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 :چکیده
حفظ ، «پایداری»در مفهوم . های علمی تبدیل شده استهای اخیر به محور اصلی مباحث در بسیاری از رشتهمفهوم پایداری در دهه

« پایداری اجتماعی»در این بین . گیرد در کانون توجه قرار می ینسلینهای انسانی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در راستای عدالت بسرمایه
در محیط « احساس رفاه»و « زندگی انسان»به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار بیشتر با ابعاد کیفی همگام است و از طریق مفاهیمی چون 

ها در سه مرکز روستایی حوزه آبخیز زیدشت از  بندی آنپژوهش حاضر به بررسی سطح پایداری اجتماعی و اولویت. شود تماعی ارزیابی میاج
با توجه به نزدیکی . بندی پایداری اجتماعی از روش تاپسیس استفاده شده استجهت اولویت. متغیر پرداخته است 11طریق شش شاخص و 

و  (7003/0)، روستای زیدشت اولویت دوم(6547/0)کالنک دارای اولویت اول نتایج نشان داد که روستای( C)آلدهحل اینسبی به راه
بندی پایداری اجتماعی در مراکز روستایی در گیری و سطحنتایج اندازه. را به لحاظ پایداری اجتماعی دارند (2303/0)سنگبن اولویت سوم

 .از الگوریتم تاپسیس مبین کامل این مدل با مشاهدات تجربی استگیری منطقه مورد مطالعه، با بهره

 بندی، پایداری اجتماعی، حوزه آبخیز زیدشت، توسعه پایدار روستاییاولویت: کلمات کلیدي
 
 

 :مقدمه
ای است که نشان از ای شده است، اما شواهد به گونههای اخیر دچار تحوالت گستردههای دهه جامعه روستایی تحت تأثیر روندها و سیاست

مند در تبیین وضع موجود جوامع روستایی کشور و نیز فقدان الگوی نظام. حرکت روستاها به سمت ناپایداری به ویژه ناپایداری اجتماعی دارد
ی اخیر ها سالدر  .(1330رضوانی و همکاران، )اند ای داشتههای پایداری اجتماعی در این آشفتگی نقش عمده عدم طراحی مطلوب شاخص

در . ای را به خود معطوف ساخته استهای روستایی، توجه ویژهریزی راهبردی مبتنی بر رویکرد پایداری در سطح سکونتگاهتفکر برنامه
ریزی راهبردی تبیین وضع موجود و اینکه مناطق روستایی کشور ما در زمان حاضر در چه وضعیتی قرار دارند، نقطه آغازین محسوب برنامه

آید که به بررسی جوامع روستایی و  یمنگر به شمار ریزی راهبردی توسعه روستایی در واقع نوعی برنامه آیندهبر این مبنا، برنامه. شود یم
های ریزی موفق راهبردی مبتنی بر رویکرد پایداری، مشارکت وسیع مردم در برنامهکننده در برنامهاز نکات تعیین. پردازد یممسائل آنان 

های روستایی و همچنین مردمی است که باید اولین گام در این راه تبیین وضع موجود و تحلیل وضعیت پایداری سکونتگاه. است ایتوسعه
در واقع دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی مناطق روستایی نیازمند . ریزی مشارکت داشته باشنددر فرآیند برنامه

یکی از ابعاد مهم توسعه (. 1330پورطاهری و همکاران، ) هاست آنبرداری از ی موجود برای بهرهها فرصتاز منابع و  شناخت و درک درست
ای از مفاهیم در تاکنون دامنه گسترده. پایدار همانا پایداری اجتماعی است که به دلیل ماهیت خود کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است

مچون سرمایه اجتماعی، اجتماعات پایدار، توسعه اجتماعی، ظرفیت اجتماعی و رفاه و محرومیت اجتماعی خصوص پایداری اجتماعی ه
 Barron and) صورت گرفته که حاصل تغییر نگرش به مفهوم توسعه به معنای عام و توسعه روستایی به معنای خاص آن بوده است

