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چکیده
در مطالعات و برنامهریزی نواحي روستایي ،شناسایي نیازمندیها و اولویتبندی آنها ميتواند موفقیت برنامهها را تضمین کند.
ازآنجایيکه در اغلب برنامههای توسعۀ روستایي ،به تنوع در فعالیتهای اقتصادی کمتر توجه شده است و با توجه به اینکه هر ناحیۀ
روستایي از توان متفاوتي برای توسعه برخوردار است ،توجه به تماميتوانمندیهای بالقوۀ روستاها ميتواند تا حد زیادی روستاها را از
مشکالت متعددی که گریبانگیر آن هستند ،رهایي بخشد .نوع تحقیق تفسیری -تحلیلي است و روش پژوهش بهصورت تکمیل
پرسشنامه توسط کارشناسان است .پس از تعیین راهبردهای توسعۀ پایدار روستایي در ناحیۀ مورد مطالعه 95 ،راهبرد بهعنوان بهترین
گزینه انتخاب شدند .سپس برای سنجش راهبرد بهینۀ توسعۀ پایدار ،شاخصهایي انتخاب شد .برای این منظور طي سه مرحله
شاخصهای سنجش راهبرد بهینه توسعۀ پایدار ،روستاهای ناحیۀ مورد مطالعه در چهار دستۀ اقتصادی (دارای  6زیرمعیار) ،اجتماعي
(دارای  0زیر معیار) ،کالبدی-فضایي (دارای  4زیرمعیار) ،زیست-محیطي (دارای  4زیرمعیار) توسط کارشناسان انتخاب شدند و سپس
ضریب تأثیر شاخصها با تکنیک  AHPمورد بررسي و وزندهي قرار گرفت .درنهایت با روش پرومتي ،راهبرد بهینۀ توسعۀ پایدار
روستاهای شمال غرب اصفهان انتخاب شد .بررسيهای صورت گرفته در این پژوهش نشان داد که از بین شاخصهای بررسيشده،
شاخص ایجاد و گسترش شغل های جدید ،شاخص تأسیسات و تجهیزات زیربنایي و نیز شاخص انطباق با استعداد منطقه ،دارای
بیشترین اهمیت ميباشند .ازسویدیگر راهبرد برنامهریزی توسعۀ توریسم و نیز راهبرد مشارکت مردمي ،باالترین رتبه را در انتخاب
بهینهترین استراتژی توسعۀ روستایي کسب کردهاند؛ بدین معنا که در منطقۀ مورد مطالعه بهترین راهبرد توسعه ،توجه به اصل
گردشگری و فراهمکردن زیرساختهای توسعۀ آن است .ضمن آنکه بهرهگیری از مشارکت مردم بومي ميتواند تحقق توسعۀ پایدار
روستایي ناحیه را فراهم آورد.
واژههای کلیدی :راهبرد ،مناطق روستایي ،گردشگری ،ضریبتأثیر ،توسعۀ پایدار.
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مقدمه
اساسا حوزههای روستایی بهعنوان قاعدة نظام و
فعالیت ملی نقش اساسی در توسعۀ ملی ایفا میکنند؛
چراکه توسعۀ پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام
روستایی ،بهعنوان زیرنظام تشکیلدهندة نظام
سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد
مختلف میتواند نقش مؤثری در توسعۀ منطقهای و
ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعۀ
فضاهای روستایی وقفهای ایجاد شود ،آثار و پیامدهای
آن نهتنها حوزههای روستایی ،بلکه مناطق شهری و
درنهایت همۀ سرزمین را دربر خواهد گرفت (رضوانی،
 .)2 :3131در ساختار اقتصادی نواحی روستایی
کشورهای مختلف ،کشاورزی محور اساسی تأمین
معیشت بهشمار میآید و در اغلب برنامههای توسعه
نیز کشاورزی مهمترین و تنها رکن اقتصادی روستاها
را شامل میشود (طاهرخانی.)23 :3135 ،
مهمترین ویژگی چنین ساختاری فقدان تنوع در
بسترهای اقتصادی و فرصتهای شغلی بهخصوص
برای نیروی انسانی رو به افزایش روستایی است که تا
حدود زیادی نشأت گرفته از نوع نگرش به روستا و
سیاستگذاریهای دولتی و عوامل درونی روستا است.
چنین ساختار اقتصادی و شغلی در ناحیۀ روستایی،
مسائل خاصی را بهدنبال دارد که ازجملۀ آنها میتوان
به انعطاف کمتر درمقابل نوسانات کوتاهمدت آب و
هوایی ،نوسان قیمت محصول در زمان برداشت،
محدودیتهای بازاریابی محصول ،وابستگی بهرهبرداران
به محیط خارج از روستا و بازارهای خارجی ،وجود
بیکاری آشکار و پنهان ،کاهش بازدة سرمایه ،تخریب
منابع پایۀ محیطی ،آسیبپذیری اقتصاد روستایی و
بیثباتی منابع درآمدی ،تضعیف اقتصاد و فرهنگ
روستایی ،مهاجرت روستایی ،حاشیهنشینی و مسائل
شهری اشاره کرد (جوان و همکاران .)35 :3151 ،
اغلب نظریهپردازان توسعه درجهت کاهش اثرات
منفی چنین ساختاری و در چارچوب الگوی توسعۀ
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پایدار بهعنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه

