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چکیده

 تحقیق پیش رو به دنبال شناسایی الگوی فضایی زیست پذیری سکونتگاه های روستایی نواحی مرزی منطقه هیرمند جهت 
شناسایی مناطق خطرپذیر است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر تحقیق توصیفی و تحلیلی 
می باشد. جهت واکاوی فضایی الگوی پراکنش روستاهای زیست پذیر در سه سطح مطلوب، متوسط و نامطلوب از آزمون های 
آمار فضایی در محیط نرم افزاری GEO DATM و GIS استفاده خواهد شد تا الگوی فضایی زیست پذیری روستاهای مورد نظر 
شناسایی و در نهایت پهنه های خطر پذیر شناسایی گردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد 16 روستا در طیف مطلوب، 
16 روستا در طیف متوسط و 12 روستا در طیف نامطلوب قرار گرفتند. همچنین نتایج استفاده الگوریتم موران انسلین در منطقه 
نشان می دهد 7 خوشه سرد )زیست پذیری پایین(، و 11 خوشه ی داغ )زیست پذیری باال(در منطقه شناسایی گردید. بزرگترین 
لکه داغ در جنوب شهرستان قرار دارد و روستاهای قرار گرفته در این لکه دارای زیست پذیری باالیی هستند و در مجاور 
همدیگر قرار گرفته اند و بزرگترین لکه سرد در جنوب شرق و مرکز  شهرستان قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد 
روستاهای نزدیک به خط مرزی دارای زیست پذیری ضعیف تری هستند وخوشه های سرد در این مناطق متمرکز گردیده اند و 
مناطق روستایی شمال شهرستان به دلیل وابستگی به اقتصاد کشاورزی وکمبود منابع آب رود هامون در شمال شهرستان دارای 
زیست پذیری ضعیف تری هستند. لکه های خطرپذیر از بعد ناپایداری سکونتگاه های روستایی می تواند منطقه را از بعد امنیتی 
دچار مخاطره کرده و به تبع آن سکونتگاه هایی که زیست پذیری مناسبتری دارند و در مجاورت لکه های با زیست پذیری پایین 

قرار گرفته اند نیز به لحاظ امنیتی دچار مخاطره شده و به مرور زیست پذیری آنها نیز تحت شعاع قرارخواهد گرفت.
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1- مقدمه
هستند،  روستانشین  ایران  جمعیت  درصد   30 حدود 
ویژه  به  کشور  مرزی  نواحی  در  آنان  از  زیادی  تعداد  که 
مرزهای شرقی مستقر می باشند. با توجه به اینکه دست یابی 
انسانی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  ماهیت  با  توسعه  به 
آغاز  روستاها  در  اساسی  تحوالت  و  تغییرات  از  پایدار  و 
می شود، بنابراین دست یابی به توسعه میسر نخواهد بود مگر 
آنکه توجه خاص و ویژه به نقاط روستایی گردد و از آنجایی 
که این نقاط در قیاس با نقاط شهری در شرایط اقتصادی و 
اجتماعی نامطلوبی قرار دارند، توجه به آن اهمیت دوچندانی 
یک  حاکمیتی  نقاط  دورترین  در  نقاط  این  اگر  حال  دارد. 
کشور باشند، توجه به مسائل معیشتی، اقتصادی و اجتماعی 
پیش  عنوان  به  بلکه  روستایی  نقطه  یک  عنوان  به  نه  آن 
قراوالن حفظ حریم امنیتی کشور جایگاه خاص پیدا می کند. 
وجود روستاهای پویا، فعال و دارای شرایط مناسب زیستی 
در مرزها، با شناسایی مشکالت و عوامل مؤثر در ناپایداری  
آنان  میسر خواهد شد )کرمانی، 1388: 129(. اهمیت فزاینده 
ناپایدار  الگوهای  به  آگاهی  افزایش  از  ناشی  زیست پذیری 
ناپایدار است که در درازمدت  ناسالم و  زندگی و مصرف 
موجب کاهش توان منابع محیطی برای حمایت از جمعیت 

 (wang,2010: 4) .زمین می شوند
نیازها و خواسته ها  از نگرانی های هر جامعه رفع  یکی 
ضایعات،  مدیریت  غذایی،  مواد  و  آب  انرژی،  )مسکن، 
بهداشت و امنیت عمومی، آموزش و پرورش و سرگرمی، 
و  اقتصادی  فعالیت های  مشارکت ها،  اجتماعی،  تعامل 
نوآوری( است، که با دادن خدمات به مردم برطرف می شود. 
با توجه به این دیدگاه، زیست پذیری با زیر ذره بین قراردادن 
این نیازها و خواسته ها در بیشتر مناطقی که رو به وخامت 
نارضایتی  افزایش  و  اقتصادی  رفاه  کاهش  مثل  هستند، 
نموده  مناطق  این  به  معطوف  را  زیادی  توجه  اجتماعی، 

است)قالیباف، 1388: 164(. 
سکونتگاه های روستایی حاشیه مرز از جمله مناطق مهم 
و استراتژیک برای کاهش مشکالت مرزها به شمار می آید 

که اگر به شیوه علمی و منطقی ساماندهی شوند، می توانند تا 
حد بسیار زیادی در کنترل مناطق مرزی مؤثر بوده و مشکالت 
این مناطق را به حداقل برسانند. شناخت پتانسیل ها و نقاط 
با مرز می تواند بهترین رویکرد در  ضعف نواحی همجوار 
راستای توسعه فضایی مناطق روستایی مرزی به شمار آید، 
است. آن  قابلیت های  و  مرز  وجود  از  ناشی  که  توسعه ای 
روستاهای مرزی، سکونتگاه هایی هستند که در عین حال که 
عرصه های شکل گیری و رشد و تداوم فرصت ها و تهدیدها 
نیازهای  به شمار می آیند، بر کیفیت زیست و نحوه تأمین 
از  خدمات  و  امکانات  به  دسترسی  می نهند.  تأثیر  ساکنان 
یک سو و تهدیدهای بوم شناختی مرز و جمعیت مهاجر و 
عوارض ناشی از آن از سوی دیگر، شرایط پیچیده ای را در 

این روستاها به وجود می آورد. )عزتی، 1390: 179( 
شاخص های  سنجش  و  ارزیابی  اساس،  براین 
عنوان  به  مرزی،  زیست پذیری در سکونتگاه های روستایی 
یکی از مفاهیم نو در پژوهش های برنامه ریزی سکونتگاهی 
اهمیت و موضوعیت یافته است. تحقیق حاضر تالشی در 
این راستا می باشد که از یک طرف به ارزیابی زیست پذیری 
یک  عنوان  به  هیرمند  منطقه  روستایی  سکونتگاه های  در 
منطقه مرزی خاص پرداخته و از طرفی بتواند با مکان محور 
نمودن پدیده اجتماعی زیست پذیری در پهنه سرزمینی مورد 
مطالعه، الگوی فضایی پراکندگی را در فضا به تصویر بکشد. 
نقطه قوت این تحقیق استفاده از روش های تحلیل آمار 
فضایی یک پدیده اجتماعی به عنوان روش نوین مطالعات 
روستایی می باشد که در تحقیقات مشابه دیده نشده و صرفًا 
از بعد اجتماعی و بدون در نظر گرفتن وابستگی داده های 
نوآورانه  جنبه های  از  که  پرداخته اند  فضا  در  جغرافیایی 
را  منطقه  واقعیت  بهتر  می تواند  و  است  حاضر  پژوهش 
پایش  جهت  کالسیک  آمار  روش های  و  بکشد  تصویر  به 

زیست پذیری نمی تواند یک کار جغرافیایی باشد. 
اما ارزیابی زیست پذیری با استفاده از روش های تحلیل 
توزیع  بر  حاکم  فضایی  الگوهای  می تواند  فضایی  آمار 
جغرافیای زیست پذیری را استخراج و تحلیل نماید. تحلیل 
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فضایی زیست پذیری، مطالعه توزیع پراکندگی این پدیده ها 
برنظم  حاکم  فضایی  قوانین  کشف  و  زمین  سطح  برروی 
اجتماعی  پدیده های  مورد  در  که  می باشد  آنها  ترتیب  و 
و  نشده  دیده  مشابه  کارهای  در  زیست پذیری  جمله  از 
وابستگی داده های زیست پذیری در فضا و نگاه کلی گرایانه 
جغرافیایی به آن از مفاهیمی است که در تحقیقات مشابه به 

چشم نمی خورد. 
زیست پذیری  شاخص های  ارزیابی  تحقیق،  این  هدف 
در سکونتگاه های روستایی مرزی و شناسایی پهنه های خطر 
پذیر زیستی و فعالیتی در مناطق روستایی شهرستان هیرمند 
می باشد تا بتوان پهنه های پرخطر امنیتی از بعد ناپایداری را 

شناسایی و واکاوی نمود.
پیشینه ی تحقیق به شرح ذیل می باشد: ساسان پور و همکاران 
)1393( در مقاله ای تحت عنوان »قابلیت زیست پذیری در 
در  زیست پذیری  نقش  ارزیابی  به  شهری«  توسعه  راستای 
و  پرسشنامه  استفاده  با  و  پرداخت  شهری  توسعه  بهبود 
روش های کّمی به این نتایج دست یافتند که زیست پذیری 
کالن شهر تهران در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست 
پایین ارزیابی می گردد که خود  محیطی در حد متوسط به 