Gauntlett, 2002 .)م و بارور و هماهنگ با طبیعت تعریف شده استپایداری اجتماعی تحت عنوان زندگی سال(GTZ, 2004.)  در فرایند
ریزان توسعه روستایی اغلب با  مدیران و برنامه .توسعه پایدار نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعه روستایی بسیار پراهمیت است

ها عمدتاً به دلیل این واقعیت است که مقدار عظیمی از فاکتورهای موثر  این پیچیدگی. های پیچیده مواجه هستند گیریمشکالتی در تصمیم
های داخلی این عوامل متفاوت است، مدیران برای  گیری لحاظ شوند و از آنجا که اثرات و وابستگیو متغیرها وجود دارند که باید در تصمیم
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گیری چند معیاره راهکار مناسبی برای حل این های تصمیم در این رابطه تکنیک(. Witlox, 2005)شوند  می درک مسئله با مشکل مواجه
ها را از بین  توان بهترین گزینه یا گزینه گیری، می ها با توجه به معیارهای مختلف تصمیم در واقع با استفاده از این تکنیک. گونه مسائل است

توان گفت اولین بار این روش به صورت  گیری چند معیاره می در خصوص تصمیم. نتخاب و اجرایی نمودگیری اهای موجود تصمیم گزینه
، مرحله اول (MCDM)به منظور ارزیابی یک مسئله با روش .با چندین هدف متعارض مطرح شد 1355علمی در جنگ جهانی دوم در سال 

عد، با توجه به هر گزینه، با انجام محاسبات و یا مدل ریاضی اثر هر گزینه بر در مرحله ب. ها و معیارها است تعریف شکل مناسبی از گزینه
ها  بندی گزینهها و ارقام معیارها، اولویت آید، سپس با داشتن جدولی از گزینه روی معیار مربوطه محاسبه و به صورت عدد و رقم به دست می

وستاگرایی بر اساس ابعاد توسعه پایدار به تعیین درجه روستاگرایی پرداخته ر یها در مطالعه حاضر با در نظر گرفتن شاخص. شود انجام می
ها برای مطالعه  اند، انتخاب شاخصروستاگرایی از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت یها از آنجا که شاخص. خواهد شد

پژوهش  (.Hart et al., 2005)نهادی جامعه مورد مطالعه صورت پذیرداجتماعی، اقتصادی، محیطی و  های یژگیروستاگرایی باید بر اساس و
گیری چند معیاری تاپسیس انجام بندی پایداری اجتماعی در سطح حوزه آبخیز زیدشت با استفاده از روش تصمیمحاضر نیز با هدف اولویت

مطالعات محدودی انجام گرفته است که به  روش تاپسیسبا استفاده از  بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستاییدر زمینه اولویت .گرفت
بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی در تحقیقی با عنوان ارزیابی و اولویت( 1330)پورطاهری و همکاران. شود یها اشاره م آن

ه این نتیجه دست یافتند که متغیر ب 33مرکز روستایی و با در نظر گرفتن هفت شاخص و  15شهرستان خرم بید استان فارس در سطح 
همچنین . باشند یروستای قشالق دارای بیشترین مقدار پایداری اجتماعی و روستای سیداحمدی دارای کمترین مقدار پایداری اجتماعی م

ن مدل با بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی بسیار مفید ارزیابی کردند و بیان داشتند که ایها مدل تاپسیس را برای سطح آن
در تحقیقی با عنوان سنجش درجه روستاگرایی با استفاده از مدل تاپسیس ( 1330)رضوانی و همکاران. مشاهدات تجربی تطبیق کامل دارد

، بعد (متغیر 11شاخص و  3) یسه بعد اجتماع نمرکز روستایی و با در نظر گرفت 21در روستاهای دهستان مرکزی شهرستان خدابنده در 
به این نتیجه دست یافتند که روستاهای قانلی، چپقلو و داشلوجه درجه ( متغیر 3شاخص و  2)یو بعد محیط( متغیر 7شاخص و  2) یاقتصاد

