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ABSTRACT
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 sustainability 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 sustainability, 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.

Extended Abstract

O

1. Introduction

ne of the most important areas of sustainable development is the sustainable
development of rural areas. In Iran, in
order to achieve sustainable development, 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 appropriate 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 sustainability of these areas is undeniably essential for government
programs. The present study aims to overcome this problem 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 sustainable 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 Savatkouh. 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, the rural areas were divided into two clusters.

3. Results
In the first stage, sustainable development indicators 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 indices 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 village 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 designated to the second level. Among the villages of this cluster, 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 coefficient 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
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(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 planning of rural areas in Savadkouh County be made according 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, attention should be paid to the relationship between these
sectors and the industry in order to increase the sustainability level and maintain the upward trend of sustainability in the region.

5. Conclusion
Based on the results, since human systems are generally
of the lowest sustainability among the systems ever assessed, 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 رکنهای اساسی در سیاستها و برنامهریزیهای کشورهای جهان تبدیل
شده است .شناسایی وضعیت نواحی روستایی به لحاظ پایداری میتواند 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 روششناسی توصیفی تحلیل و
ابزار جمعآوری اطاعات از طریق پرسشنامه بود .جامعه آماری پژوهش شامل روستائیان ساکن در روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی
بودند .در این پژوهش از تلفیق روشهای فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .ابتدا با استفاده از روش
دلفیفازی شاخصهای پایداری بومیسازی و سپس با بهرهگیری 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= 0/062همچنین نتایج
تی تک نمونه حاکی از آن بود که در تمامی شاخصها به غیر از شاخص همدلی و نسبت جنسیتی تفاوت معنیداری با حد معیار وجود
دارد .از دیگر یافتهها میتوان به یافتههای 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 رتبههای
اول و دوم و روستاهای حاجیکال و بازیرکال رتبههای  14و  15را به خود اختصاص دادند.

مقدمه
افکار دهههای  50و  60در زمینه توسعه بهطور عمده بر مفهوم
«مراحل رشد اقتصادی» متمرکز بود و در آن هنگام ،رشد و
توسعه معادل هم در نظر گرفته ميشدند ،اما به مرور در قرن
بیستم با توجه به ناكارآمدي اين نظريه ،ديدگاهها و نظريات
مختلفي ارائه شده است ) .(Faraji Sabokbar et al., 2010یکی از
آن نظریهها ،توسعه پايدار بود که به عنوان راهحلی براي معماي
توسعه در شرايط متح ّول سالهاي پايانی قرن بيستم مطرح شد
) .(Farahani & Asdghi, 2011یکی از حیطههای مهم توسعه پایدار،
توسعه پایدار نواحی روستایی بهویژه در ایران است ،که هرچند
در راستای تحقق آن در کشور ،از دهه  30تاکنون ،راهبردها و
تدابیر گوناگونی بکار رفته ،اما در حال حاضر مسائلی از قبيل
نبود امکانات و فرصتهاي شغلی ،پايين بودن درآمد بخش
کشاورزي ،افزايش جمعیت زیرخط فقر در مناطق روستايی،

تخريب مستمر منابع توليد ،منابع آبوخاک و غیره از مهمترین
عوامل ناپايداري این نواحی بوده که نتيجه آن ،مهاجرت فزاینده
جمعیت روستايی و تخلیه بسياري از آباديهاست (Khosrobeigi
) .et al., 2011افزون بر آن در شرایط نبود برنامهای منسجم ،در
زمینه توسعه پایدار و ارزیابی و اندازهگیری آن به منظور اعمال
برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب بهویژه در نواحی روستایی
این کشور ،ابعاد مشکالت اجرای توسعه پایدار روستایی بر دغدغه
برنامهریزان و مسئوالن دولتی خواهد افزود .از طرفی ،همزمان با
تغییر پارادایم توسعه ،ارزیابی ،برنامهریزی ،مدیریت و روششناسی
آن به منظور تهیه برنامه و سیاستگذاریها نیز دچار تغییر شده
است .این تغییرات با روشهایی که توانایی ارزیابی دارند ،قابل
درک است و بر این اساس برنامهریزی و مدیریت این رهیافت،
نیازمند اندازهگیری است ) .(Rokneddin Eftekhari et al., 2010در
این میان تحلیل پايداري به عنوان یک معیار ،ابزار اندازهگیری و

* نویسنده مسئول:
دکتر آیت اله کرمی
نشانی :گروه مدیریت توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
تلفن+98 )74( 31006000 :
پست الکترونیکیaiatkarami@yahoo.com :

