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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

he northwest region of Isfahan 

province is one of the geographical 

centers of Iran indicating the need for 

creation of an economic resource as an 

agricultural complement due to its 

significant features similar to those of 

the dry areas. As an example of rural 

unsustainability due to various natural and human 

factors, this region has problems including the 

relative deprivation of the rural districts in this 

region despite the high environmental potential, 

climate fluctuations and especially severe drought in 

recent years, and its negative consequences in 

economic and social structure of the region, the 

young structure of the region and the lack of 

productive employment platforms for them, and 

finally, the degradation of the villagers' life quality. 

Therefore, the present study was conducted to 

answer the question of what the optimal rural 

development strategies are in the northwest of 

Isfahan province in order to identify the best 

development strategy for sustainable development 

and facilitate sustainable rural development planning 

in the regions by the prioritization of other strategies.  

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Rural development strategies and models are 

classified into three general groups: technocratic, 

reformist, and radical. Each of these groups has 

numerous approaches and strategies. In this regard, 

sustainable development approach can be 

considered as a development process which is 

economically dynamic and productive, 

environmentally non-destructive, socially fair and 

acceptable, and technologically appropriate and 

desirable. Nowadays, paying attention to sustainable 

rural development is imperative in many plans. Five 

prerequisites for the success of sustainable rural 

development are as follows: a) Process attitude to 

education, b) Prioritizing people, c) Security, law, 

and protection of individuals' rights and their 

resources, d) Sustainability through self-esteem & e) 

Actualizing talents, commitment, and its continuity 

in administrators. 

 3. METHODOLOGY  

In the present study, Delphi technique was used to 

determine the sustainable development strategies 

consistent with the features of the northwest region 

of Isfahan province. A total of 30 panelists were thus 

selected based on their expertise and according to 

specific circumstances by purposive judgmental 

sampling. At this stage, top 10 strategies were 

selected from 18. Experts' views and Delphi 

technique were utilized to determine the criteria and 

sub-criteria. Therefore, indices for the optimal 

sustainable development strategy in the northwest 

villages of Isfahan province were put into the 

following four groups in three rounds: economic (6 

sub-criteria), social (5 sub-criteria), physical-spatial 

(4 sub-criteria), and environmental (4 sub-criteria) 

groups. Pairwise comparison was used to measure 

the relative importance of all criteria and sub-

criteria. Finally, based on the mentioned indices of 

this research (18 indices), the 10 proposed strategies 

were ranked using Promethee method.  
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4. DISCUSSION  

In this research, 19 indices were studied and 

classified into the four groups of economic, social, 

physical-spatial, and environmental. Paired 

comparison was used to measure the relative 

importance of all criteria and sub-criteria. Among 

the main criteria, environmental criterion had the 

highest value with a weight of 0.276, but social 

criterion had the lowest value with a weight of 

0.219.  

Each of the studied sub-criteria also had a number of 

sub-criteria which should be compared and 

evaluated in pairs according to the desired criterion. 

According to the experts' pairwise comparison of 

sub-criteria by AHP technique, the sub-criterion of 

plan implementation cost had the highest value with 

a weight of 0.198, but the sub-criterion of short to 

long term income ratio had the lowest value among 

the sub-criteria of this group. In pairwise 

comparisons, "social", "expansion", and "the 

creation of new jobs" sub-criteria had the highest 

values with a weight of 0.270, but "females' 

economic roles" sub-criterion had the lowest value 

with a weight of 0.119. According to the pairwise 

comparisons of the physical-spatial sub-criteria, 

"facilities and infrastructural equipment" sub-

criterion had the highest value with a weight of 

0.280, but "impressibility by extent" had the lowest 

value with a weight of 0.221. Finally, the pairwise 

comparisons of the environmental sub-criteria 

indicated that "adaptation to regional potential" had 

the highest value with a weight of 0.310.  

Measuring the weights and the importance of all 

indices (by analytic hierarchy process (AHP), 

collecting data, and using normal preference 

function, we first calculated positive and negative 

flows, then obtained the net flow, and finally, ranked 

the strategies. Based on calculations by Promethee 

technique, first, the tourism development planning 

strategy with a net flow of 0.76, and after that, the 

popular partnership strategy with a net flow of 0.65 

were found to be the best strategies.  

5. CONCLUSION  

According to the conducted studies in the present 

research, the indices namely "the rate of changes in 

the natural environment", "facilities and 

infrastructural equipment", and also "adaptation to 

regional potential" had the highest importance in the 

studied area. On the other hand, based on these 

indices and according to the experts' selected 

strategies, tourism development planning and public 

participation strategies were put in top ranks in the 

selection of the most optimal rural development 

strategy. Therefore, attention to the tourism principle 

and the provision of its development infrastructures 

is the best development strategy in the studied 

region. In addition, the utilization of the locals' 

participation can ensure sustainable rural 

development. Tourism can be very effective due to 

the proper infrastructure and potential of tourism 

(including climatic diversity, cultural and ancient 

heritage, and pristine nature) in the rural regions of 

northwest Isfahan province in addition to the 

climatic conditions and drought, which have caused 

a lot of problems for the regional agriculture 

especially during the recent decade as farmers need 

to compensate for problems caused by drought and 

improve their economic situation. In fact, the 

tourism development strategy is in line with regional 

conditions and it can accelerate regional sustainable 

development in the case that it is taken into account.  
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 چکیده

اهاای و تنگن هااقابلیات باا ساازهم هایفعالیت ترغیب و سازیاز طریق زمینه ییحیات روستا جانبةفرآیندی است که بر ارتقای همه یی،پایدار روستا توسعة :هدف

 اولویات تعیاین هدف با اضرح تحقیقاست.  ییروستا ناحیة هر هایویژگی با متناسب راهبرد، بهترین اخذ مستلزم مهم این به یابیاما دست کند؛میمحیطی تأکید 

 .است گرفته صورت اصفهان استان غرب شمال ناحیة روستاهای در توسعه راهبردهای

در  روساتایی پایادار توسعة راهبردهای تعیین از پس. شد تکمیل کارشناسان توسط که است نامهپرسش آن ابزار و تحلیلی -توصیفی حاضر پژوهش :تحقیق روش

 منظاور ایان بارای. دشا انتخاب هاییشاخص پایدار ةوسعت بهینة راهبرد سنجش جهت سپس. شدند انتخاب گزینه بهترین به عنوان راهبرد 10 مطالعه مورد یةناح

 اجتمااعی ،(زیرمعیاار 6 دارای) اقتصادی دستة چهار در را مطالعه مورد ناحیة روستاهای پایدار توسعة بهینة راهبرد سنجش هایشاخص مرحله سه طی کارشناسان

 یبررس AHP یکبا تکن هااخصش یرتأث یبو سپس ضر کردند انتخاب( زیرمعیار 4 دارای) محیطی -زیست ،(زیرمعیار 4 دارای) فضایی -کالبدی ،(زیرمعیار 5 دارای)

 . شدشمال غرب اصفهان انتخاب  یروستاها یدارپا ةتوسع ینةراهبرد به یبا روش پرومت نهایت، در. شد دهیو وزن

 و تأسیساات شااخص جدیاد، هاایشغل گسترش و ایجاد شاخص دهشبررسی هایشاخص بین از که داد نشان پژوهش این در گرفتهصورت هایبررسی :هایافته

