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Nowadays, paying attention to the issue of sustainability, especially in rural areas, has become a pivot in 
the policies and plans of countries in the world. Identifying the status of rural areas in terms of sustain-
ability can be of great help in this regard. The purpose of this study is to assess the sustainability of rural 
areas in northern Savadkouh. The study used a descriptive method to analyze and collect data through 
a questionnaire. The statistical population of the study consisted of the villagers living in the villages of 
northern Savadkouh. A combination of the Delphi fuzzy technique and the artificial neural network was 
used to analyze the data. At the first, using the Delphi fuzzy method, the stability indices were localized. 
Then, using the artificial neural network method, the rural areas were divided into two clusters. The 
results showed that there was proper and balanced stability in the rural areas of the study area (CV 
= 0.062). In addition, the results of the One-Sample T-test showed a significant difference among the 
indexes except for the empathy index and the gender ratio. Also, in all the three dimensions of sustain-
ability, the human and natural supports of the rural areas of the northern Savadkouh region had a good 
balance and equality. Finally, the findings showed that the villages of Burkhill and Ikew ranked first and 
second, and the villages of Hajikla and Baikorka ranked 14th and 15th in this regard.
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the most important areas of sus-
tainable development is the sustainable 
development of rural areas. In Iran, in 
order to achieve sustainable develop-
ment, various strategies and measures 

have been used since the 1330s. However, due to the lack 

of continuous evaluation and measurement regarding 
the stability of rural areas, planning policies and appro-
priate policies, especially in the rural areas of Iran, have 
encountered many problems. Therefore, the existence of 
an assessment mechanism in the field of sustainable rural 
development that can somehow measure the sustainabil-
ity of these areas is undeniably essential for government 
programs. The present study aims to overcome this prob-
lem by assessing and analyzing the quality of rural areas. 
The northern city of Savadkou is located in Mazandaran 
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province. It has four rural areas including 40 villages, and 
57% of its population in these areas. It is located on the 
road of Tehran-north and adjacent to the national railway 
that connects three major cities of the province, namely 
Sari, Babol and Ghaemshahr. Savadkouh has formidable 
industrial units and high agricultural potentials. Therefore, 
recognition, evaluation, and development of the quality of 
the rural areas around this city are of great importance. 
The purpose of this research is to assess the sustainability 
of the rural areas in northern Savadkouh in terms of sus-
tainable development indicators.

2. Methodology

The aim of the research was to assess the sustainability 
of rural areas in northern Savadkouh. It was conducted 
by a descriptive method, and data collection was done 
through a questionnaire. The statistical population of the 
study consisted of the people living in the villages of Sa-
vatkouh. A combination of the Delphi fuzzy technique and 
the artificial neural network was used to analyze the data. 
At the first, using the Delphi Fuzzy method, the stabil-
ity indices were localized. Then, using the artificial neural 
network, the rural areas were divided into two clusters.

3. Results

In the first stage, sustainable development indica-
tors were identified. Out of 37 identified indicators, 28 
were finally screened, and the rest were ignored. Then, 
a one-sample t-test was used to examine the status of the 
screened indicators. The results indicated that all the indi-
ces were in a good condition except for the sympathetic 
indices and the gender ratio; they were in a moderate 
situation.  In the next stage of the research, the villages 
were classified into two clusters. The average of cluster 
1 in terms of sustainability (0.886) was higher than the 
overall average stability of the villages (0.820). The vil-
lage of Burkhill is an example for this cluster. In cluster 
2, the average stability of the villages was 0.334, which 
was very small as compared to the overall average of the 
villages. Therefore, the villages in this cluster were desig-
nated to the second level. Among the villages of this clus-
ter, one can refer to Mangal. On the other hand, cluster 2 
had a better balance in terms of supportive, human and 
natural systems. Generally, cluster 1, with a lower coef-
ficient of variation, had higher equilibrium and stability 
in terms of sustainability. According to the sustainability 
scores obtained from the calculations (Table 12), among 
the villages of Savadkouh, Burkhil gained 0.901 as the 
highest score, but the village of Bazirkola gained 0.167 
as the lowest. This suggests a severe variation among the 
villages. The results indicated a relatively stable situation 

(with an average of 0.820 within the range of 0 to 1) in 
northern Savadkouh. Indeed, 46.66% of the villages had a 
sustainability level above the average.

4. Discussion

According to the results, the inequality is very low 
among the studied villages. It is suggested that the plan-
ning of rural areas in Savadkouh County be made accord-
ing to the needs and the resources available to the people 
of that region. To fulfill this purpose, in-depth studies 
should be conducted to detect further potentials of the 
region in the fields of agriculture and husbandry. Also, at-
tention should be paid to the relationship between these 
sectors and the industry in order to increase the sustain-
ability level and maintain the upward trend of sustainabil-
ity in the region. 

5. Conclusion

Based on the results, since human systems are generally 
of the lowest sustainability among the systems ever as-
sessed, it is suggested that strategic plans be developed to 
increase the literacy rate, access to schools, social assets, 
sense of belonging, and so on. The use of natural power in 
the rural areas of the city of Savadkouh to attract tourists, 
in a way that does not harm the sustainability of natural 
resources, can be effective in increasing the sustainability 
of human systems as well as supporting the region.
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امروزه، توجه به مقوله پایداری به خصوص در نواحی روستایی از رکن های اساسی در سیاست ها و برنامه ریزی های کشورهای جهان تبدیل 
شده است. شناسایی وضعیت نواحی روستایی به لحاظ پایداری می تواند کمک شایانی به این مقوله داشته باشد. در همین راستا، هدف 
از تحقیق حاضر، ارزیابی پایداری نواحی روستایی شهرستان سوادکوه شمالی بود. پژوهش حاضر از منظر روش شناسی توصیفی تحلیل و 
ابزار جمع آوری اطاعات از طریق پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش شامل روستائیان ساکن در روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی 
بودند. در این پژوهش از تلفیق روش های فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش 
دلفی فازی شاخص های پایداری بومی سازی و سپس با بهره گیری از روش شبکه عصبی مصنوعی نواحی روستایی به دو خوشه تقسیم 
شدند. نتایج نشان داد، پایداری مناسب و متوازنی در سطح نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه وجود دارد )CV= 0/062(. همچنین نتایج 
تی تک نمونه حاکی از آن بود که در تمامی شاخص ها به غیر از شاخص همدلی و نسبت جنسیتی تفاوت معنی داری با حد معیار وجود 
دارد. از دیگر یافته ها می  توان به یافته های مربوط به ابعاد پایداری اشاره کرد، در هر سه بعد حمایتی، انسانی و طبیعی نواحی روستایی 
شهرستان سوادکوه شمالی از توازن و برابری مناسبی برخوردار بودند. در نهایت، یافته نشان داد که روستاهای بورخیل و ایوک رتبه های 