) ،(Wahab & J. Pigram, 2005: 252رویکرد
متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی را پیشنهاد میکنند.
بانک جهانی نیز در قالب الگوی فوق ،بر اهمیت
فعالیتهای اقتصادی غیرزراعی و چندبخشی در کنار
فعالیتهای زراعی تأکید کرده است .در این نظریه
برای توسعۀ پایدار روستایی ،وجود تنوع ،یکی از
ضروریات جوامع مختلف قلمداد شده و رعایت این
اصل ،ثبات و پایداری ساختارهای مختلف را تسهیل
خواهد کرد ( بانک جهانی .)33 :3131 ،هرچند درجهت
تحقق توسعۀ روستایی در ایران ،از دهۀ  3111تاکنون،
راهبردهای گوناگون بهکار گرفتهشده؛ اما همچنان
بختک فقر بر پیکرة جوامع روستایی کشور سایه
افکنده است و مشکالتی همچون کمبود درآمد جوامع
روستایی ،کبود امکانات اجتماعی موردنیاز ازجمله
خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بیرویه به
شهرها کامال ملموس است (کهرم.)21 :3139 ،
در بیشتر این راهبردهای توسعۀ روستایی ایران،
توسعۀ کشاورزی در کانون اصلی توجه قرار داشته
است؛ اما در شرایط کنونی ،اوضاع جوامع روستایی
کشور بهگونهای دیگر است و اینگونه راهبردها که
توسعۀ روستایی و توسعۀ کشاورزی را یکسان
میپندارند ،دیگر با کارایی مطلوب همراه نخواهد بود و
با توجه به تقلیل شدید منابع طبیعی پایه (آب ،خاک
و پوشش گیاهی) ،در شرایط عدمامنیت اقتصادی و
اجتماعی ،کاهش برابری در دسترسی به خدمات پایه
در روستاها نسبتبه شهرها و نیز وجود نگاه ابزاری به
مقولۀ مشارکت و نهادهای محلی ،بسیاری از
روستاییان منابع کشاورزی خود را رها کرده و برای
کسب معیشت پایدار روانۀ حواشی شهرها شدهاند
(گریفین و جیمز .)19 :3193 ،بهنظر میرسد که رهایی
از این شرایط دشوار توجه عمومی به توسعۀ پایدار
بهمثابۀ «توسعهای انسانمحور و انعطافپذیر در
روستاها» و همکاری و همیاری عوامل دولتی و
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غیردولتی در کنار مردم جوامع روستایی بهمنظور
اجرای اصول و راهکارهای برخاسته از شاخصهای
توسعۀپایدار در جوامعروستایی کشورمان را طلب
میکند (سازمان محیط زیست .)3133 ،بدینترتیب
اولویتبندی راهبردهای توسعۀ روستایی و استفاده از
فنون و روشهای علمی اندازهگیری و ارزیابی این
راهبردها و تعیین بهینهترین راهبرد در توسعۀ جوامع
روستایی ضرورت دارد .درحقیقت نگاهی راهبردی به
توسعۀ پایدار روستایی ،اهمیت ویژهای در برنامهریزی
توسعۀ روستایی دارد .تدوین راهبردهای توسعه ،امکان
توسعۀ پایدار و کنترل برنامهها را میسر میسازد
)(Butler, 1998: 43

