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 چکيده 

 

پرداختن به توسعة پايدار روستايی  ،در راستاي نيل به توسعة پايدار کشوراهداف: 

ت پايداري نواحی ضرورتی اجتناب ناپذير است. تحقيق حاضر با هدف شناخت وضعيّ

در پايداري  ؤثرهاي مابعاد و شاخص مختلف روستايی شهرستان فالورجان به بررسی

ه که بين روستاهاي منطقة مورد مطالعه توسعة روستايی اين منطقه و نيز  تحليل اين فرضيّ

داري وجود دارد، پرداخته است. به منظور سنجش از نظر سطح پايداري تفاوت معنی

رسی استفاده در پنج بعد اقتصادي، اجتماعی، محيطی، کالبدي و دست يیهاپايداري، شاخص

 اند. شده

هاي توصيفی و تحليلی است که با استفاده از شناسی تحقيق ترکيبی از روشروش روش:

خانوار  943روستا و  14در سطح ، دهستان شهرستان فالورجاندر شش  1مدل تاپسيس

هاي از نظر شاخصها فاوت بين دهستاننمونه انجام گرفته است. به منظور بررسی ت

 انجام گرفت.  2آزمون دانکن و( MANOVAمتغيره )ل واريانس چند پايداري تحلي

روستاهاي موسيان،  ،آمده در مدل تاپسيسدسته ب CLر براساس مقادي نتايج: ها/هيافت

باالترين رتبه و ، 494/8و  338/8کرسگان )از دهستان ابريشم( به ترتيب با ميزان پايداري 

                                                 
1. TOPSIS 

2. Duncan's test 
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و 134/8با ميزان پايداري  ،ستان گرکن شمالی(آباد )از دههاي وزيرآباد و رحيمروستا

 .اندها را به خود اختصاص دادهترين رتبهپايين، 193/8

پايين رتبة روستاهايی که  ،دهد بندي روستاهاي منطقه نشان می نتايج رتبه :گيرينتيجه

خصوص ه عمدتا تحت تاثير فاکتورهاي محيطی ب ،اندپايداري را به خود اختصاص داده

ويژه در استان  هاي متوالی در کشور به سالیه به خشکاند.  با توجّد منابع آب بودهکمبو

اين تأثيرمنفی تا شود ه بيشتري الزم است نسبت به مديريت منابع آب توجّ ،اصفهان

 شاخص در امر پايداري روستاها کاهش يابد.   

سيس، شهرستان گيري چند شاخصه، مدل تاپ سنجش، پايداري، تصميمهاواژهکليد

 فالورجان.

 مه. مقد1ّ

اقتصعادي مخعرب بعود و ايعن      ةتوسعع رسيدن انتقاد از تکنولوژي و به اوج ةده، 1398ة ده

در ايعن دوره   ؟مطرح شد که آيا انسان بر تکنولوژي حاکم است يا تکنولوژي بعر انسعان  ال ؤس

 جدي مطعرح بعود  اقتصادي و لزوم حفاظت از محيط زيست به طور  ةتوسعدر مورد تقابل  ،بح

دي هعاي متععدّ  هعا و نشسعت  المللی، کنفرانساين رابطه مجامع بين در(. 13، ص 1،1334)استير

(، همعايش  1393کعره در پعاريس )  -توان بعه کنفعرانس زيسعت    که از آن جمله می شدبرگزار 

(، همعايش محعيط زيسعت در    1393المللعی در واشعنگتن )  بعين  ةهاي اکولوژيکی توسعويژگی

( 1344) شعد هاي رشد کعه از طعرف باشعگاه رم برگزار   ( و همايش محدوديت1344استکلهم )

هعا، بيعان شکسعت    مشترک در اين نشسعت  ةنقط. (44-43. ص، ص1938اي، )همزه اشاره کرد

ثمري  ،هاي قبل از آن به آن بسته شده بودی که در دههيرغم اميدهابود که علی« توسعه» ةپروژ

، ص. 1934)بهعرام زاده،   کشورهاي جهان سوم در بر نداشعت  جز افزايش فقر و نابرابري براي

هاي ل سالی بود که براي معماي توسعه در شرايط متحوّپايدار راه حلّ ةتوسع ،دنبال آنه . ب(18

. پايداري به عنوان تعادلی بين ابعاد اقتصادي، اجتماعی، و محيطعی  دشپايانی قرن بيستم مطرح 

المللعی شعناخته شعده اسعت )فراهعانی و      ی و بعين ي، ملّع ای، منطقعه يک جامعه، درسطح محلّع 

                                                 
1. Steer 
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  ةهمع متعوازن  ة توسعع در گرو  ،پايدار يک کشورة توسع ،بر اين اساس .(4 ، ص.1938اصدقی،

هاي مهم اقتصادي کشور بعوده و  کی از قطبيروستايی  ةجامع رغم اينکهمناطق آن است. علی

ه و در نهايت در ت، توليد مواد اوليّی جمعيّنيازهاي غذايمين أتی، توليد ناخالص ملّ تواند درمی

ه توجّ به آندر مطالعات مختلف کمتر  ،اي ايفا کنداقتصادي کشور نقش برجسته ةتوسعرشد و 

ها آن ةتوسع ،به همين دليل (.9، ص. 1933)پورطاهري، سجاسی قيداري وصادقلو، است  شده

ريعزي و  به مسايل مربوط بعه برنامعه  پرداختن  ؛ بنابراينهاي بيشتري مواجه شده استبا چالش

، 1934زاده و ذبيحعی، )اصغرياست ها امري ضروري روستايی و بازنگري و ارزيابی آن ةتوسع

بودن درآمعد  هاي شغلی، پاييناز قبيل نبود امکانات و فرصتلی يمسا (. در حال حاضر43 ص.