سدی در مقابل توسعه پایدار خواهد بود.
عنوان  تحت  پژوهشی  در  همکاران)1393(  و  صادق لو 
روستایی  سکونتگاه های  زیست پذیری  رابطه ی  »بررسی 
نواحی  طبیعی  مخاطرات  برابر  در  روستاییان  تاب آوری  بر 
روستایی دهستان مراوه تپه و پالیزان« بعد از مطالعه ی مبانی 
و  تاب آوری  به  مربوط  شاخص های  استخراج  و  نظری 
زیست پذیری سکونتگاه های روستایی سعی شد تا از طریق 
تدوین پرسشنامه و تکمیل آن در روستاهای تحت تأثیر خطر 
سیل در رودخانه ی اترک، ارتباط این دو عامل با یکدیگر از 
طریق همبستگی و مدل تصمیم گیری چند شاخصه ی پرومتی 
مورد بررسی قرارگیرد. نتایج بررسی ها بیانگر این است که، 
به لحاظ زیست پذیری، روستاهای قازانقیه، فرق سر پایین 
مطالعه  مورد  روستاهای  سایر  به  نسبت  غربی  گل  قره  و 
دارای باالترین امتیازهستند. همچنین نتایج نشان داد که به 

لحاظ تاب آوری نیز باالترین رتبه متعلق به روستای قازانقیه 
زیست پذیری  سطح  امتیازهای  مقایسه ی  است.   1 امتیاز  با 
بودن  زیست پذیر  افزایش  با  که  داد  نشان  نیز  تاب آوری  با 
سکونتگاه های روستایی میزان تاب آوری اجتماعات نیز ارتقا 

می یابد.
قالیباف و همکاران )1388( سنجش میزان رضایتمندی 
ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و شرایط زیست پذیری 
مورد  را  کرمانشاه  استان  مرزی  مناطق  امنیت  بر  آن  آثار  و 
بررسی قرار دادند، که نتایج تحقیق نشان می دهد، وضعیت 
زندگی در منطقه مورد مطالعه از دید جامعه نمونه باال نیست 
و از بین متغیرهای تحقیق، سه متغیر گذران اوقات فراغت، 
تأثیر  منطقه  امنیت  بر  کالبدی  کیفیت  و  زندگی  کیفیت 
مرزی  ساکنان  زیست پذیری  شرایط  همچنین  می گذارند. 
منطقه مورد مطالعه از بعد اقتصادی و اجتماعی در شرایط 
نامناسبی قرار دارد که سبب ناپایداری سکونتگاه های مذکور 
شده است. با توجه به سطح معناداری باالی ارتباط افزایش 
امنیت و افزایش زیست پذیری مناطق روستایی، نتایج نشان 
می دهد با افزایش ضریب زیست پذیری، امنیت نیز در این 

مناطق افزایش خواهد یافت.
ارزیابی  و  سنجش   )1391( همکاران  و  خراسانی 
مورد  را  ورامین  شهری  پیرامون  روستاهای  زیست پذیری 
مطالعه قرار دادند، نتایج این پژوهش نشان داد، زیست پذیری 
این روستاها در مجموع شرایط مطلوبی ندارد، چرا که بیشتر 
روستاها در وضعیت نامطلوبی به سر می بردند. دیگر اینکه 
ابعاد اقتصادی و اجتماعی زیست پذیری روستاها در سطح 
نامطلوب  وضعیت  در  زیست محیطی  بعد  و  است  متوسط 
قرار دارند و جهت افزایش سطح زیست پذیری الزم است 
تا  یافته  بهبود  روستایی  سکونتگاه های  اکولوژیکی  شرایط 
سطح پایداری نیز افزایش یابد. همچنین با توجه به آزمون 
سطح  بین  معنادار  تفاوت  بر  دال  نتایج  واریانس،  تحلیل 
زیست پذیری در روستاهای مورد مطالعه می باشد و افزایش 
ابعاد  در  این شکاف موجود  می تواند  مدیران محلی  دانش 

زیست پذیری را در روستاهای مورد مطالعه کاهش دهد.
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خراسانی و همکاران )1392( در پژوهشی تحت عنوان 
با  شهری  پیرامون  روستاهای  زیست پذیری  ارتباط  تحلیل 
زیست پذیری  ارزیابی  و  بررسی  به  خدماتی  برخورداری 
پرداختند.  ورامین  منطقه  روستاهای  خدماتی  برخوداری  و 
هر  زیست پذیری  نمره  بین  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  که 
رابطه  موریس  روش  با  توسعه یافتگی  ضریب  و  روستا 
معنادار وجود ندارد و بین ابعاد زیست پذیری و برخورداری 
و  ندارد  وجود  ارتباط  هیچگونه  تفکیک  به  نیز  خدماتی 
صرف خدمات رسانی به روستاهای مورد مطالعه نمی تواند 

افزایش زیست پذیری را به همراه بیاورد.
شاخص های  ارزیابی   )1394( احمدی نژاد  و  بندرآباد 
کیفیت زندگی با تأکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه 
22 تهران را مورد بررسی قرار دادند، و به این نتایج دست 
ارتباطی  قلمرو،  یک  در  برخورداری  وضعیت  که  یافتند 
بین  دیگر  عبارتی  به  و  ندارد  آن  در  رضایت  سطح  با 
ندارد. همچنین  ارتباطی وجود  شاخص های عینی و ذهنی 
این عدم همبستگی را می توان ناشی از آن دانست که سرانه 
تعریف  برای  تنهایی  به  نمی تواند  عملکردی  شعاع های  و 
میزان رضایت افراد به کار رود و حتمًا باید نظر سنجی انجام 

گرفته و نظر شهروندان نیز اعمال شود.
عیسی لو و همکاران )1394(تحقیقی تحت عنوان: »انگاره 
زندگی  کیفیت  ارتقای  جهت  نوین  رهیافتی  زیست پذیری 
بخش  قم،  شهرستان  موردی:  )مطالعه  روستایی  جوامع  در 
شاخص های  که:  می دهد  نشان  نتایج  داشتند.  کهک(« 
اقتصادی نظیر شغل، سطح درآمد، میزان پس انداز و غیره، 
میزان  تعیین  در  سزایی  به  تأثیر  معیارها،  سایر  میان  در 
زیست پذیری در نواحی روستایی این بخش داشته است. به 
با استفاده  نتایج آزمون مقایسه تطبیقی سکونتگاه ها  عالوه، 
آن که  با وجود  نشان می دهد  نیز  دانت  توکی و  آزمون  از 
امکانات  و  خدمات  و  جمعیت  دارای  روستاها  از  برخی 
از لحاظ زیست پذیری )کیفیت شرایط  اما  بیشتری هستند، 
کم  روستایی  نقاط  به  نسبت  پایین تری  سطح  در  زندگی( 
جمعیت تر قرار دارند. بنابراین رفع چالش های اقتصادی و 

توانمندسازی روستائیان برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش 
زیست پذیری  عامل  اصلی ترین  زندگی،  شرایط  در  تفاوت 

سکونتگاه های روستایی به شمار می رود. 
کریمیان )1394( در پایان نامه کارشناسی ارشد با »عنوان 
سکونتگاه های  در  زیست پذیری  شاخص های  ارزیابی 
غیرعامل«  پدافند  مالحظات  بر  تأکید  با  مرزی  روستایی 
سکونتگاه های  در  زیست پذیری  شاخص های  ارزیابی  به 
به  غیرعامل  پدافند  مالحظات  بر  تأکید  با  مرزی  روستایی 
دست  نتیجه  این  به  و  پرداخت  تحلیلی  توصیفی-  روش 
یافت که با افزایش شاخص پدافند غیرعامل در روستاهای 
محدوده مورد مطالعه میزان زیست پذیری در این روستاها 
افزایش پیدا می کند و رعایت مؤلفه های پدافند غیر عامل به 

افزایش زیست پذیری منجر خواهد شد.
متحده  ایاالت  در  زیست پذیر،  جوامع  ایجاد  پروژه 
)2000( این اهداف را برای بهبود زیست پذیری اجتماعات 
محلی در این کشور در نظر گرفته است: احیای اجتماعات 
و  عمومی  سالمت  و  زیست  محیط  بهبود  موجود،  محلی 
بهبود  بیشتر،  ونقل  حمل  امکانات  تأمین  زندگی،  کیفیت 
توسعه  محل های،  مراکز  به  آنها  تبدیل  و  مداری  کیفیت 
فرصت های اقتصادی، افزایش امنیت اجتماعی و پیشگیری 
از جرم، حفاظت از اراضی زراعی و فضاهای باز و ایمنی 

در برابر مخاطرات محیطی )کریمیان، 1394: 56(.
ورگونست )2013( چارچوبی را برای زیست پذیری در 
منطقه روستایی آسپینگه در سوئد معرفی کرد. در چارچوب 
یعنی  عامل،  پنج  میان  تعامل  مذکور، زیست پذیری حاصل 
اقتصاد  خدمات،  سطح  اجتماعی،  زندگی  محلی،  ساکنان 
محلی و مکان فیزیکی است. در مورد ساکنان محلی، تعداد، 
ساختار جمعیت شناختی )سن و جنس( و شیوه زندگی از 
اهمیت بیشتری برخوردار است. سطح خدمات، ارتباطات، 
مدارس، خانه برای سالمندان و فروشگاه ها را شامل می شود. 
اقتصاد محلی، توان محل برای ایجاد اشتغال و درآمد را نشان 
می دهد و در نهایت، مکان فیزیکی، نشان دهنده چشم انداز و 

ساختمان های ناحیه است )کریمیان، 1394: 57(.
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2-مبانی نظری
2-1-تعاریف و مفاهیم

 زیست پذیری به معنای کیفیتی است که نه ویژگی درونی 
با رفتار تعامل بین ویژگی های  محیط، بلکه کارکرد مرتبط 
محیطی و ویژگی های فردی است )پاسیون1، 1990: 32(. مفهوم 
»زیست پذیری« به دلیل اهمیت تهدیدهای موجود در حوزه 

وضعیت کیفیت زندگی رشد یافته است. 
و  زراعی  اراضی  فقدان  سریع،  رشد  مانند  عواملی 
فضاهای باز، کمبود مسکن، رشد نابرابری اجتماعی، ضعف 
فزاینده هویت محلی، مکانی و زندگی اجتماعی، تهدیدات 
می آیند.  شمار  به  اجتماع  و  زیست پذیری  برای  جدی 
است:  آمده  دیگر  تعریفی  در   )94  :1392 دیگران،  و  )خراسانی 

