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ABSTRACT 

Introduction: Rural settlements, as one of the existing geographical spaces, have witnessed many 

changes in recent decades. The source of these changes can be found in various dimensions, among 

which the physical dimension is perceived by residents due to being more tangible than other 

dimensions. Currently, the evolution of human settlements is one of the topics of interest in 

geography. This issue has various and complex dimensions that directly and indirectly affect on the 

quality of life of residents, the level of welfare and sustainability in the rural environment, which is 

the desired results of livability. 

Objectives: The present study seeks to investigate the role of physical changes on the viability of 

rural settlements. 

Methodology: The method of the research is descriptive-analytical and the required information was 

collected through documents (general census, rural guide plan and its review) and field methods 

(rural mayors and heads of households), which was combined and verified after the process of 

making indicators. 

Geographical Context: The statistical population is rural settlements in Lahijan County (23 

villages) and the sample size is 415 people. 

Result and Discussion: To measure physical changes, 5 components of housing, transportation 

changes, public service changes, tourism changes, land use changes in 71 variables, and to measure 

livability, 141 variables and path analysis techniques were used. 

Conclusion: The results show that changes in public service, land use, tourism, transportation and 

housing, respectively, are the most effective to the least effective factors on livability in the study 

area. 
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    چکیده
سکونتگاه های روستایی به عنوان یکی از فضاهای جغرافیایی موجود، در دهه های اخیر شاهد تحوالت بسیاری بووده اسوت. منشوا ایون  مقدمه:

ی به دلیل ملموس بودن بیشتر از سوایر ابعواد توسوا سواکنان در  تحوالت را می توان در ابعاد مختلف جست که در میان این ابعاد بعد کالبد

می شود. در حال حاضر تحول و تغییر در سکونتگاه های انسانی، یکی از موضوعات مورد بحث در علم جغرافیاست. این بحث دارای ابعواد متنوو  

ه و ماندگاری در محیا روستا اثر گوذار بووده کوه هموان و پیچیده ایست که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی ساکنان، سطح رفا

 نتایج مطلوب زیست پذیری است.

 های روستایی می باشد.تحقیق حاضر درصدد بررسی نقش تحوالت کالبدی بر زیست پذیری سکونتگاه :هدف

)سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طرح هاادی و باازنیری ( و و  تحلیلی و  اطالعات مورد نیاز به شیوه اسنادی -روش تحقیق توصیفی روش شناسی:

 )دهیارا  و سرپرستا  خانوارو جمع (وری شده که پس از طی مراحل شاخص سازی تلفیق و تدقیق شده است. میدانی

 نفر می باشد. 415مونه روستاو و حجم ن 23) شهرستا  الهیجا ، جامعه (ماری سکونتیاه های روستایی در شهرستا  الهیجا قلمرو جغرافیایی: 

مولفه مسکن، تحوالت حمل و نقل، تحوالت خدمات عمومی، تحوالت گردشگری، تحوالت تغییور  5جهت سنجش تحوالت کالبدی از : یافته ها

 متغیر و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. 141متغیر و جهت سنجش زیست پذیری از  71کاربری اراضی و 

، تحوالت تغییر کاربری اراضوی، تحووالت گردشوگری، تحووالت حمول و نقول و د به ترتیب تحوالت خدمات عمومیدهنشان می :نتیجه گیری

 تحوالت مسکن موثرترین تا کم اثرترین عامل ها بر زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه بوده اند.

 

ژه  تحوالت کالبدی، زیست پذیری، سکونتگاه های روستایی، الهیجان ها:کلیدوا
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   مقدمه

... وابسته است یطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی وهای انسانی در فضای جغرافیایی به عوامل گوناگونی مانند عوامل محفعالیت
که نقش انسان در این چارچوب تعامل با محیط می باشد. بنابراین فضای جغرافیایی یک مجموعه ای از پدیده هایی است که 

یک نظام خاص در کنار یکدیگر چیده شده اند و تغییر در هر یک از پدیده ها در بهبود و تحول یا ضعیف  ساختار و کارکرد دارند و با
شدن بخش دیگر موثر است. حال از آنجا که انسان همواره در حال تغییر و تحول است ثابت فرض نمودن فضای جغرافیایی غیر 

روستایی در حال تغییر و تحول هستند. تغییر در هر بخش این نظام  ایسکونتگاه هممکن است. بنابراین هر نظام جغرافیایی مانند 
می تواند بر کل نظام تاثیر بگذارد. در حال حاضر این تغییرات قابل بحث و بررسی هستند و محققان بسیاری در محدوده های 

لبته توجه به چنین تحقیقاتی می تواند کالبد می باشند که ا و مختلف به دنبال بررسی اینگونه تغییرات بر محیط، اجتماع، اقتصاد
گردد. بخشی از این تغییرات مرتبط به مباحثی است که بیشتر توسط مردم هت برنامه ریزی و سیاست گذاری راهنمای مناسبی ج

کالبد  عام درک می شود و به این دلیل عوامل بیرونی بیشتر نسبت به عوامل درونی موثر هستند. این بخش از تغییرات که مرتبط با
)روستایی یا شهری( است خود وابسته به ابعاد دیگری چون فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، سکونتگاه ها 

تحول در سیمای فیزیکی روستا مانند تغییر شکل مساکن، مزارع، باغات، معابر، خدمات و ... مدیریتی و حتی تغییرات کالبدی است. 
ن در محیط روستایی درک و قضاوت می شود به همین دلیل بررسی چنین بعدی و تبیین تحوالت آن به طور مستقیم توسط ساکنا

 می تواند نتایجی را حاصل نماید که به کارگیری آنها به طور مستقیم بر سطح رفاه و کیفیت زندگی افراد موثر باشد.
ساکنان و ارتقا کیفیت زندگی آنها وجود دارد  از سوی دیگر یک مفهوم کلی برای توان یک مکان جهت تامین نیازهای زیستی

زیست پذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان برای تامین نیازهای زیستی ساکنان اعم از  که زیست پذیری خوانده می شود.
تگاه مادی و غیر مادی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی توانمندیهای ساکنین است. سکون

بنابراین سکونتگاه زیست پذیر یک  .اهم کننده کیفیت مطلوب زندگی باشدزیست پذیر سکونتگاهی است برای زندگی مناسب و فر
سکونتگاه ایده ال برای زندگی روستاییان، با کیفیت باالی زندگی، سطح رفاه باال، درآمد کافی، سطح مشارکت حداکثری و ... 

انگیزه ادامه زندگی در روستایشان را می دهد. به همین دلیل هرگونه سنجش زیست پذیری می  تصویر می شود که به روستاییان
 -تواند گامی مهم در نگهداشت جمعیت در روستاها ایفا نماید. زیست پذیری دارای پنج بعد محیطی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی

 وس ترین آنهاست .نهادی و بعد کالبدی است که بعد کالبدی ملم-فرهنگی، بعد مدیریتی
نتایج یکسانی را در محیط های روستایی دنبال می نمایند زیست پذیری  وبر اساس آنچه گفته شد مشخص است تحوالت کالبدی 

در روستاهای مختلف می تواند به ارائه  ارتباط این دو عامل موثربررسی  واست و آن ارتقاء کیفیت زندگی و باال بردن سطح رفاه 
اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط تحوالت کالبدی و زیست پذیری در بردی در برنامه ریزی عرصه روستایی منجر شود. راهکارهای کار

این واقعیت است که امروزه مبحث زیست پذیری به دلیل تهدیدهای موجود برای کیفیت زندگی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و 
یست پذیری و به طور غیر مستقیم بر توسعه اثرگذار باشند و موجبات رضایت یا تحوالت کالبدی می توانند به طور مستقیم بر ز

بررسی و تبیین تحوالت کالبدی و یافتن نقش آن در میزان همچنین می توان ادعا نمود نارضایتی ساکنان روستایی را فراهم آورند. 
ه تحوالت در سطح رفاه و کیفیت زندگی ساکنان روستایی می تواند معیاری برای سنجش اثر اینگون سکونتگاه هایزیست پذیری 

تاثیر تحوالت کالبدی بر زیست پذیری پژوهشگر درصدد پاسخگویی به این سئوال کلی است که  شود. به همین دلیلروستا 
 روستایی در دو دهه اخیر چگونه بوده است؟ پاسخ این پرسش می تواند مثبت، منفی و یا حتی بی اثر باشد. هایسکونتگاه