، مستمر منابع توليد ت زير خط فقر در مناطق روستايی، تخريببخش کشاورزي، افزايش جمعيّ

 ،آن ةنتيجع تعرين عوامعل ناپايعداري نعواحی روسعتايی اسعت کعه        ... از مهمو آب و خاک منابع

)خسعروبيگی، شعايان،   اسعت  هعا  بسياري از آبادي ةتخليت روستايی و جمعيّة يندآفزمهاجرت 

پعژوهش حاضعر سععی دارد،     ،در همعين راسعتا  (. 151، ص. 1938،و صادقلو سجاسی قيداري

ت پايعداري  روستايی و تبيين وضعيّ ةتوسعدر پايداري  مؤثرهاي ررسی ابعاد و شاخصضمن ب

آيا بين روستاهاي معورد مطالععه   »تحقيق که ال ؤسبه اين  ،نواحی روستايی شهرستان فالورجان

 پاسخ دهد.    «؟داري وجود دارداز نظر سطح پايداري تفاوت معنی

 تحقيق شينةيپ. 2

بنععدي پايععداري تدر پژوهشععی بععه ارزيععابی و اولويّعع( 1938ري)پورطعاهري، زال، و افتخععا 

بعا رويکعردي    ،انعد. ايعن پعژوهش   بيعد پرداختعه  اجتماعی در مناطق روسعتايی شهرسعتان خعرم   

هعاي سعنجش   هعا و روش انتخاب شاخص ةنحوجغرافيايی به بررسی سطح پايداري اجتماعی، 

-که از جملعه معدل   «تاپسيس»تکنيک  از ،بندي پرداخته است. در اين تحقيقتپايداري و اولويّ

حاکی از توانعايی ايعن    ،استفاده شده است. نتايج پژوهش ،شاخصه استگيري چندهاي تصميم

زيرا نتايج حاصله با مشعاهدات عينعی در منطقعه مطابقعت داشعته      است؛ مدل در امر رتبه بندي 

بعه بررسعی و    در يک پژوهش (،1938) خسروبيگی، شايان، سجاسی قيداري، و صادقلواست. 
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هعاي  هاي مختلف ارزيعابی پايعداري و گعزينش معيارهعا و شعاخص     ها و تکنيکشناسايی مدل

-تکنيعک »اند و در نهايت مناسب جهت ارزيابی و سنجش پايداري در نواحی روستايی پرداخته

زمان چندين معيار و ها در تحليل همرا به دليل توانايی اين مدل «گيري چند معيارههاي تصميم

جهعت سعنجش سعطوح پايعداري نعواحی روسعتايی        ،ندهست با هم ناسازگار اًبعضشاخص که 

-(، در پژوهشی با هدف سعنجش ميعزان توسععه   1934اصغري زاده و ذبيحی) کنند.پيشنهاد می

و  1وايکعور  ةشاخصع گيري چنعد هاي تصميميافتگی نواحی روستايی شهرستان ساري از روش

اي، جلگعه  ةمنطقع ه به اينکه روستاهاي شهرستان ساري در سه اند. با توجّتاپسيس استفاده کرده

هعاي  دهسعتان  ميعان  متوازن ةتوسعکوهستانی و جنگلی قرار دارند، نتايج تحقيق حاکی از نبود 

اي نسبت بعه  اي که مناطق روستايی مستقر در نواحی جلگهبه گونه ؛شهرستان ساري بوده است

 .ندهسعت  يعزان توسععه يعافتگی بيشعتري برخعوردار     روستاهاي نواحی کوهستانی و جنگلی از م

هعاي  ارزيابی اثرات سياسعت »در پژوهشی تحت عنوان  2(4818) چاتزينیو  ، بورناريسمانوس

 بر پايداري اجتماعی در نعواحی روسعتايی کشعورهاي اتحاديعه     CAP)9(کشاورزي  ةبرنامتغيير 
-هبع معيعاره و  گيعري چنعد  تصعميم هاي با استفاده از مدل « "موردي شمال يونان ةمطالع"اروپا 

هعاي اجتمعاعی، انسعجام اجتمعاعی و مشعارکت      ت اجتمعاعی، سعرمايه  هاي امنيّلفهؤمکارگيري 

اروپا بر نعواحی روسعتايی پرداختعه     ةاتحاديهاي اجتماعی به بررسی پيامدهاي ناشی از سياست

 :از جملعه  شعده اثعرات منفعی   هعاي اعمعال  دهعد کعه سياسعت   دست آمده نشان میه . نتايج بندا

ت، کعاهش اشعتغال، خعروج    ی جمعيّتغيير در ساختار سنّ، مهاجرت جوانان از نواحی روستايی

شعده  در مناطق ايجعاد  هاآنهاي شغلی که به دليل حضور رفتن فرصتبين از ،کارگران خارجی

منجر به ناپايداري اجتماعی در ايعن نعواحی    ،بود و رکود اقتصادي دربرداشته است. اين عوامل

راهبردي جهت ارزيابی ميعزان نشعاط و    ةبرنام يةبا هدف ارا (4814)4فورد ةسسؤمشده است. 

هايی جهعت  ارچوب شاخصهسرزندگی نواحی روستايی در ايالت کاليفرنيا، اقدام به تدوين چ

                                                 
1.VIKOR 

2. Manos, Bournaris, Chatzinikolaou 

3.Common Agricultural Policies 

4. Ford Institute 
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 اًه و به اين نتيجه رسعيده اسعت کعه رفعاه و سعرزندگی صعرف      کردسنجش کيفيت زندگی مردم 

جا مستقيم دارد. از آن ةرابطمحيطی عوامل اقتصادي و زيست بلکه با ،اجتماعی نيست ايألهمس

گرفتن ايعن بععد در   که زندگی جوامع روستايی در ارتباط مستقيم با محيط طبيعی است، ناديده

. چعاتزينی، بورنعاريس، و   استی از زندگی جوامع روستايی گرفتن قسمت مهمّناديده ،حقيقت

 ةپايع اروپعا بعر    ةاتحاديع هاي بندي نواحی روستايی کشوررتبه اي بهدر مطالعه( 4819)1مانوس

گذار بر پايعداري جوامعع روسعتايی    اجتماعی تاثيرهاي لفهؤمهاي اجتماعی و شناسايی شاخص

اروپعا )ايتاليعا، هلنعد،     ةاتحاديع کشورعضعو   نهنواحی روستايی  ،پرداخته است. در اين پژوهش

ارستان، فرانسه و آلمان( به طور نمونه انتخاب شدند. نتايج يونان، لهستان، انگلستان، اسپانيا، بلغ

هعاي  هعاي اجتمعاعی و محروميعت   مشارکت اجتماعی، سعرمايه  ،هايی همچونلفهؤمکه  دادنشان 

 .استشاخص، معيارهاي مناسبی جهت سنجش پايداري نواحی روستايی  41قالب  اجتماعی در

 . روش تحقيق 3

هعاي  ترکيبعی از روش  ،استفاده در اين تحقيعق روش مورداز نوع کاربردي و  ،حاضر ةمطالع

ابتعدا   ،پعژوهش يند آفراي و ميدانی است. در هاي کتابخانهتوصيفی و تحليلی با استفاده از شيوه

مبانی نظري سنجش پايداري و سوابق مطالعاتی آن مورد مطالعه قرار گرفعت و براسعاس آن و   

شاخص سنجش پايعداري در   34، مطالعهمورد  ةمنطقالعات موجود در خصوص ه به اطّبا توجّ

 هعاي ( شعاخص 1. )جدولشدپنج بعد اقتصادي، اجتماعی، محيطی، کالبدي، و دسترسی تعيين 

خعانوار و   ةنامع پرسشنامه شامل دو نوع پرسش، هااساس اين شاخصدهد. برفوق را نشان می

نظر بعوده و آزمعون   آن معدّ  روايعی و پايعايی   نامعه پرسش ةتهي. در دشروستا تدوين  ةنامپرسش

انجام SPSS افزار گيري از نرمبا بهره نامه هاآوردن ضريب اعتبار پرسشدسته ماتی براي بمقدّ

ه ب 43/8روستا  ةنامپرسشو  31/8خانوار ةنامپرسشبراي  2خنباکروضريب آلفاي گرفته است. 