 انتخاابی راهبردهاای باه توجاه با و هاشاخص همین براساس دیگر، سوی از. است اهمیت بیشترین دارای منطقه استعداد با انطباق شاخص نیز و زیربنایی تجهیزات

 روستایی توسعة استراتژی ترینهینهب انتخاب در را رتبه باالترین مردمی، مشارکت راهبرد نیز و توریسم توسعة ریزیبرنامه راهبرد که شد معلوم نهایت در کارشناسان،

 آن کاه ضامن است؛ آن توسعة هایزیرساخت کردنفراهم و گریگردش اصل به توجه توسعه، راهبرد بهترین مطالعه مورد منطقة در که معنا به این اند؛کرده کسب

 .آورد فراهم را ناحیه روستایی پایدار توسعة تحقق تواندمی میبو مردم مشارکت از گیریبهره

 در که جاییآن ازند. ک ینها را تضمرنامهب یتموفق تواندیم هاآن بندیاولویت و هانیازمندی شناسایی یی،روستا ینواح یزیردر مطالعات و برنامه :عملی راهکارهای

 هار ایان کاه به توجه با و شودمی یدتأک بعدیتک صورت به کشاورزی بر اکثراً و شدهکمتر توجه  یاقتصاد هایعالیتف در تنوع به روستایی، توسعة هایبرنامه اغلب

 کاه ددیمتعا مشکالت از را روستاها ادیزی حد تا تواندمی روستاها بالقوة هایمندیتوان تمامی به توجه است، توسعه برخوردار یبرا یاز توان متفاوت ییروستا ناحیة

 .بخشد رهایی هستند آن گیریبانگر

 .، استان اصفهانپایدار توسعة رویکرد، روستا، ،راهبرد :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
 مسأله طرح .1. 1

 ملای فعالیات و نظاام قاعادة عنوان به یروستای هایحوزه

 پایادار ةتوساع زیارا ؛کنندمی ایفا ملی ةتوسع در اساسی نقش

 زیرنظاام عناوان باه روساتایی نظاام پایداری گرو در سرزمین

 روستایی ضاهایف پایداری و است سرزمین نظام ةدهندتشکیل

 و ایمنطقاه ةتوساع در ماؤثری نقش تواندمی مختلف ابعاد در

 فضااهای ةساعتو و پیشارفت جریان در اگر و باشد داشته ملی

 تنهاا ناه آن پیامادهای و آثاار ،شاود ایجااد ایوقفه روستایی

 کلیات ،نهایات در و شاهری منااطق بلکه ؛روستایی هایحوزه

 در(. 2 .ص ،1383 رضاوانی،) گرفات خواهاد بر در را سرزمین

 کشاورزی مختلف، کشورهای روستایی نواحی اقتصادی ساختار

-رنامهب اغلب در و آیدمی شمار به معیشت تأمین اساسی ورمح

 اقتصاادی رکان تنهاا و تارینمهام کشااورزی نیز توسعه های

 ویژگای تارینمهم(. 21 .ص ،1379 خانی،طاهر) است روستاها

-فرصات و اقتصادی بسترهای در تنوع فقدان ساختاری چنین

 افازایش باه رو انساانی نیاروی ایبار خصاوصبه شاغلی های

 به نگرش نوع از تهگرفنشأت زیادی حدود تا که است روستایی

. است روستا درونی عوامل و دولتی هایگذاریسیاست و روستا

 مساالل روساتایی، ةناحیا در شاغلی و اقتصادی ساختار چنین

 طاافانع باه تاوانمی هاآن ةجمل از که دارد دنبال به را خاصی

 قیمات نوساان هاوایی،وآب مدتکوتاه نوسانات قابلم در کمتر

 محصاول، بازاریاابی یهامحدودیت برداشت، زمان در محصول

 بازارهاای و روساتا از خاار  محایط باه باردارانبهره وابستگی

 سارمایه، باازده کااهش پنهان، و آشکار بیکاری وجود خارجی،

 و روساتایی اقتصااد پاذیریآسیب محیطی، ةپای منابع تخریب

 روساتایی، فرهنا  و اقتصااد تضعیف درآمدی، منابع ثباتیبی

 کارد اشااره شاهری مسالل و ینشینحاشیه ،روستایی مهاجرت

-نظریاه اغلاب (.19 .ص ،1390 ،کرماانی و زادهعلوی جوان،)

 ساختاری چنین منفی اثرات کاهش راستای در توسعه پردازان

 ترینمهم از یکی عنوان به پایدار ةتوسع یالگو ارچوبهچ در و

 ،(252. ص ،1997 ،1پیگاارم و وهاااب) توسااعه راهبردهااای

. کنندمی پیشنهاد را اقتصادی هایفعالیت سازیمتنوع رویکرد

 هاایفعالیات اهمیات بر فوق، الگوی قالب در نیز جهانی بانک

 زراعای هاایفعالیات کنار رد چندبخشی و غیرزراعی اقتصادی

 روساتایی، پایادار ةتوسع برای نظریه این در. است کرده تأکید

 و شاده قلماداد مختلاف جواماع ضروریات از یکی تنوع، وجود

 را مختلااف ساااختارهای پایااداری و ثبااات اصاال، ایاان رعایاات

 (. 87 .ص ،1384 جهانی، بانک) کرد خواهد تسهیل

 ةده از ایران، در روستایی ةتوسع تحقق راستای در هرچند

 اماا ؛شاده گرفتاه کاار به گوناگون راهبردهای کنون، تا 1330

 ساایه کشاور روساتایی ماعجوا ةپیکار بر فقر بختک چنانهم

 جوامااع درآمااد کمبااود چااونمه مشااکالتی و اساات افکنااده

 ماتخاد جملاه از نیااز مورد اجتماعی امکانات کبود روستایی،

 کاامالً شاهرها باه رویاهبی مهاجرت نیز و آموزشی و هداشتیب

 ایااان بیشااتر در (.23. ص ،1375 کهااارم،) اساات ملمااوس

 کاانون در کشاورزی ةتوسع ایران، روستایی ةتوسع راهبردهای

 شاده قلمداد کشاورزی، واقع در و است داشته قرار توجه اصلی

 باه کشاور روساتایی جوامع اوضاع نی،کنو یطشرا در اما ؛است

 و روساتایی ةتوساع که راهبردها گونهاین و است دیگر یاگونه

 مطلاوب کارآیی با دیگر پندارند،می یکسان را کشاورزی ةتوسع

 پایاه طبیعی منابع شدید تقلیل به توجه با و بود نخواهد همراه

 دیاقتصاا امنیت عدم شرایط در ،(گیاهی پوشش و خاک آب،)