اول و دوم و روستاهای حاجیکال و بازیرکال رتبه های 14 و 15 را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه ها: 
پایداری، دلفی فازی، 

نگاشت خودسازمانده، 
سوادکوه
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مقدمه
افکار دهه های 50 و 60 در زمینه توسعه به طور عمده بر مفهوم 
و  و در آن هنگام، رشد  بود  اقتصادی« متمرکز  »مراحل رشد 
توسعه معادل هم در نظر گرفته مي  شدند، اما به مرور در قرن 
نظریات  و  دیدگاه ها  نظریه،  این  ناکارآمدي  به  توجه  با  بیستم 
مختلفي ارائه شده است (Faraji Sabokbar et al., 2010). یکی از 
آن نظریه ها، توسعه پایدار بود که به عنوان راه حلی براي معماي 
توسعه در شرایط متحّول سال هاي پایانی قرن بیستم مطرح شد 
(Farahani & Asdghi, 2011). یکی از حیطه های مهم توسعه پایدار، 

توسعه پایدار نواحی روستایی به ویژه در ایران است، که هرچند 
در راستای تحقق آن در کشور، از دهه 30 تاکنون، راهبردها و 
تدابیر گوناگونی بکار رفته، اما در حال حاضر مسائلی از قبیل 
بخش  درآمد  بودن  پایین  شغلی،  فرصت هاي  و  امکانات  نبود 
روستایی،  مناطق  در  فقر  زیرخط  جمعیت  افزایش  کشاورزي، 

تخریب مستمر منابع تولید، منابع آب وخاک و غیره از مهم ترین 
عوامل ناپایداري این نواحی بوده که نتیجه آن، مهاجرت فزاینده 
 (Khosrobeigi جمعیت روستایی و تخلیه بسیاري از آبادي هاست
(et al., 2011. افزون بر آن در شرایط نبود برنامه ای منسجم، در 

زمینه توسعه پایدار و ارزیابی و اندازه گیری آن به منظور اعمال 
برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب به ویژه در نواحی روستایی 
این کشور، ابعاد مشکالت اجرای توسعه پایدار روستایی بر دغدغه 
برنامه ریزان و مسئوالن دولتی خواهد افزود. از طرفی، همزمان با 
تغییر پارادایم توسعه، ارزیابی، برنامه ریزی، مدیریت و روش شناسی 
آن به منظور تهیه برنامه و سیاست گذاری ها نیز دچار تغییر شده 
است. این تغییرات با روش هایی که توانایی ارزیابی دارند، قابل 
درک است و بر این اساس برنامه ریزی و مدیریت این رهیافت، 
نیازمند اندازه گیری است (Rokneddin Eftekhari et al., 2010). در 
این میان تحلیل پایداري به عنوان یک معیار، ابزار اندازه گیری و 
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*آیتالهکرمی1،زکریامحمدیتمری2،حمیدرستگاری2،علیسرخسوادکوهی3



500

فصلنامه پژو  هش های روستایی پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3

ارزیابی توسعه پایدار مطرح است که تعادلی بین ابعاد اقتصادي، 
اجتماعی، و محیطی یک جامعه، در سطح محلی، منطقه اي، ملّی 
 (Singh 2012;  Farahani & Asdghi, برقرار می  کند  بین المللی  و 
(Shahvali, 2005 ؛2011. از طرفی تاکنون شاخص های متعددی 

برای تحلیل پایداری مناطق روستایی ایران معرفی شده است 
که نسخه ای کلی برای سنجش است. لذا برای انتخاب شاخص ها 
 (Rokneddin Eftekhari & نیاز به چارچوب و بومی گزینی آن هاست
(Aghayari, 2007. لذا پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن رویکرد 

مذکور در پی برقراری یک سازوکار و روش نوین برای سنجش 
پایداری و تحلیل آن در مناطق روستایی است که در ادامه به 
بر  حاضر  پژوهش  بهتر  عبارت  به  می شود.  داده  شرح  تفضیل 
آن است تا با ارزیابی نوین و تحلیل پایداری نواحی روستایی، با 

شاخص های بومی شده، بر این مهم فائق آید.

شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران واقع است و به 
علت دارا بودن 4 دهستان و 40 روستا، 57 درصد جمعیت آن در 
نواحی روستایی ساکن هستند و قرار گیری در مسیر جاده تهران- 
شمال، اتصال به مسیر راه آهن سراسری، اتصال سه شهرستان  مهم 
استان شامل ساری،  بابل، و قائمشهر و وجود واحدهای صنعتی 
قوی و پتانسیل کشاورزی باال در این منطقه، از رشد و گسترش 
باالیی برخوردار است. بنابراین، توسعه، شناخت و ارزیابی پایداری 
نواحی روستایی منطقه مذکور، از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری نواحی روستایی شهرستان 
پایدار است.  با شاخص های توسعه  ارتباط  سوادکوه شمالی در 
لذا سؤالی که زمینه ساز انجام این پژوهش گردید، این است که 
سطح پایداری نواحی روستایی شهرستان سوادکوه شمالی به چه 
میزان است؟ و اصوالً نظام های پایداری و شاخص های پایداری به 

تفکیک در چه وضعیتی قرار دارند؟ 

مروری بر ادبیات موضوع
را چنین  پایدار  توسعه  و کشاورزي،  سازمان جهاني خواربار 
تعریف می کند: توسعه پایدار عبارت است از مدیریت و حفظ 
منابع پایه طبیعي و هدایت تغییرات فناوري و سازماني به گونه اي 
که احتیاجات حال و آینده انسان را تأمین و برآورده سازد. توسعه 
پایدار موجب حفاظت زمین، آب، گیاه، و منابع ژنتیکي حیوانات 
مي شود؛ از لحاظ زیست محیطی، مخرب نیست؛ از لحاظ فني، 
 (World مناسب و از نظر اقتصادي و اجتماعي، قابل قبول است
(Bank, 2005. اما اینکه توسعه پایدار در عمل چه معنایی مي دهد، 