499

پاییز  . 1397دوره  .9شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

ارزیابی توسعه پایدار مطرح است که تعادلی بين ابعاد اقتصادي،
اجتماعی ،و محيطی يک جامعه ،در سطح محلی ،منطقهاي ،ملّی
و بینالمللی برقرار میکند (Singh 2012; Farahani & Asdghi,
) Shahvali, 2005؛ .2011از طرفی تاکنون شاخصهای متعددی
برای تحلیل پایداری مناطق روستایی ایران معرفی شده است
که نسخهای کلی برای سنجش است .لذا برای انتخاب شاخصها
نیاز به چارچوب و بومیگزینی آنهاست & (Rokneddin Eftekhari
) .Aghayari, 2007لذا 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
تفضیل شرح داده میشود .به عبارت بهتر پژوهش حاضر بر
آن است تا با ارزیابی نوین و تحلیل پایداری نواحی روستایی ،با
شاخصهای بومیشده ،بر این مهم فائق آید.
شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران واقع است و به
علت دارا بودن  4دهستان و  40روستا 57 ،درصد جمعیت آن در
نواحی روستایی ساکن هستند و قرارگیری در مسیر جاده تهران-
ن مهم
شمال ،اتصال به مسیر راهآهن سراسری ،اتصال سه شهرستا 
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
سوادکوه شمالی در ارتباط با شاخصهای توسعه پایدار است.
لذا سؤالی که زمینهساز انجام این پژوهش گردید ،این است که
سطح پایداری نواحی روستایی شهرستان سوادکوه شمالی به چه
میزان است؟ و اصوالً نظامهای پایداری و شاخصهای پایداری به
تفکیک در چه وضعیتی قرار دارند؟

مروری بر ادبیات موضوع
سازمان جهاني خواربار و کشاورزي ،توسعه پايدار را چنين
تعريف میکند :توسعه پايدار عبارت است از مديريت و حفظ
منابع پایه طبيعي و هدايت تغييرات فناوري و سازماني به گونهاي
که احتياجات حال و آینده انسان را تأمين و برآورده سازد .توسعه
پايدار موجب حفاظت زمين ،آب ،گياه ،و منابع ژنتيکي حيوانات
ميشود؛ از لحاظ زیستمحیطی ،مخرب نيست؛ از لحاظ فني،
مناسب و از نظر اقتصادي و اجتماعي ،قابل قبول است (World
) .Bank, 2005اما اينكه توسعه پايدار در عمل چه معنایی ميدهد،
مقولهاي است كه در كشور ایران به طور جدي به آن توجه نشده
است ).(Zahedi & Najafi, 2005

اقدام براي توسعه پايدار کشاورزي و روستايي را منتشر کردند
) .(Karimi & Hashemi, 2009شاخصها راهنماي مهمی براي
سياستگذاري بوده و میتوانند وضعیت موجود اجتماعی و
فيزيکی را به واحدهاي اطالعاتی قابلاندازهگیری تبديل کنند و
تصميمگيري را براي مديران آسان سازند (Hedayati Moghadam
); .et al., 2015در تحقيقات علمی تأکيد بر انتخاب شاخصهايی
است که مناسب و مطلوب باشند .يک شاخص مطلوب داراي
ويژگیهاي مشخص بودن (ارتباط روشن با نتايج) ،قابليت
اندازهگيري ،قابليت کاربرد ،حساسيت ،قابليت دسترسی آسان به
دادههاي موردنیاز و اثربخشی هزينه است ).(Bell & Morse, 2003
نکته حائز اهمیتی که در مورد انتخاب شاخصهاي پايداري بايد
مدنظر قرار گيرد ،تناسب داشتن با اهداف و وضعیت ملّی -محلی
جهت نيل به رسالت و اهداف توسعه پايدار است که در واقع
همان رویکرد بومیسازی شاخصهاست ) .(Litman, 2012افزون
بر آن رهیافتهاي مختلفی (جدول شماره  )1جهت انتخاب
شاخصهاي توسعه پایدار ایجاد شدهاند (Ayres, 2010; Tukker,
).2000
با توجه جدول شماره  ،1رويکرد انداموار يا نظاممند به عنوان
چارچوبی برای گزینش شاخصهای پژوهش انتخاب میگردد.
این مدل دارای مزایایی زیادی است .در اين رويکرد امکان
بوميسازي شاخصها بيش از ساير رويکردهاي موجود است
) .(Khosrobeigi et al., 2011که هدف پژوهش حاضر نیز تأکید
بر انتخاب شاخصهای بومی بوده است که هم در پژوهشهای
مشابه مالحظهای نشده است و هم در سایر مدلها چنین امکانی
وجود ندارد .در واقع اين رويکرد نشان ميدهد که چه چيزي در
سيستمها و براي سيستمها اهميت دارد ،بدين مفهوم که نيازهاي
پايهاي سيستم چه هستند ) .(Bell & Morse, 2003همانگونه که
در جدول شماره  1ذکر شد ،در اين رویکرد ،سه نظام اصلي شامل:
نظام انساني ،نظام حمايتي و نظام محيطي وجود دارد .در واقع
مدل منتخب فراتر از یک بُعد خاص ،نظام را مدنظر قرار میدهد
و دارای ماهیتی سیستمی و کلی در انتخاب شاخصهاست که
در سایر مدلها مشاهده نمیگردد .همچنین این رهیافت دارای
معرفهاي کالن و متوسط توسعهي پايدار در سه نظام اصلی یاد
شده و در قالب ماتریسی است (جدول شماره  )2که میتوان
ی موجودیت ،اثربخشی،
شاخصهای موردنیاز را با توجه به  8ویژگ 
تنوع ،امنیت ،سازگاری ،برابری ،مسئولیتپذیری و رضایتمندی
گردآوری و انتخاب نمود.