 در پایاه خادمات باه دسترسای در برابری کاهش اجتماعی، و

 ةمقولا باه ابازاری نگااه وجاود نیز و شهرها به نسبت روستاها

 منااابع روسااتاییان از بساایاری محلاای، نهادهااای و مشااارکت

 ةروانا پایادار معیشت کسب برای و کرده رها را خود کشاورزی

 باه. (45. ص ،1368 جیمز، و گریفین) اندشده شهرها حواشی

 باه عماومی توجاه دشوار شرایط این از رهایی که رسدمی نظر

 در پاذیرانعطاف و محورانسان ایتوسعه»ه مثاب به پایدار ةتوسع

 در دولتایغیر و دولتای عوامل همیاری و کاریهم و «روستاها

 و صااولا اجاارای منظااور بااه روسااتایی جوامااع مااردم کنااار

 جواماع در پایادار ةتوساع هاایشاخص از برخاسته رهایراهکا

-اولویات ،ترتیاب یانه ابا. کندمی طلب را کشورمان روستایی

-روش و فناون از استفاده و روستایی ةتوسع راهبردهای بندی

-بهیناه تعیین و راهبردها این ارزیابی و گیریاندازه علمی های

 در .دارد ضاارورت روسااتایی جوامااع ةتوسااع در راهباارد تاارین

 اهمیات روساتایی پایادار ةتوساع به راهبردی نگاهی ،حقیقت

 راهبردهای تدوین. دارد روستایی ةتوسع ریزیبرنامه در ایویژه

 سازدمی میسر را هابرنامه کنترل و پایدار ةتوسع امکان توسعه،

 (.43. ص ،1992 ،2باتلر)
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 بساترهای لحاا  از ،ایاران خشاک ناواحی ،میاان این در

 پایاادار توسااعة مساایر در را دوچناادانی مشااکالت جغرافیااایی

 آب منابع کمبود و سالیخشک زیرا ؛است کرده ایجاد روستایی

 مواجاه بازر  چالشای باا را کشااورزی توسعة مناطق، این در

 اقتصااد مهام بخاش ایان رکاود در پدیاده، این. است ساخته

 روساتایی پایدار ةتوسع هایشاخص نزلت نهایت در و روستایی

 جملاه از اصافهان، اساتان غارب شمال ةناحی. است بوده مؤثر

 یناواح باارز ویژگای با که است ایران در جغرافیایی هایکانون

 مکمال عناوان به را اقتصادی منبع یک ایجاد ورتضر خشک،

 از یکای عناوان باه منطقاه ایان. اسات کرده مطرح رزیکشاو

 و طبیعای مختلاف عوامل دلیل به روستایی ناپایداری مصادیق

 شااامل هاااآن تاارینمهاام کااه اساات مشااکالتی دارای انسااانی

 هاایقابلیات وجود با منطقه روستایی حینوا نسبی محرومیت

 در شادید آبایکم خصوصبه و اقلیمی نوسانات طی،محی باالی

 و اقتصااادی ساااختار در آن منفاای تبعااات و اخیاار هااایسااال

 کمبااود و منطقااه نجااوا ساانی ساااختار منطقااه، اجتماااعی

 ساط  ،تنازل نهایات در و هااآن بارای مولد اشتغال بسترهای

 باه پاژوهش ایان ،اینبناابر. اسات یانیروساتا زندگی کیفیت

 ةتوساع بهیناة راهبارد کاه ساؤال ایان باه گوییپاسخ منظور

 صورت چیست؟ اصفهان استان غرب شمال ةناحی در روستایی

 بهتارین هام دارپایا ةتوساع راساتای در بتاوان تا است گرفته

 ساایر بنادیولویاتا باا هام و کارد شناسایی را توسعه راهبرد

 را ناحیااه در روسااتایی پایاادار ةتوسااع ریاازیبرنامااه راهبردهااا

 .کرد تسهیل

 تحقیق نظری پیشینة. 2. 1

 نتیجااه ایاان بااه ،(1993) 3ماساارا و آلتیااری پژوهشاای در

 التین آمریکای روستاهای در جامع یرتغی یک برای که رسیدند

 مناابع از حفاظات فقار، کاهش محلی، جوامع مندسازیتوان و

 تاروی  و مناساب غاذایی ماواد عرضاة امنیات مینتأ ،طبیعی

 پایادار ةتوساع باه یاابیدست کالم یک در و غذایی خودکفایی

 آن طریق از تا شود گرفته کار به باال به پایین از استراتژی باید

 .شود کم حدودی تا منطقه در موجود کالن و خرد مشکالت

 بارای جاامع ریزیبرنامه در ،(2007) 4چاکرابورتی و کناپ

 تکیاه باا که یافتند دست نتیجه این به روستایی، پایدار ةتوسع

 از حمایات قاوانین اراضی، کاربری برای راهبردی هایبرنامه بر

 ها،مادرشاهر رشد مدیریت مالیات، به مربوط قوانین کشاورزان،

 اقتصاادی رشاد مادیریت ،یتنها در و کوچک هایشهر ةتوسع

 .آورد وجود به را روستایی پایدار ةتوسع وانتمی روستا

 بررساای باه ،(2010) 5ماالین و پاشااکارنیس پژوهشای در

 پایادار ةتوساع بارای ریضارو ابزار یک عنوان به زمین تثبیت

 نددرسی نتیجه این به و اندپرداخته لیتوانی در روستایی مناطق

 و کشااورزی محصاوالت تولید بهبود به منجر زمین تثبیت که

 حقاوق از حفاظات بارای قاوانین و مالیااتی سیاسات اشتغال،

 و محیطای -زیسات مالحظاات ارچوبهاچ در زماین مالکیت

 . شودمی پایداری

 در روسااتایی گااریگردش نقااش ،(2013) 6 زنااد و نااوری

 بررسی را کرمانشاه استان روستاهای در روستایی پایدار ةتوسع

 فرهنگی گریگردش به توجه که رسیدند نتیجه این به و کرده

 پایادار ةتوساع ةدربار بحث و کرمانشاه روستاهای در طبیعی و

 .شودمی منطقه  سط در توسعه به منجر یروستای

 روساتایی گاریگردش سیاست تأثیر (2014) 7لی و وان 

 ایان. انادکارده بررسای را جناوبی ةکر درآمد در غیرکشاورزی

 روی بار ارزیاابی و سانجش قابل هایشاخص طریق از حقیقت

 کشاورزی از غیر هاییراه از درآمدشان که روستایی رهایخانوا

 نشان آمدهدستبه ةنتیج. است گرفته صورت ،آید می دست به

 طاولی و مقطعای دیادگاه دو از اجرایی هایبرنامه که دهدمی

 اجرایای هااماهبرنا این که زمانی در و است شده ارزیابی مثبت

 انساانی نیاروی نباود و داخلی رقابت عدم دلیل به بودند نشده

 زیاادی تمشاکال باا درآماد کساب در غیرکشااورز روستاییان

 .بودند مواجه

 اتخاا  در محلی شرایط نقش دربارة (2015) 8پیر و زاسادا

 پاژوهش آلماان برانادنبور  در روساتایی ةتوسع هایسیاست

 و مرتاع ةگساترد مدیریت که دندیرس نتیجه این به و اندکرده

 از قتصاادیا و اجتمااعی عوامل دیگر و ارزشمند هایگاهزیست

 اتخاا  بارای اصالی عوامل گریگردش و روستاها احیای جمله

 .هستند روستایی ةتوسع هایسیاست

 (2015) 9ریپااا و لئااون پلوروسااو، ،گوباااتونی پژوهشاای در

 باه ضاروری نیازپیش یک را ایتالیا مرکز در سنتی هایفعالیت

 . کنندمی بیان روستایی پایدار ةعتوس اساسی استراتژی عنوان

 تأکیاد با روستایی پایدار ةتوسع بررسی به (1386) اصالنلو

 نتای . پرداخت خدابنده کرسف دهستان در کشاورزی بخش بر

بهاره جمعیت بین تعادل عدم به توجه با دهدمی نشان تحقیق
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 حاذف) آن باه مرتبط مسالل و موجود منابع و کشاورزی بردار

