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 (همکارانو  منشاصرین )...فضایی -ارزیابی سطح پایداری کالبدی

 مقدمه 
ای، ملی و نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه

نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، افزایش فاصله طبقاتی، بیکاری، مهاجرت و ... و پیامدهای توسعه یالمللنیب

-فضایی روستاها در دهـه -تحوالت کالبدی (.1: 1395)تقی لو و همکاران، موجب توجه به توسعه روستایی شده است

ویژه در کشورهای جهـان سـوم بــل روستاگریزی، بههـای اخیـر تحــت تــأثیر رونــد شــتابان شــهرگرایی در مقا

 گونهنیاجوامـع روستایی را هم از لحـاظ کیفـی و هـم از نظـر کمـی بـا تحوالتی بنیادین روبرو ساخته است. 

و از طـرف دیگـر  شدهبزرگموجب پدیدار شدن شهرهای  طرفکیازو رشد ناموزون جمعیت،  زدهشتابشـهرگرایی 

شـهرها،  -گیـری روسـتا هـای زراعی و باغی، موجـب شـکلفضاهای روستایی و زمـین یسوبهبـا پیشروی شهرها 

به نقل 102: 1394)افراخته و همکاران،  شوندهـای غیررسـمی در پیرامون خود میروستاهای در حال گذار و سکونتگاه

 (. 2004از کریک، 

نیازهای اساسی برای حصول توسعة پایدار در هر کشوری توسعة متعادل و هماهنگ مناطق و یکی از پیش

پایدار روستایی را به معنای مدیریت  اگر توسعه(. 954: 1399)قراگوزلو و همکاران، روستایی آن است یهاسکونتگاه

نیازهای خود بدانیم،  نیتأم منظوربهنیازهای نسل کنونی و تضمین توانایی نسل آینده  نیتأمنواحی روستایی در جهت 

 یهاسکونتگاهریزی کالبدی بر بستر توسعه پایدار باید چند هدف عمده را جهت پایداری کالبدی در این صورت برنامه

 اندازهاچشم،هاباغبسترسازی برای نگهداری از نواحی روستایی شامل منابع طبیعی،زمین زراعی،روستایی دنبال نماید: 

باارزش،میراث فرهنگی و گردشگری روستایی؛ ساماندهی قابلیت دسترسی به خدمات  یهابافتو میراث طبیعی، 

سازی افزایش ضریب و ارتباطات روستایی ،بهسازی و ارتقای کیفیت مسکن و بهبود کیفیت زندگی؛ زمینه ونقلحمل،

ایجاد بستری مناسب برای ساماندهی روابط متقابل  های کالبدی؛رویایی مخاطرات و بالیای طبیعی از طریق اجرای طرح

 (.232: 1390افتخاری و همکاران،)شهر و روستا

 منظوربهپایداری  یهامؤلفهسازی وامکان تحقق توسعه پایدار کالبدی، مستلزم شناخت عناصر و در همین راستا، پیاده

  (.Hisham,2011 :5) "باشدبه یکپارچگی میان بعد کالبدی و سایر ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی می یابیدست

های روستایی در ایران عالوه بر معضل تفرق و دهد که سکونتگاهبررسی و مرور متون مطالعاتی مختلف نشان می

زلزله،  خصوصبهانواع مخاطرات محیطی) پراکنش زیاد، سستی عناصر و بافت کالبدی)مسکن(، قرارگرفتن در معرض

 یمشارکت ریغهای از باال به پایین و ها و برنامهسیاست خصوصبهعوامل مختلفی  ریتأثو ...(؛ تحت  لغزشنیزمسیل، 

های گوناگونی از طرف نهادهای ها و طرحاند. در همین راستا، نیز برنامههای متعددی مواجه بودهدولت همواره با چالش

-روستایی، ساماندهی فضایی سکونتگاه باارزشهای هادی روستایی، بهسازی بافت طرح ازجملهیر توسعه روستایی درگ

های روستایی توسط بنیاد مسکن انقالب توسعه پایدار منظومه را  یاخهای روستایی، روستاهای هدف گردشگری و 

ها توسط سایر نهادهای متولی امر ها و طرحبرنامهو همچنین برخی  "فضایی -توسعه پایدار کالبدی"اسالمی با رویکرد 

 است. شدهانجامهای مختلف توسط نهادهای متولی امر هایی نیز با شاخصاست. در همین خصوص ارزیابی گرفتهانجام

و تبیین  موردمطالعههای روستاهایی فضایی سکونتگاه -این پژوهش سعی بر آن دارد تا به بررسی سطح پایداری کالبدی

لل و عوامل اثرگذار بپردازد. در رابطه با موضوع پژوهش، مطالعات مختلفی در سطح جهان و کشور صورت گرفته ع

       گردد.اشاره می هاآن نیترمهماست که در ادامه 
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  7 یاپی، پ1401تان چهارم، شماره اول، بهار و تابس دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

ریزی (، کمیسیون برنامه2006)IFAD(، 2005نتایج حاصله از مطالعات صورت گرفته توسط دولت ایرلند)

موفق  هایدهد که پروژهینشان م( 2021( و کالیبابا و همکاران)2015ریزی)بیانیه سیاست برنامه(، 2012استرالیا)

جامعه  هایتیاولو بر اساسو  داریبر اصول توسعه پا یبودند که همواره مبتن هاییپروژه ،ییتوسعه روستا ٔ  نهیدرزم

 سطحو ... در  یو منابع مال یکار محل یروین یاز مشارکت و همکار ریمس نیشدند و در ا ییانتخاب و اجرا یمحل

 یاتوسعه هایپروژه یدر جهت حفاظت از خروج یامر باعث شده تا مردم محل نیشده است. ا یرگیبهره زیروستاها ن

 داشته باشند. یباالتر زهیتوانمند شده و انگ یو عمران

(، احمدی و 1394فر و همکاران)(، ربیعی1394(، افراخته و همکاران)1392های عنابستانی و همکار)بررسی

د ندهینشان م( 1399( و قراگوزلو و همکاران)1399(، حیدری و حضرتی)1398( سعیدی و همکاران)1397همکاران)

ها و رساختی(، زشی)آمایاراض یتوسعه کاربر یزیرو برنامه هیته ندیفرآ دیبا یمحل یساختار یهابرنامه یکه الگو

ها گاهسکونت یتوسعه آت لیتسه یرا برا یچارچوب برنامه قانون کیاهنگ کنند و هم یمحل اسیرا در مق التیتسه

 سازند. راهمف داریتوسعه پا یهامؤلفهدر چارچوب 

سطح جهانی  صورت گرفته در  ست نیا دیمؤدرواقع،مطالعات  ستایی،  ٔ  نهیدرزمموفق  یهاپروژهکه  ا سعه رو تو