مقوله اي است که در کشور ایران به طور جدي به آن توجه نشده 
.(Zahedi & Najafi, 2005) است

یکی از حیطه های مهم توسعه  پایدار، توسعه پایدار روستایی 
است که در مورد این مهم، مباحث زیادی وجود دارد. در مورد 
پیشینه این مفهوم، فائو و دولت هلند در سال 1991 بیانیه اي 
مشترک با عنوان "بیانیه و دستورالعمل دن بوش" در ارتباط با 

اقدام براي توسعه پایدار کشاورزي و روستایي را منتشر کردند 
براي  مهمی  راهنماي  شاخص ها   .(Karimi & Hashemi, 2009)

و  اجتماعی  موجود  وضعیت  می  توانند  و  بوده  سیاست گذاري 
فیزیکی را به واحدهاي اطالعاتی قابل اندازه گیری تبدیل کنند و 
 (Hedayati Moghadam تصمیم گیري را براي مدیران آسان سازند
(;et al., 2015. در تحقیقات علمی تأکید بر انتخاب شاخص هایی 

است که مناسب و مطلوب باشند. یک شاخص مطلوب داراي 
قابلیت  نتایج(،  با  روشن  )ارتباط  بودن  مشخص  ویژگی هاي 
اندازه گیري، قابلیت کاربرد، حساسیت، قابلیت دسترسی آسان به 
 .(Bell & Morse, 2003) داده هاي موردنیاز و اثربخشی هزینه است
نکته حائز اهمیتی که در مورد انتخاب شاخص هاي پایداري باید 
مدنظر قرار گیرد، تناسب داشتن با اهداف و وضعیت ملّی- محلی 
جهت نیل به رسالت و اهداف توسعه پایدار است که در واقع 
همان رویکرد بومی سازی شاخص هاست (Litman, 2012). افزون 
انتخاب  بر آن رهیافت هاي مختلفی )جدول شماره 1( جهت 
 (Ayres, 2010; Tukker, ایجاد شده اند پایدار  شاخص هاي توسعه 

.2000)

با توجه جدول شماره 1، رویکرد اندام وار یا نظام مند به عنوان 
چارچوبی برای گزینش شاخص های پژوهش انتخاب می گردد. 
امکان  رویکرد  این  در  است.  زیادی  مزایایی  دارای  مدل  این 
است  موجود  رویکردهاي  سایر  از  بیش  شاخص ها  بومي سازي 
(Khosrobeigi et al., 2011). که هدف پژوهش حاضر نیز تأکید 

بر انتخاب شاخص های بومی بوده است که هم در پژوهش های 
مشابه مالحظه ای نشده است و هم در سایر مدل ها چنین امکانی 
وجود ندارد. در واقع این رویکرد نشان مي دهد که چه چیزي در 
سیستم ها و براي سیستم ها اهمیت دارد، بدین مفهوم که نیازهاي 
پایه اي سیستم چه هستند (Bell & Morse, 2003). همان گونه که 
در جدول شماره 1 ذکر شد، در این رویکرد، سه نظام اصلي شامل: 
نظام انساني، نظام حمایتي و نظام محیطي وجود دارد. در واقع 
مدل منتخب فراتر از یک بُعد خاص، نظام را مدنظر قرار می دهد 
و دارای ماهیتی سیستمی و کلی در انتخاب شاخص هاست که 
در سایر مدل ها مشاهده نمی گردد. همچنین این رهیافت دارای 
معرف هاي کالن و متوسط توسعه ي پایدار در سه نظام اصلی یاد 
شده و در قالب ماتریسی است )جدول شماره 2( که می توان 
شاخص های موردنیاز را با توجه به 8 ویژگی  موجودیت، اثربخشی، 
تنوع، امنیت، سازگاری، برابری، مسئولیت پذیری و رضایت مندی 

گردآوری و انتخاب نمود. 
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جدول 1. چارچوب های انتخاب معیار جهت ارزیابی پایداری.

هدفمعیارهای انتخابنام چارچوب

PEPارزیابیپایداریابعادمحیطی،اجتماعیواقتصاديذخیره،فرآیند،عکسالعمل

FISDفعالیتهایاقتصادیاجتماعی،پیامدهاواثرات،پاسخها
ارزیابیپایداریابعادمحیطی،اجتماعی،اقتصاديونهاديبهپیامدهایزمینهای

DSRایجادشاخصتوسعهپایداربرايتصمیمگیراندرسطحملی-محیطیبرپایهابعادمحیطی،اجتماعیفاکتور،وضعیت،واکنش
واقتصادي

PSIRارزیابیپایداريابعادمحیطی،اجتماعی،اقتصاديونهاديفشار،وضعیت،تأثیر،واکنش

SDIتوسعهمجموعهتجربیشاخصهايپایداريبهعنوانجستجوبرايمؤلفههایکلیدياقتصاد،محیطبدهیهايبلندمدت،فرآیندها،نتایجفعلی
ورفاهایاالتمتحدهبرپایهابعادمحیطی،اجتماعی،اقتصادي

رویکرداندامواریا
نظاممند

موجودیت،اثربخشی،تنوع،امنیت،سازگاری،برابری،
ارزیابیپایداریابعادنظامانساني،نظامحمایتيونظاممحیطيمسئولیتپذیریورضایتمندی

PSRارزیابیپایداریابعادمحیطی،اجتماعی،اقتصاديفشار،وضعیتموجود،واکنش

چارچوبیبراي
شاخصهايتوسعهپایدار

سرمایهطبیعی،سرمایهساختهشدهوسرمایهانسانی،
ارزیابیپایداریابعادمحیطی،اجتماعی،اقتصاديسرمایهانسانیوسرمایهاجتماعیورفاه

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                                                          Bossel (1999)  :منبع

جدول 2. ماتریس اندام وار معرف هاي کالن و متوسط توسعه پایدار.

