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 چکیده

 قابه  طهورباشد کهه بههمی یمهم مشکلات جمله از طبیعی منابع از بین رفتن اهداف:

در محیط نهایتا  زیرا ناپایداری ؛ثر ساخته استأی را متروستای ةجامع شتیمع یتوجه

. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق دش موجب ناپایداری جوامع انسانی خواهد

شهرسهتان  پایهداری محیيهی در نهواحی روسهتایی تیوضهعحاضر با هدف بررسی 

 پلدختر صورت پذیرفت.

تحلیلهی  -ن توصهیییپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجها    روش:

 مهاری خانوارههای جامعهة بهوده اسهت. نامهه هها پرسهشاست. ابزار گرد وری داده

 022ای، گیری سهمیه. به روش نمونه(=99011N)است. دختر روستایی شهرستان پ 

-ته  tپایهداری از  زمهون  وضهعیت. برای بررسی شدانتخاب روستا(  931)نمونه 

 یها زمون پایداری از وضعیت از نظر روستایی طقای، برای بررسی تیاوت منانمونه

ی معادلهات سهاختار یسهازمدلاز مدل پژوهش ارائة برای  و (Post Hoc)ی بیتعق

(SEM)  دشاستیاده. 

 هها و درختهانجنگه  ،(10/0با میانگین )  ب ها نشان داد که منابعیافته :/ نتايجهايافته

عاملی برند. تنها سر میه ناپایداری ب در وضعیت( 01/0) هامرتع و چراگاه( و 70/0)
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پایهداری مهدل . است( 23/3عام  خاک )دارد قرار پایدار  دودیوضعیت تاح در که

بیشترین اثر را  10/2با بار عاملی  (Y1)ها مراتع و چراگاهعام  نشان داد که  محیيی

 بهین منهاطق توجهیقابه  مکانی تیاوت ،همچنین .استدر ناپایداری محیيی داشته 

 .وجود داردعوام  ناپایداری  از نظر روستایی

در شرایط نتایج نشان داد که روستاهای شهرستان از نظر عوام  پایداری  گیري:نتیجه

عامه  مراتهع و  شهرسهتانمهمترین عامه  ناپایهداری در ایهن ناپایداری قرار دارند. 

ایهدارترین و ترتیهب ناپدو دهستان میهانکوه رربهی و جایهدر بهه باشند.ها میچراگاه

 های مورد بررسی هستند.پایدارترین دهستان

پایدار، محیط زیست، معادلات ساختاری، شهرستان توسعة عوام  محیيی،  :هاکلیدواژه

 .پلدختر

 همقدم .2

 اسهت ههاانسهان زندگی عمده در مشکلات از طبیعی منابع تخریب جهان سراسر امروزه در

 یکی از عل  مهم تخریب محیط(. 090، ص. 0290، 9بیبهو  ، فرووتونگی، اسپرلینگ، کارانج)کا

) ییبسهن و  انسهان اسهت یيهیمحسهتیرفتار ز افتدزیست جهان که در حال حاضر اتیاق می

نمایهانگر  گذشهته، ةدهزیست در چندین  نگرشی بر وضعیت محیط (.0، ص. 0291، 0رامپدای

سهیانه أی بهتهر اسهت کهه متبرای راحتهی و زنهدگ تخریب محیط به دست انسان و به اصيلاح

 بخهش،تها ) داده اسهت قهرار زیادیهای داده و خود انسان را در معرض  سیب عکس ةنتیج

انسهانی  ةجامعتا د شموجب  یزیستشمار محیطبی های اخیر مسائ در دهه(. 000، ص. 9311

اریس و )کیهتس، په اسهت زیست بدون حد و مهرزهای وی در محیطفعالیت ۀگسترکه  دریابد

هایی اسهت کهه عهد  دارای محدودیت از سوی دیگر محیط نیز(. 93، ص. 0220، 3لایزرویتس

 همهراه خواههد داشهت زیسهت را بههتخریب محهیط اقتصادی، ةتوسعطی فرایند   نتوجه به 

منهاطق  در محهدودیت ایهن امهر باعهی ایجهاد (.12، ص. 0221، 0)تورو، روکوینا و زامورانهو

                                                 
1. Katungi, Sperling, Karanj, Farrow and Beebe 

2. Ifegbesan and Rampedi 

3. Kates, Parris and Leiserowitz 

4. Toro, Requena and Zamorana 
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 اسهتقهرار گرفتهه  یدر معرض خيهر جهدمناطق روستایی  یيیمح یداریپا وشده  روستایی

سهازمان  یانسان تیو امن ستیزطیمح ةسسؤم به طوری که طبق گزارش (.9، ص. 0297، 9)لی

هسهتند  ریپهذبی س اریبس یيیحمستیدر برابر خيرات ز ( جوامع روستایی0293) 0مل  متحد

 روبرو هستند. یيیمح ستیخيرات زبا  یجهان نیانگیاز م شتریبرابر ب 0/9از  شیب و

 تخریهب گذشهته، سال چند در زیست محیط تخریب زیاد برای کاهش هایتلاش وجود با

تبهدی   و .(00، ص. 0290، 3)کو دو و سامسون داشته در این مناطق هنوز هم ادامه طبیعیمنابع

، ص. 0291، 0تییهری، کبهدو  و لهیجس)کیی ،  است شده محیيیزیست جدی مشک  ی  به

)جنته  و  روسهتایی را سهمت و سهوی داده اسهت ةجامع شتیمع یتوجهقاب  طوربه که .(00

ر بیشت ،حیظ منابع ضرورت و این مشکلات بودن جدی به توجه با (.00، ص. 0290، 0مراسنی

 انهدکهرده  رهاز خهاک و کشهاورزی پایهدار را حیاظت  ب و ةبرنام مانند هاییبرنامهکشورها 

بهرداری از قانون حیاظهت و بههره 00 ۀماددر در ایران نیز  (.7، ص. 0291، 1من)پونیسیو و کر

زیسهت بهینه از منهابع و محهیط برداریبه حیاظت و بهره 9301ها و مراتع مصوب سال جنگ 

ههای اسهلامی، عناصهر طبیعهت در  موزه (.00، ص. 9370 زاده انصاری،تقی) توجه شده است

زیسهت را اسلا  محهیط. ای برخوردار هستندگاه ویژهگیاهان از جای نظیر  ب، خاک، درختان و

 ،رواز ایهن. دانهدزیسهت جهدا نمهیمحهیط گیرد و انسان را ازناپذیر در نظر میواحدی تجزیه

ظرفیهت و پتانسهی  محهیط  براسها  ای باشهد کههگونههبرداری از طبیعت باید بههرگونه بهره

ویهژه در منهاطق روسهتایی زیسهت بههطتوجه به حیظ و پایداری محهی بنابراین،. صورت گیرد

 گهزارش طبهقاز جمله مناطقی است که  در استان لرستان نیزدختر شهرستان پ ضرورت دارد.

کننهد. درصد جمعیت شهرستان در نواحی روستایی زندگی مهی 02( بیش از 9310مرکز  مار )

لیهد پسهماند،  ب، تو کاهش منابعمحیيی مانند های مختلف زیستچالشپلدختر  شهرستاندر 

ازحهد منهابع  بهی، ربری اراضی طبیعی، برداشت بهیشها و مراتع، تغییر کاکاهش تراکم جنگ 

                                                 
1. Lee 

2. Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) 
3. Kwadwo and Samson 

4. Kifle, Teferi, Kebedom and Legesse 

5. Gentle and Maraseni 

6. Ponisio and Kremen 
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گیهر روسهتاییان ایهن ها و ریره دامهنها، فرسایش خاک، خش  شدن چشمهمجاز چاهحیر ریر

محیيی به سمت ناپایداری سهوق ی را به لحاظ وضعیت زیستمناطق روستایشهرستان شده و 

ههای و تخریهببیشهتر از منهابع محیيهی،  ۀاستیاد. این عوام  باعی افزایش فشار و داده است

ميالعهه و که ه شدسبب  ،از سوی دیگرشده است.  شهرستان پلدخترروستاهای  محیيیزیست

ای مناسهب در جههت راهکارهه ةارائهشناسایی عوام  ناپایداری محیيی در نواحی روستایی و 