جامعه محلی  یهاتیاولو بر اســاسفضــایی( و -بودند که همواره مبتنی بر اصــول توســعه پایدار)کالبدی ییهاپروژه

ـــدند. اما پژوهش ـــتر بر ارزیابی عملکردی آثار اجرای انتخاب و اجرایی ش ـــعه کالبدی بیش های داخلی در حوزه توس

 یهاسکونتگاهفضایی  -پایداری کالبدی. این پژوهش سعی بر آن دارد تا به بررسی سطح اندپرداختههای هادی طرح

 و تبیین علل و عوامل اثرگذار بپردازد.  موردمطالعهروستاهایی 

باشد که براساس آخرین آمار رسمی دفتر پژوهش حاضر، بخش مرکزی شهرستان اردبیل می موردمطالعهمحدوده 

 روستا می باشد.  37دهستان و  6، دارای یک شهر)اردبیل مرکز استان(، 1400تقسیمات کشوری وزارت کشور در سال 

بعد از استان شدن  خصوصبهشهر اردبیل) یختهیگسلجامظهور پدیده نخست شهری در استان اردبیل و گسترش  

 یهاعرصهرا در  یاپردامنهو نیازهای جامعه شهری، دگرگونی و تحوالت  هاخواست( براساس 1372آن در سال 

آن نیاز  تبعبهنفوذ خود داشته است ،رشد شتابان جمعیت شهر اردبیل و  یحوزهگوناگون زندگی برخی از روستاهای 

است . حل این معضل در  ، گسترش کالبدی شهر را از جوانب مختلف به دنبال داشتهی بیشتروسازهاساختبه مسکن و 

برخی از موارد از طریق تغییر کاربری اراضی مزروعی اطراف شهر و یا روستاهای مجاور و به تعبیر دیگر بلعیدن اراضی 

است این است که شواهد  ذکرانیشا نجایدر ا آنچهبه کاربری مسکونی انجام پذیرفته است .  هاآنپیرامون و تبدیل 

 یهاسکونتگاهآن تغییر کاربری اراضی ، چه در اطراف شهر و چه در  تبعبهکالبدی و  یتوسعه متأسفانهکه  دهدیمنشان 

برخی از  یریمهاجرپذنفوذ اغلب ، بدون برنامه و نا اندیشیده صورت گرفته است . از سوی دیگر  یحوزهروستایی 

، سبب گردیده است  وسازهاتساخنفوذ شهر و عدم وجود مرجع و نهاد مشخص در جهت کنترل  یحوزهروستاهای 

مدون صورت پذیرد . ناگفته پیداست که در این حالت اراضی  یبرنامهکالبدی روستاها نامتوازن و بدون  یتوسعهتا 

مسکونی خواهند گردید. همچنین در  باألخصدیگر و  یهایکاربرمزروعی روستا تغییر کاربری داده و تبدیل به 

 ژهیوبهها، مزارع، شبکه معابر و...( روستایی)خانه یهاسکونتگاهتی نیز در اجزای بافت تغییرا دادهرخراستای تحوالت 

و گونه مساکن، فرم )منظم، نامنظم(، فضابندی درونی واحدهای مسکونی به تفکیک زیستی، معیشتی و تدارکاتی  در نوع

تباطی درون سکونتگاهی، فاصله و نحوه های ار، نسبت سرانه خانوارهای ساکن به واحد مسکونی، تغییر در وضعیت راه
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 (همکارانو  منشاصرین )...فضایی -ارزیابی سطح پایداری کالبدی

(. از 85:1385پیوسته است)امیری ، به وقوعپیرامونی)اعم از شهر و یا روستا(  یهاسکونتگاههای اصلی و دسترسی به راه

به این موارد اشاره کرد : با خزش  توانیمدر روستاهای پیرامونی شهر اردبیل  دادهرخفضایی  –نمونه تحوالت کالبدی 

دردهه « گلمغان، شیخ کلخوران، نیار»و روستاهای  70ی دردهه« ججین، مالیوسف، مال باشی»فیزیکی شهر روستاهای 

( ، از 1385و1375 یهاسالتقسیمات سیاسی استان اردبیل  یهانقشهدر شهر اردبیل ادغام شدند)مستخرج از  80ی 

به احداث فرودگاه در اراضی روستای  توانیمنیز  لیشهر اردبدر روستاهای پیرامون  دادهخرتغییرات کاربری ارضی 

، احداث  80در سال«  آبادسلطاننوجه ده و » ، احداث شهرك صنعتی در اراضی روستاهای 75در سال  « گیالن ده»

صنعتی در اراضی پیرامونی  –یدی تول یواحدها یاندازراه، 85در سال « قره لر»استادیوم ورزشی در اراضی روستای 

اشاره کرد ، همچنین  شاهد تغییراتی در نوع اشتغال ساکنان روستاهای « شام اسبی ، کرکرق ، قره لر » روستاهای 

به شغل تاکسیرانی؛ چنانچه «گرجان،صومعه، باروق»اشتغال جمع کثیری از اهالی روستاهای مثالعنوانبهپیرامونی هستیم 

است  ذکرانیشا. باشدیمموجود درسطح شهر اردبیل متعلق به ساکنان روستاهای پیرامونی  یهایتاکسبیش از نیمی از 

کرده است  لیشهر اردبدر ارضی روستاهای پیرامونی  یسازخانهدولت در قالب طرح مسکن مهر اقدام به  88از سال

 « بنفشه درق،شام اسبی، نیار،پیله سهران»روستاهای  یدر اراضمانند آنچه 

است)معاونت  کردهداغ شدتبهزمین و مسکن را در این روستاها  یبازبورسدر حال وقوع است، که این امر بازار 

(، ذکر این نکته ضروری است که با احداث کمربندی جدید 1389عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن استان اردبیل،

 هاآنکه احتمال ادغام  رندیگیمچندین روستا که در حریم شهر اردبیل واقع هستند در داخل این کمربندی قرار شهر 

در آینده نزدیک در شهر اردبیل چندان دور از ذهن نیست)کارشناس واحد شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی 

فضایی خاص خود را  –د آمده، تحوالت کالبدی ، تغییرات کارکردی پدیذکرشده(، تمامی موارد 1389استان اردبیل،

 ای را موجب شده است.مختلف و گاهی پیچیده مسائلکه غالبا   اندگذاشتهزیستی بر جای  یهاعرصهنیز در این 

اندیشه »ی سوم، روی توسعه روستایی در آستانه هزارههای پیشدکترین جدید، برای غلبه بر چالش در چارچوب

ریزی توسعه روستایی تلقی شده است؛ در چارچوب تئوری توسعه پایدار تئوری مبنایی در برنامه« توسعه پایدار

؛ زیرا، گیردای توأمان و یکپارچه مطمع نظر قرار میگونهروستایی با زمین زیر پایش بهاجتماعات روستایی و انسان 

های اقتصادی اوست؛ به تعبیر دیگر توسعه توازن میان انسان، محیط و فعالیتبر ایجاد پایداری فضای روستایی ناظر 

، اجتماعی و اقتصادی است؛ امری محیطیپایدار نقطه توازن و تعادل درجهت تحقق اهداف توسعه در هریک از ابعاد 

)گزارش توسعه روستایی،  یان هریک از ابعاد توسعه انجامیده استهای گذشته به تعارض مکه در چارچوب پارادایم

1381 :5.) 

