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 مقاله پژوهشی

 

 

 

4کاظمی ، سیدمهدی موسی3، مصطفی طالشی2فاطمه احمدی ،1محمدرضا رضوانی
 

 23/8/1399ذیرش: تاریخ پ  25/12/1398دریافت: تاریخ 

 

 چکیده

دهد که نشان می دهه اخیر ششتحوالت جمعیت روستایی استان کردستان در  بررسی 

هدف  ،بر این اساس. انددهکررا طی  غالب ناپایداری جمعیتیهمواره روند  روستاهای این استان

و روش  مناطق روستاییترین عوامل تأثیرگذار بر این پدیده در  مهمشناسایی  کاربردی حاضر پژوهش

 در جمعیت رشد نرخ محاسبه نخست، با ،. بدین منظوربودتحلیلی با رویکرد پیمایشی  -توصیفینیز آن 

 نسبتاً ناپایدار،) طبقه سه در مطالعه مورد هایشهرستان بندی ، طبقه1395تا  1365 سال از ول سه دههط

                                                                                                                        
 (rrezvani@ut.ac.ir)   .انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایراننویسندة مسئول و استاد گروه جغرافیای  -1

 ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه -2

 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. -3

 ا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.دانشیار گروه جغرافی -4

https://dx.doi.org/10.30490/rvt.2020.342324.1205
mailto:rrezvani@ut.ac.ir
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انتخاب  از هر سه طبقه عنوان روستاهای نمونه روستا به 23، در مجموعصورت گرفت و ( پایدار پایدار،

در  شده بندیای و طبقهگیری خوشهبا روش نمونه خانوار 264 ،کوکران رابطةبا استفاده  شدند؛ سپس،

روستایی  یها سکونتگاهتوزیع فضایی پایداری د. شدنعنوان حجم نمونه انتخاب  به 1398تابستان و پاییز 

دهستان  56 وضعیت به لحاظ جمعیتی، د کهدادر منطقه مورد مطالعه نشان  GISافزار  با استفاده از نرم

داد نشان  نیز گام به گامنتایج رگرسیون  .استدهستان پایدار  ششدهستان نسبتاً ناپایدار و  23ناپایدار، 

 املوع ،در منطقه مورد مطالعه ی روستاییها سکونتگاهیداری جمعیت پانا تأثیرگذاری بر در که

 در ،218/0و  363/0، 478/0، 511/0 یبتا یباضر با ترتیب، ، کالبدی، محیطی و اجتماعی، بهاقتصادی

 د.ندار قرار چهارم های اول تا رتبه
 

، )استان( کردستان ،های روستایی مهاجرتی روستایی، ها سکونتگاه، جمعیت پایدارینا :ها کلیدواژه
 ایران.

 
 مقدمه 

 محیطی، ابعاد مختلف زیست ها درناپایداریل، مشکالت و جهان امروز عرصة مسائ

مسائلی همچون کاهش منابع  ، که(Soleimani et al., 2015) قتصادی، اجتماعی و کالبدی استا

تشدید  ات رفاهی و زیرساختی،، کمبود امکانزیحاصلخافزایش آلودگی، شور شدن خاک  طبیعی،

 .Rokneddin Eftekhari et al) های مکانی و اجتماعی از آن جمله استنابرابریترش گس فقر و

های انسانی با محیط خود و با یکدیگر دارد. آنچه روابط گروه ها ریشه دراین ناپایداری(. 2011

انگاری  ناهای فکری و فلسفی همچون دوگانهزیرب این روابط را در راستای ناپایداری سوق داده،

های و نظریهگیری مکاتب  آن و نیز شکلمتأثر از باوری  عقلو  پایداری خودمحوری، محیطی

. بروز این (Mitara and Murayama, 2017) محور استاقتصادمختلف رشد و توسعه 

 که شد و معلوم انجامید نوسازیاز جمله  ج توسعهرایهای نظریه دربارةتردید  به هاناپایداری

ها مفهوم پایداری در مقابل بروز ناپایداری ،تداوم داشته بشد. بنابراینتواند نمیای چنین توسعه

 و و ضعفشدت  تعریف پایداری،در چه . اگر(Zeijl-Rozema van, 2011) شکل گرفت



.....  جمعیت یتحلیل عوامل مؤثر بر ناپایدار  

145 

 ها پایایی و دوام استنکته مشترک تمامی این انگاره اما ،دتعمیم آن افتراق وجود دار سطوح

(Saeedi, 2009؛) از ناپایداری سخن گفته  که بهتر است، کارشناسان به باور، راستا و در این

 های پیشرفت به سمت پایداریها و محدودیت، زیرا شناسایی ناپایداریاز پایداری و نهشود 

از شناسایی همة عواملی است که پیشرفت به سمت پایداری را ممکن تر تر و سریعآسان

برای  ( نیز معتقد است که1990) 1نگیودر این خصوص . (Soleimani et al., 2015) سازد می

، نه به پرداخت کنندة ناپایداریمؤثر بنیادها و عوامل ایجاد حیح وباید به درمان ص ،رسیدن به پایداری

کشورهای در حال توسعه با مسائلی  ازآنجاکه .(Barrow, 1997)اثرات م و وار عالئ درمان مسکن

های بیکاری و مهاجرت فضایی، فقر، -مکانیهای نابرابری ،ریناپذ دیتجدتهدید منابع  همچون

نظران، رابطة  از صاحبرو هستند، به عقیدة بسیاری  هروب مانند آن شهری و -ییروستا ةروی بی

 ،بنابراین (.Jomehpour, 2005) است یادشدههای مستلزم حل ناپایداری ستیز طیمحمتعادل با 

های اولویت را به رفع ناپایداری ، بایدکشورها و از جمله ایرانبه پایداری در این دستیابی  برای

 وستایی کشور بیش از هر زمانیی رها سکونتگاه ،داد. امروزهاجتماعی، اقتصادی و مکانی 

 اند. گر شدههای ناپایدار جلوه عنوان عرصه به

جمعیت تحقیقات در حوزه جمعیت با رویکرد پایداری خور توجه این است که ة درنکت

 ها و بیشتر پژوهش است مواجه بودهبا استقبال کمتری  رغم اهمیت موضوع، علی ،روستایی

شناسی جمعیت و در مقیاس خرد  زه جمعیت روستایی با ابعاد شناختموردی در حو صورت به

توجه قرار  صورت انتزاعی مورد شناختی به موارد نیز خصوصیات جمعیت و در برخیانجام شده 

ن، بخش و شهرستان ی همانند دهستایهاها در مقیاساین پژوهش ،از سوی دیگرگرفته است. 