در اهمیهت ایهن موضهوع،  بهه ه نظهر برسهد. بها توجههزیست ضروری بکاهش تخریب محیط

شهرسهتان پلهدختر پرداختهه  پایداری محیيی در نواحی روستاییپژوهش حاضر نیز به بررسی 

تهرین عامه  ناپایهداری محیيهی در مههم -9زیر ميهرح شهد: الات ؤسشد. برای این پژوهش 

کهدا  تحهت تهأثیر  يهیناپایهداری محیمدل  باشد؟روستاهای شهرستان پلدختر کدا  عام  می

چگونهه شهرسهتان پلهدختر در  ی پنهان قرار دارد؟ و الگوی فضایی پایهداری محیيهیهاعام 

 ؟است

 پژوهش پیشینة .1

صهورت ميالعهاتی زیهادی  پایداری محیيی در نواحی روسهتاییبررسی وضعیت  ةزمیندر 

متیاوت بهوده و ههر ای به منيقه دیگر عوام  ناپایداری محیيی از منيقهبه صورتی که  گرفته 

ی برچلهوئ یگیخسهروبی و عنابسهتان. دانکردهرا در این زمینه شناسایی  یعوامل محققان،ی  از 

یی شهرستان کمیجهان در مناطق روستا یيیمحستیز یداریپا ای به ارزیابیدر ميالعه (9319)

 دری مهنقهش مه یيیمحستیز یداریپا تیاز وضع ی گاه خته و به این نتیجه رسیدند کهاپرد

ی، ریهاح .داردهها جهت بهبود رفاه ساکنان و حه  مشهکلات  ن یزیرو برنامه تیریمد یارتقا

 یههاسهکونتگاه یيهیمح یداریهسهي  پاای بهه بررسهی ( در ميالعهه9310) نوریو  عزیزپور

 ةناحیهدر  یمحیيه یپایدارپرداخته و به این نتیجه رسیدند که  شهرستان خرمدره دریی روستا

را در بیشهترین تهأثیر  یبعهد کالبهد، بهیناین  قرار دارد. در ميلوبدر سي  نیمه مورد ميالعه

الگهوی ای بهه بررسهی ( در ميالعهه9310بیگهی )شرفی و علهی .است داشته یمحیي ناپایداری

یی در شهرستان جوانرود پرداختهه و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه روستا ستیزطیمح دارییپا

-سهتیباورههای ز سهت،یزطیمحه ی، وجود نهادههای حهامروستا یمشارکت و همکاری اهال
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؛ در سهایر کشهورها نیهز .تاسه مناسب داریی، برای سنجش پایبومو دانش اتیتجرب ،یيیمح

بهه  دنیرسه یبهرا یيهیمحسهتیاثرات ز یابیارزای به (، در ميالعه0290و همکاران ) 9فایلسو

-مههمهها جنگ  و که  لودگی  ب پرداخته و به این نتیجه رسیدند  یدر برزی روستایی داریپا

کید أی با تيیمحستیز یداریاای به بررسی پ( در ميالعه0297لی ) .استترین عام  ناپایداری 

 ب و هوا، منهابع تپرداخته و به این نتیجه رسیدند که کیییجنوبی ۀ کرر بر دولت الکترونی  د

؛ باشهندمهی سهتیز طیمحهی ریپهذبی سترین عوام  ناپایداری محیيی و بهداشت محیط مهم

ههای کید بر مکهانأبا ت یيیمحستیزرفتار ای به بررسی ( در ميالعه0291 ییبسن و رامپدای )

در  تیعضهو ،یاجتمهاع ةطبقهجغرافیایی در نیجریه پرداختند و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه 

 سهتایینهواحی رو پایهداریدر رفتهار ثر ؤمترین عوام  مهمو در مد  یستیز طیمح هایسازمان

 باشد.می

 تحقیق شناسیروش .2

 تحقیقروش . 2. 2

باشهد. تحلیلهی مهی -نظهر روش توصهییی نظهر ههدف، کهاربردی و از پژوهش حاضهر از

های میدانی از دادهبرای گرد وری ای با استیاده از روش اسنادی گرد وری شد. ميالعات نظریه

هها از روش تحلی  و تکمی  دادهبرای  .دش )طیف لیکرت( استیاده کمیالات ؤسنامه و پرسش

دختر ههای روسهتایی شهرسهتان په خانوار  ماری، ةجامع نیز استیاده شد.مصاحبه با خانوارها 

کهوکران  فرمهول از اول بها اسهتیاده ةمرحلتعیین حجم نمونه، در  . برای(=99011Nباشد )می

شد. برای مشخص کهردن نمونه در نظر گرفته  022خانوار انتخاب که برای اطمینان بیشتر  371

تعیهین هر دهستان )براسا  تعداد خانوار(، با استیاده از فرمول نسبت حجم نمونه  ةنمونتعداد 

 دهستان جایدر به صورت زیر محاسبه شد. ةنمونعنوان مثال، حجم  به .شد

 

 
                                                 
1. Filoso 
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روسهتای  001از  ،ها نیز به همین صورت تعیهین شهد. همچنهینسایر دهستان ةنمونتعداد  

گیهری تصهادفی درصد( با استیاده از نمونهه 12روستا ) 931ای سکنه در شهرستان پلدختر، دار

 (.9ساده به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شد )جدول 
 

 دخترهاي شهرستان پلدهستاننمونة هاي جمعیتی و تعداد ويژگی -2جدول 

 9317های پژوهش، و یافته 9310مأخذ: مرکز  مار ایران، 

 خانوار روستا ندهستا بخش
 نمونه

 روستاهاي نمونه تعداد

ی
کز

مر
 

 992 3213 01 جایدر

،  بادرحیم، قلعه چم، چالهک ، چال، نییپا باغ، باباخوارز ، بزرگ دانیم

 سراب، دوکوهه، کشنبهیچوتاشبالا،  مهرچم،  بلمگری، بالا گردلهچم

 بالا ک چالعصر، یول، هلوش باد، اسلا ، حما 

 31 9270 02 گیرجلو
، برجسراببان، نیرنگگز، چمگرداب، چم، ریجلوگ، پاعلم، بر  کبود

 خزینه دره، طالقان، ستانیس تنگ، باباخان گری، کناربلوط، گلالاهیس

 12 0003 00 ملاوی

، نییپا خرسدر، خرسدرکاکامراد، زرد ورهگ ، گ  باغ، دیباباز، چم لانیل

، خلج بالا جلگه، بابابهرا ی، موران ،کولیوند، ملاوی، نییپا گ گ 

 زیپرو پران، خلج روبندجلگه، صوریق، بابابهرا  دراشگیت

میانکوه 

 رربی
03 170 00 

،  ب تخت، بادام  شیپ باغف چغازرینپشت، کلاکمچه، اب زهره

 یدولاب، انیچغادرم، فليیگش چشمه، نیریش چشمه، بگمراد یاصلان

، شوندیم قلعه، گشه مال، ریینص هنیمک، نیمال نازن سرخ، بادام 

، سبز گری، کرا، رتپهینص انیواش، ریتخت ش انیواشی، شاعل گردنگاه

 نحسیکر  انیواش، چاه شیرین واشیان، دارکلنگ

ان
مول

مع
 

 11 9139 02 افرینه

 زوران، ایرعلیدمرودامی، روسيیدمروداملار، بن، برگلان سوخته، برافتاب

، مورت چم، نهیافری، عباسعل طاق، وداریز سرنجه، وداریرانبارزیز، ت 

-طاق، فیرليیبگ درار ، زورانت  کل ، دریح چم، وندیبخش، بره چم

 تیل، وداریز زورانت ، زرده شهیب، شهسواروند نوزی، محمداقا رزاله

 چناره، مرتضی تروه، وداریز دواب، وداریبرز

میانکوه 
 شرقی

09 9201 37 

 پ ، جو پشتی، کردعل تنگتپش، رضایعل کپرگه، نیکپرگه اقاحس
، اکبر  یخل، خرگلو، چمش  رتنگیز، جادواب، دولگزرجبعلی، اشکنه
 کوگان، رینص قلعه،  ی خانیر، دو خانیر، چیدهل، دارصافه، دارباره
 برافتاب، محسن طایی مرغ، تاکان انیم، خان مهدی، داداگلاب، برافتاب

 زردی وره، عبدالعلی سراب، احمداباد، رزال
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 2مه جدول ادا

 خانوار روستا دهستان بخش
 نمونه

 روستاهاي نمونه تعداد

ان
مول

مع
 

 33 107 39 معمولان

 رانیام، شاهیعل کورشورابی، سبز عل چ ، قلندر چم، بن تومان
، هکشکبن، درحیچم، سه تومانبن، دروزنو، شهران چمی، کوشک

