
 

 

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1396/ شماره مسلسل بیست و سوم/ بهار هفتمسال 
  

  AHP ، TOPSISبا استفاده از تکنیکروستایی در مناطق پایداري  وضعیت تحلیلسنجش و 
  سروآباد و مریوان هاي شهرستانالعه موردي مط .اي خوشهتحلیل  و

  

  4ریحانه سلطانی مقدسو  3مصطفی طالشی ،2، شاه بختی رستمی1*سعدي محمدي
  ایران ،تهرانیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، دانش2، ایراناستادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، 1 

 ایران پیام نور، تهران،استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه 4، ایران دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران،3
    18/9/94 ؛ تاریخ پذیرش:    23/6/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
روستایی  پایدار ۀحقق اهداف توسعسزایی در تنقش ب ،روستاییگاههاي ري سکونتادر ناپاید مؤثر هاي شاخصشناسایی ابعاد و 

مطالعـات میـدانی و  روستایی با استفاده ازگاههاي ناپایداري سکونتیرهاي موثر در دقیق متغ سنجش و ارزیابی ،بدون تردیدارد د
کمک خواهد کرد ران و مسئولین امور اجرایی کشور سیاستگزا ،جامع به برنامه ریزان ریزي برنامهچند معیاره در مدلهاي  استفاده از

کوهسـتانی و پـایکوهی زاگـرس  ۀعوامل موثر بر ناپایداري روستاها در منطق و سنجش شناساییبدین منظور این پژوهش با هدف 
 پـژوهش و ،استتحلیلی  –توصیفی  ،تحقیقروش  انجام گرفته است. مریوان و سروآباد) هاي شهرستان(مطالعه موردي روستاهاي 

و بـراي تعیـین  ندوزن دهی شد Expert choiceبا استفاده از مدل  ها داده، انجام شد اي خوشهتحلیل  و AHP، TOPSIS مدلهاي با
و تحلیـل  مـدل تاپسـیس و براي تعیین وضـعیت پایـداري انسـانی از AHP مدلاز  ۀاکولوژیکی منطق –وضعیت پایداري محیطی

شهرستان سـروآباد از لحـاظ پایـداري محیطـی در  نشان داد که AHPاین تحقیق در بخش مدل  هاي یافته، استفاده شد اي خوشه
تري قرار دارند شهرستان مریوان از نظر پایداري محیطی در وضعیت به هاي دهستانوضعیت نامناسب و بسیار نامناسب قرار دارد و 

از  بهتـراز لحاظ پایـداري انسـانی وضـعیت روسـتاهاي شهرسـتان سـروآباد  حاکی از آن است که TOPSISمدل  در هاي یافتهاما 
روستایی شهرسـتان سـروآباد عامـل محیطـی و  هاي مهاجرتبنابراین عامل اصلی در  باشد میوضعیت پایداري روستاهاي مریوان 

  .کالبدي می باشد –عامل فضایی  به خصوصعامل اصلی مهاجرت در روستاهاي مریوان عامل انسانی و 
  

  روستاهاي مریوان و سروآباد.، TOPSISو  AHP مدل ،سنجش پایداري، :کلیديهاي  واژه
  

  1مسئلهو طرح  مقدمه
 اقتصادي، ساختار عناصر ترین مهم از یکی روستاها

 گاههـاي سـکونت نهـادي و محیطی زیست اجتماعی،

 آنهـا ۀتوسع به توجه که روند می شمار به کشور انسانی

 است؛ کلیدي و اساسی بسیار ملّی، ي توسعه فرآیند در

 منـابع از عظیمـی حجـم داشتن دلیل به روستاها زیرا

 برقـراري در مهمی نقش کشور، انسانی منابع و طبیعی

 به دلیل توجه همین به ،کنند می ایفا فضایی هاي تعادل

 و ملی کالن هاي ریزي برنامه فرآیند در روستاها جایگاه
 تسریع و کننده کمک تواند می روستاها، جایگاه تقویت

افتخـاري  الدین رکن( باشد ملّی ي توسعه روند ي کننده
  )35:1392 و دیگران،

                                                             
  saadi@pnu.ac.ir نویسنده مسئول:  *

ابعـاد مختلـف ي کشور در هاروستا که این علیرغم
فرهنگـی و ...  – اجتمـاعی اقتصـادي، ،ت محیطیزیس

در طـی  اما بی توجهی بـه آنهـا هستند،داراي اهمیت 
 روستایی در مناطق هاي مهاجرتموجب اخیر  هاي دهه

منجـر بـه  امـرایـن که جغرافیایی کشور شده مختلف 
ناپایداري، تخلیه جمعیتی، کم شـدن نیـروي فعـال در 

و ایـن  شود میکاهش تولیدات کشاورزي و ... روستاها، 
در نواحی کوهستانی و مرتفـع شـدت بیشـتري  مسئله

ــتایی .دارد ــی از وضــعیت روس ــابی کل ــا ارزی ــتان  ب اس
 کـه شـود میمورد مطالعه مشخص  ۀمنطق کردستان و

 ۀتوسـع به رسیدن براي طوالنی راهیاکثریت روستاها 
 در اي عمـده هـاي چالش و بـا پایـدار روسـتایی دارنـد

 رو روبه پایدار ۀتوسع به دستیابی براي مختلف هاي حوزه

 ۀتوسـع ریزي برنامـه هـاي چالش تـرین مهم هستند، از
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 جملـه آن از مختلف، بخش چند در توان می روستایی،

 بخـش در فقـر، و درآمـد کمبود بخش اقتصادي به در

 و زلزله برابر درگاهها سکونت فیزیکی ضعف و کالبدي
 در ؛ها زیرساختضعف  همچنین و مقاوم مصالح کمبود

ــده در اکولوژیــک کــه و محیطــی بخــش  برگیرن

 تنـد شیب زیاد، ارتفاع قبیل از طبیعی هاي محدودیت

بخـش  در اسـت؛ مرتـع و دام بین توازن فقدان و زمین
 در منطقـی سیاسـت فقـدان به ریزي برنامه و مدیریتی

اجتمـاعی  بخش در مشارکت مردم، ضعف و روستا برابر
اشاره  بیکاري، نرخ بودن باال و دولتی خدمات کمبود به

  .)128: 1389 (بهرامی، نمود
آن  نهایی رشد با جمعیت طبیعی رشد نرخ مقایسه

 به مهاجرت عامل تأثیر تحت طبیعی رشد بر عالوه که

 بیـان توانـد میدارد  قـرار نیـز جامعه از خارج یا داخل

 نهـایی جمعیت مقایسه .باشد ها مهاجرت میزان کننده

بـر  انتظـار قابل جمعیت با سروآباد روستاهاي مریوان و
سرشـماري  هاي دوره اساس میزان رشد طبیعی آنها در

 شـدید هـاي مهاجرت بیانگر 1393تا  1375 هاي سال

 کـه باشد میروستائیان به شهرها بر اثر عوامل مختلف 

 کاهش تنها نه اخیر هاي سال در گریزياروست روند این

ایـن میـان  در .اسـت یافتـه ت زیـاديشـد بلکه نیافته
روستایی به کلی خـالی از سـکنه  هاي آباديتعدادي از 

ز در آستانه خالی شـدن قـرار گشته و تعدادي دیگر نی
 دارند.

بنــابراین، بــا وجــود تنگناهــاي مختلــف (طبیعــی، 
و کالبدي) راهـی طـوالنی  سیاسی فرهنگی، اقتصادي،

 وجـود دارد و ۀپایدار در منطقـ ۀبراي رسیدن به توسع
مورد مطالعه،  ۀمنطق در مطلوب ۀتوسع به رسیدن براي

پایـدار روسـتایی از  ۀتوسع هاي شاخصنیازمند رعایت 
و فضـایی  نهـادي ،اجتمـاعی بعد اکولوژیکی، اقتصادي،

 سـکونت پایـداريوضـعیت در این تحقیق ، لذا هستیم
رویکـرد  مطالعه با بهره گیري ازمورد  ةي محدودگاهها
اکولـوژیکی،  -محیطی( مؤلفه 5بر اساس  پایدار ۀتوسع

ــادي -اجتمــاعی ــی، اقتصــادي، نه سیاســی و  -فرهنگ
ــورد ــابی  کالبــدي ـ فضــایی) م ــرار ســنجش و ارزی ق

ــرد می ــن  .گی ــتادر ای ــال راس ــه دنب ــژوهش ب ــن پ  ای
  اساسی است که: پرسشاین  پاسخگویی به

-سکونت وضعیت پایداري مورد مطالعه ةدر محدود -2
یـک از  کـدام اسـت وبه چه صورت  روستاییگاههاي 
یـک  داراي باالترین میزان پایداري و کـدام ها دهستان

  پایداري کمتري دارد؟
  

  تحقیق پیشینه
، وضـعیت پایـداري منـاطق روسـتایی در رابطه بـا

 انجام گرفتـه، تحقیقاتی در سطح خارج و داخل کشور
 هـا و نتـایج آن تحقیقـاتدر اینجا به چند نمونه از این 

) در 2014( یگــراندو آنتونیــو بوگیــا . شــود میاشــاره 
نتیجـه  پایدار روستایی ۀارزیابی توسعبا عنوان  يا مقاله

پایداري منـاطق روسـتایی بـا  یريگ اندازهکه  اند گرفته
رویکـرد بـوده و خاص آنان آسان ن هاي یژگیوتوجه به 

در  پایـدار، ۀتوسع يها شاخص از يا مجموعهمبتنی بر 
 ایـن و دردا ییبـاال تـوان یزير برنامهزمینه مدیریت و 

پایـدار در  ۀقادر به اعطاي رتبه بندي توسع ارزیابی نوع
) در 2008همکـاران (و  یسمول مناطق روستایی است.