العات سرشماري نفوس اطّ از طريق نامهعالوه بر پرسشالعات مورد نياز اطّدست آمده است. 

 است. شده هاي هادي روستاهاي مورد مطالعه فراهمو طرح 1938مسکن  و

                                                 
1.Chatzinikolaou, Bournaris, Manos 

2. Cronbach's alpha 
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 مورد مطالعه ةمنطق. 1. 3

دقيقه  45درجه و 51 کيلومتر مربع در بين 9/918شهرستان فالورجان، با مساحتی در حدود 

ععر    ةدقيقع  94و رجعه   94 تعا دقيقعه   44ودرجه  94طول شرقی و  ةدقيق 11درجه و  51تا 

متر از سطح دريامی باشد. اين شهرستان از شعمال بعه خمينعی    1988ارتفاع آن و شمالی قرار دارد

شهر ، از جنوب به مبارکه، از مشرق به اصفهان،از غرب به نجف آباد و از جنوب غربی به لنجعان  

ر فع ن 414811ت جمعيّع  از موقعيت اين شهرستان را نشان معی دهعد.   (1شکل)محدود می شود.  

 کننعد نواحی روستايی زندگی معی   در خانوار 44841در قالب  نفر 39435تعداد  ،اين شهرستان

 59آمعاري تحقيعق شعامل     ةجامعع . (18، ص. 1931ريزي اسعتانداري اصعفهان،  )معاونت برنامه

فرمعول  که بعا اسعتفاده از    است خانوار نواحی روستايی شهرستان فالورجان 48روستاي باالي 

اي با انتساب متناسب از هرطبقه در سطح گيري طبقهخانوار به روش نمونه 439تعداد 1کوکران

 تععداد  (4جعدول ). شعد هعا انتخعاب   نامهآماري جهت تکميل پرسش ةنمونبه عنوان روستا  14

 دهد.روستاهاي مورد مطالعه در هر دهستان را نشان می

 مورد استفاده در تحقيق يهاشاخص -1ل جدو

 1934مأخذ: نگارندگان، 

 شاخص 

صا
اقت

دي
 

نسبت اشتغال زنان  -1 ،درصد شاغلين -9 ،نسبت اراضی زير کشت به اراضی قابل کشت-4 ،ع شغلیتنوّ -1

رضايت از ميزان  -3 ،ثبات درآمد -4 ،ميزان رضايت شغلی روستاييان -9 ،تکفل معکوس بار -5 ،به مردان

گذاري در ميزان تمايل به سرمايه -11 ،ندازايی پس توانا -18 ،اميزان نابرابري درآمد بين خانواره -3 ،درآمد

، ع محصوالت کشاورزيتنوّ -19 ،ميزان استطاعت افراد در ساخت در ساخت مساکن جديد -14 ،روستا

 کشاورزي ةمندي از بيمميزان بهره -15،مين نيازها از خود روستاأنسبت ت  -11

                                                 
1 .Cochran 
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اجتماعي

 

نسبت واحدهاي  -5معکوس بعد خانوار  -1 داد خانوارتع -9ت نرخ رشد جمعيّ -4ت اندازه جمعيّ -1

نسبت زنان باسواد به مردان  -3 ،درصد باسوادي -4 ،سال 95تا 15ت درصد جمعيّ -9مسکونی به خانوار 

ميزان مشارکت در مراسم  -11 ،هاي فاميلیميزان ازدواج -18، تماعیاجدرصد عضويت در نهادهاي  -3

ميزان تنش و درگيري دسته جمعی يا فردي  -19،روستاييان با همديگر ميزان همکاري -14، عمومی روستا

ميزان  -19 ،درمانی -مندي از خدمات بهداشتیميزان رضايت -15، ميزان ارتباط روستا با شهر -11 ،در روستا

ميزان استقبال مردم  -13 ،مندي از خدمات کشاورزيميزان رضايت -13 ،مندي از خدمات آموزشیرضايت

ميزان مشارکت در  - 41، ميزان رضايت شورا از همکاري و مشارکت مردم -48وري هاي کشاورزي از نوآ

 انتخابات

محيطی
 

کافی -5 ،شدن منابع آبمشکل شور -1، ع آب کشاورزيتنوّ -9 ،ارتفاع از سطح دريا -4 ،توپوگرافی -1

-4خاک )حفاظت(هاي جديد آبياري وحفاظت آموزش شيوه-9، بودن آب در دسترس بخش کشاورزي

ت آب گرفتگی معابر وضعيّ -3، شدنت آب آشاميدنی از نظر قطع و وصلوضعيّ -3 ،کيفيت آب آشاميدنی

آوري زباله، فضوالت حيوانی، جمع ،)از نظر فاضالب ت پاکيزگی محيط روستاوضعيّ -18، روستا در زمستان

 -11 ،سالیميزان خطر خشک -19ل  ميزان خطر سي -14هاي خانگی دفع زباله ةنحو -11 ،فضاي سبز و..(

ميزان  -14ميزان خطر حرکات دامنه )رانش و لغزش(   -19 ،ميزان خطر زلزله -15 ،بندانميزان خطر يخ

 ميزان مصرف سموم دفع آفات نباتی -13 ،مصرف کود شيميايی

کالبدي
 

کيفيت مصالح به  -1 ،اطیهاي ارتبت راهوضعيّ -9 ،روستا به شهرستانة فاصل -4 ،محل استقرار روستا -1

 -9رسانی و ..( گاز ةشبک ،برق ،مندي از امکانات زيربنايی)جادهميزان بهره -5، کاررفته در مسکن روستا

نسبت واحدهاي  -3 ،وجود تسهيالت مناسب در واحد هاي مسکونی -4 ،درصد مساکن نوساز به قديمی

 در معابر هاي سطحیميزان رضايت از دفع آب -3، مسکونی به خانوار

دسترسي
 

 -9 ،متوسط جهت دسترسی راهنمايی و دبيرستان ةفاصل -4 ،متوسط جهت دسترسی دبستان ةفاصل -1