، بر چوب ،نییپا کبودچشمه، مورت چم، مانیچغاسلی، تودارشاه کرم
 پ  طاق، نییفراش پا سر، رودبالا د ، نییپا دمرود

 روستا 931 022 99011 001 7 جمع
 

ای اسهتیاده شهد. بهرای بررسهی نمونهت  t زمون بررسی عوام  پایداری محیيی از جهت 

 (ANOWA)واریانس از تحلی  نظر این از های شهرستان پلدختردهستان از کدا  هر وضعیت

معادلهات  یسازمدلاز مدل پژوهش ارائة استیاده شد. برای  (Post Hoc)ی بیتعق یها زمونو 

پایهداری از  ییالگهو ةارائهبهه  Amosافزار و با استیاده از نر استیاده شد   (SEM)9ی ساختار

ای بوده و متغیرها هم توزیهع نرمهال ها ترتیبی و فاصلهسيوح و مقیا  داده .دشاقدا   محیيی

توسهط افهرادی کهه  شهدییهد أمحتوا سهنجیده و تنامه با استیاده از رواییرسش. روایی پداشتند

-پهیش نامههپرسهش 32پایایی، از  سنجش منظوربه د.شوموضوع تعیین میزمینة متخصص در 

که    مدهدسهتبه  لیهای .شهد محاسهبه 0کرونباخ لیای روش با اعتماد گرفته و ضریب  زمون

 (.0)جدول  بودپایایی ابزار سنجش  ۀدهندانبوده که نش 72/2 از ، بالاتر71/2
 

 شده براي هر يک از ابعاد پايداري محیطیمیزان آلفاي محاسبه -1جدول 

 2231 های تحقیق،مأخذ: یافته

 آلفاي کرونباخ تعداد گويه/ نماگر عامل

 71/2 1 مراتع و چراگاه

 77/2 90 خاک

 12/2 92 درختان و هاجنگ 

 71/2 93 منابع  ب

 71/2 00 ک اییپای

 

                                                 
1. Structural Equation Model 

2. Cronbach's alpha 
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استیاده شد پایداری محیيی  ی برای سنجشهایابعاد و شاخص گذشتهبا توجه به ميالعات 

)جهدول  ارتبهاط باشهنداشند و به نوعی با رفتار عام  انسانی در بمرتبط با جوامع روستایی که 

3.) 
 محیطی پايداري عوامل و نماگرها -2جدول 

  0290، 0؛ مور  و ووگیتزاگیس0290و همکاران،  9؛ پورنت0299ی، ؛  واست9310بیگی، مأخذ: شرفی و علی
 گويه/ نماگر نماد عامل

تع و امر
 Y1 چراگاه

 یریجلوگ ةزمیمراتع، مشارکت مرد  محلی در اقتصادی  تیبه ارزش و اهم میزان  گاهی نسبت
تنور و گرمایش کنی برای تأمین هیز  بوتهو پخت و پز، کنی برای تأمین هیز  بوته، مراتع تخریب
 مرتعی اراضی کاربری ، تغییرتناسب تعداد دا  در مراتعو چراگاه،  مراتع سوزی در  تمسکن، 

و فشار  هادا  ةرویبیچرای  بخیزداری،  هایبرای طرح دولتی نهادهای با همکاری ،به زراعیف
 .هابر مراتع و چراگاه

 Y2 خاک

اقتصادی  تیبه ارزش و اهم ک،  گاهی نسبتحیاظت از خا نهیدر زم یدانش بوم رییکارگ به
عمود بر جهت  نیشخم زم، نیاستیاده از  یش زم، کشت یفن  یاصول صح تیرعاخاک، منابع 

، نیمناسب زم یزهکش، نیزم یبندترا ، اجرای تناوب زراعی، استیاده از کود حیوانی، بیش
 .از کودهای شیمیایی ادهاستی، برداشت محصول کاه و کلش به جامانده از سوزاندنی، خاکورز

ها جنگ 
و 

 درختان
Y3 

مرد  محلی در کاشت درخت و حیاظت از مشارکت و همکاری ، از جنگ  انتیجرای طرح صا
کاشت حیظ جنگ  و درختان،  ةزمیندر  جیشورا و بس ار،یهمکاری و مشارکت دهجنگ ، 

-بیو قيع  درختانز حیاظت ا پذیری در مقاب مسئولیتزراعی(،  -)جنگ  مزارع نیدرخت در ب

،  گاهی نسبت درختانع عواقب قينسبت به   گاهیها، جنگ  درختان و  تش سوزیها،  ن ۀرو
محصولات چوبی و  رویه و نامناسب ازبی ۀاستیادهای زیست محیيی قيع درختان، به ارزش
 .های تازه به جای درختان قيع شده، کاشت نهالجنگلی

 Y4 منابع  ب

،  ب( یهاها و کانالحیاظت از منابع  ب )چشمه،  ب ةنیمصرف به، اریزدیاجرای طرح  بخ
، میزان استیاده از سهم و اههرز ب کنترل، نیبند در بالا دست زم جادیاف  ب باران یجمع  ور

کانال ) های مرتبط با  بزیرساخت گذاری مناسب درسرمایه، کیایت منابع  بیها، علف کش
  بیاری، ررقابی کردن محصولات، میزان های سنتیگیری روشبکارریره(،  کشی وزه کشی،

 .محصول خود اطلاع از میزان نیاز  بیزیرزمینی،  منابع  بی از حد از بیش ۀاستیاد

 

 مورد مطالعهة محدود .1. 2

 7ایهن شهرسهتان دارای  .باشهدشهرسهتان پلهدختر مهی روسهتاهای ،ميالعهه مورد ۀمحدود

خهانوار( در  99011نیهر ) 31331نیر است که از این تعداد  73700دهستان و جمعیتی بالغ بر 

                                                 
1. Pornet  

2. Morse and Vogiatzakis 
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کیلهومتری جنهوب  922کنند. این شهرسهتان در روستاها و مابقی در نواحی شهری زندگی می

 قرار گرفته و دارای دو بخهش مرکهزی ایلا ، خوزستان و لرستانهای مرز بین استانو   بادخر 

دختر و بخهش معمولهان و معمولان است. بخش مرکزی دارای چهار دهستان به مرکزیهت په 

منيقهه  یامرار معاش اکثر خانوارهها (.9 شک ) باشددارای سه دهستان با مرکزیت معمولان می

 ،نهژادیطولهاب، نهژادیاست )طولهاب یطور سنتو عمدتا  به  ،یو دامدار یوابسته به کشاورز زین

اسهتان  یکه  جههاد کشهاورز ۀادارههای بر اسا  اطلاعات و داده (.17، ص. 9311طباطبایی، 

 097013هکتار بود که در این میزان مراتهع،  991121مراتع شهرستان پلدختر  ،(9310) لرستان

 شوند.  دا  سب  و سنگین و به روش سنتی نگهداری میأر

 مبانی نظري تحقیق .4

انسهان و محهیط در قالهب  ةرابيهعصهر فنهاوری، پس از انقلاب صنعتی و ورود انسان بهه 

ای که پارادایم علمهی رالهب در ههر دوره، برداشت انسان از منابع محیيی متحول شد. به گونه

بردار را با طبیعت و منهابع  ن مشهخص کهرده و بهالعکس ارتباط انسان بهره ۀنحوچارچوب و 

تغییرات پارادایمی و تغییهر در گیتمهان بردار منتج به ها و رفتار انسان بهرهتغییر در نوع نگرش

پایهدار و  ةتوسعهای های متیاوتی از تئوریبندیاز  نجایی که دسته .نظریات توسعه شده است

در تحقیق حاضر با توجه به موضوع مهورد ميالعهه، بهه  .ارتباط انسان و محیط ارائه شده است

 .زیست خود اقدا  شده اسهتو محیطانسان  ةرابيۀ نحوها و نظریات مرتبط با بررسی پارادایم

گروه اول  .توان به دو گروه تقسیم کردزیستی را میهای محیط(، نگرش9113) 9از نظر هبرلین

شهود. در محیيهی خهاص مهیه دو  شام  نگرش زیسهتوگر دارد و زیستی عا نگرش محیط

ههای شزیسهت نگهرگروه اول اعتقاد براین است که افراد نسهبت بهه اجهزای مختلهف محهیط

در گروه دو ،  کرد.باید در وضعیت کلی محیط زیست بررسی  را متیاوتی دارند و نگرش افراد