پایــدار در  ۀبــا عنــوان ارزیــابی عملــی توســع يا مقالــه
بـه ایـن نتیجـه  روستایی کشور ایرلندگاههاي سکونت

روسـتایی در  گاههـايسـکونتکـه پایـداري  اند یدهرس
 گاههـايسـکونتطبقات پرجمعیت بیشتر از پایـداري 

روستایی طبقه کم جمعیت است هر چند که پایـداري 
و در داخل  باشد ینمروستاهاي هم طبقه به یک اندازه 

روسـتاها را بـر اسـاس  تـوان یمهر طبقه جمعیتی باز 
پـریس سـیال و دیگـران . پایداري تقسیم بنـدي نمـود

ــوان 2010( ــا عن ــی ب ــاهیم و ) در گزارش ــابیمف  ارزی
 يها شـاخصاز  براي تحلیـل پایـداري ،پیشرفت پایدار

 ،)ANSتعدیل پس انداز اصلی (، )HDI(انسانی  ۀتوسع
شـاخص اثـر  ،)ESI( پایـداري محـیط زیسـت شاخص

) EB) و تعـادل زیسـت محیطـی (EFزیست محیطی (
 ســنجشصــورت واقـع بینانــه بـراي ه بـ توانــد یمکـه 

پیشرفت نسبت به پایداري ملل و همچنین رتبه بندي 
  .اند کرده، استفاده ارائه شود عملکرد آنها

ــا عنــوان  اي مقالــه) در 1389( دیگــرانشــایان و  ب
ــابی توســع روســتایی مطالعــه مــوردي  ۀســنجش ارزی

که پایداري  اند رسیدهشهرستان کمیجان به این نتیجه 
اسـتیودنت کمتـر از  T اسـاسمـورد مطالعـه بر ۀمنطق
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مقدار مطلوب مورد انتظار بوده و نتایج رگرسیون چنـد 
را  نشان داده که بعد اجتماعی بیشـترین سـهم متغیره

 دیگـرانحـاجی نـژاد و  .دارد ۀدر میزان پایداري منطق
ــه) در 1389( بــا عنــوان ســنجش پایــداري  اي مقال

روستایی با استفاده از سیسـتم منطـق گاههاي سکونت
مطالعــه مــوردي بخــش قوشــخانه شهرســتان ( فــازي

ــن نتیجــه  شــیروان) ــه ای کــه روســتاهاي  اند رســیدهب
مورد مطالعه از لحاظ پایداري زیست محیطی  ةمحدود

گاههــا ســکونتو اجتمــاعی تفــاوت چشــمگیري بــین 
در صـورتی کـه از لحـاظ اقتصـادي  شـود میمشـاهده 

 دیگرانخسرو بیگی و  .بسیار همگن ترندگاهها سکونت
ــه) در 1390( ــابی  اي مقال ــنجش و ارزی ــوان س ــا عن ب

پایــداري در منــاطق روســتایی بــا اســتفاده از تکنیــک 
تاپسـیس فـازي (مطالعـه  متغیـرهتصمیم گیري چند 

ور ارزیـابی نظـموردي شهرسـتان کمیجـان) کـه بـه م
 اند رسیدهبه این نتیجه  اند دادهیکپارچه روستایی انجام 

و  696/0با امتیازهـاي  آباد علیو  آباد فضلکه روستاي 
داراي باالترین پایداري و روستاهاي کسر آصف  666/0

پـور . هسـتند کمتـريو چالمیان داراي سطح پایداري 
ــاهري و  ــرانط ــه) در 1388( دیگ ــوان  اي مقال ــا عن ب
پایـداري اجتمـاعی در منـاطق  بندي اولویتسنجش و 

بر اساس تشابه به حل ایده ال فازي (مطالعه  ،روستایی
ــده) ن ــوردي شهرســتان خدابن ــد گرفتهتیجــه م ــه  ان ک

و نیز مدل به کـار گرفتـه شـده بـه  ذهنی هاي شاخص
جامعه روستایی نمونه  هاي واقعیتخوبی توانسته است 

که پس از اجراي مدل روستاي  اي گونه بهرا تبیین کند 
روسـتاي ورجوشـان  آقچه قیـا داراي بـاالترین رتبـه و

 رکـن .رتبه را به خود اختصـاص داده اسـت ترین پایین
) در مقاله با عنوان سـنجش 1390( دیگرانافتخاري و 

پایداري روستایی با استفاده از الگوي راهبردي (مطالعه 
موردي روستاهاي شهرستان خدابنده) بـه ایـن نتیجـه 

که هم بر اساس دیدگاه مردم و هم بر اساس  اند رسیده
دیدگاه مسئولین وضعیت پایـداري روسـتاها در سـطح 

کــه توســط  اي مقالــههمچنــین در  .پــایینی قــرار دارد
) بـا عنـوان 1384( هیـرافتخاري و آقایاري  الدین رکن

روستایی مطالعـه مـوردي  ۀسطح بندي پایداري توسع
 وضـعیت از ، نتیجـه حـاکیانجـام گرفتـه بخش هیـر

 بـه ۀتوسع وضعیت ه وبود ۀمنطق در پایداري نامطلوب

 متوسـط طبقـه درگاهها سکونتاغلب  که است نحوي

 با پایدار ۀتوسع در مؤثر عوامل خصوص در گرفته و قرار

مشخص شـده  (تحلیل واریانس) آماري تجزیه و تحلیل
 بیشـترین روسـتاها جمعیـت و طبیعـی کـه عامـل

  .دارد روستایی ۀتوسع پایداري با را همبستگی
کـه در ایـن  هـاي پژوهشدر یک ارزیـابی کلـی از    

 اکثـر گفـت کـه از نظـر تـوان میزمینه انجـام گرفتـه 
محققین سه بعد زیست محیطی، اقتصادي و اجتمـاعی 

پایدار در نظر گرفته شده و  ۀبه عنوان ابعاد اصلی توسع
بـه عنـوان ابعـاد  قاعـدتاًاما آنچه که  ،اند شدهسنجیده 

، گـردد میپایدار روستایی مطـرح  ۀاصلی رویکرد توسع
 فرهنگـی، -اکولـوژیکی، اجتمـاعی -پنج بعد محیطـی

 باشـد مـیفضایی  -سیاسی و کالبدي-، نهادياقتصادي
) لذا در ایـن پـژوهش 278:1388 سعیدي و حسینی،(

پایدار مورد سنجش قرار  ۀسعی شده هر پنج بعد توسع
  گیرد.

  
  و مبانی نظري ها دیدگاه مفاهیم،
ي پایدار در زبان پارسـی بـه معنـاي بـادوام و  واژه
به کار رفته کـه  انگلیسیsustainable  معادل ماندگار،

به معنـاي پاسـداري و  sus- tenere خود در لفظ التین
جسـتن  دوري حفاظت از وضعیتی مطلوب یا بـرعکس،

  .)Redclift,1997:17( از وضعیتی نامطلوب باشد
اخیر پایداري به عنوان چارچوبی براي  هاي دههدر 

ــد توســع اجتمــاعی و  -اقتصــادي ۀدرك وضــعیت رون
مدیریت منابع طبیعی در تمام جهان مطرح شده و هر 

ي را به خود جلـب سال بیش از سال قبلی توجه بیشتر
شـدن  مفهوم پایداري بـه دلیـل بـدترتوجه به  کند می

جاهــا،  کــه در بیشــتر مســئلهشــرایط طبیعــی و ایــن 
اجتماعی حاکم، منابع کافی بـراي  -اقتصادي هاي نظام

 کننـد نمیحاضر را فراهم  هاي انسانبرآوردن نیاز همه 
ورد توجـه قـرار گرفتـه، بنـابراین روز به روز بیشـتر مـ

یک پایگاه ایـدئولوژیکی بـراي مفهوم پایداري به عنوان 
جهت برقـراري ارتبـاط بـین جوامـع  ۀتوسع هاي تالش

 ,Wade( محیط طبیعـی مطـرح شـده اسـتنسانی و ا

Zimmernan, 2002:1( .دیـــدگاه  معنـــی و مفهـــوم
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مختلفـی علمـی  دیدگاههايپایدار از  ۀپایداري و توسع
تعریف و تفسیر شده است که هر تعریف براي بخـش و 
حوزه خاصی به کار رفته است و داراي هدف مشخصی 

  () ). Winograd & Farrow, 2010 :4( بوده است
پایـدار  ۀمعتقد است که پایداري همان توسـعآدمو 

کـه  نیست، بلکه پایداري براي نتایجی به کار مـی رود
اصـطالح  در بر گیرنده آنهاسـت در ایـن زمینـه ۀتوسع

 ،بـین اهـداف اکولـوژیکی تري متعادلپایداري، دیدگاه 
بـرآورده کـردن دامنـه  بـا هـدف اجتماعی و اقتصادي
، نیازهاي مادي (بهداشت، ها خواستهوسیعی از نیازها و 

 کنـد میسواد) و آزادیهاي سیاسی و غیـره را پیشـنهاد 
)Admo, 2003:2(.  

پایدار واضح و روشـن  ۀاگر چه معنا و مفهوم توسع
یدار ابهامـاتی پا ۀاست ولی تفسیرهاي متفاوتی از توسع

ابهـام و مشـکل در مفهـوم توسـعه  را ایجاد کرده است
پایدار مربـوط  ۀپایدار به طبیعت و ماهیت دوگانه توسع

و هم پایـداري را  شود می ۀکه هم شامل توسع شود می
 ۀمفهـوم توسـع. )Chibamba, 2003:6( گیرد میدر بر 

ـــدي و  ـــدار اســـتراتژیک؛ چنـــد بع ـــه داراي پای جنب
یک و با روابط قوي و آشکار میان محلی و در اتسیستم

پایـدار ایـن  ۀتوسـع هاي یشـهرابعاد جهـانی اسـت. در 
  فرض وجود دارد که:

 را زمـینسـیاره  توانـد یماست که  ۀتوسع ی ازمدل -1
  حفظ و نگهداري کند

تولیـد از  ي دوبـارهاتصـال  توانـد یمرشد اقتصادي  -2
تجدید ناپذیر را بـا رعایـت محـیط امکـان پـذیر منابع 

ــر روي محــیط فشــارو  ســازد یم ــین  ب ــرد یمرا از ب ؛ ب
بــا دوام  ۀایــن فراینــد توســع شــود یم صــورنــابراین تب
مفــاهیم مطــرح شــده  )Priscilla, 2010:5( باشــد یم

ســاختارهاي پایــدار در چــارچوب همپوشــانی  ۀتوســع
پیـدا  اقتصادي و اجتماعی و بسـترهاي محیطـی نمـود

هـر یـک از کـه  )Doody et al.2009 ,:1135کنند ( می
هاي خـاص خـود را دارنـد و  جنبه گانه سهساختارهاي 
ــاوت  اهــداف آن ــد رکناســت (هــا متف افتخــاري،  ینال

1384:12(  
پایدار  ۀفائو) توسع(شوراي سازمان غذا و کشاورزي 

را بــه عنــوان مــدیریت و حفاظــت از منــابع طبیعــی و 

تکنولوژیکی و سازمانی براي اطمینان از جهت تغییرات 
رضایتمندي از نیازهـاي بشـر بـراي  حصول آن و تداوم

آینده تعریف کرده است. به ایـن  يها نسلزمان حال و 
 ،جنگلـداري ،پایدار در بخش کشـاورزي ۀیب توسعترت

و حیوانـات ژنتیکـی گیاهـان  منابع ،آب ،شیالتمنابع 
فنـی مناسـب و از از نظر  ،سازگار با محیط زیست بوده

 لحاظ اقتصادي قابل دوام و مـورد قبـول جامعـه اسـت
)Antonio  et al., 2014: 161(.  