زیست پذیری را قابلیتی از محیط سکونت می دانند که امکان 
برخورداری از یک سکونت آرام، امن، ارزشمند، متعامل و 
پایدار با برخورداری از رفاه اجتماعی و روانی همراه با احترام 
تقویت  طریق  از  را  طبیعی  منابع  اتالف  عدم  و  طبیعت  به 
زندگی اجتماعی، فضاهای جمعی و پیوند و پیوستگی بین 
مکان تجمع و فعالیت با گزینه های حمل و نقل متنوع فراهم 

(Miller & et all, 2013:16) .می آورد

2-2- نظریات زیست پذیری
2-2-1-نظریه زیست- منطقه

از میانه دهه 1980 و به موازات واکنش های که در برابر 
تغییر و راهبردهای متداول توسعه اوج گرفت، کم کم فلسفه 
نوینی تحت عنوان »زیست منطقه« عمدتًا در آمریکای شمالی 
نقش  منطقه،  محدوده  در  توسعه  مفهوم  که  گرفت  شکل 
محوری در آن داشت. این فلسفه اجزای هماهنگی از باورها 
و اندیشه های مخالف را در عرصه های گوناگون فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و بوم شناسی گلچین و در راهکار ایجاد 

زیست منطقه صورت بندی کرده است. 
یا  خود  محیط  از  جزیی  بشر  نظریه  این  اساس  بر 
اکوسیستم است، این اکوسیستم اجزای زیر را در بر می گیرد: 

1-Pacione

- محیط فیزیکی )آب، هوا و اتمسفر( 
- خاک به عنوان جوهر جداگانه ای در این محیط فیزیکی 

همراه با مواد تشکیل دهنده خود مانند: کانی ها
- آب

- پوشش گیاهی شامل گیاهان و مجموعه های گیاهی
- پوشش جانوری منطقه شامل حیوانات و مجموعه آنها

- بشر و جامعه
که  است  تمیزی  قابل  جغرافیایی  سطح  منطقه  زیست 
نگهداری  خود  و  پیوسته  هم  به  زندگی  نظام های  شامل 
بوده و در نتیجه روابطی انداموار2 میان همه اعضای منطقه 
برقرار است. در این نظریه اقتصاد زیست- منطقه شبکه ای 
نیازهای  پایداری و  نیرومند محلی است که  اقتصادهای  از 
منطقه را به جای رشد و نیازهای صادراتی در اولویت قرار 
می دهد. در این نظریه، ایجاد پیوندی متقابل و رابطه متعادل 
است  توجه  مورد  اجتماع و طبیعت  انسان،  میان  متوازن  و 
که در ذهن انسان ها مفهوم خانه و میهن را تجلی می بخشد. 
این نظریه به توسعه ای که رشد اقتصادی را مد نظر دارد، 
به توسعه  این نظریه  خرده می گیرد و گفته می شود که در 
مردم توجه نمی شود، ادغام فرهنگی به سود فرهنگ مسلط 
فردگرای مصرف زده غربی است، اتکا بر روابط پولی است 
و  نمی شود  توجه  بوم شناسی  و  اجتماعی  هزینه های  به  و 
این نوع توسعه، تخریب محیط زیست را در پی دارد. در 
مقابل توسعه ای را در نظر دارد که در آن باید مصرف منابع 
تجدیدناپذیر کم باشد و به نیازهای انسانی و اجتماعی پاسخ 

داده شود )فتاحی و همکاران، 1391: 50(.
در این نظریه توسعه مورد نظر زیست- منطقه گرایان در 
پی دگرگونی از پایین به باال است. چنین توسعه ای پایدار و 
همه جانبه است و می تواند نیازهای اساسی ساکنان زیست 

.(Ruth, & et all, 2014: 32) منطقه را تأمین کند

)THN( 32-2-2- نظریه  زیست پذیر دویال و گوف
پیگیری  گوف)2009(،  و  دویال  انسانی  نیازهای  نظریه 
2- Organic

3- Doyal and Gouphs
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برای برآورده شدن سطح باالتری از نیازها است که از مزیت 
ویژه برخوردار است. اولین مزیت مربوط به بُعد ایدئولوژیکی 
و  نیازها  بین  قوی  اخالقی  ارتباط  یک  بر  تأکید  که  است، 
دارد.  آنها وجود  کردن  برآورده  و  تأمین  برای  تعهد جوامع 
مزیت دوم به لحاظ تئوریکی است که یک چارچوب محکم 
از  وسیع تری  دامنه  در  که  عینی  نیازهای  برای  را  مستند  و 
رویکرد ارزش های عام1 قرار دارند فراهم می کند. نقطه شروع 
تئوریکی، تصور از نیازهای عمومی است که همه افراد )مردم( 
عالقه مند به تأمین آنها می باشند. دویال و گوف ادعا می کنند 
که هر کسی یک عالقه واقعی در اجتناب از آسیب های جدی 
دارد که آنها را از دنبال کردن رویای یک زندگی خوب محروم 
آنها برای مشارکت اجتماعی  می کند و موجب عدم توانایی 
می شود. بر طبق نظریه دویال و گوف دو گروه نیازهای عام 
هستند که جزء اهداف اساسی هستند: 1- اجتناب از آسیب یا 

.(Olsberg, 2012: 65) زیان جدی؛ 2- توانایی مشارکت اجتماعی
تئوری نیازهای انسانی می تواند با توجه به استانداردهای 
از  وسیعی  طیف  با  مختلف  جوامع  مقایسه  برای  مستقل 
رفاه  هدف  با  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  سیستم های 
انسانی که مستقل از ارزش های فرهنگی در هر جامعه باشد 

قابل استفاده گردد )فتاحی و همکاران، 1391: 54(. 

2-2-3-نظریه زیست پذیری و نیازهای انسانی مازلو2
آبراهام مازلو  مبنای کار  بر  بار  اول  نظریه زیست پذیری 
)1970( بر روی نیازهای انسانی شکل گرفت.روانشناس نامی 
آمریکایی، آبراهام مازلو هرم احتیاجات بشری را معرفی کرد. 
براساس این هرم، انسان ها در درجه اول سعی دارند احتیاجات 
پایه ای خود را برطرف سازند و بعد نیازهای الیه های باالتر. 
احتیاجات فیزیولوژیک و اساسی انسان شامل نیازهای حیاتی 
و  سالمت  خواب،  گرما،  آب،  غذا،  هوا،  مثل  می باشند  او 
ارضای تمایالت جنسی. بر روی این پایه، الیه امنیت قرار 
خدمات  بیمه،  قانون،  کار،  منزل،  به  احتیاج  است:  گرفته 
امنیت  امنیت جسمی،  اخالقیات،  ترتیب،  و  نظم  بهداشتی، 
1-Prudential values

2- Abraham Maslow

شامل  سوم  الیه  آینده سازی.  و  زندگی  برنامه ریزی  مالی، 
قطار،  به دوست، هم  احتیاج  تعلقات روحی است:  عوامل 
همسر، عشق، همسایه، محاوره و ارتباط با دیگران، تیمار و 
پرستاری. الیه چهارم شامل عوامل احترام و قدردانی است: 
حتی  و  قهرمانی  پیروزی،  مقام،  موفقیت،  اعتماد،  احترام، 
موفقیت،  قدرت،  ثروت،  اجتماعی،  رفاه  قدرت،  و  ثروت 
پیروزی، قهرمانی. باالترین الیه، الیه تحقق خویشتن است: 
فردیت، پرورش استعداد، ازخودگذشتگی، بزرگواری، هنر، 
رفع  الیه  پائینی  الیه  سه  تبعیض.  فقدان  اعتقادات،  فلسفه، 
کمبودها هستند. به این معنی که رفع احتیاجات این سه الیه 
را  او  اما  می گردد،  انسان  رضایت  احساس  موجب  اگرچه 
ترغیب به حرکت و پیشرفت نمی کند. مثاًل با خوردن آب، 
تشنگی برطرف می شود اما شخص درصدد بیشتر خوردن 
به  احتیاجات  قشر  پنجم،  و الیه  نمی افتد. الیه چهارم  آب 
هرگز  که  هستند  نیازمندی هایی  این ها  هستند.  پیشرفت 

برطرف نمی شوند)عیسی لو، 1394: 45(.

نواحی  شاخص های  سیستم  ارزیابی  مدل   -4-2-2
روستایی زیست پذیر3 چین

مدل مذکور توسط وانگ4 در سال 2010 و در کنفرانس 
ارائه شده  امنیت غذایی  و  بین المللی مخاطرات کشاورزی 
است. این مدل به طور آزمایشی در استان هنان5 چین اجرا 

شده است و نتایج آن نیز در این مقاله آمده است. 
ایجاد مدل ارزیابی سیستم شاخص ها باید ابعاد بسیاری 
را در برگیرد، مانند مواد، سرگرمی ها، آموزش، شادکامی و 
مانند آن؛ اما تدوین این سیستم برای نواحی روستایی قدری 
سیستم  ارزیابی  مدل   )2010( کمپ6  وان  است.  مشکل 
مبنای  بر  می داند.  تقسیم  قابل  بخش   5 به  را  شاخص ها 
کار وی بخش اول شاخص ها، مواد هستند. مواد در زمره 
شاخص های اصلی برای اندازه گیری استانداردهای زندگی 

3- Evaluation index system of livable rural areas

4- Wang

5- Henan

6-Van kamp
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مردم هستند. مواد می توانند شرایط مناسب زندگی را برای 
روستاها به ارمغان آورده و آنها را محیط هایی جذاب برای 
کار و زندگی سازند. بنابراین درآمد سرانه و پس انداز سرانه 
این بخش، جمع آوری شده  به عنوان شاخص های مناسب 
آموزشی  دوم، شاخص های  گرفته شدند. بخش  نظر  در  و 
سطح  اندازه گیری  برای  مناسبی  شاخص  آموزش،  هستند. 