  -9بانکی،  -5مندي از خدمات مخابراتی، ميران بهره -1، متوسط جهت دسترسی خدمات بهداشت ةفاصل

 ةجايگاه عرض -11 ،و حسينه مسجد -18، تپاسگاه و امنيّ -3 ،تاکسی سرويس -3 ،دامپزشکی -4اورژانس،

هاي تفريحی و مکان – 1 ،طرح هادي -11 ،زمين ورزشی -19 ،آالتتعميرگاه ماشين -14 ،مواد سوختی

شرکت  -13 ،آب ةخانتصفيه13 ،خانه و گورستانغسال -14، تاريخی ةاماکن و ابني -19، زيارتی

 -49 ،عمومی ةخانکتاب-44 ،کشاورزيدفتر ترويج  -41، دهياري وشواري اسالمی روستا -،48تعاونی

 فضاي سبز و پارک بازي کودک -41 ،هاي غيردولتیتشکل
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 . مباني نظري4

معدت  است و بر حمايعت يعا دوام بلنعد    آمده داشتنبه معنی زنده نگه ( (Sustenereةکلمپايداري از 

بودن و سطح قابل قبعولی از  در آن مطلوب تی است کهو وضعيّ .(13، ص. 1939) زاهدي،  کندداللت می

-به معناي انعدازه  ،سنجش پايداري (.4، ص.4881، 1اتحاديه اروپا) کندرفاه در طول زمان کاهش پيدا نمی

گيري شرايط انسانی و محيطی و تعيين ميزان پيشرفت بعه سعمت   هانداز ،و به عبارتی گيري ميزان پايداري

شعناخت و سعنجش    ،پايعدار  ةتوسعع بعه   يعابی دسعت  ةالزمع  .(1. ص، 2IUCN، 4881) پايداري اسعت 

 "سعنجش " IUCNط شده توسّهيارا. بنا بر تعريف استريزي مبتنی بر آن در آن و برنامهثر ؤم ميپارامترها

العات و برآورد است العات، آناليز اطّلکردن اطّوري يا رصدآاي شامل مراحل جمعيک روند چند مرحله

-ها و کمک به تست آنهبيان روشن فرضيّ قشناخت بهتر سيستم از طري( الف ت.اسکه داراي اهداف زير 

هعا از  گيري در اتخاذ سياستتصميمبهبود  (ج.دهی به اهداف از طريق شناخت بهتر سيستمشکل (ب .ها

نظر سيدن به اهداف مورد( رد .هاي اعمالی و اقداماتالعات و تبيين اثرات سياستساختن اطّطريق فراهم

                                                 
1  . European commission 

2.International Union for Conservation of Nature 

 مورد مطالعه هايتعداد روستا -1جدول 

 1934 نگارندگان،: مأخذ

 دهستان شهرستان
 هايتعداد روستا

 مورد مطالعه 

 

 

 فالورجان

 

 

 

 4 ابريشم

 5 زازران

 1 گلستان

 6 اشترجان

 16 اليگرکن شم

 7 سهروفيروزان

 47 6 جمع

 

 
 پراکندگي نقاط روستايي شهرستان فالورجان -1شکل

 1934مأخذ: نگارندگان، 
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سياري از صاحب نظعران معتقدنعد سعنجش در    ب(.4. ص، IUCN، 4881)ها گيريطريق بهبود تصميم از

العمل سيستم قرار گيرد و به منظور عمل و عکس ةپيوسترا خواهد داشت که در دور ثير أتشرايطی بهترين 

( 4شکل ) .دها حضور داشته باشگيريتصميمها و اقدامات در روند جاري سياستدهی به هدايت و شکل

 دهد.میاين امر را نشان  چگونگی

 
 ها و اقداماتسنجش در هدايت سياست ةچرخ -1شکل 

 9، ص.  IUCN، 4881: مأخذ
 

هعا راهنمعاي   هعايی الزم اسعت. شعاخص   سنجش و ارزيابی هرموضوع شاخصبراي  اصوالً

بعه   ت موجعود اجتمعاعی و فيزيکعی را   تواننعد وضععيّ  گعذاري بعوده و معی   ی براي سياستمهمّ

گيعري را بعراي معديران آسعان     و تصعميم  کننعد  العاتی قابل اندازه گيعري تبعديل  واحدهاي اطّ

ت موجود، مسير حرکت و فاصله تا اهعداف را  توانند وضعيّها میشاخص .(1UN،4888)سازند

 هعاي پيچيعده باشعند   توانند ابزاري قدرتمند بعراي کعاهش پيچيعدگی سيسعتم    مینشان دهند و 

هايی است که مناسب و بر انتخاب شاخصکيد أتدر تحقيقات علمی  (.93 ، ص.4888، 2)ويرن

)ارتباط روشن با نتعايج(،   بودنهاي مشخصمطلوب باشند. يک شاخص مطلوب داراي ويژگی

بودن(، قابليت کاربرد، حساسيت )واکعنش سعريع در مقابعل تغييعرات     یگيري )کمّقابليت اندازه

مناسعب بعراي    ةهزينع هاي مورد نياز، و اثربخشی هزينه )جزيی(، قابليت دسترسی آسان به داده

هعاي مطلعوب   (. شعاخص 99-19 صعص.  ،1939 ،3بعل و معورس  )اسعت  ها( دسترسی به داده

                                                 
1.United Nations 

2. Wiren 

3. Bell and Moors 
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ت را ملموس هاي با اهميّ، پديدهشدةالعات مربوط را خالصه و يا سادهمتغيرهايی هستند که اطّ

، 1949، )کهعن  هعا را بسعنجد  ه و آنی درآوردالعات را به صورت کمّو قابل درک ساخته و اطّ

به موقع هشدارهاي الزم جهعت جلعوگيري از خسعارات     ،(. يک شاخص خوب39-39 صص.