ویژگي هاي نظام
نظام محیطي نظام انسانی نظام حمایتي 

فرآیندهامنابعظرفیت نهادياجتماعيفعالیتپشتیبانی

موجودیتفرآیندهاموجودیتمنابعموجودیتنهاديموجودیترفاهاجتماعيموجودیتفعالیتموجودیتپشتیبانيموجودیت

اثربخشيفرآیندهااثربخشيمنابعاثربخشينهادياثربخشياجتماعياثربخشيفعالیتاثربخشيپشتیبانياثربخشي

تنوعفرآیندهاتنوعمنابعتنوعنهاديتنوعاجتماعيتنوعفعالیتتنوعپشتیبانيتنوع

امنیتفرآیندهاامنیتمنابعامنیتنهاديامنیتاجتماعيامنیتفعالیتامنیتپشتیبانيامنیت

سازگاريفرآیندهاسازگاريمنابعسازگارينهاديسازگارياجتماعيسازگاريفعالیتسازگاريپشتیبانيسازگاري

برابريفرآیندهابرابريمنابعبرابرينهاديبرابرياجتماعيبرابريفعالیتبرابريپشتیبانيبرابري

مسئولیتپذیريفرآیندهامسئولیتپذیريمنابعمسئولیتپذیرينهاديمسئولیتپذیرياجتماعيمسئولیتپذیريفعالیتمسئولیتپذیريپشتیبانيمسئولیتپذیري

رضایتمنديفرآیندهارضایتمنديمنابعرضایتمندينهاديرضایتمندياجتماعيرضایتمنديفعالیترضایتمنديپشتیبانيرضایتمندي

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                 Khosrobeigi et al., 2011; Rokneddin Eftekhari & Aghayari, 2007:منبع 
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زیادی  مطالعات  روستایی،  نواحی  در  پایداری  ارزیابی  برای 
شاخص های  مطالعات  برخی  در  هم  و  است  پذیرفته  صورت 
زیادی با رویکرد اندام وار معرفی شده اند با مطالعه این پژوهش ها 
و همچنین نظر کارشناسان محلی، شاخص های مورد استفاده در 

پژوهش حاضر استخراج گردید. )جدول شماره 3(.

روش شناسی تحقیق

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیقي کاربردي و از لحاظ به 
دست آوردن داده هاي موردنیاز از نوع توصیفي )غیرآزمایشي( و 
از دسته ي تحقیقات پیمایشي است. از آنجایی که پژوهش حاضر 
در دو مرحله کلی انتخاب شاخص ها و سنجش و تجزیه وتحلیل 
داده ها انجام می گیرد، لذا در انتخاب نمونه، 2 جامعه در قالب 

اهداف زیر مطرح است. 

- انتخاب و بومی سازی شاخص ها

در این قسمت جامعه ی آماری شامل کارشناسان منطقه ی 
مورد مطالعه شامل جدول شماره 4 می باشند که 10 نفر به 
از  قسمت  این  در  شدند.  انتخاب  هدفمند  نمونه گیری  صورت 
منظور  به  شاخص ها،  از  چک لیستی  قالب  در  پرسشنامه ای، 

گردآوری داده بهره گیری شد که روایی چک لیست توسط اساتید 
هیئت علمی و کارشناسان امر تأیید گردید.

- سنجش شاخص های پایداری

در این بخش تعداد کل خانوار روستاهای بخش نارنجستان 
سوادکوه شمالی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که تعداد 
آن ها 2496 خانوار بود. از این تعداد 30 درصد یعنی 749 خانوار 
انتخاب شده  نمونه  به عنوان  طبق جدول کرجسی و مورگان 
سپس به روش انتساب متناسب مجدداً 30 درصد از خانوار هر 
روستا به عنوان تعداد نمونه مشخص گردید. به عبارت دیگر تعداد 
نمونه منتخب 749 نفر است. سطح سنجش، سرپرستان خانوار 
بوده که به عنوان پاسخ گویان مدنظر قرار گرفتند. جدول شماره 

5، جامعه و تعداد نمونه آماری را در این قسمت نشان می دهد.

همچنین در این بخش از پرسشنامه ای برای  سنجش شاخص ها 
که توسط سرپرستان خانوار پاسخ داده شد، بهره گیری شده است 
که روایی آن توسط اساتید هیئت علمی و کارشناسان امر تأیید 
گردید. همچنین در مورد پایایی برخی سازه های پرسشنامه آلفای 
کرونباخ باالی 0/7 حاصل شد که از این جهت مورد تأیید قرار 

گرفت. 

جدول 3. شاخص های سنجش پایداری روستاها در قالب رویکرد اندام وار.

ویژگی 8 گانه رویکرد اندام وارابعاد

دسترسيبهشبکهآب،دسترسيبهشبکهبرق،دسترسيبهشبکهگاز،دسترسیبهشبکهمخابرات-دسترسيبهراهمطلوب)آسفالت(،نسبتشاغالنبهجمعیت،دسترسیبهنظامحمایتي
تعاونیتولید،دسترسبهمراکزخدماتکشاورزی،وسایلحملونقل،خدماتبازرگاني،رضایتشغلي

احساسمحرومیت،احساسخوشبختي،سرمایهاجتماعي،استفادهبهینهازمنابع،همدلي،نسبتجنسیتي،بعدخانوار،میزانباسوادی)درصد(،دسترسيبهمدارس)ابتدائي،نظامانساني
راهنمایی،دبیرستان(،مسجد،غسالخانه،آرامگاه،کانونفرهنگیوهنري،سطحدسترسيبهسالنورزشي،دسترسيبهبانک،دسترسيبهپاسگاه،دسترسیبهفروشگاه

مکاندفنزباله،بوستان،فضایسبز،دسترسيبهمنابعآب،عملکردمحصوالتکشاورزي،مصرفکودوسمشیمیایي،حفاظتازمحیطزیست،ویژگيهاياکوتوریستي،میزاننظاممحیطی
مصرفسوختفسیلي

 Rokneddin Eftekhari & Aghayari, 2007; Bhatia, 2004; Karimi & Ahmadvand, 2014; Kalantari, 2007; Golusin, 2009; Khosrobeigi et al., :منبع
فصلنامه پژوهش های روستایی                                       2011; Faraji Sabokbar et al., 2010; Hedayati Moghadam et al., 2015; Ghanbari et al., 2011;

جدول 4. کارشناسان حوزه توسعه روستایی در منطقه مورد مطالعه.