های فضایی سکونتگاه-و اهمیت دوام و بقای روستاها، سنجش سطح پایداری کالبدی ضرورتبهامروزه با توجه 

ویکردهای سنتی با تغییر پارادایم توسعه از ر مباحث در ادبیات نظری و تجربی جهان است. نیترمهمروستایی یکی از 

و ...، ادبیات  یسازتیظرفو کالسیک به پارادایم جدید توسعه پایدار و رویکردهایی چون مشارکت، توانمندسازی، 

شده است. بر این اساس برای  یدهجهتو مدیریت راهبردی  یزیربرنامهو به  افتهیتحولو مدیریت نیز  یزیربرنامه

 نگرندهیآو  جانبههمهاست تا با یک نگاه  یزیربرنامهو الگوهای جدید  هامدلپارادایم توسعه پایدار نیاز به  یسازادهیپ

باشد. برای رسیدن به این امر نیاز به سنجش و ارزیابی  یزیربرنامهدر سطوح مختلف  یاتوسعهبتواند پاسخگوی نیازهای 

عوامل اقتصادی، اجتماعی و  زمانهمروستایی با در نظر گرفتن  که بتواند وضعیت پایداری را در نقاط باشدیم
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اکولوژیکی در دو محیط درون و بیرون جامعه روستایی تعیین کند. زیرا اگر پایداری را از منظر نسبی نگاه کنیم، در 

پایداری قوی مختلف دارای درجات مختلفی از پایداری هستیم که دامنه آن از پایداری ضعیف تا  یهازمانو  هامکان

 (.85: 1389)افتخاری و همکاران، باشدیم

سازد تا اقدامات مناسب برای پایدارسازی هر گذاران را قادر میو سیاست رانیگ میتصمارزیابی ابزاری است که 

پایدار ها در توسعه چه بیشتر جامعه را انجام دهند. هدف از ارزیابی پایداری آن است که از سهم بهینه طرح و فعالیت

 (. 93: 1394)افراخته و همکاران، اطمینان حاصل شود

به  یابیدست منظوربهپایداری  یهامؤلفهریزی کالبدی و توسعه پایدار کالبدی، مستلزم شناخت عناصر و تحقق برنامه

( 1جدول ) ( .Hisham,2011:5) "باشدیکپارچگی میان بعد کالبدی و سایر ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی می

 دهد:کننده توسعه پایدار کالبدی روستایی را نشان میهای تبیینشاخص نیترمهمبرخی از 

 

 کننده توسعه پایدار کالبدی روستاییهای تبیین. شاخص1جدول

 محیطی اجتماعی اقتصادی

سرانه اعتبارات عمرانی هزینه شده در عرصه 

 نفر جمعیت 1000کالبدی به هر 

 تعداد روستاهای واقع در مناطق دشتی جمعیتدرصد نرخ رشد 

شده  یسازمقاومهای بهسازی و درصد مسکن

 روستایی

درصد جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی 

 سالم

 تعداد روستاهای واقع در مناطق کوهستانی

 پایکوهیتعداد روستاهای واقع در مناطق  تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی درصد مسکن غیراستاندارد

ها برای ساخت تعداد و مساحت واگذاری زمین

 واحدهای مسکونی

 تعداد روستاهای واقع در مناطق بیابانی درصد روستاهای دارای شورای اسالمی

 تعداد روستاهای واقع در مناطق جنگلی درصد روستاهای دارای دهیار نرخ تراکم جاده 

 درصد جمعیت ساکن در مناطق دشتی جمعیت نقاط روستاییمتوسط  درصد روستاهای دارای شبکه برق روستایی

نفر  1000تعداد خدمات پشتیبان تولید به هر 

 جمعیت

های هادی مند از طرحدرصد روستاهای بهره

 مصوب

 درصد جمعیت ساکن در مناطق کوهستانی

نفر  1000تعداد مراکز خدمات ارتباطی به هر 

 جمعیت

هادی  هایدرصد روستاهای دارای اجرای طرح

 روستایی

 درصد جمعیت ساکن در مناطق پایکوهی

 

- 
دارای میراث  شدهییشناسادرصد روستاهای 

  باارزشفرهنگی و بافت 

 درصد جمعیت ساکن در مناطق بیابانی

 

- 
درصد روستاهای دارای طرح احیای بافت 

 باارزش

 درصد جمعیت ساکن در مناطق جنگلی

 

- 

 

- 
 نرخ فرسایش خاك

 

- 

 

- 
 های کشاورزی آبیزمینسهم 

 

- 

 

- 
 های تحت پوشش جنگلدرصد زمین

 

- 

 

- 
 های مرتعیدرصد زمین

 

- 

 

- 
 سال گذشته 5در  لرزهنیزمشمار تلفات انسانی 

 ( 37 – 40: 1390منبع: )پورطاهری و همکاران،
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است. و بر این اساس  شدهنییتعدیدگاه حاکم بر پژوهش  عنوانبهفضایی  -در این پژوهش توسعه پایدار کالبدی

( مدل مفهومی پژوهش را 1بررسی شد. شکل) موردمطالعههای روستایی فضایی سکونتگاه -سطح پایداری کالبدی

 دهد.نشان می

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

 شناسیروش
های دهستانباشد؛ بخش مرکزی مشتمل بر شامل: سه بخش مرکزی، سرعین، هیر می 1400شهرستان اردبیل در سال 

باشد. شرقی، فوالدلوی شمالی، فوالدلوی جنوبی وهیر می ارشق شرقی، بالغلو، سردابه،کلخوران، آبگرم، سبالن، غربی،

 دهد.( موقعیت جغرافیایی روستاهای نمونه در بخش مرکزی شهرستان اردبیل را نشان می2شکل)
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 مرکزی شهرستان اردبیل(. نقشه موقعیت جغرافیایی روستاهای نمونه )در بخش 2شکل 

 

تحلیلی است. بدین مفهوم که ابتدا وضعیت کنونی روستاهای محدوده  -توصیفی صورتبهروش پژوهش  