یکی از حیطههای مهم توسع ه 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  ۱۹۹۱بيانيهاي
مشترک با عنوان "بيانيه و دستورالعمل دن بوش" در ارتباط با
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جدول  .1چارچوبهای انتخاب معیار جهت ارزیابی پایداری.
نام چارچوب

معیارهای انتخاب

هدف

PEP

ذخیره ،فرآیند ،عکسالعمل

ارزیابی پایداری ابعاد  محیطی ،اجتماعی و اقتصادي

FISD

فعالیتهای اقتصادی اجتماعی ،پیامدها و اثرات ،پاسخها
به پیامدهای زمینهای

ارزیابی پایداری ابعاد  محیطی ،اجتماعی ،اقتصادي و نهادي

DSR

فاکتور ،وضعیت ،واکنش

ایجاد شاخص توسعه پایدار براي تصمیم گیران در سطح ملی-محیطی  بر پایه ابعاد محیطی ،اجتماعی
و اقتصادي

PSIR

فشار ،وضعیت ،تأثیر ،واکنش

ارزیابی پایداري ابعاد محیطی ،اجتماعی ،اقتصادي و  نهادي

SDI

بدهیهاي بلندمدت ،فرآیندها ،نتایج فعلی

توسعه مجموعه تجربی شاخصهاي پایداري به عنوان جستجو براي مؤلفههای کلیدي اقتصاد ،محیط
و رفاه ایاالتمتحده بر پایه ابعاد محیطی ،اجتماعی ،اقتصادي

رويکرد انداموار يا
نظاممند

موجودیت ،اثربخشی ،تنوع ،امنیت ،سازگاری ،برابری،
مسئولیتپذیری و رضایتمندی

ارزیابی پایداری ابعاد نظام انساني ،نظام حمايتي و نظام محيطي

PSR

فشار ،وضعيت موجود ،واکنش

ارزیابی پایداری ابعاد محیطی ،اجتماعی ،اقتصادي

چارچوبی براي
شاخصهاي توسعه پایدار

سرمایه طبیعی ،سرمایه ساخته شده و سرمایه انسانی،
سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و رفاه

ارزیابی پایداری ابعاد محیطی ،اجتماعی ،اقتصادي
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبعBossel (1999) :

جدول  .2ماتريس انداموار معرفهاي کالن و متوسط توسعه پايدار.
ويژگيهاي نظام

نظام حمايتي

نظام محيطي

نظام انسانی

پشتیبانی

فعاليت

اجتماعي

ظرفيت نهادي

منابع

فرآيندها

موجوديت

موجوديت پشتيباني

موجوديت فعاليت

موجوديت رفاه اجتماعي

موجوديت نهادي

موجوديت منابع

موجوديت فرآيندها

اثربخشي

اثربخشي پشتيباني

اثربخشي فعاليت

اثربخشي اجتماعي

اثربخشي نهادي

اثربخشي منابع

اثربخشي فرآيندها

تنوع

تنوع پشتيباني

تنوع فعاليت

تنوع اجتماعي

تنوع نهادي

تنوع منابع

تنوع فرآيندها

امنيت

امنيت پشتيباني

امنيت فعاليت

امنيت اجتماعي

امنيت نهادي

امنيت منابع

امنيت فرآيندها

سازگاري

سازگاري پشتيباني

سازگاري فعاليت

سازگاري اجتماعي

سازگاري نهادي

سازگاري منابع

سازگاري فرآيندها

برابري

برابري پشتيباني

برابري فعاليت

برابري اجتماعي

برابري نهادي

برابري منابع

برابري فرآيندها

مسئوليتپذيري

مسئوليتپذيريپشتيباني

مسئوليتپذيري فعاليت

مسئوليتپذيري اجتماعي

مسئوليتپذيري نهادي

مسئوليتپذيري منابع

مسئوليتپذيري فرآيندها

رضايتمندي

رضايتمندي پشتيباني

رضايتمندي فعاليت

رضايتمندي اجتماعي

رضايتمندي نهادي

رضايتمندي منابع

رضايتمندي فرآيندها

منبعKhosrobeigi et al., 2011; Rokneddin Eftekhari & Aghayari, 2007:
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برای ارزیابی پایداری در نواحی روستایی ،مطالعات زیادی
صورت پذیرفته است و هم در برخی مطالعات شاخصهای
زیادی با رویکرد انداموار معرفی شدهاند با مطالعه این پژوهشها
و همچنین نظر کارشناسان محلی ،شاخصهای مورد استفاده در
پژوهش حاضر استخراج گردید( .جدول شماره .)3

روششناسی تحقیق
مواد و روشها

پژوهش حاضر از نظر هدف تحقيقي کاربردي و از لحاظ به
دست آوردن دادههاي موردنیاز از نوع توصيفي (غيرآزمايشي) و
از دستهي تحقيقات پيمايشي است .از آنجایی که پژوهش حاضر
در دو مرحله کلی انتخاب شاخصها و سنجش و تجزیهوتحلیل
دادهها انجام میگیرد ،لذا در انتخاب نمونه 2 ،جامعه در قالب
اهداف زیر مطرح است.
 انتخاب و بومیسازی شاخصهادر این قسمت جامعهی آماری شامل کارشناسان منطقهی
مورد مطالعه شامل جدول شماره  4میباشند که  10نفر به
صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در این قسمت از
پرسشنامهای ،در قالب چکلیستی از شاخصها ،به منظور