در این میان نواحی خشک ایران ،ازلحاظ بسترهای
جغرافیایی ،مشکالت دوچندانی را در مسیر توسعۀ
پایدار روستایی ایجاد کرده است؛ زیرا خشکسالی و
کمبود منابع آب در این مناطق ،توسعۀ کشاورزی را با
چالشی بزرگ مواجه ساخته است .این پدیده ،در رکود
این بخش مهم اقتصاد روستایی و درنهایت تنزل
شاخصهای توسعۀ پایدار روستایی مؤثر بوده است.
ناحیۀ شمال غرب استان اصفهان ،ازجمله کانونهای
جغرافیایی در ایران است که با ویژگی بارز نواحی
خشک ،ضرورت ایجاد یک منبع اقتصادی را بهعنوان
مکمل کشاورزی مطرح کرده است .این منطقه
بهعنوان یکی از مصادیق ناپایداری روستایی بهدلیل
عوامل مختلف طبیعی و انسانی دارای مشکالتی است
که مهمترین آنها شامل محرومیت نسبی نواحی
روستایی منطقه با وجود قابلیتهای باالی محیطی،
نوساناتاقلیمی و بهخصوص کمآبی شدید در سالهای
اخیر و تبعات منفی آن در ساختار اقتصادی و
اجتماعی منطقه ،ساختار سنی جوان منطقه و کمبود
بسترهای اشتغال مولد برای آنها و درنهایت تنزل
سطح کیفیت زندگی روستاییان است؛ باتوجه به این
پژوهش ،بهمنظور پاسخگویی به این سؤال که «راهبرد
بهینۀ توسعۀ روستایی در ناحیۀ شمال غرب استان
اصفهان چیست؟» صورت گرفته است تا بتوان درجهت
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توسعۀ پایدار هم بهترین راهبرد توسعه را شناسایی
کرد و هم با اولویتبندی سایر راهبردها برنامهریزی
توسعۀ پایدار روستایی در ناحیه را تسهیل کرد.
پیشینۀ نظری تحقیق
آلتیری و ماسرا ،)3551( 3در پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که برای یک تغییر جامع در روستاهای
آمریکای التین و توانمندسازی جوامع محلی ،کاهش
فقر ،حفاظت از منابع طبیعی ،تأمین امنیت عرضۀ مواد
غذایی مناسب و ترویج خودکفایی غذایی و در یک
کالم دستیابی به توسعۀ پایدار باید استراتژی از پایین
به باال بهکار گرفته شود تا ازطریق آن مشکالت خرد و
کالن موجود در منطقه تا حدودی کم شود.
کناپ و چاکرابورتی ،)2113( 2در برنامهریزی جامع
برای توسعۀ پایدار روستایی ،به این نتیجه دست
یافتند که با تکیه بر برنامههای راهبردی برای کاربری
اراضی ،قوانین حمایت از کشاورزان ،قوانین مربوط به
مالیات ،مدیریت رشد مادرشهرها ،توسعۀ شهرهای
کوچک و درنهایت مدیریت رشد اقتصادی روستا میتوان
توسعۀ پایدار روستایی را بهوجود آورد.
1
در پژوهشی پاشاکارنیس و مالین ( ،)2131به
بررسی تثبیت زمین بهعنوان یک ابزار ضروری برای
توسعۀ پایدار مناطق روستایی در لیتوانی پرداختهاند و
به این نتیجه رسیدند که تثبیت زمین منجربه بهبود
تولید محصوالت کشاورزی و اشتغال ،سیاست مالیاتی
و قوانین برای حفاظت از حقوق مالکیت زمین در
چارچوب مالحظات زیستمحیطی و پایداری میشود.
نوری و زند ( ،)2131نقش گردشگری روستایی در
توسعۀ پایدار روستایی را در روستاهای استان کرمانشاه
بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که توجه به
گردشگری فرهنگی و طبیعی در روستاهای کرمانشاه و
بحث دربارة توسعۀ پایدار روستایی منجربه توسعه در
سطح منطقه میشود.
1-AItieri & Masera
2-Knaap& Chakraborty
3-Pašakarnis& Maliene
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وانگگ و لگگی ،)2131( 3تگأثیر سیاسگگت گردشگگگری
روستایی غیرکشاورزی در درآمد کگرة جنگوبی را مگورد
بررسی قرار دادند .این تحقیگق ازطریگق شگاخصهگای
قابل سنجش و ارزیابی بر روی خانوارهای روستایی کگه
درآمدشان از راههایی غیر از کشاورزی بهدست میآیگد،
صورت گرفته است .نتیجۀ بهدستآمده نشان می دهگد
که برنامههای اجرایگی از دو دیگدگاه مقطعگی و طگولی
مثبت ارزیابی شده است و در زمانی که ایگن برنامگههگا
اجرایی نشده بودند ،بهدلیل عدمرقابگت داخلگی و نبگود
نیروی انسانی روستاییان غیرکشاورز در کسگب درآمگد
با مشکالت زیادی مواجه بودند.
زاسادا و پیر ،)2139( 2نقش شرایط محلی در
اتخاذ سیاستهای توسعۀ روستایی را دربراندنبورگ
آلمان مورد پژوهش قرار دادند و به این نتیجه
رسیدند که مدیریت گستردة مرتع و زیستگاههای
ارزشمند و دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی ازجمله
احیای روستاها و گردشگری عوامل اصلی برای اتخاذ
سیاستهای توسعۀ روستایی هستند.
در پژوهشی گوباتونی 1و همکاران (،)2139
فعالیتهای سنتی در مرکز ایتالیا را یک پیشنیاز
ضروری بهعنوان استراتژی اساسی توسعۀ پایدار
روستایی بیان میکنند.
اصالنلو ( ،)3139به بررسی توسعۀ پایدار روستایی با
تأکید بر بخش کشاورزی در دهستان کرسف خدابنده
پرداخت .نتایج تحقیق نشان میدهد با توجه به
عدمتعادل بین جمعیت بهرهبردار کشاورزی و منابع
موجود و مسائل مرتبط به آن (حذف آیش ،استفادة
بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی) ،باالبودن
میزان وابستگی به نهادههای خارجی ،پایینبودن سطح
سواد کشاورزان و عدمارتباط با کارشناسان کشاورزی
موجب تحتفشار قراردادن اراضی کشاورزی شده و
موجب ناپایداری کشاورزی منطقۀه مورد مطالعه شده
است.
1-Hwang & Lee
2-Zasada& Piorr
3-Gobattoni