 اند؛ای همچون استان و فضای سرزمینی انجام گرفته ندرت در مقیاس پهنه منطقه انجام شده و به

 .نگر باشند بوده و کمتر آینده گرا جهینتها صرفاً سبب شده است که این پژوهش رویکرداین 

 . ستآمده ا 1در جدول  هابرخی از این پژوهش
  

                                                                                                                        
1. Yonng 
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 پایداری جمعیت روستایی ةدر زمین های پیشین پژوهش -1جدول
 نتایج عنوان پژوهش

Lekićetلکیچ و همکاران )

al., 2018 ) 
 جمعیتددددددی  پایددددددداری 
 روستایی های سکونتگاه

هدای شدغلی،   از میان عوامل اقتصادی، سطوح پایین درآمد، کمبود فرصت
کمبود فناوری و مشکالت کشاورزی؛ از میان عوامدل اجتمداعی، کمبدود    

های آموزشی، شکاف جنسیتی، کیفیت خدمات اجتماعی، کمبود فرصت
پددایین مسدداکن، کمبددود خدددمات بهداشددتی، فقددر، انددزوای جغرافیددایی،     
مهاجرت، تحرک محدود؛ و از میدان عوامدل محیطدی، عناصدری همانندد      

ایش، تغییرات اقلیمی و مخاطرات طبیعدی  وخاک، فرس آلودگی منابع آب
 هستند. رگذاریتأثهای روستایی  در ناپایداری سکونتگاه

 تفرا 
(Tefera, 2014) 

 و ناپایدددددداری بررسدددددی
-شددهری هددایمهدداجرت
 اتیوپی در روستایی

فاقد معیشت پایدار در مناطق  ،اندخانوارهایی که به شهرها مهاجرت کرده
عوامل اقلیمی  ها آنترین عوامل ناپایداری معیشتی  روستایی بودند. از مهم

منابع معیشدتی خدود را از دسدت     ،ها آن ر اثرکه ب ستهاهمانند خشکسالی
 ند.ا داده

 Khaleel and) نگاهاخلیل و 

Ngah, 2013) 

جمعیتدی در جوامدع    ثبات
در کردسدددتان  روسدددتایی

 عراق

 پایدداری  ارزیدابی  و توصدیف  در مهم متغیر یک روستایی جمعیت تراکم
در  ،هددای ایددن پددژوهشیافتدده ، بددر پایددةهمچنددین. اسددت نددواحی روسددتایی

و در  پایدداری نسدبتاً پدایین   سدطح   تراکم جمعیتی پدایین  دارای روستاهای
 .استباال سطح پایداری باالتر  یتراکم جمیعت دارای روستاهای

احمدددددددددی تقدیسددددددددی و 
 Taghdisiشددداپورآبادی )

and Ahmadi 
Shapourabadi, 2012) 

مهدداجرت و سددالخوردگی 
 :جمعیددت روسددتایی ایددران
چالشددی فددراروی توسددعه   

 ییروستا داریپا

 عیت شداغالن بخدش کشداورزی افدت شددید     میزان جم ،های اخیر در سال
 یان شده است.یساز ناپایداری جمعیت روستا ، که زمینهداشته

 Nouri et) نوری و همکاران

al., 2014) 

بررسددی نقددش کشدداورزی 
جمعیددددت  در پایددددداری 

)مطالعه مدوردی:   روستایی
بخددش دهدددر، شهرسددتان  

 ایذه(

معیدت و روندد افدزایش    بنایی در ناپایدداری ج اقتصادی و زیرهای  شاخص
 ده است.شبوده و باعث ناپایداری جمعیت روستایی  رگذاریتأثمهاجرت 

و همکددداران   زاده رسدددتمعلی 
(Rostamalizadeh et al., 

2013) 

بررسددی عوامددل مددوثر بددر  
ماندددددددگاری جوانددددددان 

 مدوردی  مطالعده : روستایی
 شهرستان اهر

 ،شغل ،منابع مرغوب ،فرهنگی و آموزشی ،برخورداری از امکانات رفاهی
ماندگاری جوانان های  ترین انگیزه مهم ،ترتیب اولویت ، بهتفریح و ورزش
هدای محیطدی ایدن مدوارد      ریدزی  اند؛ و الزم اسدت در برنامده   روستایی بوده

 د.شونتقویت 

عنابسددددددتانی و همکدددددداران 
(Anabestani et al., 

2015)  

هددددا در  نقددددش دهیدددداری
پایدددددددداری جمعیدددددددت 

 هددای روسددتایی سددکونتگاه
)مطالعددة مددوردی: بخددش  

 میمند فارس(

بددا ثبددت و ضددبط اطالعددات و تحلیددل نقددا  ضددعف و قددوت   ،هددا دهیدداری
 .ندداری جمعیت روستایی را فراهم آورتوانند زمینه پای می ،جمعیتی

 Ahmadi)َ توکلی احمدی و

and Tavakkoli, 2016) 

تحلیددل حرکددات مکددانی   
های  جمعیت در سکونتگاه

)مطالعة مدوردی:   روستایی
بخدش مرکدزی شهرسددتان   

 سردشت(

ترین دلیل تغییر و تحول جمعیت در محدوده مورد مطالعه  هاجرت عمدهم
بوده و باعث بروز عدم تعادل در توزیع نقدا  روسدتایی و میدزان جمعیدت     

 ده است.ییان به نقا  دیگر شو پراکندگی روستا ها آن

 های پژوهش مأخذ: یافته
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ناپایداری  به عناصر و عوامل پایداری/ ،یکپارچه گاهبا دید سعی دارد پژوهش حاضر

 (استانی ةپهن)مقیاس کالن  یک در ،هاخالف سایر پژوهشبر ی روستایی پرداخته وها سکونتگاه

 ینگر ندهیآبه سمت  فاصله گرفته،گرا  و بیشتر نتیجهبعدی  تکنجام گرفته است تا از مطالعات ا

پایداری نا ،مطرح است حاضر له اصلی تحقیقعنوان مسئ آنچه به.کندریزی حرکت و برنامه

جمعیت روستایی استان کردستان  ،های گذشتهستایی استان کردستان است. در دههجمعیت رو

رشد جمعیت روستایی در استان کردستان خ محاسبه نر .همواره روندی نزولی داشته است

شهرستان  جز دهد که در طول این دوره، بهنشان می 1365-95 های السطی  تفکیک شهرستان به

باالترین  ومنفی بوده درصد، متوسط نرخ رشد جمعیت روستایی  5/0با نرخ رشد  سنندج

؛ ه استاختصاص داشت -75/2 به شهرستان بیجار با جمعیت روستایی منفیرشد متوسط نرخ 

 های قروه و مریوان باترتیب متعلق به شهرستان بیشترین نرخ منفی به ،از شهرستان بیجار پس

البته کاهش جمعیت روستایی صرفاً به دلیل مهاجرت (. SCI, 2016) بوده است -22/1و  -37/1

پایداری  ازآنجاکه الهرح به ،اند به شهر نیز نقش مهم در آن داشته نبوده و تبدیل روستاها

تواند در راستای توسعه پایدار استان و ی مییک استان مرز عنوان به استان کردستان جمعیت

 پرسشپاسخ به دو  به دنبالحاضر  پژوهش کند،ایفا  ییبسزاامنیت ملی کشور نقش  ،همچنین

 است: اساسی

 چگونه است؟تحلیل فضایی پایداری جمعیت مناطق روستایی در سطح استان کردستان  -1

سطح استان  ی روستایی درها سکونتگاه جمعیتی بیشترین نقش را در ناپایداری کدام عوامل -2

 ؟اند شتهدا کردستان

 