آموزشی روستاییان است. 
بخش سوم، اندازه گیری امکاناتی است که استانداردهای 
می دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  روستایی  نواحی  در  زندگی 
در  بهداشتی  و  پزشکی  خدمات  شاخص  چهارم،  بخش 
اقدامات  سهولت  دهنده  نشان  که  است  روستایی  نواحی 
پزشکی و سطح خدمات بهداشتی در نواحی روستایی است. 
تعداد  شاخص  فقط  اطالعات  جمع آوری  سختی  دلیل  به 
روستایی  نواحی  ساکنان  نفر  هزار  ازای  به  پزشکی  پرسنل 
به عنوان تنها شاخص این بخش در نظر گرفته شد. بخش 
پنجم شاخص ها به اندازه گیری وضعیت امنیت اجتماعی در 
ناحیه  یک  در  اجتماعی  امنیت  می پردازد.  روستایی  نواحی 
روستایی موضوع بسیار مهمی است که مکملی برای توسعه 
اقتصادی، فرهنگ، آموزش و مانند آنها محسوب می شود و 
می تواند در رفع شک و دودلی روستاییان خصوصًا در مورد 
تفکر سنتی بزرگ کردن فرزندان برای مراقبت از والدین در 

سنین پیری، کمک شایانی نماید)خستو و دیگران، 1389: 67(.

2-2-5-تحلیل فضایی
تحلیل فضایی دانش قانونی است، بدین معنی که هویت 
شکل خارجی فضاهایی را که تکرار می شوند و ساختارهایی 
وجود  متفاوت  سطوح  در  یا  و  مکان ها  از  بسیاری  در  که 
دارند، مورد آزمون قرار می دهد و از همین جا سعی می کند 
به شکل بندی قوانین عمومی،  الگوها و نمونه ها  از  با گذر 
حداقل به اصول سازماندهی فضایی برسد. در بررسی های 
مستقل  که  می شویم  مواجه  داده هایی  با  اغلب  محیطی 
نیستند و به نوعی وابستگی آنها ناشی از موقعیت و مکان 
قرارگرفتن داده ها در فضای مورد بررسی یا زمان مشاهده 

فضایی  داده های  که  مشاهدات  اینگونه  تحلیل  است.  آنها 
نامیده می شوند، به دلیل وجود همبستگی فضایی بین آنها، با 
روش های معمول آمار از دقت الزم برخوردار نیست و الزم 
است به نحوی ساختار همبستگی داده ها در تحلیل آماری 
مطالعه  فضایی  تحلیل  دیگر  سخن  به  شود.  لحاظ  داده ها 
توزیع پراکندگی پدیده ها برروی سطح زمین و کشف قوانین 

.(Daly, 2011: 60)فضایی حاکم برنظم و ترتیب آنها می باشد
و  انسان ها  موضع  و  محل  تعیین  به  مربوط  مسائل 
مربوط  کنش  در  توجه  مرکز  در  آنها،  فعالیت های  سلسله 
به آمایش فضا قرار دارد. حال حاصل عمل دولت یا مراکز 
تصمیم گیری محلی یا شرکت های خصوصی در قبال مسئله 
هرچه می خواهد باشد. این مسائل امکان می دهد تا بتوان به 
مطالعه منطق نظام های سازمان دهنده فضا پرداخت. تحلیل 
مناسبات میان مقر و موقع عوامل آراینده فضای جغرافیایی، 
منجر به شناخت ساختار نظام هایی خواهد شد که اداره این 

فضا را برعهده دارند )بلیانی و دیگران، 1394: 147(.
با توجه به نظریات بیان شده در حوزه زیست پذیری، تئوری 
زیست- منطقه کمک شایانی به ارزیابی زیست پذیری در محدوده 
مورد مطالعه با نگاه منطقه ای و برنامه ریزی فضایی خواهد کرد. 
باال و  به  پایین  برنامه ریزی  به  تئوری  این  تأکید  به  با توجه 
شاخص های محلی هر روستا، از تئوری های حاکم بر تحقیق 
می باشد. همچنین تئوری نیازهای انسانی می تواند با توجه به 
استانداردهای مستقل برای مقایسه روستاهای منطقه با طیف 
وسیعی از سیستم های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مناسب و 
کارآمد باشد. مدل مازلو و نواحی روستایی زیست پذیر چین 
به دلیل کاربرد شاخص های متنوع از تئوری های مهم جهت 

انتخاب متغیرهای تحقیق به حساب می آید.

3- محدوده مورد مطالعه
شهرستان هیرمند با وسعتی معادل 1012 کیلومتر مربع 
در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان از شهرستان های 
واقع در منطقه سیستان می باشد. این شهرستان در 30 درجه 
و 56 دقیقه الی 31 درجه و 23 دقیقه عرض شمالی و 61 
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دقیقه طول شرقی  و 50  الی 61 درجه  دقیقه  و 28  درجه 
واقع شده است. این شهرستان دارای 2 بخش، 5 دهستان، 
 .)1390 ایران:  آمار  )مرکز  می باشد  سکنه  داری  آبادی   294 و 
همچنین 44 روستا در منطقه جهت پایش زیست پذیری به 
پراکنش  شماره)1(  نگاره  گردیدند.  انتخاب  تصادفی  طور 

آبادی های شهرستان هیرمند جهت مطالعه را نشان می دهد.

4- روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد 
حاکم بر تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. جهت واکاوی 

جدول 1: مؤلفه ها و شاخص های تحقیق
 گویهمؤلفهابعاد

ت 
زیس

پذیری 
صادی

اقت

1-درآمد بیشتر2-فرصت های درآمد بیشتر شغلی در روستا یا خارج از روستا3-داشتن شغل مناسب4- درآمد و اشتغال
تعدد فرصت های شغلی در روستا5- امکان دسترسی به شغل مناسب در روستا یا شهر مجاور 6-درآمد 

مناسب فرصت های شغلی موجود درروستا ها

اجتماعی

1-فضای آموزشی مناسب و کافی مدارس2-کیفیت دسترسی دانش آموزان به مدارس شهر مجاور3-کیفیت آموزش عمومی
تجهیزات آموزشی مدارس 4-کیفیت ساختمان های مدارس 5-کیفیت معلمان مدارس

1-کیفیت خدمات شبکه بهداشت2-تحت پوشش بیمه بودنبهداشت

1-بزهکاری و جرایم2-احتمال نزاع های قومی3- نزاع بین افراد بومی و تازه واردان4-امنیت تردد زنان در امنیت فردی و اجتماعی
شبانه روز5- امنیت تردد در شب، 6-تردد سواره )دوچرخه، موتورسیکلت و اتومبیل(7- امنیت عبور از 

جاده و خیابان از نظر سرعت اتومبیل ها 8-کیفیت عملکرد پاسگاه انتظامی.

1-ساعات کار وسایل نقلیه عمومی،2- تعداد وسایل نقیله عمومی و 3-وسایل حمل و نقل عمومی.حمل و نقل

روستا، تفریحات و اوقات فراغت کتابخانه  وسعت  و  خدمات  کیفیت  روستا،2-  در  ورزشی  سالن  تجهیزات  و  خدمات  1-کیفیت 
3-کیفیت خدمات مکان های مذهبی، 4-کیفیت خدمات مکان های فرهنگی و تاریخی و5- هزینه استفاده 

از خدمات تفریحی و فراغتی روستا.

انسجام اجتماعی

1-اعتماد مردم به هم در روستا،2- اعتماد مردم به مسئولین حکومتی، 3-اعتماد مردم به اعضای شورای اعتماد
اسالمی، 4-اعتماد مردم به دهیار روستا، 5-اعتماد به اهل تسنن نسبت به شیعه در روستا، 6-اعتماد شیعیان 

نسبت به اهل تسنن در روستا و7- اعتماد روستاییان به اخبار و رسانه های جمعی، رادیو و تلویزیون.

مشارکت و 
همبستگی

1-حضور و همفکری زنان روستا در امور روستا همانند مردان 2-مشارکت مردم روستا در امورعام المنفعه 
در روستا3-مشارکت مردم روستا در امور مراسم دینی، عزاداری، محرم و غیره4-میزان احترام مردم روستا 
در روستا  توسعه ای  پرژوه های عمرانی و طرح های  اجرایی  امور  در  مردم روستا  یکدیگر5-مشارکت  به 
)خودیاری، کمک به دیگران و غیره( 6-مشارکت مردم روستا با دهیار روستا برای انجام وظایف محوله7-
روحیه کار گروهی و کمک به همدیگر در انجام امور )برداشت محصول و غیره(8- کمک به آسیب دیدگان 
در حوادث مثل آتش سوزی، زلزله و غیره )خود روستا یا خارج از روستا(9-شرکت مردم در مراسم شادی 
مناسب های  در  روستاییان  مشارکت  یکدیگر11-  سوگواری  و  غم  مراسم  در  مردم  شرکت  یکدیگر10- 
مردم  مشارکت  اسالمی13-  شورای  انتخابات  در  روستا  مردم  غیره(12-مشارکت  و  )راهپیمایی  سیاسی 

روستا در انتخابات ریاست جمهوری14-دلسوزی اهالی برای آبادانی روستا.

کالبدی- 
فیزیکی

1-حمام و سرویس بهداشتی2- سیستم گرمایشی و سرمایشی، 3-روشنایی مسکن،4- مساحت مناسب و مسکن
کافی مسکن و 5-تعداد اتاق.

در امکانات و خدمات روزمره  نیازهای  تأمین  روستا،4-  آشامیدنی  آب  میدان ها،3-کیفیت  و  معابر  کیفیت  راه،2-  1-کیفیت 
فروشگاه های خواروبار روستا و 5-شبکه سوخت رسانی روستا.