خیرخواهآرانی ( ،)3139در مطالعهای ضمن شناسایی

فرصتها و توانهای مختلف محیطی ،اقتصادی و
اجتماعی و نیز مشکالت و موانع موجود بر سر راه
توسعۀ پایدار در روستاهای بخش قمصر-کاشان
راهکارهایی را در زمینۀ توسعۀ پایدار روستایی در
مناطق کوهستانی ارائه کرده است .نتایج آن نشان
میدهد که مشکالت اقتصادی -اجتماعی منطقه،
مانند کمبود فرصتهای شغلی ،پایین بودن سطح
درآمد ،بیکاری ،پایینبودن سطح زندگی ،مهاجرفرستی
و سایر مسائل مطرحشده ،ناشیاز بهرهبرداری نامناسب
و ناکافی از منابع طبیعی و محیطی منطقه است.
کشاورزی ( ،)3151به بررسی تأثیر کشاورزی
پایدار در توسعۀ پایدار روستایی میپردازد و اینگونه
نتیجه میگیرد که بهکارگیری ادوات کشاورزی،
دسترسی به نهادهها و استفاده از کود حیوانی و بذر در
کشاورزی منجربه ایجاد کشاورزی پایدار میشود و
درنهایت توسعۀ پایدار روستایی را به ارمغان میآورد.
روششناسی تحقیق
نگگوع تحقیگگق تفسگگیری -تحلیلگگی و روش پگگژوهش
بهصورت تکمیل پرسشنامه توسگط کارشناسگان اسگت.
بگگرای گگگردآوری اطالعگگات از روشهگگای اسگگنادی-
کتابخانگگهای و پیمگگایش اسگگتفاده شگگده اسگگت .در ایگگن
پگگژوهش بگگرای تعیگگین راهبردهگگای توسگگعۀ پایگگدار
منطبقبر ویژگی های منطقۀ شمالغرب استان اصفهان
از تکنیکدلفی استفاده شد .قطعا راهبردهای متنگوعی
وجگگود دارنگگد کگگه باعگگث توسگگعۀ پایگگدار روسگگتاهای
شمالغرب اصفهان شگوند؛ ولگی بگا توجگه بگه کمبگود
امکانات و منابع و همچنگین طبگق اصگل بهینگهتگرین
استفاده از منابع ،الزم است راهبردی دنبگال شگود کگه
بیشترین کارایی را با توجه بگه محگدودیتهگا و منگابع
داشته و بر توسعۀ پایدار جامۀ عمل بپوشاند.
بر این اساس ،تکنیک دلفی بهعنوان راهی مطمگنن
درجهت رسیدن به راهبرد برتر انتخگاب شگد؛ ازایگنرو
تعداد 11پانلیست براسگاس تخصگص و طبگق شگرایط

55

راهبردهای توسعۀ پایدار در مناطق روستایی با استفاده از ...

خگگاص بگگا روش هدفمنگگد قضگگاوتی انتخگگاب شگگدند.
در این مرحله از  33راهبرد 31 ،راهبرد بهتگر انتخگاب

شد که در جدول  3به آنها اشاره شده است.

جدول  :1راهبردهای توسعۀ پایدار روستاها

راهبرد
ردبف
راهبرد صنعتیسازی
3
راهبرد مراکز تولیدی و بازسازی جمعیتی
2
راهبرد مشارکت مردمی
1
راهبرد توسعۀ روستایی -شهری
1
راهبرد زیست منطقهگرایی
9
مأخذ :یافتههای پژوهش از خروجی نهایی تکنیک دلفی3159 ،

برای تعیین معیارها و زیرمعیارها ازنظر کارشناسان و
خبرگان و در قالب تکنیک دلفی بهره گرفته شد .برای
این منظور طی سه راند شاخصهای سنجش راهبرد
بهینۀ توسعۀ پایدار روستاهای شمال غرب استان

ردیف
9
3
3
5
31

راهبرد
راهبرد انقالب سبز (مکانیکی-فیزیولوژیکی)
راهبرد توسعه و بهبود زیرساختهای روستایی
راهبرد برنامهریزی توسعۀ توریسم
راهبرد برنامهریزی متمرکز (تعاونی)
راهبرد توسعۀ فراگیر و همهجانبه

