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ABSTRACT 

Introduction: The concept of livability is one of the new and emerging concepts in the literature of 

geography and rural planning that focuses on the ability of place. Currently, the poor living conditions in 

the rural areas of our country have caused the villages to face many challenges in the economic, social 

and environmental fields. Consequently, it is necessary to pay attention to the viability of rural 

settlements. 

Objectives: The current research has investigated the rural settlements of Sowme Sara county with the 

aim of analyzing the economic viability. 

Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of 

methodology. The statistical population of this research is the villages of Sowme Sara county. To achieve 

the goal, library resources and field studies were used based on the distribution of questionnaires and 

interviews with 377 heads of households living in sample villages (20 villages were selected by stratified 

random sampling).  

Geographical Context: The geographical area of research is the rural settlements of Sowmesara County 

Result and Discussion: In order to assess economic viability, five components of employment and 

income, household expenditure, agricultural status, land and housing value, and tourism status were 

identified. In this research, one-sample T-test analysis were used to prove the significance and 

generalizability of the research results, multiple regression analysis were used to determine the effect of 

economic indicators on the livability of rural settlements, and path analysis were used to determine the 

effect of indicators on livability. 

Conclusion: With the help of one-sample T-test, it was determined that the level of economic viability is 

lower than the expected average. The results of the path analysis showed that the livability is directly 

influenced by the employment and income index (0.422) and the tourism index (0.269). Although the 

indices of land and housing value, household expenses and agricultural conditions have not directly 

affected the livability of rural settlements in Sowme Sara, and the total effect is low in all three indicators 

and low and negative in land and housing value index, but they can indirectly affect the employment and 

income of villages and increase or decrease livability be effective. Despite the direct impact on the level 

of livability, the tourism status index can lead to an increase in livability through the employment and 

income index.  
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    چکیده
مفهوم زیست پذیری از جمله مفاهیم نوین و نوظهور در ادبیات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی است که بر قابلیتت ماتان تمرکتز دارد.  دمه:مق

هتای بستیاری در زمینته هتای درحال حاضر شرایط نامناسب زندگی درساونتگاههای روستایی کشور ما موجب شتده تتا روستتاهها بتا  تا   

 اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شوند. به تبع این شرایط توجه به زیست پذیری ساونتگاههای روستایی ضروری است.

 .استداده مورد بررسی قرار را  ساونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا ،ا هدف تحلیل زیست پذیری اقتصادیپژوه  حاضر ب :هدف

وستتاهای رجامعته آمتاری ایتن پتژوه   استت. تحلیلتی  -پژوه  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناستی توصتیفیاین  :یشناسروش

نفتر  377مصاحبه بتا نامه و برای دستیابی به هدف، از منابع کتابخانه ای و مطا عات میدانی مبتنی بر توزیع پرس شهرستان صومعه سرا است. 

روستای منتخب به روش نمونه گیری طبقه ای و به طور تصتادفی ستاده( بهتره گرفتته  20روستاهای نمونه ) از سرپرستان خانوارهای ساکن در

 شد.

 ساونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا می باشد. قلمرو جغرافیایی پژوه ،قلمرو جغرافیایی: 

، پنج مو فه اشتغال و درآمتد، هزینته هتای ختانوار، وضتعیت کشتاورزی، ارزش زمتین و مستان، زیست پذیری اقتصادی برای ارزیابی: هاافتهی

 تک نمونه ای برای اثبات معناداری و قابلیتت تعمتیم نتتایج پتژوه ، Tاز تحلیل های آزمون وضعیت گردشگری شناسایی شد. در این پژوه  

 و از تحلیتل مستیر جهتتجهت مشخص شدن تاثیر شاخص های اقتصادی بر زیست پذیری ساونتگاه های روستایی  ندگانه تحلیل رگرسیون 

 .استفاده شده استمیزان اثرگذاری شاخص ها بر زیست پذیری 

نتایج تحلیل مسیر نشتان کمتراست. میزان زیست پذیری اقتصادی از میانگین مورد انتظار تک نمونه مشخص شد T کمک آزمون  :یریگجهینت

اگتر  .باشتدمی (269/0و شاخص گردشگری )به میزان  (422/0زیست پذیری تحت تأثیر مستقیم شاخص اشتغال و درآمد )به میزان  میزانداد 

 رستتانشه ییروستتا یستاونتگاهها یریپذ ستیبر ز میبه طور مستق یکشاورز تیخانوار و وضع نهیهز ،و مسان نیارزش زم های  ه شاخص

 ریتبته طتور   امتا ،و میزان اثر کل در هر سه شاخص پایین و در شاخص ارزش زمین و مسان پایین و منفی است صومعه سرا موثر نبوده است

 تیمتوثر واقتع گردنتد. شتاخص وضتع یریپتذ ستیکاه  ز ای  یو بر افزا رگذاردهیاشتغال و درآمد روستاها تاث تیتوانند بر وضع یم میمستق

 گردد. یریپذ ستیز  یبه افزا تواند منجر یم زیشاخص اشتغال و درآمد ن قیاز طر یریپذ ستیز زانیبر م میمستق ریر م تاث یعل یگردشگر

 

ژه  سرازیست پذیری، زیست پذیری اقتصادی، ساونتگاههای روستایی، شهرستان صومعه تحلیل، ها:کلیدوا
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 مقدمه
 عتایببخش است و ط تیمطلوب و رضا یبه دنبال تحقق زندگ کند،یم یروستا زندگ ایدر شهر  نکهیفارغ از ا یهر انسان

 ،یاجتماع ،یطیها و ابعاد مح نهیمانند زم یها و عوامل نهیزم ،یبخش و پرمعن تیمطلوب، رضا یداشتن زندگ یبرا

خود و اجتماعش  یرا برا یو رفاه دراز مدت شیآسا ،آن هیبتواند بر پاو.. الزم است تا انسان ی روان ،یاقتصاد ،یفرهنگ

 توان وجود امکانات رفت و آمد و حمل و نقل، خدمات دردسترس، در یم ،یطیبعد مح . به عنوان مثال دردیفراهم نما

و  ازهاین رفع یسب براداشتن درآمد منا ،یاقتصاد بعددر  و اعتماد متقابل، انیداشتن روابط سالم با آشنا ،یبعد اجتماع

 نیعدم تام ایفقر  ران،یدر ا (.1390، یانیزاده و سل یکرد )رستمعل انیهرفرد را ب یبرا یشغل تیامن شغل مناسب و

 یدسترس گرخدماتیو د اقتصادی – یکه به خدمات اجتماع ییروستا تیازجمع یحداقل در بخش ،یاساس یازهاین

امروزه در اغلب موارد،  .(1393همکاران،  و گانهی ی)محمد کشوراست ییاروست یمشکالت نواح نیندارند، از مهم تر

ارد استاند یزندگ یبرا یمناسب یها طیمح گر،ید لیو دال یزندگ هیبه جهت کمبود امکانات اول ییروستا یها طیمح

شهرها  اتامکانتوانند با سطح خدمات و  ینم یی( و چون مناطق روستا1398و همکاران،  یداریق ی)سجاس. ستندین

 ییروستا دانانیجغراف نیاست. بنابرا یشهر یریپذ ستیتر از ز نییدر روستاها پا یریپذ ستیمطابقت داشته باشند ، لذا ز