 در کننهده اسهت واعتقاد براین است که نگرش افراد نسبت به ی  موضوع خاص بیشتر تعیین

های خهاص مهورد توجهه قهرار گیهرد های علمی لاز  است نگرش افراد نسبت به جنبهبررسی

                                                 
1. Heberlin 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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-هها بهه درسهتی میههو (. بسیاری از پژوهشگران معتقدد که اگر نگرش900. ، ص0227، 9)لو

( 9110) 0بینی رفتار افراد کم  کننهد. بهه عنهوان مثهال گهروبتوانند به پیشسازی شوند، می

ههای شخصهی افهراد ها و ارزشثیر را از نگرشأمحیيی بیشترین تمعتقد است که رفتار زیست

عنوان عام  قهوی بهرای محیيی را بهنگرش زیست 9111سال  و همکاران در 3پذیرد. کایزرمی

های علمهی در لاز  است نظریات و دیدگاه بنابراین،کند. بینی رفتار اکولوژیکی معرفی میپیش

ة زیست بررسی شود. هرچند پارادایم توسهعاستیاده از منابع، ارتباط انسان و محیط ۀمورد نحو

ی و اکولهوژیکی نیهز بهه رفتار دهد؛ ولی نظریات  میپایدار چارچوب اصلی پژوهش را تشکی

 ةفر ینهد و مسهئل ۀههای تیسهیرکنندعنهوان نظریههپایدار و به ةدلی  همپوشانی با رویکرد توسع

 پژوهش  ورده شد.
 

 
 نقشة موقعیت جغرافیايی محدودة مورد مطالعه -2شکل 

 9317مأخذ: نگارندگان،  

                                                 
1. Lu 

2. Ghrob 

3. Kayzer  
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 پارادايم نوين اکولوژيک .2. 4

 ميهرح 9171در سال  9لیرزبرای نخستین بار توسط دانلوپ و ون، یم نوین اکولوژی پارادا

لیهره، )دانوپ، فهن شده است ستیز طیمح ۀگسترد یریگاندازه ای براینظریهبه   یتبدو  شده

افتند های خود دریدر بررسیشناسی جامعه ةاولیپیشگامان (. 000، ص. 0222، 0مرتیگ و جونز

توانایی انسان در بهم ریختن تعهادل طبیعهت،  ۀدربارحول عقایدی اکولوژی   که پارادایم نوین

های برای رشد جوامع انسانی و حق انسان برای حکمرانی بر طبیعت متمرکز وجود محدودیت

 الگوههایاز  یکهی اکولوژیه نهوین  میپارادا(. 1، ص. 9111، 3)کایسر، ولیینگ و فیوهر است

، ص. 0291، 0)اسهترن، دیهز و گوگنهانو است یيیمحستیز یاهیمورد استیاده در مورد نگران

 ، ص.9310کیهد دارد )پایهدار، أتبهردار و محهیط ستی و نزدیکی بهرهپارادایم بر دو این .(703

رایت، دیز م )کلامنتس،  دارد طیمح ای برقاب  توجهانسان اثرات ابعاد رفتار به عبارتی . (907

دارد کهه نگرانهی بیهان مهی توان گیت که این پهارادایممی بنابراین، (.07، ص. 0290، 0و پایت

بلکه برای  ؛محیيی نه تنها برای جهان طبیعت پیامدهایی داردبحران درحال رشد زیست ۀدربار

انسهان بها محهیط  ةدوستانو خواهان برخورد انسانی هم نتایج مهمی به بار خواهد  ورد  ةجامع

 باشد.می

 ختیشناجاپاي بومارادايم . پ1. 4

 شهد میهومی است که در نظریات پایداری محیيی ارائهه (EF)شناختی بو  جاپای پارادایم

، اسهتاد دانشهگاه 1(. در ابتدا ویلیا  ریس922، ص. 9319و عبدی،  جوبکاکه یمیرح ،)حبیبی

، 7شناختی را ميرح کرد. وی و شهاگردش ماتیها  ویکرناگه برتیش کلمبیا، میهو  چاپای بو 

های انسانی بر طبیعت تحمیه  فشاری است که جمعیت گیری میزاناندازه EFکهکردند تسری  

شناختی ی  ابزار ارزیهابی جاپای بو  (.9، ص. 9111، 1پای)بیکن ، بال، کالن و بیکس کنندمی

                                                 
1. Dunlap and Van Liere's 

2. Dunlap, Van Liere, Mertig and Jones 

3. Kaiser, Wolfing and Fuhrer 

4. Stern, Dietz and Guagnano 

5. Clements, McCright, Dietz and Pyatt 

6. Viliam Ris 

7. Matias Wiker Naghle 

8. Bicknell, Ball, Cullen and Bigsby 
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و  انسهانبررسهی رفتهار  کید دارد نیمی از این رابيه بهرأو ت میزان ارتباط انسان با طبیعت است

در واقع  (.9227، ص. 0290، 9)کاتس، فورکین  و وینر پردازدمی محیطسی به بررنیمی دیگر 

، ویگهودا و )گادلیب، کیسینگر کندها محاسبه میمین نیاز انسانأاستیاده از منابع را برای ت ۀنحو

 باشهدطبیعهت چقهدر مهی بهر هوارد فشهار میهزان کهه دهدمی نشان و( 93، ص. 0290، 0هایم

 شههناختی زمههینپههای بههو سهها  شههاخص جههایا(. 9130، ص. 9202، 3)کیسههینگر و گوتلایههد

اراضی مرتعی برای پرورش حیوانات، مین رذا، أمورد استیاده جهت تولید رلات و ت کشاورزی

شده شهام : مسهکن، حمه  و قلمروهای ساخته ،های طبیعی و مصنوعیها شام  جنگ جنگ 

(. 900، ص. 9111، 0اکرناگه  و ریهز)و باشدمی انرژی یا کربن و نق ، تولیدات صنعتی و ریره

پایدار مستلز  شناخت روابط میان جمعیت و منهابع زمهین اسهت و  ةتوسعرسیدن به  بنابراین،

گیهرد  پایدار، مورد حمایت جمعیت قرار ةتوسعاص  در  ترینمنابع به عنوان مهملاز  است که 

 .دکنن یو تخریب  ن جلوگیر رویهبی ۀاستیادبهینه از منابع از  ۀاستیادو جوامع انسانی ضمن 

 محیطیزيست  ةمسئولانرفتار پارادايم  .2. 4

استیاده از منهابع و نیازهای تحقق پایداری محیيی یکی از پیشزیست ةمسئولانداشتن رفتار 

(. مقبولیهت و 911-020 .ص، صه9319سادات،  یار)پور و سعادتباشد می انبرداردر بین بهره

تنها دید و نگرش منیی نسبت ست دوستانه نشانگر این است که نهزیانداز محیطگسترش چشم

به حمایت از محیط زیست ندارند و الگوی اجتماعی رالب نسبت بهه محهیط زیسهت از نهوع 

بلکه بر عکس، طرز تلقی مهرد  نسهبت بهه محهیط  ؛باشدنمی "گرایی انسان از طبیعتمستثنی"

بهین طبیعهت و انسهان، محهدودیت رشهد  نةزموا"گانه است: زیست مبتنی بر این باورهای سه

ههای ای بهدین معنهی اسهت کهه سهازمان. چنهین نتیجهه"اقتصادی و روابط پایدار بها طبیعهت

طرفهداران  ةجرگهتواننهد کشهاورزان را از تنها نمهیکشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نه

عنوان ی  هم پیمهان هتوانند روی کشاورزان بها میبلکه این سازمان ؛دکننزیست خار  محیط

                                                 
1. Coutts, Forkink and Weiner 

2. Gottlieb, Kissinger, Vigoda and Haim 

3. Kissinger and Gottlied 

4. Wackernagel and Rees 
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توان گیت که این نظریه بر اسا  می بنابراین، (.01 ، ص.9310بالقوه حساب باز کنند )پایدار، 

 کید دارد.أعوام  انسانی با محیط طبیعی ت ةمسئولانجغرافیای رفتاری بر رفتار 

 محیطی خلاق زيستا پارادايم. 5. 4

پاسخ به  ةزمیندر  عنوان ی  رویکرد فلسییبه 9172 ةدهی در يیمح ستیاخلاق زپارادایم 

ایهن و )پهالمر، مهچ زیست ميرح شهد طیشده توسط روابط انسان با محعنوان یاخلاقالات ؤس