 چارچوب نظری

 های اقتصادی،چالش روستایی و از آن جمله در مناطق متعدد هایچالش رغم علی

 جهانی سطح در ویژه اهمیت از مناطق این همچنان ،محیطی کالبدی و زیست اجتماعی،

 تنوع وجود و فرهنگی و اجتماعی طبیعی، هایتا ارزش گرفته غذایی مواد تولید از ،ندبرخوردار

-Okulicz) در این مناطق که باعث شده است نقشی اساسی در توسعه پایدار داشته باشند
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Kozaryn, 2015). ،بسیار ضروری و حیاتی است که  برای مراقبت از نواحی روستایی

شناسایی و حل آنها  ریگ بانیگرمسائل و مشکالت  ،همچنینبرجسته و  این نواحیهای  ارزش

 ها آنبا  ، مناطق روستاییدر حال حاضری که و مشکالت مسائل .(Pender et al., 2018) شوند

 ,.Lekićet al) شوندمی بندی طبقه اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی، مسائل اند، در قالب مواجه

 ،کندخروج روستاییان از محل سکونت خود هم اشاره می که بهتخلیه روستاها  فرآیند. (2018

 جدید مرحله» راآن  محققان از بسیاری که است، روستایی جمعیت مهاجرت مظهر

نسبت جمعیت  شده، انجام هایبینی  پیش اساس بر (.Overbeek, 2014) نامند می «سازی جهانی

(. Kovács, 2009)درصد افزایش خواهد یافت 66به حدود  2050شهری جهان تا سال 

 روستایی مناطق در خدمات و هافناوری شغلی، هایفرصت فقدان و کشاورزی مشکالت

در این  زندگی از نارضایتی و فقر افزایش آن نتیجه که ،دنکنمی ایجاد را اقتصادیهای  چالش

ویژه کشورهای در حال توسعه،  ، بهدر بیشتر مناطق جهان(. Surchev, 2019) مناطق است

 زراعی، محصوالت تولید باغبانی،. است وابسته طبیعی منابع به شتریب روستایی اقتصاد

به یان روستای درآمد اصلی منابعاز  گردشگری ،تازگی به و ماهیگیری، داری جنگل، کشاورزی

در زمینه  ناکافی مدیریت و عدم توجه .(Briedenhann and Wickens, 2014) روند می شمار

 هایکاربری ،برای نمونه. ده استکرمشکالت جدی مواجه با پایداری مناطق روستایی را  ،منابع

، هوا آلودگی به منجر روستایی مناطق در پسماند مدیریت عدم و اراضی ةنشد کنترل و نامناسب

 تولید و کشاورزیسازی  صنعتی، دیگر طرف از که حالی در شود،می خاک و آب

شمار  ، ازبنابراین دهد ومی کاهش را کشاورزی هایفعالیت به مشغول افراد تعداد مقیاس بزرگ

در  ازآنجاکه .(Baldwin et al., 2017) هدکامی روستایی ساکنان برای اشتغال هایفرصت

کند، از مسائل را مطرح می انبوهیهای وسیع ها و ناپایداریمهاجرت ،کشورهای در حال توسعه

ها و ارتبا  تحلیل جریان ، برایرو نیازابرد؛  ای خاص راه به جایی نمی با نظریه ها آنتبیین 

کند که کمک  فرآینداین تواند به درک می ها هها و نظریتحرکات جمعیتی، تلفیقی از دیدگاه

 .شودمی یادآوریهای عمده  برخی از این دیدگاه در پی،
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 اقتصادی یها دگاهید

های اقتصادی تشکیل های مهاجرت را انگیزهترین انگیزهعمده ،ها دگاهیددر این 
المللی، اعم از داخلی و بین ،از نظر اقتصادی، تحرکات جمعیتی (.Liang, 2001) دهد می

 آدام اسمیتاین نگرش با آرا و عقاید . رود شمار می بهبرای توزیع نیروی کار  سازوکاری

تحرکات جمعیتی  آدام اسمیتاددان کالسیک و پیروان وی شکل گرفت. ( اقتص1887)
تنها باعث رشد اقتصادی دو  دانست و آن را نهکارگران را تابع قانون عرضه و تقاضا می

ای برای بهبود وضع را وسیله آنبلکه حتی  ،دانست منطقه مهاجرپذیر و مهاجرفرست می
ها راه را نئوکالسیک نظریةهای پذیرش کاستی .(Khadivi, 2012)شمرد  میال برغکار و اشت

توان به نظریه اقتصاد جدید مهاجرت اشاره می ،د که از آن میانباز کر تازه یها برای طرح نظریه

کرد. بر اساس این نظریه که مقیاس خرد را در نظر دارد، مهاجرت اقدامی است که از طرف 
در جامعه  ها آنارتبا  با عملکردی است که در  گسترده،ای  گونه به گیرد وافراد انجام می

بلکه  ،استن تا حداکثر ممکافزایش درآمد  گاهی در راستای تنها ؛ همچنین، مهاجرت نهدارند
ست که بازار کار نقا  مهاجرفرست با امخاطراتی  سازی کاهش و حداقل راستایاقدامی در 

 (. Ghaffari and Torki Herchkani, 2011) مواجه است ها آن
 کارکردگرایی یها دگاهید

از جنبه کارکردهای اجتماعی آن  مهاجرت و ناپایداری جمعیتله مسئ ،ها دگاهیددر این 

نیازهای  ازآنجاکه ؛ بر اساس این دیدگاه،جیه مهاجرت روستاییانشود. در توبررسی می
 ی صحیحتعدادی از شهرها پاسخد و در شوهای روستایی برآورده نمیاجتماعی افراد در محیط

شود و ای عدم تعادل میان جوامع روستایی و شهری ایجاد میبرای آنها وجود دارد، گونه
 ،از دیدگاه این نظریه ،بنابراین ؛زنندروستاییان برای ارضای نیازهای خود دست به مهاجرت می

مختلف است و  د بین مناطقوهای اقتصادی و اجتماعی موجمهاجرت ناشی از عدم تعادل

. برقراری تعادل و هماهنگی است راستایدر  ،دهدهرگونه تغییری که در جامعه روی می
تعادل و یکپارچگی است و در این  درگروکه دوام هر جامعه  بر این باورندطرفداران این نظریه 

به  مناطق عنوان عاملی در انتقال نیروی انسانی، سرمایه و منابع تولیدی دیگر ، مهاجرت بهمیان
 . (Khadivi, 2012)کند نیافته ایجاد می یافته و توسعه هرها، تعادل را میان مناطق توسعهش
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 وابستگی دیدگاه

پردازان مکتب وابستگی علل و پیامدهای دیدگاه کارکردگرایی، نظریه برخالف

با یکدیگر  مهاجرت و توسعه نابرابر ،ها آندانند، زیرا از نظر می یکدیگر با مرتبطمهاجرت را 

خود عامل  ،ناشی از توسعه نابرابر و از سوی دیگر ،از یک سو ،مهاجرت و ارتبا  متقابل دارند

در  ،همچنین(. Papli Yazdi and Ebrahimi,2008) است نابرابرگسترش و تعمیق این توسعه 

باید به نابرابری ساختاری و مکانی  ،یابی مهاجرتن است که برای علتعقیده بر آ ،این دیدگاه