در سنجش ( 2001)والش و براین. روستاگرایی باال و در مقابل در روستاهای زواجر، الچوان و دوتپه سفلی درجه روستاگرایی پایین است
ساختار جمعیت شناختی، : مذکور عبارتند از یها شاخص. شاخص ترکیبی استفاده کردند هشتروستاگرایی در بخش کایلدر کشور ایرلند از 

 بودانو. تغییرات در جمعیت و نیروی کار یتاًبخش کشاورزی و نها های ییبندی آموزشی و اجتماعی، اشتغال، توانانیروی کار، طبقه های یژگیو
جغرافیایی، ساختار اقتصادی،  های یژگیدسته، شامل ابعاد جمعیتی، و نهدر  توان یدرجه روستاگرایی را م یها شاخص( 2001)و همکاران

با استفاده از داده های سرشماری ( 1336)کالک .بندی کردطبقه ها یرساختالگوهای اشتغال، سرمایه انسانی، کشاورزی، گردشگری و ز
مورد استفاده به نحو  یها شاخص. دولت محلی در انگلستان و ولز محاسبه کردند یها روستاگرایی را برای بخششاخص  1311و  1361

جمعیت مربوط است، بلکه تسهیالت رفاهی خانوارها، ساختار شغلی، الگوهای آمد و شد و فاصله از مراکز شهری را در  هچشمگیری نه فقط ب
 .اند نظر داشته

 

 :هامواد و روش
 40°،55´،47"الی  40°،36´،57"های جغرافیایی  و در طول 37°،11´،57"الی  37°،4´،34"های جغرافیایی   مورد مطالعه در عرض منطقه

های طالقان و شرق آن نیز به زیر حوزه  منطقه مورد مطالعه از شمال به رودخانه طالقان و از سمت جنوب به رشته کوه. قرار گرفته است
 .این حوزه دارای سه روستا است(. 1366مدیریت آبخیزداری، )گردد زیر حوزه نسا سفلی ختم میباریکان و از غرب به 

 

 (2شکل )یغیرهاي انتخابتها و م شاخص
رشد . در این بخش از چهار متغیر رشد ساالنه جمعیت، تغییرات جمعیت، تراکم جمعیت و بعد خانوار استفاده شد :جمعیت هاي یژگیشاخص و

تغییرات جمعیت نیز از نسبت جمعیت . شداز نسبت تغییرات ساالنه یک جمعیت به کل جمعیت که به صورت درصد بیان  ساالنه عبارت است
تراکم جمعیت از نسبت تعداد جمعیت به مساحت . شدو به صورت درصد بیان  64به جمعیت در سال پایه یعنی  14در یک سال معین یعنی 

تمامی اطالعات و ارقام مربوط به این . آمدهمچنین متوسط بعد خانوار نیز از نسبت تعداد جمعیت به تعداد خانوار بدست . آمدمنطقه بدست 
در این بخش از متغیرهای نسبت  :شاخص سواد .استفاده شده است 14سال ( 1314دفتر ریاست جمهوری، )شاخص از آمار نفوس و مسکن