محیطی- 
اکولوژیکی

1-وسعت فضای بازی کودکان یا فضای سبز روستا،2- کیفیت فضای بازی کودکان از نظر امنیت و نظافت فضاهای سبز و باز
و 3-قرارگرفتن فضای مناسب برای پارک و فضای بازی کودکان

1-سیستم دفع بهداشتی فاضالب، 2-کیفیت جمع آوری آب های سطحیآلودگی

مأخذ: یافته های پژوهش، 1395.
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فضایی الگوی پراکنش روستاهای زیست پذیر در سه سطح 
از  از آزمون های آمار فضایی  نامطلوب  مطلوب، متوسط و 
تحلیل های  دومتغیره،  متغیره،  یک  موران  شاخص  جمله 
 GEO DATM افزاری  نرم  محیط  در   ،HOT/COLD SPOT

و GIS استفاده خواهد شد تا الگوی فضایی زیست پذیری 
پهنه های خطر  نهایت  روستاهای مورد نظر شناسایی و در 
متغیرهای   )1( جدول  همچنین  گردند.  شناسایی  پذیر 

پژوهش را نشان می دهد.
در پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق به منظور 
دستیابی به حداکثر ضریب دقت در بدست آوردن نمونه هایی 
که دارای درجه باالیی از ویژگی های جامعه آماری بوده و 
نتایج بدست آمده از آن قابل تعمیم به کل جامعه باشد، از 
بر  راستا،  این  در  است.  شده  استفاده  تصادفی  نمونه گیری 
طبق فرمول کوکران، 330  نفر از سرپرستان خانوار به عنوان 
جامعه نمونه انتخاب گردید )این نکته باید قابل توجه باشد 
که این محاسبه با سطح خطاي 5 درصد صورت مي گیرد(، 
سهم  نسبت  تصادفی  طبقه بندی  نمونه گیری  برحسب  و 
پرسشنامه 44 روستای نمونه گیری شده مشخص می گردد.

N=294،n = 330،t=1/96،p=0/5،q=0/5، d=0/05
جمع آوری داده ها براساس روش میدانی از طریق مصاحبه 
و  شوراها  با  مصاحبه  همچنین  و  روستا  اهالی  با  مستقیم 
دهیاران و مسئولین گردآوری شده است. جمع آوری داده ها به 
صورت تکمیل پرسشنامه ها پس از تأیید روایی آن در مرحله 
کارشناسی و نیز در مرحله پیش آزمون بوده است. ضریب 
محاسبه  قابل  مختلف  فرمول های  طریق  از  کرونباخ  آلفای 
است اما عمومی ترین فرمول مورد استفاده که اولین بار توسط 

کرونباخ ارائه شد، به شرح ذیل می باشد: )قاسمی، 1384: 34(.
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از  استفاده  با  کرونباخ  آلفای  ضریب  پژوهش  این  در 
نرم افزار SPSS محاسبه گردید. دامنه آلفای کرونباخ می تواند 
به سمت 1  آلفای کرونباخ  باشد، هر چه  بین صفر و یک 
کرونباخ  آلفای  اگر  است.  بیشتر  کار  روایی  باشد  نزدیکتر 
کمتر از 0/5 باشد ابزار کار تحقیق فاقد پایایی است. آلفای 
بیان  را  قبول  قابل  و  متوسط  پایایی   0/5 تا   0/7 کرونباخ 
ابزار تحقیق  پایایی  از 0/7  باالتر  آلفای کرونباخ  می دارد و 
را قابل قبول و خوب معرفی می نماید. برای محاسبه پایایی 

                              
نگاره 1: پراکنش آبادی های

 شهرستان هیرمند



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي ) ( دوره25، شماره 99، پاییز 95
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.25,No.99, Autumn 2016 / 80  

مورد  روستاهای  سطح  در  پرسشنامه   30 تعداد  پژوهش 
شده  جمع آوری  داده های  براساس  گردید.  توزیع  مطالعه 
میزان آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد زیست پذیری در 

جدول شماره)2( و به شرح ذیل به دست آمده است. 

جدول2: بررسی میزان آلفای کرونباخ ابعاد زیست پذیری

میزان آلفای کرونباخابعادردیف

0/797اقتصادی1
0/757اجتماعی2
0/823کالبدی- فیزیکی3
0/94محیطی- اکولوژیک4

مأخذ: یافته های پژوهش، 1395.

5-یافته های تحقیق
5-1-بعد اقتصادی زیست پذیری

شاخص های  اثرات  اقتصادی  ابعاد  بررسی  منظور  به 
زیست پذیری بر روی سکونتگاه های روستایی مرزی در روستاهای 
مورد مطالعه، از 1 مؤلفه و در قالب 6 شاخص استفاده شده است. 
نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین میانگین وزنی برای متغیر 
درآمد بیشتر با میانگین 1/98 و شاخص فرصت های درآمد بیشتر 
شغلی در روستا یا خارج از روستا و تعدد فرصت های شغلی 
در روستا با میانگین 0/69 کمترین میانگین را داشته اند. همچنین 
میانگین کل مؤلفه اشتغال و درآمد که بعد اقتصادی شاخص پذیری 
را شامل می شود عدد 0/945 را نشان می دهد )جدول3(. همچنین 
جدول شماره)4( پراکندگی شاخص های زیست پذیری اقتصادی 

را در روستاهای مورد مطالعه نشان می دهد.

جدول3: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های اشتغال و درآمد

میانگین 
کل

بعداقتصادی

مؤلفهاشتغال و درآمد

شم
 ش

ص
اخ

ش

جم
 پن

ص
اخ

ش

رم
چها

ص 
اخ

ش

وم
 س

ص
اخ

ش

وم
ص د

اخ
ش

ول
ص ا

اخ
ش

شاخص

کمیتبلیدرصد46/2644/441/440/440/840/470/2

خیردرصد53/7355/658/659/659/259/629/8

خیلی کمفراوانی52/5155476907010

سطح کیفیت

درصد15/904/5416/3623/0327/2721/213/03

کمفراوانی42/33325738254458

درصد12/829/6917/2711/517/5713/3317/57

تا حدودیفراوانی47/3390420208142

درصد14/3827/271/216/066/062/4243/03

زیادفراوانی9/1815001022

درصد2/772/424/54003/036/66

خیلی زیادفراوانی1/66270010

درصد0/500/602/12000/300

میانگین0/9450/820/780/690/710/691/98

انحراف معیار0/8530/7430/8011/0960/8860/1891/407
مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.
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جدول4: پراکندگی شاخص های زیست پذیری اقتصادی
درصدتعداد روستاهاطبقاتردیف

36/81مطلوب1
2045/45متوسط2
2147/72نامطلوب3

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.

5-2- بعد اجتماعی زیست پذیری
این بعد شامل 6 مؤلفه می باشند که در ذیل به واکاوی 
آن ها پرداخته خواهد شد. نتایج تحقیق جهت مؤلفه آموزش 
مدارس  معلمان  کیفیت  شاخص  می دهد،  نشان  عمومی 
با  مدارس  ساختمان  کیفیت  و  بیشترین   2/93 میانگین  با 
به  را  پاسخگویان  منظر  از  میانگین  کمترین   2/05 میانگین 

آموزش  مؤلفه های  کل  میانگین  داده اند.  اختصاص  خود 
عمومی عدد 2/43 بدست آمد)جدول5(.

مؤلفه بهداشت با 2 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. 
شاخص کیفیت خدمات شبکه بهداشت با میانگین وزنی 0/60 
و تحت پوشش بیمه با میانگین وزنی 2/98، میانگین هایی 

بودند که از منظر پاسخگویان لحاظ گردید)جدول 6(.
اجتماعی  امنیت فردی و  از تحلیل مؤلفه  نتایج حاصل 
پاسگاه  عملکرد  و  کیفیت  شاخص های  که،  می دهد  نشان 
انتظامی با میانگین 3/41 و امنیت تردد در شب با میانگین 
0/12 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین وزنی در 
بین مؤلفه امنیت فردی و اجتماعی می باشند. همچنین الزم 
به ذکر است که میانگین کل مؤلفه امنیت فردی- اجتماعی 

عدد 1/55 بدست آمد.)جدول7(

جدول 5: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های آموزش عمومی از نظر پاسخگویان

کل
ن 

گی
میان

بعداجتماعی

مؤلفهآموزش عمومی

کیفیت 
ساختمان

فضای آموزشی 
مناسب وکافی

کیفیت 
تجهیزات 

کیفیت 
دسترسی 

کیفیت 
شاخصمعلمان 

بلیدرصد89/3887/49187/789/891
کمیت

خیردرصد10/6212/6912/310/29

فراوانی23/4344521611
خیلی کم

سطح 
کیفیت

درصد7/0210/213/56/31/83/3

فراوانی96/61201061099751
کم

درصد28/983631/832/729/115/3

فراوانی145/6137145142182119
تا حدودی

درصد43/741/143/542/654/736/06

فراوانی24/804161193
زیاد

درصد7/4401/24/83/327/9

فراوانی7/2034326
خیلی زیاد

درصد2/1600/91/20/97/8

میانگین2/432/052/152/232/432/93

انحراف معیار1/0781/0081/0161/1081/1791/27

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395
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جدول6: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های بهداشت از نظر پاسخگویان

شاخصمؤلفهبعد

کیفیتکمیت

میانگین

ف معیار
انحرا

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمخیربلی

درصد

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بهداشتاجتماعی

کیفیت 
خدمات شبکه 

بهداشت

22/73

77/27

41

12/42

257/5792/7200

0

00/60

1/009

روستایی و خدمات درمانیتامین اجتماعیخیربلینوع بیمه
انحراف میانگینسالمت

معیار

تحت پوشش 
بیمه

95/45

4/55

2/98درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراونی

0/805 12

3/63

25

7/57

278

84/24

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.
جدول7: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های امنیت فردی- اجتماعی