اصفهان در چهار دستۀ اقتصادی (دارای  9زیرمعیار)،
اجتماعی (دارای  9زیر معیار) ،کالبدی-فضایی (دارای
 1زیرمعیار) ،زیست -محیطی (دارای  1زیرمعیار)
انتخاب شدند (جدول .)2

جدول  :2شاخصهای سنجش راهبرد بهینۀ توسعۀ پایدار روستاهای شمال غرب اصفهان
ابعاد (رویکرد)

اقتصادی
اجتماعی
کالبدی –فضایی زیست -محیطی

شاخص
هزینۀ پیادهسازی طرح
مدت زمان برگشت سرمایه
میزان تولید ثروت
توانمندسازی خوداتکایی روستاها
درآمد کوتاهمدت به بلندمدت
هزینههای پنهان زیستمحیطی
تأثیر بر دهکهای پایین جامعه
تأثیر بر کاهش تضاد طبقاتی جامعه
گسترة ایجاد شغلهای جدید
گسترة مشارکت روستاییان
نقش اقتصادی زنان
تأسیسات تجهیزات زیربنایی
میزان پوشش روستاها
تأثیرپذیری از پراکندگی
تأثیرپذیری از وسعت
انطباق با استعداد منطقه
استفاده از منابع تجدیدناپذیر
میزان تغییرات بر محیط طبیعی
میزان آلودگی محیط

جهتتأثیر
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

توضیحات
توانمندسازی خوداتکایی درواقع گامی همسو با اقتصاد مقاومتی در
روستاهاست .همچنین با توجه به اصل توسعۀ پایدار هزینههای پنهان
زیستمحیطی شامل هزینههایی میشود که پایداری منابع در آینده را
دچار چالش میکند.
تقریبا نیمی از نیروی انسانی روستاییان را زنان روستایی تشکیل
میدهند و زنان در گذشته سهم بسزایی در اقتصاد روستاها داشتهاند؛
درنظر گرفتن سهم مشارکتشان ضروری است.

باتوجه به محدودیتهای بودجهای و مالی ،وجود قبلی تأسیسات و
تجهیزات موردنیاز پیادهسازی راهبرد مهم مینماید.

یکی از ارکان توسعۀ پایدار و محور آن مسائل زیستمحیطی
بهخصوص پایداری منابع است.

مأخذ :یافتههای پژوهش از خروجی نهایی تکنیک دلفی3159 ،

برای سنجش اهمیت نسبی هریک از معیارها و
زیرمعیارها از مقایسات زوجی استفاده شده و اهمیت

هرکدام از شاخصها معین شد .درنهایت براساس
شاخصهای یادشده ( 33شاخص) در این پژوهش،
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 31راهبرد پیشنهادی با بهرهگیری از روش پرومتی
رتبهبندی شدند .تکنیک پرومتیه برای حل مسائل
چندشاخصه با این ساختار مناسب است:
گام نخست تابع ترجیح  Pjبه هریک از شاخصهای j
اختصاص داده میشود .مقدار  (a,b) Pjبرای هر زوج
محاسبه میشود .این مقدار بین صفر و یک متغیر
است .شش نوع تابع ترجیح وجود دارد که در این
مقاله از ترجیح نوع  ،9یعنی معیار  vشکل با ناحیۀ
بیتفاوتی استفاده شد.
() 3

گام دوم:میزان اولویت کلی  T(a,b) πبرای هر گزینه
 aروی گزینه  bمحاسبه میشود.
()2

)(a,b

𝜋
)

 φ+میتوان جریان خالص رتبهبندی را برای هر
گزینه با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه کرد
)(Figueira , Smet & Brans, 2004: 6

()9
برای وزندهی شاخصهای تأثیرگذار بر کیفیت
زندگی ،عناصر ماتریس تکنیک پرومتی را به ازاء هر
شاخص با استفاده از نرم ساعتی به شکل زیر،
نرمالیزه میکنیم:
() 9

در ماتریس تصمیم نرمالیزهشده ،به ازاء شاخص j
ام آنتروپی ( ،)Ejبهصورت زیر محاسبه میشود:
()3

(

گام سوم π (a,b) :نشاندهندة درجۀ اولویت گزینۀ
 aنسبتبه گزینۀ  bاست .برای محاسبۀ قدرت
ترجیح کلی گزینۀ  aبر سایر گزینهها ،جریان
خروجی با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه میشود:
()1
ترجیح سایر که جریان ورودی نامیده میشود ،با
استفاده از گزینههای ترجیحی  aنسبت به سایر
گزینهها از رابطۀ زیر محاسبه شد:
()1