                                                                                 
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 

2131اسفند  21و  21محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

شاخص ویژگی 
 های جمعیت

 رشد ساالنه

%جمعیت    

%تغییرا ت جمعیت   

 بعد خانوار

 تراکم جمعیت

 شاخص سواد

 نسبت باسوادی

 نسبت بی سوادی

 شاخص ثروت

سرانه اراضی  
 کشاورزی به هکتار

سرانه تولیدات  
 کشاورزی

 سرانه تعداد دام

 شاخص مالکیت

 %مالکیت ملی 

%مالکیت خصوصی   

شاخص عدالت 
 و مساوات

زنان بهره بردار 
% 

 %زنان باسواد 

 %زنان شاغل 

 شاخص فقر

%نرخ اشتغال   

 %نرخ بیکاری 

 بار تکفل خالص

عملکرد در هکتار  
محصوالت عمده  

 کشاورزی

 :شاخص فقر. استفاده شده است 14شده است که اطالعات این بخش نیز از آمار نفوس و مسکن سال باسوادی و نسبت بی سوادی استفاده 
در این بخش متغیرهای نرخ اشتغال و بیکاری، بار تکفل خالص و عملکرد در هکتار محصوالت عمده کشاورزی انتخاب و اندازه گیری 

 هایت شاغل در سطح خانوار، آبادی و حوزه آبخیز بر اساس یافتهبار تکفل خالص از نسبت تعداد جمعیت غیر شاغل به جمعی. شدند
عملکرد در هکتار محصوالت عمده کشاورزی توسط مراکز جهاد کشاورزی هر ساله اندازه گیری و . آمد سرشماری نفوس و مسکن بدست

 گیرد ینیت غذایی مورد استفاده قرار ممهم و بارزی که در زمینه تغذیه و ام یها شاخص :شاخص تغذیه و امنیت غذایی .گردد یاعالم م
ها به صورت نسبت، سطح اراضی  محاسبه آن. باشد یمشتمل بر سرانه اراضی کشاورزی، سرانه تعداد دام و سرانه تولیدات کشاورزی م

در این  :ساواتشاخص عدالت و م. آمدکشاورزی به جمعیت آبادی، تعداد دام به جمعیت آبادی و میزان تولیدات به جمعیت آبادی بدست 
علمی و درجه  های یدار و سطح توانمنداجتماعی و تولیدی و همچنین آمار زنان بهره های یتبخش اطالعات مربوط به نقش زنان در فعال

 14اطالعات این بخش نیز از آمار سرشماری نفوس و مسکن سال . گذاری قرار گرفتدر این مقاله مورد مطالعه و ارزش شان یسواد و آگاه
درصد . در بحث مالکیت مختلف زمین اختالفات قابل توجهی از لحاظ قانونی و عرفی وجود دارد :شاخص مالکیت .ستفاده شده استا

های سرشماری، به جهت تطبیق داده. اند مالکیت خصوصی و ملی از پروژه های تحقیقاتی قبلی و آمارنامه جهاد کشاورزی استخراج شده

IUCNبرای تلفیق متغیرها از روش سازمان . با همدیگر منطبق بودند کامالًگرفت که  صورت میدانی مطالعاتی انجام
استفاده شده   

 .کند یگیری وزنی تلفیق مکه متغیرها را به صورت میانگین( 1331اسدی نلیوان، )است
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 هاي انتخابی و متغیرها فلوچارت شاخص - 2شکل 
 

 

 (TOPSIS)یسمدل تاپس
های تصمیم واقعی  ای در موقعیت است که به طور گسترده( MADM )گیری چند شاخصه های تصمیم ترین روش از معروفتاپسیس یکی 

باشد که زیر گروه سازشی نیز خود زیر  های زیر گروه سازشی می تاپسیس یکی از مدل(. Yang and Hung, 2007)به کار گرفته شده است
ها مجاز است یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص ممکن است توسط امتیاز  دله بین شاخصدر مدل جبرانی مبا. گروه مدل جبرانی است

به این . آل ارائه دادندیون و هوانگ تکنیکی برای برترین پیشنهاد از راه مشابه راه حل ایده (.1366اصغر پور، )شاخص دیگری جبران شود
آل منفی داشته آل مثبت و در عین حال دورترین مسافت را از ایدهایده ترین مسافت را از راه حل مفهوم که انتخاب گزینه باید کوتاه

بندی گیری قوی با استفاده از معیارهای کمی و کیفی برای اولویتدر واقع تاپسیس یک روش تصمیم (.Hwang and Yoon, 1981)باشد