های مختلیی پیرامون محیيی، دیدگاهاز زمان معرفی اخلاق زیست (. 091، ص. 0290، 9ساندلر

تهوان بهه هستند. برای مثهال، مهی ن ارائه شده است که در بسیاری از موارد، با یکدیگر رقیب 

بو  محوری و حقوق حیوانات اشاره کهرد کهه ههر یه ، محوری، زیستمحوری، زیستانسان

کننهد. توجیهات منحصر به فرد و تا حدی منيقی را برای حیاظت از محیط زیسهت ارائهه مهی

از محهیط حیاظهت »ها یکی است؛ اما هدف کلی  ن ؛اوتندها با یکدیگر متیاگرچه این رهیافت

 3بهاومندر این زمینه زیگمونهد (. 91، ص. 0221، 0مییر)دال «ت  افراد استت  ةوظییزیست 

 دیهکنهد تها تهدیمه قیتشهو نهدهی  یههانس  یدانش برا دکنندگانیعنوان تولرا به نس  کنونی

 ،بنهابراین (.092، ص. 0292، 0)پهین را مورد توجه قرار دهنهد تهیمدرن "یاخلاق یماندگعقب"

 ههایای همراهی با طبیعت، برخورد دوستانه بها طبیعهت و منهابع طبیعهی و اجهرای برنامههبر

حیاظت از  به منیی یا های مثبتنگرش داشتن در گروها  ن از بهینهۀ استیاد منابع و از حیاظت

 تأثیرگذارحیاظتی های مناسب کارگیری شیوه به ةزمین در انسان رفتار تواند درمی باشد و منابع

 پایدار روستایی رسید. عةتوسبه د که نهایتا باش

 پايدار ةتوسعرويکرد  .6. 4

 ةدههعلهو  اجتمهاعی بعهد از ۀحوزپایدار ریشه در تغییر و تحولات نظری کلان در  ةتوسع

و  سهتیزطیمحه یجههانة تیکمتوسط برای اولین بار (. 901، ص. 0220، 0)موسلی دارد 9172

، 9)رابینسهونشود، عمومیهت یافهت شناخته می 7لندرانتب گزارشعنوان ( که به9117) 1توسعه

                                                 
1. Palmer, McShane and Sandler 
2. Dallmeyer 

3. Zygmunt Bauman 

4. Payne 

5. Moseley 

6. WCED 

7. BruntLand 



 و یکم ای                                           شمارۀ سیمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                      001

 

 

توسهعه  زییهرو به برنامه دش فیبه بعد چارچوب توسعه بازتعر 9112 ةدهز (. ا3، ص. 0221

)باجا، راکهی، پولهاتی،  توجه شد ییشهری و روستا ،یمحل ای،هیناح ،یدر سيوح گوناگون مل

ی اتوسهعه: »ارائهه شهد نیچن داریپا یعتوس فیتعر نیاول (.919، ص. 0290، 0موزاتی و گرکو

)ایهواه، کهاکلو و  «بکاههد نهدهی ی ههانسه  یهاییرا بدون کاستن از توانا یامروز یازهاین که

 ةتوسهع یبهرای جانبه محلهمه ةتوسعبر  دیتأک داریپا یتوسعدرواقع، (. 13، ص. 0290، 3ایتون

، 0)کانامهارودارد  سهتیز طیمحه حیهظ براسها  یزندگ یاستانداردها یییک شرفتیپ ،یانسان

 ةجهیدرنتکهه  شهودیمه سهبب داریهپا ةتوسهعتوجه به اصهول  قت،یحق در (.900، ص. 0220

(. 990 .، ص0221، 0لهری)ووارد شهود  طیها بهه محهبی س نیانسان، کمتر ینابجا یهادخالت

ا  از راه رفع نیازههای اساسهی تمه سالم در مناطق روستایی، دستیابی به زندگی یداریهدف پا

 ههایزندگی همگا  با کیییت محیيی و مهرتبط بها نظها  کیییت کردن روستایی با لحاظ ةجامع

 پایهدار روسهتایی ةتوسهع.برای دستیابی به بالاترین سهي  رضهایت از زنهدگی اسهت اقتصادی

-سازی و ترریب فعالیهتحیات روستایی از طریق زمینه ةجانبهمهفرایندی است که بر ارتقای 

، 9310، رحیمهیو  ، امینهی)نهوری کنهدیها و تنگناهای محیيی تأکید مقابلیتبا  متناسبی ها

بهبود و  بر های فعلی و  ینده با تأکیدها برای نس عرصه کردن ریپذتزیس کهچنان (.110 ص.

 .اندپایدار روستایی دانسته ةتوسع یهافهد ترینمحیيی را از مهم مداو  روابط انسانی ةتوسع

دانهد کهه در و پایداری مهی ةجانبهمه ةتوسعپایدار روستایی را فرایند  ةتوسع (،9111) 1اوفارل

های اجتماعات روستایی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی و کنترل چهارچوب  ن توانایی

نظا  سکونت محلی )اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصهادی و نههادی(  ۀدهندبر نیروهای شک ثر ؤم

گونه که از دو تعریف نسبتاً جامع فوق همان(. 93 ، ص.0220، 7لیس)پاگیابد رشد و تعالی می

پایهدار روسهتایی بهر حیهظ و بقهای منهابع و ارزش  ةتوسعکید أای از ت ید، بخش عمدهبر می

لهاز   بخشد.گرایی بعدی از توسعه است که بدان صیت پایدار میمحیيی است. در واقع محیط

                                                                                                                            
1. Robinson 

2. Boggia, Rocchi, Paolotti, Musotti  and Greco 

3. Ihuah, Kakulu and Eaton 

4. Kanamaru 

5. Willer 

6. O'Farrell 

7. Pugliese 
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یکهی از ریب محیط زیست تیاوت زیهادی وجهود دارد. برداری و تخبه ذکر است که بین بهره

ای دارد،  گهاهی از تیهاوت بهین ویهژه عواملی که جهت حیظ و احیای منابع محیيهی اهمیهت

بهرداری از اما باید دانست کهه هرگونهه بههره ؛برداری نادرست استبهره برداری صحی  ازبهره

 توان معادل تخریب دانست. محیط را نمی

 حقیقتهاي يافته .5

( 0ههای جهدول )و باتوجه بهه یافتهه یفرد یهایژگیاسا  وبر انیگوپاسخ یفراوان عیتوز

نظهر  درصهد، از 70/00سهال، بها  02تها  09سنی، بین  فراوانی گروه که بیشترین دهدینشان م

نظهر اشهتغال  انهد. ازهها مهرد بهودهدرصد  ن 00/13گویان ابتدایی و تحصیلات بیشترین پاسخ

نیهر متأهه   311گهو، پاسهخ 022نظر تأه  از  از و اندبوده زگویان کشاورپاسخ درصد 00/01

 اند.بوده
 

 توزيع فراوانی جمعیت موردمطالعه يا جمعیت هدف -4جدول 

 9317تحقیق،  هاییافته: مأخذ
 درصد گوتعداد پاسخ گوبیشترين پاسخ دهندهمشخصات پاسخ

 70/00 091 سال 02تا  09 سن

 0/01 911 اییابتد تحصیلات

 00/13 373 مرد جنسیت

 11 311 متأه  تأه 

 00/01 913 کشاورزی شغ  اصلی

 
 بررسی عوامل پايداري محیطی روستاهاي شهرستان پلدختر. 2. 5

-ته  t زمون ررسی عوام  پایداری محیيی از ب ةزمیناول پژوهش و در ال ؤسدر راستای 

پایهدار انجها   ی پایهدار ووده سي  ناپایدار، تاحدس در عوام بندی دستهاستیاده شد.  اینمونه

باشهد. مورد نظر در شهرایط پایهدار مهی عوام کدا  از نداشتن هیچ توجه قرارقاب  ةنکت. گرفت

در ( 01/0) ههاتع و چراگاهامر( و 70/0) ها و درختانجنگ  ،(10/0)  بها، منابعبراسا  یافته

عامه   ،داردقهرار پایهدار  دودیوضعیت تاحه در کهی عامل. تنها قرار دارندوضعیت ناپایداری 
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چههار شهاخص توجه به اینکهه از  باباشد. دار نمیمعنینیز ن    Sigمقدار. است( 23/3خاک )

 مهورد ۀمحهدودتهوان گیهت مهی ؛اندشرایط ناپایداری قرار گرفته سه شاخص در، بررسی شده

ایهن میهان  در کننهده اسهت.و نگهران برانگیزروبرو است که تهدید ميالعه با ناپایداری محیيی

توجهه بیشهتری بهه لاز  اسهت باشد و ها میتع و چراگاهامربیشترین میزان ناپایداری مربوط به 

- گهاهی، مراتهع امر استیاده از مدیریت ین. برای انجا  اصورت گیرد حیاظت و صیانت از  ن

تهوان از تخریهب  ن ، میییانبه روستاطبیعی منابع سازمان های ذیربط بخصوصسازمانرسانی 

-میهزان بههرهدانهش خهود پیرامهون  ةتوسع لاز  است تا کشاورزان در راستای جلوگیری کرد.

