخص محیط مسکویز و کمیی نی 
ز ) ین میانگی 

 دارای بیشیی
 

ز و بایر با  2/ 958آلودگ ز بوده است )   ۱/ ۱38( و شاخص فضای سی  ین میانگی 
ها  ته (. این یاف3جدول  دارای کمیی

ز بوده نشان یم  های مورد مطالعه در روستاهای بخش مرکزی شهرستان فرایاب دارای وضعیت متوسط و روبه پایی   .انددهد متغی 

ز و انحراف معیار شاخص   - 3جدول    های مورد مطالعه میانگی 

 اقتصادی  اجتماع 
 شاخص 

 اوقات فراغت
تنوع  
 شغیل

ز بودن  پائی 
ان شغل ز  می 

ان درآمد ز  می 
ان  ز برخورداری از می 

 درآمد مناسب 
ان بیکاری  ز  می 

647/2  301/2  930/0  332/2  304/2  183/2 ز    میانگی 

416/1  855/0  883/0  862/0  959/0  884/0  
انحراف از  
 معیار

  اجتماع 

 شاخص  امنیت  تعلق مکایز  مشارکت  بهداشتی  آموزیس   امکانات و خدمات 

74/2  982/2  740/2  391/3  103/3  145/3 ز    میانگی 

036/1  922/0  050/1  055/1  159/1  488/1  
انحراف از  
 معیار

  اجتماع  محییط 

ز و بایر   فضای سی 
کیفیت  
 برصی 

 
 

 شاخص  حمل و نقل عمویم  محیط مسکویز  آلودگ

138/1  584/1 958/2  602/3  404/1 ز    میانگی 

345/0  812/0 471/1  977/0  557/0  
انحراف از  
 معیار

1397پژوهش،  های  منبع: یافته   
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ز و زمستان پسال دهم، شماره دوم،     ۱۴۰۱ایی 

  

ان زیست   ز  پذیری در مناطق روستابی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب برریس و ارزیابی می 

تجزیه   تعریف   ها داده تحلیل    و جهت  پیش  از  اهداف  اساس  پاسخ    یها داده شده،  بر  از  ها که  متغی  از  هر یک  به   مربوط 
 
  پرسشنامه

ها از  در این بخش از پژوهش جهت برریس نرمال بودن شاخص .  شده استخراج گردیده است، در قالب عددی توصیف گردیدطرایح 
هاست و اگر سطح    -آزمون کلموگروف نف استفاده گردید. در این آزمون فرض صفر نشانگر نرمال بودن متغی  بیشیی از   داریمعتز اسمی 

استفاده در پژوهش سطح    های مورد در تمام شاخص   دهد یمنشان    ۴جدول  . همانگونه که  گردد یمتأیید    ها داده باشد نرمال بودن    ۰/ ۰5
های پژوهش نرمال است.   ۰/ ۰5( از سطح خطای p-value= sig>0/05) داریمعتز   بیشیی است و توزی    ع تمام متغی 

نف   - نتایج آزمون کلموگروف   - 4جدول    اسمی 

مشارکت و  
 
 

 همبستگ
مراقبت  
پزشگ و  
 بهداشتی 

امکانات و   آموزش 
 خدمات زیربنایی 

حمل و 
 نقل

 دی اقتصا مسکن
 شاخص 

  -آماره کلموگروف 929/8 399/7 655/9 987/7 238/8 62۱/8 ۰72/8
ونف   اسمی 

 داری سطح معتز  25/0 18/0 28/0 21/0 17/0 17/0 11/0

 کیفیت برصی 
 

 
 

ز  آلودگ اوقات  فضای سی 
 فراغت

امنیت فردی  
 و اجتماع

 و 
 

پیوستگ
 تعلق مکایز 

 شاخص 

  -آماره کلموگروف 925/6 2۴2/7 876/8 ۴88/9 ۴9۰/9 75۴/9 
ونف   اسمی 

 داری سطح معتز  09/0 15/0 21/0 26/0 24/0 01/1 

 1397پژوهش،    های یافته منبع:  

استفاده    یا نمونه تک    tدر روستاهای مورد مطالعه از آزمون    پذیرییست ز جهت برریس ابعاد اقتصادی، اجتماع و زیست محییط   
 ی ا نمونه تک  t( بعنوان مطلوبیت عددی مورد آزمون یا میانه نظری در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون  3شد. در این آزمون، عدد ) 