-باال ،(شیمیایی کودهای و سموم از حد از بیش ةاستفاد آیش،

 ساط  باودنپایین خارجی، هاینهاده به بستگیوا میزان بودن

 اراضای کشااورزی کارشناسان با ارتباط عدم و کشاورزان سواد

 ناپایاداری موجاب و اسات گرفتاه قارار فشاار تحت کشاورزی

 .است شده العهمط مورد ةمنطق کشاورزی

 ییشناسااا ضاامن ایمطالعااه در (1386) آراناای خیرخااواه

 و اجتمااعی و اقتصاادی محیطی، مختلف هایتوان و هافرصت

 در پایاادار توسااعة راه ساار باار موجااود موانااع و مشااکالت نیااز

 زمینااة در را راهکارهااایی ،کاشااان قمصاار بخااش روسااتاهای

. اسات کارده ارالاه کوهستانی مناطق در روستالی پایدارتوسعة

 اجتمااعی -اقتصاادی مشاکالت کاه دهادمای نشان آن نتای 

 ساط  بودنینیپاا شاغلی، هاایفرصات کمباود مانند ؛منطقه

 سایر و مهاجرفرستی زندگی، سط  بودنپایین بیکاری، درآمد،

 از ناکاافی و نامناساب بارداریبهره از ناشی شده،مطرح مسالل

  .است منطقه محیطی و طبیعی منابع

 در پایادار کشااورزی تاأثیر بررسای به (1393) کشاورزی

 کاه گیردمی نتیجه گونهاین و پردازدمی روستایی پایدار توسعة

 از اساتفاده و هانهاده به دسترسی کشاورزی، ادوات کارگیریبه

 پایدار کشاورزی ایجاد به منجر کشاورزی در بذر و حیوانی کود

-مای ارمغاان به را روستایی پایدار توسعة ،نهایت در و شودمی

 .آورد

 تحقیق شناسیروش. 2

 هادف، براسااس و تحلیلای -توصایفی نوع از پژوهش این

 -اسانادی هایروش از اطالعات گردآوری برای .است کاربردی

 پاژوهش ایان در. اسات شاده استفاده پیمایش و ایخانهکتاب

 هاایویژگای بار منطباق پایدار توسعة راهبردهای تعیین برای

 اساتفاده دلفای تکنیاک از اصافهان استان غرب شمال منطقة

 موجاب بتوانناد کاه دارند وجود متنوعی راهبردهای قطعاً. شد

 باا ولای ؛شاوند اصافهان غارب شمال روستاهای پایدار توسعة

-بهیناه اصل طبق ،همچنین و منابع و امکانات کمبود به توجه

 کاه شاود دنباال راهباردی اسات الزم منابع، از استفاده ترین

 داشاته مناابع و هاامحادودیت باه توجه با را ییآکار بیشترین

 ،اسااس ایان بار. بپوشااند عمال جامة را پایدار توسعة و باشد

 راهبارد به رسیدن جهت مطمئن راهی عنوان به دلفی تکنیک

 براساااس انلیسااتپ 30 دتعاادا، رو ایاان از. شااد تخااابنا برتاار

 انتخاب قضاوتی هدفمند روش با خاص شرایط طبق و تخصص

 شد انتخاب بهتر راهبرد 10 راهبرد 18 از مرحله این در .شدند

 .است شده اشاره هاآن به (1) جدول در که

 

 روستاها پایدار توسعة راهبردهای -1 جدول

 1395 دلفی، تکنیک نهایی یخروج از پژوهش هاییافته: مأخذ
 راهبرد ردیف راهبرد ردبف

 (فیزیولوژیکی -مکانیکی) سبز انقالب راهبرد 6 سازیصنعتی راهبرد 1

 روستایی هایزیرساخت بهبود و توسعه راهبرد 7 جمعیتی بازسازی و تولیدی مراکز راهبرد 2

 توریسم توسعة ریزیبرنامه راهبرد 8 مردمی مشارکت راهبرد 3

 (تعاونی) متمرکز ریزیبرنامه راهبرد 9 شهری -روستایی ةتوسع راهبرد 4

 جانبههمه و فراگیر توسعة راهبرد 10 گرایی منطقه زیست راهبرد 5

   

 و کارشناساان نظار از زیرمعیارهاا و معیارهاا تعیاین برای

 ایان بارای. شاد گرفتاه بهره دلفی تکنیک قالب در و خبرگان

 توساعة بهینة راهبرد سنجش هایشاخص راند سه طی منظور

 ةدسات چهاار در اصافهان اساتان غرب شمال روستاهای پایدار

 ،(معیاار زیار 5 دارای) اجتماعی ،(زیرمعیار 6 دارای) اقتصادی

 4 دارای) محیطی-زیست ،(زیرمعیار 4 دارای) فضایی -کالبدی

 (. 2 جدول) شدند انتخاب( زیرمعیار

 و معیارهااا از یااک هاار نساابی اهمیاات ساانجش باارای

 کادام هر اهمیت و شده استفاده زوجی مقایسات از زیرمعیارها

 .شد معین هاشاخص از
 

 اصفهان غرب شمال روستاهای پایدار توسعة بهینة راهبرد سنجش هایشاخص -2 جدول
 1395 دلفی، تکنیک نهایی خروجی از پژوهش هاییافته :مأخذ
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 توضیحات  تأثیر جهت خصشا (رویکرد) ابعاد

ی
صاد
اقت

 

 - طرح سازیپیاده هزینة
 سوهم گامی واقع در خوداتکایی مندسازیتوان

 ،همچنین. است روستاها در مقاومتی اقتصاد با

 انپنه هایهزینه پایدار توسعة اصل به توجه با

 که شودمی هاییهزینه شامل محیطیزیست

 .دکنیم چالش دچار را آینده در منابع پایداری

 - سرمایه برگشت زمان مدت

 + ثروت تولید میزان

 + روستاها خوداتکایی توانمندسازی

 + مدتبلند به مدتکوتاه درآمد

 - محیطیزیست پنهان هایهزینه

عی
تما
اج

 

 زنان را روستاییان انسانی نیروی از نیمی تقریباً + جامعه پایین هایدهک بر تأثیر

 گذشته در زنان و دهندمی تشکیل روستایی

. ند داشته روستاها اقتصاد در بسزایی سهم

 مشارکتشان سهم درنظرگرفتن بنابراین،

  .دکنمی ضروری

 + جامعه طبقاتی تضاد کاهش بر تأثیر

 + جدید هایشغل ایجاد گسترة

 + روستاییان مشارکت گسترة

 + زنان اقتصادی نقش

ی
بد
کال

 -
ی
ضای
ف

 

 - زیربنایی جهیزاتت تأسیسات
 مالی، و ایبودجه هایمحدودیت به توجه با

 نیاز مورد تجهبزات تأسیسات قبلی وجود

 .دکنمی مهم راهبرد سازیپیاده

 + روستاها پوشش میزان

 - پراکندگی از پذیریتأثیر

 - وسعت از پذیریتأثیر

ت
یس
ز

 -
طی
حی
م

 