 باورند کهدیدگاه وابستگی بر این  طرفدارانهای مختلف جامعه توجه کرد. میان بخش

معلول توسعه  طرف کیازتوان از اثرات آن جدا کرد، زیرا مهاجرت های مهاجرت را نمی علت

 (. Lahsaeizadeh, 1986)است عامل گسترش توسعه نابرابر  ،نابرابر و از طرف دیگر
 ها( روانشتاینجذب و دفع )تفاوت دیدگاه

جایی و  هحرکت و جابرانش نیز معروف است، مبنای کشش و  نظریةاین نظریه که به 

معتقد  و دهد اندیشه توسعه ناهماهنگ شهر و روستا و تضاد میان دو بخش قرار می بررا مهاجرت 

از  و های روستاییدلیل محدودیت سو، بهاز یک  انسانی،جایی نیروی  مهاجرت و جابهاست که 

روانشتاین . (Ebrahimzadeh et al., 2011) گیردشکل میهای شهری برتری دلیل سوی دیگر، به

 پرداخت. به باور وی،مهاجرت بر اساس اصول کلی موجود  سازوکار به تبیینکه  بود اولین کسی

جاذبه و دافعه در آن مناطق کشور بستگی به عوامل  فتوزیع و تراکم جمعیت در مناطق مختل فرآیند

ناشی از مهاجرت جمعیت در در یک منطقه بیشتر باشد، تراکم و تمرکز عوامل جاذبه هر اندازه  دارد؛

عوامل نامساعد اجتماعی،اقتصادی،  ،طور کلی به .(Hosseini, 2010) آن منطقه بیشتر است و برعکس

ای که از را به نقطه ها آنو در مقابل، سیاسی و فیزیکی باعث دوری مردم از محل سکونت خود شده 

 (.Papli Yazdi and Ebrahimi, 2008) کندجذب می ،این نظر شرایط مساعدی دارد
 شهری-روستایی یها مهاجرترویکرد یکپارچه در تبیین 

مختلف  عواملعلل و  تحت تاثیر شهری -روستایی یها مهاجرت ،رویکردبر اساس این 

در و ناپایداری جمعیت  مهاجرت کننده نییتب تواند ینم ییتنها بهبوده و بنابراین یک دیدگاه 

با توجه به شرایط خاص استان  .باشد موجود زمانی -شرایط مکانینواحی روستایی در 
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از عوامل مختلف شامل اقتصادی،  یا مجموعهکردستان، رویکرد یکپارچه پذیرفته شده و 

برای تبیین ناپایداری جمعیت روستایی مورد محیط زیستی و کالبدی  ،فرهنگی -اجتماعی

ارائه  1صورت شکل  توان مدل مفهومی تحقیق را به می بر این اساس، .ردیگ یمبررسی قرار 

  کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پژوهش یمدل مفهوم -1شکل 

  

مؤثر بر ناپایداری جمعیت تحلیل عوامل 

 روستایی

مهاجرت و  هایها و نظریهدیدگاه

 ناپایداری جمعیت روستایی

 مدل رفتاری -های جاذبه و دافعه                            مدل -

 وابستگی دیدگاه -                  نظریه اقتصادی مهاجرات      -

 کارکردگرایی دیدگاه -                 ای                     مدل شبکه -       

رویکرد یکپارچه به ناپایداری 

 جمعیت روستایی

محیط  کالبدی اجتماعی اقتصادی

زیستی

 ن ناپایداری جمعیت روستایییتبی

 استان کردستان
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 تحقیقشناسی روش

های  ها مبتنی بر دادهو شیوه گردآوری دادهانجام شده  کمّیبا رویکرد حاضر پژوهش 

 ناپایداری جمعیت ینما گرهاها و برای شناسایی شاخص. است بوده اسنادی و پیمایش میدانی

گیری شد. بر این از مطالعات مرتبط با حوزه تخصصی بهره ،با تأکید ویژه بر مناطق روستایی

 جدول) مورد شناسایی قرار گرفت بر ناپایداری جمعیت مبتنی ینما گرهاو  ها شاخص ،اساس

عنوان ابزار اصلی پژوهش در مطالعات میدانی قرار گرفت. برای  ( و مبنای طراحی پرسشنامه به2

روایی ابزار  ،روایی محتوایی و صوری استفاده شد و در این راستا شیوةاز  ،روایی ارزیابی

 روشسپس از  ؛رسید )اساتید دانشگاه( پژوهش به تأیید تعدادی از متخصصان حوزه تخصصی

دست آمد، که  هب 905/0ابزار پژوهش استفاده شد و عدد  ش پایاییآلفای کرونباخ برای سنج

محاسبه ابتدا اقدام به ، منظور انتخاب روستاهای نمونه بهبیانگر پایایی مناسب ابزار پژوهش است. 

، نرخ رشد سپس شد؛ 1965تا  1365 دهة ول سه)تحوالت جمعیتی( در ط نرخ رشد جمعیت

نسبتاً  های مورد مطالعه در سه طبقه )ناپایدار،و شهرستان شد GISافزار  شده وارد نرم محاسبه

های در شهرستان ها نمونه ضایی مناسبفمنظور توزیع  آنگاه بهدند. شبندی پایدار، پایدار( طبقه

روستاهای  ،چهار پهنه )شهرستان( در موقعیت جغرافیایی متفاوت تعیین و سپس ،مورد مطالعه

 266تعداد  ،کوکران رابطةبر اساس  ،پس از مشخص شدن روستاهای نمونه .ندنمونه انتخاب شد

مقیاسی  پنج از طیف لیکرت ،منظور طراحی پرسشنامه . بهصورت تصادفی انتخاب شدند بهخانوار 

گام  رگرسیون ای ونمونه تک (tتی ) های آماریاز آزمون نیزداده ها تحلیل  برایاستفاده شد. 

 .استفاده شد به گام
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 های پژوهش ها و گویه ابعاد، شاخص -2جدول 

 نما گرها هاشاخص ابعاد

 اقتصادی

ثبات 
 اقتصادی

شهری و روستایی، عدم امنیت شغلی  نبود ثبات شغلی در مناطق روستایی، تفاوت دستمزدها در مناطق
ها در مناطق پذیری فعالیّتهای شغلی، آسیبدر روستاها، عدم تحرک شغلی، عدم تنوع فرصت

 روستایی، عدم رضایت شغلی

 رفاه اقتصادی
صنعتی،  و خدماتی کشاورزی، فعالیت از حاصل ضایت از درآمدر ساالنه، انداز پس از رضایت
 یکشاورز یرغ هایفعالیت از حاصل درآمد تولید، راندمان از رضایت

 کالبدی

کیفیت 
 هازیرساخت

مناسب، عدم  رفاهی خدمات مناسب، فقدان زیربنایی خدمات نبود راه ارتباطی مناسب، ضعف
 ونقل مناسب دسترسی به وسایل حمل

 کیفت مسکن

 لحاظ به مسکن کیفیت نور، و روشنایی لحاظ به مسکن کیفیت استحکام، لحاظ به مسکن کیفیت
 کیفیت بهداشتی، وضعیت لحاظ به مسکن کیفیت ،..(.و آشپزخانه حمام،)تسهیالت از برخورداری