 که در ادامه به تعدادی اشاره خواهد شد.نموده اند تحقیق تحوالت کالبدی و زیست پذیری زمینه  در خارچ و داخل کشور درحققانی م

( در پژوهش خود با عنوان زیست پذیری و کاربری اراضی محیطی با استفاده از چالش های محلی چارچوبی را 2003) 1ورگونست
یی آسپینگه در سوئد معرفی نمود. در این چارچوب زیست پذیری حاصل تعامل پنج عامل برای زیست پذیری در ناحیه روستا

ساکنان محلی، زندگی اجتماعی، سطح خدمات، اقتصاد محلی و مکان فیزیکی است. در مورد ساکنان محلی تعداد، ساختار جمعیت 
دمات به ارتباطات، مدارس، خانه ها برای شناسی و شیوه زندگی در بین سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند. سطح خ

سالمندان و فروشگاه ها اشاره دارد. اقتصاد محلی نشان دهنده توان محلی برای ایجاد اشتغال و درآمد و در نهایت مکان فیزیکی 
رای تشریح کننده چشم انداز و ساختمان های ناحیه است. هدف وی درک نقش محیط در زیست پذیری بوده و وی معتقد است ب
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یادگیری باید از اصول زیست پذیری مثل زمین به عنوان ساختار نهادی استفاده نمود و تاثیر مثبت آن را در زندگی اجتماعی و 
 .محلی و اقتصاد پیگیری نمود و آنچه در این مسیر مهم است سیاست های توسعه ای مشارکتی است

ب شاخص توسعه برای برنامه ریزی حمل و نقل پایدار و زیست پذیر، ( در کتاب خود با عنوان اندازه گیری مناس2011) 1 لیتمان
یک راهنما برای استفاده شاخص های پایداری و زیست پذیری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل تنظیم نموده است. وی پایداری 

ی پردازد. به عقیده وی پایداری و زیست پذیری را تعریف و به بحث شاخص های پایداری در برنامه ریزی و ارزیابی حمل و نقل م
تعادل اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است و زیست پذیری مجموعه ای از اهداف پایداری است که اعضای جامعه را 

 .به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و در واقع هر دو یک موضوع را با دو دیدگاه و اولویت تقریباً متفاوت بیان می کنند
( در کتابی با عنوان زیست پذیری در حمل و نقل، هدف اصلی خود را نشان دادن چگونگی آمیخته شدن 2011) 2و همکارانرو 

اصول زیست پذیری با برنامه های حمل و نقل، برنامه ریزی، طراحی پروژه می دانند. آنها به طور عمده به بررسی برنامه های 
اعی را بهبود بخشد، عملکرد زیست محیطی را افزایش دهد، بسیاری از مطالعات حمل و نقل که می تواند کیفیت زندگی اجتم

موردی و مسائل عملیاتی را از طریق رویکرد شبکه و سیستم چند منظوره حل کند، استفاده بهتر از زمین را رواج دهد می پردازند. 
ارتقاء مسکن  -2گزینه های حمل و نقل بیشتر،  -1آنها شش اصل زیست پذیری را به عنوان اصول پایه انتخاب نمودند که شامل 

-6سیاستهای هماهنگ و سرمایه گذاری، -5پشتیبانی جوامع موجود،  -4افزایش رقابت اقتصادی، -3متعادل و مقرون به صرفه،
 .ارزش دادن به جوامع و محالت می باشند

 کـه باورنـد این رای معیشت و زیست پذیری، بردر مقاله ای با عنوان راه های روستایی پایدار ب (2012)  3همکاران و فیض
حیـات  آب، )زمـین،طبیعـی سرمایه های نظیر مختلفی روسـتایی فاکتورهای یسکونتگاه ها پـذیریزیسـت میزان بـرای سنجش

 به سترسید و هایگروه در عضویت افراد، اعتمـاد میان حـس )وجود اجتماعی، طبیعــی( منــابع و زیســتی تنــوع وحــش،
 سـرپناه، ونقـل، حمـل نظیـر هـاییکار(، فیزیکــی)زیرساخت انجام جهت و توانایی دانش )مهارت، نهادهـای اجتمـاعی(، انسانی

 . گیرد قرار نظر مد بایستیمی سیاسی وبازنشستگی(  هایو مستمری درآمـد و اعتبـار انـداز،پـس میـزان)مـالی و ارتباطات(، انـرژی
-وچک امریکا پرداخته می گوید برخی( به مطالعه موردی بر حمل و نقل و زیست پذیری در روستاها و شهرهای ک2012)  4بری

مطالعه موردی در شهرهای کوچک و  12ها معتقدند زیست پذیری یک مفهوم بیگانه با مناطق روستایی است. وی در مقاله خود 
دیل شده اند را بررسی می کند. برخی از این نواحی با تهدیدات مخربی چون مناطق روستایی کشور که به جوامع زیست پذیر تب

کاهش اشتغال و جمعیت، از بین رفتن زمینهای کشاورزی و منابع مواجه بوده اند و رهبران آنان با ایجاد مشارکت و برنامه ریزی 
د شیوه مشترک زندگی برای ساکنان و محرومان صحیح توانسته اند به رشد اقتصادی، حفاظت از زمین، سود رساندن به مردم، ایجا

دست یابند و در این مسیر سیاستگذاران گامهای مهمی برای حمایت از هماهنگی برنامه های حمل و نقل، مسکن، محیط زیست و 
 کشاورزی برداشته و مردم را به مشارکت تشویق نمودند. 

سیدن به زیست پذیری بر اساس حی اسکلت خیابان ها برای ر( در پژوهشی با عنوان اندازه گیری طرا2014) 5ولگار هاروی
ها و روش ها می نویسد برای بهبود بخشیدن به زیست پذیری در محیط های ساخته شده، برنامه ریزان و طراحان باید درک داده

می دهند و بی شک یکی از  دقیقی از کیفیت خیابان ها داشته باشند.خیابان ها فضاهای عمومی گسترده ای را در اختیار مردم قرار
 عوامل مهم برای رسیدن به زیست پذیری هستندکه می توانند با توجه به عملکردشان ارزیابی شوند. 

تلفیق عواملی زیست پذیر ( در مقاله ای با عنوان حمل و نقل زیست پذیر اظهار می دارد الزمه محیطی 1387) حیدری بیگوند
وری زمین جهت تضمین توسعه متناسب با نیازهای انسانیست. هدف وی در این مقاله نشان چون حمل و نقل و برنامه ریزی بهره 

دادن اهمیت توجه به سیستم نقلیه ای و شیوه برنامه ریزی ترابری جهت ارائه خدمات نقلیه کارآمدتر و متناسب با نیاز جامعه زیست 
 .پذیر است

( می زیباکنار حوزه :موردی مطالعه گیالن) ساحلی روستاهای فضایی  لبدیکا ( در مقاله خود با عنوان تحول1392) امیر انتخابی
 خانه احداث برای زمین فروش قابل قطعات به آنها تبدیل و زراعی اراضی کاربری تغییر به روستاها ساکنین روزافزون گرایشنویسد 
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 کالبدی بافت تحول روستایی، انداز چشم تغییر به ناحیه، روستاهای فرهنگی  اجتماعی بافت تغییر ضمن فرایند، این است.  دوم های

 .تاس انجامیده روستاها کارکردی  ساختاری تغییر و
کالبدی  توسعه الگوی تدوین گیالن به منظور استان روستایی سکونتگاههای کالبدی ( در مقاله خود با عنوان تحوالت1392) آمار

 برابر در پذیری آسیب اخیر، سال سی طی در شهری نقاط درصد 40 افزایش و کشاورزی اراضی درصدی 30 کاهشاظهار می دارد 

 استان کالبدی چالشهای ترین عمده از کارکردی وابستگی در ضعف و روستایی سکونتگاههای کارکرد در تغییر طبیعی، حوادث

 فقدان است، گرفته امانج روستایی نواحی در کالبدی توسعه تحقق برای اخیر دهه سه در که توجهی قابل تالش وجود ا. باست