 ایـن بـا ۀتوسـع و زیسـت جهانی محیط کمیسیون
در ابعـاد  را پایـداري هاي مؤلفه پایدار، توسعۀ از مفهوم

 ارائه پایدار از توسعۀ تعریفی و به کار برده تري گسترده
 محـور – بـوم زیسـت« مفهـوم از شـکل تغییـر که داد

 اقتصادي زمینۀ به» طبیعی حفاظت و پایداري کالبدي
 ایـن در. اسـت را ضـروري دانسـته ۀتوسـع اجتماعی و

از هـم  اقتصـاد و زیسـت محـیط که شد تعریف، فرض
 نظـام یـک در هم به اجزاي وابسته بلکه مجزا نیستند،

 .)Hopwood et al., 2005:45 ( هسـتند پویا و پیچیده
و  هـا ارزشپایـدار داراي  ۀپایـداري و توسـعاما در کل 

ــداف  ــه پنجاه ــی گان ــاعی -محیط ــوژیکی، اجتم  -اکول
کالبدي -سیاسی و فضایی  -اقتصادي، نهادي ،فرهنگی

پایــدار بــدون  ۀو مــدیریت توســع )1 شــکل( باشــد می
تحقق همزمان این پنج بعد با شکست مواجـه خواهـد 

  شد.
روسـتایی فرآینـدي ي پایـدار  ۀبر این اساس توسع

حیات روستایی را از طریق   جانبه  است که ارتقاي همه
ها و  هاي همساز با قابلیت سازي و ترغیب فعالیت زمینه

قـرار  به مفهوم عام آن) مورد تأکید( تنگناهاي محیطی
 ي ۀتـرین هـدف توسـع مهم در همین رابطـه، دهد. می 

کردن پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل زیست 
هاي فعلی و آینده با تأکید  هاي زندگی براي نسل عرصه

 محیطـی -مداوم روابط انسانی ۀخاص بر بهبود و توسع
 ۀتوسـع ف دیگر ازداز جمله ه. )132:1389 (سعیدي،

 روسـتاي سـازگار بـا محـیط کی روستایی ایجاد پایدار
اهداف زیادي  ).Fan wei and shang 2013:434( است

روسـتایی پایـدار در نظـر گرفتـه شـده از  ۀبراي توسع
 کشاورزي چند قابلیتی جمله: تنوع تولیدات کشاورزي،

در  اجتمـاعی، محیطـی -افزایش کارکردهاي فرهنگـی
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  Morgan(بخش کشاورزي براي افزایش تولید پایـدار 

et al., 2010:119( ، افزایش امنیـت غـذایی، اشـتغال و
ــواحی روســتایی، ــد در ن ــدیری ایجــاد درآم ــابع م ت من

ــیط، ــی، حفاظــت از مح ــنت طبیع هاي  حفاظــت از س
 ,Szlanyinka(فرهنگی و اجتماعی در نواحی روستایی 

2009:112(.  

پایـدار روسـتایی  ۀهاي توسع در کل اهداف و جنبه
 اکولـوژیکی، اقتصـادي، -محیطی( هدف اصلی 5داراي 

ــاعی ــی، -اجتم ــادي فرهنگ ــایی -نه ــی و فض  -سیاس
  .)2 شکل( باشد کالبدي) می

  

  پیوند و همپوشانی اجزاي پایداري :1شکل 
  ) با تغییر و اضافات154:1390،خسروبیگی و دیگران( منبع:

  

  بر پایداري روستایی تأکیدروستایی با  سعهاهداف تو :2شکل  
با تغییر و اضافات )Kumar,2009:195( ) و27:1386وزارت جهاد کشاورزي (منبع: 
   

توسعه  
پایدار 

روستایی  

اهداف محیطی-
 متوازن و پایه برداري بهره 
 بهبود ، پایه منابع از

 محیط کیفیت و سالمت
 آسیب کاهش ، زیست
 نظارت و کنترل ، پدیري

 سازماندهی  ، محیطی
 اراضی کاربري

اهداف اقتصادي -
 ، پدیري رقابت ، وري بهره 

 اقتصادي ،تنوع پایدار رشد
 ، سودمند اشتغال ،

 توزیع و درآمد افزایش
 فناوري ، آن عادالنه
 توسعه ، محیط با سازگار
  متوازن

کالبدي -اهداف فضایی 
افزایش تعامالت فضایی   

شهر و روستا ،توسعه زیر 
ساختها،توسعه مسکن 

،افزایش امکانات رفاهی و 
خدماتی 

  -اهداف نهادي
مشارکت سیاسی 

حداکثري مردم ،توجه دولت 
در برنامه ها،افزایش تعداد 

نهادهاي دولتی و غیر 
دولتی،مسئولیت پذیري

اهداف اجتماعی 
 حد در جمعیت کنترل-

 کیفیت ،بهبود متناسب
 مراقبت و زندگی،توسعه

 انسانی هاي سرمایه از
 نهادي سازي ،ظرفیت
 همه سازي ،توانمند

امور در مردم
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  شناسی روش
از لحـاظ  ،کـاربردي از لحـاظ هـدف، این پـژوهش

 هـاي دادهتحلیلی بوده که اطالعات و  -روش، توصیفی
و  آمارنامـه( اي کتابخانه -آن از طریق مطالعات اسنادي

جامعه آماري این تحقیق ، است آمده دست به) ها نقشه
مریـوان و  هاي شهرسـتانروستاي  229دهستان و  14

این پژوهش که بـا هـدف شناسـایی ، باشد میسروآباد 
ــوان و  ــتان مری ــتاهاي شهرس ــداري روس ــعیت پای وض

 هـاي تکنیک آن از انجـام بـرايسروآباد انجام گرفتـه، 
AHP،TOPSIS  افـزار نرمو  اي خوشه، تحلیل Expert 

choice استفاده شده است  
ــدل ــداري محی AHP از م ــین پای ــراي تعی  -طــیب

اسـتفاده شــده و روش کـار بــدین  ۀاکولـوژیکی منطقــ
و متخصصان  نظران صاحبنفر از  12که از رت بوده صو

نظـر خـواهی روسـتایی  ریزي برنامهو  ۀدر زمینه توسع
از آنها خواسته شد که درجه اهمیت معیارهـا و  شده و
ــه ــداري و  هاي گزین ــوثر را در ناپای ــی م ــل طبیع عوام

انگین روستایی ارزش گذاري کنند بعد می هاي مهاجرت
اکسپرت چویس وزن دهی شده  افزار نرمنظرات آنها در 

 ARCافـزار نرمو وزن عوامل، معیارها و زیر معیارها در 

GIS  ایـت بـا هـم پوشـانی اضافه شد و در نه ها الیهبه
روسـتاهاي پایـدار، طبیعی در قالب یک نقشه  هاي الیه

  مشخص شد. مورد مطالعه هنیمه پایدار و ناپایدار منطق
از مدل تاپسیس در این پژوهش براي رتبـه بنـدي 

ـــه از لحـــاظ  ةمحـــدود هاي دهســـتان ـــورد مطالع م

سیاسـی و کالبـدي  اقتصـادي، اجتمـاعی، هاي شاخص
ــدین صــورت بــوده کــه ، گردیــداســتفاده  روال کــار ب

نهــادي و  ،اجتمــاعی ،اقتصــادي هــاي دادهاطالعــات و 
 1390سـال  هـاي آباديکالبدي از فرهنـگ  –فضایی 

خـام مبنـاي محاسـبات  هـاي دادهاخذ شد و به عنوان 
بـر اسـاس اطالعـات فـوق از طریـق قرار گرفته اسـت 

بـه  ها دهسـتانمحاسبات آماري رتبه و سطح پایداري 
رتبه) هر دهستان در قالب یک فیلد ( وزندست آمد و 

و  هاضـافه شـد ARCGISدر محیط  ها دهستانبه الیه 
 ۀبدین ترتیب در یک نقشه خروجی روسـتاهاي منطقـ

پایدار و ناپایـدار  نیمه مورد مطالعه در سه سطح پایدار،
  .مشخص شدند

 ،انسانی هاي شاخصپس از تعیین وضعیت پایداري 
ــه و ســطح  ــل  ها دهســتان یافتگی ۀتوســعرتب در تحلی

ــه رتبــه و ســطح  انجــام شــد. بــر اســاس اي خوش
ــروه  ها دهســتان، یافتگی ۀتوســع ــه و گ ــد خوش در چن
ــدي طبقه ــدند بن ــین  و ش ــژوهش از همچن ــن پ در ای

دهـی فاکتورهـاي  بـراي وزن Expert choice افزار نرم
در تدوین این مقاله با توجـه بـه و  طبیعی استفاده شد

 ۀتوسـع گانـه پنج) ابعاد 3 شکل( تحقیقمدل مفهومی 
 و) اکولوژیکی -محیطی( اکوسیستمپایدار در دو بخش 

 -، نهـادياقتصـادي فرهنگی، –اجتماعی ( انسانیرفاه 
ســنجش و ارزیــابی  کالبــدي) -سیاســی و فضــایی

  .شوند می
  

  
  تحقیق مفهومی : مدل3شکل
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و سنجش پایداري  گیري اندازهدر این تحقیق براي 
ــداري  ــی و پای ــانیمحیط ــادي،( انس ــاعی اقتص ، اجتم