با داشتن و بررسی جداگانۀ دو جریان ) φ–(aو)(a

بهطوریکه ) k=1/Ln(mاست .همچنین برای
محاسبۀ اطمینان بهصورت زیر محاسبه شد:
()3
درنهایت با استفاده از مقادیر ( )djوزن معیارهای
تصمیم به شکل زیر تعیین شد:
()5
 قلمرو جغرافیایی تحقیقاین پژوهش بهدنبال بررسی روستاهای ناحیۀ شمال
غرب استان اصفهان (شامل روستاهای شهرستان
کاشان ،نطنز و آران و بیدگل) با تعداد  311است؛ اما
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بهدلیل گستردگی منطقه و حجم باالی مخاطب،
امکان کسب اطالعات از تمام این روستاها ممکن
نبود؛ بنابراین از کل جامعه تعدادی بهصورت نمونه
انتخاب شدند .حجم انتخابی نمونه نیز برمبنای روش
تخمین شخصی محقق  21روستا انتخاب شد که
حداقل مقدار حجم نمونه در جوامعی است که قابلیت
طبقهبندی دارند (حافظ نیا .)319 :3151 ،همچنین ،از
روش نمونهگیری خوشهای که در هر خوشه براساس
نمونهگیری تصادفی ساده درجهت تعیین و انتخاب
تعداد روستاهای نمونه از کل روستاهای جامعۀ آماری

استفاده شده است .استفاده از این روش از این جهت
مطلوب است که امکان خوشهبندی روستاها براساس
ویژگیهای تقسیمات شهرستانی وجود داشت.
بهگونهایکه در این ناحیه میتوان روستاها را در سه
موقعیت جغرافیایی کوهستانی ،کویری و دشتی
خوشهبندی کرد .در انتخاب این  21روستا نهایت
دقت بهعمل آمد که توزیع مکانی بسیار پراکنده،
متنوع و البته احتمالی باشد و نظر محقق برمبنای
معیارها یا ویژگیهای خاصی در آن دخالت نداشته
باشد .این روستاها در جدول  1بیان شدهاند.

جدول  :3نام و جمعیت روستاهای مورد مطالعه

نام بخش
نام روستا
ردیف
سفید دشت
علیآباد کویر
3
سفیددشت
یزدل
2
مرکزی
سن سن
1
مرکزی
آب شیرین
1
نیاسر
غیاث آباد
9
نیاسر
باریکرسف
9
نیاسر
نشلج
3
نیاسر
کله
3
مرکزی
دره
5
قمصر
قزاآن
31
قمصر
قهرود
33
برزک
ویدوج
32
برزک
ویدوجا
31
مرکزی
جوشقان
31
برزرود
ابیانه
39
برزرود
یارند
39
برزرود
هنجن
33
کرکس
اوره
33
برزرود
چیمه
35
خالدآباد
متینآباد
21
مأخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن3151 ،

مبانی نظری تحقیق
استراتژیها و الگوهای توسعۀ روستایی در سه گروه
کلی دستهبندی میشوند :تکنوکراتیک ،اصالحطلبانه

نام شهرستان
آران و بیدگل
آران و بیدگل
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
نطنز
نطنز
نطنز
نطنز
نطنز
نطنز

جمعیت
3931
2133
3913
519
213
299
2312
192
252
399
113
3995
3115
2113
251
91
353
191
139
921

و رادیکال (پاپلی و ابراهیمی .)93 :3139 ،در هرکدام از
این گروهها رویکردها و راهبردهای متعددی وجود
دارد که در جدول  1به آنها اشاره شده است.
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جدول :4الگوها ،رویکردها و راهبردهای توسعۀ روستایی
راهبردها
رویکردها
الگوهای اصلی توسعۀ روستایی
رویکرد نوسازی
راهبرد صنعتیسازی
رویکرد رشد
راهبرد برنامهریزی مراکز رشد منطقهای
الگوهای فنساالرانه و بازارمحور
رویکرد بازار آزاد
راهبرد توزیع مجدد منابع
راهبرد اسکان اجباری
رویکردهای سوسیالیستی و
توانمندسازی زنان
ماتویستی
الگوی رادیکال
برنامهریزی متمرکز ،تعاونی
رویکرد فمینیستی
راهبرد مراکز تولیدی و بازسازی مراکز
جمعیتی
راهبردعمران
راهبرد توسعه فراگیر و همهجانبه)(IRP
راهبرد توسعه منطقهای-روستایی
رویکرد نیازهای اساسی
راهبرد توسعه جوامع محلی
رویکرد مشارکتی (عامل محور)
راهبرد توسعه مشارکتی
الگوی اصالحگرا
رویکرد توسعۀ پایدار روستایی و
راهبرد زیست منطقهگرایی
رهیافت فائو
راهبرد توسعۀ اجتماعیمحور (جماعتی)
راهبرد اگروپلیتن
راهبرد انقالب سبز مکانیکی -فیزیولوژیکی