 مسکن کیفیت خانواده، افراد تعداد با تناسب لحاظ به مسکن کیفیت محرمیت، حفظ لحاظ به مسکن
 انرژی ییکار آ لحاظ به

 دسترسی
 -شهر، عدم دسترسی به خدمات آموزشی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی تا روستا زیاد فاصله
 ..(.، عدم دسترسی به خدمات تجاری )فروشگاه تعاونی ویدرمان

 اجتماعی

 امنیت
 اجتماعی

های قومی ها و خصومتعمومی، وجود درگیری یتامنها، نبود  باال بودن میزان جرایم در سکونتگاه
ها، باال بودن  ای در سکونتگاههای قومی و قبیلهای، نزاعهای بیمهحمایتدر روستا، عدم برخورداری از 

 های اجتماعی در مناطق روستایی، عدم امنیت فیزیکی در روستاهامیزان ناهنجاری

 امید به آینده

 امید پیشرفت، نداشتن به نیاز و فردیهای  روستا، انگیزه در سنتی هایفرهنگ خرده و ساختارها از فرار
های اجتماعی، نیاز  خانواده و آشنایان، دسترسی به افراد و گروه به شدن روستاها، نزدیک در آینده به

 به تمایل و تر بزرگ محیط در زندگی به اجتماعی، عالقه انزوای و تنهایی از به تحرک اجتماعی، فرار
 هابودن، عالقه به سبک زندگی شهری ترناشناخته

سالمت و 
اوقات 
 فراغت

هفتگی مواد پروتیئی، مصرف هفتگی میوه و سبزی در برنامه غذایی، نبود امکانات مناسب مصرف 
 ورزشی در روستا، نبود امکانات مناسب فرهنگی و هنری در روستا، توان انجام مسافرت ساالنه

رضایت از 
 تسهیالت

خدمات رضایت از خدمات زیرساختی مانند آب آشامیدنی سالم، برق و گاز، رضایت از کیفیت 
 آموزشی، رضایت از کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی

 مکانی تعلق
 و بستگان با خوب رابطه روستا، از دوری صورت در دلتنگی حس روستا، در زندگی به تمایل

 در اشتغال به تمایل برای زندگی، مکان ترین مناسب عنوان به روستا به اعتقاد روستا، در همسایگان
 روستا

 محیطی زیست

 بهداشت
 محیط

های خانگی، برخورداری از سیستم بهداشتی  آوری زباله برخورداری از سامانة بهداشتی جمع
های فسیلی برای  از سیستم دفع فاضالب، استفاده از سوخت برخوردار -فضوالت حیوانی یآور جمع
 های سطحی از سطح روستا آوری یا دفع آب وپز و گرمایش، جمع پخت

 پذیری یبآس
 محیط

 طبیعی، های زیبایی و رودهای فصلی، تخریب ها خشکسالی و پدیده گرد و غبار، خشک شدن چشمه
و واقع در حریم  پذیر یبآسواحدهای مسکونی  -دار و خطرناک در اراضی شیب شده ساخته مساکن
 خطرناک های یالبسحریم  و واقع در پذیر یبآسواحدهای مسکونی  -های خطرناک گسل

 پژوهش های مأخذ: یافته
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 منطقه مورد مطالعه

سروآباد، سقز،  واندره،یدهگالن، د جار،یشهرستان بانه، ب ده شامل کردستان استان

سکنه  یدارا یآباد 1702دهستان و  86 و نیز بخش 31 و وانیو مر ارانیسنندج، قروه، کام

های مرتفع  که دشت استای کوهستانی  استان کردستان منطقه ،ز لحاظ جغرافیای طبیعیا .است

ترین نقا  استان  اند. اختالف ارتفاع بین بلندترین و پست گسترده شده آنهای پهن نیز در  و دره

متر بلندترین و  3300)در نزدیکی کامیاران( با ارتفاع  کوه شاهورسد.  متر می 2400به حدود 

 استان هوایو . آباستترین نقطه استان  متر کم ارتفاع 900با ارتفاع حدود  بانهمنطقه آلوت در 

 سال در ایران آمار مرکز سرشماری آخرین اساس بر است. سرد معتدل اقلیمهای  ویژگی دارای

 در درصد( 76/70) نفر 1134229 که شتهدا جمعیت نفر 1603011 کردستان استان، 1395

نسبت ، 1390در سال  .ندسکونت دار روستاها درصد( در 24/29نفر ) 468778 و شهرها

. (SCI, 2016) بود درصد 34 و 66 حدود ترتیب به ،استان روستانشین و شهرنشین جمعیت

 جمعیت از سال پنج این طول در درصد 7/4 که دهدمی نشان 1395 سال با نسبت این مقایسه

 . است شده افزوده شهرنشین جمعیت به و ستهکا روستانشین
  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
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 روستاهای نمونه مورد مطالعه در استان کردستان -3جدول 

 جمعیت روستا دهستان شهرستان

 بیجار

 پیرتاج
 375 چشمه آدینه

 612 کاکاعباس

 کرانی
 80 گوگقاش

 305 چاالب

 حومه
 126 کمرزرد باد  حسین

 980 قلی خاندان

 قروه

 دلبران
 609 باباگرگر طوغان

 193 مجین

 994 گنداب علیا چهاردول شرقی

 پنجه علی جنوبی
 242 کبودخانی علیا

 127 مشیرآباد پنجه

 سقز

 صاحب
 229 کمنتو

 310 چاغرلو

 ترجان
 380 اویسی بیگ

 455 گویز قره

 چهل چشمه
 90 سوته

 339 آباد اسحاق

 سروآباد

 دزلی
 351 بندول

 258 ذکریان

 ژریژه
 165 جوالنده

 526 تو سوره

 شالیار
 288 کلجی

 721 بلبر

 (SCI, 2016) ایران مرکز آمارمأخذ: 
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 نتایج و بحث

ی روستایی در استان کردستان، ها سکونتگاهمنظور تحلیل فضایی ناپایداری جمعیت  به

اطالعات جمعیتی استان کردستان در  (،ایران ویژه مرکز آمار هب)ابتدا بر اساس مطالعات اسنادی 

محاسبه نرخ  نتایج ،بندی شد. در ادامهآوری و طبقهجمع 1365-95 ول دورةسطح دهستان در ط

دهستان  86که از تعداد  داد میانگین نرخ رشد( نشانمورد بررسی ) رشد جمعیت در دوره زمانی

ستان دارای نرخ رشد منفی ده 82دهستان دارای نرخ رشد مثبت و  چهار، در استان کردستان

و بر  GISافزار  گیری از محیط نرم فضایی پایداری نرخ رشد، با بهره بندیمنظور پهنه است. به

نسبتاً  )ناپایدار، بقهطهای مورد مطالعه در سه دهستان ،4 جدولهای  اساس اطالعات و داده

ی ها سکونتگاه. توزیع فضایی پایداری نیز تهیه شد بندی و نقشه آن ناپایدار و پایدار( طبقه