هعا و نتعايجی الزم   يابی به چنين شاخصدهد و براي دستاقتصادي، اجتماعی و محيطی را می

ه و وجّع معورد ت  ،شعود گيعري معی  گيري شود و آنچه که اندازهآنچه که ارزش دارد اندازه ،است

تعی کعه در معورد    اهميّز يحا ةنکت .(UN ،4888)؛ (134، ص. 4888، 1)سينگ گيردت قرار اهميّ

 –ی ت ملّع داشتن با اهداف و وضعيّتناسبنظر قرار گيرد، مدّ دهاي پايداري بايانتخاب شاخص

بعه طعور    ؛(هعا شعاخص  سازيبومی)است پايدار  ةتوسعجهت نيل به رسالت و اهداف  ،یمحلّ

دليل ه ب ،يافته استفاده کنندههاي کشورهاي توسعتوسعه از شاخص حال هاي درکشور راگ مثال

گاهی نتايج هستند،  خاص خود هاي متفاوت و بعضاًاينکه اين کشورها داراي شرايط و ويژگی

 (.15، ص. 4814، 2)ليتمن استآمده غيرواقعی و نامعتبر دسته هاي بسنجش و ارزيابی

 (MCDM)3معيارهگيري چندمهاي تصميمدل. 1. 4

هعاي جديعدي   هاي سريع در علوم رياضی و کامپيوتر، مدلبا پيشرفت ،اخير ةدهدر چند 

فعی  دهنعد، معرّ ه قعرار معی  گيري مورد توجّهاي تصميمکه چندين مالک و معيار را در فرآيند

هدفعه   گيري چنعد هاي تصميماصلی مدل ةدستبه دو   1MCDMاند.  اين مدل ها با نام شده

)5(MODM گيري چند شاخصه هاي تصميمو مدل)6(MADM ةمقالع در  د.شعون تقسيم می 

گيري چند شاخصعه اسعتفاده شعده اسعت. در     ه به هدف تحقيق از مدل تصميمحاضر با توجّ

 ،1934، منیؤمع )است  صورت زيره شاخصه بهاي چندگيريی مراحل انجام تصميمحالت کلّ

 .(4ص.

                                                 
1. Singh 

2. Litman 

3. Multiple Criteria Decision Making 

4. Multi Criteria Decision Making 

5. Multi Objective Decision Making 

6. Multi Attribute Decision Making 
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هاي خام تهيعه شعده   اي خام: در اين مرحله ارزش مربوط به دادههجدول داده ةتهي -فال

-ها( و تعداد ستون )شاخصها(، در يک ماتريس با تعداد سطر ) گزينهشاخص ةاولي)مقادير 

شده: در اين مرحله ی در ماتريس تهيههاي کيفی به کمّتبديل شاخص -بشود. ها( وارد می

-شعاخص  ،اي و يا مقياس دو قطبعی اي، رتبهي فاصلههاهايی مانند مقياسبا استفاده از روش

 ،کعردن مقعادير: در ايعن مرحلعه    سعو هعم -شعود.ج ی تبديل معی هاي کمّهاي کيفی به شاخص

به طور مثال نرخ اشتغال شاخصی مثبعت   شود؛سو میهاي غير همسو در ماتريس همشاخص

-مقيعاس بی-د شوند.سو هم هانآالعات الزم است اطّو نرخ بيکاري شاخصی منفی است که 

گيري اي و کمکهاي مقايسهها در فرآيندبه منظور استفاده از شاخص ،سازي: در اين مرحله

نسبت به يکديگر نرمعاليزه   ،مقياس و يا به عبارت ديگرها بی، شاخصهلمسأها در حل از آن

طعی و  سعازي خ مقيعاس کردن، بعی هاي نورمروش ،استفادههاي قابلشوند. از جمله روشمی

ت ه بعه اهميّع  ها : در اين مرحله با توجّع دهی به شاخصوزن -ه است.سازي فازي مقياسبی

ت نسعبی هعر   شعود. ايعن وزن هعا، اهميّع    ها وزن داده معی ها به آننسبی هر کدام از شاخص

هعاي  روش ،هعاي قابعل اسعتفاده   نشعان معی دهعد. از جملعه روش     هبقيشاخص را نسبت به 

بنعدي  رتبعه -و .اسعت  (AHPرين مجذورات موزون، و بعردار ويعژه )  ت، کم2، لينمپ1آنتروپی

شعوند. از  بندي میهاي وزن داده شده رتبهاساس شاخصرها بگزينه ،ها: در اين مرحلهگزينه

، SAW ،TOPSISهععايی ماننععد روش ،هععاي قابععل اسععتفاده در ايععن مرحلععه جملععه روش

ELECTRE   وAHP  شده در استفادهروش  ،حاضر ةمقالدر  (.99. ، ص1934)اکبري، است

هعاي  بعه ترتيعب روش   ،هاها و رتبه بندي گزينهدهی به شاخصسازي، وزنمقياسمراحل بی

 اند.بوده ، انتروپی و تاپسيس3فازي

                                                 
1. Entropy 

2. Linmap  

3. Fuzzy 
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 هاي تحقيق. يافته5

بععد اقتصعادي، اجتمعاعی،     پنجدر  ،مورد مطالعه ةمنطقسنجش پايداري نواحی روستايی     

پعس از   اسعت. ين شعرح  ه ارسی انجام شده است. مراحل محاسبات بمحيطی، کالبدي و دست

بعراي هعر بدععد     ،هعا آن ةاوليّو پردازش  SPSSدر محيط  )14×34ماتريس ) العاتورود اطّ

 ،سپس در رابطه با هر يعک از ابععاد فعوق    معين شد. (1جدول) مطابق اي از شاخص هادسته

ی هاي( کيفی به کمّع هاي )شاخصديل دادههاي خام تشکيل و پس از آن تبابتدا ماتريس داده

. در ادامعه  دشع سعو  نرماليزه و هعم  ،بعد از طريق روش فازي ةمرحلها در اين داده شد.انجام 

بعا ضعرب    .دشع ها با اسعتفاده از روش آنتروپعی محاسعبه    وزن مربوط به هر کدام از شاخص

معاتريس   ،بعه آن سعتون  مربوط ة آمددست ه مقادير هر ستون ماتريس نرماليزه شده در وزن ب

 ةدهنعد شعان دست آمد و با جمع مقادير هر سطر اين ماتريس )کعه ن ه شده بدادهوزن هايداده

 دست آمد.ه مقدار مرتبط با بدعد مورد مطالعه در آن روستا ب ،(استيک روستاي مورد مطالعه 

و مقعادير در  د شع محاسبات فوق به طور جداگانه براي هعر پعنج بععد معورد مطالععه انجعام       

هعاي  ستون مربوط به تعداد ابعاد( بعه عنعوان داده   پنجسطر مربوط به تعداد روستاها و  14) 14×5ابعاد با1یماتريس

بندي روسعتاهاي معورد مطالععه    . به منظور رتبهشد وارد EXCELگيري در محيط خام ماتريس تصميم

از روش تاپسعيس   هاي اقتصادي، اجتماعی، محيطعی، کالبعدي و دسترسعی   براساس شاخص

آل ترين فاصله با راه حعل ايعده  بودن کم، دارامبناي انتخاب ،استفاده شده است. در اين روش

آل منفی )بدترين حالت ممکن( حل ايدهمثبت )بهترين حالت ممکن( و بيشترين فاصله با راه

تريس کعردن معا  گيري، نرمعاليزه داراي مراحل تشکيل ماتريس تصميم ،. اجراي اين مدلاست