اسـتفاده  )1(جدول  هاي شاخصاز  )سیاسی و کالبدي

ــاخصشــده اســت  ــدل  هاي ش و  AHPمحیطــی در م
شـد.اسـتفاده TOPSIS  انسـانی در مـدل هاي شاخص

  
  تحقیق هاي شاخصابعاد و : 4جدول

 TOPSISانسانی مورد استفاده در مدل  هاي شاخص AHPمحیطی مورد استفاده در مدل  هاي شاخص
دوري  -5دوري و نزدیک به گسل  -4شیب  -3ارتفاع  -2اقلیم  - 1

 -9 لغزش زمین -8فرسایش  -7لیتولوژي  -6و نزدیکی به رودخانه 
  قابلیت اراضی

 درصد افراد لیسانس به باال ،X2درصد باسوادي  ،X1درصد اشتغال 
X3، برخورداري از دبیرستان X4، اشتغال زنان در کار دولتی X5، 

 ،X8 برخورداري از برق ،X7داشتن دهیار =  ،X6داشتن شورا = 
برخورداري از  ،X10 درمانی -مرکز بهداشتی ،X9 کشی لولهگاز 

  X12از اینترنت =  برخورداري X11بانک = 
  )1390و (مرکز آمار ایران، )1393نویسندگان،( منبع:

  
  و قلمرو پژوهش ةمحدود

درجه تا  46 05مورد مطالعه در مختصات  ةمحدود
 35 46تـا  درجـه 35 02درجه طول شـرقی و  46 44

بخـش و  4و داراي درجه عرض شمالی واقع شده است 
 اســتان، هــاي آباديفرهنــگ ( باشــد مــیدهســتان  14

 2259,5شهرستان مریـوان بـا مسـاحت . )296:1390
ــداد  ــا تع ــع، ب ــومتر مرب ــتان  152کیل روســتا و شهرس

روستا  77کیلومتر مربع و  1168,4سروآباد با مساحت 
ان در زون زاگــرس در اســتان کردســتان در غــرب ایــر

کـه در مجمـوع  اند گردیدهرورانده و چین خورده واقع 
از مسـاحت کـل  درصـد 12 هـماین دو شهرستان بـا 

ــه خــود اختصــاص  ــد دادهاســتان را ب ــار ( .ان ــز آم مرک
 .)4شکل ( )1390ایران،

   

 
  مورد مطالعه ةمحدود نمایش: 4شکل

  )1393( نویسندگان :منبع
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سال در  مورد مطالعه ةمحدودجمعیت روستایی 
، 1393که این رقم در سال  بود نفر 121666 ،1375

 40نفر رسیده است، کاهش جمعیت حدود  82114به 
ساله رقم باالیی بوده و  18هزار نفري در یک دوره 

اي را در کاهش جمعیت روستایی  کننده روند نگران
  .دهد مینشان  ۀمنطق

مورد مطالعه اگر  ةمحدود هاي دهستاندر بین 
تبدیل نقاط روستایی به شهر را از محاسبه خارج کنیم 
بیشترین میزان مهاجرت و کاهش جمعیت مربوط به 

که جمعیت  باشد میدهستان ژریژه شهرستان سروآباد 
نفر در سال  3600به  1375نفري آن در سال  8046
نفر از  5000یعنی حدود  کاهش پیدا کرده، 1393

دست داده است به عبارتی دیگر در  سکنه خود را از

تایی این درصد از جمعیت روس 55این دوره زمانی 
در مرحله بعدي  دهستان کاهش پیدا کرده،

قرار دارند که در این  پایگالن و سرشیو هاي دهستان
درصد از جمعیت خود را از  38دوره آماري حدود 

و کمترین میزان مهاجرت مربوط به  اند دادهدست 
که در این مدت  باشد میدزلی و زریبار  هاي دهستان

کاسته شده که علت  شان درصد از جمعیت 5/4حدود 
آن شرایط توپوگرافی مساعد، موقعیت ارتباطی و 

 باشد میي گردشگري این دو دهستان پتانسیل باال
نکته قابل ذکر اینکه در مقایسه جمعیتی نواحی 

هرستان ش هاي دهستان روستایی در دو شهرستان،
شهرستان مریوان  هاي دهستانبه  سروآباد نسبت

 ).2(جدول اند دادهبیشتري را از دست جمعیت 
  

  .1375- 1393هاي  در سال : جمعیت و تعداد روستاها بر حسب دهستان2جدول 
  جمعیت کاهش جمعیت

  شاخص
 دهستان

  شهرستان
 علت اصل کاهش جمعیت

درصد کاهش 
 جمعیت

1393 1375  

 اورامان   5031 1982 59/60 تبدیل نقاط روستایی به شهر و مهاجرت 

  سروآباد

 شالیار  6051 4586 21/24 مهاجرت روستا به شهر 
 بیساران   5758 4154 85/27 مهاجرت روستا به شهر
 پایگالن  8440 5275 5/37 مهاجرت روستا به شهر
 رزاب  7939 6527 78/17 مهاجرت روستا به شهر
 ژریژه  8046 3606 18/55 مهاجرت روستا به شهر
 کوساالن   13478 8973 42/33 مهاجرت روستا به شهر
  دزلی  5541 5282  67/4 مهاجرت روستا به شهر

  مریوان

  خاومیرآباد   12352  9467  35/23 مهاجرت روستا به شهر
به شهر مهاجرت روستا   سرشیو   6485  4014  10/38 

  گلچیدر    6990  5238  06/25 مهاجرت روستا به شهر
  زریبار  9838  9390  55/4 مهاجرت روستا به شهر

  سرکل   20230  11128  99/44 تبدیل نقاط روستایی به شهر و مهاجرت 
  کوماسی   5500  3350  09/39  مهاجرت روستا به شهر

  جمع کل   121679 82972   
  1393در سال  قۀدرمانی شهرستان منط -مرکز بهداشتی؛ 1375سال  هاي آبادي فرهنگ :منبع

  تحقیق هاي یافته
فرایند تحلیل : AHPتحلیل پایداري بر اساس مدل 

کـه  اسـت روشی قوي و سـاده )AHP( سلسله مراتبی
براي تصمیم گیري در شرایطی که معیارهـاي تصـمیم 

را با مشکل مواجـه  ها گزینهگیري متضاد، انتخاب بین 

و تصمیم گیري باید در یک فضاي چند بعدي  سازد می
(حکمت نیا  گیرد میاستفاده قرار  مورد صورت پذیرید،

 طبیعـی هاي شـاخصبررسـی  )348:1390 و موسوي،
 بر اسـاس ایـن مـدل مورد مطالعه ةدمحدو روستاهاي

  .دارد میذیل را بیان  هاي واقعیت
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اگـر آب و هـواي  اقلیمـی هاي نقشـهبر اسـاس  اقلیم:
ــواي  ــوان آب و ه ــه عن مرطــوب و نیمــه مرطــوب را ب

 20/50( روســتا 115مناســب در نظــر بگیــریم حــدود 
ــتا 114مناســب و  ةدرصــد) در محــدود  80/49( روس

 انـد شدهنامناسب آب و هوایی واقع  ةدرصد) در محدود
  .پژوهش) هاي یافته(

اگــر خــط توپــوگرافی  هاي نقشــهبــر اســاس ارتفــاع: 
متري را به عنوان معیار مناسب ارتفـاع  1500ارتفاعی 

درصـد) در ارتفـاع  51/58( روستا 134در نظر بگیریم 
درصـد  48/41و  انـد یافتهمتر اسـتقرار  1500از  کمتر

 اند شـدهمتـري واقـع  1500بیشـتر از  ههم در محدود
 لحــاظاز  روســتا 95 روســتا، 229بنــابراین از مجمــوع 

 هاي یافته(رایط مناسب براي سکونت را ندارند ارتفاع ش
  .پژوهش)

اگر معیار مناسب شـیب را اساس نقشه شیب بر شیب:
درصد) روسـتا در  79( روستا 61در نظر بگیریم  15-0

 20و تنهـا حـدود  اند شـدهدرجه واقع  15شیب باالي 
درصد از روستاهاي مورد مطالعه شرایط مناسب از نظر 

  پژوهش) هاي یافته( دارندشیب را 
 79حـدود گفـت  توان میبر اساس نقشه گسل  گسل:
متري از گسـل  1000درصد) در فاصله  49/24( روستا

 روسـتا 136متري حدود  2000و در فاصله قرار دارند 
ــادل ( ــع  28/59مع ــدهدرصــد) واق ــد ش ــه( ان  هاي یافت
و بیانگر خطر  ۀکه نشان از زلزله خیزي منطق پژوهش)

اها مــی باشـدکه ضــریب امنیــت پـذیري بــاالي روسـت
  .دهد میها و ساخت و ساز را کاهش  گذاري سرمایه

 45حـدود  ،ها رودخانهبافر از نقشه بر اساس  رودخانه:
ــايســکونت) درصــد65/19( روســتا  روســتایی گاهه

 روسـتا 101 ،ها رودخانـهمتري  100در حریم  ةمحدود
 روســتا 193متــري، 1000درصــد) در فاصــله  10/44(
ــتا 27/84( ــافر  در) روس ــري، 2000ب ــتا 214مت  روس
 روســتا 221و متــري  3000بــافر  در) درصــد 44/93(
متري از رودخانـه واقـع  4000) در بافر روستا 50/96(

  .پژوهش) هاي یافته( اند شده
اسـاس نقشـه بر :)نفوذ ناپـذیري زمـین  ( لیتولوژي
) در ذخایر تراسـی 10/13روستا ( 30 حدود لیتولوژي،

ــه ــروط افکن ــتا ( 13، ها و مخ ــد 34/49روس ) در درص
) در 65/19( روسـتا 45آهک و سـنگ آهـک،  ةمحدود

و سـنگ کنگلـومرا و ماسـه سـنگ، سـیلت  سازندهاي
دار،  و مارن ژیپس روستا در سازند مارن 35اتشفشانی، 

شـامل  ها درصد) در سـازند پریـدونیت 62/2( روستا 6
  اند یافتهو ویستریت استقرار  لرزولیت دونیت،

اگـر وضـعیت فرسـایش بـر اسـاس نقشـه  فرسایش:
عنـوان معیـار  یش کم، خیلی کم و متوسـط را بـهفرسا