                                                
*
 - International Union Conservation of Nature 

†
 - Multiple Attribute Decision Making   
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 .آل داشته باشدترین فاصله را از جواب ایده باید کوتاه بر این اساس گزینه انتخابی. باشد آل میبه وسیله شباهت و نزدیکی به جواب ایده
در این ماتریس شاخصی که دارای مطلوبیت به  .شاخص است nگزینه و  mکند که شامل  ماتریس تصمیمی را ارزیابی می  TOPSISروش

است شاخص هزینه ( جنبه منفی)شاخص سود و شاخصی که دارای مطلوبیت به طور یکنواخت کاهشی ( جنبه مثبت)طور یکنواخت افزایشی 
 :رای سادگی، ترتیبی داده شده که روش تاپسیس توسط یک سری از مراحل پی در پی نشان داده شود. باشد می

از  rijهر درایه . های موجود در ماتریس تصمیم را بدون مقیاس نماید کند مقیاس این فرایند سعی می: نرمال کردن ماتریس تصمیم -1قدم
 :آید از فرمول زیر بدست می Rنرمال شده  ماتریس تصمیم

(1)          

     که  W=(w1, w2, …, wn) ها ای از وزنمجموعه: شدهدادن به ماتریس تصمیم نرمالوزن -2قدم
 
 DMتوسط     

ماتریس تصمیم نرمالشده وزن دار  Wj را با وزن مربوطه Rام  از ماتریس jشود و با ضرب کردن ستون  برای هر شاخص در نظر گرفته می
V آید بدست می. 
A دو گزینه مجازی: آل منفیآل و ایدهتعیین راه حل ایده -3قدم

A و +
 :کنیم  تعریف می را به صورت زیر  -

 آل مثبتگزینه ایده 

 آل منفیگزینه ایده 

 های مربوط به شاخص سود 

 های مربوط به شاخص هزینه

Aدو گزینه مجازی ایجاد شده 
A و +

 .است( آل منفیراه حل ایده)و کم اثرترین گزینه( مثبت آلراه حل ایده)به ترتیب برترین گزینه -
آل مثبت با فرمول ام از ایدهiفاصله گزینه . توان به روش اقلیدسی سنجید بعدی را می nفاصله بین هر گزینه : محاسبه اندازه فاصله -5قدم

 :آید  زیر بدست می

(2)                                                                                                                                                    

 

 :شود  آل منفی به صورت زیر محاسبه میام از ایدهiبه طور مشابه، فاصله گزینه 

 (3)                                                                                                                                                  

 

A نسبت به Ai محاسبه نزدیکی نسبی -4قدم
 :شود  به صورت زیر تعریف می +

(5)                                                                                                                                                  

 

 Cio = 0آنگاه  A- = Aiو اگر  Cio = 1آنگاه  A+ = Aiشود که اگر  مالحظه می
 .تر خواهد بود به واحد نزدیک  Cio تر باشد نزدیک +A راه حل ایده آل از Ai پس هر چقدر فاصله گزینه 

 .بندی نمودهای موجود را رتبهتوان گزینه می Cio بر اساس ترتیب نزولی : ها بندی گزینهرتبه -7قدم 
 

 :نتایج

    '
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ها به صورت  ها اشاره شد و نتایجی که بدست آمد، ماتریس تصمیم شاخص ها به آن هایی که در بخش مواد و روش با استفاده از روش      
 .شود بیان می 1جدول 

 
 ماتریس تصمیم تحقیق -2جدول 

 
 ها شاخص

 مالکیت عدالت و مساوات ثروت فقر سواد های جمعیت ویژگی روستاها

 51 43 55 42 51 66 کالنک

 70 23 23 74 76 56 سنگبن

 51 31 41 47 76 67 زیدشت

 
هدف از . آید درمی 2کنیم که به صورت جدول  میایجاد  1بعد از تشکیل ماتریس تصمیم، ماتریس تصمیم نرمالشده را با توجه به فرمول 