گردد؛ و سپس عوامل و نیروهای درونی و فضایی شناسایی و توصیف می –سطح پایداری کالبدی  ازنظر موردمطالعه

 یهادادهشود. تبیین و تحلیل می موردمطالعهفضایی روستاهای  -پایداری / ناپایداری کالبدی  درروند مؤثربیرونی 

هادی  یهاطرحآماری،  یهاسالنامهها، اسناد، های اسنادی)مطالعه کتب، مقاالت، گزارشاز طریق روش ازیموردن

بندی فرضیه اول .در صورتشوندیمروستایی و ...( ؛ و میدانی)مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه( گردآوری 

فضایی در   –به لحاظ وضعیت پایداری کالبدی  موردمطالعهبیشتر روستاهای محدوده "است که  شدهاشارهپژوهش 

فضایی روستاهای مزبور، -، در جهت سنجش فرضیه نخست و تعیین وضعیت پایداری کالبدی"سطح پایینی قرار دارند

پردازد. به ها میها به مقایسه میانگیناست، این آزمون برای بررسی تفاوت شدههگرفتای کمک نمونهتک tاز آزمون

فضایی روستاهای موردمطالعه با استفاده از این آزمون -این صورت که نخست تفاوت میانگین وضعیت پایداری کالبدی

و مقایسه قرارگرفته و سپس نتایج کلی همه روستاها در یک جدول کلی موشکافی شده است.فرضیه دوم  موردسنجش

 یهاسکونتگاهفضایی  –سهم عوامل و نیروهای بیرونی)نسبت به درونی( در ناپایداری توسعه کالبدی "بدین شرح است

ای(، جهت سنجش رابطه بین ع فرضیه رابطه. برای آزمون فرضیه دوم)با توجه به نو"بیشتر است موردمطالعهروستایی 

 یهامؤلفههریک از  اثرگذاری بینی سهماز روش همبستگی پیرسون استفاده گردید؛ و همچنین برای پیش هامؤلفه

های روستایی فضایی سکونتگاه –بین)عوامل و نیروهای درونی و بیرونی( در متغیر وابسته)سطح پایداری کالبدی پیش

 افزارنرمها نیز از ازتحلیل رگرسیون چندمتغیره )به روش همزمان( استفاده گردید. برای ترسیم و تهیه نقشه( موردمطالعه

Arc Gis 10.2   روستایی پیراشهری بخش مرکزی  یهاسکونتگاهاست. جامعه آماری پژوهش شامل  شدهگرفتهبهره

های)موقعیت جغرافیایی؛ داشتن شاخص براساس شاخص. روستاهای نمونه نیز باشدیم 1400شهرستان اردبیل در سال 
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های خانوار؛ داشتن طرح هادی روستایی؛ داشتن نهاد مدیریتی شورا/دهیار؛ و داشتن خصیصه 20جمعیت باالی 

ای( استفاده چندمرحله) ایگیری با توجه به اهداف و فرضیه تحقیق از روش طبقه. جهت نمونهاندشدهنییتعروستایی( 

های خانوار به نسبت تعداد جمعیت هست. در ادامه پرسشنامه خانوار360 برابر باها در این پژوهش، تعداد نمونهگردید. 

 شده است.( نمایش داده2و تعداد خانوار در بین روستاهای موردمطالعه پخش شد که در جدول )

 های خانوار در روستاهای نمونه. پراکنش پرسشنامه2جدول 

 درصد تعداد پرسشنامه خانوار جمعیت نام روستا ردیف

 28/0 4 20 73 آق قلعه 1

 28/0 4 21 72 کل تپه 2

 28/0 4 29 87 زردآلو 3

 39/1 5 43 176 تازه کند رضاآباد 4

 39/1 5 44 135 الماس 5

 39/1 5 50 163 اردی 6

 39/1 5 51 180 حسنعلی کندی 7

 39/1 5 53 164 گلی 8

 39/1 5 55 185 اروانق 9

 67/1 6 76 225 خواجه بالغی 10

 67/1 6 94 229 شهریور 11

 67/1 6 95 328 جمادی 12

 67/1 6 97 315 پیر آلقر 13

 94/1 7 107 379 ینگجه 14

 94/1 7 108 360 بنفشه درق 15

 22/2 8 126 434 آقچه کندی 16

 33/3 12 213 675 قلعه جوق 17

 61/3 13 238 868 آبادوکیل 18

 89/3 14 238 891 رود خشکه 19

 17/4 15 255 891 سامیان 20

 28/5 19 256 833 تپهقره 21

 56/5 20 265 1069 حمل آباد 22

 83/5 21 268 876 گرجان 23

 2ادامه جدول 

 درصد تعداد پرسشنامه خانوار جمعیت نام روستا ردیف

 11/6 22 387 1400 عموقین 24

 39/6 23 409 1346 کرکرق 25

 67/6 24 410 1571 حکیم قشالقی 26

 96/6 25 412 1305 آقبالغ آقاجان خان 27

 54/8 29 502 1659 انزاب علیا 28

 72/11 35 886 3287 خیارك 29

 100 360 5808 20176 جمع

 1400منبع: محاسبات نگارنده،
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جش سطح پایداری دهیار برای سنها)پرسشنامه روستا شامل شورای اسالمی/ پس از طراحی و تدوین نهایی پرسشنامه

؛ برای تعیین فضایی روستا(-و پرسشنامه سرپرستان خانوار برای سنجش سطح پایداری کالبدی فضایی روستا؛-کالبدی

 سؤاالترونی های آماری ارتباط داست، این آزمون شدهاستفاده KMOها از آزمون بارتلت و روایی پرسشنامه

-س، معناداری و روایی پرسشنامهاین اسا دهد. که بردر پژوهش نشان می کاررفتهبهها را با مفاهیم و متغیرهای پرسشنامه

نیز از آزمون آلفای  هاقرار گرفت. پس از تعیین روایی ابزار سنجش، برای پایایی پرسشنامه دیتائمورد  شدهیطراحهای 

قدار آلفای کرونباخ دهد. مر ابزار سنجش را مورد آزمون قرار میاست. این ضریب دقت و اعتبا شدهاستفادهکرونباخ 

ی برای سنجش متغیرها محاسبه شد، که رقم مناسب و قابل قبول 7/0ها باالتر از برای تعیین پایایی هر یک از پرسشنامه

 باشد. ها میامهنپرسش سؤاالتابزار پژوهش )پرسشنامه( و نشانگر پایایی باال و همبستگی درونی زیاد  یلهیوسبه

نفر از نخبگان مبنای  30دهیبندی و وزنفضایی روستایی، رتبه–پایداری کالبدی  یهامؤلفهبندی اولویت منظوربه

معرف بیشترین  1است که در آن رتبه شدهاستفاده1 )) بندی مستقیمروش رتبه((عمل قرار گرفت. در این راستا از 