سطح  شیافزا قیروستاها را حفظ کرد، به عنوان مثال، از طر یریپذ ستیتوان ز یکنند تا بفهمند که چگونه م یم یسع

و  یها و مسکن و در دسترس بودن امکانات اجتماع رساختی، بهبود زیرزکشاو در یسطح بهره ور شیدرآمد، افزا

به شهرها،  انیگسترده روستائ یو مهاجرت ها ییاقتصاد روستاها، جابه جا تیوضع ینزول روند(. Kaal, H. 2011)یفرهنگ

دهد که درعمل  یو... نشان م هیدرحاش ییروستا تیعمده جمع قرارگرفتن ،ییغذا تیعدم امن ،یکاریگسترش فقر و ب

از رشد  یمتعادل تر منافع ناش یرارو برق یدیتول یاشتغال ها گسترش داردرآمد،یپا شیبرافزا یتوسعه مبن یاتیاهداف ح

 و ییایمیش یاز کودها هیرو یبا استفاده ب یکشاورز داتیتول شیبا شکست مواجه شده است. افزا ییدرمناطق روستا

رو درحال حاضر با  نیا شده است. از یو زراع یعیطب یبوم ها ستیز ن تعادلباعث برهم خورد یبر رشد اقتصاد دیتاک

ه ب ییروستا یکردن سکونتگاهها ستیتوسعه، مفهوم قابل ز ریها و مضرات فراوان آن درمس یداریمشخص شدن ناپا

ای آن، از بعد اقتصادی زیست پذیری و شاخص ه .(1397همکار،  )قراگوزلو و است افتهیمهم نمود  یصورت مسئله ا

مطلوب،  یاقتصادوضعیت  مهم ترین ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی روستاییان و ارتقای آن می باشند.

 نه،یهز زانیمانند اشتغال و درآمد، م ییشاخص ها یروستاهاست. در بعد اقتصاد یریپذ ستیاز ابعاد مهم در ز یکی

 یشغل یبه آن در روستا، افراد شاغل، اشتغال زنان، فرصت ها یرسدست مکانداشتن شغل مناسب و ا ،یشغل تیامن

امه برن د. به منظورنشو یم یفقر و... بررس ،یکاریدر روستا، درآمد مناسب، ب یشغل یموجود در روستا، تعدد فرصت ها

ر موثر د یها اخصش است ازیو قابل سکونت ساختن آن ها، ن یریپذ ستیز یبرا ییروستا یها طیمح تیریو مد یزیر

اخت شن یشاخص ها برا نیشوند و روستا بر اساس ا ییشناسا تیو فعال یروستاها، به عنوان محل زندگ یریپذ ستیز

توجه است که قابل  .(1398و همکاران،  یداریق یشود )سجاس یبند تیاولو گرید یروستاها انیدر م یمکان یتفاوت ها

تولمات، بخش مرکزی،  3ی غربی استان گیالن است. این شهرستان در هاشهرستان صومعه سرا یکی از شهرستان

 یاههاسکونتگ یاقتصاد یریپذ ستیز لیهدف از پژوهش حاضر تحلروستا است.  151 شامل و یجنگل رزاکوچکیم

 ییروستا یاسکونتگاه ه یریپذ ستیز یبعد اقتصاد نیب ایپرسش هاست: آ نیصومعه سرا و پاسخ به ا شهرستان  ییروستا

 ستیز بر یبعد اقتصاد یشاخص ها ایوجود دارد؟ آ یدار یمورد انتظار تفاوت معن نیانگیشهرستان صومعه سرا با م

 یقتصادا یریپذ ستیرا در ز ریتاث نیشتریاست؟ کدام شاخص ب اشتهد ریشهرستان صومعه سرا تاث یروستاها یریپذ

رچند هی در زمینه زیست پذیری به تحقیق و پژوهش پرداخته اند. محققان بسیارداشته است؟  ییروستا یسکونتگاهها

 یو خارج یمطالعات داخل ریاخ یصورت گرفته است اما در سالها یشهر یریپذ ستیز نهیمطالعات در زم شتریکه ب

 یخرارائه شده است. خالصه ب یشهر رامونیپ یو روستاها ییروستا یسکونتگاهها یریپذ ستیدر ارتباط با ز یگسترده ا

 آمده است: 1در جدول  روستایی از مطالعات
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 1جدول 

 خالصه برخی از مطالعات انجام گرفته در زمینه زیست پذیری

 عنوان پژوهش مکان سال پژوهشگر
نوع 

 پژوهش
 نتایج پژوهش

، سول 1ایاندا
عباس و 
 همکاران

 نیجریه 2018

 پذیری زیست ارزیابی
نیجریه و با  در ها محله

 رویکرد استفاده از
 ساختاری معادالت

(SEM) 

 مقاله

 کاناتام ،ایمن محیط ،اقتصادی نشاط با پذیری نتایج نشان داد زیست
 و حیات و نشاط شده واحد مسکن مشخص خصوصیات و محله

 زیست توجهی قابل طور به( هزینه تحرک و تحرک درآمد،) اقتصادی
 اندازه گیری می کند. را محله پذیری

و حیات  شده واحد مسکن مشخص خصوصیات و همحل امکانات ،یمنا
 توجهی قابل طور به( هزینه تحرک و تحرک درآمد،) اقتصادی و نشاط
 اندازه گیری می کند. را محله پذیری زیست

 2شیدل
 وهمکاران

 
 
 

2015 
روستای 

گالهاد در 
 کانادا

زیست  بررسی و نقد
 پذیری در روستاهای

 گالهاد در کانادا
 کتاب

، وستار مالی منابع دالیل کاهش به گاالهاد روستای اد کهنتایج نشان د
تدریجی  روستا، کاهش این کهنه و فرسوده های عدم ارتقاء زیرساخت

ا، روست جمعیت گذشته و افزایش سن سال بیست در روستا جمعیت
 .دارد زیست پذیری گرایش عدم رشد به سمت و توسعه فقدان

و   3فیض
 همکاران

2012 - 
تایی پایدار راه های روس

برای معیشت و زیست 
 پذیری

 مقاله

 وی برای سنجش میزان زیست پذیری سکونتگاه های روستایی،
فاکتورهای مختلفی نظیر سرمایه های طبیعی، اجتماعی، انسانی، 

 های فیزیکی، مالی و سیاسی ارائه داده و نتیجه می گیرد جاده
 و شدبخ می بهبود را اشتغال های فرصت به دسترسی روستایی،
 هب کار نیروی در مستقر سازهای و ساخت طریق از تواند می همچنین

 .کند کمک شغل ایجاد

 امریکا 2012 4بری

 در باره موردی مطالعه
 و جوامع حمل ونقل
 مناطق در زیست پذیر

 شهرهای و روستایی
 آمریکا کوچک

 مقاله

 مناطق و موردی در شهرهای کوچک مطالعه 12 وی در پژوهش خود
ا تبدیل شده اند ر ترزیست پذیر قابل جوامع کشور که به روستایی

بررسی می کند. برخی از این جوامع با تهدیدات مخربی مانند کاهش 
اشتغال و جمعیت، از بین رفتن زمین های کشاورزی و منابع مواجه 

 .بوده اند

 2010 5ونگ
استان 
هنان 
 درچین

سیستم ارزیابی شاخص 
ها در مناطق روستایی 

 رزیست پذی
 مقاله

 مادی، در مدل ارزیابی شاخص ها پنج گروه از شاخص ها )استاندارد
 توضعی و پزشکی خدمات زندگی، وضعیت روستایی، آموزش وضعیت
( را در مناطق روستایی مورد بررسی قرار اجتماعی امنیت و سالمتی

 داد.