گردآوری داده بهرهگیری شد که روایی چکلیست توسط اساتید
هیئتعلمی و کارشناسان امر تأیید گردید.
 سنجش شاخصهای پایداریدر این بخش تعداد کل خانوار روستاهای بخش نارنجستان
سوادکوه شمالی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که تعداد
آنها  2496خانوار بود .از این تعداد  30درصد یعنی  749خانوار
طبق جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شده
سپس به روش انتساب متناسب مجددا ً  30درصد از خانوار هر
روستا بهعنوان تعداد نمونه مشخص گردید .به عبارت دیگر تعداد
نمونه منتخب  749نفر است .سطح سنجش ،سرپرستان خانوار
بوده که به عنوان پاسخگویان مدنظر قرار گرفتند .جدول شماره
 ،5جامعه و تعداد نمونه آماری را در این قسمت نشان میدهد.
ی سنجش شاخصها
همچنین در این بخش از پرسشنامهای برا 
که توسط سرپرستان خانوار پاسخ داده شد ،بهرهگیری شده است
که روایی آن توسط اساتید هیئت علمی و کارشناسان امر تأیید
گردید .همچنین در مورد پایایی برخی سازههای پرسشنامه آلفای
کرونباخ باالی  0/7حاصل شد که از این جهت مورد تأیید قرار
گرفت.

جدول  .3شاخصهای سنجش پایداری روستاها در قالب رویکرد انداموار.
ویژگی  8گانه رویکرد انداموار

ابعاد
نظام حمايتي

دسترسي به شبکه آب ،دسترسي به شبکه برق ،دسترسي به شبکه گاز ،دسترسی به شبکه مخابرات -دسترسي به راه مطلوب (آسفالت) ،نسبت شاغالن به جمعیت ،دسترسی به
تعاونی تولید ،دسترس به مراکز خدمات کشاورزی ،وسایل حملونقل ،خدمات بازرگاني ،رضايت شغلي

نظام انساني

احساس محروميت ،احساس خوشبختي ،سرمايه اجتماعي ،استفاده بهينه از منابع ،همدلي ،نسبت جنسيتي ،بعد خانوار ،میزان باسوادی (درصد) ،دسترسي به مدارس (ابتدائي،
راهنمایی ،دبيرستان) ،مسجد ،غسالخانه ،آرامگاه ،کانون فرهنگی و هنري ،سطح دسترسي به سالن ورزشي ،دسترسي به بانک ،دسترسي به پاسگاه ،دسترسی به فروشگاه

نظام محیطی

مکان دفن زباله ،بوستان،فضای سبز ،دسترسي به منابع آب ،عملکرد محصوالت کشاورزي ،مصرف کود و سم شيميايي ،حفاظت از محيطزيست ،ويژگيهاي اکوتوريستي ،ميزان
مصرف سوخت فسيلي

منبعRokneddin Eftekhari & Aghayari, 2007; Bhatia, 2004; Karimi & Ahmadvand, 2014; Kalantari, 2007; Golusin, 2009; Khosrobeigi et al., :
;2011; Faraji Sabokbar et al., 2010; Hedayati Moghadam et al., 2015; Ghanbari et al., 2011
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جدول  .4کارشناسان حوزه توسعه روستایی در منطقه مورد مطالعه.
حوزه

ردیف
1

فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی

4

2

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی

4

3

بخشداری نارنجستان

2
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جدول  .5نمونههای آماری و روستاهای مورد مطالعه.
نام روستا

جامعه (تعداد خانوار)

نمونه

نام روستا

جامعه (تعداد خانوار)

نمونه

ایوک

285

86

اندارگلی

180

54

بورخیل

336

104

چایباغ

300

91

منگل

63

18

چاکسر

101

28

هتکهلو

352

108

بشل

200

61

کتیلته

135

41

مهدیآباد

85

25

بازیرکال

49

12

یاغکوه

35

9

حاجیکال

85

25

برنجستانک

90

26

فرامرز کال

200

61

جمع

2496

749
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منبعStatistical Center of Iran, 2017:

روش کار

 -1انتخاب شاخصهای موردنیاز پژوهش
به منظور انتخاب شاخصهای موردنیاز پژوهش از شاخصهای
شناختهشده در بخش مرور پیشینه ،از رویکرد بومیسازی
شاخصها توسط کارشناسان و با روش دلفیفازی بهره گرفته
شد .روش دلفی همواره بر اساس دیدگاه پاسخدهندگان صورت
میگیرد .در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کالمی
استفاده میشود .عبارات کالمی در انعکاس کامل مکنونات ذهنی
پاسخدهنده محدودیتهایی 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 میتوان بر این مشکل
ش دلفی همواره  2ویژگی
غلبه کرد .همچنین در استفاده از رو 
پیشبینی و غربالگری مطرح است که بهکارگیری غربالگری
در یک راند قابل انجام است اما برای پیشبینی باید چندین راند
ادامه پیدا کند تا توافق حاصل شود ) (Habibi et al., 2014لذا ،بنا
بر هدف بومیسازی در این قسمت از غربالگری استفاده میگردد.
 -2خوشهبندی و ارزیابی پایداری به روش تحلیل شبکه
عصبی مصنوعی
به منظور کالسبندی و ارزیابی پایداری از روش شبکه عصبی
مصنوعی استفاده شد .به در ادامه شرح مختصری از شبکههای
عصبی مصنوعی به ویژه نگاشت خود سازمانده 1ارائه شده است.
شبکههای عصبی مصنوعی ،نظير انسانها ،با مثال ياد میگيرند
و با پردازش روی دادههای تجربی ،دانش يا قانون نهفته در ورای
دادهها را به ساختار شبکه منتقل میکند .به همين خاطر به اين
سيستمها ،هوشمند گفته میشود چرا که بر اساس محاسبات
)1. Self-organizing map (SOM