تعداد روستاهای  دهد کهروستایی در منطقه مورد مطالعه بر اساس مقیاس دهستان نشان می

دهستان  72به  1365-75دهستان در دوره  23از  وناپایدار در این سه دوره زمانی افزایش یافته 

 های پایدار به لحاظ نرخ جمعیتیتعداد دهستان ؛ همچنین،رسیده است 1385-95در دوره 

 چهاربه  1365-75دهستان در دوره  40 که ازای  گونه ، بهدهدکاهش قابل توجهی را نشان می

 ،هابا در نظر گرفتن مجموع دوره ،4جدول  بر اساس رسیده است. 1385-95دهستان در دوره 

 دهستان شش فقط وبوده  دهستان نسبتاً ناپایدار 24 دهستان ناپایدار و 56، وضعیت در مجموع

 . (4 جدول) دندر وضعیت پایدار قرار دار

 1365-95های سالدر های استان کردستان دهستانجمعیّت توسط نرخ رشد م -4 جدول

 1365-95 کل دوره 1385-95 1375-85 1365-75 محدوده رشد وضعیت

 56 72 41 23 -1تر از  گربز ناپایدار

 24 10 27 23 -1تا  0 پایدارنا نسبتاً

 6 4 18 40 0تر از  بزرگ پایدار

 86 86 86 86  جمع
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 های پژوهش مأخذ: یافته

 / ناپایداریبندی مناطق روستایی مورد مطالعه بر اساس سطح پایداریطبقه -2 شکل

 منطقه مورد مطالعهی ها سکونتگاهعلل ناپایداری جمعیت در 

های  که در سکونتگاه دهدنتایج نشان می ،های حاصل از جدول توصیفیبر اساس یافته

تنها  ،به لحاظ شاخص اقتصادی .استهای پایداری پایین میانگین همة شاخص مورد مطالعه،

از  ،همچنینند. دو هستباالتر از  دارای میانگینباباگرگر  طوغانبلبر و  کاکاعباس، روستاهای

میانگین ترین پایین ،جمعیتهای تأثیرگذار بر پایداری از میان شاخص ،جامعه نمونه گاهدید

 شاخص محیطی نسبت ،از دیدگاه جامعه نمونهعالوه بر این،  است. اقتصادی شاخص به  مربو

بیشترین پایداری محیطی تری دارد. های پایداری جمعیت وضعیت مناسببه سایر شاخص

به روستای کاکاعباس است.  مربو  علیا و کمترین میانگین پایداری به روستای گنداب مربو 

( متعلق به روستای 82/2آمده ) ستد هبیشترین میانگین ب ،از نظر شاخص کالبدی ،همچنین

 نظر از است. مربو  به روستای گوگقاش (64/1) شده قلی و کمترین میانگین محاسبه خاندان
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 کمترین بلبر و روستای به متعلق( 66/2) آمده دست هب میانگین بیشترین  نیزه اجتماعی شاخص

 .(5 جدول) استکمرزرد  آباد حسین روستای به مربو  (72/1) شده محاسبه میانگین
  استان کردستان نمونه تحقیق روستاهای در های پایداری جمعیتشاخص میانگین -5جدول 

 روستا 
 های پایداری جمعیتمیانگین شاخص

 کالبدی اجتماعی محیط زیستی اقتصادی

38/1 چشمه آدینه 1  26/2  08/2  52/2  

18/2 ½ کاکاعباس 2  05/2  23/2  

17/1 گوگقاش 3  27/2  1/2  64/1  

51/1 چاالب 4  58/2  74/1  7/2  

29/1 کمرزرد آباد نیحس 5  08/2  72/1  4/2  

73/1 خاندان قلی 6  8/2  58/2  82/2  

03/2 طوغان باباگرگر 7  62/2  29/2  46/2  

09/1 مجین 8  3/2  08/2  76/1  

75/1 گنداب علیا 9  63/2  36/2  5/2  

48/1 کبودخانی علیا 10  33/2  93/1  29/1  

39/1 مشیرآباد پنجه 11  25/2  91/1  7/1  

58/1 بیگ اویسی 12  34/2  1/2  92/1  

73/1 چاغرلو 13  68/2  22/2  23/2  

65/1 کمنتو 14  48/2  18/2  21/2  

52/1 قره گویز 15  49/2  51/2  36/2  

31/1 سوته 16  97/1  88/1  38/1  

61/1 اسحاق آباد 17  48/2  41/2  59/2  

33/1 بندول 18  12/2  1/2  77/1  

48/1 ذکریان 19  81/2  1/2  05/2  

28/1 جوالنده 20  03/2  71/1  68/1  

71/1 سوره تو 21  37/2  36/2  65/2  

78/1 کلجی 22  35/2  14/2  05/2  

17/2 بلبر 23  48/2  66/2  31/2  

57/1 میانگین کل  39/2  14/2  18/2  

 های پژوهش مأخذ: یافته
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روستایی از ابعاد گوناگون  یها در سکونتگاهعنایت به ادبیات نظری، پایداری جمعیت  با
های مختلف قابل تحلیل و بررسی است. چارچوب های مفهومی و مدلو در قالب چارچوب

 پایداری است که بر اساس آن نگر کلدیدگاه یکپارچه و  حاضر مبتنی بر مفهومی پژوهش
 بررسی شده است. در این راستا، یو اجتماع ی، اقتصادزیستی د محیطروستایی در ابعا جمعیت

 طبق که ای استفاده شدنمونه ( تکtتی ) از آزمون جمعیتی روستاها پایداریتحلیل برای 
تر از حد متوسط  در همه ابعاد پاییناز دیدگاه جامعه نمونه میزان پایداری  ،محاسبه انجام شده

 (.6 جدل) ( است3 عدد یعنی)
 مؤثر بر پایداری جمعیتهای  ن از مؤلفهداری ارزیابی ساکنا معنی -6جدول 

 حد متوسط داری سطح معنی میانگین tة آمار مؤلفه

 3 000/0 37/2 -177/16 کالبدی

 3 000/0 91/2 -376/4 اجتماعی

 3 000/0 96/1 -178/18 اقتصادی
 3 000/0 73/2 -912/9 محیطی

 های پژوهش مأخذ: یافته

ی ها سکونتگاهمنظور بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر ناپایداری  به ،همچنین
 مستقل ریمتغ نینخست در گام اول، .(7)جدول  استفاده شد گام به گاماز رگرسیون  ،روستایی

های با سایر شاخص 752/0 یهمبستگ بیضر یدارا که بودهبعد اقتصادی  مدل، در واردشده
2R مقدار ؛است تیجمعناپایداری 

 565/0بعد اقتصادی،  متغیر واردکردندهد که با نشان می 

 گام در .شودمتغیر توجیه میاین شده در پایداری جمعیت توسط  پراکندگی مشاهده درصد از
طور مشترک با متغیر  به 2R مقدار و 899/0 به R مقدار که ه،مدل شدمتغیر کالبدی وارد  دوم،
 Rمقدار  ،شدمعادله وارد  محیطی زیستوقتی متغیر  ،سوم گامدر  .افتی شیافزا 809/0 به قبلی