سجاسی 
قیداری و 
 همکاران

1398 
 

 آزادشهر

ر ب  بندی روستاها رتبه
 ستزیهای ساس شاخصا
موردی:  عهمطال) ذیریپ

آباد  دهستان نظام
 شهرستان آزادشهر(

 مقاله

ذیری روستاهای بزرگتر که پ ستزیسطح نتایج پژوهش نشان داد که 
جمعیت بیشتری دارند و به شهر و راه ارتباطی اصلی نزدیک هستند، 
باالتر است. بنابراین دسترسی به خدمات بیشتر که عمدتا در روستاهای 

ک به شهرها و روستاهای بزرگ تر فراهم می شود، زیست پذیری نزدی
 باالتری دارد.

قراگوزلو و 
 شوقی

 دشتی 1397

ارزیابی سطوح زیست 
پذیری نواحی روستایی 
)مطالعه موردی: بخش 
 (کاکی شهرستان دشتی

 مقاله
 این بخش، در بین عوامل موثر در زیست پذیری نواحی روستایی

ن تاثیر را در زیست پذیری این نواحی شاخص های اقتصادی بیشتری
 .برعهده داشته اند

علینقی پورو 
 همکاران

 رشت 1397
بیین زیست پذیری ت

سکونتگاه های روستایی 
 پیرامون کالنشهر رشت

رساله 
 دکتری

یکی از نتایج این پژوهش این است که ابعاد و شاخص های مختلف 
اههای کونتگزیست پذیری،تاثیری متفاوت بر میزان زیست پذیری س

 روستایی پیرامون کالنشهر رشت دارد.

 

اههای نواحی و سکونتگزیست پذیری در ادامه، پس از مرور پیشنیه تحقیقات انجام شده که همگی به تحلیل و ارزیابی 

ت آورده اند، در پژوهش حاضر جهت یا روستاهای پیرامون شهری پرداخته و نتایج متفاوت یا مشابهی به دس روستایی

 روشن شدن مفهوم زیست پذیری، برخی عناوین در قالب مبانی نظری شرح داده خواهد شد. 

                                                           
1 Iyanda 
2 Scheidl 
3 Faize 
4 Barry 
5 Wang 
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 یفهومآن را م نیمحقق شتریآن ارائه شده است. ب یبرا یمتعدد فیاست که تاکنون تعار یکل یمفهوم یریپذ ستیز

 یها یژگیو ره به عدم توافق در باره ابعاد وضمن اشا 1لنیانکه هچن کرده اند. انیب فیو تعر یریاندازه گ یدشوار برا

و  یخراسان .(1394نژاد، یی)خزاردیگ یرا در بر م وتمتفا یداند که معان یم یآن را همچون چتر ،یریپذ ستیز

 که به دنبال توجهدانند  یزیست پذیری را از جمله مفاهیم نوین در حوزه برنامه ریزی روستایی م ( مفهوم1392)یرضوان

 ،یزندگ تیفیک می( و گـاه با مفاه1392 ،یو رضوان ی)خراسان .به کیفیت زندگی روستاها، مورد توجه قرار گرفته است

 و یمسائل ماد رینظ یمختلف یاست و جنبه ها یاریبس یهایهمپوشان یدارا یزندگ طیاز شرا یمند تیرفاه و رضا

مفهوم عام  کی یریپذ ستی( بر آن است که ز2012) نیشمس الد .(1397ران: وهمکا نی)آرو ردیگ یرا در برم یرمادیغ

نجش س  وابسته است که  یاشخاص دگاهیهم به هدف سنجش و هم به د یریپذ ستیز یعنیاست  یاز معان یتنوع یبرا

مختلف  راتیثآن با تأ فیط و ( Shamsuddin, 2012)مکان است  تیفیاز ک یذهن یابیکنند و شامل ارز یم جادیها را ا

 یو اجتماع یابعاد اقتصاد یدگیو از درهم تن (Pandey et al,2013)  U متفاوت است یو محل ی، فرهنگی، اجتماعیاقتصاد

 ازیکننده ن انیب یریپذ ستی( معتقد است ز1992) ومنی(. ن1391و همکاران، یشود )خراسان یم لیتشک یطیو مح

در چارچوب  (.Newman,1999) است یو اجتماع یمت و رفاه فرد، بهداشت و سال یاجتماع التیانسان به تسه

سطح خدمات، اقتصاد  ،یاجتماع یزندگ ،یساکنان محل"پنج عامل  نیب تعاملحاصل  یریپذ ستی، ز(2003ورگونست)

افراد و جوامع به  شیرفاه و آسا یاست که برا ی(  و اصطالح1391و همکاران،  ی)خراسان است "یکیزیو مکان ف یمحل

 تسیز یمکان به مکان کیشود  یاست که باعث  م ییها یژگیاز و یاریخود شامل بس عیوس یرود و به معنا یر مکا

 Victorian Competition and Efficiency) کنند یخواهند در آن زندگ یشود که مردم م لیتبد ریپذ

Commission,2008.) را شامل یو فرهنگ یاقتصاد ،ی، اجتماعستیز طیمح یممکن است چهار بعد اساس یریپذ ستیز 

، مسکن با دوام یاقتصاد یبه مشاغل و فرصت ها یمانند دسترس راداف یبر زندگ ماًیو مستق( Kien, To, 2017) .شود

ات و خدم تیفیاطالعات و ارتباطات، مدارس با ک ی، برق و فناوریدنیآب آشام نی(، تأمیعیطب یای)مقاوم در برابر بال

جامعه  یزندگ تیفیاست که به ک یمجموع عوامل یریپذ ستیز (.Faiz et all, 2012)گذارند  یم ریمعتبر تأث یدرمان

 یلیو عدالت، فرصت تحص ی، ثبات اجتماعی، رونق اقتصادیعیساخته شده و طب یها طیعوامل شامل مح نیا افزوده است.