تعداد نمونهحوزهردیف

4فرمانداریشهرستانسوادکوهشمالی1

4مدیریتجهادکشاورزیشهرستانسوادکوهشمالی2

2بخشدارینارنجستان3
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق                                                                                                                                         
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روش کار

1- انتخاب شاخص های موردنیاز پژوهش

به منظور انتخاب شاخص های موردنیاز پژوهش از شاخص های 
بومی سازی  رویکرد  از  پیشینه،  مرور  بخش  در  شناخته شده 
شاخص ها توسط کارشناسان و با روش دلفی فازی بهره گرفته 
شد. روش دلفی همواره بر اساس دیدگاه پاسخ دهندگان صورت 
می گیرد. در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کالمی 
استفاده می شود. عبارات کالمی در انعکاس کامل مکنونات ذهنی 
پاسخ دهنده محدودیت هایی دارد. اگر برای کمی کردن دیدگاه هر 
دو فرد از یک عدد قطعی استفاده شود، نتایج دارای اریب خواهد 
شد. بنابراین با توسعه طیف فازی مناسب می توان بر این مشکل 
غلبه کرد. همچنین در استفاده از روش  دلفی همواره 2 ویژگی 
پیش بینی و غربال گری مطرح است که به کارگیری غربال گری 
در یک راند قابل انجام است اما برای پیش بینی باید چندین راند 
ادامه پیدا کند تا توافق حاصل شود (Habibi et al., 2014) لذا، بنا 
بر هدف بومی سازی در این قسمت از غربالگری استفاده می گردد.

2- خوشه بندی و ارزیابی پایداری به روش تحلیل شبکه 
عصبی مصنوعی

به منظور کالس بندی و ارزیابی پایداری از روش شبکه عصبی 
مصنوعی استفاده شد. به در ادامه شرح مختصری از شبکه های 
عصبی مصنوعی به ویژه نگاشت خود سازمانده1 ارائه شده است. 

شبکه های عصبی مصنوعی، نظیر انسان ها، با مثال یاد می گیرند 
و با پردازش روی داده های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای 
داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کند. به همین خاطر به این 
سیستم ها، هوشمند گفته می شود چرا که بر اساس محاسبات 

1. Self-organizing map (SOM)

می گیرد  یاد  را  کلی  قوانین  مثال ها،  یا  عددی  داده های  روی  
(Hagan & Havard, 2009). مدل هاي مختلفي از شبکه هاي عصبي 

 (Rakeei مصنوعی برحسب کاربرد و عملکرد آن  ها وجـود دارد
(et al., 2008؛ از این مدل ها، می توان به شبکه پیشخور- چند 

الیه، شبکه  هاپفیلد، کوهونن و تئوری رزونانس انطباقی اشاره 
نمود (Hagan & Havard, 2009). در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده 
ادامه  در  و  نگاشت خود سازمانده روستاها خوشه بندی شد  از 
تحلیل ها بر روی داده های به دست آمده از خوشه بندی انجام 

گرفت.

منطقه مورد مطالعه

شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران و در 36 درجه 
و 17 دقیقه عرض شمالي و 52 درجه و 54 دقیقه طول شرقي 
است. همچنین داراي یک شهر )شیرگاه( و 2 بخش )مرکزی و 
نارنجستان( 4 دهستان )هتکه، چایباغ، دهستان شرق و غرب، 
و لفور( که مشتمل بر 40 روستا و3 آبادي است. این شهرستان 
در ناحیه مرکز استان مازندران قرار گرفته است و از جنوب به 
از شرق  قائم شهر،  به شهرستان  از شمال  شهرستان سوادکوه، 
به شهرستان ساری و از غرب به شهرستان بابل محدود است. 
تصویر شماره 1 محدوده بخش نارنجستان را در نقشه تقسیمات 
پژوهش حاضر  در  منتخب  روستاهای  می دهد.  نشان  کشوری 
مربوط به روستاهای بخش نارنجستان است. این بخش شامل 
بخشداری مجزا بوده و شامل دو دهستان هتکه و چایباغ است 
که درمجموع 15 روستا در دهستان های مذکور وجود دارد که 
مورد مطالعه قرار گرفته است. به عبارت دیگر 8 روستای ایوک، 
بورخیل، من گل، هتکه لو، کتی لته، بازیرکال، حاجیکال و فرامرز کال 
مربوط به دهستان هتکه و 7 روستای اندارگلی، چایباغ، چاکسر، 
بشل، مهدی آباد، یاغکوه و برنجستانک در حوزه دهستان چایباغ 

.(Governorate of North Savadkouh County, 2016) قرار دارند

جدول 5. نمونه های آماری و روستاهای مورد مطالعه.

نمونهجامعه )تعداد خانوار(نام روستانمونهجامعه )تعداد خانوار(نام روستا

18054اندارگلی28586ایوک

30091چایباغ336104بورخیل

10128چاکسر6318منگل

20061بشل352108هتکهلو

8525مهدیآباد13541کتیلته

359یاغکوه4912بازیرکال

9026برنجستانک8525حاجیکال

2496749جمع20061فرامرزکال
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                                     Statistical Center of Iran, 2017:منبع
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یافته ها

نتایج مربوط به غربال سازی شاخص ها 

پایداری  ارزیابی  شاخص های  مجموعه ی  گردآوری  از  بعد 
نواحی روستایی، شاخص ها در قالب چک لیستی با طیف فازی، 
طراحی شد و در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در ادامه فرآیند 
دلفی فازی، بعد از گردآوری نظرات کارشناسان و تبدیل آن  ها به 
اعداد فازی، به منظور رسیدن به نتیجه، نیاز به تجمیع مقادیر 
)نظرات( فازی شده، فازی زدایی مقادیر )مقادیر قطعی( و رسیدن 
به نتیجه نهایی با مقایسه مقادیر و مقدار شدت آستانه )بزرگ تر 
از 0/7(، طبق مراحل روش دلفی فازی بود که یافته های مذکور را 

می توان در قالب جدول شماره 6 ارائه نمود.

مجموع 37  از  برمی آید،   6 شماره  از جدول  که  همان گونه  
شاخص شناسایی شده، در نهایت 28 شاخص غربال شدند و از 

بقیه شاخص ها صرف نظر شد.