ی دادههای عددی يا مثالها ،قوانين کلی را ياد میگيرد
رو 
) .(Hagan & Havard, 2009مدلهاي مختلفي از شبكههاي عصبي
مصنوعی برحسب كاربرد و عملكرد آ 
نها وجـود دارد (Rakeei
)et al., 2008؛ از این مدلها ،میتوان به شبکه پیشخور -چند
الیه ،شبک ه هاپفیلد ،کوهونن و تئوری رزونانس انطباقی اشاره
نمود ) .(Hagan & Havard, 2009در تحقیق حاضر ،ابتدا با استفاده
از نگاشت خود سازمانده روستاها خوشهبندی شد و در ادامه
تحلیلها بر روی دادههای به دست آمده از خوشهبندی انجام
گرفت.
منطقه مورد مطالعه

شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران و در  36درجه
و  17دقيقه عرض شمالي و  52درجه و  54دقيقه طول شرقي
است .همچنين داراي يك شهر (شيرگاه) و  2بخش (مرکزی و
نارنجستان)  4دهستان (هتكه ،چايباغ ،دهستان شرق و غرب،
و لفور) كه مشتمل بر  40روستا و 3آبادي است .این شهرستان
در ناحیه مرکز استان مازندران قرار گرفته است و از جنوب به
شهرستان سوادکوه ،از شمال به شهرستان قائمشهر ،از شرق
به شهرستان ساری و از غرب به شهرستان بابل محدود است.
تصویر شماره  1محدوده بخش نارنجستان را در نقشه تقسیمات
کشوری نشان میدهد .روستاهای منتخب در پژوهش حاضر
مربوط به روستاهای بخش نارنجستان است .این بخش شامل
بخشداری مجزا بوده و شامل دو دهستان هتکه و چایباغ است
که درمجموع  15روستا در دهستانهای مذکور وجود دارد که
مورد مطالعه قرار گرفته است .به عبارت دیگر  8روستای ایوک،
بورخیل ،منگل ،هتکهلو ،کتیلته ،بازیرکال ،حاجیکال و فرامرز کال
مربوط به دهستان هتکه و  7روستای اندارگلی ،چایباغ ،چاکسر،
بشل ،مهدیآباد ،یاغکوه و برنجستانک در حوزه دهستان چایباغ
قرار دارند ).(Governorate of North Savadkouh County, 2016
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تصویر  .1نقشه بخش نارنجستان؛ اقتباس از نقشه شهرستان سوادکوه شمالی )(Governorate of North Savadkouh County, 2016

یافتهها
نتایج مربوط به غربالسازی شاخصها

بعد از گردآوری مجموعهی شاخصهای ارزیابی پایداری
نواحی روستایی ،شاخصها در قالب چکلیستی با طیف فازی،
طراحی شد و در اختیار کارشناسان قرار گرفت .در ادامه فرآیند
نها به
دلفیفازی ،بعد از گردآوری نظرات کارشناسان و تبدیل آ 
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 (بزرگتر
از  ،)0/7طبق مراحل روش دلفیفازی بود که یافتههای مذکور را
میتوان در قالب جدول شماره  6ارائه نمود.
همانگون ه که از جدول شماره  6برمیآید ،از مجموع 37
شاخص شناسایی شده ،در نهایت  28شاخص غربال شدند و از
بقیه شاخصها صرفنظر شد.
وضعیتسنجی شاخصهای پایداری

یافتههای حاصل از آزمون  tتک نمونهای در جدول شماره 7
نشان میدهد که مناطق روستایی مورد مطالعه از لحاظ میانگین
وضعیت موجود شاخصهای 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،
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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 محیطزیست،
ویژگیهای اکوتوریستی ،میزان مصرف سوخت فسیلی و
دسترسی به تعاونی تولید از حد متوسط باالتر هستند و این
تفاوت از لحاظ آماری معنیدار شده است .بنابراین ،میتوان بیان
نمود که روستاهای مورد مطالعه از لحاظ شاخصهای اشاره شده
ص احساس خوشبختی با
در وضعیت مناسبی قرار دارند .شاخ 
توجه به نتایج آزمون  tتک نمونهای از حد متوسط پایینتر و
این تفاوت معنیدار شده است؛ میتوان اذعان نمود که مناطق
روستایی مورد مطالعه از لحاظ شاخص مذکور در وضعیت
نامناسبی قرار دارند .تنها شاخصهای همدلی و نسبت جنسیتی
با حد متوسط شاخصها ،تفاوت معنیداری ندارند که مبین آن
است که این شاخصها در وضعیت متوسطی قرار دارند.
نتایج مربوط به شبکه عصبی مصنوعی