مأخذ :مسلمی3139 ،

از آنجاییکه رویکرد این پژوهش توسعۀ پایدار
است ،توضیح مختصری از آن الزم میباشد.
رابرتآلن 3توسعۀ پایدار را توسعهای تعریف کرده که
هدف آن ارضای مستمر نیازهای انسانی و بهبود و
بهسازی کیفیت زندگی انسانها در جامعه است
(سلطانی عربشاهی .)393 :3131 ،توسعۀ پایدار را
میتوان فرایند توسعهای دانست که ازنظر اقتصادی
پویا و پربازده؛ ازنظر زیستمحیطی ،غیرمخرب؛ ازنظر
اجتماعی ،عادالنه و قابلقبول و ازنظر فناوری
متناسب و مطلوب باشد (خاتونآبادی)1 :3131 ،؛
بنابراین توسعۀ پایدار را توسعۀ اقتصادی روبهرشد و
متعادل ،گسترش برابری و مساوات اجتماعی و
پایداری زیستمحیطی در کنار هم (مولدان)5 :3133 ،
میدانند .توسعۀ پایدار از مهمترین و کارآمدترین
مباحث برای دستیابی به رفاه و پیشرفت زندگی بشر
با توجه به حفظ و ماندگاری منابع برای نسلهای
آینده است .استراتژی توسعۀ پایدار باید در یک
چارچوب مشخص برنامهریزی و با توجه به زیربناهای
1- Robert Alen

فکری و ابزار مناسب انجام گیرد تا بشر و دنیا را به
بیراهه نکشاند و همچنین از اتالف زمان و سرمایه
جلوگیری کند .از مهمترین عوامل اصلی و زیربنایی
برای ایجاد یک چارچوب نظریهای در توسعۀ پایدار،
بهخصوص توسعۀ پایدار روستایی ،توجه به انسان و
مبانی فرهنگیو فکری اوست (پاداریامچی.)33 :3131 ،
امروزه در بسیاری از برنامهریزیها ،توجه به توسعۀ
پایدار روستایی الزامی است .پنج پیششرط الزم برای
موفقیت توسعۀ پایدار روستایی عبارتاند از:
الف -نگرش فرایندی به آموزش.
ب -اولویتدادن به مردم.
ج -امنیت ،قانون و حفظ حقوق افراد و منابع آنها.
د -پایداری ازطریق خوداتکایی.
هگ -به فعلیت درآوردن استعدادها ،تعهد و تداوم آن
در مجریان (صادقی .)23 :3131 ،پس مهمترین هدف
توسعۀ پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل
زیستکردن عرصههای زندگی برای نسلهای فعلی و
آینده با تأکید خاص بر بهبود و توسعۀ مداوم روابط
انسانی محیطی (طالشی.)3 :3131 ،
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بحث و یافتههای تحقیق

 -مقایسۀ دوبهدو زیرمعیارها

شاخصهایی که دراین پژوهش مگورد بررسگی قگرار
گرفتگگهانگگد 35 ،شگگاخص مگگیباشگگند کگگه در  1دسگگتۀ
موقعیت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی-فضایی ،زیسگت-
محیطی گروهبندی شگده انگد .بگرای سگنجش اهمیگت
نسگگبی هگگریگگک از معیارهگگا و زیرمعیارهگگا از مقایسگگات
زوجی استفاده شده است .براساس جدول ( ،)9از بگین
معیارهای اصلی ،معیار زیستمحیطی باالترین ارزش و
معیار اجتماعی کمترین امتیاز را داشتند.

هریک از زیرمعیارهای مورد بررسی در درون خود
دارای تعدادی زیرمعیار هستند که بایستی با توجه به
معیار موردنظر بهصورت دوبهدو با هم مقایسه و
ارزیابی شوند .درجدول شمارة ( )9نحوة وزندهی به
معیارهای مورد بررسی بهمنظور شناسایی راهبرد برتر
در منطقۀ شمال غرب استان اصفهان مشخص شده
است .با مقایسۀ دوبهدوی زیرمعیارهای اقتصادی
( )Ecتوسط کارشناسان در قالب تکنیک AHP
مشخص شد که از بین این زیرمعیارها ،زیرمعیار
هزینۀ پیادهسازی طرح با وزن  1/353دارای باالترین
ارزش است .همچنین زیرمعیار درآمد کوتاهمدت
نسبتبه بلندمدت با وزن  1/329دارای رتبۀ آخر بین
زیرمعیارهای این گروه است.