 + منطقه استعداد با انطباق

 مسالل آن محور و پایدار ةتوسع ارکان از یکی

 .است منابع پایداری خصوصهب محیطیزیست

 - ناپذیرتجدید منابع از استفاده

 - طبیعی محیط بر تغییرات میزان

 - محیط آلودگی میزان

 

 در( شااخص 18) یادشاده هایشاخص براساس ،نهایت در

 روش از گیاریبهاره باا پیشانهادی راهبارد 10 پاژوهش، این

 مساالل حال بارای پرومتیاه تکنیک. شدند بندیرتبه متیپرو

 :است مناسب ساختار این با شاخصهدچن

 j هاایشااخص از یاک هار باه jP ترجی  تابع نخست گام

 محاسابه زو  هر برای  jP(a,b) مقدار. شودمی داده اختصاص

 تاابع نوع شش. است متغیر یک و صفر بین مقدار این. شودمی

 یعنای ؛5 ناوع تارجی  از مقالاه ایان رد که دارد وجود ترجی 

  .شد استفاده تفاوتیبی ناحیة با شکل v معیار

(1) 

 روی a گزینة هر ایبر π(a,b) کلی اولویت میزان دوم، گام

 . شودمی محاسبه b گزینة

(a,b)                       )2( 

( ) 

 a گزیناة اولویات درجاة دةدهنانشاان π(a,b): ساوم گام

 کلای تارجی  قادرت محاسابة بارای. است b گزینة به نسبت

 رابطاة از اساتفاده با خروجی جریان ها،گزینه سایر بر a گزینة

 :شودمی محاسبه زیر

(3       )                 

 اساتفاده باا شود،می نامیده ورودی جریان که سایر ترجی 

 :شد محاسبه زیر رابطة از سایرگزینه بر هاگزینه a از

(4)                        

 φ+ (a)وφ –(a) جریاان دو جداگاناة بررسای و داشاتن با

را برای هر گزینه باا اساتفاده  بندیرتبه خالص جریان توانمی

 (.2004 ،10 برانز و اسمت ،فیگورا) کرد محاسبه زیر رابطةاز 

(5  )                    

 زنادگی، کیفیات بر تأثیرگذار هایشاخص دهیوزن جهت

 باا شااخص هار یازا باه را پرومتای تکنیاک مااتریس عناصر

 :کنیممی نرمالیزه زیر شکل به ساعتی نرم از استفاده

(6)                                 

 ام j شااخص یازا باه شاده،نرماالیزه صامیمت ماتریس در

 :شودمی محاسبه زیر صورت به ،(jE)آنتروپی

(7      )           
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 محاسابة جهت ،همچنین. استk=1/Ln(m) که طوری به

 :شد محاسبه زیر صورت به اطمینان

(8        )                              

 متصامی معیارهای وزن( jd) مقادیر از دهاستفا با نهایت در

 :شد تعیین زیر شکل به

 (9           )                             

 تحقیق جغرافیایی قلمرو. 1. 2
 غارب شمال ناحیة روستاهای بررسی دنبال به پژوهش این

 و نطناز کاشاان، شهرساتان روساتاهای شامل) اصفهان استان

 دلیاال بااه امااا اساات؛ روسااتا 104 تعااداد بااا( بیاادگل و آران

 اطالعات کسب امکان مخاطب باالی حجم و منطقه گستردگی

 جامعااه کاال از ،بناابراین. نبااود ممکاان روساتاها ایاان تماام از

 نیز نمونه انتخابی حجم. شدند انتخاب نمونه صورت به تعدادی

 شاد انتخااب روستا 20 محقق شخصی تخمین روش مبنای بر

 قابلیات کاه اسات جاوامعی در نموناه حجم رمقدا حداقل که

 از همچناین،. (136 .ص ،1393 نیاا،حااف ) دارند بندیطبقه

 گیارینموناه براساس خوشه هر در ایخوشه گیرینمونه روش

 از نمونه روستاهای تعداد انتخاب و تعیین جهت ساده تصادفی

 این از استفاده. است شده تفادهاس آماری جامعة روستاهای کل

 روستاها بندیخوشه امکان که است مطلوب جهت این از روش

 باه ؛داشات وجاود شهرساتانی تقسایمات هایویژگی براساس

 موقعیات ساه در را روساتاها توانمی ناحیه این در که ایگونه

 در. کارد بندیخوشاه دشاتی و کویری کوهستانی، جغرافیایی

 توزیاع کاه آماد عمال باه دقات نهایت روستا 20 این انتخاب

 نظار و باشاد احتماالی البتاه و متناوع پراکناده، بسیار مکانی

 دخالات آن در خاصای هاایویژگی یا معیارها مبنای بر محقق

 .اندشده بیان (3) جدول در روستاها این. باشد نداشته

 

 همطالع مورد روستاهای جمعیت و نام -3 جدول
 جمعیت شهرستان نام بخش نام روستا نام ردیف

 1513 بیدگل و آران دشت سفید کویر آباد علی 1

 2387 بیدگل و آران سفیددشت یزدل 2

 1647 کاشان مرکزی سن سن 3

 935 کاشان مرکزی شیرین آب 4

 208 کاشان نیاسر آباد غیاث 5

 265 کاشان نیاسر باریکرسف 6

 2142 کاشان نیاسر نشل  7

 462 کاشان نیاسر کله 8

 292 کاشان مرکزی دره 9

 165 کاشان قمصر قزاآن 10

 407 کاشان قمصر قهرود 11

 1559 کاشان برزک ویدو  12

 1049 کاشان برزک ویدوجا 13

 2037 کاشان مرکزی جوشقان 14

 294 نطنز برزرود ابیانه 15

 60 نطنز برزرود یارند 16

 197 نطنز برزرود هنجن 17

 364 نطنز کرکس اوره 18

 316 نطنز برزرود چیمه 19

 623 نطنز خالدآباد آباد متین 20

 
 

 

 

 



 نظری مبانی. 3

 کلای گاروه سه در روستایی توسعة یو الگوها هااستراتژی

 رادیکاال و طلباناهاصاالح تکنوکراتیاک، :شاوندمی بندیدسته

 هاگروه ین(. در هر کدام از ا58 .ص ،1386 یمی،و ابراه یپاپل)

 (4)جادول که در  دارد وجود متعددی راهبردهای و رویکردها

 .است شده اشاره هابه آن
 

 روستایی توسعة راهبردهای و رویکردها الگوها، -4 جدول
 راهبردها رویکردها روستایی عةتوس اصلی الگوهای

 بازارمحور و رانهساالفن وهایالگ

 نوسازی رویکرد

 رشد رویکرد

 بازارآزاد رویکرد

 سازییصنعت دراهبر

 ایمنطقه رشد مراکز یزیربرنامه راهبرد

 رادیکال الگوی
 یستیماتو و یالیستیسوس هایرویکرد

 ینیستیفم رویکرد

 منابع مجدد یعتوز راهبرد

 اجباری اسکان راهبرد

 زنان مندسازیتوان

 یتعاون رکز،متم یزیربرنامه

 جمعیتی مراکز بازسازی و تولیدی مراکز راهبرد

 گرااصالح الگوی

 یاساس یازهاین رویکرد

 محور()عاملیمشارکت رویکرد

 یافتو ره ییروستا یدارپا ةتوسع رویکرد

 فالو

 عمران بردراه

  (IRP)جانبهو همه یرفراگ ةتوسع راهبرد

 ییروستا ،ایمنطقه ةتوسع راهبرد

 یجوامع محل ةتوسع راهبرد

 یمشارکت ةراهبرد توسع

 ییگرایستمنطقهز راهبرد

 (ی)جماعتمحور یاجتماع ةتوسع راهبرد

 نیتاگروپل راهبرد

 یزیولوژیکیف -یکیمکان سبز انقالب راهبرد

 