 .است بوده استان این در کالبدی توسعه مناسب الگوی تدوین مانع استراتژیک ریزی برنامه
سازی مسکن روستایی در زیست پذیری روستاها )مطالعه موردی نقش مقاوم( در پژوهش خود با عنوان 1393) لطفی مهروئیه
دهستان مهروئیه شده و دارای تأثیراتی همچون افزایش در اء زیست پذیری سازی سبب ارتقمقاومه( اظهار می دارد دهستان مهروئی

جلوگیری از مهاجرت به شهرها و احداث مسکن مهندسی ساز با متراژهای محدود برای خانوارهای  ،تمایل به ماندگاری در روستا
بینی از پیش نیت جانی در زمان حوادث غیرقابلایجاد آرامش روحی روانی، ارتقاء سطح اجتماعی، ارتقاء امبوده است. همچنین  روستایی

. عالوه بر آن، امکان افزایش ارزش افزوده دارایی شخصی روستاییان، بیان شده استسازی تأثیر اجرای مقاومبه عنوان جمله زلزله و ... 
برای افراد ساکن در روستا، تغییر  مندی روستاییان، ایجاد اشتغالها، رضایتامکان افزایش همدلی و رشد استعدادهای اعضای خانواده

 مفید ذکر شده در این پژوهش می باشد.... از جمله دیگر موارد از بافت فرسوده به معماری نوین وچهره روستا 
ای با عنوان تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری)مطالعه موردی بافت فرسوده ( در مقاله1394) همکاران شماعی و
زیر شاخص های مدیریتی سهم بیشتری در تاثیر گذاری بر میزان زیست پذیری بافت فرسوده شهری داشته سد مینوی شهر زنجان(

و شاخص های اجتماعی بیشترین مقدار همبستگی را دارد به عبارتی زیست پذیری به تحوالت و توسعه مناسبات اجتماعی بسیار 
عی در میان سایر عوامل به طور مستقیم بیشترین اثر را بر زیست وابسته است و چنانکه تحلیل مسیر نشان می دهد شاخص اجتما

 .پذیری داشته است
 ( در مقاله خود با عنوان ارزیابی قابلیت های زیست پذیری بافت فرسوده و راهبردهای تقویت آن1394) حیدری و همکاران

قوت و فرصت های زیست پذیری از پتانسیل  شهر زنجان از نظر نقاط )مطالعه موردی بافت فرسوده شهر زنجان( اظهار می دارند
باالیی برخوردار بوده و استراتژی تهاجمی به عنوان اولویت دارترین راهبرد جهت مداخله در زیست پذیری بافت فرسوده تعیین 

 .گشته است
 روستایی اه هایسکونتگ کارکردی کالبدی تحوالت در گردشگری ( در مقاله خود با عنوان نقش1395) جعفری و حانمی شاه خالی

خانه های دوم،  گسترش ، گردشگری تأثیر مهمترینالهیجان( اظهار می دارند  شهرستان مرکزی بخش روستاهای موردی: )مطالعه
تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به مسکونی و تجاری، کاهش فعالیت های کشاورزی، رونق فعالیت گردشگری و ایجاد فعالیت های 

ش خدمات ، احداث سازه های مرتبط به گردشگری و رونق فعالیت های خدماتی بوده است و از میان روستاهای اقتصادی جدید در بخ
 مورد مطالعه روستای شیخابر بیشترین و روستای سرچشمه کمترین میزان تحوالت کالبدی و کارکردی را داشته اند.

آن با هدف  بر مؤثر عوامل و یزد شهر فضایی -کالبدی ساختار ( در مقاله خود با عنوان تحوالت1396) منتظری و همکاران
ابتدا عوامل طبیعی به خصوص شرایط اقلیمی از جمله تاثیرگذارترین می نویسند شناسایی عوامل موثر بر ساختار کالبدی فضایی 

ریان های حاکم عوامل بر نحوه رشد و توسعه شهر بوده، اما در دوره بعدی عوامل اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و به خصوص ج
 .فضایی داشته اند -فکری تاثیر بسزایی در تغییرات ساختار کالبدی

 )مطالعه روستایی مسکن و سکونت کارکردی ساختاری تحوالت ( در مقاله خود با عنوان تبیین1397) قاسمی سیانی و همکاران

الگوی  انسانی، تسلط سرمایه بهبود شهری، گفرهن نفوذ اثر در اصفهان( اظهار می دارند شهرستان جلگه و رود بن بخش :موردی
 شیوه که است شده تبدیل شهری شبه ای شیوه به و تغییر یافته روستایی مناطق در سکونت شیوه طلبی، رفاه و زیستی فضابندی

 .است شده ظاهر روستایی نواحی در کالبدی و اقتصادی ابعاد اجتماعی در سکونت
زمانی  دورۀ طی کاشان شهر پیرامون روستاهای فضایی کالبدی تحول د با عنوان روند( در مقاله خو1397) صادقی و همکاران

 فرایند افزا در بره صورت به اقتصادی و اجتماعی ، اکولوژی محیطی نیروهای مختلف با ابعاد و عواملمی نویسد  1395-1355

 تغییرات ازجمله ، مختلف های عرصه در ها رگونیدگ این پیامدهای که طوری بوده اند. به اثرگذر ناحیه های سکونتگاه دگرگونی

 و صنعتی واحدهای گسترش کشاورزی، فعالیت های تغییر کاربری اراضی، محدودیت فناوری، از گیری بهره اکولوژیک، محیطی
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 اما شده، شهری روستایی توسعۀ موجب ها عرصه بعضی در هر چند این پیامدها است ردیابی قابل اجتماعی رفتار الگوهای در تغییر

 ت.فضایی به همراه داشته اس -تعارضاتی در عرصه های کالبدی
همانگونه که در تحقیقات دیده شده است محققان به دنبال شناسایی عوامل و شاخص های موثر در کاربری اراضی، حمل و نقل، 

ه اند که کامالً در راستای تحقیق حاضر مسکن روستایی، گردشگری در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و تدوین الگوی توسعه کالبدی بود
 عمومی، گردشگری و تغییر کاربری می سنجد، می باشد.که تحوالت کالبدی را تحت تاثیر تحوالت مسکن، حمل و نقل، خدمات 

حیط درونی جاری در م روندهای و نیروها تاثیر تنها تحت  نه روستایی، های سکونتگاه ازجمله فضایی، نظام هرالزم به ذکر است 
 بیرونی و درونی تاثیر می پذیرد. اینگونه تعامل نیروهای مختلف های بیرونی نیز به شیوه روندهای و نیروها از ضمناً  بلکه است؛ خود

که مجموعه عوامل و  (.307: 1388)سعیدی و حسینی حاصل،  حاکم بر تمام انواع نظام ها به شمار می رود های قانونمندی از
 -در مقیاس محلی، ناحیه ای و جهانی را دربرمی گیرد و در تعاملی پویا، بسترساز دگرگونی نظام های مکانینیروهای دخالت کننده 
ند. بنابراین این تعامل مبتنی بر اثرگذاری متقابل فقط بر شالوده های متناسب محیطی، به تحول دلخواه و وفضایی به شمار می ر

ونتگاهی در فرایند یک تعامل پویا از نیروهای گوناگون اثرگذار در روند زمان، هدفمند رهنمون می شود. بدین سان، نظام های سک
عالوه بر آن عوامل و نیروهای درونی و بیرونی، هریک در بستر زمان به شکلی در  (.355: 1390)سعیدی،  رنگ و شکل می گیرند

تیکه این گونه دگرگونی ها به نحو بارزی در روند تحوالت سکونتگاه های روستایی پیرامون شهرها تاثیر گذاشته است؛ به صور
فضایی این عرصه های زیستی تجلی یافته است. این نیروها، مجموعه عوامل و نیروهای دخالت کننده در قیاس  -ساختار کالبدی

الگوی  ین،زم کاربری به ویژه روستاها کالبدی ساختار (.9: 1385)صدوق و سعیدی،  محلی، ناحیه ای و جهانی را در بر می گیرد
 نوع برنامه ریزی این چند بعدی فرایند بر همگی بین مکانی، نظام روابط و اکولوژیک قابلیت های و محدودیت ها زمین، مالکیت

 کالبدی توسعه در سیاست های راهبردی تبیین برای منطقه ایی و زیربنایی اجتماعی،اقتصادی، محیطی، بعد پنج حداقل دارد. تأکید