قرار  یموردبررسبیانگر اهمیت درجه دو و ... است. در مرحله پایانی، نتایج حاصله از نظرات نخبگان،  2اهمیت؛ نمره 

های مربوطه به هر شاخص طراحی گردید، و سپس پرسشنامه نهایی برای پرسشگری در محدوده روستایی گرفت و گویه

 -5زیاد؛ و -4متوسط؛ -3کم؛ -2؛ کم یلیخ -1ها براساس طیف لیکرت)شد. در این پرسشنامه، گویهتنظیم  موردمطالعه

پرسشنامه روستا)شورای اسالمی/ دهیار( برای سنجش سطح پایداری  -1و در قالب دو پرسشنامه: شدهمیتنظزیاد( خیلی

فضایی روستا(طراحی -داری کالبدیپرسشنامه سرپرستان خانوار)برای سنجش سطح پای -2فضایی روستا و -کالبدی

 مسئوالنباز نیز برای تحلیل بهتر موضوع پژوهش در سطح خانوار و در سطح مدیران و  سؤالگردید. به عالوه، تعدادی 

فضایی روستایی -های مربوط به پایداری کالبدیو شاخص هامؤلفه( رتبه نهایی 3روستا طراحی گردیده است. جدول)

 . دهدیمرا براساس نظرات نخبگان نشان 

 های پایداری روستایی براساس نظرات نخبگانو شاخص هامؤلفه. 3جدول

 

                                                           
1 . Stright ranking   
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                             های پژوهشیافته
توصیفی  هایبخش مجزا شامل یافته های توصیفی نیز در دواست، یافته یدوسطحدر این پژوهش واحد تحلیل 

است.   شدهارائهو...  مربوط به اطالعات فردی روستائیان )سرپرستان خانوار( و نیز اطالعات روستا از نظر شورای روستا

متی خانوارهای نمونه در . از نظر وضعیت اقااندبودهدرصد زن  3درصد مرد و  97،  دهندهپاسخنفر  360از مجموع 

سال  10تا  5رصد د 4درصد نیز کمتر از یکسال ،  13.4سال اسکان ،  10درصد به مدت بیش از  81.5ترتیب روستاها به 

از افرادی  دهندگانپاسختر . بنابراین بیش اندندادهدرصد هم پاسخی  0.3و  اندداشتهسال اقامت  5تا  1درصد  0.7، 

 . اندنمودهن را مشاهده ای روستا و اثرات فضایی آکه روند تحوالت توسعه اندبوده

 

 تحلیل فرضیه نخست

یت پایداری به لحاظ وضع موردمطالعهبیشتر روستاهای محدوده "است که  شدهاشارهبندی فرضیه اول در صورت

-البدیک، در جهت سنجش فرضیه نخست و تعیین وضعیت پایداری "فضایی در  سطح پایینی قرار دارند –کالبدی 

ها به مقایسه فاوتاست، این آزمون برای بررسی ت شدهگرفتهای کمک نمونهتک tفضایی روستاهای مزبور، از آزمون

عی؛ و اقتصادی فضایی؛ اجتما-اری کالبدیپردازد. به این صورت که نخست تفاوت میانگین وضعیت پایدها میمیانگین

مه روستاها هو مقایسه قرارگرفته و سپس نتایج کلی  موردسنجشروستاهای موردمطالعه با استفاده از این آزمون 

 (. 4موشکافی شده است)جدول

 
   های روستایی نمونهبرای سنجش سطح پایداری سکونتگاه t. نتایج آزمون 4جدول1

 پایداری اجتماعی یطیمحستیزپایداری  

منابع 

 سرزمین

بهداشت 

 محیط

 یریپذبیآس

 محیط

لی
 ک
ین
نگ
میا

 

مشارکت 

 اجتماعی

کیفیت 

 زندگی

اعتماد 

 اجتماعی
 یریپذتیمسئول

لی
 ک
ین
نگ
میا

 

 M 

 

 

t M t M t M t M t M t M t 

میانگین کل 

 روستاها
79/1 - 13/2 - 32/2 - 13/2 65/2 - 22/2 - 76/2 - 61/2 - 60/2 

 میدانی نگارندگان یهایبررس: براساس منبع

 

 

 

 

 

 

                                                           
های ناشی از حجم تعداد صفحه نشریه، صرفا میانگین کلی در این پژوهش محدودیتروستای نمونه و  29. باتوجه به باالبودن حجم اطالعات مربوط به  1

 ارایه شده است. 
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 4ادامه جدول

 روستا

 پایداری اقتصادی

 کیفیت مکان رفاه اقتصادی عدالت اقتصادی میانگین کلی

M t m T m t 

 87/1 - 37/1 - 13/2 - 68/1 میانگین کلی روستاها

 

؛ یطیمحستیز، میانگین تمامی روستاهای نمونه در هر سه شاخص پایداری دهدیم( نشان 4که جدول) گونههمان

سطح  ازنظر موردمطالعهتمامی روستاهای  یرونیازا؛ باشدیم( 3اجتماعی؛ و اقتصادی کمتر از حدمتوسط)

گردد. در بعد پایداری ...( وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین فرضیه نخست تائید میفضایی و -پایداری)کالبدی

(، بهداشت محیط وخاكآببرداری از منابع سرزمین)مرتع، )میزان و شدت بهرههامؤلفه: میانگین تمامی یطیمحستیز

دهد. احداث واحد مسکونی ( می باشد، و وضعیت نامطلوب را نشان می3پذیری محیط کمتر از حدمفروض)و آسیب

در اراضی زراعی داخل محدوده روستای الماس در اراضی زراعی داخل محدوده روستای الماس؛ تملک و دیوارکشی 

توسط روستاییان ساکن تهران؛ احداث سد در اراضی زراعی خارج محدوده روستای الماس برای انتقال آب به دریاچه 

شورابیل اردبیل؛ احداث کارخانه شن و ماسه  در اراضی زراعی خارج محدوده روستای الماس؛ و احداث کارخانه 

برداری نامطلوب از زمین و ناپایداری در زراعی خارج محدوده روستای الماس مصادیقی از بهرهلبنیات  در اراضی 

 روستاهای نمونه است.