وضعیت سنجی شاخص های پایداری

یافته های حاصل از آزمون t تک نمونه ای در جدول شماره 7 
نشان می دهد که مناطق روستایی مورد مطالعه از لحاظ میانگین 
وضعیت موجود شاخص های پایداری، دسترسی به شبکه گاز، 
دسترسی به شبکه آب، دسترسی به شبکه مخابرات، دسترسی به 
شبکه برق، دسترسی به شبکه راه مطلوب،دسترسی به خدمات 
کشاورزی، مسجد، فروشگاه، رضایت شغلی، نسبت شاغالن به 
جمعیت، احساس محرومیت، سرمایه اجتماعی، میزان باسوادی، 

بانک،  به  به سالن ورزشی، دسترسی  مسجد، سطح دسترسی 
دسترسی به پاسگاه، مکان دفع زباله، بوستان، دسترسی به منابع 
محیط زیست،  از  حفاظت  کشاورزی،  محصوالت  عملکرد  آب، 
و  فسیلی  سوخت  مصرف  میزان  اکوتوریستی،  ویژگی های 
دسترسی به تعاونی تولید از حد متوسط باالتر هستند و این 
تفاوت از لحاظ آماری معنی دار شده است. بنابراین، می توان بیان 
نمود که روستاهای مورد مطالعه از لحاظ شاخص های اشاره شده 
در وضعیت مناسبی قرار دارند. شاخص  احساس خوشبختی با 
توجه به نتایج آزمون t تک نمونه ای از حد متوسط پایین تر و 
این تفاوت معنی دار شده است؛ می توان اذعان نمود که مناطق 
وضعیت  در  مذکور  شاخص  لحاظ  از  مطالعه  مورد  روستایی 
نامناسبی قرار دارند. تنها شاخص های همدلی و نسبت جنسیتی 
با حد متوسط شاخص ها، تفاوت معنی داری ندارند که مبین آن 

است که این شاخص ها در وضعیت متوسطی قرار دارند.

نتایج مربوط به شبکه عصبی مصنوعی

ورودی شبکه عصبی خود سازمانده، تمامی 28 شاخص غربال 
شده در مرحله قبل هستند )تصویر شماره 2(. مطابق تصویر 
شماره 3 متناظر ویژگی های ذاتی الگوهای ورودی، روستاها، در 
دو خوشه قرار گرفتند. جدول شماره 8 نشان دهنده چگونگی 
توزیع روستاها در خوشه بندی ها است. همان طور که مشاهده 
می  شود، روستاها با توجه به 28 شاخص ورودی به SOM، در 
)2( هفت  در خوشه  و  روستا   8 )1( در خوشه  که  دو خوشه 
روستا قرار گرفتند. تابع توپولوژی مورد استفاده در نگاشت خود 

(Governorate of North Savadkouh County, 2016) فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. نقشه بخش نارنجستان؛ اقتباس از نقشه شهرستان سوادکوه شمالی
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جدول 6. نتایج مربوط به دلفی فازی.

میانگین فازی شاخصگروه شاخص
نظرات

مقدار 
قطعی

نتیجه

)≤0/7(
میانگین فازی شاخص

نظرات
مقدار 
قطعی

نتیجه

)≤0/7(

شاخصهایحمایتی

نسبتشاغالنبهقبول0/72)0/0،46/78،0/93(دسترسيبهشبکهآب
قبول0/71)0/53،0/72،0/90(جمعیت

دسترسیبهتعاونیقبول0/7)0/47،0/71،0/93(دسترسيبهشبکهبرق
قبول0/7)0/47،0/71،0/93(تولید

دسترسیبهخدماتقبول0/75)0/55،0/78،0/92(دسترسيبهشبکهگاز
قبول0/71)0/53،0/72،0/90(کشاورزی

دسترسیبهشبکه
رد0/65)0/0،44/63،0/89(وسایلحملونقلقبول0/7)0/47،0/71،0/93(مخابرات

رد0/6)0/0،36/59،0/86(خدماتبازرگانيقبول0/72)0/0،46/78،0/93(دسترسيبهراهمطلوب

قبول0/75)0/55،0/78،0/92(رضایتشغلي

شاخصهایانسانی

قبول0/75)0/55،0/78،0/92(مسجدقبول0/74)0/0،59/70،0/94(احساسمحرومیت

رد0/65)0/0،44/63،0/89(غسالخانهقبول0/71)0/47،0/74،0/93(احساسخوشبختي

رد0/69)0/39،0/75،0/91(آرامگاهقبول0/74)0/0،59/70،0/94(سرمایهاجتماعي

رد0/63)0/44،0/62،0/84(کانونفرهنگیوهنريرد0/6)0/0،36/59،0/86(استفادهبهینهازمنابع

قبول0/7)0/47،0/71،0/93(سالنورزشيقبول0/71)0/53،0/72،0/90(همدلي

قبول0/7)0/39،0/75،0/95(دسترسيبهبانکقبول0/7)0/47،0/71،0/93(نسبتجنسیتي

قبول0/75)0/55،0/78،0/92(دسترسيبهپاسگاهرد0/64)0/42،0/69،0/82(بعدخانوار

قبول0/76)0/59،0/76،0/93(فروشگاهقبول0/7)0/47،0/71،0/93(میزانباسوادی

قبول0/7)0/47،0/71،0/93(دسترسيبهمدارس

شاخصهایمحیطی

مصرفکودوسمقبول0/72)0/0،46/78،0/93(مکاندفنزباله
رد0/6)0/37،0/53،0/88(شیمیایي

قبول0/7)0/47،0/71،0/93(حفاظتازمحیطزیستقبول0/74)0/0،59/70،0/94(بوستان

قبول0/75)0/55،0/78،0/92(ویژگيهاياکوتوریستيرد0/65)0/42،0/66،0/87(فضایسبز

میزانمصرفسوختقبول0/7)0/47،0/71،0/93(دسترسيبهمنابعآب
قبول0/75)0/55،0/78،0/92(فسیلي

عملکردمحصوالت
قبول0/74)0/0،59/70،0/94(کشاورزي
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سازمانده "HEXTOP" بود، به این معنی که نورون ها در یک 
توپولوژی شش ضلعی در الیه کوهونن قرار گرفتند. تابع فاصله 
"MANDIST" مورد استفاده قرار گرفت. نرخ مرحله آموزش، 
تکرار آموزش و نرخ مرحله یادگیری به ترتیب برابر 0/2، 1000، 
0/9 بوده اند. همان طور که قباًل اشاره شد، ماتریس همسایه، فاصله 
بین نورون های نقشه را نشان می  دهد که از سیاه )فاصله صفر( تا 
قرمز )حداکثر فاصله( در تغییر است. فاصله بین خوشه ها حداکثر 

میزان ممکن است.
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جدول 7. تبیین وضعیت موجود شاخص های پایداری در منطقه مورد مطالعه.