اسات  پایادار توساعةپاژوهش  یانا یکردکه رو جاییآن از

 .استاز آن الزم  یمختصر ی توض

 که است کرده تعریف ایسعهپایدار را تو ةتوسع11نآل رابرت

 بهساازی و بهباود و انساانی نیازهاای مستمر ارضای آن هدف

 عربشااهی،سالطانی ) اسات جامعاه در هاانسان زندگی کیفیت

 کاه دانست ایتوسعه فرآیند توانی(. آن را م158 .ص ،1383

 محیطاای،زیساات نظاار از پربااازده، و پویااا اقتصااادی نظاار از

-فان نظر از و قبول قابلاز نظر اجتماعی، عادالنه و  غیرمخرب

(. 3 .ص ،1384 آباادی،خااتون) باشد مطلوب و متناسب آوری

 متعادل، و رشد به رو اقتصادی توسعةرا  پایدار توسعة بنابراین،

 محیطایزیست پایداری و اجتماعی مساوات و برابری گسترش

 از پایادار توسعة .(9 .ص ،1381مولدان، ) دانندیم هم کنار در

 و رفااه باه یاابیدسات بارای مباحاث کارآمدترین و ترینمهم

 بارای مناابع ماندگاری و حف  به توجه با بشر زندگی پیشرفت

 یاک در بایاد پایادار توساعةآینده اسات. اساتراتژی  هاینسل

 و فکاری زیربناهای به توجه با و ریزیبرنامه مشخص ارچوبهچ

 و نکشااند بیراهاه باه را دنیاا و بشار تاا گیرد انجام مناسب ابزار

 تاریناز اتالف زمان و سرمایه جلوگیری کناد. از مهام ،همچنین

 در اینظریاه ارچوبهاچ یک ایجاد برای زیربناییعوامل اصلی و 

 انساان به توجه ی،یستارو پایدار توسعة خصوصبه پایدار، توسعة

 (.77 .ص ،1384پاداریامچی، ) اوست فکری و فرهنگی مبانی و
 یادارپا توساعةتوجه به  ها،ریزیبرنامه از بسیاری در امروزه

الزم بارای موفقیات  شارطپایش پان . اسات الزامی ییروستا

 عبارتند از:  ییروستا پایدار توسعة

 .آموزش به فرآیندی نگرش (الف

 .مردم به دادناولویت (ب

 .هاآن منابع و افراد حقوق حف  و قانون امنیت، ( 

 .خوداتکالی طریق از پایداری (د

 در آن تاداوم و تعهاد اساتعدادها، درآوردنفعلیاتبه (ه

هادف  تارینمهام پاس (.27 .ص ،1384 ادقی،ص) مجریان

 زیسات قابال از باود خواهاد عباارت ییروستا ارپاید توسعة

 باا آیناده و فعلای هااینسال برای زندگی هایعرصه کردن

 محیطای انسانی روابط مداوم توسعةخاص بر بهبود و  کیدأت

 (.1 .ص ،1383طالشی، )

 تحقیق هاییافته. 4
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 19 ،انادشاده بررسای پاژوهش درایان کاه ییهااشاخص

 اجتمااعی، اقتصاادی، موقعیات دساتة 4 در کاه است اخصش

 بارای. انادشاده بنادیگاروه محیطیزیسات فضایی، -کالبدی

 از زیرمعیارهاا و معیارهاا از یاک هار نسابی اهمیات سنجش

 بین از (5) جدول براساس. است شده استفاده زوجی مقایسات

 معیاار و ارزش بااالترین محیطیزیست معیار ،اصلی معیارهای

 .داشتند را امتیاز کمترین اجتماعی

 

 بررسی مورد معیارهای مقایسة -5 جدول

 1395 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 وزن Ec So S-S En معیارها

 1 26/1 2/1 *R02/1 274/0 (Ec) اقتصادی

 R26/1 1 R 11/1  R 18/1  219/0 (So) اجتماعی

 R 20/1 11/1 1 R 26/1  230/0 (Ss) فضایی-کالبدی

 02/1 18/1 26/1 1 276/0 (En) زیستمحیطی

 00146/0:  ناسازگاری نرخ

 .هاستآن بودن معکوس معنای به اندآمده R با که اعدادی هاجدول تمام در* 
 

 زیرمعیارها دو به دو مقایسة. 1. 4
 دارای خاود درون در بررسای مورد زیرمعیارهای از یک هر

 باه نظر مورد معیار به باتوجه باید که هستند زیرمعیار تعدادی

 (6) جادول در. شاوند وارزیاابی مقایسه هم با دو به دو صورت

 شناساایی منظاور به بررسی مورد معیارهای به دهیوزن نحوة

 مشاخص اصافهان اساتان غارب شمال منطقة در برتر راهبرد

( Ec) اقتصاادی عیارهاایزیرم دوی دوبه مقایسة با. است شده

 از کاه شاد مشخص AHP تکنیک قالب در کارشناسان توسط

 وزن باا طارح ساازیپیاده هزینة زیرمعیار زیرمعیارها، این بین

 درآماد معیااررزی ،همچنین .است ارزش باالترین دارای 198/0

 آخار رتباة دارای 125/0 وزن با بلندمدت به نسبت مدتکوتاه

 .است هگرو این زیرمعیارهای بین
 

 (Ec) اقتصادی زیرمعیارهای زوجی مقایسات -6 جدول
 1395 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 وزن 1Ec 2Ec 3Ec 4Ec 5Ec 6Ec زیرمعیارها

 1 34/1  1/1 22/1 26/1 09/1 193/0 (1Ec) طرح سازیپیاده هزینة

 R 34/1  1 R 28/1  1/1 24/1 01/1 160/0 (2Ec) سرمایه برگشت زمان مدت

 R 10/1 28/1 1 22/1 36/1 01/1 185/0 (3Ec) ثروت تولید میزان

 R 22/1  R 10/1  R 22/1  1 15/1 R 03/1  155/0 (4Ec) خوداتکایی مندسازیتوان

 R 26/1  R 24/1  R 36/1  R 15/1  1 R 19/1 139/0 (5Ec) بلندمدت به مدتکوتاه درآمد

 R 09/1  R 01/1  R 01/1  03/1 19/1 1 168/0 (6Ec) محیطیزیست پنهان هایهزینه

 001/0: ناسازگاری نرخ
  
 

 

 آورده زیرمعیارهاا ساایر برای منظورشده هایوزن درادامه 

 :است شده

 آورده اجتمااعی زیرمعیارهای دهیوزننحوة (7) جدول در

 قالب در کارشناسان نظر به توجه با زوجی مقایسات. است شده

 هایشغل ایجاد و گسترش زیرمعیار که شده انجام AHP مدل

 نقاش زیرمعیاار و امتیااز بااالترین دارای 270/0 وزن با جدید

 .است امتیاز کمترین دارای 119/0 وزن با زنان اقتصادی
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 (So) اجتماعی زیرمعیارهای زوجی مقایسات -7 جدول
 1395 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 وزن 1So 2So 3So 4So 5So زیرمعیارها