-)مشارکت اجتماعی، کیفیت زندگی، اعتماد اجتماعی و مسئولیت یهامؤلفهدر بعد پایداری اجتماعی: میانگین تمام 

دن میزان مشارکت مردم در حوزه مدیریت توسعه روستا؛ سطح ( بوده که نشانگر پایین بو3پذیری کمتر از حد مفروض)

پایین کیفیت زندگی روستاییان؛ پایین بودن میزان اعتماد اجتماعی به مسئولین امر و مدیران محلی؛ و کم بودن سطح 

ویه از رهای بیساز مهاجرتناپایداری اجتماعی است که خود زمینه یطورکلبهپذیری در روستاهای نمونه و مسئولیت

)میزان و شدت یهامؤلفهشهر اردبیل شده است. در بعد اقتصادی: میانگین  ژهیوبههای شهری روستاهای مزبور به کانون

( بوده است. بروز 3)حد متوسطتر از ( پایینموردمطالعهعدالت اقتصادی، رفاه اقتصادی و کیفیت مکان در روستاهای 

 است.  ذکرانیشابخش کشاورزی در این رابطه  یهاتیفعالاز های متعدد و کاهش درآمدها ناشی خشکسالی

 

 تحلیل فرضیه دوم

فضایی  –سهم عوامل و نیروهای بیرونی)نسبت به درونی( در ناپایداری توسعه کالبدی "فرضیه دوم بدین شرح است

ای(، جهت . برای آزمون فرضیه دوم)با توجه به نوع فرضیه رابطه"بیشتر است موردمطالعهروستایی  یهاسکونتگاه

هریک  اثرگذاری بینی سهماز روش همبستگی پیرسون استفاده گردید؛ و همچنین برای پیش هامؤلفهسنجش رابطه بین 

های فضایی سکونتگاه –ی بین)عوامل و نیروهای درونی و بیرونی( در متغیر وابسته)پایداری کالبدپیش یهامؤلفهاز 

 رگرسیون چندمتغیره )به روش همزمان( استفاده گردید. لیاز تحل( موردمطالعهروستایی 
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 . نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل فرضیه دوم پژوهش5جدول

 فضایی-پایداری/ناپایداری کالبدی صنایع وام دریافتی اقدامات دولتی وسعت خدمات فاصله از اردبیل

 همبستگی پیرسون **843. **839. **659. **817. **793. **719.-

 (هیدوسوداری)سطح معنی 000. 000. 002. 000. 000. 000.

 های نگارندگانمنبع: بررسی

 

قرار دارد و همچنین مقدار  01/0بین متغیرها کمتر از  یداریمعنشود که سطح ( مالحظه می5با توجه به جدول)

توان نتیجه گرفت که بین سطح پایداری/ ناپایداری ضریب همبستگی متغیرها در سطح باالیی قرار دارد، بنابراین می

منفی و از شهر رابطه  بافاصلهو  داریمعنفضایی روستاها با عوامل و نیروهای درونی و بیرونی رابطه مثبت و –کالبدی 

های کالبدی نیز باال خواهد بود.  بر وجود دارد به این معنی که هر چه فاصله از شهر کمتر باشد دگرگونی داریمعن

از: الف. متغیر مستقل : شامل متغیرهای درونی )فاصله روستاها از  اندعبارتاساس این فرضیه متغیرهای وابسته و مستقل 

امکانات خصوصی روستاها( و متغیرهای بیرونی )میزان دریافت وام توسط شهر؛ وسعت روستاها؛ تعداد خدمات و 

در اراضی  شدهساختههای های دولتی اجراشده در روستاها؛ تعداد صنایع و کارگاهها و برنامهروستاییان؛ تعداد پروژه

فضایی -ی کالبدیمیزان اثرگذاری در سطح پایدار ینیبشیپی این دو متغیر جهت ،که مجموعهباشدروستاها (می

های روستایی فضایی سکونتگاه –روستاها وارد مدل رگرسیون خواهند شد.ب. متغیر وابسته : پایداری کالبدی 

 .موردمطالعه

 . خالصه مدل رگرسیون6جدول

 متغیر وابسته
R   ضریب همبستگی

 چندگانه

 2R  میزان واریانس

 تبیین شده

خطای استاندارد 

 برآورد
F 

-سطح معنی

 داری

های روستایی فضایی سکونتگاه –پایداری کالبدی 

 موردمطالعه
66/0 63/0 779/754 1/8 000/0 

 های نگارندگانمنبع: بررسی

 

های فضایی سکونتگاه–شود میزان واریانس تبیین شده برای پایداری کالبدی( مشاهده می6طور که در جدول)همان

 F( است که با توجه به 0.63بین)عوامل و نیروهای درونی و بیرونی( )پیش یهامؤلفهتوسط  موردمطالعهروستایی 

فضایی روستاهای موردمطالعه -درصد از سطح پایداری/ناپایداری کالبدی 63داراست. یعنی حدود معنی شدهمشاهده

 است.مزبور است و مابقی متعلق به سایر متغیرهایی است که در این مطالعه لحاظ نشده  یهامؤلفه ریتأثتحت 

 

 بین )عوامل و نیروهای درونی و بیرونی(پیش یهامؤلفهفضایی براساس سهم -. ضرایب رگرسیون پایداری کالبدی7جدول

 بینمتغیرهای پیش
 tمقدار  رگرسیون استانداردشدهضریب  ضریب استاندارد نشده رگرسیون

 
 یداریمعنسطح 

B خطای استاندارد  بتا 

 01/0 47/2 21/0 14/0 38/0 عوامل و نیروهای بیرونی

 03/0 35/2 18/0 11/0 29/0 عوامل و نیروهای درونی

 های نگارندگانمنبع: بررسی
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است که  38/0شود در نگاه کلی میزان بتا برای عوامل و نیروهای بیرونی برابر ( مشاهده می7در جدول) گونههمان

است که با توجه به  29/0باشد. میران بتا برای عوامل و نیروهای درونی برابر دار میمعنی (t=47/2)با توجه به مقدار 

. بدین معنی که، سهم عوامل و نیروهای بیرونی)نسبت گرددیماست. بنابراین فرضیه دوم تائید  داریمعن( t=35/2مقدار)

بیشتر است.یعنی عوامل بیرونی  موردمطالعهروستایی  یهاسکونتگاهفضایی  –به درونی( در ناپایداری توسعه کالبدی 

های های دولتی اجراشده در روستاها؛ تعداد صنایع و کارگاهها و برنامه)میزان دریافت وام توسط روستاییان؛ تعداد پروژه

فضایی -ها و ناپایداری کالبدیتحوالت و دگرگونی درروندسهم بسیار بیشتری در اراضی روستاها( شدهساخته

 . اندداشتهروستاهای نمونه 

 

 گیری نتیجه
 پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو پرسش راهبردی ذیل صورت گرفت: 

فضایی چگونه است؟؛ و کدام عوامل  -سطح پایداری کالبدی  ازنظر موردمطالعهوضعیت کنونی روستاهای محدوده  -

 دارد؟ موردمطالعهفضایی روستاهای  –و نیروها)درونی و بیرونی(، سهم بیشتری در ناپایداری کالبدی 