ان زیست   دهد یم نشان    5جدول   ز ز ابعاد  باشد نیم پذیری روستاها مورد مطالعه در در حد مطلوب  از دیدگاه پاسخگویان، می  . زیرا میانگی 

درصد پاسخگویان( بدست آمده است، از سوی دیگر مقدار    6۰معادل    3عدد  )   حد مطلوب   3  اقتصادی، اجتماع، محییط کمیی از عدد 
t  ز منفز برآورد گردید و کر  ارزیای  گردید. این چهار بعد نی 

ز منفز ز نی   انه باال و پایی 

های توزی    ع شده  پذیری در منطقه مورد مطالعه از نظر شپرستان خانوار پاسخگو به پرسشنامه دهد و ضعیت زیست این نتایج نشان یم  
ی نسبت به سایر ابعاد قرار دارد، لذا برای بهبود    یت رضا  این وضعیت باید به  بخش نیست و بعد زیست محییط در وضعیت نامناسبیی

 زیست محییط از طریق جمع 
 

 صویی و بهبود کیفیت آب آشامیدیز آوری زباله کاهش آلودگ
 

توجه    ها از سطح روستاها، کاهش آلودگ
ز و نبود معابر و خیابان احت و فضاهای سی  های مناسب کیفیت برصی  نمود. از سوی دیگر عدم فضاهای مناسب جهت تفری    ح و اسیی

 أثی  قرار داده است. روستا را تحت ت

  برریس ابعاد موثر در زیست پذیری روستاهای مورد مطالعه   ی ا نمونه تک    tنتایج آزمون    - 5جدول  

ز  داری معتز  درجه آزادی  آزمون  آماره T شاخص   میانگی 
 0/ 95فاصله اطمینان 

ز پا  باالتر  تر یی 

 -2628/0 -1213/0 -۱92۰/3 000/0 288 -341/5 اقتصادی

 -8010/0 -6868/0 -7439/3 000/0 288 -643/2 اجتماع 

 -8950/1 -8144/1 -8547/4 000/0 288 -578/9 زیست محییط 

 1397های پژوهش،  منبع: یافته 

ابعاد اجتماع و زیست محییط به    هاییافته بر اساس   اقتصادی نسبت به  سون بعد   پی 
 

یب همبستگ سون؛ ضز  پی 
 

آزمون همبستگ
 بعد اجتماع نسبت به بعد زیست محییط )  باشد یم (  ۰/ ۰77( و )۰/ 33۴ترتیب )

 
یب همبستگ توان دریافت  ( است و یم ۰/ 5۰2و ضز
 یکسان و ثا 

 
ز ابعاد مورد مطالعه در تحقیق همبستگ های زیست که بی  ز متغی   بی 

 
پذیری مثبت بوده  بتی وجود ندارد، ویل از آنجا همبستگ

ز صفر برآورد گردید،و سطح معتز  ها مس داری نی  ز متغی   بی 
 

ز آنها ارتباطت همبستگ  . (5  )جدول وجود دارد  قیم و کامل هست و بی 

 

سون برای شاخص   - 6جدول    پی 
ی
 پذیری های زیست نتایج آماری آزمون همبستگ

یب   ضز
 

همبستگ  

 زیست محییط  اجتماع  اقتصادی 

سون اقتصادی  پی 
 

یب همبسنگ 334/0 1 ضز  077/0  

داری سطح معتز    000/0  194/0  

N 289 289 289 

سون اجتماع   پی 
 

یب همبسنگ 334/0 ضز  1 502/0  
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جغرافیایی مناطق بیابایز کاوشهای   
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ان زیست   ز  پذیری در مناطق روستابی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب برریس و ارزیابی می 

داری سطح معتز   000/0   000/0  

N 289 289 289 

سون زیست محییط   پی 
 

یب همبسنگ 077/0 ضز  502/0  1 

داری سطح معتز   194/0  000/0   

N 289 289 289 

 1397پژوهش،    های یافته مأخذ:  

پذیری  های زیست بندی روستاهای مورد مطالعه بر اساس شاخص شنایس پژوهش ذکر گردید، جهت سطحکه در بخش روش   گونههمان
ی کوپراس بهره گرفته شد. لذا قبل انجام این تکنیک اقدام به وزن از تکنیک تصمیم  ویی  دیه شاخص گی 