آل حعل آيعده  شده در وزن شعاخص مربوطعه، تعيعين راه   هاي نرمالگيري، ضرب درايهتصميم

ها بعه  نزديکی نسبی انتخاب ةفاصله با استفاده از نرم اقليدسی، محاسب ةمحاسبمثبت و منفی، 

جعا  . در ايعن اسعت  هها بر اساس مقادير به دسعت آمعد  بندي گزينهرتبه ل و نهايتاًآحل ايدهراه

ه مورد استفاده قرار گرفت و سپس هاي خام اوليّعنوان ماتريس دادهه گيري بريس تصميممات

                                                 
1. Matrix 
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و سپس وزن هعر شعاخص مطعابق     گيري انجامهاي ماتريس تصميمکردن دادهنرماليزه ةمرحل

-نشان داده شعده اسعت. حاصعل    (9جدول) که مقادير آن در شدقبل محاسبه  ةشدروش بيان

 ه است.دست آمده زير ب یها با استفاده از ضرب ماتريسزنضرب ماتريس نرماليزه در و

  (1)                                                                                      WZV  
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 هااوزان شاخص -3جدول 
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 دسعت ه بعا اسعتفاده از رابطعه زيعر بع      CLيعک مقعدار    ،به ازاي هر گزينه ،که بر مبناي آن
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آل منفی و نزديکی به راه حعل  حل ايدهميزان فاصله از راه ،بين صفر و يک است اين مقدار که

دسعت  بعه   CLمقعادير براسعاس   ،در اين قسمتدهد.میآل مثبت مربوط به هر گزينه را نشان ايده

نشعان داده شعده   ( 9 جدول)بندي در انجام گرفته است. اين رتبه هابندي پايداري روستارتبه ،آمده

 و CL 338/8مقعدار بعا   ،موسعيان دهد کعه روسعتاي   دست آمده نشان میه مقادير ببررسی است. 

)از دهستان ابريشم( از بيشترين سطح پايداري برخوردارند  CL 494/8با مقدار  روستاي کرسگان

 دهسعتان )از  CL 193/8آباد با مقعدار  روستاي رحيم و CL 134/8مقداروزيرآباد با و روستاهاي 

منطقعه   گرفتعه در مشاهدات مستقيم صورت رين سطح پايداري برخوردارند.کمت گرکن شمالی( از

 ،رودزاينعده  ةرودخانع مجعاور   ةمنطقع رغم شرايط کمبود آب، در ه است که علیألنيز مبين اين مس

طعور  ه هاي کشاورزي در اين روسعتاها بع  تروستاها از ذخاير آب بيشتري برخوردار بوده و فعاليّ

بنعدي پايعداري   . نتعايج سعطح  استپايداري باالتري برخوردار  ةرتباز  بيشتري دارد و نسبی رونق

مبين تطبيق نتايج ايعن معدل بعا مشعاهدات فعوق       ،ستفاده از مدل تاپسيسا روستاهاي شهرستان با

براسعاس ايعن    ،هاي شهرستان فالورجانندي دهستانبدر ادامه به منظور بررسی امکان طبقه. است

 انجام گرفته است. 1MANOVAمتغيره چند  ها تحليل واريانسشاخص

 

                                                 
1. Multivariate analysis of variance 
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 (Vضرب متغير در وزن )ماتريس حاصل -4جدول 

 1934 ،هاي تحقيق: يافتهخذأم

Value * Weight  
 نام

 روستا

Value * Weight  
 نام

 روستا

دسترس
 ی

کالبد
 ي

مح
طي
اجتماع ی
اقتصاد ی
دسترس ي
 ی

کالبد
 ي

مح
طي
اجتماع ی
اقتصاد ی
 ي

139/8 831/8 835/8 891/8 859/8 
خوانسار

 ک
 گلگون 183/8 183/8 834/8 838/8 114/8

 پالرتگان 854/8 843/8 899/8 891/8 834/8 افشاراهيس 819/8 898/8 899/8 845/8 135/8

133/8 831/8 843/8 845/8 891/8 
-شاهیعل

 دان
 آبادميرح 893/8 893/8 855/8 893/8 891/8

 صادق آباد 849/8 814/8 858/8 899/8 843/8 انيموس 834/8 839/8 189/8 184/8 449/8

 رآباديوز 849/8 894/8 854/8 813/8 845/8 هيمحمد 831/8 895/8 841/8 111/8 834/8

 مهرنجان 838/8 851/8 891/8 841/8 183/8 اتراک 819/8 895/8 891/8 854/8 151/8

 رودمچ 843/8 819/8 894/8 834/8 141/8 یدشتچ 815/8 853/8 831/8 839/8 114/8

 لرگانيف 811/8 813/8 853/8 189/8 111/8 ريقلعه ام 894/8 811/8 899/8 845/8 835/8

 دستنا 041/0 041/0 056/0 054/0 831/8 رارا 077/0 077/0 067/0 041/0 111/0

151/0 104/0 110/0 041/0 077/0 
-نيحس

 آباد
 سمسان 031/0 061/0 056/0 010/0 185/8

 قلعه سرخ 054/0 066/0 050/0 103/0 855/8 کافشان 041/0 061/0 075/0 010/0 155/0

 نودرامد 813/8 853/8 813/8 849/8 894/8 کروج 818/8 893/8 895/8 834/8 141/8

 البيج 811/8 815/8 841/8 111/8 834/8 دارگان 853/8 833/8 849/8 844/8 133/8

 اردل 893/8 814/8 831/8 834/8 193/8 جولرستان 853/8 891/8 839/8 185/8 143/8

 تمندگان 845/8 854/8 819/8 819/8 159/8 هيهو 813/8 814/8 831/8 188/8 131/8

 رآباديخ 891/8 894/8 189/8 834/8 199/8 شرودان 853/8 894/8 848/8 835/8 491/8

489/8 831/8 894/8 893/8 855/8 
سهرو 

 روزانيف
 دشتلو 848/8 893/8 895/8 181/8 839/8

 ونهر 854/8 818/8 813/8 893/8 194/8 طاد 813/8 841/8 893/8 839/8 153/8

 پالرت 898/8 895/8 849/8 834/8 199/8 کرسگان 895/8 851/8 834/8 111/8 441/8

 مهرگان 895/8 851/8 841/8 838/8 193/8 بوستان 844/8 891/8 839/8 183/8 189/8

 اسفهران 895/8 853/8 899/8 833/8 115/8 زفره 859/8 813/8 854/8 188/8 148/8

 بندارت 813/8 839/8 834/8 189/8 195/8 ليجوج 813/8 838/8 839/8 854/8 141/8

 دارافشان 854/8 899/8 831/8 839/8 198/8 زازران 854/8 838/8 853/8 114/8 159/8

 هيکارو 819/8 854/8 893/8 31/8 134/8      
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 و  مقادير بردارهاي  -5جدول 