 بیشهتر ههای مروجهان جههاد کشهاورزی در شهرسهتانها و کم از راهنمایی برداری از مراتع

 (.0)جدول  استیاده کنند
 

 محیطی ناپايداري سنجش عوامل -5جدول 

 9317های تحقیق، : یافتهمأخذ
 2 -آزمون مورد عددي مطلوبیت

ارزيابی 
 معناداري tآماره  میانگین عامل عامل

تفاوت 
 میانگین

 درصد 35اصمینان فاصلة 

 حد بالا حدپايین

 90/2 -21/2 230/2 090/2 23/3 23/3 خاک
تا حدودی 

 پایدار
 ناپایدار -20/2 -39/2 -/912 220/2 -700/0 10/0 منابع  ب

 ناپایدار -90/2 -37/2 -001/2 222/2 -311/0 70/0 ها و درختانجنگ 
 ناپایدار -39/2 -01/2 -013/2 222/2 -710/1 01/0 تع و چراگاهامر

 

 Zمقهایسو عوامه  پایهداری محیيهی از نظهر میهزان  روستایی برای بررسی تیاوت مناطق

ه استیاد (Post Hoc)ی بیتعق یها زمونو  (ANOWA)انس واریتحلی  ها ازگروه نیتیاوت ب

در منهاطق  ناپایهداری محیيهی عوامه بهین دهد کهه ( نشان می1جدول ) نتایج حاص  ازشد. 

سهي   از تهرپهایینفهوق  عوامه  Zهمدر  sing. مقدار داری وجود داردروستایی تیاوت معنی

اری ناپایهد عوامه  داری از حییتوان تیاوت معنیبدین تریتب می است و 20/2 تحت پوشش

 شد. محیيی قائ 
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 عوامل ناپايداري محیطی براي تحلیل واريانس از استفاده با شده محاسبه مقادير -6جدول 

 9317های تحقیق، : یافتهمأخذ

 واريانس شاخص
 مجموع

 مربعات
آزادي درجة 

(df) 

میانگین 

 مربعات
 Fآمارة

داري معنی

(sing) 

 خاک

 077/9 1 101/7 بین گروهی

 971/2 313 002/72 گروهیدرون 222/2 990/7

 - 311 022/17 مجموع

 منابع  ب

 270/9 1 000/1 بین گروهی

 013/2 313 110/990 گروهیدرون 229/2 179/3

 - 311 031/909 مجموع

ها و جنگ 

 درختان

 001/0 1 000/93 بین گروهی

 371/2 313 190/907 گروهیدرون 222/2 227/1

 - 311 317/919 مجموع

 تع و چراگاهامر

 303/0 1 201/90 بین گروهی

 000/2 313 719/11 گروهیدرون 222/2 032/1

 - 311 102/993 مجموع

 

 یطی در مناطق روستايیتبیین مدل ناپايداري مح. 1. 5

ههای معادلهات مهدل دراول  ةمرتبه، از مدل عهاملی پژوهشدو  ال ؤسپاسخگویی به  برای

 .فرض برای سنجش اعتبار مهدل اسهتشیمدل پ مدل، این دراستیاده شد.  (SEM)ی ساختار

ی توسط مدل فعل هایمجموعه دادهبر  (Chi-square) رئاسکو زمون از اعمال  زمون کای نیا

-و سهي  معنهی (Chi-square= 50.460)دو با توجه به مقدار کای  ید.بدست میختاری سا

توان گیت که مدل از اعتبار و معناداری قاب  قبولی ، می(Probability level =0 .021)داری 

 (.7باشد )جدول برخوردار می
 

 ه(حداقل به دست آمدناپايداري محیطی ) فرض شیمدل پ ةجینت -1جدول 

 9317های تحقیق، یافته: مأخذ
 داريمعنی درجه آزادي رئاسکوکاي

012/02 0 209/2 
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اسهتاندارد ههر کهدا  از متغیرههای  دههد کهه بر وردههایناپایداری محیيی نشان مهیمدل 

( 0. در شهک  )متغیر پنههان ناپایهداری محیيهی نقهش داشهته اسهت ناپایداری تا چه اندازه در

ری محیيی در حالت استاندار نشان داده شده است. در این مدل پارامترهای لامدای مدل ناپایدا

تهرین باشهد و مههمدارای بیشترین بار عاملی می 10/2با ضریب  (Y1)ها مراتع و چراگاهعام  

 منهابع  ب، 11/2بها بهار عهاملی  (Y3)هها و درختهانجنگ باشد. عام  پنهان در این زمینه می

(Y4)  ک، و منابع خا13/2با بار عاملی(Y2)   ههای بعهدی قهرار در مرتبهه 09/2با بار عهاملی

 اند.گرفته
 

 
 یاول ناپايداري محیط ةمرتب استاندارد مدل -1 شکل

 9317مأخذ: نگارندگان،  
 

 (p) پوشهشبحرانی و سهي  تحهتمعیار، نسبتیریراستاندارد، خيا ریمقاد( 1) در جدول

 یلامهدا دارا یپارامترهها ةکلیهت کهه از  ن اسه یجدول فوق حاک جینتا. نشان داده شده است

هها ههر یه  از عامه شهدۀ مقدار بهر ورد  ،. همچنینباشندیبا مقدار صیر م یداریتیاوت معن

ها نسبت به عوامه  پنههان دیگهر )منهابع باشد. بار عاملی مراتع و چراگاهبایکدیگر متیاوت می

روابط فهوق  ةکلیدر  p دارمقداری است. ها و درختان و خاک( دارای تیاوت معنی ب، جنگ 

 یههاداده تیهمهدل مهورد حمادهد کلیهه روابهط رگرسهیونی است که نشان می 20/2 کمتر از

توان گیت که از میان چهار عام  پایهداری محیيهی، عوامه  می ،. بنابرایناندقرار گرفته یتجرب

کنهد. عامه  خهاک نقش مهمی در تبیین متغیر پنهان ناپایداری محیيی اییا مهی تع و چراگاهامر
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متیهاوت چهار عوام  این اثرگذاری  لیو؛ تبیین مدل ناپایداری داشته است کمترین نقش را در

 بوده است.
 

 اول ناپايداري محیطی ةمرتببرآوردهاي غیر استاندارد مدل  -8جدول 

 9317های تحقیق، : یافتهمأخذ

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Y1 <--- Unsustainability 1.000     

Y2 <--- Unsustainability .860 .111 7.752 *** par_1 

Y3 <--- Unsustainability 1.007 .104 9.684 *** par_2 

Y4 <--- Unsustainability .915 .099 9.258 *** par_3 

 

 الگوي فضايی ناپايداري محیطی. 2. 5

-کان دیگر وجود دارد.  زمهونمکانی یا تیاوت ی  مکان از م های بسیاری برای افتراقراه

از جملهه  (Tukey HSD)و  زمون تهوکی  (Post-Hoc Anova) انسیوار یتحل یبیتعقهای 

-سو  پژوهش از این  زمهونسؤال باشد. برای پاسخ به ها در این زمینه میپرکاربردترین  زمون

کنهد. بندی مهیقهداری و میانگین، مناطق را طبها استیاده شد. این  زمون، بر اسا  سي  معنی

 (GIS)افهزار  مده از این  زمون با استیاده از نر دستهای بهمیانگین ،الگوی فضایی ةارائبرای 

ها تهیه شد. در این الگهو، ناپایهداری محیيهی در سهه سهي  متص  و نقشه فضایی اطلاعات به

بنهدی شهدند. در تهسو ( دسه ةطبقدو ( و پایدار ) ةطبقاول(، تاحدودی پایدار ) ةطبقناپایدار )

 نشان داده شده است. ازنظر عوام  پایداری های شهرستان پلدختردهستان ( وضعیت1جدول )

 ب که بهه  نظر عام  خاک روستاهایی که در نواحی کوهستانی واقع شدند به دلی  فرسایش از