 نطقهم یهمکار دار،یپا تیمو شامل هشت حوزه حاک (Aulia,2016)است.  یحیو تفر یسرگرم ،یفرهنگ یو فرصت ها

در  که که سکیر تیریجامعه، مد یستیخدمات، بهز لیساخت، تحو ریز ،یثبات اقتصاد  ،یو ادار یاتیعمل تیظرف ،یا

 (.(Scheidl et al, 2015 استشوند،  یم یابیمکان ارز کی یریپذ ستیآن ز

 فرایندهای برابر در 1950 دهه در روستایی تمطالعا در پذیری زیست با نگاهی به ادبیات جهان درمی یابیم که مفهوم 

 سپتامبر در بلژیک، ،2لوون در روستایی شناسی جامعهبرای   اروپایی انجمن کنگره اولین و در شهرنشینی و نوسازی

 خود تحقیقات در هلندی، شناس جامعه و مورخ( 1959) 3بومن جی اساسی مطرح شد. پی به عنوان یک مسئله  1958

 کیفیت و خدمات و اشتغال سطح مانند اجتماعی های شاخص ،4گرونینگن در روستایی مناطق پذیری زیست درباره

 ودخ در شهرنشینی و نوسازی تأثیر به روستاها پذیری زیست از تدریج به توجه 1960 دهه در .کرد معرفی رازیرساخت 

با عواملی  هلند شهرهای پذیری زیست ، هلندی شناس جامعه ،(1967) 5آلبینسکی گفته به یافت. تغییر شهری عرصه

 عدم ،خودکفایی فرصت عدم ،(تفریحی وسایل و ها باغ مانند) فضا کمبود کیفی(، و کمی نظر مسکن )از مشکالت مانند

 مسکن از ناشی) اجباری اجتماعی روابط ،(مسکونی مناطق نزدیکی در سنگین صنایع حضور مانند) شهر در کارکرد تقسیم

 ارائه را مشابهی رای جهان شهرهای مورد در خود مطالعه در (1966) 6هال ترتهدید شد. پی صدا و سر و ازدحام ،(شلوغ
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 گزارشی در( 1969) 1ولترز .بود ی هلندغربقسمت  در بزرگ محله یک  در تحوالت مورد در بحث شامل که بود داده

 مدرن و جدید نسبتاً مفهوم یک را پذیری ست، زی2روتردام بندر نزدیکی در صنعتی منطقه یک در ،زندگی و کار درباره

میالدی نیز از زیست پذیری شهروندان برای ترویج  1980و  1970در دهه های  .اخیراً رواج پیدا کرده است که نامد می

و با توجه به توسعه سریع  1980دهه  زیست پذیری از (Kaal, H. 2011). نوع جدیدی از شهروندی فعال استفاده می شد

 که حالی در (.1395، افراخته و همکاران،1393)بندرآباد و همکاران، اطراف شهرها با مراکز شهری مطرح گردیدنواحی 

 ترکیب بر تأثیرگذاری برای مسکن و دولتی های شرکت توسط پذیری زیست از ای فزاینده طور به 1990 دهه در

مفهوم  1996 زیستگاه ملل متحد در سالکنفرانس  در(Kaal, H. 2011 ).  شد شهری استفاده می محالت اجتماعی

 Chen,2020). ) زیست پذیری با این مضمون که هر شهری باید قابل سکونت باشد، برای اولین بار معرفی شد

یی اه اجتماعات روستاامروزه مفاهیم بسیاری با زیست پذیری جوامع ارتباط دارند که در چارچوب افزایش بهزیستی و رف

 شکل انسانی نیازهای باره ( در1945مازلو) آبراهام بررسی مبنای بر بار اولین برای پذیری زیست نظریه می دارند.گام بر

 رباالت الیه نیازهای رفع برای سپس و خود پایه ای احتیاجات رفع برای اول درجه در انسانها مازلو، هرم اساس گرفت.بر

 آب انرژی، سرپناه، نی های هر جامعه، رفع نیازها مانندزیرا یکی از نگرا(. 1397، همکاران )ساسان پور و می کنند تالش

 خالقیت اقتصادی، های مشارکت اجتماعی، تعامل سرگرمی، و آموزش عمومی، امنیت و بهداشت ضایعات، مدیریت غذا، و

 استهخو و با دید موشکافانه، نیازها زیست پذیری نظر، نقطه این ... است که با دادن خدمات به مردم برطرف می شود. ازو

 رد بیشتر ها خواسته و نیازها این که آنجا از قرار می دهد و ارزیابی را مورد کنند می زندگی شهرها در که کسانی های

در ، است در آنان آشکار اجتماعی های نارضایتی افزایش و اقتصادی رونق زوال  و دارای وخامت که کاهش به رو مناطق

  .,Ruth & Franklin) (2014 ها به دلیل ارائه خدمات ناکافی نموده استطول تاریخ توجه زیادی به این مکان 

ازدیدگاه مازلو، نیازهای اساسی انسان شامل پنج سطح هستند که شامل نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، تعلق 

که هرکدام  .(1396)عظمتی و همکاران،  وفایی هستندز به خودیابی و خودشکو دوستی، نیازهای قدر و منزلت و نیا

قرارمی گیرند. بر طبق این دیدگاه، زیست پذیری محلی  1دریک ردیف یا درجه بندی بنابراهمیت آن مطابق با جدول

( معتقد است که 2001) بدون دسترسی به سرپناه، تغذیه و بهداشت عمومی درحدکفایت، امکان پذیرنمی باشد. اندروز

است، مردم برروی نیازهای اساسی زیست پذیری مانند شغل، امنیت، غذا زمانی که جامعه دچار شرایط سخت اقتصادی 

و سرپناه تمرکزمی کنند، درصورتی که درشرایط بهبود اقتصادی،تمرکز برروی سطح تسهیالت و فرصت های بهبود 

 (.1395)خراسانی،  کیفیت زندگی است

 
 2جدول 

 نیازهای انسان براساس مدل مازلو 
 جزییات انیازه ردیف

 تنفس، آب، غذا، خواب، تعادل زیستی و روانی، دفع زیستی 1

 امنیت جسم، شغل، امکانات، اخالق، خانواده، سالمتی امنیتی 2

 دوستی، خانواده، صمیمیت اجتماعی 3

 رضایت درونی، اعتمادبه نفس، موفقیت، احترام به دیگران، مورد احترام دیگران بودن احترامی 4

 اخالقیات، خالقیت، فی البداهه عمل کردن، قابلیت حل مشکالت، پذیرفتن واقعیت یخودشکوفای 5

 
توان  یم یاست و به سخت یو چندبعد دهیچیپ یمفهوم یریپذ ستیاز پژوهشگران معتقدندکه ز یبرخ نکهیا رغمیعل

 ستیو ز یکالبد ،یاقتصاد ،یمتنوع اجتماع یدخالت مولفه ها راینمود ز یابیرا ارز هیناح کی یریپذ ستیسطح ز
و درک دشوار  یدگیچیسبب پ گر،ید یسو از یریپذ ستیمختلف مردم از مفهوم ز یسو و برداشت ها کیاز  یطیمح

                                                           
1 Welters 
2 Rotterdam harbor 
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و اصول حاکم  ریپذ ستیتوان با شناخت سکونتگاه ز یم ی( ول1394و همکاران،  راندوستی)ا موضوع شده است. نیا
 ک( با توجه به ادرا2013)یپند وی(. 1400پور و همکاران، ینقینمود )عل یابیمناسب آن را ارز یبرآن، ابعاد و شاخص ها
ش گروه را در ش یریپذ ستیکرده و ز ییرا شناسا یریپذ ستیصفت ز ستی، بدر شهر منتخب یساکنان مناطق مسکون

ر و د تیفیک ،یسطح محل یامکانات عموم تیفیمجاورت و ک ،یمحل یها یگژیعمده، اتصال به امکانات سطح شهر و و
ن،  و مسک یاراض ی،کاربریزیبرنامه ر ت،یو امن یمنیااز جمله  یاقتصاد -یاجتماع یها، جنبه ها رساختیدسترس بودن ز

  .((U Pandey et al,2013 خالصه کرده است یبصر تیو شخص طیمح
همه  یشخص شرفتیو پ یو روان ی، اجتماع یکیزیف یستیبه بهز یریپذ ستیه ز( معتقدند ک2005) موریو س مریت 