 (.227: 1390، ارانمکهو  ری)افتخا  است الزم
برنامه ریزیها جهت ساختار کالبدی روستاها بدون مدنظر قرار گرفتن اصل زیست پذیری به رفاه نسبی ساکنین نخواهد انجامید. 
پس الزم است درک درستی از زیست پذیری و سکونتگاه زیست پذیر داشته باشیم. زیست پذیری مفهومی است که در طول سالها 

ه است و اغلب برای توصیف اعمالی که در جهت بهبود کیفیت زندگی اجتماعی همگام با حمایت از اهداف پایداری است تکامل یافت
استفاده می شود. زیست پذیری شامل مسائل چندبعدی با طراحی جامعه مانند کاربری زمین، حفاظت و ارتقاء محیط زیست، تحرک 

(. زیست پذیری به شرایط زندگی در یک مکان Rue et al., 2011: 2) اشدو دسترسی، بهداشت عمومی و رفاه اقتصادی می ب
اشاره دارد و نشاندهنده درک مردم از مناسب بودن یا نبودن یک مکان برای زندگی در آن است. اگرچه تفسیر زیست پذیری در 

زندگی مفهوم آن را می رسانند.  مکان ها و زمان های مختلف متفاوت است اما واژه هایی چون کیفیت زندگی، رفاه، رضایت از
معتقد است زیست پذیری یک ویژگی ذاتی محیطی نبوده و کیفی است اما عملکرد آن به تعامل ویژگی های محیطی و  1پاسیون

زیست پذیری را معادل واژه قابل سکونت و کیفیت زندگی در کشور دانسته و استدالل می کند  2شخصی وابسته است. وینهوون
زیست پذیری را به شدت با سالمتی  3مقررات و الزامات مطابق با نیازها و ظرفیت های ساکنان است. اداره آمار استرالیادرجه ای از 

مرتبط و گاهی مترادف می داند و همچنین جهت توصیف احساس جمعی ساکنان نسبت به برآورده شدن خواسته ها و نیازها 
سیستم انسان، محیط زندگی است بنابراین کیفیت ارتباط بین انسان ها و محیط معتقد است اکو 4استفاده می نماید. ام وندورست

زندگی آنها به عنوان زیست پذیری شناخته می شود. اگر بتوان ساکنان را در قلمرو خود که یک فضای باز و خارج از منزل است 
کند به عبارت دیگر وی معتقد است زیست کنترل نمود، محله می تواند به عنوان یک اکوسیستم عمل نماید و خودش را تقویت 

پذیری نشان دهنده کل دستاوردهایی است که در دسترس یک فرد یا مجموعه ای از افراد در یک مکان خاص قرار می گیرد و 
 (. U Pandey et al, 2013: 374-375) منجر به رضایت فرد از زندگی روزمره می شود

یری پیچیده و شامل بسیاری از جنبه های زندگی است. چگونه مکانی که در آن سکونتگاه زیست پذیر چیست؟ مفهوم زیست پذ
زندگی می کنیم راحت و لذت بخش می شود؟ برای بسیاری از ساکنان، زیست پذیری شامل کیفیت متنوع مانند محیط سالم، 
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مسکن، کیفیت مدارس و  محافظت در برابر بالیای طبیعی، عدم وجود جرم و جنایت، ایجاد فرصت های شغلی، کاهش قیمت
خدمات عمومی است اما شرایط اقتصادی و اجتماعی تنها عوامل منجر به زیست پذیری نیستند. شرایط فیزیکی یک مکان به طرز 
قابل توجهی در زیست پذیری آن موثر است. عواملی مانند کیفیت فضاهای عمومی، سیستم های دسترسی پیاده و دسترسی به 

که معابر، دسترسی راحت به پارکها و فضاهای تفریحی، مدارس، کتابخانه ها، مغازه ها و خدمات محلی، دوچرخه، اتصال به شب
سیستم های حمل و نقل که به ما اجازه میدهد به راحتی حرکت کنیم. محیط های مسکونی یه امنیت و راحتی نیاز دارند و باید به 

کودکان خردسال، نوجوانان، افراد مسن، معلول، افراد مجرد و خانواده را گونه ای طراحی شوند که نیاز گروههای مختلف از جمله 
فراهم نماید. یک مکان زیست پذیر به محیط طبیعی احترام می گذارد و با کیفیت چشم انداز و تاریخ آن مکان به ساخت و ساز می 

(. Southworth, 2011: 344-345) گی است پردازد. حفاظت از خطراتی مانند زلزله، رانش زمین، سونامی، سیل، آتش الزمه زند
سکونتگاه زیست پذیر سکونتگاهی است که دارای مسکن مناسب و مقرون به صرفه، خصوصیات و خدمات حمایتی جامعه، گزینه 

 Kochera et) های تحرک کافی که استقالل شخصی و مشارکت ساکنان در زندگی مدنی و اجتماعی را تسهیل می کند می باشد

al., 2005: 4.) 

 ژوهشروش پ
تحلیلی و روش اجرا از نوع تحقیقات پژوهشی  -است. روش تحقیق توصیفی حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی تحقیق

است. در بررسی و شناخت وضع موجود از روش توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از روش تحلیلی بهره 
ویژگی کالبدی در محدوده  71مولفه و  5پس از مطالعه پیشینه تحقیق و بررسی های میدانی  برده شده است. در تحقیق حاضر

مورد مطالعه شناسایی شده و در راستای گردآوری اطالعات مورد نیاز از دو شیوه اسنادی و میدانی استفاده شده است. در مطالعات 
در مطالعات میدانی بازنگری طرح هادی روستایی و تایی و طرح هادی روس ،اسنادی از اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن

روستای مورد  23از طریق مشاهده عینی و به کمک ابزار پرسشنامه و به شیوه مصاحبه، اطالعات مورد نیاز از دهیاران محترم 
انوار می باشد که بر خ 8132مطالعه و سرپرستان خانوار جمع آوری شده است. مجموع تعداد خانوار در روستاهای مورد مطالعه 

سرپرست  415پرسشنامه، از  10نمونه انتخاب شود ولی با لحاظ نمودن حداقل تعداد  367اساس فرمول کوکران می بایست تعداد 
خانوار به صورت تصادفی جهت جمع آوری اطالعات پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش روایی پرسش نامه از مطالعات 

و استادان متخصص در زمینه مطالعات روستایی و جهت سنجش پایایی پرسش نامه ها از روش آلفای  پیشین و تایید خبرگان
( استفاده شد. پس از جمع آوری داده های مورد نیاز و طی مراحل شاخص سازی ، نمرات 78/0کرونباخ با تاکید بر همسانی درونی)

ی و بازنگری آن استخراج و میزان تغییرات و درصد تغییرات . سپس تحوالت هر شاخص را از اسناد طرح هادهر شاخص بدست آمد
را برای هر شاخص بدست آورده و اطالعات درصد تغییرات در شاخص هایی که تحوالت داشته اند به جای عدد آن شاخص در 

زیست پذیری  تکنینک مورد استفاده جهت مشخص نمودن موثرترین و کم اثرترین عامل برآماری استفاده شده است. تحلیل های 
 تحلیل مسیر می باشد که در آن به کمک محاسبه  اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثرتر شناسایی شده اند. 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
سکونتگاه  185روستایی در شهرستان الهیجان می باشد. این شهرستان دارای  سکونتگاه هایقلمرو جغرافیایی تحقیق حاضر 

دهستان با نام های آهندان، بازکیاگوراب، رودبنه، شیرجوپشت، لفمجان، لیالستان و لیل  7مرکزی و  و خش رودبنهروستایی در دو ب
 خانوار در این محدوده ساکن هستند 22658زن( و  30721مرد و  32304) نفر 63025،  1395می باشد. بر اساس سرشماری سال 

، روستاهایی از شهرستان اطالعات مورد نیازب جامعه نمونه با توجه به برای انتخا .(1395)سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 
سکونتگاه روستایی بوده است. دلیل  23که شامل  بوده اند انتخاب شده اند طرح هادی بازنگریو  الهیجان که دارای طرح هادی

رستان الهیجان طرح هادی تنها این انتخاب بررسی تحوالت بوده که نیازمند بررسی های زمان دار است و در روستاهای شه
 شیوه انتخاب روستاها تمام شماری بوده است. سندی است که بررسی های کالبدی را در دو بازه زمانی بررسی نموده است. 
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 روستایی مورد مطالعه در شهرستان الهیجان سکونتگاه هایموقعیت قرارگیری  .1شکل 

  ها و بحثیافته
مسـکن، حمـل و نقـل، خـدمات ، گـروه  5متغیر در  71تحوالت کالبدی بر زیست پذیری،  جهت بررسی نقش حاضر تحقیقدر 

جهت بررسی زیسـت  ر ابعاد محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نهادیمتغیر د 70و  از بعد کالبدی گردشگری و تغییر کاربری
کل و مقایسه آن با مولفـه هـای بعـد کالبـدی ت آوردن عدد زیست پذیری سبررسی این ابعاد بدعلت آورده شده است.  پذیری کل
متغیر مربوط به بعد کالبدی از دو منبع اسنادی و میدانی جمع آوری شده اند. اطالعات اسنادی به  71اطالعات مورد نیاز  بوده است.