کل
ن 

گی
میان

بعداجتماعی

مؤلفهامنیت فردی- اجتماعی

رد 
لک

عم
ت 

یفی
ک

می
ظا

 انت
گاه

اس
پ

از 
ور 

عب
ت 

منی
ا

از 
ن 

ابا
خی

و 
ده 

جا
ت

رع
 س

ظر
ن

ه  
وار

 س
دد

تر

ی 
ع ها

نزا
ل 

ما
حت

ا
می

قو

ن 
زنا

دد 
تر

ت 
منی

ا
وز

ه ر
شبان

در 

ین
ع ب

نزا
ی و

وم
د ب

فرا
 ا

دان
وار

زه
 تا

در 
دد 

تر
ت 

منی
ا

ب
ش

یم
جرا

 و 
ری

کا
زه

ب

ص
اخ

ش

لیدرصد63/1397/5783/3366/6693/9351/2114/848/1889/39
ب

ت
کمی

خیردرصد36/832/4316/6733/346/0648/7985/1691/8110/41

فراوانی40/3771584097361173

کم
ی 

خیل

ت
یفی

ح ک
سط

درصد12/232/124/5425/45029/3910/903/3322/12

کمفراوانی33/751930309821111546

درصد10/225/759/099/0929/696/363/334/5413/93

فراوانی90/1264205651992001167

تا 
دی

دو
ح

درصد27/3019/3962/1219/6960/306/0600/350/60

فراوانی25/3319815201012209

یاد
ز

درصد10/07604/546/063/033/630/602/72

فراوانی10/87341021319000

یاد
ی ز

خیل

درصد3/2910/303/036/360/905/75000

میانگین1/553/412/011/563/0790/990/280/122/41

انحراف معیار0/991/0860/7780/91/0771/2270/9580/8371/066

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.
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جدول8: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های حمل و نقل از نظر پاسخگویان

میانگین 
کل

بعداجتماعی

مؤلفهحمل و نقل
شاخصساعت کار وسایل نقلیه عمومیتعداد وسایل نقلیه عمومیدسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی

کمیتبلیدرصد82/387/8775/7584/84

خیردرصد17/1812/1324/2515/16

خیلی کمفراوانی761017651

سطح کیفیت

درصد23/0230/6023/0315/45

کمفراوانی919875100

درصد27/5729/6922/7230/30

تا حدودیفراوانی85/337284100

درصد25/8521/8125/4530/30

زیادفراوانی21191529

درصد6/355/754/548/78

خیلی زیادفراوانی0000

درصد0000

میانگین2/52/961/882/66

انحراف معیار1/211/3411/0331/279
مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.

جدول9:فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های تفریحات و اوقات فراغت از نظر پاسخگویان

میانگین 
کل

بعداجتماعی

مؤلفهتفریحات و اوقات فراغت
هزینه استفاده از خدمات 

تفریحی و فراغتی 
کیفیت خدمات مکان های 

فرهنگی تاریخی
کیفتیت خدمات 
مکان های  مذهبی

کیفیت خدمات و 
وسعت کتابخانه 

کیفیت خدمات و 
شاخصتجهیزات سالن ورزشی 

بلیدرصد31/348/1815/1583/3314/8444/4
کمیت

خیردرصد68/6691/8184/8516/6785/1655/6

خیلی فراوانی16/6118153615
کم

سطح 
کیفیت

درصد4/983/332/424/5410/904/54

فراوانی19/61512301132
کم

درصد5/884/543/639/093/339/69

تا فراوانی38/4120205090
حدودی درصد11/520/36/0662/12027/27

فراوانی30/80101528
زیاد

درصد9/2403/034/540/62/42

خیلی فراوانی5001002
زیاد درصد1/5003/0300/60

میانگین0/750/140/322/120/280/93

انحراف معیار0/880/9371/0050/7660/9480/788
مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.
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مؤلفه حمل و نقل دارای3 شاخص می باشد این مؤلفه از 
نظر پاسخگویان، مورد بررسی قرار گرفت. شاخص دسترسی 
به وسایل حمل و نقل عمومی با میانگین 2/96 بیشترین میانگین 
وزنی، و شاخص تعداد وسایل نقلیه عمومی با میانگین 1/88 
کمترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده اند. میانگین 

کل مؤلفه حمل و نقل عدد 2/5 بدست آمد)جدول8(.
اوقات  و  تفریحات  مؤلفه  بررسی  از  حاصل  نتایج 
فراغت نشان می دهد، که شاخص کیفیت خدمات مکان های  
مذهبی با میانگین 2/12 بیشترین میانگین وزنی را به خود 
خدمات  از  استفاده  هزینه  شاخص  است.  داده  اختصاص 
تفریحی- فراغتی با میانگین 0/14 کمترین وزنی را در میان 

شاخص های تفریحات و اوقات فراغت از نظر پاسخگویان 
و  تفریحات  مؤلفه  کل  میانگین  همچنین  می باشد.  دارا  را 

اوقات فراغت عدد0/75 بدست آمد)جدول9(.
مؤلفه بعدی انسجام اجتماعی به دو قسمت تقسیم گردید 
که نتایج حاصل از مطالعه مؤلفه وضعیت و میزان اعتماد مردم 
روستا گویای این است که به ترتیب شاخص های وضعیت 
و میزان اعتماد مردم به مسئولین حکومتی با میانگین 4/09، 
بیشترین میانگین و شاخص وضعیت و میزان اعتماد مردم 
به اعضای شورای اسالمی با میانگین 2/66 کمترین میانگین 
وزنی را در میان شاخص های وضعیت و میزان اعتماد مردم 
روستا از نظر پاسخگویان را دارا می باشند.الزم به ذکر است 

جدول10: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های وضعیت و میزان اعتماد مردم روستا از نظر پاسخگویان

میانگین 
کل

بعدانسجام اجتماعی

مؤلفهوضعیت و میزان اعتماد مردم روستا

وضعیت 
و میزان 

اعتماد مردم 
به مسئولین 

حکومتی

وضعیت 
اعتماد 
شیعیان 

نسبت به 
اهل تسنن

وضعیت و 
میزان اعتماد 
اهل تسنن 
نسبت به 

شیعه

وضعیت 
و میزان 
اعتماد 
مردم به 

دهیار

وضعیت 
و میزان 

اعتماد مردم 
به اعضای 
شورای 
اسالمی

وضعیت و 
میزان اعتماد 
روستاییان 
به اخبار و 
رسانه های 

جمعی

وضعیت 
و میزان 
اعتماد 

مردم به هم 
در روستا

شاخص

بلیدرصد96/9610010010093/9384/84100100
کمیت

خیردرصد3/030006/0615/1600

خیلی فراوانی8/7104105114
کم

سطح 
کیفیت

درصد2/6301/210/3015/450/31/21

فراوانی34/42012198100201
کم

درصد10/4300/36/3629/6930/306/060/3

تا فراوانی75/14023901991009123
حدودی درصد22/7406/927/2760/3030/3027/576/9

فراوانی176/423002511971029197251
زیاد

درصد53/4590/9076/0659/693/038/7859/6976/06

خیلی فراوانی25/28305121302151
زیاد درصد7/659/0915/456/360/9006/3615/45

میانگین3/444/093/703/122/9792/663/663/98

انحراف معیار0/7840/4910/6230/71/0771/2790/70/623

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.
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که میانگین کل مؤلفه وضعیت و میزان اعتماد مردم روستا 
عدد 3/44 بدست آمد )جدول10(.

عمومی  همبستگی  و  مشارکت  میزان  و  وضعیت  مؤلفه 
قرار  ارزیابی  پاسخگویان مورد  نظر  از  )اجتماعی( در روستا 
گرفت. شاخص های مشارکت مردم روستا در امور مراسم دینی، 
عزاداری، محرم و غیره، کمک به آسیب دیدگان در حوادث مثل 
آتش سوزی، زلزله و غیره )خود روستا یا خارج از روستا( و 
شرکت مردم در مراسم غم و سوگواری یکدیگر با میانگین 
وزنی 4/09 بیشترین میانگین و حضور و همفکری زنان روستا 
در امور روستا همانند مردان با میانگین وزنی 1/56 کمترین 
میزان مشارکت  میان شاخص های وضعیت و  از  را  میانگین 
عمومی از نظر پاسخگویان را دارا می باشد. همچنین میانگین 
کل مؤلفه وضعیت و میزان مشارکت عمومی عدد 3/25 بدست 

آمد )جدول 11(. 

با توجه به ارزیابی های انجام پذیرفته از لحاظ بعد اجتماعی، 
14 روستا در طیف مطلوب، 10 روستا در طیف متوسط و 20 

روستا در طیف نامطلوب قرار گرفتند )جدول12(.
جدول12:پراکندگی شاخص های زیست پذیری اجتماعی

درصدتعداد روستاهاطبقاتردیف
1431/81مطلوب1

1022/72متوسط2

2045/45نامطلوب3

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395

5-3-بعد فیزیکی- کالبدی زیست پذیری
به منظور بررسی و تحلیل فضایی بعد فیزیکی- کالبدی 
شاخص های زیست پذیری در مناطق سکونتگاه های روستایی 
مرزی شهرستان هیرمند ، از 10 شاخص در قالب 2 مؤلفه 

جدول11:فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های وضعیت و میزان مشارکت عمومی از نظر پاسخگویان
میانگین 