 1934ق، يتحق يهاافتهي: مأخذ
  یاقتصاد یاجتماع یطیمح یکالبد یدسترس

849/8 843/8 899 /8 811/8 891/8 
 

183/8 183/8 118/8 114/8 491/8  

 CLبندي روستاها براساس مقادير رتبه -6ل جدو

 1934، قيتحق يهاافتهي :مأخذ

 CL نام روستا رتبه CL روستا نام هرتب CL رتبه 

 99 143/8 زفره 14 551/8 گلگون 1 338/8 انيموس

 91 113/8 کروج 13 514/8 کافشان 4 494/8 کرسگان

 95 189/8 مهرنجان 13 519/8 مهرگان 9 441/8 شرودان

 99 933/8 لرگانيف 48 593/8 چم رود 1 944/8 دارگان

 94 939/8 دشتلو 41 599/8 اسفهران 5 955/8 خوانسارک

 93 999/8 البيج 44 543/8 رآباديخ 9 994/8 روزانيسهرو ف

 93 994/8 سمسان 49 541/8 طاد 4 999/8 بندارت

 18 433/8 قلعه سرخ 41 513/8 جولرستان 3 944/8 شاهدان یعل

 11 449/8 ريقلعه ام 45 519/8 یدشتچ 3 948/8 هيهو

 14 453/8 دستنا 49 134/8 اتراک 18 911/8 هيکارو

 19 458/8 پالرتگان 44 133/8 تمندگان 11 989/8 آبادنيحس

 11 444/8 نودرامد 43 141/8 اردل 14 988/8 دارافشان

 15 411/8 صادق آباد 43 195/8 بوستان 19 539/8 پالرت

 19 134/8 رآباديوز 98 114/8 هيمحمد 11 538/8 زازران

 14 193/8 آبادميرح 91 114/8 رارا 15 538/8 ليجوج

    94 198/8 ونهر 19 559/8 افشارهايس
 

 متغيرهتحليل واريانس چند. 1. 5

 منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بين سطوح پايداري روستاهاي مورد مطالععه براسعاس مقعادير   به 

دار معنعی  ،متغيره استفاده شده اسعت. در ايعن روش  تحليل واريانس چنداز آزمون  ،دست آمدهه پايداري ب

 اسعت، هعاي شهرسعتان فالورجعان    جا دهستانهاي مختلف مورد مطالعه که در اينبين گروه بودن تفاوت

هعايی  تعوان از روش معی  ،هادار بين گروهوجود تفاوت معنی ةفرضيّبودن در شرايط مثبت شود.میبررسی 

تالف داري اخع بعراي بررسعی معنعی    چند متغيره نتايج آزمون(  4جدول ) .آزمون دانکن استفاده کرد چون
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فر  صفر  داريه به مقدار سطح معنیدهد. با توجّها( را نشان میها )دهستانبردارهاي ميانگين بين گروه

هعاي شهرسعتان   بين ميانگين پايداري دهسعتان  است، 85/8که کمتر از 1ويلکس المبدايبراي 889/8برابر 

ت بين متغيرها انجعام شعد. در ايعن    آزمون اثرا ،. در ادامه(p<0.05)فالورجان اختالف معنادار وجود دارد 

آمده دسته دهستان شهرستان تقسيم شدند. براساس نتايج ب ششبر اساس گروه شش روستاها به  ،تحليل

و  85/8کعوچکتر از   ،داري در ابعاد محيطی و کالبديمقدار سطح معنی ،استده شه يارا ( 3جدول )که در 

. اين نتعايج نشعان   است85/8د اجتماعی بسيار بزرگتر از و در بع 84/8در ابعاد اقتصادي و دسترسی حدود 

د داردار  وجود در دو بعد محيطی و کالبدي اختالف معنی ،هاي مختلف شهرستانبين دهستان که دهدمی

((p<0.05 اخعتالف   ،خصعوص اجتمعاعی  هها در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و دسترسی و بع و بين دهستان

هعاي  ها و يعا تعيعين زيرگعروه   بندي دهستاندستهدن کرمشخصبه منظور  .(p>0.05)معنادار وجود ندارد 

آمعده  (د 3)تعا   (الف3). نتايج که درجداولدشاز آزمون دانکن استفاده  ،همگن بر مبناي متغير مورد مطالعه

هعا بعه   دهستان ابريشم در باالترين سطح و سعاير دهسعتان   دهد از حيث پايداري محيطی،می است، نشان

 ي بعدي قرار دارند.بندبرابر در رده تاًشکلی نسب

 متغيرههاي چندآزمون -7جدول 

 1934 ،هاي تحقيق: يافتهخذأم

 .Sig خطا يآزاد درجه اثر يآزاد درجه F مقدارآماره منبع

 889/8 351/193 45 814/4 914/8 (یگروه)المبدايويلکس
 

 هاآزمون اثرات بين شاخص -0 جدول

 1934، هاي تحقيق: يافتهخذأم
 .F Sig مربعات ةشير df مربعات جمع رمستقليمتغ منبع

 
 یگروه

 844/8 484/4 818/8 5 813/8 ياقتصاد

 399/8 941/8 889/8 5 819/8 یاجتماع

 881/8 833/1 815/8 5 449/8 یطيمح

 884/8 151/1 845/8 5 949/8 يکالبد

 843/8 153/4 859/8 5 499/8 یدسترس

 

                                                 
1. Wilks's lambda 
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ها بر بندي دهستانگروه -الف 1جدول 

 اساس مقادير ميانگين شاخص محيطي

 1934، هاي تحقيقافتهخذ: يأم

 نام دهستان
تعداد 

 روستا

 مجموعه ريز

1 4 

  119/8 19 یگرکن شمال

  158/8 4 روزانيسهرو ف

  141/8 9 اشترجان

  519/8 3 گلستان

  594/8 5 زازران

 939/8  1 شميابر

Sig.  149/8 888/1 

 

 ها بر بندي دهستانگروه-ب 1جدول 

 اساس مقادير ميانگين شاخص اقتصادي

 1934، هاي تحقيقفتهخذ: ياأم

 نام دهستان
تعداد 

 روستا

 مجموعه ريز

1 2 

  131/8 19 یگرکن شمال

  134/8 5 زازران

  483/8 3 گلستان

  418/8 4 روزانيسهرو ف

 451/8  451/8 9 اشترجان

 438/8  1 شميابر

Sig.  111/8 983/8 

 