، مشارکت و تی، مشروعی، دسترس، عزتاز: عدالت تندآن عبار یکند و اصول اساس یساکنان سکونتگاهها کمک م
 یاساس یهاازین نیتوان ب ی، مو سکونتگاه ها یریپذ ستیدر مورد ز ((Timmer and Seymoar, 2005. یتوانمندساز

 لیقا زیما، قدر و منزلت( تخالقانه یتهای)حس تعلق، فعال شرفتهیپ یازهای( و نرهی، آب پاک ، برق و غیمنی، ا)پناهگاه
 Kovacs-Györi et) تر است ستیبرآورده شود، آن مکان قابل ز شتریمکان ب کی یازهایلحاظ، هرچه ن نیشد. از ا

al,2019 )حال  نیو در ع نیتواند باعث ارتقاء سالمت و رفاه ساکن یم یریپذ ستیدهد که بهبود ز یشواهد نشان م
 یتوان به عنوان محل یرا م  ریپذ ستیسکونتگاه  ز کی (Alderton et al,2019)سکونتگاه شود  کی یطیمح راتیتأث

توجه به مردم  .(Wheeler, 2001) است یکننده از جامعه انسان تی، مقرون به صرفه و حما منی، ا ریکرد که دلپذ فیتعر
ه بر ک یدر صورت یریپذستیمطالعه ز نیاست. بنابرا یهر پژوهش اتیاز ضرور یریپذستیهر مکان، در مطالعات ز یمحل

با  یریپذستیز یارهایاساس مع نیمعنادارتر و مرتبط تر است.بر ا اریهر مکان باشد، بس یو فرهنگ محل طیاساس شرا
وسط مردم در ت دیو با ستندین گریکدیبا  ضیرو قابل تعو نی، متفاوت هستند. از امختلف یو زمان یمکان طیتوجه به شرا

 و ونگ یمطالعه، ل کیدر  (U Pandey, 2013). رندیمختلف مورد درک و سنجش قرار گ ینزما یها اسیمکان ها و در مق
 یریاندازه گ یو...  برا تالیاشتغال، سطح تحص زانیبه عنوان درآمد، فقر، م یاجتماع-یاقتصاد ی( از شاخص ها2007)
 .(Quagrainie et al. 2015) در سکونتگاهها استفاده کردند یهدفمند زندگ تیفیک

شاخص  تسیبا یم ،ییروستا یسکونتگاهها یریپذ ستیز یژگیو با توجه به و یریپذ ستیز درنظر گرفتن اصول با
ها سرچشمه  تیموقع ایها، نگرش ها و  هیشاخص ها معموال از نظر رای. زرندیقرارگ یابیو ارز لیمورد تحل یمناسب یها
و  وساالری)د رندیتوانند مورد استفاده قرار بگ یکنند، م یراه را مشخص م ریکه مس یمیو مانند عال رندیگ یم

 اندنموده یساز یو مورد مطالعه قرار داده و بوم یبررس ،یابیارز یکه محققان برا ییاز شاخص ها یتعداد .(1390همکار،
 آورده شده است. ریدر جدول ز

 
 3 جدول

 شاخص های مورد بررسی زیست پذیری
 شاخص های مورد بررسی سال نام مولف یا سازمان

 )به نقل از پکن و ووهان ، چین
 دوزیکر(.اس چیدامبارام

2007 
 امنیت گی،زند راحتی ، منابع پایداری ، محیط سالمت ، اقتصادی رونق ، اجتماعی تمدن

 و وضعیت منفی عمومی

)به آمریکا(   متحده )ایاالت اورگان
 دوزیکر(.اس نقل از  چیدامبارام 

2009 
 های هزینه کاهش ،نقل و حمل های گزینه افزایش ،قیمت ارزان مسکن به دسترسی بهبود
 ریتغی های چالش به رسیدگی و عادالنه توسعه ارتقا ،زیست محیط از محافظت ،نقل و حمل
 کشور سراسر در جوامع در اقلیم

 به نقل از) هند ،بوپال
 (دوزیکر .اس چیدامبارام

2010 
طبیعی و ساخته شده، استانداردهای پزشکی و سالمت، محیط  طیمح آموزش و پرورش،

 اقتصادی، محیط سیاسی اجتماعی، مسکن، امنیت، جمعیت

 موسسه مرسر
 

2017 
 کاالهای نقل، و حمل و عمومی خدمات ،داشتبه و پزشکی ،اجتماعی و سیاسی محیط

 و مسکن ،استراحت ،آموزش و مدرسه ،فرهنگی اجتماعی محیط ،اقتصادی محیط ،مصرفی
 طبیعی زیست محیط

واحد اطالعات اکونومیست )به نقل 
 از نستر و همکاران(

 فضایی های ویژگی و ها زیرساخت ،آموزش ،زیست محیط و فرهنگ ،بهداشتی های مراقبت ،ثبات 2019

 سازمان همکاری اقتصاد و
 توسعه)به نقل از رندهاوا و کومار(

2017 
 ،سالمت ،مشارکت مدنی زیست، محیط ،آموزش ،جامعه ،مشاغل ،، درآمدطبقات مسکن

 تعادل کار و زندگی و ، ایمنیزندگی
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 شناسیروش

انجام شده  ییروستا یسکونتگاهها یریپذ ستیز لیاست که با هدف تحل یلیتحل - یفیو توص یر کاربردپژوهش حاض

راجعه نامه با مپرسش لیبر تکم یمبتن یشیمایو از روش پ یوکتابخانه ا یاطالعات از منابع اسناد یگردآور یاست. برا

 ینمونه و بر اساس شاخص ها ین در روستاهاساک یارهاو مصاحبه با سرپرستان خانو یمسکون یبه خانه ها میمستق

خانوار از  N ، 22790گیری از میان مجموعنمونه  یبرامورد بهره گرفته شده است.  یاستخراج شده در چارچوب نظر

در منطقه مورد مطالعه، از فرمول کوکران با احتمال  ران،یمرکز آمار ا 1397روستا( مطابق با آمار سال  151)

 شیخانوار)سرپرست خانوار( بود که با احتساب درصد افزا 378آن  جهی( استفاده شد که نت05/0 یخطا بیضردرصد)95

 هیتجز یبرا یبررس نیقرار گرفت. در ا لیو تحل هیپرسشنامه مورد تجز 377پرسشنامه مخدوش، تعداد کیپس از حذف 

مسیر  آزمون تحلیل ،Enterانه به روش ندگچ ونیرگرس ،یتک نمونه ا Tآزمون  ،یاستنباط یداده ها از روش ها لیو تحل

 یطبقه ا یریاز روش نمونه گ یساختار جامعه آمار لیپژوهش به دل نیدر ا شده است. استفاده SPSS در نرم افزار

 نیشدند. براساس ا خابانت تینمونه در هر دهستان براساس عامل جمع یمنظور روستاها نیاستفاده شده است. به هم

متوسط  تینفر(، با جمع 400از  شی)ب تیهر دهستان در سه گروه پرجمع یمنطقه، روستاها طیعامل با توجه به شرا

موجود در دسته،  هایو از هر دسته با توجه به تعداد روستا یبندنفر( دسته 200 ری)ز تیجمعنفر( و کم 400 -200)