 ودهبیشهتر بهانهد، بهوده مواجههو همچنین مناطقی که با کمبود  ب پدید  مده سی  وقوع علت 

 یهش  استیاده ازروستایی در ارلب مناطق حدودی ناپایداری قرار دارند. و در وضعیت تا است

شود یا بهه طهور صهحی  یا اجرا نمی های مدیریت پایدار زمینزمین، استیاده از شیوه و تناوب

از نماگرهایی اسهت  اندک از کودهای ریزمغذی یکی دیگر ۀاستیادگیرد. قرار نمی مورد استیاده

 ههاینهواحی روسهتایی دهسهتان .دشومیانجا   شهرستان پلدختر ه در ارلب مناطق روستاییک

شرقی از این حیی در وضعیت تها حهدودی ناپایهدار قهرار دارنهد. انکوهیمو  معمولان، ریجلوگ

از حیهی  نسبت به سایر نواحی در وضعیت بهتری قرار دارند. دریجا نواحی روستایی دهستان
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بهه علهت قرارگیهری در کنهار  دریهجا و نههیافر، معمولهانههای دهستان روستاهای ،عام   ب

های سیمره و کشکان نسبت به سایر نواحی در وضعیت بهتری قرار دارنهد. روسهتاهای روخانه

 ب  هها و کمبهود منهابع ب سيحی مث  رودخانه به علت دوری از منابع رربیانکوهیمن دهستا

در ارلهب  های سنتی  بیاری تقریبهابکارگیری روشدارد. زیرزمینی در وضعیت ناپایداری قرار 

ههای مهرتبط بها  ب زیرساخت در ،همچنین حد بالایی قرار دارد.در شهرستانمناطق روستایی 

 .صورت نگرفتهه اسهت ریرهکشی و کشی، کانالهمچون زه گذاری مناسبی برای اموریسرمایه

بهه دلیه   ریجلهوگشرقی و انکوهیم رربی،انکوهیمهای ها دهستاناز نظر عام  درختان و جنگ 

 ۀجهاد)ارتبهاطی ة شهبکههای روسهتایی ماننهد دوری از مراکز شهری و عد  وجود زیرساخت

خانوارها بهرای پخهت و پهز و گرمهایش منهازل از چهوب  ،گاز شهری ةشبکروستایی( و نبود 

. وجهود داردرستان شهارلب مناطق روستایی  این وضعیت ناپایدار درکنند. درختان استیاده می

ها، تبهدی  جنگه  جنگ  بسیاری از روستاها، وابستگی معیشتی مرد  به گازرسانی ةشبکفقدان 

تهوان از دلایه  اصهلی تخریهب دا  را مهی ظرویهبی گیری و چرایبه اراضی کشاورزی، زرال

ی و شهرقدهستان میانکوه این مسئله در مناطق روستایی. برشمرد شهرستان پلدخترها در جنگ 

های جایدر و افرینه از ایهن روستاهای دهستان .همراه بوده استبا شدت بیشتری رربی میانکوه

اکثهر  مراتهع و چراگهاهاز نظر عام   حیی نسبت به سایر نواحی در وضعیت بهتری قرار دارند.

عد   گهاهی  ناشی از ،رین دلی  این امرتمناطق روستایی در وضعیت ناپایداری قرار دارند. مهم

کوچه   تواند بها ایجهاد صهنایعباشد. دولت میدا  بیش از ظرفیت مراتع می ةرویبی چرایو 

مرتع و  بخیهزداری  ۀادارمنابع طبیعی و  های ذیربط بخصوصسازمانرسانی روستایی و  گاهی

بیشترین میران ناپایهداری  ،. در این بینندکها تا حدودی جلوگیری از تخریب  ن به روستاییان

باشهد. ی مهیملاوو  ریجلوگ، نهیافر ،دریجاهای ها مربوط به روستاهای دهستانو چراگاهمراتع 

ولهی نسهبت بهه سهایر نهواحی در  ؛ها با اینکه در وضعیت ناپایداری قهرار دارنهدسایر دهستان

 شرایط نسبتا بهتری قرار دارند.
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 محیطی عوامل پايداري از نظر شهرستان پلدختر روستايی مناطق وضعیت -3جدول 

 9317های تحقیق، : یافتهأخذم

 شاخص
 طبقات

 داريمعنی اول
(sing) 

 داريمعنی دوم
(sing) 

 داريمعنی سوم
(sing) 

 - - خاک

 جلوگیر**
 انمعمول**

شرقی میانکوه**
 رربیمیانکوه**

 ملاوی**
 افرینه**

 229/2 جایدر*** 297/2

 223/2 رربی میانکوه* منابع  ب
جلوگیر **

 شرقیمیانکوه**
203/2 

 معمولان***
افرینه  ***
 جایدر ***

229/2 

ها جنگ 
 و درختان

رربی میانکوه*
 شرقیمیانکوه*

 جلوگیر *
 200/2 معمولان**ملاوی ** 290/2

 افرینه***
 جایدر***

223/2 

تع و امر
 چراگاه

 جایدر*
 افرینه *

 ملاوی*جلوگیر *
209/2 

 شرقیمیانکوه**
 رربیمیانکوه**
 معمولان** 

230/2 - - 

 (3؛ *** بیشتر از 3تا  0؛ ** بین 0تا  9میانگین )* بین 
 

درختهان و   ب، خاک، نظر عوام  ناپایداری محیيی )منابع توان گیت که ازطور کلی میبه

داری بین مناطق مختلف شهرستان پلدختر وجود دارد. همهانيور چراگاه( تیاوت معنی مراتع و

باشهد ( مهی3مناطق کمتر از حد وسط ) ةهممیانگین ناپایداری  استمشخص ( 3)که در شک  

برند. در این بهین دهسهتان جایهدر بها و بیشتر مناطق روستایی در وضعیت ناپایداری به سر می

ولی نسبت به سایر نواحی در وضعیت بهتهری قهرار  ؛بردکه در وضعیت ناپایداری به سر میاین

الگوی فضهایی تهرین سهي  قهرار دارنهد.شرقی پایینمیانکوه رربی وهای میانکوهدارد. دهستان

داری دهد که بین مناطق روستایی شهرستان پلدختر تیاوت معنیناپایداری محیيی نیز نشان می

در این الگو، پایداری محیيی در سه سي  )پایدار، تا حهدودی پایهدار و ناپایهدار(  وجود دارد.

بندی و تحلی  فضایی شد. الگوی فضایی پایداری محیيی در مناطق روسهتایی شهرسهتان دسته
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ههای دهد که بیشترین میزان ناپایداری محیيی مربهوط بهه دهسهتان( نشان می0پلدختر )شک  

باشد. کمتهرین میهزان ناپایهداری نیهز مربهوط بهه روسهتاهای رربی میشرقی و میانکوهمیانکوه

ههای افرینهه، جلهوگیر، معمولهان، و ملهاوی نیهز در شهرایيی باشد. دهستاندهستان جایدر می

توان گیت که به ترتیهب کمتهرین و بیشهترین میهان می ،اند. بنابراینتقریبا ناپایداری قرار گرفته

 رربی بوده است.شرقی و میانکوهستان جایدر و میانکوهناپایداری محیيی مربوط به ده
 

 
  هاي شهرستان پلدختردهستان میانگین سطوح ناپايداري محیطی -2شکل 

 9317خذ: نگارندگان، أم
 

 
  هاي شهرستان پلدخترهستانالگوي فضايی پايداري محیطی د -4شکل 

 9317مأخذ: نگارندگان، 
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 هاو پیشنهاد گیرينتیجه. 6

محیيهی ترین مسهائ  زیسهتیکی از مهم طبیعی منابع از بین رفتن جهان سراسر در امروزه

 قابه  طهوربهه و شهده  نواحی روستایی در محدودیت های اخیر باعی ایجاداست که در سال

نبایهد  بهرداریهرگونهه بههره رواز ایهن ثر ساخته است.أروستایی را مت ةجامع شتیمع یتوجه

با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر با ههدف  .شودی  ن و ناپایدار تخریب ساززمینه

هها یافتههنتایج  شهرستان پلدختر صورت پذیرفت. پایداری محیيی در نواحی روستاییبررسی 

  ب، دارنهد. منهابعشده در وضعیت ناپایهداری قهرار بررسیعوام  حاکی از  ن است که ارلب 

وضهعیت  در کههعهاملی . تنهها قهرار دارنهدیداری در وضعیت ناپا هامرتع و چراگاهو  درختان