ورودی شبکه عصبی خود سازمانده ،تمامی  28شاخص غربال
شده در مرحله قبل هستند (تصویر شماره  .)2مطابق تصویر
شماره  3متناظر ویژگیهای ذاتی الگوهای ورودی ،روستاها ،در
دو خوشه قرار گرفتند .جدول شماره  8نشاندهنده چگونگی
توزیع روستاها در خوشهبندیها است .همانطور که مشاهده
میشود ،روستاها با توجه به  28شاخص ورودی به  ،SOMدر
دو خوشه که در خوشه ( 8 )1روستا و در خوشه ( )2هفت
روستا قرار گرفتند .تابع توپولوژی مورد استفاده در نگاشت خود
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سازمانده " "HEXTOPبود ،به این معنی که نورونها در یک
توپولوژی ششضلعی در الیه کوهونن قرار گرفتند .تابع فاصله
" "MANDISTمورد استفاده قرار گرفت .نرخ مرحله آموزش،
تکرار آموزش و نرخ مرحله یادگیری به ترتیب برابر ،1000 ،0/2
 0/9بودهاند .همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،ماتریس همسایه ،فاصله
بین نورونهای نقشه را نشان میدهد که از سیاه (فاصله صفر) تا
قرمز (حداکثر فاصله) در تغییر است .فاصله بین خوشهها حداکثر
میزان ممکن است.
جدول  .6نتایج مربوط به دلفیفازی.
گروه شاخص

شاخصهای حمایتی

شاخصهای انسانی

شاخصهای محیطی

نتیجه

شاخص

میانگین فازی
نظرات

مقدار
قطعی

دسترسي به شبکه آب

()0/0،46/78 ،0/93

0/72

قبول

دسترسي به شبکه برق

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

دسترسی به تعاونی
تولید

دسترسي به شبکه گاز

()0/55 ،0/78 ،0/92

0/75

قبول

دسترسی به خدمات
کشاورزی

()0/53 ،0/72 ،0/90

دسترسی به شبکه
مخابرات

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

وسایل حملونقل

()0/0،44/63 ،0/89

0/65

دسترسي به راه مطلوب

()0/0،46/78 ،0/93

0/72

قبول

خدمات بازرگاني

()0/0،36/59 ،0/86

0/6

رضايت شغلي

()0/55 ،0/78 ،0/92

0/75

قبول

()≤0/7

نتیجه

شاخص

میانگین فازی
نظرات

مقدار
قطعی

نسبت شاغالن به
جمعیت

()0/53 ،0/72 ،0/90

0/71

قبول

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

0/71

قبول
رد
رد

()≤0/7

احساس محروميت

()0/0،59/70 ،0/94

0/74

قبول

مسجد

()0/55 ،0/78 ،0/92

0/75

قبول

احساس خوشبختي

()0/47 ،0/74 ،0/93

0/71

قبول

غسالخانه

()0/0،44/63 ،0/89

0/65

رد

سرمايه اجتماعي

()0/0،59/70 ،0/94

0/74

قبول

آرامگاه

()0/39 ،0/75 ،0/91

0/69

رد

استفاده بهينه از منابع

()0/0،36/59 ،0/86

0/6

رد

کانون فرهنگی و هنري

()0/44 ،0/62 ،0/84

0/63

رد

همدلي

()0/53 ،0/72 ،0/90

0/71

قبول

سالن ورزشي

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

نسبت جنسيتي

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

دسترسي به بانک

()0/39 ،0/75 ،0/95

0/7

قبول

بعد خانوار

()0/42 ،0/69 ،0/82

0/64

رد

دسترسي به پاسگاه

()0/55 ،0/78 ،0/92

0/75

قبول

میزان باسوادی  

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

فروشگاه

()0/59 ،0/76 ،0/93

0/76

قبول

دسترسي به مدارس

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

مکان دفن زباله

()0/0،46/78 ،0/93

0/72

قبول

مصرف کود و سم
شيميايي

()0/37 ،0/53 ،0/88

0/6

رد

بوستان

()0/0،59/70 ،0/94

0/74

قبول

حفاظت از محيطزيست

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

فضای سبز

()0/42 ،0/66 ،0/87

0/65

رد

ويژگيهاي اکوتوريستي

()0/55 ،0/78 ،0/92

0/75

قبول

دسترسي به منابع آب

()0/47 ،0/71 ،0/93

0/7

قبول

ميزان مصرف سوخت
فسيلي

()0/55 ،0/78 ،0/92

عملکرد محصوالت
کشاورزي

()0/0،59/70 ،0/94

0/74

قبول

0/75

قبول
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جدول  .7تبیین وضعیت موجود شاخصهای پایداری در منطقه مورد مطالعه.
متغیر