ارداشتن قر لیونه در دهستان تولم به دلنم یبه آن دهستان مشخص  شد. برا گرفتهقتعل یهانامهسهم آن از تعداد پرسش

درصد کل 27و  32و  41که مشتمل بر  یتیدر طبقة اول و دوم و سوم جمع بیدهستان به ترت یروستا 6و  7و  9تعداد 

 بینامه( به ترتپرسش 46دهستان ) یهانامهنسبت درصدها، از تعداد کل پرسش نیاند، به همدهستان نیا یروستاها

 151روستا به عنوان نمونه از  20تعلق گرفت و در کل  ییروستا یتیطبقات جمع نینامه به اپرسش12،15،19برابر با 

پرسشنامه به صورت بسته در قالب  ل،یتحلو  هیتجز یپژوهش و روش ها یروستا انتخاب شد. با توجه به شاخص ها

 .(4)جدول  دیشاخص آن محاسبه گرد 5و  یبعد اقتصاد یپرسشنامه برا 377 یاکرونباخ بر یشد. آلفا هیته کرتیل
 

 4 جدول

 spss)ضریب آلفای  شاخص ها و بعد زیست پذیری اقتصادی ) در نرم افزار 

 ضریب آلفای کرونباخ مولفه ها بعد

قتصادیا 908/0 اشتغال و درآمد   

737/0 هزینه خانوار  

836/0 وضعیت کشاورزی  

923/0 ارزش زمین و مسکن  

833/0 وضعیت گردشگری  

795/0 بعد اقتصادی  

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

سرا از شهرستان ست که در غرب گ هایی شهرستان صومعه  شهر صومعه النیا ست سرا واقع شده و مرکز آن   از و ا

 ربغ از و رشت شفت و فومن، از شرق به شهرستان یهرستان هااز جنوب به ش ،یو شهرستان انزل انزلی تاالب به شمال

ستان های به صومع شهر ستان  شهر ست.  شهر محدود ا ضوان سال و ر سمت غرب النیدر جلگه گ سرا هما آن  با  یو در ق

ـــعت جه و 37 یهاعرض نیمربع ب لومتریک 588حدود  یوس جه و 37تا  قهیدق 15در مال قهیدق 30در ـــ و طول  یش

براساس  .(1473: 1387 ،ی)اصالح عربان استقرار گرفته یشرق قهیدق 31درجه و  49تا  قهیدق 3جه و در 49 ییایجغراف

س نیآخر شور ماتیتق سما، طاهرگوراب،  یجنگل رزاکوچکیتولمات، م ،یسه بخش مرکز یاراد یک ستان ک و هفت ده
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شاگرد،یهندخاله، ل ابریض صومعه هیمرک خ،یگوراب زرم ف شهر  سه  صدیو  خزرمی ابگور مرجقل، سرا، و  و پنجاه و دو  ک

. اشدی باز سکنه م یخال  ابریدهستان ض یاز روستاها یکیسکنه و  یروستا دارا کیو پنجاه و  کصدیکه است روستا 

 تیری)سازمان مد شهر رشت قرار دارد یلومتریک 23 یبیتقر فاصله ی در سرا صومعه یعنی سرا مرکز شهرستان صومعه

ستان گ یزیو برنامه ر ساس نتا .(1397معاونت آمار و اطالعات، -نالیا شمار جیبر ا سر صل از  ستان 1397یحا شهر  ،

 19185نفر زن و  62757مرد و  62317تعداد  نیاسـت که از ا تیجمع 125074خانوار و 41975 یصـومعه سـرا دارا

 کن هستند.سا ییدر نقاط روستا 66416معادل یتیخانوار با جمع 22790ساکن شهر و 58658 تیخانوار با جمع

 

 
 محدوده مورد مطالعه روستاهای شهرستان صومعه سرا .1شکل 

 

 ها و بحثیافته

 داده های توصیفی
)سرپرستان خانوار( از  انیدرصد از پاسخگو 3/97دهد که  یجامعه مورد مطالعه نشان م یفیتوص یها یژگیو یبررس

 1/11درصد متاهل و  9/88در صد زن،  7/24مرد و درصد  3/75 نیروستا بوده اند. همچن اناریدرصد از ده 7/2و  یاهال

از جامعه  یمین بایتقر یعنیدرصد  3/48 سال و 60 یدرصد از جامعه مورد مطالعه را افراد باال 39درصد مجرد بوده اند. 

دهند.  یم لی( سال تشک39 تا 20د جوان)درصد را افرا 8/8( سال و تنها 59تا40) انسالیم یمورد مطالعه را گروه سن

فوق  التیتحص درصد 8/5سواد هستند و مجموعا  یب ایو  ییابتدا التیتحص یاز افراد مورد مطالعه دارا یمیاز ن شیب

 نیدارند که ا تیو زراعت فعال یدرصد جامعه در طبقه کشاورز 76به  کیارشد دارند. نزد یو کارشناس یکارشناس پلم،ید

درصد داخل  5/95و زراعت در جامعه مورد مطالعه است. محل کار  یو غلبه بخش کشاورز تیاز اهم تی، حکازانیم

پنج مولفه  یبعد اقتصاد یبررس یسال در روستا اقامت دارند. در پژوهش حاضر برا 30از  شیدرصد ب 87روستاست و 

 یو مورد بررس ییشناسا یگردشگر تیضعو مسکن، و نیارزش زم ،یکشاورز تیخانوار، وضع یها نهیاشتغال و درآمد، هز

 فیبر اساس ط یصاداقت یها هیآنان از گو یتمندیرضا زانیدر مورد م انیقرار گرفت. نظرات پاسخگو لیو تحل هیو تجز

شده است. با ورود اطالعات به نرم  یازدهی( امت1کم= یلی، خ2، کم=3(=ی، متوسط)تاحد4=ادی، ز5=ادیز یلی)خکرتیل

 شده است. دهیسنج هیهر گو نیانگیم SPSSافزار 
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 5 جدول

 بر اساس آمار توصیفی شاخص های مورد بررسی در بعد اقتصادیمیانگین و انحراف معیار 

 انحراف از معیار میانگین بعد انحراف از معیار میانگین شاخص

 33/4 34/11 اشتغال و درآمد

 63/6 48/38 قتصادیا

 39/1 96/3 هزینه های خانوار

 31/2 36/8 کشاورزی یتوضع

 35/2 01/12 ارزش زمین ومسکن

 44/1 81/2 گردشگری وضعیت

 

و پس از آن شاخص اشتغال  01/12 نیانگیو مسکن با م نیگردد که شاخص ارزش زم یمشاهده م 5بر اساس جدول 

را به خود  نیانگیم نیتر نییپا 81/2 نیانگیبا م یو شاخص گردشگرمیانگین  نیباالتر 34/11 نیانگیو درآمد با م

 اختصاص داده اند.