 69/29روسـتا ( 68مناسب فرسایش در نظـر بگیـریم، 
) درصـد 70( روستا 161مناسب و  ةدرصد) در محدود

 هاي یافتـه( نامناسب قرار دارنـد ةروستاها در محدود از
  .پژوهش)

اگـر حاصل از بافر بندي، بر اساس نقشه  زمین لغزش:
متري از زمین لغـزش را معیـار مناسـب در  2000بافر 

ــریم  ــر بگی ــدودنظ ــتا 36 ح ــد) در  72/15( روس درص
درصد)  27/84( روستا 192نامناسب و حدود  ةمحدود

 بنـابراین .اند گرفتهمناسب قرار  ةاز روستاها در محدود
 ةگفت که از این نظر اکثر روسـتاهاي محـدود توان می

  مورد مطالعه در وضعیت پایدار قرار دارند.
 ۀمطالعه وضعیت قابلیت اراضی منطقـ قابلیت اراضی:

) درصــد از 84/14( روســتا 34حــدود  دهــد مینشــان 
 39 وداراي اراضـی کشـاورزي آبـی  ۀروستاهاي منطقـ

ــتا ــد 03/17( روس ــوب داراي) درص ــع مرغ  75 و مرات
زمــین کشــاورزي دیمــی  داراي) درصــد 7/32( روسـتا

امکـان  ۀهستند با توجه به ساختار شـیب زیـاد منطقـ
از اراضی به صورت کشـاورزي آبـی مقـدور  برداري بهره

بـه صـورت دیـم بـه زیـر  ها زمیننبوده در نتیجه اکثر 
درصد) داراي مراتـع  97/13( روستا 32 ،رود میکشت 
درصد) داراي مراتع متوسط  39/21روستا ( 49ضعیف 

هستند که اگر این رقم را به مراتع مرغوب اضافه کنیم 
ــع  14/54حــدود  جمعــاً درصــد از روســتاها داري مرت

  .دامداري هستند ۀمساعد براي توسع
با استفاده از  ها نقشهو تلفیق  ها الیهدهی به  وزن

قسمت در این : ARC GIS افزار نرمدر  AHPمدل 
 اند بودهعواملی طبیعی که در ناپایداري موثر  ،از تحقیق

از کارشناسان نفر  12در اختیار  نامه پرسشبه صورت 
روستایی و زیست محیطی  ریزي برنامهو متخصصان 

از  ها الیهقرار داده شد و بر اساس نظرات آنها وزن 
.)5آمد (شکل  دست به Expert choice افزار نرمطریق 
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  AHP: وزن معیارها با استفاده از روش 5شکل 
  )1393نویسندگان،( منبع:

  

در ادامه با جایگزینی وزنها از طریق مدل تحلیل 
 نقشه ARCGISدر محیط  )AHP(سلسله مراتبی 

در قالب سه سطح پایدار، نیمه پایدار  محیطی پایداري
 شکل( بندي پهنهبر اساس نقشه  .تهیه شد و ناپایدار

) با درصد 48/10( روستا 24) مشخص شد که حدود 6

روستا  58پایدار، درصد جمعیت در وضعیت  46/11
درصد از جمعیت در  74/22) با درصد 32/25(

 19/64( معادل روستا 147وضعیت نیمه پایدار و 
 کامالًدرصد از جمعیت در وضعیت  09/66درصد) با 

  .)3جدول ( دارندناپایدار قرار 

  
  محیطیموثر در ناپایداري  هاي الیه: همپوشانی 6شکل

  .)1393 نویسندگان،( منبع
 

  روستایی گاههايسکونت محیطی : تحلیل وضعیت پایداري / ناپایداري3جدول
 درصد جمعیت  تعداد جمعیت درصد روستاها تعداد روستاها وضعیت
 46/11 9512 48/10 24 پایدار

 74/22 18875 32/25 58 نیمه پایدار
 09/66 54584 19/64 147 ناپایدار
 100 82972 100 229 جمع

  )1393نویسندگان،( منبع:
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) 5 همچنین از لحاظ جمعیتی بـر اسـاس (جـدول
 ۀاز کل جمعیت روسـتایی منطقـ درصد 46/11 حدود

نیمـه  ةدرصـد در محـدود 74/22 پایـدار، ةدر محـدود
 ةدرصــد از کــل جمعیــت در محــدود 09/66پایــدار و 

  اند یافتهناپایدار استقرار 
پایداري عوامل انسانی بـر اسـاس مـدل     تحلیل

در ایــن قســمت بــراي وضــعیت پایــداري  تاپســیس:
ــاعی، ــادي، اجتم ــاد (اقتص ــتاها در ابع ــی روس و  سیاس

، الگـوریتم گردیـدکالبدي) از مدل تاپسـیس اسـتفاده 
عنـوان یـک تکنیـک تصـمیم گیـري چنـد  تاپسیس به

شاخصــه جبرانــی بســیار قــوي، بــراي اولویــت بنــدي 
از طریق شبیه نمودن به جواب ایده ال اسـت،  ها گزینه

فاصله  ترین کوتاهدر این روش، گزینه انتخاب شده باید 
 ناکارآمـدترینفاصـله را از  دورتریناز جواب ایده ال و 

  )90:1389 نسترن و دیگران،( باشدجواب داشته 
  

  مراحل اجراي الگوریتم تاپسیس:
 mشـاخص و  nبر اسـاس  ها دادهتشکیل ماتریس  -1

که در این قسـمت مـورد اسـتفاده  هاي شاخص :گزینه
باشـد  ) می4موجود در جدول ( هاي شاخصقرار گرفته 

اسـتان کردسـتان  هـاي آبادياز فرهنگ  ها شاخصاین 
خام ایـن مـدل در نظـر  هاي دادهو به عنوان  اخذ شده

  گرفته شده است.

  
  پایداري روستاها هاي شاخص ماتریس اولیه :4جدول

  شاخص    
  

  دهستان
X1  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8 X9 X10 X11 X12 

  12/5  12/5  2/69  05/82  3/33  48/79  56/2  56/2  1/5  7/68  26/66  54/27  خاومیر آباد
  9  0  6/76  66/86  0  66/76  0  0  0  7/76  12/64  77/38  سرشیو
  0  12/3  8/71  25/81  12/3  25/81  0  5/12  0  3/70  42/67  16/37  گلچیدر

  7/15  26/5  8/57  68/73  1/42  63/52  0  5/10  5/10  3/72  33/68  16/30  زریوار
  8/82  0  2/88  23/88  1/44  35/82  0  94/2  7/14  7/71  71/67  40/28  سرکل

  10  5  95  95  15  85  0  0  5  5/62  99/70  55/36  کوماسی
  6/16  6/16  3/83  33/83  6/66  33/83  6/16  50  7/16  3/72  50/69  64/31  اورامان
  10  10  70  90  60  70  0  10  20  7/65  54/67  20/26  شالیار

  20  20  100  100  80  100  20  20  0  8/63  33/66  87/30  بیساران
  3/83  6/16  100  100  100  100  0  3/33  7/66  7/68  76/68  91/33  پایگالن

  1/46  0  3/93  100  9/76  30/92  0  4/15  4/15  6/69  56/69  81/34  رزاب
  7/15  5/10  4/89  47/89  6/31  47/89  0  5/10  26/5  1/69  14/69  4/30  ژریژه

  7/35  14/7  7/85  85/92  50  85/92  0  3/14  3/14  8/68  48/68  68/33  کوساالن
  2/22  2/22  8/88  8/88  6/55  7/77  0  2/22  2/22 6/70  60/70 28/34  دزلی
  1390آبادیهاي استان کردستان، فرهنگ منبع:

  
  و تشکیل ماتریس استاندارد ها داده استاندارد نمودن - 2
  :ها شاخصتعیین وزن هریک از  -3
آنتروپی شانون به منظور وزن دهی با تکنیک  - 1-3

  ترتیب اجرا گردد: باید مراحل زیر به
  گیري ) تشکیل ماتریس تصمیمالف
  گیري ماتریس تصمیمکمی کردن  )ب

  گیري ج) بی مقیاس سازي ماتریس تصمیم

  ها شاخصمحاسبه آنتروپی هریک از  )د
مقداري بین صفر و  ها شاخصمقدار آنتروپی هر یک از 

  یک است
محاسبه درجه انحراف اطالعات موجود هر یک از ) و

  از مقدار آنتروپی آن شاخص ها شاخص
  ها شاخصمحاسبه وزن هر یک از  ـ)ه
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  ارزیابی شده هاي شاخصاوزان  :5جدول
  شاخص 

X1  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8 X9 X10 X11 X12 

EJ  986/0  990/0  986/0  862/0  836/0  333/0  985/0  904/0  986/0  985/0  810/0  845/0  
DJ  014/0  01/0  014/0  138/0  164/0  667/0  015/0  096/0  014/0  015/0  900/0  155/0  
WJ  003/0  002/0  003/0  029/0  034/0  142/0  003/0  020/0  003/0  003/0  192/0  033/0  

  )1393نویسندگان،( منبع:
 

 آید میمجموع وزنهایی که در این مرحله به دست 
  بایستی برابر یک باشد.