 .باشد ها می مقیاس کردن شاخصایجاد ماتریس نرمال بی
 

 ماتریس تصمیم نرمالشده - 1جدول 

 
 ها شاخص

 مالکیت عدالت و مساوات ثروت فقر سواد های جمعیت ویژگی روستاها

7421/0 کالنک  5413/0  4113/0  7112/0  6104/0  4411/0  

3315/0 سنگبن  7301/0  7563/0  3223/0  5261/0  7113/0  

7553/0 زیدشت  7301/0  4412/0  6174/0  5474/0  5601/0  

 
دهی به این وزن. شود که مجموع اوزان باید برابر یک بشودها وزن داده می گیری، به آن با توجه به اهمیت نسبی هر شاخص برای تصمیم

 (.3جدول )بدست آمده است و توسعه روستایی کارشناسان مسائل منابع طبیعی نفر از 20 ها بر اساس پرسشنامه و در بین شاخص
 

 ها بر اساس نتایج پرسشنامه دهی به شاخصماتریس وزن - 1جدول 

 مالکیت عدالت و مساوات ثروت فقر سواد های جمعیت ویژگی ها شاخص

W 24/0 14/0 1/0 2/0 2/0 1/0 

 

 .آمده است 5شود که نتایج آن در جدول  در ماتریس نرمال شده ضرب می (W)ها مجموعه وزنها  بعد از وزن دهی به شاخص
 

 ضرب ماتریس وزن و ماتریس نرمال شده ماتریس حاصل - 1جدول 

 
 ها شاخص

 مالکیت عدالت و مساوات ثروت فقر سواد های جمعیت ویژگی روستاها

1732/0 کالنک  0761/0  0411/0  1237/0  1471/0  0441/0  

0337/0 سنگبن  0357/0  0751/0  0757/0  0145/0  0713/0  

1711/0 زیدشت  0357/0  0441/0  1533/0  0313/0  0561/0  
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 (.4جدول )شودآل منفی می آل مثبت و راه حل ایده با عنایت به مراحل فوق، اقدام به محاسبه راه حل ایده 

 
 آل مثبت و منفی تعیین راه حل ایده - 5جدول 

 

 ها شاخص

 مالکیت عدالت و مساوات ثروت فقر سواد های جمعیت ویژگی

A+ 1732/0 0357/0 0751/0 1533/0 1471/0 0713/0 

A- 0337/0 0761/0 0411/0 0757/0 0145/0 0561/0 

 
 (.6و  7جدول )شود آل مثبت و منفی را محاسبه می در این مرحله، اندازه فاصله بر حسب روش اقلیدسی به ازاء راه حل ایده
 

 آل مثبت اندازه فاصله بر حسب روش اقلیدسی به ازاء راه حل ایده - 6جدول 

    0313/0 

    1235/0 

    0730/0 

 
 آل منفی اندازه فاصله بر حسب روش اقلیدسی به ازاء راه حل ایده -7جدول 

    1122/0 

    0373/0 

    1037/0 

 
ها بر  بندی گزینه پس از انجام مراحل فوق، رتبه. شود بیان می Cشود که با عالمت محاسبه میآل را  حل ایده سپس نزدیکی نسبی به راه

آل منفی همیشه به یک  بندی نهایی برای دو مقدار نزدیکی نسبی و راه حل ایدهرتبه. آید درمی 1ی به صورت جدول اساس ترتیب نزول
تای کالنک در اولویت اول و زیدشت اولویت دوم و سنگبن اولویت سوم قرار شود که روس با توجه به جدول مشاهده می. آید صورت در می

 .دارد
 روستاهابندي نهایی  رتبه - 8جدول 

 
S+ S- C 

 رتبه نهایی مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار روستاها

 1 6547/0 1 1122/0 3 0313/0 کالنک

 3 2303/0 3 0373/0 1 1235/0 سنگبن

 2 7003/0 2 1037/0 2 0730/0 زیدشت

 