یعنی  ،آخرین متغیر که یوقت ،چهارم گامدر نهایتاً  .افتی شیافزا 941/0 به 2R مقدار و 970/0 به
 985/0 به R مقدار ،دندهنشان می 9تا  7 ولاگونه که جد همان ،وارد معادله شداجتماعی عامل 

 انسیوار از درصد 978/0، در مجموع، ریمتغ چهار نیا ؛ به دیگر سخن،رسدمی 978/0 به 2R و
 .کنند می نییتب را)ناپایداری جمعیت(  وابسته ریمتغ به مربو 
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ی ها سکونتگاهجمعیت  های تأثیرگذار بر پایداریخالصه مدل رگرسیون مؤلفه -7 جدول
 استان کردستان روستایی

 گام

 جمعیتپایداری 

 )بعد( متغیر
 ضریب همبستگی 

 (Rچندگانه )

  تعیین ضریب

(
2

R) 

  ضریب تعیین

 شده تعدیل

 خطای 

 معیار

 21449/0 564/0 565/0 752/0 اقتصادی گام اول

 14237/0 807/0 809/0 899/0 کالبدی گام دوم

 13349/0 940/0 941/0 970/0 محیطی زیست گام سوم

 11222/0 879/0 978/0 985/0 اجتماعی چهارم گام

 های پژوهش مأخذ: یافته

 ،سترابطه خطی بین متغیرها وجود بیانگر( 8)جدول تحلیل واریانس رگرسیون  نتایج

حداقل  ،در هر مدل ،بنابراینو  است؛ دار درصد معنی پنج سطحآمده در  دست هب F مقدار زیرا
 .یکی از متغیرها در تبیین متغیر وابسته نقش دارد

تاثیر گذار  اجتماعی ی ومحیط زیست کالبدی، ،متغیرهای اقتصادیتحلیل واریانس  -8جدول 

 روستایی جمعیتپایداری در 

 داری یسطح معن F میانگین مربعات df مجموع مربعات مدل

1 

 000/0 671/440 644/15 1 644/15 رگرسیون

   046/0 262 031/12 مانده باقی

    263 675/27 کل

2 

 000/0 226/552 193/11 2 385/22 رگرسیون

   02/0 261 29/5 مانده باقی

    263 275/27 کل

3 

 000/0 557/138 682/8 3 046/24 رگرسیون

   006/0 260 629/3 مانده باقی

    263 675/27 کل

4 

 000/0 272/87 919/6 4 904/24 رگرسیون

   002/0 259 771/2 مانده باقی

    263 675/27 کل

 های پژوهش مأخذ: یافته
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های مؤثر بر از میان مؤلفه ،دهدنشان می 9 جدول نتایج مندرج در گونه که همان

بر بیشترین تأثیر را  686/0ی بعد اقتصادی با ضریب بتا ،جامعه نمونه گاهاز دید پایداری

بعد  ،567/0ی بعد کالبدی با ضریب بتا ،ترتیب ، بهسپس جمعیت داشته است؛ناپایداری 

های بعدی  رتبهدر  247/0ی بعد اجتماعی با ضریب بتا و 345/0ی محیطی با ضریب بتا زیست

 .اند قرار گرفته
)اقتصادی،  ضرایب رگرسیون گام به گام برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل -9ل جدو

 پایداری جمیعت بر و اجتماعی( محیطی ، زیستکالبدی

 مدل
 ضرایب

 (B) رگرسیونی

 رگرسیونی ضرایب

 () استاندارد

 خطای

 استاندارد
 مقدار

t 

 سطح

 داری معنی

1 
906/1 متغیر وابسته   070/0  568/35  000/0 

279/0 اقتصادی  752/0  029/0  457/18  000/0 

2 

359/1 متغیر وابسته   059/0  188/29  000/0 

262/0 اقتصادی  706/0  028/0  977/25  000/0 

255/0 کالبدی  496/0  021/0  237/18  000/0 

3 

632/0 متغیر وابسته   065/0  928/15  000/0 

264/0 اقتصادی  711/0  027/0  062/32  000/0 

249/0 کالبدی  483/0  019/0  952/29  000/0 

269/0 یستیز طیحم  364/0  025/0  171/24  000/0 

4 

255/0 متغیر وابسته   074/0  461/3  001/0 

239/0 اقتصادی  686/0  023/0  805/12  000/0 

231/0 کالبدی  567/0  016/0  201/14  000/0 

221/0 یزیستمحیط   345/0  021/0  485/10  000/0 

139/0 اجتماعی  247/0  014/0  628/9  000/0 

 های پژوهش مأخذ: یافته
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  گیری و پیشنهادهانتیجه

توان عوامل مؤثر بر ناپایداری حاکی از آن است که میحاضر های پژوهش بررسی یافته

 ی روستایی در منطقه مورد مطالعه را در چهار عامل اقتصادی، اجتماعی،ها سکونتگاهجمعیتی 

ای نشان نمونه ( تکtتی ) د. نتایج حاصل از آزمونکر یبند دسته یمحیط زیستکالبدی و 

 ،یعنی)تر از حد متوسط  در همه ابعاد پایین میزان پایداری ،نهجامعه نمو گاهدهد که از دید می

 دهندة نشانکه  بوده،مربو  به بعد اقتصادی  96/1کمترین میانگین با مقدار  ( است؛3عدد 

مربو  به بعد کالبدی با  نمرهکمترین  ،ازآن پسو  مؤلفه اقتصادی است به لحاظ نمرهکمترین 

ولی این مؤلفه با  ،است. با اینکه میانگین مؤلفه اجتماعی کمتر از حد متوسط است 37/2میانگین 

شود که عامل اقتصادی مشخص می ،بر این اساس. ستهاباالتر از سایر مؤلفه 91/2مقدار 

 ،این زمینه ی مورد مطالعه است. درها سکونتگاهترین عامل ناپایداری جمعیت در  مهم

متغیرهایی  ،به لحاظ مؤلفه اقتصادی ،جامعه نمونه گاهدهد که از دیدهای میدانی نشان می بررسی

فقدان  و عدم تحرک شغلی عدم امنیت شغلی، عدم ثبات شغلی، همانند بیکاری و نداشتن شغل،

ن ساکنار مهاجرت و ناپایداری جمعیت ترین نقش را د سرمایه کافی در مناطق روستایی مهم

( Adamo, 2003آدامو ) هایبا یافته این موضوع که ،مورد مطالعه داشته است ناحیهروستاهای 

ر روستاهای از مشخصات وضعیت اقتصادی د همچنین،. همخوانی دارد (Tefera, 2014) و تفرا

، محیطی پذیری در مقابل مخاطرات یشتی بودن تولیدات کشاورزی، آسیبمع ،مورد مطالعه

دهد که نتایج پژوهش نشان می. است مانند آن عدم تنوع اقتصادی و زمین، سرانهپایین بودن 

ند. راه روستایی از ا روستاهای مورد مطالعه به لحاظ مؤلفه کالبدی با مشکالت زیادی مواجه

دارد، در توسعه مناطق روستایی  ویژه یترین خدمات زیربنایی است که نقش و جایگاه مهم

وضعیت  .دشوشریان حیاتی مناطق روستایی و شهری یاد می عنوان که از آن بهای  گونه به

درصد راه روستاهای مورد  5/56دهد که های ارتباطی روستاهای مورد مطالعه نشان می راه

ین عامل باعث شده ساکنان منطقه، هم گاهبوده و از دید ناسبابنیه فنی ممطالعه خاکی و بدون 