مده این مرحله و ضرب آن در دست آه هاي ب وزن -ي
  به دست آمده است )6جدول (نتایج  ها دادهاستاندارد 

  ها شاخص : استاندارد موزون6جدول
  شاخص

  

  دهستان

X1  
X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8 X9 X11 X12 X14 

  0015/0  0230/0  0006/0  0007/0  003/0  0008/0  013/0  0012/0  006/0  0008/0  0005/0  0006/0  خاومیرآباد
  0  0  0007/0  0008/0  0  0008/0  0  0  0  0008 0005/0  001/0  سرشیو
  0  0140/0  0007/0  0007/0  0003/0  0008/0  0  0063/0  0  0008/0 0005/0  0009/0  گلچیدر
  0047/0  0238/0  0005/0  0007/0  0008/0  0005/0  0  0053/0  006/0  0009/0 0005/0  0007/0  زریوار
  0026/0  0  0008/0  0008/0  0043/0  0008/0  0  0014/0  009/0  0008/0 0005/0  0007/0  سرکل

  0029/0  0224/0  0009/0  0008/0  0015/0  0008/0  0  0  003/0  0007/0  0006/0  0009/0  کوماسی
  0050/0  0752/0  0007/0  0007/0  0065/0  0008/0  090/0  0134/0  010/0  0009/0 0005/0  0008/0  اورامان
  0030/0  0451/0  0007/0  0008/0  0058/0  0007/0  0  0050/0  012/0  0008/0 0005/0  0006/0  شالیار

  0062/0  0904/0  0009/0  0009/0  0078/0  0010/0  108/0  0101/0  0  0007/0 0005/0  0008/0  بیساران
  0247/0  0752/0  0009/0  0009/0  0097/0  0010/0  0  0168/0  010/0  0007/0 0005/0  0008/0  پایگالن
  0136/0  0  0009/0  0009/0  0071/0  0009/0  0  0077/0  009/0  0008/0 0005/0  0007/0  رزاب
  0047/0  0483/0  0008/0  0008/0  0030/0  0009/0  0  0053/0  003/0  0007/0 0005/0  0007/0  ژریژه

  0106/0  0327/0  0008/0  0008/0  0048/0  0009/0  0  0072/0  009/0  0008/0 0005/0  0008/0  کوساالن
  0066/0  1004/0  0008/0  0008/0  0054/0  0007/0  0  0112/0  013/0 0008/0 0006/0 0008/0  دزلی
  )1393 نویسندگان،( منبع:

  

 الامین گزینه از گزینه ایده  iتعیین فاصله  -4
و تعیین  با عالمت) باالترین عملکرد هر شاخص(

عملکرد هر  ترین پایین( حداقلامین گزینه  iفاصله 

   شاخص) با عالمت
  

  ي مثبت و منفی هر شاخصها ایده ال هاي حالت: 7جدول 
  شاخص 

  
  دهستان 

X1  X2 X3 X4 X5 X6  X7 X8 X9 X11 X12 X14 

  001/0  0006/0  0009/0  013/0  0168/0  0137/0  0431/0  001/0  0009/0  0009/0  0904/0  0247/0  

  0006/0  0005/0  0007/0  0  0  0  0007/0  0  0007/0  0005/0  0  0  

  )1393نویسندگان،( منبع:
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  لو گزینه حداق تعیین معیار فاصله براي گزینه ایده ال  -5
  

  ي مثبت و منفیها ایده آل هاي حالتفاصله هر دهستان از  :8جدول
  دهستان

    
  0489/0  122/0  خاومیر آباد

  0028/0  158/0  سرشیو
  0187/0  147/0  گلچیدر
  04893/0  115/0  زریوار
  0394/0  1424/0  سرکل

  03188/0  1368/0  کوماسی
  5203/0  140/0  اورامان
  0526/0  118/0  شالیار

  14578/0  1076/0  بیساران
  119/0  0869/0  پایگالن
  0405/0  148/0  رزاب
  0518/0  124/0  ژریژه

  0651/0  132/0  کوساالن
  0871/0  874/0  دزلی

  )1393نویسندگان،( منبع:
  

 کـهآخرین مرحله تعیـین ضـرایبی  تعیین ضرایب: -6
تقسـیم بـر فاصـله  برابر است با فاصله گزینـه حـداقل

 که آن را با عالمتاست  گزینه  حداقل و فاصله

  دهند مینشان 
بنـدي بـر اسـاس میـزان  : رتبـهها گزینهرتبه بندي  -7

 ،باشـد میکه میزان آن همواره بین صفر و یک  
ــدد  ــ 1ع ــفر نشــان دهن ــدد ص ــه و ع ــاالترین رتب ده ب
نسترن ( باشد میدهنده کمترین رتبه در مجموعه  نشان

  .)1386 به نقل از طاهر خانی، 92:1389 و دیگران،
) مشـخص اسـت، از 9( از نتایج جدول که همچنان

 هاي دهستانهاي محدودة مورد مطالعه،  میان دهستان
هاي (اقتصــادي،  شهرســتان ســروآباد از نظــر شــاخص

سیاسـی و بـه خصـوص کالبـدي) وضـعیت  اجتماعی،
بهتري از روستاهاي شهرستان مریوان دارنـد از جملـه 

گاههـاي توان به بزرگی سکونت می دالیل این وضعیت،
روستایی شهرستان سروآباد از لحـاظ جمعیتـی اشـاره 

براي ارائه خدمات را دارند، کرد که حداقل آستانه الزم 
اما سکونت گاههـاي روسـتایی شهرسـتان مریـوان بـه 
دلیل پراکنده بودن و کمی جمعیت از حـداقل آسـتانه 

بنـابراین  الزم براي ارائـه خـدمات برخـوردار نیسـتند؛
هاي شهرستان  شود دهستان گونه که مالحظه می همان

انـد و  را به خود اختصاص داده 6تا  1هاي  سروآباد رتبه
ــتاهاي  ــري از روس ــعیت بهت ــورداري وض ــر برخ از نظ

  ).7و شکل  9جدول ( شهرستان مریوان دارند
 878/0در این میان دهستان اورامان با مقدار ارزشـی 

رتبــه هــم  ترین در رتبــه اول پایــداري قــرار دارد و پــایین
و گلچیـدر  013/0هاي سرشیو با مقدار  مربوط به دهستان

در اینجا بـراي نمـایش وضـعیت  باشد می 113/0با مقدار 
اي لیکـرت اسـتفاده شـد،  بهتر پایداري از طیف پنج طبقه

 2/0- 4/0/، بسـیار ناپایـدار، 2رتبـه صـفر تـا ( که طوري به
ــدار،  ــدار،  4/0- 6/0ناپای ــدار و  6/0- /8نیمــه پای  8/0- 1پای

بـر ایـن اسـاس  بسیار پایدار) در نظر گرفتـه شـده اسـت
ـــتان ـــیو، دهس ـــدر،گل هاي سرش ـــی، در رده  چی کوماس
هاي خاومیرآبــاد،  دهســتان هاي بســیار ناپایــدار، دهســتان

ــوار، ســرکل، شــالیار، رزاب، ــژه و کوســاالن جــزء  زری ژری
هاي بیسـاران، پـایگالن و  هاي ناپایـدار، دهسـتان دهستان

هاي نیمه پایدار و دهستان اورامـان  دزلی در زمره دهستان
است به عبارتی دیگر  در زمره دهستان پایدار ارزیابی شده
اي داشـته باشــیم کــل  اگـر یــک تقسـیم بنــدي ســه رده
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 ناپایـدار، محدودة بسیار هاي شهرستان مریوان در دهستان
ــی در  دهســتان ــایگالن، بیســاران و دزل هاي کوســاالن، پ

ــدار و  ــه پای ــتاهاي نیم ــروآباد در رده روس ــتان س شهرس

دهستان اورامان تنها دهسـتان پایـدار منطقـۀ بـر اسـاس 
  باشد. هاي انسانی می شاخص

  
  بندي سطوح برخورداري مناطق روستایی شهرستانهاي مریوان و سروآباد : رتبه9جدول 

  وضعیت پایداري   سطح برخورداري  رتبه  ضریب اولویت  دهستان  شهرستان
  
  
  

  مریوان

  ناپایدار  ضعیف (محروم)  10  286/0  خاومیر آباد
  بسیار ناپایدار  بسیار محروم)( ضعیفبسیار   14  013/0  سرشیو
  بسیار ناپایدار  بسیار ضعیف (بسیار محروم)  13  113/0  گلچیدر
  ناپایدار  ضعیف (محروم)  8  298/0  زریوار
  ناپایدار  ضعیف (محروم)  11  216/0  سرکل

  بسیار ناپایدار  محروم)بسیار ضعیف (بسیار   12  189/0  کوماسی
  
  
  

  سروآباد

  پایدار  خوب (برخوردار)  1  787/0  اورامان
  ناپایدار  محروم)( ضعیف  7  308/0  شالیار

  نیمه پایدار  نیمه برخوردار)( متوسط  3  574/0  بیساران
  نیمه پایدار  نیمه برخوردار)( متوسط  2  577/0  پایگالن
  ناپایدار  محروم)( ضعیف  6  316/0  رزاب
  ناپایدار  محروم)( ضعیف  9  296/0  ژریژه

  ناپایدار  محروم)( ضعیف  5  330/0  کوساالن
  نیمه پایدار  نیمه برخوردار)( متوسط  4  497/0  دزلی

  )1393نویسندگان،( منبع: 

  
  و کالبدي) سیاسی ،اجتماعی قتصادي،ا( هاي شاخصمورد مطالعه از نظر  هاي دهستانرتبه پایداري  :7شکل 

  )1393نویسندگان،( منبع:
  

در ادامه براي اینکه وضـعیت همگنـی و نـاهمگنی 
ــتان ــر  هاي دهس ــه از نظ ــورد مطالع ــارم ــل چه  عام

ـــاعی، ـــادي، اجتم ـــی (اقتص ـــوصو  سیاس ـــه خص  ب
ــدي ــل  کالب ــک تحلی ــود از تکنی فضــایی) مشــخص ش

قسـمت وضـعیت  در ایـن استفاده شده است. اي خوشه
 خوشـهدر قالـب پـنج  ها دهسـتانپایداري و ناپایداري 

ه اسـت پنج سطح از نظر پایداري) تقسیم بنـدي شـد(
  .)8(شکل 
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  )و کالبدي سیاسی ،اجتماعی مورد مطالعه بر اساس چهار شاخص (اقتصادي، ةمحدود هاي دهستان بندي خوشه :8شکل 

  )1393نویسندگان،( منبع:
  

دهسـتان  دهـد مینشـان ) 8(که شکل  طور همان
 پـایگالن ، دهسـتان1سـطح) ( خوشهاورامان در سطح 

، 3در خوشــه  و دزلـی بیسـاران ،2سـطح) ( خوشـهدر 
 و رزاب، کوســـاالن و ســـرکل زریـــوار، هاي دهســـتان

گلچیدر سرشیو  هاي دهستان و 4خاومیرآباد در خوشه 

  .اند گرفتهو کوماسی در سطح پنجم قرار 
 آمـده هـر دهسـتان در دست بههاي  در نهایت وزن

 ARC افـزار نرمدر  ها دهسـتانقالب یک فیلد به الیـه 

GIS اضافه شد کـه نتـایج آن بـه صـورت یـک نقشـه 
  ) آمده است.9( شکلدر  پایداري تهیه شد که

  

  
  انسانی هاي شاخص مورد مطالعه بر اساس ةمحدود هاي دهستان وضعیت پایداري :9شکل 

  )1393نویسندگان،( منبع:
  

  گیري نتیجهو  بندي جمع
 گاههـايسـکونتموثر در ناپایداري  شناخت عوامل

و تعیــین نقــش هــر یــک از ایــن عوامــل در روسـتایی 
پایـدار و بهبـود شـرایط اقتصـادي  ۀدستیابی به توسـع

مفید باشـد و  تواند میاجتماعی، محیطی، کالبدي و ... 