کل
انسجام اجتماعی

وضعیت و میزان مشارکت عمومی)اجتماعی( در روستا
بعد

مؤلفه

شاخص1413121110987654321

کمیتبلیدرصد94/9410010010083/3310093/931009197/5799/197/5710010066/66

خیردرصد5/0500016/6706/06092/430/92/430033/34

سطح خیلی کمفراوانی12/0711415000457170484
کیفیت

درصد3/640/30/31/214/5400013/52/120/32/1201/2125/45

کمفراوانی27/85212113009801061944190130

درصد8/406/366/360/39/09029/69031/85/7513/25/7500/39/09

تا فراوانی769090232050199014564966402365
حدودی

درصد22/9627/2727/276/962/12060/30043/519/3928/819/3906/919/69

زیادفراوانی172/641971972511530010300419817619830025120

درصد52/2859/6959/6976/064/5490/903/0390/901/26052/96090/9076/066/06

خیلی فراوانی25/1421215110303303341334305121
زیاد

درصد7/616/366/3615/453/039/090/909/090/910/303/910/309/0915/456/36

میانگین3/253/123/123/982/124/092/9794/092/153/413/443/414/093/981/56

انحراف معیار0/680/70/70/6230/7660/4911/0770/4911/0161/0860/8471/0860/4910/6230/9

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395
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شامل مسکن و امکانات و خدمات  استفاده شده است.
مورد  پاسخگویان  نظر  از  شاخص،   5 با  مسکن  مؤلفه 
بیشترین   3/15 با  مسکن  روشنایی  گرفت.  قرار  ارزیابی 
میانگین وزنی را به خود اختصاص داد. سیستم گرمایشی 
میانگین  کمترین   2/12 وزنی  میانگین  با  سرمایشی   و 
نظر  از  مسکن  عمومی  وضعیت  شاخص های  میان  از  را 
مؤلفه  کل  میانگین  همچنین  می باشند.  دارا  را  پاسخگویان 
وضعیت و میزان مشارکت عمومی عدد، 2/795بدست آمد 

)جدول 13(.
نظر  از  شاخص،   5 با  خدمات  و  امکانات  مؤلفه 

پاسخگویان مورد ارزیابی قرار گرفت. 
با 2/41 بیشترین میانگین وزنی و شاخص  کیفیت راه 
کمترین   1/12 وزنی  میانگین  با  میدان ها  و  معابر  کیفیت 

خدمات  و  امکانات  شاخص های  میان  از  را  میانگین 
همچنین  می باشد.  دارا  را  پاسخگویان  نظر  از  زیرساختی 

میانگین کل مؤلفه  عدد 1/806بدست آمد )جدول14(.
نتایج حاصل از بعد کالبدی- فیزیکی نشان می دهد که 
12 روستا در طیف مطلوب، 16 روستا در طیف متوسط و 

16 روستا در طیف نامطلوب قرار گرفتند )جدول15(.

5-4-بعد محیطی- اکولوژیک
به منظور بررسی بعد محیطی- اکولوژیک شاخص های 
در  مرزی  روستایی  سکونتگاه های  مناطق  بر  زیست پذیری 
مؤلفه   2 قالب  در  شاخص   5 از  مطالعه،  مورد  روستاهای 

شامل فضاهای سبز و باز و آلودگی استفاده شده است. 
مؤلفه فضاهای سبز و باز با 3 شاخص، از نظر پاسخگویان 

جدول13:فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های مسکن از نظر پاسخگویان

میانگین 
کل

بعدکالبدی- فیزیکی

مؤلفهمسکن

مساحت مناسب تعداد اتاق
و کافی مسکن

روشنایی 
مسکن

سیستم گرمایشی 
و سرمایشی

حمام و سرویس 
شاخصبهداشتی

بلیدرصد96/4893/939196/6684/8491
کمیت

خیردرصد8/576/0693/3415/169

خیلی فراوانی1101125111
کم

سطح 
کیفیت

درصد4/5303/30/615/453/3

فراوانی63/898511910051
کم

درصد19/2629/6915/35/7530/3015/3

تا فراوانی147/4199119200100119
حدودی درصد44/6660/3036/0660/6030/3036/06

فراوانی631093902993
زیاد

درصد18/973/0327/927/278/7827/9

خیلی فراوانی12/63268026
زیاد درصد3/780/907/82/4207/8

میانگین2/7952/9992/783/152/122/93

انحراف معیار1/3551/5561/211/6331/111/27

مآخذ: یافته های تحقیق، 1395.
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مورد ارزیابی قرار گرفت. 

جدول 15: پراکندگی شاخص های زیست پذیری
 کالبدی- فیزیکی 

درصدتعداد روستاهاطبقاتردیف
1227/27مطلوب1

1636/36متوسط2

1636/36نامطلوب3
مأخذ: یافته های تحقیق1395.

 1/46 با  کودکان  بازی  فضای  و  پارک  گرفتن  قرار 
یا  کودکان  بازی  فضای  وسعت  و  وزنی  میانگین  بیشترین 
فضای سبز روستا با میانگین وزنی 0/69کمترین میانگین را 

از میان شاخص های فضاهای سبز و باز از نظر پاسخگویان 
و  وضعیت  مؤلفه  کل  میانگین  همچنین  می باشند.  دارا  را 
میزان مشارکت عمومی عدد 1/01بدست آمد )جدول 16(.

مورد  پاسخگویان  نظر  از  2 شاخص،  با  آلودگی  مؤلفه 
بهداشتی فاضالب، 2(  قرار گرفت.1( سیستم دفع  ارزیابی 
بهداشتی  دفع  سیستم  سطحی.  آب های  جمع آوری  کیفیت 
فاضالب با 1/43 بیشترین میانگین وزنی و کیفیت جمع آوری 
میانگین را  میانگین وزنی 0/31کمترین  با  آب های سطحی 
دارا  را  پاسخگویان  نظر  از  آلودگی  شاخص های  میان  از 
می باشند. همچنین میانگین کل مؤلفه عدد 0/87 بدست آمد 

)جدول 17(.
نشان  اکولوژیک  محیطی-  بعد  ارزیابی  از  حاصل  نتایج 

جدول14: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های امکانات و خدمات از نظر پاسخگویان
میانگین 

کل
بعدکالبدی- فیزیکی

مؤلفهامکانات و خدمات

شبکه سوخت 
رسانی روستا

تامین نیازهای روزمره 
در فروشگاه های 
خواروبار روستا

کیفیت آب 
آشامیدنی

کیفیت معابر 
و میدان ها

شاخصکیفیت راه

کمیتبلیدرصد90/689196/6684/8483/3397/57

خیردرصد9/3293/3415/1616/672/43

سطح کیفیتخیلی کمفراوانی2445251157

درصد7/2413/50/615/454/542/12

کمفراوانی54/8106191003019

درصد29/8431/85/7530/309/095/75

تا حدودیفراوانی142/814520010020564

درصد43/1843/560/6030/3062/1219/39

زیادفراوانی67/24902915198

درصد20/351/227/278/784/5460

خیلی زیادفراوانی113801034

درصد3/760/92/4203/0310/30

میانگین1/8061/892/301/311/122/41

انحراف معیار1/1221/0161/6331/110/7661/086

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.
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جدول16: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های فضاهای سبز و باز از نظر پاسخگویان

میانگین 
کل

بعدمحیطی- اکولوژیک

مؤلفهفضاهای سبز و باز

قرار گرفتن فضای مناسب برای 
پارک و فضای بازی کودکان

کیفیت فضای بازی کودکان 
از نظر امنیت و نظافت

وسعت فضای بازی کودکان یا 
شاخصفضای سبز روستا

بلیدرصد53/0966/6651/2141/4
کمیت

خیردرصد46/9133/3448/7958/6

خیلی فراوانی78/33849754
کم

سطح 
کیفیت

درصد23/7325/4529/3916/36

فراوانی36302157
کم

درصد10/99/096/3617/27

تا فراوانی29/6665204
حدودی درصد8/9819/696/061/21

فراوانی15/66201215
زیاد

درصد4/746/063/634/54

خیلی فراوانی15/6621197
زیاد درصد4/746/365/752/12

میانگین1/011/460/890/69

انحراف معیار1/0270/891/3210/870
مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.

جدول17: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص های آلودگی از نظر پاسخگویان

میانگین کل

بعد محیطی- اکولوژیک

مؤلفهآلودگی

شاخصدفع بهداشتی فاضالبجمع آوری آب های سطحی
کمیتبلیدرصد42/5214/8470/2

خیردرصد57/4885/1629/8

خیلی کمفراوانی233610

سطح کیفیت

درصد6/9610/903/03

کمفراوانی34/51158

درصد10/453/3317/57

تا حدودیفراوانی710142

درصد21/51043/03

زیادفراوانی12222

درصد3/630/66/66

خیلی زیادفراوانی000

درصد000

میانگین0/870/311/43

انحراف معیار1/220/8971/543

مأخذ: یافته های تحقیق، 1395.
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می دهد که 13 روستا در طیف مطلوب، 21 روستا در طیف 
متوسط و 10 روستا در طیف نامطلوب قرار گرفتند )جدول18(.

6- نقشه نهایی زیست پذیری 
با توجه به تهیه نقشه های ابعاد زیست پذیری در منطقه در 
این قسمت تحقیق با تلفیق 4  بعد مورد نظر در محیط سیستم 
اطالعات جغرافیایی و تهیه فیلد زیست پذیری نهایی روستاهای 
منطقه، اقدام به تهیه نقشه نهایی پراکندگی زیست پذیری در 
منطقه گردید که در نگاره شماره)2(نشان داده شده است. در 
نگاره )2( پراکندگی زیست پذیری روستاهای مورد مطالعه در 
 سه طیف مطلوب، متوسط و نامطلوب نشان داده شده است.
جدول 18: پراکندگی شاخص های زیست پذیری محیطی - اکولوژیکی 

درصدتعداد روستاهاطبقاتردیف

1329/54مطلوب1

2147/72متوسط2

1022/72نامطلوب3

مأخذ: یافته های تحقیق1395.

16 روستا در طیف مطلوب، 16 روستا در طیف متوسط 
و 12 روستا در طیف نامطلوب قرار گرفتند )جدول 19(.

همچنین نتایج استفاده از شاخص موران انسلین جهت 
 7 می دهد؛  نشان  منطقه  در  زیست پذیری  فضایی  واکاوی 
خوشه ی   11 و   ،)LL(پایین )زیست پذیری  سرد  خوشه 
داغ )زیست پذیری باال)HH( در منطقه شناسایی گردید که 

بزرگترین لکه داغ در جنوب شهرستان قرار دارد.