 :گیري بحث و نتیجه
شهر و روستا ن های انسانی چوپایداری اجتماعی به مثابه عنصر اصلی توسعه، با قابلیت عام و خاص آن، مفهومی ویژه در عرصه سکونتگاه

بنابراین پایداری اجتماعی در نواحی روستایی . بخشد یمیابد؛ و بدین ترتیب با جامعیت و با کارکرد ویژه خود به روستا نیز مفهومی دیگر  یم
عبارت است از زندگی سالم از طریق رفع نیازهای اساسی جامعه روستایی با لحاظ کردن کیفیت زندگی و همگام با حفظ کیفیت محیطی و 

سعه پایدار، نقش پایداری اجتماعی در در فرآیند تو. ی اقتصادی در راستای دستیابی به باالترین سطح رضایت از زندگیها نظاممرتبط با 
از این رو در اهداف راهبردی توسعه پایدار بر مضامینی چون توانمندسازی، افزایش . تحقق اهداف توسعه روستایی بسیار درخور اهمیت است



                                                                                 
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 

2131اسفند  21و  21محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

یری و رفاه اجتماعی پذسازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیتقدرت انتخاب، توسعه و گسترش مشارکت، ارتقای کیفیت زندگی، ظرفیت
، نپورطاهری و همکارا)نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج محققانی همچون (.1332اسدی نلیوان و همکاران، )بسیار تاکید شده است 

بندی پایداری که مدل تاپسیس را به عنوان روش مناسبی جهت اولویت( Vaz et al., 2008)و( 1330، نو رضوانی و همکارا 1330
و متغیرهای انتخابی با  ها شاخصهمچنین به لحاظ . گذارد یمصحه  ها آنی دارد و بر خوان همکنند  یمدر مناطق روستایی معرفی  اجتماعی
 ,Bogdanov et al., 2008; Williams et al., 2005; Leon, 2005; Dinis, 2006)و( 1336 ،ک؛ کال2001والش و براین، )تحقیقات

and Akder, 2003 )های روستایی حوزه آبخیز زیدشت، به عنوان نمونه نتایج حاصل از مطالعات میدانی در سطح سکونتگاه .اردی دخوان هم
چند معیاره، به خوبی توانسته است  های یریگتصمیم های یکمطالعاتی نشان داد که روش تاپسیس به عنوان روشی ارزشمند و کارآمد از تکن

های حاصل از مطالعات میدانی و نیز مشاهدات عینی به شرایط پایداری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه را تبیین کند، به طوری که یافته
ای طراحی شده به عنوان هها و گویه از شاخص توان یبدین ترتیب م. های روستایی منطبق بوده استموجود سکونتگاه های یتخوبی با واقع

 .بندی نمودو از طریق روش تاپسیس اولویت الگویی برای سایر مناطق روستایی کشور در جهت سطح پایداری اجتماعی استفاده کرد
 

 :منابع

  ،ریت جامع ارزیابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز با استفاده از روش تاکسونومی جهت مدی. 1332اسدی نلیوان، ا، رضایی، ف، سقازاده، ن
، 11سال سوم، شماره . های فرسایش محیطیفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش. حوزه آبخیز زیدشت، طالقان: آبخیز، مطالعه موردی حوزه
 .27-14ص 

  ،های پایداری حوزه آبخیز با استفاده از روش تعیین معیارها و شاخص. 1331اسدی نلیوان، اIUCN .1زیدشت -طالقان: مطالعه موردی .
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 .53 -13، 3، شماره 15فصلنامه روستا و توسعه، سال . روستاهای شهرستان خرم بید استان فارس

  ،استان  (1314)مسکن و عمومی نفوس سرشماری نتایجراهبردی، مرکز آمار ایران،  نظارت و ریزیبرنامه معاونتدفتر ریاست جمهوری
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