به برنامه ریزان کمک نماید این عوامـل  ریزي برنامهدر 
ـــوژیکی؛  -عوامـــل محیطـــی( دســـته 5کـــه در  اکول

 سیاســی و -فرهنگــی، اقتصــادي، نهــادي  -اجتمــاعی
 هاي دهـهبندي شده است در  کالبدي) تقسیم -فضایی

 روسـتایی کشـور هاي عرصهاخیر تحوالتی زیادي را در 
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ایجاد نموده است که در این زمینـه مطالعـاتی توسـط 
این تحقیقـات  اکثر ،محققین داخل کشور انجام گرفته

ــر  ــابی ب ــد زیســت محیطــی،ارزی و  اقتصــادي ســه بع
و توجــه  اند داشــتهپایــدار تاکیــد  ۀاجتمــاعی از توســع

کالبـدي  –سیاسی و فضایی  -کمتري به دو بعد نهادي
پایـدار  ۀتمـام ابعـاد توسـع اما تحقیق حاضـر اند داشته

  روستایی را در بر گرفته است
این تحقیق که با هدف بررسـی وضـعیت پایـداري 

ــوان و  هاي شهرســتان روســتاییگاههــاي ســکونت مری
انجام گرفت براي سـنجش وضـعیت پایـداري  سروآباد
و بـراي سـنجش  AHP مـدل ازاکولـوژیکی  -محیطی

 سیاسـی ،اجتماعی انسانی (اقتصادي، وضعیت پایداري
اسـتفاده شـد،  TOPSIS مـدلکالبـدي) از  -و فضایی

 داد که از میـاننشان  AHPنتایج این تحقیق در مدل 
(اورامـان،  هاي دهستان ،مطالعه دمور چهارده دهستان

و  رزاب ،کوســاالن ،شــالیار ،ژریــژه ، پــایگالن،بیســاران
ـــی) از ـــروآباد و  دزل ـــتان س ـــمتشهرس از  هایی قس

 نامناسـب ةدر محـدود سرشیو و کوماسی هاي دهستان
 89قرار داشته انـد بـه عبـارتی دیگـر حـدود  محیطی

 ســروآباد در وضــعیتوســتاهاي شهرســتان درصـد از ر
ــدار ــط  و ناپای درصــد از روســتاهاي شهرســتان  20فق

بـر مریوان در وضعیت نامناسـب محیطـی قـرار دارنـد 
تحقیق مشخص شد که در شهرسـتان  هاي یافتهاساس 

 ةمحــدود) در درصــد 87/29روســتا ( 23 ســروآباد،
ــاعی ــی  1500 ارتف ــري،  2000ال ــتا 61مت  79( روس

 روسـتا 41 حـدود ،درجـه 15در شیب بـاالي ) درصد
متـري گسـل،  2000) در فاصله درصد 24/53معادل (

متـري  2000درصد از روستاها در فاصله بیشتر از  58
نامناسب سـازندهاي  ةدرصد در محدود 56، ها رودخانه

درصـد از  52و همچنـین  اند شـدهواقـع  شناسی زمین
بنابراین با تفسـیر هستند روستاها داراي مراتع ضعیف 

 -کـه شـرایط محیطـی شـود میاین عوامـل مشـخص 
اکولوژیکی در این شهرستان ناپایـدار بـوده و بـه طـور 

اقتصادي مرتبط با محـیط  هاي فعالیتمستقیم بر روي 
طبیعی همچون کشاورزي و دامداري مـردم در نـواحی 

 محیطـیبوده، زیرا به خـاطر عوامـل  اثرگذارروستایی 
یب تند) اکثر اراضی کشاورزي و حتـی توپوگرافی و ش(

رودخانه متري  200 بیشتر از اراضی که در فاصلهگاها 
و  رونـد میبه صورت دیم به زیر کشـت  ،اند گرفتهقرار 

درصـد  50ي هم هر چند که حـدود در رابطه با دامدار
خـوب بـراي  نسـبتاًمساحت شهرستان داراي مراتع از 

میـزان برخـورداري روسـتاها از  امـا ،باشد میدامداري 
تعداد کمی از روستاها  مراتع کم است زیرا از یک طرف

ایـن گونــه  و اند شـدهمراتـع خـوب واقــع  ةدر محـدود
از  وکـم جمعیـت و پراکنـده هسـتند  عمومـاً روستاها

و  سـوزي آتشدو عامـل  اخیـر هاي سالطرف دیگر در 
ورود گرد و غبـار در تخریـب و پـایین آمـدن کیفیـت 

در چند سال اخیـر بـه  سوزي آتشبوده،  اثرگذاراتع مر
و مراتـع و  هـا جنگلشدت منجر به تخریـب و نـابودي 

است و همچنین گـرد و غبـار  شدهکاهش سطح مراتع 
بهـار و  هاي فصلکشور عراق که در  هاي بیابانناشی از 

جر به پایین آمدن کیفیت شده من ۀتابستان وارد منطق
در اثـر و  شود می ها دامبروز انواع بیماري براي مراتع و 

داري هـم بـه شـدت دام ۀاین عوامل زمینه براي توسع
روستاهایی که معیشت اصلی بنابراین  ،گردد میناپایدار 

آنها کشاورزي و دامـداري بـوده، در مقایسـه بـا سـایر 
  .اند دادهروستاها جمعیت بیشتري را از دست 

 ۀگفت که نواحی روسـتایی منطقـ توان میبنابراین 
بـه ویـژه منـاطق روسـتایی شهرسـتان ( مطالعـهمورد 

اکولــوژیکی  –از نظــر پارامترهــاي محیطــی  ســروآباد)
در کــاهش جمعیــت  مســئلهو ایــن  باشــد میناپایــدار 

عامـل در  تـرین مهمتاثیر گذار اسـت.  ۀروستایی منطق
عامـل دوري از منـابع آب  ۀناپایداري روسـتایی منطقـ

هـم  که طوريبراي شرب و فعالیت کشاورزي است به 
ــق  اکنــون آب آشــامیدنی بســیاري از روســتاها از طری

چنـد  هـر ،شـود می تأمینحمل تانکر آب با هزینه باال 
درصـد) از روسـتاها در  62/64( روسـتا 148که حدود 

بـه  ولی در عمل اند شدهسب رودخانه واقع منا ةمحدود
خاطر شـیب تنـد زمینهـاي کشـاورزي و عـدم وجـود 
امکانات فنی متناسب بـا محـیط، بهـره بـرداري از آب 

که باالتر از سـطح رودخانـه  هاي زمینبراي  ها رودخانه
ــع  ــدهواق ــدور ،اند ش ــد نمی مق ــل آب  باش ــد از عام بع

 -از بعــد محیطــی ۀعامــل ناپایــداري منطقــ تــرین مهم
ــوژیکی، شــیب اســت  کــه در قســمت  طور همــاناکول
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 72/15روسـتا ( 36شـد تنهـا  پژوهش ذکـر هاي یافته
و  اند شـدهدرصـد واقـع  15درصد) در شـیب کمتـر از 

درجه  15) در شیب بیشتر از درصد 2/84روستا ( 193
  .اند شدهواقع 

با استفاده از مدل  پایداري انسانی اما نتیجه
از میان چهارده دهستان حاکی از آن است تاپسیس 

گلچیدر، سرشیو و کوماسی  هاي دهستانمورد مطالعه 
 نامناسباز توابع شهرستان مریوان در وضعیتی بسیار 

 از کدام هیچکه  قرار دارند در حالی بسیار محروم)(
شهرستان سروآباد در وضعیت بسیار  هاي دهستان

قرار ندارند به عبارتی دیگر  )نامناسب (بسیار محروم
مریوان در درصد روستاهاي شهرستان  50حدود 
 ةدرصد در محدود 50و  بسیار نامناسب ةمحدود

 50 پایداري نامناسب قرار دارند. این در حالی است که
 ةهرستان سروآباد در محدودشدرصد روستاهاي 

 13درصد در وضعیت نیمه پایدار و  37 نامناسب،
  پایدار قرار دارد. ةدرصد در محدود

 تقریباً) 11و  10( هاي شکلمقایسه نتایج پایداري 
نشان از نتایج معکوس پایـداري محیطـی و انسـانی در 

مـورد مطالعـه اسـت،  ةروستاهاي دو شهرستان محدود
دهستان اورامان که از نظر طبیعی در وضـعیت بسـیار 

 /787ناپایدار قرار دارد از لحاظ پایداري انسانی با رتبه 
ـــان  ـــه در می ـــاالترین رتب ـــتانداراي ب دو  هاي دهس

قـرار دارد امـا  شهرستان بـوده و در وضـعیت مناسـبی
سرشـیو و گلچیـدر کـه از نظـر پایـداري  هاي دهستان

دارند از لحـاظ مناسبی قرار  تقریباًمحیطی در وضعیت 
و  013/0ترتیـب بـا مقـدار ارزشـی  پایداري انسانی بـه

انسـانی  هاي شـاخصرده از نظر  ترین پاییندر  113/0
 ةمحدود هاي دهستان ترین محرومقرار دارند و در زمره 

 تــوان می. لــذا بـا ایــن نتـایج باشـند میمـورد مطالعــه 
 يهـا مهاجرتتفسـیر کـرد کـه عامـل اصـلی  گونه این

ــتای ــیروس ــل محیط ــروآباد عام ــتان س -ی در شهرس
روسـتایی  هـاي مهاجرتاکولوژیکی بوده و عامل اصلی 

عامـل  خصـوص بههرستان مریوان عامل انسانی و در ش
  .باشد میکالبدي 

  

 
  ةمحدود انسانیپایداري  بندي سطح: 11 شکل                          ةمحدود محیطی پایداري بندي سطح: 10 شکل

  )1393 (نویسندگان، :منبع                            )                                    1393 نویسندگان،( :منبع
                                                                                                          

 بـه صـورت )11 و 10( هاي شـکلکـل اگـر اما در 
اگر پایـداري  نقشه همپوشانی در آیند به عباراتی دیگر

 شـود میمشـخص د نشومحیطی و انسانی با هم تلفیق 
 تقریبـاًو  زریبار خاومیرآباد، هاي دهستانب که به ترتی

ــی ســه دهســتانی هســتند از نظــر  کــه دهســتان دزل
نسـبت بـه سـایر  )پایداري محیطی و پایداري انسـانی(

ایـن سـه  دقیقـاًوضـعیت بهتـري دارنـد و  ها دهسـتان
در دوره آمـاري  هستند که هایی دهستاندهستان جزء 

بــه را کمتـرین رشــد منفـی جمعیــت  )1393-1375(
مراجعـه شـود بـه ( انـد داشـته ها دهسـتاننسبت سایر 

ــین ضــعف 2جــدول  ــابراین همبســتگی مثبتــی ب ) بن
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روسـتایی وجـود  هـاي مهاجرتري و اپاید هاي شاخص
  دارد.