تهع امر. در این میان بیشترین میزان ناپایداری مربوط بهه استعام  خاک پایدار دارد  دودیتاح

- بیاری، فقدان سرمایه های سنتیبکارگیری روش باشد. از نظر عام  منابع  ب،ها میو چراگاه

و عهد  اطلهاع  کشیکشی، کانالله در زههای مرتبط با  ب از جمزیرساخت گذاری مناسب در

مهورد ميالعهه  ۀمحهدودخود سبب ناپایداری  ب در  روستاییان از میزان نیاز واقعی محصولات

روسهتاهای شهرسهتان ههایی کهه در شرایط  بی و خشکسهالی ۀکنندوضعیت نگرانت. اسده ش

شاخص حیی  از کرده است. بیش از پیش را وجود دارد ضرورت توجه بیشتر به شاخص  ب

انهدک از  ۀاسهتیادبرخی از نماگرها از جملهه  ولی ت؛با اینکه در سي  تاحدی پایدار اس خاک

 پایینی زیاد از کودهای شیمیایی برای حاصلخیزی خاک امتیازات ۀاستیادزراعی، تناوب  یش و

  وابستگی معیشتی مرد  و عهدها و جنگ  درختاناز حیی عام   .اندرا به خود اختصاص داده

 ، استیاده از چهوب درختهانهاهای فرهنگی مرتبط با  نارزش  گاهی از عواقب قيع درختان و

 تهرینتهوان مههمرا مهیویهژه در روسهتاهای کوهسهتانی بههبرای تولید زرال به منظور فهرش، 

 ةزمینه در دانسهت. مورد ميالعهه ۀمحدوددر ها و جنگ نماگرهای ناپایداری وضعیت درختان 

ها بیشترین اثر را در ناپایهداری محیيهی داشهته و مراتع و چراگاه، عام  محیيی ناپایداریمدل 

 ب، باشد. از نظر فضایی عوام  ناپایداری محیيی )منهابعترین عام  پنهان در این زمینه میمهم

وجهود دارد.  روستاییداری بین مناطق خاک، درختان و مراتع و چراگاه( روستایی تیاوت معنی

ولهی نسهبت بهه سهایر  ؛بردهستان جایدر با اینکه در وضعیت ناپایداری به سر میدر این بین د

تهرین شرقی در پهایینرربی و میانکوههای میانکوهنواحی در وضعیت بهتری قرار دارد. دهستان
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های پهژوهش و در جههت کهاهش تخریهب محهیط در راستای یافتهبنابراین،  سي  قرار دارند.

مراتهع و شاخص الف(  زیر ارائه شد: هایپیشنهادایداری محیيی زیست روستایی و کاهش ناپ

خهدمات  ةارائه. میهزان ناپایهداری را بهه خهود اختصهاص داده اسهت بیشهترین گیهاهیپوشش

کنی برای بوتهضمن کاهش  دتوانسراسری و گازکشی روستاها می برق  ةشبکزیرساختی مانند 

کاهش فشهار و محرومیت زیرساختی  کاهش باری مسکن شیو گرما تأمین هیز  و پخت و پز

باشهند ویژه در روستاهای شرق شهرستان که کوهستانی و سردسهیر مهیبه اهبر مراتع و چراگاه

دانهش خهود پیرامهون  ةتوسهع لاز  است تا کشاورزان در راستای  ب منابع ةزمیندر ب(  شود.

 و متخصصهان مراکهزههای مروجهان ها و کمه  ن از راهنمایی نوع محصول و میزان نیاز  بی

ای که با خانورههای روسهتایی انجها  هرچند طبق مصاحبه استیاده کنند. جهاد کشاورزی بیشتر

گونه حرکتی در این زمینهه انجها  نهداده و فقهط در زمهان شهرستان هیچ جهاد کشاورزیشده 

هها جنگه  (  .دهدها را با قیمت  زاد در اختیار کشاورزان قرار میکشت محصول برخی نهاده

-لاز  است توجه بیشتری به حیاظت و صیانت از  ن که باشدمیناپایدار  عام درختان دیگر و 

قيهع و  عد   گهاهی از عواقهب شود ناشی ازبیشترین ضرباتی که به درختان وارد مید. ها شو

- منزل،  تش گرمای) برای مصارف خانگیدرختان رویه از چوب بی ۀاستیادها و  سیب به  ن

ربهط ههای ذیتوانهد توسهط سهازمانایهن مهوارد مهی. اسهت تولید زرال برای فروش ( وتنور

هها تها حهدودی تها از تخریهب  ن دبرسه تع بیشتر به  گاهی روسهتاییانامر سازمان بخصوص

برداشت  ب، حیاظهت از مانند مدیریت  ییراهبردهاروستاییان با استیاده از د(  شود.جلوگیری 

تهر از همهه بها ای و بارانی و مههمی قيرهاری ب یهاستمیسبهبود  ن،یزم پایدار تیریمنابع و مد

کشاورزی و افزایش ظرفیت در مهدی  ةهزینتوانند ضمن کاهش افزایش مشارکت اجتماعی می

 گهذاریسهرمایهه(  کننهد.خود به پایداری محیيی و جلوگیری از تخریب محیط زیست کم  

شهرسهتان پلهدختر مثه   بهزرگ ههایرودخانه  ب انتقال و  بیاری هایسیستم ةزمین در دولت

 باعهی و کنهد مینأته را خشکسهالی از ناشهی  ب نیازهای تواندسیمره و کشکان می ةرودخان

تواند از این امر ضمن افزایش تولیدات کشاورزی می .شود کشاورزی محصولات بازده افزایش

نهابع  ب زیرمینهی نیهز بهه پایهداری م کرده وهای زیرزمینی جلوگیری رویه از  ببرداشت بی

بها  ن  ای که بتوان روسهتاییان راطرح و برنامه با هرامروزه  توان گیتمینهایتا ی(  کند.کم  
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-بهه همهان خت،سا تواناتر محیيی، فرهنگی، سیاسی و زیستاجتماعیاقتصادی، ابعاد  ةهمدر 

اسهت تها بها  لاز  اشت.پایدارتر را در مناطق روستایی د تر وتوان انتظار محیيی سالماندازه می

روستاها را فهراهم  موجبات رشد و تعالی بیشتر انها و خود روستاییو سازمان ابزار ةکلیکم  

 ههایناپایهداری محهیط در تحلی  و ارزیهابی پایهداری یها این مسئله بدان معنی است که  ورد.

گریستن به ههر بعدی نت  روستاییان داشت. و مسائ  شکلاتمای به روستایی باید توجه ویژه

توانهد موجهب نمهی ،اسهت دو مقوله همانند  ن چیزی که تاکنون در کشور ما بوده این کدا  از

تهوان دست  مده بها ميالعهات پیشهین مهینتایج به ةمقایسنظر از  .دشوپایدار روستایی  ةتوسع

دیگهر متیهاوت بهوده و ههر یه  از  ةمنيقهای بهه گیت که عوام  ناپایداری محیيی از منيقه

مورد ميالعه عهاملی را در ایهن زمینهه شناسهایی  ةمنيقهای ميالعات پیشین با توجه به ویژگی

 و ووگیتهزاگیس (، مور 9111) 9سیانشلدونمانند ن قامحق. با این حال از نظر بیشتر اندهکرد

در سرتاسهر  ریفقو روستاییان از کشاورزان  یاریبس(، 0290) 0، اکستر و  ندرسون( و فو0290)

-سهتیعنهوان کشهاورزان زتواننهد بههیکنند و میم تیریرا مد محیط زیست روستایی، جهان

ر و محرومیهت فقه یابیبدون ش ، ارز ،ها معتقدند که تخریب محیط.  نشناخته شوند یيیمح

توان گیت که می ،بنابراین خواهند داد. رییتغ ستیز طیمح بیتخر یعام  اصل  یعنوان را به

روستاییان فقیهر از منهابع محیيهی  های ناپایداربرداریاز بهره ت ناشیزیستخریب محیطبیشتر 

و ریره(  هیز ، فضولات حیوانی) مانند استیاده از منابع طبیعی های مختلییباشد که به شک می

شهیمیایی بهرای  ، اسهتیاده از کهوددا ، تغییهر کهاربری اراضهی ةرویهبهیبرای سوخت، چرای 

 پایداری را شدت بخشیده است.این ناو ریره  حاصلخیزی زمین

 نامهکتاب
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