ر( و متغیـ 40بازنگری طـرح هـادی روسـتایی )طرح هادی روستایی و کمک چک لیست و از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و 
نفـر در جمـع آوری  415در مجمـوع  متغیر( پرسش شده اسـت.  31) اطالعات میدانی از دهیاران محترم روستا و سرپرستان خانوار

 در جدول زیر آورده شده است.  آنهامشخصات اطالعات پرسشنامه ای کمک کرده اند که 
 

 1 جدول
 اطالعات توصیفی پاسخگویان

جهت استفاده این داده ها در تحلیل های بعدی نیاز است مراحل شاخص متغیر(  71) پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز 
تبدیل  -3طریق تقسیم آنها به مخرج مناسب؛ تبدیل متغیر به شاخص از  -2تعیین متغیرها؛  -1سازی طی شود. این مراحل شامل 

تعیین وزن برای شاخص ها  -5رفع اختالف مقیاس شاخص ها با استفاده از یک روش مناسب؛  -4شاخص های منفی به مثبت؛ 

 درصد فراوانی متغیر اخصش      درصد  فراوانی متغیر شاخص

 جنسیت
 74 307 مرد

 تحصیالت

 5/60 251 زیر دیپلم

 6/24 102 دیپلم 26 108 زن

 سن

 9/9 41 کاردانی 7/7 32 سال 30کمتر از 

 3/4 18 کارشناسی 3/18 76 39-30

 7/0 3 کارشناسی ارشد و باالتر 7/27 115 49-40

59-50 99 9/23 

 شغل

 1/51 212 کشاورزی
 9/16 70 صنعت

 4/22 93 سال و بیشتر 60
 4/22 93 خدمات
 2/4 40 سایر
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محاسبه  -7اعمال وزن در شاخص های رفع اختالف مقیاس شده و  -6به منظور به حداقل رساندن واریانس بین شاخص ها؛ 
  . بوده است کیبیشاخص تر

 2جدول 
 محاسبه نمره زیست پذیری زیر شاخص های مورد بررسی در روستاهای مورد مطالعه

مولفه
ف 

ردی
 

 نمره متغیر

مولفه
ف 

ردی
 

 نمره متغیر

ن
سک

م
 

 52/4 تعداد واحدهای مسکونی 1

ی
ت عموم

خدما
 

 14/3 تلفن 37

 80/3 فاضالب 38 75/1 مساحت کاربری مسکونی 2

 73/2 اینترنت 39 15/3 د استفاده مصالح مور 3

 05/2 میزان رضایت ساکنان از امکانات و تسهیالت بافت 40 25/3 کیفیت مسکن 4

 54/2 دسترسی مناسب به خدمات عمومی و امکانات 41 27/3 تراکم ساختمان 5

 83/2 کیفیت تاسیسات آب رسانی  42 27/3 استحکام بنای ساختمان  6

 28/3 کیفیت تاسیسات فاضالب 43 68/2 کیفیت مسکن  7

 21/3 کیفیت تاسیسات برق رسانی 44 38/2 کیفیت مصالح  8

 68/3 کیفیت تاسیسات تلفن 45 24/2 ایمنی واحدهای مسکونی 9

 87/4 کیفیت تاسیسات گاز رسانی 46 38/2 در دسترس بودن مسکن با کیفیت خوب  10

 01/2 ت دسترسی به کاربریهای تجاریکیفی 47 02/2 تسهیالت مسکن 11

حمل و نقل 
 

 95/1 کیفیت دسترسی به کاربریهای آموزشی 48 22/1 برخورداری از وسیله نقلیه 12

 00/2 دسترسی به کاربریهای تسهیالت ورزشی 49 08/2 نوع وسیله نقلیه 13

 09/2 کیفیت دسترسی به خدمات بهداشتی  50 70/1 تعداد وسایل نقلیه 14

 71/1 دسترسی به مراکز تفریحی 51 69/2 کیفیت شبکه های ارتباطی 15

 94/1 دسترسی به پمپ بنزین و پمپ گاز 52 75/2 نوع راه آبادی 16

 07/3 کیفیت دسترسی به خدمات مورد نیاز 53 61/2 دسترسی به شهر 17

 60/3 روزمرهکیفیت دسترسی به نیازهای  54 70/2 سلسله مراتب مناسب معابر 18

 64/3 وجود سطل زباله در روستا 55 32/2 مقرون به صرفه بودن ارتباطات 19

 89/2 دسترسی به خدمات عمومی 20

ی
شگر

گرد
 

 86/0 منابع و جاذبه های گردشگری 56

 38/1 وجود بافت های با ارزش 57 40/2 کیفیت حمل و نقل  21

 36/0 هتل 58 98/2 دسترسی به وسایل نقلیه عمومی  22

 15/0 مهمانسرا 59 83/2 قیمت حمل و نقل عمومی  23

 79/0 خانه اجاره ای 60 59/3 کیفیت دسترسی به شهر 24

 36/0 رستوران 61 98/2 کیفیت دسترسی به بافت روستا 25

 16/1 قهوه خانه  62 17/4 کیفیت دسترسی به مرکز محله 26

 12/1 تعداد خانه های دوم 63 03/3 روشنایی مناسب معابر 27

ی
ت عموم

خدما
 

 14/2 وجود ابنیه با معماری خاص 64 94/1 دسترسی به کاربری تجاری 28

29 
 دسترسی به کاربری آموزشی

34/1 

ارتباط و اتصال مناسب بین بخش های مختلف  65
 25/3 بافت

 12/1 دسترسی به کاربری درمانی 30

ی
ض

ی ارا
تغییر کاربر

 18/1 بری زراعیمساحت کار 66 

 10/1 مساحت کاربری باغی 67 11/1 دسترسی به کاربری ورزشی 31

 96/1 مساحت کاربری مسکونی 68 15/1 دسترسی به کاربری مذهبی 32

 26/1 قیمت کاربری زراعی 69 77/2 آب آشامیدنی 33

 15/1 قیمت کاربری باغی 70 18/3 آب کشاورزی 34

 15/1 کاربری مسکونیقیمت  71 68/3 برق 35

    80/3 گاز 36
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 28) ، خدماتزیر شاخص( 16) ، حمل و نقلزیر شاخص(  11) مسکنشاخص  5جهت بررسی تحوالت الزم است تحوالت  حال
از اطالعات موجود در طرح هادی و طرح هادی  زیر شاخص( 6) و تغییر کاربری زیر شاخص( 10) ، گردشگریزیر شاخص(

طرح هادی و بازنگری آن به عنوان سند جهت جمع آوری اطالعات مربوط به . شودمورد مطالعه استخراج بازنگری روستاهای 
بدلیل حجم سپس  میزان تغییرات و درصد تغییرات برای هر شاخص محاسبه شده است. تحوالت مورد استفاده قرار گرفته است. 