میانگین

انحراف معیار

t

دسترسی به شبکه گاز

***0/83

0/04

9/53

دسترسی به شبکه راه مطلوب

***0/86

0/06

6/20

رضایت شغلی

***0/80

0/02

11/08

نسبت شاغالن به جمعیت

***0/78

0/03

7/80

دسترسی به تعاونی تولید

***0/80

0/06

4/58

احساس محرومیت

***0/81

0/02

13/11

احساس خوشبختی

***0/13

0/06

-5/87

سرمایه اجتماعی

***0/85

0/02

15/53

همدلی

0/81

0/02

12/34

نسبت جنسیتی

0/97

0/003

136/93

میزان باسوادی

***0/89

0/02

16/89

مسجد

***0/80

0/06

4/58

سطح دسترسی به سالن ورزشی

***0/60

0/05

1/87

دسترسی به بانک

***0/56

0/04

1/45

دسترسی به پاسگاه

***0/76

0/06

4

مکان دفع زباله

***0/73

0/06

3/50

بوستان

***0/86

0/06

6/20

دسترسی به منابع آب

***0/83

0/06

5/29

عملکرد محصوالت کشاورزی

***0/81

0/02

14/31

حفاظت از محیطزیست

***0/83

0/03

12/18

ویژگیهای اکوتوریستی

***0/82

0/02

11/12

میزان مصرف سوخت فسیلی

***0/67

0/03

4/86

(*** معنیداری در سطح  1درصد)؛ حد متوسط شاخصها 0/5
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(ب

الف)

تصویر  .3نحوه خوشهبندی روستاها (الف) و فاصله خوشهها از یکدیگر (ب) به لحاظ پایداری با استفاده از SOM

(منبع :یافتههای تحقیق)

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .8خوشهبندی روستاهای مورد مطالعه.
روستاها

خوشه
1

سطح یک

ایوک ،بورخیل ،کتیلته ،فرامرز کال ،چایباغ ،خاکسر ،بشل و برنجستانک

2

سطح دو

منگل ،هتکهلو ،بازیرکال ،حاجیکال ،اندارگلی ،مهدیآباد و یاغکو
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق

جدول شماره  9نشاندهنده میانگین و انحراف معیار و ضریب
پراکندگی هر خوشه بر اساس شاخصهای مختلف پایداری است.
همانطور که مشاهده میشود ،خوشه یک در سطح یک قرار
گرفته است .میانگین خوشه یک به لحاظ پایداری ( )0/862از
میانگین پایداری کل روستاها ( )0/820در وضعیت باالتری قرار
دارد .روستای بورخیل یک نمونه از روستاهای این خوشه است.
روستاهای متعلق به خوشه  2از لحاظ میانگین پایداری ()0/334
از میانگین کل  15روستای مورد مطالعه به مقدار بسیار جزئی
کمتر است؛ از همین رو ،روستاهای این خوشه ،روستاهای سطح
دو معرفی شدهاند ،از میان روستاهای این خوشه میتوان به منگل
اشاره نمود .همچنین ،همانطور که مشاهده میشود ،خوشه 2
به لحاظ نظام حمایتی ،انسانی و طبیعی از توازن مناسبتری
برخوردار است .درمجموع ،خوشه  1با ضریب تغییرات پایینتر به
لحاظ پایداری ،بیشترین توازن و برابری فضایی را دارد.
تحلیل اطالعات موجود در جدول شماره  10نشان میدهد که
در نظام حمایتی روستای فرامرزکال با میانگین  0/991باالترین
و روستای بازیرکال با میانگین  0/814پایینترین درجه پایداری
را دارند .همچنین به لحاظ نظام انسانی نتایج نشان میدهد
که روستای کتیلته با  0/875باالترین و روستای بازیرکال با
 0/689پایینترین درجه را به دست آوردند .از طرفی ،به لحاظ
نظام محیطی روستاهای ایوک و حاجیکال به ترتیب باالترین و

پایینترین درجه پایداری را در این شاخص به خود اختصاص
دادند .عالوه بر این ،همانطور که مشاهده میشود میانگین درجه
پایداری به لحاظ نظام حمایتی در روستاهای مورد مطالعه برابر
 ،0/909نظام انسانی برابر  0/767و نظام محیطی برابر 0/798
است .از طرفی ،ضرایب پراکندگی نظامها ،توازن و برابری را در
بین روستاها به تفکیک نظامهای پایداری نشان میدهد ،برابری
در نظام حمایتی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است
(.)CV=0/06
نتایج بررسیها نشان میدهد که درجه پایداری حاصل از
محاسبات پژوهش (جدول شماره  )11در بین روستاهای
سوادکوه شمالی ،برای روستای بورخیل  0/901باالترین و
روستای بازیرکال با  0/733پایینترین است .بدین ترتیب ،دامنه
نوسان پایداری بین روستاها  0/167برآورد شد .نتایج حاکی از
وضعیت نسبتاً پایدار (با میانگین  0/820با دامنه صفر تا یک)
روستاهای سوادکوه شمالی است ،به نحوی که  46/66درصد
از روستاها مقدار پایداری باالتر از میانگین را به خود اختصاص
دادهاند .به منظور بررسی توازن سطح پایداری در بین روستاهای
مورد مطالعه از ضریب پراکندگی بهره گرفته شد .ضریب
پراکندگی محاسبه شده بیانگر وجود برابری مناسب و تفاوت کم
سطح پایداری مناطق مورد مطالعه است.
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جدول  .9تبیین وضعیت پایداری خوشهبندی روستاهای مورد مطالعه.
نظام انسانی