های مورد مطالعه بر اساس آنیی
های مورد مطالعه وزن خایص تعلق گرفته است که جمع آنها  دهد به هر یک از گویه نشان یم  شانون گردید. نتایج حاصل از این تکنیک

ین وزن به نماگرهای کیفیت حمل و نقل   بار  ( و وسایل نقلیه حمل  ۰/ ۰297۱)   عمویم برابر با یک است. بر اساس این تکنیک بیشیی
ز شغل مناسب۰/ ۰297۱) ین وزن به نماگرهای داشیی  ( تعلق گرفت. ۰/ ۰۰2۴۱ها ) و کیفیت مناسب معابر و خیابان  ( تعلق گرفت و کمیی

ز شاخص ها و وزن پس از تشکیل ماتریس داده   شناسایی شد. بر این اساس از بی 
پذیری  های زیست دیه به هر گویه، معیارهای مثبت و منفز

ز   بندی  م محاسبات برای محاسبه ارزش نهایی و رتبه گویه مثبت و سازگار بودند. پس از انجا   6۱گویه، پنج گویه منفز و ناسازگار و    66از بی 
ی معیارهای مثبت و   sj+آن محاسبه گردید که جهت انجام این امر    jNهر گزینه مقدار   برای جمع معیارهای    sj-  برای مقدار جمع جی 

 (. 6 )جدول منفز هر گزینه محاسبه گردید 

 برای هر روستا   sjمقادیر    - 7جدو  

 Sj -Sj+ روستا  Sj -Sj+ روستا  Sj -Sj+ روستا 
0497/0 چاه یز شگری    چ   0026/0 0544/0 مهروییه باال    0031/0 0474/0 تلمبه آب برخشوی     0028/0  

0504/0 تلمبه مختار  0028/0 0554/0 تلمبه مختار محمدی   0032/0 0523/0 تلمبه آب برخشوئیه   0030/0  

0474/0 کهورآبادی  0028/0 0535/0 فاریاب    0031/0 0557/0 پاگدار   0031/0  

0523/0 کناررشگ   0030/0 0537/0 باغ پشموگ   0031/0 0546/0 دره شور   0030/0  

0557/0 درش نمو  0031/0 0497/0 تلمبه دادمراد رویدل    0026/0 0544/0 ششک    0031/0  

0546/0 حسن آباد   0030/0 0504/0 تلمبه کهوردراز فاریاب   0028/0 0554/0 تلمبه یداله تاجیک    0032/0  

،  منبع: یافته   1397های میدابز

نشانگر    jN  ارزش نهایی هر گزینه که برابر با مقادیر است، برای هر روستا مشخص گردید. مقدار   7در مرحله پایایز با توجه به نتایج جدول  
ان آن کمیی باشد مطلوب  ز ز  ارزش و وزن نهایی روستاها است، که هر چه می    ی روستا   ۱8تر است. نتایج بیانگر این امر است که در بی 

ز  ترین  بخش مرکزی شهرستان فاریاب، روستای تلمبه کهوردراز فاریاب، در باالترین سطح و روستای چاه یز شگری    چ و کهورآبادی در پایی 
 سطح قرار داشتند. 

، حمل و نقل و اشتغال  در وضعیت مناسب زیست  پذیری روستاهای این شهرستان عوامل اقتصادی از جمله امکانات و خدمات زیربنایی
ان بیکاران را کاهش داده و از سوی  ای که وجود فرصت ای داشتند، به گونه رآمد تأثی  عمده و د  ز ، می 

های شغیل و درآمد مناسب و کاقز
یس و فراهم  ها را مقدور نموده است. از سوی دیگر وجود خطرایی مانند رشد شی    ع جمعیت،  سازی مناسب زیرساخت دیگر امکان دسیی

ز  ز زمی 
ز رفیی  مناطق شهری و روستایی و از  ورزی و فضاهای باز، کمبود مسکن مناسب، افزایش نابرابری های کشا از بی 

ز های اجتماع بی 
 جوامع روستایی را مورد تهدید قرار داد. 