 ها بردهستان يبندگروه -ج1جدول 

 يکالبدشاخص   نيانگيم رياساس مقاد

 1934 ،هاي تحقيقخذ: يافتهأم

 نام دهستان
تعداد 

 تاروس

 مجموعه ريز

1 4 

  555/8 19 یگرکن شمال

 931/8 931/8 4 روزانيسهرو ف

 933/8 933/8 5 زازران

 444/8  9 اشترجان

 443/8  3 گلستان

 394/8  1 شميابر

Sig.  891/8 838/8 

 

 ها بردهستان يبندگروه -د 1جدول 

 يدسترس شاخص نيانگيم رياساس مقاد

 1934، هاي تحقيقافتهخذ: يمأ

اي هافتهي: ماخذ

 نام دهستانتحقيق

تعداد 

 روستا

 مجموعه ريز

1 4 

  933/8 9 اشترجان

  191/8 19 یگرکن شمال

 545/8 545/8 3 گلستان

 549/8 549/8 4 روزانيسهرو ف

 543/8 543/8 5 زازران

 919/8  1 شميابر

Sig.  848/8 411/8 
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 و پيشنهادها گيري. نتيجه6

حاضر که به منظور سنجش پايداري نواحی روستايی شهرستان فالورجان انجام  ةمطالعدر  

از شاخص ها و معيارهاي مختلفعی در پعنج بععد اقتصعادي، اجتمعاعی، محيطعی،        ،گرفته است

ها براساس مبعانی  صاي از شاخکالبدي و دسترسی استفاده شده است. در هر بعد زير مجموعه

ت نسعبی هعر   به منظور سنجش آن بعد مورد اسعتفاده قعرار گرفتعه اسعت. اهميّع      ،نظري تحقيق

با استفاده از روش آنتروپی محاسبه و در نهايت اوزان نسبی هر بععد محاسعبه شعد و     ،شاخص

 دهعد آمده نشعان معی  دسته . نتايج بدشپايداري با استفاده از روش تاپسيس تعيين  ةرتبسپس 

، /.494و  338/8روستاهاي موسيان، کرسنگان )از دهستان ابريشم( به ترتيب  با ميزان پايداري 

بعا ميعزان پايعداري     ،آباد )از دهستان گرکن شمالی(آباد و رحيمهاي وزيررتبه و روستااالترين ب

 ةهنعد دنشعان  ،193/8تعا   338/8ةبعاز ترين رتبه را دارند. مقادير فعوق در  ايين، پ193/8و 134/8

-بنعدي دهسعتان  به منظور طبقه .استتفاوت زياد از حيث پايداري بين روستاهاي مورد مطالعه 

. نتعايج نشعان   شعد  متغيره انجامهاي چندرفته آزمونکاره هاي بهاي شهرستان براساس شاخص

ه بع  هاي مورد مطالعه يکسان نبوده و در هعر يعک از ابععاد   سطوح پايداري در دهستان ،دهدمی

شعاخص  ثير أتع ه به چگونگی ها را انجام داد. با توجّبندي دهستانتوان طبقهداري میعنیطور م

معوارد   ،هاي مختلف شهرستان فالورجانت پايداري روستاها و دهستانهاي مختلف در وضعيّ

 زير قابل ذکر می باشد:

  هعاي  کعدام از دهسعتان  اگرچعه هعي    ،آمعده در بععد اقتصعادي   دسته براساس مقادير ب

هعاي  هاي گرکن شمالی و زازران رتبها دهستانامّ ندارند،ت مطلوبی رستان فالورجان وضعيّشه

هاي وابسته تکه کشاورزي و فعاليّ جايیاز آن .اندتري در اين بدعد به خود اختصاص دادهپايين

شود، اتخعاذ طيعف وسعيعی از    هاي اقتصادي اين نواحی محسوب میتترين فعاليّعمده ،به آن

 رسد. نظر میه ت اقتصادي اين نواحی ضروري بات مديريتی جهت ارتقاء وضعيّاقدام

 پايين پايعداري را بعه    ةرتبدهد روستاهايی که بندي روستاهاي منطقه نشان مینتايج رتبه

خصوص کمبود منابع آب بوده هفاکتورهاي محيطی بثير أتتحت  عمدتاً ،اندخود اختصاص داده

الزم است نسعبت   ،ويژه در استان اصفهانبه و هاي متوالی در کشوریساله به خشکاند. با توجّ
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منفی اين شاخص در امعر پايعداري روسعتاها    ثير أتتا  دشوه  بيشتري به مديريت منابع آب توجّ

هعاي  استفاده از شعيوه  ،ه به مشاهدات ميدانی از جمله راهکارهاي پيشنهاديبا توجّ کاهش يابد.

 ر الگوي کشت منطقه است.جديد آبياري و نيز تغيير د

 ّهعاي کشعاورزي   تبه منظور رفع بيکاري، افزايش درآمد و کاستن از اتکاء صرف برفعالي

خصوص روسعتاهاي دهسعتان گلسعتان و زازران کعه بعه دليعل       هنواحی روستايی مورد مطالعه ب

بعا مشعکالت زيعادي مواجعه      ،هاي اخير و رکود در توليد محصعوالت کشعاورزي  سالیخشک

هعاي  اقتصاد منطقه و ايجاد فرصعت  يتوانمندساز شود اعتبارات الزم جهتپيشنهاد می هستند،

تبعديلی،   -صعنايع تکميلعی   ،دماننع  ؛هاي جديد اقتصاديايجاد و گسترش بخش ع شغلی ومتنوّ

 تخصيص يابد.    غيره و پرورش گياهان زينتی، پرورش ماهی

 ّتوانعد در  پويا بوده و معی يند آفربلکه يک  ،ت ايستا نيستپايداري يک منطقه يک وضعي

-در اين رابطه پيشعنهاد معی  نياز به ارزيابی مدوام آن دارد.  ،ل باشد. تحقق پايداريتغيير و تحوّ

هعاي اسعتاندارد مطعابق بعا     هاي مناسب و تدوين شعاخص ارچوبهعالوه برطراحی چکه  شود

منطقه تکرار شود تعا   سنجش و ارزيابی در ،سالهپنج الی  سههدف مورد نطر، در فواصل زمانی 

سعمت ناپايعداري    ه دست آيد. در صورتی کعه تغييعرات بع   ه ها بچگونگی تغيير مقادير شاخص

از رونعد ناپايعداري در    ،و با اتخاذ تدابير مناسب و به موقع شود علل وقوع آن مشخص ،باشند

 عمل آيد.ه منطقه جلوگيري ب
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