 1 R 09/1  R 32/1  43/1  63/1 211/0 (1So) جامعه پایین هایدهک بر  تأثیر

 09/1 1 R 17/1  51/1 37/1 220/0 (2So) جامعه طبقاتی تضاد کاهش بر تأثیر

 32/1 17/1  1 93/1 75/1 268/0 (3So) جدید هایشغل ایجاد گسترة

 R 43/1  R 51/1  R1.93 1 07/2 172/0 (4So) روستاییان مشارکت گسترة

 R 63/1  R 37/1  R 75/1  R 07/1  1 0.129 (So 5) زنان اقتصادی نقش

 0013/0:  ناسازگاری نرخ

 

 باا فضاایی -کالبادی زیرمعیارهاای زوجای مقایسات در

 افازارونارم و AHPمادل قالاب در کارشناسان نظر از استفاده

 و تأسیسااات زیرمعیااار کااه شااد مشااخص چااویس اکسااپرت

 دارنااد را ارزش باااالترین 280/0 وزن بااا زیربنااایی یاازاتتجه

 .(8 جدول)

 

 (Ss) فضایی -کالبدی زیرمعیارهای زوجی مقایسات -8 جدول
 1395 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 وزن 1Ss 2Ss 3Ss 4Ss زیرمعیارها

 1 09/1 29/1 15/1  281/0 (1Ss) زیربنایی تجهیزات و تأسیسات

 R 09/1  1 08/1  16/1 257/0 (2Ss) روستاها پوشش میزان

 R 29/1  R 08/1  1 22/1  241/0 (3Ss) پراکندگی از پذیریتأثیر

 R 15/1  R 16/1  R 22/1  1 221/0 (4Ss) وسعت از پذیریتأثیر

 00301/0: ناسازگاری نرخ

 

 زوجااای یسااااتمقا در (9) جااادول مطاااابق ،همچناااین

  .شد مشخص محیطی -زیست زیرمعیارهای

 باالترین دارای 310/0 وزن با منطقه استعداد با انطباق که

 .است ارزش
 

 (En) محیطی -زیست زیرمعیارهای زوجی مقایسات -9 جدول
 1395 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 وزن 1En 2 En 3 En 4 En زیرمعیارها

 1 54/1  19/1  44/1  314/0 (1En) منطقه استعداد با انطباق

 R 54/1  1 R 23/1  R 19/1  201/0 (En 2) تجدیدناپذیر منابع از استفاده

 R 19/1  23/1  1 07/1  253/0 (En 3) طبیعی محیط بر تغییرات میزان

 R 44/1  19/1  R 07/1   1 231/0 (En 4) محیط آلودگی میزان

 000134/0:  ناسازگاری نرخ
 

 
 

 زیرمعیارها نهایی زنو کسب. 2. 4
 مربوط زیرمعیارهای و معیارها هایوزن ،در آخرین مرحله 

 از یاک هار نهاایی وزن تاا شاودمای ضرب هم در معیار هر به

 (10جدول ).آید دست هزیرمعیارها ب

 روساتاهای پایادار توساعة بهینة راهبرد انتخاب. 3. 4

  اصفهان غرب شمال
 ایاان در( شاااخص 18) یادشااده هااایشاااخص براساااس

 پرومتای روش از گیاریبهره با پیشنهادی راهبرد 10 پژوهش،

 معیارهاا مقیااس گسترش با روش این شروع. شدند بندیرتبه
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 گزیناة یاک به نسبت گزینه یک ارجحیت شدت سنجش برای

 تاا 0مقیاس یک به هاگزینه برای حصول سطوح تبدیل با دیگر

 آغااز( اسات بهتارین معرف 1 و بدترین فمعر 0 آن در که) 1

 .شودمی

 هایشاخص از یک هر اهمیت و وزن آوردندستبه از پس

( مراتبایسلسله تحلیل فرآیند روش با) پژوهش در موردبررسی

 عاادی ارجحیات تاابع از اساتفاده نیاز و هااداده آوریجمع و

 مثبت هایجریان ابتدا پرومتی ویژوال افزارنرم در( 10 جدول)

 شاده داده نماایش (11) جادول در کاه شاد محاسبه منفی و

 باه خاالص جریاان هااآن محاسابة طریق از آن از پس و است

 .شد معین راهبردها رتبة نهایت در و آمد دست

 

 زیرمعیارها نهایی وزن -10 جدول

 1395 پژوهش، هاییافته: مأخذ
 نهایی وزن زیرمعیار وزن شاخص معیار وزن ابعاد

ی
صاد
اقت

 

27
4

/0 

  0528/0 193/0 طرح سازیپیاده هزینة

 0438/0 160/0 سرمایه برگشت زمان مدت

 0506/0 185/0 ثروت تولید میزان

  0424/0 155/0  خوداتکایی مندسازیتوان

 0380/0 139/0 بلندمدت به مدتکوتاه درآمد

 0460/0 168/0 محیطیزیست پنهان هایینههز

عی
تما
اج

 

21
9

/0 

 0462/0 211/0 جامعه پایین هایدهک بر تأثیر

 0481/0 220/0 جامعه طبقاتی تضاد کاهش بر تأثیر

  0586/0 268/0 جدید هایشغل ایجاد گسترة

  0376/0 172/0 روستاییان مشارکت گسترة

  0282/0 129/0 زنان مشارکت گسترة

ی
بد
کال

 -
ی
ضای
ف

 

23
0

/0 

  0646/0 281/0 زیربنایی تجهیزات تأسیسات

  0591/0 257/0 روستاها پوشش میزان

  0554/0 241/0 پراکندگی از پذیریتأثیر

  0508/0 221/0 وسعت از پذیریتأثیر

ت
یس
ز

 -
طی
حی
م

 

27
6

/0 

  0866/0 314/0 منطقه استعداد با انطباق

  0554/0 201/0 یدناپذیرتجد منابع از استفاده

  0698/0 253/0 طبیعی محیط بر تغییرات میزان

  0637/0 231/0 محیط آلودگی میزان
 

 راهبردها منفی و مثبت هایرتبه جریان -11 جدول

 1395 پژوهش، هاییافته: مأخذ

   راهبرد ردیف   راهبرد ردیف
 8500/0 0750/0 (تعاونی) متمرکز ریزیبرنامه راهبرد 6 1540/0 8125/0 مردمی مشارکت راهبرد 1

 1625/0 7923/0 سازیصنعتی راهبرد 7 2750/0 7125/0 شهری-روستایی توسعة راهبرد 2

3 
-زیرساخت بهبود و توسعه راهبرد

 روستایی های
 1125/0 8750/0 توریسم توسعة ریزیبرنامه راهبرد 8 3625/0 6134/0

 4500/0 5125/0 گرایی منطقه زیست راهبرد 9 6750/0 3251/0 نبهجاهمه و فراگیر توسعة راهبرد 4

5 
 بازسازی و تولیدی مراکز راهبرد

 جمعیتی
2048/0 7998/0 10 

 -مکانیکی) سبز انقالب راهبرد

 (فیزیولوژیکی
5044/0 4625/0 
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 () خالص جریان اساس بر راهبردها نهایی بندیرتبه -12 جدول
 1395 پژوهش، هاییافته: مأخذ