 در قالب جدول زیر آمده است.م گیر داشته اند تحوالت چشباالی اطالعات تنها درصد تغییرات زیرشاخص هایی که 
 

 3جدول 
 )درصد تغییرات(در روستاهای مورد مطالعه  های کالبدی بررسی تحوالت شاخص

شاخص تحوالت کالبدی شامل تحوالت مسکن، حمل و نقل، خدمات ،  5اده های پس از آماده سازی اطالعات مورد نیاز شامل د
از روش تحلیل مسیر  روستایی سکونتگاه هایجهت بررسی نقش تحوالت کالبدی بر زیست پذیری ، گردشگری و تغییر کاربری

 استفاده شده است. 
)مراحل دوم تا ششم(  اول( و اثر های متقابل)مرحله  بر زیست پذیری آزمونبررسی اثر هر یک از شاخص های مورد با هدف 

شاخص تحوالت مسکن، تحوالت  5اول زیست پذیری به عنوان متغیر وابسته و  گامبار تکرار گردد . در  6الزم است این آزمون 

                                                 
 خطوط تیره در این جدول به معنی مبهم بودن معادله ریاضی است. 1 

 آبادی ردیف

 مسکن
حمل 

 و نقل

خدمات 

 عمومی
 کاربری اراضی گردشگری

ی 
ها

حد
 وا

داد
تع

ی
کون

مس
 

ی 
ربر

 کا
ت

اح
مس

ی
کون

مس
ان 
تم

اخ
 س

کم
ترا

یه 
نقل

ل 
سای

د و
عدا

ت
 

ی
جار

ت
ی 
ه ا

جار
ه ا

خان
 

انه
 خ

وه
قه

 

وم
ه د

خان
 

ی
راع

ز
 

ی
اغ

ب
ی 

کون
مس

ی 
راع

ت ز
یم

ق
 

ی
اغ

ت ب
یم

ق
ی 

کون
مس

ت 
یم

ق
 

 100 40 100 9/4 -7/76 -90 7/66 60 25 40 4 -3/4 9/4 6/9 پهمدان 1

 100 100 7/66 6/8 -56 -2/93 6/40 0 0 4/19 5/13 -8/2 7/8 9/11 بارکوسرا 2

 100 40 40 9/4 -5/25 -1/39 50 7/66 0 8/30 6/23 -12 9/4 2/19 باالمحله ناصرکیاده 3

 7/66 100 7/66 37 -3/85 -2/95 3/5 0 25 7/66 8/11 2/6 2/37 2/29 حسن بکنده 4

 100 60 9/42 6 -75 -100 9/42 3/33 0 3/33 6/17 -9/2 2/6 3/9 آهندان 5

 50 9/42 50 5 -7/66 -99 6/78 25 9/42 15 6/7 -2/4 5 6/9 کوه بنه 6

 75 50 40 7/9 -6/42 -2/56 9/42 20 25 9/26 5/15 -9/13 6/9 3/27 لیالمان 7

 3/33 100 50 2/28 -75 -8/88 200 100 110 6/84 1/13 7/0 6/28 8/27 سوخته کوه 8

 7/66 -3/83 7/46 9/16 -6/82 -2/92 20 0 200 4/21 5/11 5/2 6/16 8/13 دهسر 9

 5/87 7/41 40 7/7 -2/90 -1/81 1/194 7/66 4/36 6/21 5/28 -6/0 8/7 4/8 الشیدان حکومتی 10

 50 4/71 75 -8/1 -2/83 -4/93 900 5/37 8/81 7/18 6/23 -1/0 4 1/4 بازکیاگوراب 11

 7/66 20 3/114 1/11 -9/70 -4/64 0 260 0 4/44 4/26 -9/4 2/11 9/16 باالمحله پاشاکی 12

 50 40 100 8/32 -3/89 -6/92 0 75 1- 25 4/28 5/7 9/32 7/23 پایین محله پاشاکی 13

 100 7/16 50 11 -9/76 -5/82 0 0 0 4/15 8/14 5/5 11 2/5 گوکه 14

 9/42 50 40 5/35 -2/82 -4/84 250 0 0 7/66 4/59 7/3 2/38 3/33 کرد محله 15

 3/33 50 75 8/15 -9/71 -4/76 7/66 60 3/33 50 6/33 -3/2 8/15 6/18 دیزبن 16

 60 3/33 50 6/5 -8/67 -9/64 3/233 0 200 1/14 6/13 -8/0 6/5 4/6 لیالستان 17

 7/66 40 100 6/77 -3/78 -4/82 7/166 - - 50 9/38 9/14 76 5/53 پائین گمل 18

 100 4/71 60 1/9 -79 -4/69 0 0 0 0 5/62 -7/9 2/16 3/20 رمضان بیجار 19

 75 9/42 100 5/17 -4/76 -7/66 0 0 0 25 6/8 -7/89 3/17 14 گمل 20

 7/66 9/42 50 25 -3/64 -75 0 0 0 3/33 25 -1/18 8/22 50 گمل سرا 21

 3/33 3/33 50 9/8 -1/87 -68 0 0 0 60 4/65 -8/1 9 9/10 سطل سر 22

 60 50 75 5/1 -81 -9/92 0 0 0 1/28 23 -5/4 6/1 3/6 سوستان 23
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حمل و نقل، تحوالت خدمات عمومی، تحوالت گردشگری، تحوالت تغییر کاربری اراضی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر 
گرفته شده است در این مدل ضرایب بتا یا اثرات مستقیم هر عامل بررسی خواهد شد و در پنج مدل دیگر به ترتیب هر یک از 

شاخص دیگر و زیست پذیری به عنوان متغیر مستقل انتخاب خواهد شد تا بدین ترتیب  4شاخص ها به عنوان متغیر وابسته و 
 ی کدام است.بتوان سنجید موثرترین شاخص بر زیست پذیر

شاخص تحوالت مسکن، تحوالت حمل و نقل، تحوالت خدمات  5اول: تحلیل مسیر زیست پذیری به عنوان متغیر وابسته و  گام
 عمومی، تحوالت گردشگری، تحوالت تغییر کاربری اراضی به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده اند.

 

  4 جدول
 مدل تحلیل مسیر -خالصه مدل

ضریب 

 (Rهمبستگی)

 ضریب تعیین

(R Square) 

تعدیل ضریب 

 تعیین

خطای استاندارد 

 میانگین

 تغییرات آماری

F 

 تغییرات
df1 df2 

تغییرات 

 معناداری

935/0 875/0 838/0 867/0 78/23 5 17 000/0 

 

 5جدول 
 مدل تحلیل مسیر مرحله اول -ضرایب

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

t معناداری 
B ای استانداردخط Beta 

 04/0 -22/2  262/1 80/2 ثابت
 987/0 017/0 003/0 098/0 002/0 تحوالت مسکن 

 034/0 30/2 311/0 179/0 412/0 تحوالت حمل و نقل 
 005/0 19/3 556/0 217/0 693/0 تحوالت خدمات عمومی

 000/0 54/4 398/0 006/0 25/0 تحوالت گردشگری
 007/0 03/3 302/0 019/0 059/0 راضیتحوالت تغییر کاربری ا

 
( بوده بنابراین نتایج آن را بررسی می 0.000)تغییرات معناداری   نتایج جدول اول نشان می دهد که این آزمون معنادار بوده

باشد.  05/0و سطح معناداری آن کمتر از  96/1آن بزرگتر از  tنماییم. در جدول دوم نیز روابطی مورد پذیرش است که آماره 
 بنابراین تنها رابطه زیست پذیری و شاخص تحوالت مسکن قابل قبول نمی باشد. 

شاخص تحوالت حمل و نقل، تحوالت خدمات عمومی،  4گام دوم: تحلیل مسیر تحوالت مسکن به عنوان متغیر وابسته و 
 انتخاب شده اند. تحوالت گردشگری، تحوالت تغییر کاربری اراضی و زیست پذیری به عنوان متغیرهای مستقل

( بوده بنابراین نتایج آن را بررسی می 0.001)تغییرات معناداری   نتایج جدول اول نشان می دهد که این آزمون معنادار بوده

باشد.  05/0و سطح معناداری آن کمتر از  96/1آن بزرگتر از  tنماییم. در جدول دوم نیز روابطی مورد پذیرش است که آماره 
 ه شاخص تحوالت مسکن با تحوالت خدمات عمومی قابل قبول می باشد.بنابراین رابط

 
 6جدول 

 مدل تحلیل مسیر -خالصه مدل

ضریب 

 (Rهمبستگی)

 ضریب تعیین

(R Square) 

تعدیل ضریب 

 تعیین

خطای استاندارد 

 میانگین

 تغییرات آماری

F تغییرات df1 df2 
تغییرات 

 معناداری

833/0 693/0 603/0 14/2 683/7 5 17 001/0 
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  7جدول 
 مدل تحلیل مسیر مرحله دوم -ضرایب