جدول19: پراکندگی زیست پذیری در روستاهای منطقه 
درصدتعداد روستاهاطبقاتردیف

1636/36مطلوب1

1636/36متوسط2

1227/28نامطلوب3

مأخذ: یافته های تحقیق1395.

روستاهای قرار گرفته در این لکه دارای زیست پذیری 
باالیی هستند و در مجاور همدیگر قرار گرفته اند و بزرگترین 
گرفته  قرار  شهرستان  مرکز   و  شرق  جنوب  در  سرد  لکه 
است. چندین خوشه ی کوچک با ارزش HH و LL هم به 
قرار  هیرمند  شهرستان  سرزمینی  پهنه  در  پراکنده  صورت 
گرفته اند و 4 لکه سرد با زیست پذیری پایین در نزدیک مرز 
نیز واقع گردیده اند که می توانند به عنوان لکه های خطرپذیر 

از بعد امنیتی  در منطقه معرفی گردند.

  نگاره 2: نقشه نهایی 
پراکندگی سطوح 

زیست پذیری در   
روستاهای مورد مطالعه 
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الزم به توضیح است مناطق با ارزشLL که دارای ویژگی 
زیست پذیری پایین می باشند، به عنوان مناطق با خطرپذیری 
باال معرفی می گردند، زیرا این مناطق در خطر ناپایداری قرار 
دارند و می توانند به عنوان پهنه های با خطر پذیری باال از 

بعد ناپایداری معرفی گردند. 
در  زیست پذیری  پراکندگی  فضایی  الگوی  استخراج 
این  آن در  تحلیل های مکانی و فضایی  مناطق روستایی و 
پژوهش نشان می دهد، صرف سطح بندی روستاهای منطقه 
از  منطقه  واقعیت  گویای  نمی تواند  زیست پذیری  لحاظ  از 
بعد وابستگی فضایی شاخص های مورد مطالعه باشد. اکثر 
کارهای تحقیقی مشابه با سطح بندی ختم شده و به استخراج 
الگوها نپرداخته اند و نگاه مکانی و منطقه ای در آنها وجود 

ندارد )نگاره3(.

7- جمع بندی و نتیجه گیری
سکونتگاه های روستایی حاشیه مرز از جمله مناطق مهم 
و استراتژیک برای کاهش مشکالت مرزها به شمار می آیند 
که اگر به شیوه علمی و منطقی ساماندهی شوند، می توانند 
و  بوده  مؤثر  مرزی  مناطق  کنترل  در  زیادی  بسیار  حد  تا 

مشکالت این مناطق را به حداقل برسانند. 
زیست پذیری  ابعاد  لحاظ  از  تحقیق  از  حاصل  نتایج 

در  روستا   16 مطلوب،  طیف  در  روستا   16 می دهد  نشان 
طیف متوسط و 12 روستا در طیف نامطلوب قرار گرفتند. 
تحقیقات انجام پذیرفته در کشور در زمینه زیست پذیری که 
صرفًا با دید جامعه شناسی به آن نگریسته می شود همچنین 
نتایج استفاده الگوریتم موران انسلین جهت واکاوی فضایی 
پراکنش زیست پذیری در منطقه، نشان می دهد 7 خوشه سرد 
)زیست پذیری پایین)LL(، و 11 خوشه ی داغ )زیست پذیری 
باال )HH( در منطقه شناسایی گردید که بزرگترین لکه داغ در 
جنوب شهرستان قرار دارد و روستاهای قرار گرفته در این 
لکه دارای زیست پذیری باالیی هستند و در مجاور همدیگر 
قرار گرفته اند و بزرگترین لکه سرد در جنوب شرق و مرکز  
شهرستان قرار گرفته است و چندین خوشه ی کوچک با ارزش 
HH و LL هم به صورت پراکنده در پهنه سرزمینی شهرستان 

هیرمند قرار گرفته اند و 4 لکه سرد با زیست پذیری پایین در 
نزدیک مرز نیز واقع گردیده اند که می توان به عنوان لکه های 

خطرپذیر از بعد امنیتی در منطقه معرفی گردند. 
در  زیست پذیری  پراکندگی  فضایی  الگوی  استخراج 
این  آن در  تحلیل های مکانی و فضایی  مناطق روستایی و 
پژوهش نشان می دهد صرف سطح بندی روستاهای منطقه 
از  منطقه  واقعیت  گویای  نمی تواند  زیست پذیری  لحاظ  از 
بعد وابستگی فضایی شاخص های مورد مطالعه باشد که در 

نگاره 3: نقشه لکه های داغ و سرد 
زیست پذیری  در منطقه
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اکثر کارهای تحقیقی مشابه، با سطح بندی ختم شده و به 
در  منطقه ای  و  مکانی  نگاه  و  نپرداخته اند  الگوها  استخراج 
آنها وجود ندارد. در تحقیقات مشابه نگرش صرفًا اجتماعی 
نگرش  و  بوده  محسوس  کاماًل  زیست پذیری  پدیده  به 
واکاوی  جهت  نوین  روش های  از  استفاده  و  جغرافیایی 
فضایی زیست پذیری در این تحقیق، الگوهای فضایی حاکم 
می تواند  و  می کشد  تصویر  به  را  زیست پذیری  توزیع  بر 
فضا،  در  زیست پذیری  پدیده  نمودن  محور  مکان  ضمن 
نشان  را  توزیع  بر  فضایی حاکم  نظم  و  پارامتر  این  توزیع 
و  است  نشده  پرداخته  آن  به  مشابه  تحقیقات  در  که  دهد 
به نوعی می تواند یک کار برنامه ریزی فضایی و منطقه ای 

قلمداد گردد. 
ناپایداری  بعد  از  زیست پذیری  پرخطر  پهنه های 
سکونتگاهی شناسایی شده است که در تحقیقات مشابه نیز 
وجود نداشته است. با توجه به تحلیل های صورت پذیرفته، 
نتایج تحقیق نشان می دهد روستاهای نزدیک به خط مرزی 
دارای زیست پذیری ضعیف تری هستند و خوشه های سرد 
گردیده اند.  متمرکز  مناطق  این  در  پایین(  )زیست پذیری 
همچنین مناطق روستایی شمال شهرستان به دلیل وابستگی 
به اقتصاد کشاورزی و کمبود منابع آب رود هامون در شمال 
شهرستان دارای زیست پذیری ضعیف تری هستند. لکه های 
خطرپذیر از بعد ناپایداری سکونتگاه های روستایی می تواند 
آن  تبع  به  و  کرده  مخاطره  دچار  امنیتی  بعد  از  را  منطقه 
در  و  دارند  مناسب تری  زیست پذیری  که  سکونتگاه هایی 
نیز  پایین قرار گرفته اند  با زیست پذیری  مجاورت لکه های 
به لحاظ امنیتی دچار مخاطره شده و به مرور زیست پذیری 
اتفاق  این  وقوع  گرفت.  خواهد  قرار  شعاع  تحت  نیز  آنها 
در نواحی مرکزی شهرستان هیرمند احتمال بسیار قوی تری 

دارد.

8- پیشنهادات
با توجه به نتایجی که از تحقیق حاضر بدست آمد، در 
سکونتگاه های  زیست پذیری  شاخص های  ارزیابی  زمینه 

ذیل  پیشنهادات  می توان  هیرمند  مرزی شهرستان  روستایی 
را مطرح نمود:

ایجاد . 1 جهت  دولتی  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
ایجاد  )مانند  اقتصادی  فعالیت های  تسهیل  و  زیرساخت ها 
صنایع دستی( در 12 روستای قرار گرفته در وضعیت نامطلوب 
زیست پذیری که بیشتر در نواحی نزدیک مرز متمرکز گردیده اند.

شهرستان . 2 مرکز  زیست پذیر  روستایی  مناطق  تجمیع 
بر  تجمیع  این  بوده اند.  گسترده  فضایی  پراکنش  دارای  که 

پایداری آنها می افزاید.
اجرای طرح های هادی در روستاهای نزدیک مرز )نوار . 3

5 کیلومتری( که در شرایط زیست پذیری ضعیف تری قرار 
افزایش  و  پایداری  باعث  این طرح خود  اجرای  گرفته اند. 

سطح زیست پذیری خواهد شد.
ارتقای زیست پذیری مناطق با زیست پذیری پایین/پایین . 4

در 7 لکه در منطقه هیرمند و شناسایی و توانمندسازی 65 
پایداری  افزایش  مناطق جهت  این  قرار گرفته در  روستای 

روستاهای مذکور با اختصاص بودجه های عمرانی.
توانمندسازی روستاهای حواشی مرز با استفاده از فراهم . 5

سازی زمینه های اشتغال درون منطقه ای.
و . 6 بهسازی  خدمات،  به  دسترسی  قابلیت  ساماندهی 

ساکنان  زندگی  کیفیت  بهبود  و  مسکن  کیفیت  ارتقای 
روستاهای حاشیه مرزهای شرقی و شمال شرقی شهرستان.

توجه به وضعیت آموزش و فرهنگ و نیز وضع مسکن . 7
و خانوار در روستاهای حاشیه مرز.

با خطرات و بالیای . 8 افزایش ضریب مقابله  زمینه سازی 
دارای  و  مرزی  روستایی  سکونتگاه های  سطح  در  طبیعی 

زیست پذیری نامطلوب و متوسط.
محور قرار دادن توسعه منطقه بر اساس منابع طبیعی اعم . 9

از آب، خاک، پوشش گیاهی با استفاده از نیروی انسانی و 
دانش بومی و تقویت آن از طریق آموزش حرفه ای و ترویج.

 تالش جهت توزیع عادالنه شاخص های درآمد اقتصادی . 10
و رفاه اجتماعی در جهت کاهش فاصله طبقاتی میان اقشار 

مختلف منطقه.
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