 
ز حس تعلق به مکان در روستاها، کیفیت زندگ ز رفیی  بی 

 پذیری بندی روستاهای مورد مطالعه بر اساس زیست سطح   - 8  جدول 

 تلمبه آب برخشوئیه تلمبه دادمراد رویدل  دره شور  ششک پاگدار  راز فاریاب تلمبه کهورد روستا 
Nj 058/0  102/0  258/0  262/0  352/0  390/0  

 کناررشگ  مهروییه باال  باغ پشموگ تلمبه آب برخشوی   فاریاب  تلمبه یداله تاجیک  روستا 

Nj 396/0  492/0  616/0  683/0  695/0  701/0  

 چاه یز شگری    چ  کهورآبادی درش نمو تلمبه مختار تلمبه مختار محمدی حسن آباد  روستا 

Nj 731/0  802/0  831/0  856/0  860/0  864/0  

 1397های پژوهش،  منبع: یافته 

یبندی و نتیجهجمع 4  گی 
شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاهای ایران دارای اهمیت زیادی است، زیرا ریشه بیشیی مسائل و مشکالیی مانند رشد شی    ع  

پذیری ابزار  جمعیت شهری، فقر، نابرابری و بسیاری از مسائل دیگر به مناطق روستایی مرتبط است. در واقع ارزیای  و برریس زیست 
گردد. با توجه به اهمیت موضوع  اجتماع و محییط در راستای دستیای  به توسعه پایدار محسوب یم   کارآمدی برای بهبود اقتصادی،

ان  ز  روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب از توابع استان کرمان انجام شده است.  پذیرییست ز پژوهش حاضز با هدف برریس می 
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های زیست دهد متغای نشان یم تک نمونه   tنتایج پژوهش بر اساس آزمون    پذیری در ابعاد اجتماع، اقتصادی و محییط در وضعیت  ی 
ز ها یم مطلوب قرار ندارند. بر اساس یافته  ز قرار داشت،  توان بیان نمود، متغی  عوامل محییط از نظر روستائیان در پائی  ترین رتبه و میانگی 

 
 

آلودگ بر  نامناسب زباله  ب سالم، جمع آوری و دفن  ز    هایزیرا کمبود آب ش  دیگر کمبود فضای سی  از سوی  افزوده است؛  محییط 
ای که فضای عمویم  های برصی محیط تأثی  منفز داشته است، به گونه ها بر زیبای مناسب، کیفیت نامناسب شبکه معابر و ساختمان

ز و پارک جهت تفریحات و شگریم وجود دارد.   روستاها در آن فضای سی 
 بیشیی

    از سوی دیگر در بعد اقتصادی،
 

عوامیل مانند عدم حمل و نقل مناسب و نبود و کمبود وسایل نقلیه عمویم و ویژه حمل بار، زندگ
پذیری مناسب روستاها در بعد اقتصادی را  ترین دلیل عدم زیست روستائیان را با مشکل مواجه نموده است، شاید بتوان گفت عمده 

روستائ تعداد  ین  بیشیی زیرا  نمود،  عنوان  اشتغال  و  ز  درآمد  همچنی  نداشتند.  یس 
دسیی آن  بودن  ز  پایی  دلیل  به  مناسب  شغل  به  یان 

ز فرصت فرصت  ز در سطح پائیتز قرار داشت در حایل که روستائیان معتقدند بودند، چنی  هایی  های شغیل و ایجاد کسب و کار روستایی نی 
ای که تمایل به ماندگاری جمعیت  رار داده، به گونه مجاور وجود دارد؛ این امر حس تعلق به مکان روستائیان را تحت تأثی  ق  یدر شهرها 

 در روستا در حد مطلوب قرار نداشت. 
 

ان امیدواری به بهبود وضعیت زندگ ز  در روستا و می 
 

نامناسب بودن وضعیت اشتغال و   و زندگ
ان جرائم و نزاع درآمد، وضعیت اجتماع و به تبع آن امنیت را تحت تأثی  خود قرار یم ز   ای را به خاطر کمبود قویم و قبیله   های دهد و می 

یس به منابع آب و خاک، تحت االشعاع قرار یم   دهد. دسیی

ز اینکه کدام یک از شاخص یم تواند گایم در جهت  اند یم در سنجش این متغی  داشته  ی سهم بیشیی  ی زیست پذیر   یها توان گفت، دریافیی
 در روستاها   پذیرییست ز افزایش سطح  

 
ام   یو کیفیت زندگ ز اینکه کدام یک از عوامل دارا   یون شهر پی    ی باشد؛ زیرا که پس از دریافیی

 رسید. لذا زیست   یاز زیست پذیر   یتوان به سطح باالتر تاثی  بیشیی است، با بهبود آن عامل یم 
 

در منطقه مورد    یپذیر و کیفیت زندگ
نده مجموعه    یا مطالعه، در بر گی 

 
 تبدیل یم  ی جذاب برا ها است که محیط روستا را به مکایز از ویژگ

 
 زندگ

 
تواند به  ها یم کند. این ویژگ

 
 

یس به    قابل لمس   ی ها ویژگ    هاییرساخت ز )دسیی
 

( و ویژگ قابل لمس )حس مکان، هویت محیل و ...( تقسیم    یها مناسب روستایی غی 
 شود. 