tانحراف معیارمیانگینمتغیر

0/830/049/53***دسترسیبهشبکهگاز

0/860/066/20***دسترسیبهشبکهراهمطلوب

0/800/0211/08***رضایتشغلی

0/780/037/80***نسبتشاغالنبهجمعیت

0/800/064/58***دسترسیبهتعاونیتولید

0/810/0213/11***احساسمحرومیت

5/87-0/130/06***احساسخوشبختی

0/850/0215/53***سرمایهاجتماعی

0/810/0212/34همدلی

0/970/003136/93نسبتجنسیتی

0/890/0216/89***میزانباسوادی

0/800/064/58***مسجد

0/600/051/87***سطحدسترسیبهسالنورزشی

0/560/041/45***دسترسیبهبانک

0/760/064***دسترسیبهپاسگاه

0/730/063/50***مکاندفعزباله

0/860/066/20***بوستان

0/830/065/29***دسترسیبهمنابعآب

0/810/0214/31***عملکردمحصوالتکشاورزی

0/830/0312/18***حفاظتازمحیطزیست

0/820/0211/12***ویژگیهایاکوتوریستی

0/670/034/86***میزانمصرفسوختفسیلی

 )*** معنی داری در سطح 1 درصد(؛ حد متوسط شاخص ها 0/5 
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. ساختار نگاشت خودسازمانده )منبع: یافته های تحقیق(
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جدول 8. خوشه بندی روستاهای مورد مطالعه.

روستاهاخوشه  

ایوک،بورخیل،کتیلته،فرامرزکال،چایباغ،خاکسر،بشلوبرنجستانکسطحیک1

منگل،هتکهلو،بازیرکال،حاجیکال،اندارگلی،مهدیآبادویاغکوسطحدو2
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 SOM تصویر 3. نحوه خوشه بندی روستاها )الف( و فاصله خوشه ها از یکدیگر )ب( به لحاظ پایداری با استفاده از
)منبع: یافته های تحقیق(

فصلنامه پژوهش های روستایی

)بالف(

جدول شماره 9 نشان دهنده میانگین و انحراف معیار و ضریب 
پراکندگی هر خوشه بر اساس شاخص های مختلف پایداری است. 
همان طور که مشاهده می شود، خوشه یک در سطح یک قرار 
گرفته است. میانگین خوشه یک به لحاظ پایداری )0/862( از 
میانگین پایداری کل روستاها )0/820( در وضعیت باالتری قرار 
دارد. روستای بورخیل یک نمونه از روستاهای این خوشه است. 
روستاهای متعلق به خوشه 2 از لحاظ میانگین پایداری )0/334( 
از میانگین کل 15 روستای مورد مطالعه به مقدار بسیار جزئی 
کم تر است؛ از همین رو، روستاهای این خوشه، روستاهای سطح 
دو معرفی شده اند، از میان روستاهای این خوشه می  توان به من گل 
اشاره نمود. همچنین، همان طور که مشاهده می  شود، خوشه 2 
به لحاظ نظام حمایتی، انسانی و طبیعی از توازن مناسب تری 
برخوردار است. درمجموع، خوشه 1 با ضریب تغییرات پایین تر به 

لحاظ پایداری، بیشترین توازن و برابری فضایی را دارد.

تحلیل اطالعات موجود در جدول شماره 10 نشان می دهد که 
در نظام حمایتی روستای فرامرزکال با میانگین 0/991 باالترین 
و روستای بازیرکال با میانگین 0/814 پایین ترین درجه پایداری 
می  دهد  نشان  نتایج  انسانی  نظام  لحاظ  به  دارند. همچنین  را 
با  بازیرکال  روستای  و  باالترین  با 0/875  کتی لته  روستای  که 
0/689 پایین ترین درجه را به دست آوردند. از طرفی، به لحاظ 
نظام محیطی روستاهای ایوک و حاجیکال به ترتیب باالترین و 

پایین ترین درجه پایداری را در این شاخص به خود اختصاص 
دادند. عالوه بر این، همان طور که مشاهده می شود میانگین درجه 
پایداری به لحاظ نظام حمایتی در روستاهای مورد مطالعه برابر 
0/909، نظام انسانی برابر 0/767 و نظام محیطی برابر 0/798 
است. از طرفی، ضرایب پراکندگی نظام ها، توازن و برابری را در 
بین روستاها به تفکیک نظام های پایداری نشان می دهد، برابری 
در نظام حمایتی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است 

.)CV=0/06(

از  حاصل  پایداری  درجه  که  می دهد  نشان  بررسی ها  نتایج 
روستاهای  بین  در   )11 شماره  )جدول  پژوهش  محاسبات 
و  باالترین   0/901 بورخیل  روستای  برای  شمالی،  سوادکوه 
روستای بازیرکال با 0/733 پایین ترین است. بدین ترتیب، دامنه 
نوسان پایداری بین روستاها 0/167 برآورد شد. نتایج حاکی از 
وضعیت نسبتاً پایدار )با میانگین 0/820 با دامنه صفر تا یک( 
نحوی که 46/66 درصد  به  است،  روستاهای سوادکوه شمالی 
از روستاها مقدار پایداری باالتر از میانگین را به خود اختصاص 
داده اند. به منظور بررسی توازن سطح پایداری در بین روستاهای 
ضریب  شد.  گرفته  بهره  پراکندگی  ضریب  از  مطالعه  مورد 
پراکندگی محاسبه شده بیان گر وجود برابری مناسب و تفاوت کم 

سطح پایداری مناطق مورد مطالعه است. 
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جدول 9. تبیین وضعیت پایداری خوشه بندی روستاهای مورد مطالعه.

پایدارینظام محیطینظام انسانینظام حمایتی

σMeanCVσMeanCVσMeanCVσMeanCV

0/0270/9550/0290/0440/8160/0540/0740/8210/0910/0260/8620/031خوشهیک

0/0240/8570/0280/0240/7120/0340/0600/7710/0780/0240/7730/032خوشهدو

0/050/900/060/060/760/080/070/790/090/050/820/06کلروستاها
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جدول 10. مقادیر پایداری روستاها به تفکیک 3 نظام پایداری.

نظام محیطینظام انسانینظام حمایتیروستانظام محیطینظام انسانینظام حمایتیروستا

0/9310/8520/845چایباغ0/9560/8150/941ایوک

0/8990/7820/757چاکسر0/9710/8360/921بورخیل

0/9480/8730/718بشل0/8600/6910/884منگل

0/8980/7390/809مهدیآباد0/8740/6830/777هتکهلو

0/8390/7150/768یاغکوه0/9700/8750/761کتیلته

0/9720/7410/839برنجستانک0/8140/6890/704بازیرکال

0/9090/7670/798میانگین0/8530/7100/689حاجیکال

0/0550/0630/072انحرافمعیار0/9910/7740/787فرامرزکال

0/0600/0820/091ضریبتغییرات0/8630/7530/767اندارگلی
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جدول 11. مقادیر و رتبه پایداری روستاهای مورد مطالعه.