 رتبه ()خالص جریان راهبرد رتبه ()خالص جریان راهبرد

 6 0625/0 گراییقهمنط زیست راهبرد 1 7625/0 توریسم توسعة ریزیبرنامه راهبرد

 2 6585/0 مردمی مشارکت راهبرد
-مکانیکی) سبز انقالب راهبرد

 (فیزیولوژیکی
0419/0 7 

 8 -3499/0 جانبه همه و فراگیر توسعة راهبرد 3 6298/0 سازیصنعتی راهبرد

 4 4375/0 شهری-روستایی توسعة راهبرد
 بازسازی و تولیدی مراکز راهبرد

 جمعیتی
5950/0- 9 

-زیرساخت بهبود و توسعه راهبرد

 روستایی های
 10 -7750/0 (تعاونی) متمرکز ریزیبرنامه راهبرد 5 2509/0

 

 جریاان به توجه با را راهبردها نهایی هایرتبه (12) جدول

 مالحظاه کاه گوناههمان. دهادمای نشان()بندیرتبه خالص

 تکنیااک قالااب در شاادهامانجاا محاساابات براساااس شااود،ماای

 پاس و برتر راهبرد توریسم توسعة ریزیبرنامه راهبرد ،پرومتی

 .است یمردم مشارکت راهبرد آن از

  گیرینتیجهبحث و . 5

-مای پاژوهش این در گرفتهصورت هایبررسی به توجه با

 شااخص ،شادهبررسای هاایشااخص باین از که دریافت وانت

 و تأسیسااات شاااخص طبیعاای، محاایط باار تغییاارات میاازان

 منطقاه اساتعداد باا انطبااق شااخص نیز و زیربنایی تجهیزات

 معناا ینه اب ؛دارند مطالعه مورد منطقه در را اهمیت بیشترین

 منطقاه ایان بارای روساتایی توسعة ریزیبرنامه نوع هر در که

 طای ،حقیقات در. بگیرند قرار اولویت در شاخص سه این باید

 اصافهان اساتان غارب شامال ناحیاة شادهانجاام هایبررسی

 روساتایی وضاعیت بهباود و توسعه جهت فراوانی هایپتانسیل

 در مهام گاامی تاوانمی هاویتاول این درنظرداشتن با که دارد

 ،دیگار ساوی از. برداشات آن روساتایی پایادار توسعة راستای

 انتخاابی راهبردهاای باه توجاه باا و هاشاخص همین براساس

 توسعة ریزیبرنامه راهبرد که شد معلوم نهایت در ،کارشناسان

 در را رتباه بااالترین ،مردمای مشاارکت راهبارد نیز و توریسم

 ؛انادکارده کسب روستایی توسعة استراتژی ینتربهینه انتخاب

 ،توساعه راهبرد بهترین مطالعه مورد منطقة در که معنا ینه اب

 توساعة هایزیرساخت کردنفراهم و گریگردش اصل به توجه

-مای بومی مردم مشارکت از گیریبهره که آن ضمن ؛است آن

 ی نتاا .آورد فاراهم را ناحیه روستایی پایدار توسعة تحقق تواند

 و زاسااد لی، و وان  زند، و نوری نتای  با راستاهم پژوهش این

 بارخالف و اسات آرانای و خیرخاواه نتاای  با موازی نیز و پیر

 را منطقاه پایدار توسعة گوباتونی و کشاوزی اصالنلو، تحقیقات

 و داناادنماای کشاااورزی دادن قاارار توجااه مرکااز و اولویاات در

 رسایدن در منطقاه استعداد و توان آمدهدستهب نتای  براساس

 توریسام ریزیبرنامه توسعة استراتژی طریق از پایدار توسعة به

 هاایپتانسایل و مناساب بساتر داشاتن علات به .است بیشتر

 و فرهنگاای میااراث هااوایی،وآب تنااوع) جملااه از گااریگردش

 غارب شمال روستایی نواحی در( غیره و بکر طبیعتی باستانی،

 طای خصاوصبه آبایکم و اقلیمی یطشرا نیز و اصفهان استان

 منطقه کشاورزی برای را فراوانی مشکالت که گذشته دهة یک

 مشاکالت جباران جهت راهی نیازمند کشاورزان و کرده ایجاد

 د،هسااتن خااود اقتصاادی وضااعیت بهبااود و آبایکاام از ناشای

 بایاد ،حقیقات در. ودشا واقع مؤثر بسیار واندتمی گریگردش

 است منطبق منطقه شرایط با گریدشگر توسعة راهبرد گفت

 ایان روساتایی پایادار توسعة توانمی آن به توجه صورت در و

 .بخشید تسریع را ناحیه

 باه یپیشانهادهای پاژوهش ازایان حاصل نتای  به توجه با

 :شودمی اراله زیر شرح

 توساعة یرموجاود در مسا هاایچالش و موانع رفع برای -

 رد باازنگری به نسبت باید ،سیبرر مورد ناحیة ییروستا پایدار

 در الزم توجاه و کارده اقادام اجرایای هاایسیاست و هابرنامه

 روساتایی گردشاگری توسعة راهبردهای کارگیریبه و استفاده

  .آید عمل به یهناح این در
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 رفع و روستایی پایدار توسعة سوی به پیشرفت جهت در -

-یزیربرنامه در و داشته مشارکت بومی مردم باید ،هاناپایداری

 .باشند دخیل خود روستای ایتوسعه های

 مشاکل باا منطقه اخیر سال چند طی که این به توجه با -

 به کشت نوع و نحوه خصوص در است الزم بوده روهروب آبیکم

 .شود داده آموزش کشاورزان

 و یکشااورز در یااریآب یزةمکاان یهاایستماستفاده از س-

 .یمصرف آب کشاورز یسازینهبه

 باودبه و اجرایی تنگناهای و موانع رفع برای سازیزمینه -

 .ایتوسعه هایزیرساخت

 احینو بین متقابل ارتباط و منطقه هایپتانسیل به توجه -

 .شهری و روستایی

 روساتاها ارپایاد توسعة یمهم که در راستا ینتوجه به ا -

 قوةلباا هاایتوان به توجه با کشاورزی هایفعالیت کنار در باید

 .آید فراهم درآمدزا و مکمل فعالیتی محیطی

 بارایمنطقاه،  یانا گاریگردش منادیتوان به توجه با -

 .استالزم  یشترب یو معرف تبلیغات گرگردش جذب

 تاوانمای( محمادی)گال  منطقاه غالب کشت دلیل به -

 .بخشید رونق بخش این مکمل عنوان مزرعه را به گریگردش

 کاه اسات مذهبی و زیارتی مهم اماکن دارای منطقه این -

مهاام  هااایاز قطااب یکاای تواناادماای صااحی  ریاازیبرنامااه بااا

 . شودکشور  در یمذهب گریگردش

 یمیاراث فرهنگا یثبتا یمنطقه از نظر تعادد بناهاا ینا-

 یفراوان گریگردشو  یتاریخ یهاجا به یاستان اصفهان، دارا

 .اده کردها به نحو مطلوب استفاز این قابلیت است الزماست و 

 تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر حامی مالی نداشته و حاصل فعالیات علمای 

 نویسندگان است.
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