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

t معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 080/0 -865/1  228/3 -019/6 ثابت

 987/0 017/0 006/0 599/0 010/0 زیست پذیری
 817/0 235/0 057/0 505/0 119/0 تحوالت حمل و نقل 

 027/0 416/0 718/0 585/0 412/1 حوالت خدمات عمومیت
 870/0 -166/0 -034/0 020/0 -003/0 تحوالت گردشگری

 122/0 628/1 293/0 056/0 090/0 تحوالت تغییر کاربری اراضی

 
، شاخص تحوالت مسکن ، تحوالت خدمات عمومی 4گام سوم: تحلیل مسیر تحوالت حمل و نقل به عنوان متغیر وابسته و 

نتایج جدول اول  تحوالت گردشگری، تحوالت تغییر کاربری اراضی و زیست پذیری به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده اند.
( بوده بنابراین نتایج آن را بررسی می نماییم. در جدول دوم نیز 0.001)تغییرات معناداری   نشان می دهد که این آزمون معنادار بوده

باشد. بنابراین رابطه شاخص تحوالت  05/0و سطح معناداری آن کمتر از  96/1آن بزرگتر از  tکه آماره  روابطی مورد پذیرش است
 حمل و نقل با زیست پذیری قابل قبول می باشد.

 
  8جدول 

 مدل تحلیل مسیر -خالصه مدل

ضریب 

 (Rهمبستگی)

 ضریب تعیین

(R Square) 

تعدیل ضریب 

 تعیین

خطای استاندارد 

 میانگین

 ت آماریتغییرا

F تغییرات df1 df2 
تغییرات 

 معناداری

832/0 692/0 602/0 02/1 651/7 5 17 001/0 

 

  9جدول 
 مدل تحلیل مسیر مرحله سوم -ضرایب

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

t معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 018/0 607/2  437/1 745/3 ثابت
 034/0 306/2 766/0 251/0 578/0 زیست پذیری

 817/0 235/0 057/0 116/0 027/0 تحوالت مسکن 
 768/0 300/0 103/0 324/0 097/0 تحوالت خدمات عمومی

 061/0 -005/2 -368/0 009/0 -018/0 تحوالت گردشگری
 61/0 -006/2 -349/0 026/0 -052/0 تحوالت تغییر کاربری اراضی

 
شاخص تحوالت مسکن ، تحوالت حمل و نقل ،  4خدمات عمومی به عنوان متغیر وابسته و  گام چهارم: تحلیل مسیر تحوالت

نتایج جدول اول  تحوالت گردشگری، تحوالت تغییر کاربری اراضی و زیست پذیری به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده اند.
بنابراین نتایج آن را بررسی می نماییم. . در جدول دوم ( بوده 0.000)تغییرات معناداری  نشان می دهد که این آزمون معنادار بوده 

باشد. بنابراین رابطه شاخص  05/0و سطح معناداری آن کمتر از  96/1آن بزرگتر از  tنیز روابطی مورد پذیرش است که آماره 
است و قدر مطلق  )ضریب بتا منفی نشاندهنده رابطه معکوس تحوالت خدمات عمومی با تحوالت مسکن و تحوالت تغییر کاربری

 آن در محاسبات مدنظر خواهد بود( می باشد.
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 10جدول 
 مدل تحلیل مسیر -خالصه مدل

ضریب 

 (Rهمبستگی)

 ضریب تعیین

(R Square) 

تعدیل ضریب 

 تعیین

خطای استاندارد 

 میانگین

 تغییرات آماری

F 

 تغییرات
df1 df2 

تغییرات 

 معناداری

921/0 848/0 803/0 76681/0 936/18 5 17 000/0 

 

 11جدول 
 مدل تحلیل مسیر مرحله چهارم -ضرایب

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

t معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 032/0 340/2  103/1 581/2 ثابت
 005/0 198/3 676/0 169/0 542/0 زیست پذیری

 027/0 416/2 356/0 075/0 181/0 تحوالت مسکن 
 768/0 300/0 051/0 181/0 054/0 حمل و نقل تحوالت

 079/0 -867/1 -244/0 007/0 -012/0 تحوالت گردشگری
 043/0 -189/2 -263/0 019/0 -041/0 تحوالت تغییر کاربری اراضی

 
حمل و نقل ،  شاخص تحوالت مسکن ، تحوالت 4گام پنجم: تحلیل مسیر تحوالت گردشگری به عنوان متغیر وابسته و 

نتایج جدول  ، تحوالت تغییر کاربری اراضی و زیست پذیری به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده اند.ت خدمات عمومیتحوال
( بوده بنابراین نتایج آن را بررسی می نماییم. در جدول دوم 0.009)تغییرات معناداری  اول نشان می دهد که این آزمون معنادار بوده

باشد. بنابراین رابطه شاخص  05/0و سطح معناداری آن کمتر از  96/1آن بزرگتر از  tآماره  نیز روابطی مورد پذیرش است که
 تحوالت گردشگری و زیست پذیری قابل قبول می باشد.

 
 12جدول 

 مدل تحلیل مسیر -خالصه مدل

ضریب 

 (Rهمبستگی)

 ضریب تعیین

(R Square) 

تعدیل ضریب 

 تعیین

خطای استاندارد 

 میانگین

 یتغییرات آمار

F تغییرات df1 df2 
تغییرات 

 معناداری

752/0 566/0 438/0 51187/25 431/4 5 17 009/0 

 

 13جدول 
 مدل تحلیل مسیر مرحله پنجم -ضرایب 

 مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

t معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 094/0 773/1  768/38 724/68 ثابت
 000/0 380/1 380/1 794/4 793/21 زیست پذیری

 870/0 -166/0 -048/0 887/2 -0479/0 تحوالت مسکن 
 061/0 -005/2 -519/0 416/5 -857/10 تحوالت خدمات عمومی

 079/0 -867/1 -697/0 351/7 -724/13 تحوالت حمل و نقل
 104/0 -717/1 -364/0 657/0 -128/1 تحوالت تغییر کاربری اراضی
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تحوالت مسکن ، تحوالت حمل و  شاخص 4مسیر تحوالت تغییر کاربری اراضی به عنوان متغیر وابسته و  گام ششم: تحلیل
نتایج جدول اول  ، تحوالت خدمات عمومی ، تحوالت گردشگری و زیست پذیری به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده اند.نقل

( بوده بنابراین نتایج آن را بررسی می نماییم. در جدول دوم نیز 0.020نشان می دهد که این آزمون معنادار بوده )تغییرات معناداری 

باشد. بنابراین رابطه شاخص تحوالت  05/0و سطح معناداری آن کمتر از  96/1آن بزرگتر از  tروابطی مورد پذیرش است که آماره 
 گردشگری با تحوالت خدمات عمومی و زیست پذیری قابل قبول می باشد.

 
 14جدول 
 مدل تحلیل مسیر -مدل خالصه

ضریب 

 (Rهمبستگی)

 ضریب تعیین

(R Square) 

تعدیل ضریب 

 تعیین

خطای استاندارد 

 میانگین

 تغییرات آماری

F 

 تغییرات
df1 df2 

تغییرات 

 معناداری

719/0 517/0 375/0 69356/8 635/3 5 17 020/0 

 

 15جدول 
 مدل تحلیل مسیر مرحله ششم -ضرایب

 مدل
 ضریب استاندارد نداردضریب غیر استا

t معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 000/0 688/7  797/6 250/52 ثابت
 007/0 034/3 165/1 959/1 942/5 زیست پذیری

 122/0 628/1 461/0 916/0 491/1 تحوالت مسکن 
 061/0 -006/2 -548/0 845/1 -701/3 تحوالت خدمات عمومی

 043/0 -189/2 -836/0 429/2 -317/5 تحوالت حمل و نقل
 104/0 -717/1 -406/0 076/0 -131/0 تحوالت گردشگری

 
مرحله در قالب یک نمودار نشان داده می شود. اعداد نوشته شده بر هر خط ضرایب بتا بوده که نشانگر اثر مستقیم   6حال نتایج  

 هر شاخص بر دیگر است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل مسیر برای شاخص های مورد مطالعه و زیست پذیریمدل تحلی  .2شکل          



 1400، پاییز و زمستان 430-413(، 10)پیاپی  2، شماره 5، دوره یایی سرزمینمهندسی جغراف                                                                           426  

 

 

حال پس از بدست آوردن ضرایب بتا که نشانگر تاثیر مستقیم هستند و با توجه به استاندارد بودن این مقادیر می توان عوامل را با 
یسه بهتر و تشخیص شاخص مورد بررسی و زیست پذیری هستند. البته برای مقا 5یکدیگر مقایسه نمود. این عامل های شامل 

موثرترین شاخص ابتدا اثرات غیر مستقیم بدست آمده با اثرات مستقیم جمع و عدد نهایی نشانگر میزان تاثیر هر شاخص بر زیست 
 پذیری خواهد بود. 