به لحاظ وضعیت  موردمطالعهمزبور، دو فرضیه ذیل مطرح گردید: بیشتر روستاهای محدوده  یهاپرسشدر پاسخ به 

فضایی در  سطح پایینی قرار دارند؛ سهم عوامل و نیروهای بیرونی)نسبت به درونی( در ناپایداری  –پایداری کالبدی 

 بیشتر است. موردمطالعهوستایی ر یهاسکونتگاهفضایی  –توسعه کالبدی 

ریزی (، کمیسیون برنامه2006)IFAD(، 2005نتایج حاصله از مباحث تجربی پژوهش با نتایج مطالعات دولت ایرلند)

(، افراخته و 1392(، عنابستانی و همکار)2021(، کالیبابا و همکاران)2015ریزی)(، بیانیه سیاست برنامه2012استرالیا)

(، حیدری و 1398(، سعیدی و همکاران)1397(، احمدی و همکاران)1394فر و همکاران)یعی(، رب1394همکاران)

 ( همسو بوده و مطابقت دارد. 1399( و قراگوزلو و همکاران)1399حضرتی)

در استان اردبیل همچون سایر نواحی همسان در کشور به لحاظ  موردمطالعهبدین مفهوم که بیشتر روستاهای محدوده 

های بیرونی)برنامه غال باعوامل و نیروهای  درواقعفضایی در سطح پایینی قرار دارند.  –ری کالبدی وضعیت پایدا

-های روستایی و ...( و سپس درونی)شرایط محیطی، اجتماعیعمرانی و یا ارائه تسهیالت دولت در حوزه سکونتگاه

-ناپایداری کالبدی تیدرنهاهای تخریب پوشش گیاهی، تغییرات کاربری زمین و فرهنگی و اقتصادی روستاها( زمینه

توسعه روستایی،  ٔ  نهیدرزمموفق  یهاپروژهکه  دهدیمفضایی را فراهم ساخته است. نتایج این بررسی تطبیقی نشان 

جامعه محلی انتخاب  یهاتیاولو بر اساسفضایی( و -بودند که همواره مبتنی بر اصول توسعه پایدار)کالبدی ییهاپروژه

گیری و اجرایی شدند و در این مسیر از مشارکت و همکاری نیروی کار محلی و منابع مالی و ... در سطح روستاها نیز بهره

توسعه  یزیربرنامهروستایی باید فرآیند تهیه و  یهاسکونتگاهساختاری محلی در حوزه  یهابرنامهشده است. و الگوی 

و تسهیالت را در مقیاس محلی هماهنگ کنند و یک چارچوب برنامه قانونی را  هارساختیزیش(، کاربری اراضی)آما

 فضایی فراهم سازند. -توسعه پایدار کالبدی یهامؤلفهها در چارچوب برای تسهیل توسعه آتی سکونتگاه

 گردد:نتایج مباحث نظری و تجربی پژوهش پیشنهادهای ذیل ارائه می بر اساس
بر شهرستان  دیتأکهای توسعه کشور، با های روستایی در برنامهفضایی سکونتگاه-جایگاه توسعه کالبدی شناسیآسیب -

 اردبیل؛ 
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های فضایی سکونتگاه -های توسعه کالبدیارزیابی فرآیندی و عملکردی میزان مشارکت مردم در تهیه و اجرای برنامه -

 بر شهرستان اردبیل. دیتأکروستایی با 

ریزی از بخشی، باال به پایین، تمرکزگرا و غیر مشارکتی به نگرش فضایی، پایدار، از پایین به باال، برنامهتغییر رویکرد  -

 ای و محلی؛ ها و الگوهای توسعه کالبدی منطقهها و قابلیتظرفیت برهیتکغیرمتمرکز و مشارکت محور با 

ای و محلی در محتوای اسناد کالن ه کالبدی منطقههای توسعها،  الگوها و مدلتوجه بیشتر به شناسایی و حفظ ارزش -

هادی روستایی و ...( برای نمونه سند  های توسعه کشور، برنامه آمایش استان، طرحو محلی)برنامه یامنطقهملی و 

 آمایش استان اردبیل و ... .

)همچون: طرح هادی موردمطالعهی های عمرانی و توسعه کالبدی در مناطق روستایها و طرحتهیه، اجرا و ارزیابی برنامه -

های نوآورانه و ، طرح روستای هدف گردشگری و...( و همچنین طرحباارزشروستایی، طرح بهسازی بافت 

 مردم محلی(؛  ژهیوبهنفعان)مشارکت  فراگیر تمامی ذی بر اساس محوراجتماع

های و کارآمدتر برنامه ترمطلوبجهت پیشبرد  موردمطالعهگیری از تجارب و دانش فنی بومی اهالی روستاهای بهره -

 توسعه کالبدی؛ 

ارائه مشوقه و تسهیالت بهینه به روستاییان در جهت طراحی و ساخت مسکن براساس الگوهای سنتی بومی و معماری  -

 بوم آورد و پایدار؛ 

ن کاربری زمین محلی و صنعتی، تعیی یابیمکانمند اصول و قواعد آمایش سرزمین در حوزه اجرای صریح و ضابطه -

در  ژهیوبهو عملیاتی جهت جلوگیری از تغییرات شدید کاربری زمین  االجراالزمتدوین قوانین و ضوابط جدید 

 روستاهای نزدیک مراکز شهری در ناحیه سکونتگاهی اردبیل؛ 

 ارائههای شغلی  و فرصت در ناحیه اردبیل، افزایش موردمطالعههای روستایی محدوده فضایی بین سکونتگاه کارمیتقس -

 وها؛ خدمات بهینه به روستاییان در جهت افزایش انگیزه برای ماندگاری جمعیت و جلوگیری از تخلیه سکونتگاه

 .    موردمطالعهدر مناطق روستایی  ستیزطیمحهای حوزه آبخیزداری، حفاظت مراتع، خاك و اجرای طرح -

 

 منابع 
ریزی ای برنامههای نظریهبنیان. 1390الدین؛ بدری، سیدعلی؛ سجاسی قیداری، حمداله.افتخاری، عبدالرضا رکن -

 ، تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی، چاپ اول.کالبدی مناطق روستایی

، های روستایی شهرستان رضوانشهرپایداری اقتصادی سکونتگاه. 1394افراخته، حسن، ریاحی، وحید و جوان، فرهاد. -

 . 93-110 صص ،46فصلنامه جغرافیا، پیاپی

فضایی روستاهای  -پیوندهای کالنشهری و تحوالت کالبدی. 1394افراخته، حسن، عزیزپور، فرهاد وزمانی، محدثه. -

 .101 -120 صص ،150شماره ، فصلنامه مسکن و محیط روستا، : دهستان محمدآباد کرجموردمطالعهپیرامون. محدوده 