 ؛ها برسانندمراکز شهرستانبازارها و تولیدات زراعی و دامی خود را به  راحتی به ه نتواننداست ک
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جبور به فروش مروستاییان  ،موقع به بازارهای فروش دسترسی به مشکلدلیل  ، بهدر نتیجه

های  راه دلیل خاکی بودن زون بر این، بهفا ؛ وشوندمیخرها و دالالن  محصوالت خود به سلف

 ، با توجه بهویژه در فصل زمستان هو نبود وسایل نقلیه برای دسترسی به مراکز شهری ب ارتباطی

جمله  آن از و با مشکالت بسیاریها، ساکنان  راهو مسدود شدن  منطقه کوهستانی بودن

ر های مورد مطالعه دند. کیفیت مسکن یکی از دیگر از مؤلفها مواجهدسترسی به مراکز درمانی 

بسیاری از واحدهای مسکونی در منطقه مورد مطالعه  ،بعد کالبدی است. بر پایه مطالعات میدانی

نی و باال بودن عمر واحدهای مسکو آنیکی از دالیل  ، کههنوز فاقد استحکام الزم هستند

ضعف امکانات و چوب و سنگ است. و گل، خشتو مانند خشتدوام  استفاده از مصالح کم

 ناحیهی روستایی در ها سکونتگاهعوامل مهم در ناپایداری جمعیت در  از خدمات یکی دیگر

ن روستاهای مورد زیادی از ساکنا بخشدهد که میدانی نشان می جینتامورد مطالعه است. 

له یکی از معضالت کلیدی و این مسئ دارند مشکلدسترسی به خدمات و تسهیالت  در مطالعه

Lekićetal.,ی لکیچ و همکاران )هابا یافتهاین نکته که  ،در روستاهای مورد مطالعه است

یکی دیگر از  فرهنگی -عوامل اجتماعی ،میدانی هایپژوهش. بر اساس همخوانی دارد (2018

از  ؛داردمهمی ی روستایی مورد مطالعه نقش ها سکونتگاهدر ناپایداری هایی است که مؤلفه

و  منازعاتمکانی و وجود  پایین بوئن تعلقعدم امید به آینده، توان به ترین این عوامل می مهم

ویژه  هن بساکنابسیاری از  ،های میدانی بر اساس یافته د.کرهای قومی در روستاها اشاره خصومت

عالقه خود را برای ترک ن . بسیاری از ساکناندارندی به آینده امید چندان جوانان روستایی

عالقه به زندگی در  منظور فرار از تنهایی و انزوای اجتماعی، سکونت در شهرها به روستا و

 اند.نشینی ابراز داشتهر بودن و عالقه به سبک زندگی شهرتتمایل به ناشناخته وتر  محیط بزرگ

یکی دیگر از عوامل مؤثر در ناپایداری روستاهای مورد های قومی و خصومت منازعاتوجود 

اختالف بر سر مرتع، زمین زراعی و آب و  توان به آن می ترین دالیل مهم است که ازمطالعه 

عوامل طبیعی در  بررسی افزون بر این،د. اشاره کرای طایفه -قومی اختالفاتهمچنین، 

دهد که کاهش جمعیت و در ی منطقه مورد مطالعه نشان میها سکونتگاهناپایداری جمعیت در 
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یکی از  ، کهدارد ترسریع یمناطق کوهستانی روندی روستایی در ها سکونتگاهناپایداری  ،نتیجه

و بروز مشکالت متعدد در این  ها آنت کوهستانی یاز بین رفتن مزایای نسبی موقع آندالیل 

دهد که بسیاری از ی روستایی در این منطقه نشان میها سکونتگاهگیری . روند شکلاستزمینه 

اهمیت خود  نکتهاکنون این  ، اما هماندهرفتگدلیل امنیت در مناطق کوهستانی شکل  روستاها به

بیعی های طمحدودیت را از دست داده است و در عوض، با افزایش جمعیت، بر مشکالتی چون

از  ده است.به مهاجرت ساکنان انجامی شده و افزوده مانند زمیناز جمله کمبود منابع طبیعی 

در دسترسی به مشکالت زیادی  ،دلیل موقعیت نامناسب طبیعی ، بهدر این روستاها ،طرفی

 سعیدی و طالشی با نتایج پژوهش های پژوهش حاضر خدمات و تسهیالت وجود دارد؛ این یافته

(Saeedi and Taleshi, 2004) منظور پایداری روستاهای مورد  ، بهبر این اساس .همخوانی دارد

ارائه  زیر به شرح  یستیزمحیط کالبدی و  اجتماعی، در چهار بعد اقتصادی، هاییپیشنهاد ،مطالعه

 :شودمی
 اقتصادی

o ؛روستاها اقتصادی و تجهیز ساختار اصالح  

o هایفعالیت با زراعی هایفعالیّت تلفیق طریق از اقتصادی هایفعالیّتبه  بخشی تنوع 

  ؛ وغیرزراعی

o اقتصادی پایداری رشد کشاورزی و برداریبهره ارتقای.  
 کالبدی

o ؛های روستایی هخدماتی در سکونتگا -های رفاهینظام کاربری ریزی و توزیع بهینه طرح 

o ؛وضعیت کالبدی معابر مراکز روستاییکیفیت ها و بهبود دسترسی 

o و ؛ریزی کالبدی پایدارهای ناکارآمد روستایی و برنامهبازسازی و احیای بافت 

o یکدیگر ارتباطی این مناطق بهوند پیمنظور  به روستایی ونقل تقویت نظام خدمات حمل. 
 اجتماعی

o ؛محلی اختالفات کاهش طریق از روستاها اجتماعی امنیت افزایش 



.....  جمعیت یتحلیل عوامل مؤثر بر ناپایدار  

165 

o های  تقویت نهاد مشارکت از طریق تقویت احساس تعلق به مکان و مشارکت در فعالیت

  ؛اقتصادی و اجتماعی

o  در  برای تمامی اقشار روستایی و تسهیالت اجتماعیبه امکانات  عادالنهدسترسی افزایش

 و راستای برخورداری از عدالت اجتماعی؛

o یعمرانهای  و فعالیتسازی  در تصمیم روستایی جوامع جوان پذیری نسل افزایش مشارکت 

  .روستایی و توسعه
 

 زیستی محیط 

o ؛آوری جوامع روستایی در برابر مخاطرات طبیعی افزایش تاب 

o ؛جلوگیری از تخریب منابع طبیعی 

o ؛طبیعی منابع از یبردار بهره در متوازن و پایدار مدیریت 

o ؛ ییستمحیط زهای  بینی و جلوگیری از آسیب پیش 

o  ؛ریزی شبکه فاضالب روستایی و طرح ها پسابمدیریت 

o و ؛روستاییهای  زبالهو بازیافت  مدیریت امانةطراحی س 

o های سطحی  آبآوری جمع از منابع آب و بهینه برداری طراحی الگوی بهره 
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