 16جدول 
 محاسبه ضرایب مستقیم و غیر مستقیم در مدل تحلیل مسیر

اثر شاخص بر 

 زیست پذیری
 اثرات مستقیم

 ضریب

(B) 
 ضریب ات غیر مستقیماثر

مجموع 

 اثرات 

 - - تحوالت مسکن

زیست -تحوالت خدمات عمومی -تحوالت مسکن

 پذیری

 -تحوالت خدمات عمومی -تحوالت مسکن

 زیست پذیری-تحوالت تغییر کاربری اراضی 

286/0 286/0 

 تحوالت حمل و نقل
 -تحوالت حمل و نقل

 311/0 - - 311/0 زیست پذیری

 یتحوالت خدمات عموم
 -تحوالت خدمات عمومی

 556/0 زیست پذیری
تحوالت تغییر کاربری  -تحوالت خدمات عمومی 

 زیست پذیری-اراضی 
252/0 808/0 

 تحوالت گردشگری
زیست  -تحوالت گردشگری

 398/0 - - 398/0 پذیری

تحوالت تغییر کاربری 
 اراضی

تحوالت تغییر کاربری 
 302/0 زیست پذیری -اراضی

تحوالت خدمات  -بری اراضی تحوالت تغییر کار

 زیست پذیری -عمومی 
146/0 448/0 

با مقایسه نتایج جدول مشخص است به ترتیب تحوالت خدمات عمومی ، تحوالت تغییر کاربری اراضی، تحوالت گردشگری، 
 ه بوده اند. تحوالت حمل و نقل و تحوالت مسکن موثرترین تا کم اثرترین عامل ها بر زیست پذیری در محدوده مورد مطالع

 گیرینتیجه
بر اساس آنچه انسانها در محیط های شهری و روستایی درک شده است و با بیان مفهوم زیست پذیری که اشاره به درجه تامین 
ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت های افراد آن جامعه دارد براحتی می توان وجود رابطه بین تحوالت کالبدی و زیست 

سکونتگاه را حدس زد و گمان می رود با بیان این حدس و سعی در شناساندن مفاهیم آن بتوان گامی مهم در ارتقاء سطوح پذیری 
بتوانند  انسانی داشت. باشد که برنامه ریزان و سیاست گذاران با بهره گیری از تحقیقات انجام شده در زمینه زیست پذیری های

ردارند. امروز با توجه به میل به مهاجرت بویژه در جوانان روستایی، توجه به کیفیت زندگی گامی مهم در باالبردن کیفیت زندگی ب
روستایی بسیار حائز اهمیت است و امید است بتوان چاره ای در جهت کاهش این میل پیدا نمود. تحقیق حاضر  سکونتگاه هایدر 

سطح زیست پذیری را باال ببرد پس کافیست تنها به دنبال بر آنست که نشان دهد هر گونه تحولی در کالبد روستاها می تواند 
تحول در ابعاد کالبدی بود. در گذشته نیز محققان بسیاری در مورد زیست پذیری دست به تحقیق و پژوهش زده اند مانند 

لطفی مهروئیه، شماعی  همکاران، بری، ولگار هاروی، حیدری بیگوند، امیر انتخابی، آمار، و ورگونست، لیتمان، رو و همکاران، فیض
وهمکاران، حیدری و همکاران، جعفری و حانمی شاه خالی، منتظری و همکاران، قاسمی سیانی و همکاران و صادقی و همکاران 
که همگی به دنبال شناسایی عوامل و شاخص های موثر در کاربری اراضی، حمل و نقل، مسکن روستایی، گردشگری در راستای 

و تدوین الگوی توسعه کالبدی بوده اند که کامالً در راستای تحقیق حاضر که تحوالت کالبدی را تحت تاثیر ارتقاء کیفیت زندگی 
 تحوالت مسکن، حمل و نقل، خدمات عمومی، گردشگری و تغییر کاربری می سنجد، می باشد.

ارشناسان بنیاد مسکن انقالب مولفه ها و متغیرهای تحقیق به کمک بررسی پیشینه تحقیق و استفاده از نظرات اساتید و ک
 سکونتگاه هایاسالمی انتخاب شده و سپس محدوده مورد مطالعه تحقیق انتخاب شده است. محدوده مورد مطالعه تحقیق کلیه 

سکونتگاه روستایی بوده  23روستایی شهرستان الهیجان هستند که دارای طرح هادی و بازنگری طرح هادی می باشند که شامل 
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ن انتخاب بررسی تحوالت بوده که نیازمند بررسی های زمان دار است و در روستاهای شهرستان الهیجان طرح است. دلیل ای
روستایی  سکونتگاه هایهادی تنها سندی است که بررسی های کالبدی را در دو بازه زمانی بررسی نموده است. پس از انتخاب 

متغیر جهت بررسی های کالبدی و تحوالت آنها انتخاب شده  71ولفه و م 5مورد مطالعه مولفه ها و متغیرها بومی شده و تعداد 
با انتخاب شده است که  محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نهادیمتغیر در ابعاد  70است. جهت بررسی زیست پذیری کل نیز 

عات به کمک شیوه اسنادی و پس از مشخص شدن متغیرهای تحقیق اطالمتغیر است.  141در مجموع در نظر گرفتن بعد کالبدی 
از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، طرح هادی روستایی و بازنگری طرح هادی روستایی و شیوه میدانی و کامل نمودن 

 نفر جمع آوری شده است.  415پرسشنامه های طراحی شده از مدیران روستایی)دهیاران( و سرپرستان خانوار در مجموع 
منابع مذکور مراحل شاخص سازی طی شده و داده های مورد استفاده در تحلیل های آماری تهیه  پس از جمع آوری اطالعات از

شده است. از آنجائیکه هدف بررسی تحوالت کالبدی است نه شاخص های کالبدی، تحوالت شاخص های مورد بررسی از دو طرح 
ر شاخص مشخص شده است. برای اینگونه شاخص هادی و بازنگری آن استخراج شده است و میزان تغییرات و درصد تغییرات ه

به ترتیب تحوالت خدمات ها درصد تغییرات مالک تحلیل قرار گرفته شده است. سپس به کمک تکنیک تحلیل مسیر مشخص شد 
عمومی ، تحوالت تغییر کاربری اراضی، تحوالت گردشگری، تحوالت حمل و نقل و تحوالت مسکن موثرترین تا کم اثرترین 

 بر زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه بوده اند.  عامل ها
 یی ارائه می گردد:پیشنهادهادر محدود مطالعه موضوع با توجه به بررسی ها میدانی و درک 

 برنامه ریزی در جهت نوسازی و بهسازی مساکن روستایی با حفظ معماری بومی -

 توجه مدیریت روستایی به تراکم ساختمانی -

 ای اصلی روستاهاآسفالت نمودن شریان ه -

 برنامه ریزی جهت حمل و نقل عمومی -

 برنامه ریزی و ارئه راهکار برای ساماندهی سیستم دفع فاضالب -

 توجه به تامین آب شرب در همه فصول و با کیفیت مطلوب -

 ایجاد امکانات آموزشی به ویژه اعزام آموزگار مناسب به مدارس موجود در روستاهای مورد مطالعه -

 رمانی مناسب ارائه خدمات د -

 ایجادامکانات تفریحی و ورزشی  -

 برنامه ریزی و ارائه راهکاری در جهت حفظ بافت های باارزش و رونق دادن به جاذبه های طبیعی موجود در روستاها -

 برنامه ریزی برای جذب گردشگر -

 ارائه برنامه هایی جهت سرمایه گذاری در روستا -

 گی مراحل تهیه و بازنگری طرح هادی آگاه بودن مدیران روستایی از نحوه و چگون -
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