همه ساکنان یک روستا یا شهر    یکند و سبب توسعه فرد کمک یم   ی، اجتماع، زیستی و کالبدیبه رفاه اقتصاد  یپذیر در واقع زیست 
یس، صمیمیت، مشارکت و توانمندساز  یشود و اصول کلید یم است. در این میان مسائل مرتبط   یآن مشتمل بر عدالت، کرامت، دسیی

ات  بروز  یجنوب به دلیل نرخ رشد شتابان مهاجرت روستایی به صورت حادتر   یدر کشورها  یپذیر با زیست  نموده است. از جمله تغیی 
ان جرایم و نبود امنیت اشاره نمود  اجتماع یم  ز ، سکونت در مساکن نامناسب و ناامن، باال بودن می   اجتماع و قومیتی

 
توان به آمیختگ

 چون روشنایی کاقز معابر و پاسگاه پلیس مشکل ناامتز را تشدید یم
س نبودن امکانایی  کند. که دور بودن و در دسیی

ات اقتصاد  ز مسکن مناسب و یا ، تا اندازه یو کالبد   ی تغیی  ،    ، تنیده به هم هستند، زیرا که عدم توانایی مایل مهاجرین در تأمی  ز همچنی 
ز  ساخت و ساز شده و به تبع این موضوع، بر    ی در راستا   ی ارایصز کشاورز   ی سبب تغیی  کاربر   ی کشاورز   یها عدم بازدیه مناسب زمی 

ز تأثی   ان درصد اشتغال وسپس، بخش کشاورز   یا گذارد، به گونه یم   مشاغل ناحیه نی  ز ین می 
در روستا باالترین    یکه بخش خدمایی بیشیی

 سهم درصد اشتغال را دارند. 

نهایت یم  با یافته در  از پژوهش حاضز  نتایج بدست آمده  بیان نمود  ( و خراسایز و  ۱396های محمدی استاد کالیه و همکاران )توان 
 برارزیای  زیست(  ۱399همکاران )

ای  تک نمونه   tها پرداختند، با نتایج آزمون پذیری نوایح روستایی که به برریس وضعیت شاخص مبتز
ز نتاین تحقیق حاضز در بخش سطح  االسالیم و  های شیخ بندی روستاها با استفاده از تکنیک کوپراس با یافته مطابقت دارد. همچنی 

 ( که وضعیت زیست پذیری روستاها را مورد برریس قرار دادند، مطابقت دارد. ۱397( و زنگنه و همکاران )۱395همکاران )

وری به نظر  با توجه به نتایج بدست آمده ذکر راهکارهای زیر برای بهبود زیست  پذیری روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاریاب ضز
 رسد: یم

 مساکن روستایی استفاده از تکنولوژی جدید ساخت و ساز و مصالح مقاوم، جهت بهسازی  ▪

یگبهره افزایش اشتغال با  ▪ وی کار بویم در صنایع تبدییل کشاورزی  ی   از نی 

  زیست یط محاستفاده از اتومبیل شخیص جهت حفظ    کاهش محدودیت مایل حمل و نقل عمویم جهت توسعه آن و کاهش ▪
 روستاهای شهرستان 

ش پیدا نموده ا با استفاده از فناوری  ▪ ای فراهم نمود که روستائیان به روستا احساس تعلق  ست، زمینه های نوین که در روستا گسیی
 آنها مناسب نمود. داشته باشند و با ایجاد زیرساخت 

 
 ها روستا را برای زندگ

نامناسب بودن راه راه ▪ اظهار داشتند به علت  از جمعیت، زیرا روستائیان  بازگشت بخش   به روستا جهت  یس  ها در  های دسیی
 کنند. کنند و به شهرها مهاجرت یم واده منازل خود را ترک یم زمستان بسیاری از خان
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