نظام حمایتی

پایداری

نظام محیطی

σ

Mean

CV

σ

Mean

CV

σ

Mean

CV

σ

Mean

CV

خوشه یک

0/027

0/955

0/029

0/044

0/816

0/054

0/074

0/821

0/091

0/026

0/862

0/031

خوشه دو

0/024

0/857

0/028

0/024

0/712

0/034

0/060

0/771

0/078

0/024

0/773

0/032

کل روستاها

0/05

0/90

0/06

0/06

0/76

0/08

0/07

0/79

0/09

0/05

0/82

0/06

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .10مقادیر پایداری روستاها به تفکیک  3نظام پایداری.
روستا

نظام حمایتی

نظام انسانی

نظام محیطی

روستا

نظام حمایتی

نظام انسانی

نظام محیطی

ایوک

0/956

0/815

0/941

چایباغ

0/931

0/852

0/845

بورخیل

0/971

0/836

0/921

چاکسر

0/899

0/782

0/757

منگل

0/860

0/691

0/884

بشل

0/948

0/873

0/718

هتکهلو

0/874

0/683

0/777

مهدیآباد

0/898

0/739

0/809

کتیلته

0/970

0/875

0/761

یاغکوه

0/839

0/715

0/768

بازیرکال

0/814

0/689

0/704

برنجستانک

0/972

0/741

0/839

حاجیکال

0/853

0/710

0/689

میانگین

0/909

0/767

0/798

فرامرز کال

0/991

0/774

0/787

انحراف معیار

0/055

0/063

0/072

اندارگلی

0/863

0/753

0/767

ضریب تغییرات

0/060

0/082

0/091
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جدول  .11مقادیر و رتبه پایداری روستاهای مورد مطالعه.
روستا

مقدار پایداری

رتبه

روستا

مقدار پایداری

رتبه

ایوک

0/892

2

چایباغ

0/867

4

بورخیل

0/901

1

چاکسر

0/813

8

منگل

0/793

10

بشل

0/858

5

هتکهلو

0/768

12/5

مهدیآباد

0/807

9

کتیلته

0/877

3

یاغکوه

0/768

12/5

بازیرکال

0/733

15

برنجستانک

0/840

7

حاجیکال

0/751

14

میانگین

0/820

فرامرز کال

0/847

6

انحراف معیار

0/051

اندارگلی

0/792

11

ضریب تغییرات

0/062
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق

508

«آیت اله کرمی و همکاران .ارزیابی و تحلیل پایداری نواحی روستایی :کاربرد تکنیکهای دلفیفازی و شبکه عصبی مصنوعی)»

پاییز  . 1397دوره  .9شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

همسو با نتایج این بخش است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهشهایی که تاکنون برای ارزیابی و سنجش میزان پایداری
در سطح مناطق انجام گرفته است غالباً از روشهایی همچون
تاکسونومی ،موریس ،تاپسیس (فازی) ،اسکالوگرام و دیگر
روشهای رتبهبندی و سطحبندی استفاده کردهاند .در پژوهش
حاضر با بهرهگیری از روش دلفیفازی شاخصهای پایداری را
غربالگری نموده و بعد از آن با استفاده از شبکه عصبی نگاشت
خودسازمانده به خوشهبندی و در نهایت رتبهبندی مناطق
روستایی مورد مطالعه اقدام شد که در نوع خود از تکنیکهای
نوینی در امر سنجش پایداری محسوب میگردد.
به این ترتیب ،در راستای بومیسازی شاخصهای پایداری از
روش دلفیفازی استفاده شد که نتایج آن سبب شد تا از بین 37
شاخص استخراج شده از کارشناسان ،منابع و مطالعات اسنادی
 28شاخص غربال گردند .بدین وسیله شاخصهای پایداری در
سه نظام حمایتی ،انسانی و طبیعی بومیسازی شدند .همچنین،
نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان داد که شاخصهای 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 محیطزیست،
ویژگیهای اکوتوریستی ،میزان مصرف سوخت فسیلی و
دسترسی به تعاونی تولید دارای وضعیت مناسب و شاخصهای
احساس خوشبختی دارای وضعیت نامناسب ،در بین روستاهای
مورد مطالعه هستند.

درنهایت ،با توجه به نتایج ذکر شده که نمایانگر نابرابری
بسیار ناچیز پایداری در روستاهای مورد مطالعه است ،پیشنهاد
میشود که برنامهریزیهای مربوط به مناطق روستایی شهرستان
سوادکوه شمالی متناسب با نیازها و منابع در دسترس مردم
منطقه صورت پذیرد؛ بدین جهت انجام مطالعات پژوهشی عمیق
در خصوص کشف هرچه بیشتر استعدادها و پتانسیلهای منطقه
در زمینههای کشاورزی و دامداری و توجه به ارتباط این بخشها
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 نظامهای ارزیابی شده
از پایینترین مقدار پایداری برخوردار بود ،تدوین برنامههای
راهبردی در این زمینه در راستای افزایش نرخ باسوادی ،دسترسی
به مدارس ،سرمایه اجتماعی ،احساس تعلق و غیره پیشنهاد
میشود .استفاده از توان طبیعی مناطق روستایی شهرستان
سوادکوه برای جذب گردشگر به نحوی که به پایداری منابع و
عرصههای طبیعی این شهرستان آسیب و ضرری نرساند میتواند
در راستای افزایش پایداری نظام انسانی و همچنین حمایتی در
منطقه تأثیرگذار باشد.
تشکر و قدردانی

این مقاله هیچگونه حامی مالی نداشته است.

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