اگــر وضــعیت پایــداري طبیعــی و انســانی  کــلدر 
ه ایـن ب کنیممورد مطالعه را مقایسه تطبیقی  ةمحدود
از لحــاظ  هاترین روســتاکــه ناپایـدار رســیم مینتیجـه 

 هاي دهسـتانجمعیتی و وضعیت مهاجرت مربـوط بـه 
ایـن در حـالی اسـت کـه  باشـد میشهرستان سروآباد 

 خصــوص بهوضــعیت اقتصــادي، اجتمــاعی، سیاســی و 
پایـداري قـرار  تقریبـاًکالبدي این روستاها در وضعیت 

کـه  شهرستان مریوان با وجود این هاي دهستانو  دارد
انسانی در وضعیت نامساعد و بسیار  هاي شاخصاز نظر 

 تقریبـاًاز نظـر مهـاجر فرسـتی  نامساعدي قـرار دارنـد
نســبت بــه روســتاهاي شهرســتان  ي راوضــعیت بهتــر
 اهمیـت و تـوان می گیري نتیجـهایـن  با سروآباد دارند،

 مسـئله خصـوص بهنقـش عوامـل طبیعـی  تأثیرگذاري
گاههــاي آب و شــیب را در ناپایــداري ســکونتکمبـود 

  روستایی درك کرد.
با توجه به اینکه نتـایج ایـن تحقیـق بـر در نهایت 

مشـاهدات نتیجـه  با TOPSIS و AHP مدلاساس دو 
در رابطـه بـا وضـع موجـود  مستقیم و تحقیق میـدانی

جه گرفت کـه ایـن یتن توان می همخوانی دارد روستاها
بـاالیی برخـوردار  مدل چند معیاره از دقت و اعتبار دو

قابـل  ریزي برنامهدر معتبر بوده و لذا نتایج آن  هستند،
  .اعتماد می باشد

  
  پیشنهادها

 اي مسـئلهپایداري مناطق روستایی واضح است که 
از  آیـد، دسـت بـهنیست که تنها با اجراي چند پـروژه 

این رو بایستی رویکردي اتخـاذ کـرد کـه بتـوان تمـام 
اجزاء روستاها را همراه با هم و در ارتباط با هم دیـد و 
همچنین ارتبـاط روسـتاها بـا روسـتاها و روسـتاها بـا 

توجه به اینکـه  با شهرها را در سطح ملی و ناحیه دید.
 بعـدي  تکگاههاي روستایی  وضعیت پایداري سکونت

از عوامل درونی و بیرونـی هسـتند  اي همجموعنبوده و 
ــراهم  ــتایی را ف ــاطق روس ــداري من ــات پای ــه موجب ک

براي پایداري منـاطق  اي چارهلذا اگر بخواهیم  کنند می
 پایــدار ۀروسـتایی داشـته باشـیم تنهــا رویکـرد توسـع

کـه یـک رویکـرد سیسـتمی اسـت، کارسـاز  روستایی
 اقتصـادي، هاي جنبهچرا که این رویکرد تمام  ،باشد می

نهادي روسـتاها را ، زیست محیطی، فضایی و اجتماعی
گرفته و در پی ایجاد تعـادل بـین ابعـاد مختلـف در بر
بنـابراین بـا عملیـاتی کـردن  باشد میروستایی  ۀتوسع

 توســعۀ پایــدار روســتایی، ۀمحورهــاي رویکــرد توســع
  .یابد میروستایی تحقق 

  
 منابع 
 توسـعه عمـده هـاي چالش .1389.  بهرامی، رحمت ا... -1

 فصـلنامه .روستایی (مطالعه موردي اسـتان کردسـتان)
  .125-142 صص ،98تحقیقات جغرافیایی، شماره 

محمـودي و  محمـود عسـکري، علـی حاجی نژاد علـی، -2
-سـکونت پایـداري سـنجش .1389 .محمد شیرازیان

منطـق  هاي سیسـتم از اسـتفاده بـا روسـتایی گاههاي
ــازي ــوردي ( ف بخــش قوشــخانه شهرســتان مطالعــه م

شــماره  ،اي ناحیــهجغرافیــا و توســعه  مجلــه .شــیروان)
  .225-246 صص پانزدهم،

کـاربرد  .1390 .نجـف موسـويو میر حسن حکمت نیا، -3
شــهري و  ریزي برنامــهمـدل در جغرافیــا بـا تاکیــد بـر 

  .علم نوین انتشارات ،تهران . چاپ اول،اي ناحیه
حمـدا... سجاسـی . شـایان حمیـد، .رضـا ،خسرو بیگـی -4

سـنجش و ارزیـابی  .1390 .قیداري و طـاهره صـادقلو
پایـداري در منــاطق روســتایی بــا اســتفاده از تکنیــک 

 .تاپســیس –فــازي متغیــرهتصــمیم گیــري چنــد 
 روستایی، سال دوم، شـماره یکـم، صـص: هاي پژوهش

185-151.  
حمداهللا سجاسی قیداري  .افتخاري، عبدالرضا الدین رکن -5

 هتوسع جایگاه محتوایی تحلیل .1392 .صادقلوو طاهره 
. اسـالمی انقـالب از بعـد هاي برنامه در روستایی پایدار

 ،3 شـماره ،45 ي دوره انسانی، جغرافیاي هاي پژوهش
 .19-38صص 

سجاسی قیداري  حمداهللا .عبدالرضا افتخاري، الدین رکن -6
سنجش پایـداري روسـتایی بـا  .1390.و طاهره صادقلو

از الگوي راهبردي (مطالعه مـوردي شهرسـتان استفاده 
و  ریزي برنامـهمجلـه مـدرس علـوم انسـانی  .خدابنده)

  .85 -104 :صص ،1پانزدهم، شماره  دوره آمایش فضا،
ــدین رکن -7 ــاري، ال ــا افتخ ــن و عبدالرض ــاري  محس آقای

ــر ــدار بندي ســطح .1386.هی ــپای ــتایی ۀعي توس  :روس
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جغرافیـایی،  هـاي پژوهش .موردي بخـش هیـر مطالعه
  .31-44 صص ،61شماره 

ــد رکن -8 ــاري ینال ــاافتخ ــوري .1384.، عبدالرض ــا و  تئ ه
ــهنظر ــه هاي ی ــت یزير برنام ــا و  .اییروس ــروه جغرافی گ

  .تهران ،، دانشگاه تربیت مدرسسنجش از
ـــعیدي، -9 ـــه در شـــناخت ده  .1389 .عبـــاس س مقال

. چاپ اول، تهـران، انتشـارات روستایی سکونتگاههاي
  .مهر مینو

. 1388 .حاصـل صـدیقه حسـینیو  عبـاس سـعیدي، -10
 دوم چاپ .و استقرار روستاهاي جدید یابی مکانشالوده 

 معاونت مسکن انقالب اسالمی، یادبن شارات شهیدي،تان
  .عمران

سـید رضـا حسـین زاده و رضـا خسـرو  .حمید شایان،-11
 مطالعـه ارزیابی پایداري توسعه روستایی، .1389.بیگی

 فصلنامه جغرافیا و توسـعه،. موردي شهرستان کمیجان
  .101 -120 صص ،24 شماره

ــران-12 ــز آمــار ای فرهنــگ  .1390، 1385 ،1375 .مرک
تهـران،  استان کردستان، شهرستان سروآباد، هاي آبادي

 .مرکز نشر آمار ایران
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The Assessment and Evaluation of the istability in rural areas using of AHP,TOPSIS and cluster 
analysis technique (Case Study: Marivan and Sarvabad county) 

 
Abstract 
 Identification of dimensions and effective indicators in instability of the rural settlements has a 
significant role in achieving the goals of sustainable rural development. undoubtedly, the measurement 
and accurate assessment of the variables affecting the instability of rural habitations using multi-criteria 
models in comprehensive planning will contribute planners, policy-makers and administration officials of 
the country. To achieve this end the present study has been conducted to identify and to assess the factors 
affecting the instability of the mountain and foothill villages in the region of Zagros (case studies are 
cities of Marivan and Sarvabad villages). The research methodology is descriptive - analytical through 
using models of EXPERT CHOICE,AHP, TOPSIS and cluster analysis, the data was weighed by using 
Expert Choice and to determine the status of environmental-ecological sustainability of the area, AHP 
model was used and also to determine the condition of human stability, TOPSIS and cluster analysis were 
used. The findings in the AHP model showed that in terms of environmental sustainability in rurals of 
Sarvabad city are placed in inappropriate and highly inappropriate and the villages of Marivan city in 
terms of environmental sustainability are placed in a better position, but the findings in TOPSIS model 
show Sarvabad villages in terms of human sustainability are better than the villages of Marivan in terms 
of stability status. Therefore it can be concluded that the main cause of migration from Sarvabad villages 
is environmental factor and the main cause of migration from Marivan villages is human factor, 
especially spacial - physical factor. 
 
Keywords: stability, measurement, models of AHP and TOPSIS, villages of Sarvabad and Marivan. 
 