بندی پایداری اجتماعی در سنجش و اولویت. 1388ی قیداری، حمداله، صادقلو، طاهره.پورطاهری،مهدی، سجاس -

فازی)مطالعه موردی:دهستان حومه بخش  دئالیابندی بر اساس تشابه به حل مناطق روستایی، با استفاده از تکنیک رتبه

 .1-30ریزی و آمایش فضا،صص ، نشریه برنامهمرکزی شهرستان خدابنده(

های توسعه کالبدی راهبردها و سیاست.1390الدین وبدری، سیدعلی.دی؛ افتخاری، عبدالرضا رکنپورطاهری،مه -

 ، تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی، چاپ اول.بر تجربیات جهانی و ایران( دیتأکهای روستایی)با سکونتگاه



 
 
 

 198 

 

 (همکارانو  منشاصرین )...فضایی -ارزیابی سطح پایداری کالبدی

، اکن روستایی در شهرستان زنجانتحلیل فضایی ساختار کالبدی مس .1399حیدری، محمدتقی و حضرتی، مجید. -

 .  110 -95،صص 38ای، شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

سنجش پایداری سکونتگاهی در نواحی  .1398سعیدی، عباس، عزیزپور، فرهاد، ریاحی، وحید و امینی قواقلو، عیوض.  -

ریزی توسعه کالبدی،شماره برنامه، فصلنامه (روستایی )مطالعه موردی: ناحیه روستایی باروق، آذربایجان غربی

 .26 -11،صص 16

 وسازساخت تیفیک بر آن راتیتأث و ییروستا مسکن یهابرنامه عملکرد یابیارز. 1391ی.عسگر ی،نقی وعل ،یشکور -

 صص،(2)3یی، شمارهروستا یهاپژوهش،(هرمزگان استان: یمورد مطالعه)توسعه چهارم برنامه در ییروستا قطمنا

151-119. 

بر عوامل اجتماعی و اقتصادی مطالعه موردی  دیتأکارزیابی پایداری در نواحی روستایی با . 1385فراهانی، حسین. -

 دوره دکتری، دانشگاه تهران. نامهانیپا، شهرستان تفرش

های تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه.1399فضلی، عزیزپور، فرهاد و جاللیان، حمید.قراگوزلو، هادی، رحمانی -

-953(، 3)52(، شماره های جغرافیاییهای جغرافیای انسانی )پژوهشپژوهش ،روستایی )مطالعه موردی: استان قم(

969 . 

های تولید شیر )مورد: شهری در توسعة روستایی، با تأکید بر شبکه -نقش پیوندهای روستایی. 1387عزیزپور، فرهاد. -

 هشتی. رساله دکتری، دانشگاه شهید ب ،(ناحیة لیتکوه آمل

ریزی توسعه انداز و نظام مدیریت برنامهچشم. 1389الدین ؛ پورطاهری، مهدی.فیروزنیا، قدیر؛ افتخاری، عبدالرضا رکن -

 ، تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی، چاپ اول.کالبدی نواحی روستایی ایران

 یاقتصاد اثرات یابیارز و لیتحل.1390.قهیدص، حاصل ینیحسو  نیآرم زاده،محسن ،احمد ،یلیخل ،فرهاد زپور،یعز -

 .71-84 صص،135 شمارهروستا، طیمح و مسکن ،کشور ییروستا ییهاسکونتگاه در یهاد رحط یاجرا

-سکونتگاه ناپایداری بر عوامل موثر سنجش .1397محمدی،سعدی، طالشی، مصطفی و شاه بختی، رستمی.- -

 (،مریوان و سروآباد های شهرستان روستاهای :در منطقه کوهستانی و پایکوهی زاگرس)مطالعه موردی روستایی های 

 .191 -104، صص 163فصلنامه مسکن و محیط روستا،شماره 

ایی شهری در تحوالت فض -های روستایینقش جریان. 1400مزارزهی، یعقوب، رحمانی، بیژن و شفیعی ثابت، ناصر.  -

، 41ای، شماره ریزی منطقه، فصلنامه برنامه(های روستایی)مطالعه موردی: روستاهای پیرامونی شهر زاهدانسکونتگاه

 .65 -51صص

، ترجمه: سید جواد میر و همکاران، ریزی مراکز روستاییرهنمودهایی برای برنامه.DHV .1371مهندسان مشاور -

 تهران:سلسله انتشارات روستا و توسعه.

، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران نامهانیپا، جهان سوم اندازچشمتوسعه و توسعه پایدار، .1387. ری، حسیننصی -

 .دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 ، ترجمه شاپورگودرزی نژاد، تهران: انتشارات سمت ، چاپ اول. ترکیبی نو. 1375هگت، پیتر، جغرافیا.  -

، ترجمه : سید غالمرضا شیرازیان و همکاران، تهران: ای، برداشت سیستمیریزی منطقهبرنامه.1971هیلهورست، ژوزف. -

 .وبودجهبرنامهانتشارات سازمان 

- Hisham,E. 2011. Sustainable Development Criteria set for the transportation hubs of 

the national association of province planning ,Procedia Engineering ,pp.1042-1055. 

https://www.magiran.com/paper/1915524
https://www.magiran.com/paper/1915524
https://www.magiran.com/paper/1915524


 
 

 199 

 

  7 یاپی، پ1401تان چهارم، شماره اول، بهار و تابس دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

-  Colibabaa, A.,Russell, E.,Skinnerc, Mark W. 2021.Rural volunteer fire services and the 

sustainability of older voluntarism in ageing rural communities, Journal of Rural 

Studies,pp:324-334. 

- Opricovic, S.,Tzeng, G. 2004. Compromise Solution by MCDM Methods: A 

Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational 

Research, Vol. 156, No. 2, pp. 445-455. 

- Moldan B., Bilharz S., Matravers, R. 1997. sustainability indicators: Areport on the 

project on hidicators of sustainablr development, Chichtester Wiley. 

- Mosley , M. 2003. Sustainable Rural Development : The Role of Community 

Involvement and Local Partnership . Available on : http :// www.yrl.epce.org.pl/ong-

linesus/nato/moseley.pdf. 

- OECD.2007.Institutionalizing Sustainable Development (OECD Sustainable 

Development Studies), OECD publication . 

- United Nation. 1996. indicators of sustainable development: framework and 

methodologies. New Yourk. 1996. 

- WSSD. 2002. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable 

Development, available at: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/. 

- Zhang,N,. Wei ,G. 2012. Extension of VIKOR method for decision making problem 

based on hesitant fuzzy set, Journal of Applied Mathematical Modeling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721002400#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721002400#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016721002400#!
http://www.yrl.epce.org.pl/ong-linesus/nato/moseley.pdf
http://www.yrl.epce.org.pl/ong-linesus/nato/moseley.pdf