 

 داده های تحلیلی
 ییتاروس یسکونتگاهها یریپذ ستیبر ز میمستق ریو غ میتواند به صورت مستق یاست که م یاقتصاد از عوامل مهم

 تیخانوار، وضع نهیدرآمد، هزو  پژوهش عبارتند از: اشتغال بخش از نیمورد مطالعه در ا یباشد. عوامل اقتصاد رگذاریتاث

 یو نقش اقتصاد تیکه به باور محقق، عالوه بر اهم ییهاشاخص  ،یگردشگر تیو مسکن ، وضع نیارزش زم ،یکشاورز

گونه به  بخش نیا یرهایمتغ نیروستا دارند. همچن کی یریپذ ستیو ز یبر رونق، سرزندگ زین یو مهم میمستق ریخود، تاث

سب و منا درآمد. به عنوان مثال گرندیکدیبر  میرمستقیو غ میمستق راتیتاث یچرخه، دارا کیانتخاب شده اند که در  یا

 و قابل دسترس یبخش تیروستا است. رضا کیو تنوع آن در  یشغل یخانوار متاثر از وجود فرصت ها یدرآمدها نیانگیم

 هجیو درنت یو اجتماع یفرد ییو رشد و شکوفا یمال تیموجب امن ،یبودن اشتغال و داشتن سطح درآمد مناسب و کاف

 ذارد.گ یم یمنف ریافراد تاث یو روح یکیزیسالمت ف یبر رو یکاریکه ب یشود. در حال یجامعه م یریپذ ستیز شیافزا

 

 مورد انتظار نیانگیبا م یاقتصاد یریپذ ستیز یفاوت معنادارت یبررس
 ییوستار یمورد انتظار سکونتگاهها نیانگیبا م یاقتصاد یریپذ ستیز یمعنادار تفاوت یپژوهش، جهت بررس نیا در

 نانیدر فاصله اطم یتک نمونه ا  tآزمون  جیاستفاده شد. با توجه به نتا یتک نمونه ا  tشهرستان صومعه سرا از آزمون 

 نیانگی، م sig= 000/0 یدار یبا سطح معن  t=  - 629/36است  با  ربراب یبعد اقتصاد یبه دست آمده برا  t زانیم 95%

 یاقتصاد یریپذ ستیز زانیم جهیدر نت .باشد یم 4828/38مشاهده شده  نیانگیم زانیبوده و م  51مورد انتظار 

 یمعن نیبد نیا .است کمتر -5172/12 زانیمورد انتظار به م نیانگیشهرستان صومعه سرا از م ییروستا یسکونتگاهها

د انتظار مور نیانگی( با میشهرستان صومعه سرا )در بعد اقتصاد ییروستا یسکونتگاه ها یریپذ تسیز نیاست که ب

 .(6)جدول  وجود دارد یدار یتفاوت معن
 

  6جدول

   یتک نمونه ا  tشهرستان صومعه سرا با آزمون  ییروستا یسکونتگاهها یریپذ ستیز یبعد اقتصاد تیوضع لیتحل

 

بعد زیست 

 پذیری

 %95بافاصله اطمینان  ری واریانس هابراب tآزمون

T Df Sig 
میانگین مورد 

 انتظار

میانگین مشاهده 

 شده

تفاوت 

 میانگین
 باال پایین

 -84/11 -189/13 -5172/12 4828/38 51 000/0 376 -629/36 اقتصادی
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 هرستان صومعه سراهای روستایی ش سکونتگاه تحلیل مسیر عوامل موثر بر زیست پذیری
 یمورد بررس یاز شاخص ها کیاثر هر  یباشد. جهت بررس یم ریمس لیفرض تحل نیمورد استفاده در ا یآمار وهیش

بار تکرار گردد. درگام اول  5آزمون  نی)مراحل دوم تا ششم( الزم است ا متقابل ی)مرحله اول( و اثرها یریپذ ستیز بر

 ،یکشاورز تیخانوار، وضع نهیاشتغال و درآمد، هز زانیم یو شاخص ها ابستهو ریبه عنوان متغ یریپذ ستیز ریمتغ

 بیمدل ضرا نیدر ا. مستقل در نظر گرفته شده است یرهایبه عنوان متغ  یگردشگر تیوضع و مسکن و نیارزش زم

 ریمتغ نواناز شاخص ها به ع کیهر  بیبه ترت گریخواهد شد و در پنج مدل د یهر عامل بررس میاثرات مستق ایبتا 

 میمستق راتیتاث زانیم دیبتوان سنج بیترت نیمستقل انتخاب خواهند شد تا بد ریبه عنوان متغ گریشاخص د 4وابسته و 

و  اشتغالپنج شاخص ) یدارا یاقتصاد بعد چگونه است. یریپذ ستیزبر  یبعد اقتصاد یشاخص ها میمستق ریو غ

 یها ریباشد که به عنوان متغ یم (یگردشگر تیو مسکن، وضع نیمارزش ز ،یکشاورز تیخانوار، وضع نهیدرآمد، هز

شوند. ی ه موارد معادل ،یریپذ ستیز زانیم نییآنها در تب تیچندگانه براساس اهم ونیرگرس لیکننده در تحل ینیب شیپ

 رایس و دان مانده یدر معادله باق یگردشگر زیاشتغال و درآمد و ن ریمتغ بیچندگانه به ترت ونیرسرگ یطبق خروج

 اند. ( از معادله خارج شدهو مسکن نیارزش زم ،یخانوار، کشاورز نهی)هز رهایمتغ

 
 7جدول

   آزمون رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان  صومعه سرا 

Enter 

 R R2 F sig روش
 استانداردشده استاندارد نشده

t sig 
B حرافان beta 

 000/0 922/22  192/12 456/279 - - - - عدد ثابت

اشتغال و 

 درآمد

.571a 326/0 816/35 000/0 

924/3 482/0 422/0 144/8 000/0 

هزینه 

 خانوار
283/1- 401/1 044/0- 916/0- 360/0 

وضعیت 

 کشاورزی
451/0- 766/0 026/0- 589/0- 556/0 

ارزش 

زمین و 

 مسکن

882/0- 759/0 051/0- 162/1- 246/0 

وضعیت 

 گردشگری
522/7 290/1 269/0 830/5 000/0 

 متغیر وابسته: زیست پذیری

 

 یریپذستی( بر ز269/0) زانیبه م ی( و گردشگر422/0) زانی، شاخص اشتغال و درآمد به م7جدول  جیبراساس نتا

 ونیوارد معادله رگرس لیدر تحل هوابست ریبه عنوان متغ بیبه ترتاز شاخص ها  کیباشند. در مراحل بعد هر یم موثر

در  یریپذ ستیو بر ز گریکدیبر  یبعد اقتصاد یشاخص ها ریتاث ریو مس زانیم نهیدر زم ریمس لیشده اند. مُدل تحل

آورده  8 لدر جدو (میمستق ریو غ میمستقو اثر کل)جمع اثر میمستق ریو غ میاثر مستق بیضرا جیو خالصه نتا 2شکل 

 شده است.
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 8جدول 

 محاسبه ضرایب مستقیم و غیرمستقیم در مدل تحلیل مسیر

 ضریب اثر غیر مستقیم ضریب اثر مستقیم شاخص
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، وضعیت 168/0ینه خانوار ، هز513/0، مقدار اثرکل شاخص ها، برای شاخص اشتغال و در آمد 8مطابق جدول 

است. مقدار اثر مستقیم که  315/0و برای شاخص وضعیت گردشگری -035/0ارزش زمین و مسکن ،114/0کشاورزی 

بیان کننده تاثیر شاخص بر زیست پذیری بدون دخالت سایر شاخص هاست، در دو شاخص اشتغال و درآمد و گردشگری 

یم( اندکی متفاوت است و نشان می دهد که این دو شاخص به طور مستقیم با مقدار کل )مجموع اثر مستقیم و غیرمستق

بر زیست پذیری تاثیر دارند. در نتیجه توسعه و بهبود این دو شاخص موجب بهبودی زیست پذیری سکونتگاههای 

 رروستایی می شود. از طرف دیگر سه شاخص هزینه خانوار، وضعیت کشاورزی و ارزش زمین و مسکن اثر مستقیم ب

زیست پذیری ندارند. اما از طریق شاخص های دیگر و به طور غیر مستقیم بر زیست پذیری موثر هستند.  میزان اثر کل 

 در هر سه شاخص پایین و در شاخص ارزش زمین و مسکن پایین و منفی است.