رتبهمقدار پایداریروستارتبهمقدار پایداریروستا

0/8674چایباغ0/8922ایوک

0/8138چاکسر0/9011بورخیل

0/8585بشل0/79310منگل

0/8079مهدیآباد0/76812/5هتکهلو

0/76812/5یاغکوه0/8773کتیلته

0/8407برنجستانک0/73315بازیرکال

0/820میانگین0/75114حاجیکال

0/051انحرافمعیار0/8476فرامرزکال

0/062ضریبتغییرات0/79211اندارگلی
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بحث و نتیجه گیری 
پژوهش هایی که تاکنون برای ارزیابی و سنجش میزان پایداری 
در سطح مناطق انجام گرفته است غالباً از روش هایی همچون 
دیگر  و  اسکالوگرام  )فازی(،  تاپسیس  موریس،  تاکسونومی، 
روش های رتبه بندی و سطح بندی استفاده کرده اند. در پژوهش 
حاضر با بهره گیری از روش دلفی فازی شاخص های پایداری را 
غربال گری نموده و بعد از آن با استفاده از شبکه عصبی نگاشت 
مناطق  رتبه بندی  نهایت  در  و  خوشه بندی  به  خودسازمانده 
روستایی مورد مطالعه اقدام شد که در نوع خود از تکنیک های 

نوینی در امر سنجش پایداری محسوب می گردد. 

به این ترتیب، در راستای بومی سازی شاخص های پایداری  از 
روش دلفی فازی استفاده شد که نتایج آن سبب شد تا از بین 37 
شاخص استخراج شده از کارشناسان، منابع و مطالعات اسنادی 
28 شاخص غربال گردند. بدین وسیله شاخص های پایداری در 
سه نظام حمایتی، انسانی و طبیعی بومی سازی شدند. همچنین، 
نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که شاخص های دسترسی 
به شبکه گاز، دسترسی به شبکه آب، دسترسی به شبکه مخابرات، 
دسترسی به شبکه برق، دسترسی به شبکه راه مطلوب،دسترسی 
به خدمات کشاورزی، مسجد، فروشگاه، رضایت شغلی، نسبت 
شاغالن به جمعیت، احساس محرومیت، سرمایه اجتماعی، میزان 
باسوادی، مسجد، سطح دسترسی به سالن ورزشی، دسترسی به 
بانک، دسترسی به پاسگاه، مکان دفع زباله، بوستان، دسترسی به 
منابع آب، عملکرد محصوالت کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، 
و  فسیلی  سوخت  مصرف  میزان  اکوتوریستی،  ویژگی های 
دسترسی به تعاونی تولید دارای وضعیت مناسب و شاخص های 
احساس خوشبختی دارای وضعیت نامناسب، در بین روستاهای 

مورد مطالعه هستند.

به  اقدام  خودسازمانده  نگاشت  روش  از  استفاده  با  ادامه  در 
خوشه بندی روستاهای مورد مطالعه شد که نتایج پژوهش حاکی 
دو  در  شمالی  سوادکوه  شهرستان  روستای  که 15  بود  آن  از 
خوشه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین روستاهای 
مطالعه  مورد  شاخص های  نظر  از  شمالی  سوادکوه  شهرستان 
پایداری نابرابری ناچیزی وجود دارد، ضریب پراکندگی به دست 
آمده 0/062 و دامنه پایداری 0/167 نشان دهنده این مطلب است. 
در این میان روستای بورخیل با مقدار پایداری 0/901 رتبه اول 
و روستای بازیرکال با مقدار پایداری 0/733 رتبه آخر را در بین 
روستاهای منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص دادند. بیشترین 
میزان پراکندگی مربوط به نظام محیطی با ضریب پراکندگی 
0/091و کمترین آن مربوط به نظام حمایتی با ضریب پراکندگی 
0/060 بود. به عبارت دیگر نظام حمایتی نسبت به سایر نظام ها 
حائز رتبه اول به لحاظ شاخص های پایداری سنجیده شده بود. در 
این زمینه مطالعات فرجی سبکبار و همکاران )2010(، هدایتی 
مقدم و همکاران )2015( و قنبری و همکاران )2011( نیز 

همسو با نتایج این بخش است.

نابرابری  نمایانگر  که  شده  ذکر  نتایج  به  توجه  با  درنهایت، 
بسیار ناچیز پایداری در روستاهای مورد مطالعه است، پیشنهاد 
می  شود که برنامه ریزی های مربوط به مناطق روستایی شهرستان 
مردم  در دسترس  منابع  و  نیازها  با  متناسب  سوادکوه شمالی 
منطقه صورت پذیرد؛ بدین جهت انجام مطالعات پژوهشی عمیق 
در خصوص کشف هرچه بیشتر استعدادها و پتانسیل های منطقه 
در زمینه های کشاورزی و دامداری و توجه به ارتباط این بخش ها 
با صنعت به منظور افزایش میزان پایداری و همچنین حفظ روند 
صعودی پایداری در منطقه مورد مطالعه در دستور کار قرار گیرد. 
همچنین، از آنجا که نظام انسانی در بین نظام های ارزیابی شده 
برنامه های  تدوین  بود،  برخوردار  پایداری  مقدار  پایین ترین  از 
راهبردی در این زمینه در راستای افزایش نرخ باسوادی، دسترسی 
پیشنهاد  غیره  و  تعلق  احساس  اجتماعی،  مدارس، سرمایه  به 
شهرستان  روستایی  مناطق  طبیعی  توان  از  استفاده  می شود. 
سوادکوه برای جذب گردشگر به نحوی که به پایداری منابع و 
عرصه های طبیعی این شهرستان آسیب و ضرری نرساند می  تواند 
در راستای افزایش پایداری نظام انسانی و همچنین حمایتی در 

منطقه تأثیرگذار باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.

»آیت اله کرمی و همکاران. ارزیابی و تحلیل پایداری نواحی روستایی: کاربرد تکنیک های دلفی فازی و شبکه عصبی مصنوعی(«
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