  

 
در زمینه میزان و مسیر تاثیر شاخص های بعد اقتصادی بر یکدیگر و بر زیست پذیری سکونتگاههای مُدل تحلیل مسیر  .2شکل 

 سراشهرستان صومعه

( و پس از آن 422/0) داشته یریپذ ستیرا بر ز ریتاث نیشتریشاخص اشتغال و در آمد ب ر،یمس لیتحل جیبراساس نتا

عد ب یشاخص ها میمستق ریو غ میمستق ریوده است. تاثموثر ب یریپذ ستی( بر ز269/0) زانیبه م یشاخص گردشگر

 075/1 زانیخانوار( به م نهیو هز یکشاورز تیوضع کن،و مس نیزم ارزش ،یگردشگر تیدرآمد، وضع )اشتغال و یاقتصاد

 مقاله به آن پرداخته نشده است. نیاست که در ا یگرید یها ریمربوط به متغ راتیتاث ریسا .باشد یم
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 گیرینتیجه

ترین و در واقع اساسی ترین عامل اثرگذار بر تمام جنبه های زندگی روستاییان علی الخصوص زیست از مهمیکی 

پذیری سکونتگاههای روستایی، عوامل اقتصادی مانند شغل مناسب، درآمد مناسب و کافی، مسکن مناسب و... می باشد. 

اشتغال و درآمد،  یشاخص ها ،یدر بعد اقتصاد یی،روستا یسکونتگاهها یریپذ ستیاساس اصول مربوط به ز این بر

ت. قرار گرفته اس لیو تحل یمورد بررس یگردشگر تیو مسکن و وضع نیارزش زم  ،یکشاورز تیخانوار، وضع یها نهیهز

هرستان ش ییروستا یمورد انتظار سکونتگاهها نیانگیم اب یاقتصاد یریپذ ستیز یتفاوت معنادار یابتدا جهت بررس

نتظار مورد ا نیانگیاز م یاقتصاد یریپذ ستیز زانینشان داد م یجهاستفاده شد. نت یتک نمونه ا  tآزمون  صومعه سرا از

 پایین تر است. -5172/12 زانیبه م

( و پس از آن شاخص اشتغال و 01/12 نیانگیو مسکن )با م نیشاخص ارزش زم یفیدر آمار توص نکهیرغم ا یعل

را به خود  نیانگیم نیتر نیی( پا81/2 نیانگی)با م یو شاخص گردشگر نیانگیم نی( باالتر34/11 نیانگیدرآمد) با م

اشتغال و  شاخص میمستق ریتحت تأث یریپذ ستیز زانینشانگر آن است که م ریمس لیتحل جیند، اما نتاااختصاص داده 

 ،و مسکن نیرزش زما های باشد. اگر چه شاخص( می269/0 زانی)به م ی( و شاخص گردشگر422/0 زانیدرآمد )به م

وثر شهرستان صومعه سرا م ییروستا یسکونتگاهها یریپذ ستیبر ز میبه طور مستق یکشاورز تیخانوار و وضع نهیهز

اهش ک ای شیو بر افزا رگذاردهیاشتغال و درآمد روستاها تاث تیتوانند بر وضع یم میمستق ریبه طور غ انبوده است، ام

 قیطر از یریپذ ستیز زانیبر م میمستق ریرغم تاث یعل یگردشگر تیوضع موثر واقع گردند. شاخص یریپذ ستیز

سکن، و م نیارزش زم شیبا افزا گرید یگردد. از سو یریپذ ستیز شیتواند منجر به افزا یم زیشاخص اشتغال و درآمد ن

ار بوده گذ ریو در آمد تاثخانوار بر اشتغال  نهیدارد. هز یریپذ ستیبر ز یو اثر کاهش افتهیاشتغال و درآمد کاهش  زانیم

 یگرید صخشا یکشاورز تیدارد. وضع ییروستا یسکونتگاهها یریپذ ستیز زانیبر م یشیاثر افزا میمستقغیرو به طور 

وده و اشتغال و درآمد موثر ب زانیبر م میمستق ریاثر نداشته است اما به طور غ یریپذ ستیبر ز میاست که به طور مستق

 باشد.  یموثر م یریپذ ستیبر ز میستقم ریبه طور غ جهیدر نت

و  یپژوهشگران داخل یها افتهیبه دست آمده در  جیآن با نتا سهیبه دست آمده در پژوهش و مقا جیتوجه به نتا با

پژوهش  جیبوده و با نتا یریپذ ستیز یتحقق اهداف کل یتوان اظهار کرد که پژوهش حاضر در راستا یم یخارج

(، 1397و همکاران) نی(، آرو1394و همکاران ) تدوس رانی(، ا1393، بندرآباد و همکار)(1391و همکاران) یخراسان

 لیتحل ،یریپذ ستیاثرگذار بر ز یشاخص ها  یی( که به شناسا1397پور و همکاران) ینقی(، عل1397قراگوزلو و همکار)

در محدوده مورد مطالعه و تعداد شاخص تفاوت  لیبه دست آمده به دل جیآن پرداخته اند، همسو است. اگرچه نتا یابیو ارز

 نیدارند. همچن یبهتر مکان ها گام برم یریپذ ستیبه ز دنیرس یپژوهش ها در راستا نیاما همه ا ستند،ین کسانیها 

 یی(، که به شناسا2018و همکاران) اندای(، ا2015و همکاران) دلی(، ش2010پژوهش حاضر همسو با اهداف پژوهش ونگ)

 ستیبه ز دنیرس یسنجش و مشخص کردن راه ها ،یریذپ ستیاثرگذار بر ز یو مولفه ها یریذپ ستیز یشاخص ها

 باشد. یآن پرداخته اند، م یابیو ارز لیو تحل یریپذ

و با توجه به تاثیر مستقیم دو شاخص اشتغال و درآمد و  انجام شده در پژوهش یها یبا توجه به بررس ت،یدرنها

 ادجیا برایاست  یمورد مطالعه کاف یدر روستاها یریپذ ستیز شیجهت افزا ،وضعیت گردشگری بر زیست پذیری

ا توجه روستاها و ب ییو توانا لیبا توجه به پتانس یرونق گردشگر نهیدر زم ییو متنوع ، راهکارها دیجد یشغل یفرصت ها

 ستیسطح ز لهیوس نیداد تا بدباشند ارائه  یم ریگردشگرپذ ییروستاهها سرا،صومعه  شهرستان  یروستاهااکثر  نکهیبه ا

 .ابدی شیمورد مطالعه افزا یدر روستاها یاقتصاد یریپذ
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https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=194413
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