جدول  :5مقایسه معیارهای مورد بررسی
معیارها

Ec

So

S-S

En
*

وزن

اقتصادی ()Ec

3

3/29

3/2

3/12R

1/231

اجتماعی ()So

3/29R

3

3/33R

3/33 R

1/235

کالبدی -فضایی
()Ss

3/21 R

3/33

3

3/29 R

1/211

زیستمحیطی()En

3/12

3/33

3/29

3

1/239

نرخ ناسازگاری 1/11319 :

مأخذ :یافتههای پژوهش * 3159 ،در تمام جدولها اعدادی که با R

آمدهاند به معنای معکوسبودن آنهاست.
جدول  : 6مقایسات زوجی زیرمعیارهای اقتصادی ()Ec
Ec4
Ec3
Ec2
Ec1

Ec5

Ec6

وزن

3

3/11

3/3

3/22

3/29

3/15

1/351

مدت زمان برگشت سرمایه ()Ec2

3/11 R

3

3/23 R

3/3

3/21

3/13

1/391

میزان تولید ثروت ()Ec3

3/31 R

3/23

3

3/22

3/19

3/13

1/339

توانمندسازی خوداتکایی ()Ec4

3/22 R

3/31 R

3/22 R

3

3/39

3/11 R

1/399

درآمد کوتاهمدت بهبلندمدت ()Ec5

3/29 R

3/21 R

3/19 R

3/39 R

3

3/35 R

1/315

هزینههای پنهان زیستمحیطی ()Ec6

3/15 R

3/13 R

3/13 R

3/11

3/35

3

1/393

زیرمعیارها
هزینۀ پیادهسازی طرح ()Ec1

نرخ ناسازگاری1/113 :

مأخذ :یافتههای پژوهش3159 ،

در ادامه ،وزنهای منظورشده برای سایر زیرمعیارها

انجام شده که زیرمعیار گسترش و ایجاد شغلهای

آورده شده است :در جدول شمارة ( )3نحوة وزندهی

جدید با وزن  1/231دارای باالترین امتیاز و زیرمعیار

زیرمعیارهای اجتماعی آورده شده است .مقایسات

نقش اقتصادی زنان با وزن 1/335دارای کمترین

زوجی توسط نظر کارشناسان در قالب مدل AHP

امتیاز است.
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جدول  :7مقایسات زوجی زیرمعیارهای اجتماعی ()So
So3
So2
So1




So4

So5

وزن

3

3/15 R

3/12 R

3/11

3/91

1/233

تأثیر بر کاهش تضاد طبقاتی جامعه ()So2

3/15

3

3/33 R

3/93

3/13

1/221

گسترة ایجاد شغلهای جدید ()So3

3/12

3/33

3

3/51

3/39

1/293

گسترة مشارکت روستاییان ()So4

3/11 R

3/93 R

3951R

3

2/13

1/332

نقش اقتصادی زنان ()So 5

3/91 R

3/13 R

3/39 R

3/13 R

3

19325

زیرمعیارها

تأثیر بر دهکهای پایین جامعه ()So1

نرخ ناسازگاری 1/1131 :

مأخذ :یافتههای پژوهش3159 ،

تأسیسات و تجهیزات زیربنایی با وزن  1/231دارای
باالترین ارزش میباشند .جدول شمارة ()3

در مقایسات زوجی زیرمعیارهای کالبدی -فضایی
با استفاده از نظر کارشناسان در قالب مدل  AHPو
نرمافزار اکسپرتچویس مشخص شد که زیرمعیارهای

جدول  :8مقایسات زوجی زیرمعیارهای کالبدی-فضایی ()Ss
زیرمعیارها

Ss1

Ss2

Ss3

Ss4

وزن

تأسیسات و تجهیزات زیربنایی ()Ss1

3

3/15

3/25

3/39

1/233

میزان پوشش روستاها ()Ss2

3/15 R

3

3/13

3/39

1/293

تأثیرپذیری از پراکندگی ()Ss3

3/25 R

3/13 R

3

3/22

1/213

تأثیرپذیری از وسعت ()Ss4

3/39 R

3/39 R

3/22 R

3

1/223

نرخ ناسازگاری1/11113 :

مأخذ :یافتههای پژوهش3159 ،

همچنین مطابق جدول ( ،)5در مقایسات زوجی
زیرمعیارهای زیستمحیطی مشخص شد که انطباق

با استعداد منطقه با وزن  1/131دارای باالترین ارزش
است.

جدول  :9مقایسات زوجی زیرمعیارهای زیست-محیطی()En
زیرمعیارها

En1

En 2

En 3

En 4

وزن

انطباق با استعداد منطقه ()En1

3

3/91

3/35

3/11

1/131

استفاده از منابع تجدیدناپذیر ()En 2

3/91 R

3

3/21 R

3/35 R

1/213

میزان تغییرات بر محیط طبیعی ()En 3

3/35 R

3/21

3

3/13

1/291

میزان آلودگی محیط ()En 4

3/11 R

3/35

3/13 R

3

1/213

نرخ ناسازگاری 1/111311 :

مأخذ :یافتههای پژوهش3159 ،

کسب وزن نهایی زیرمعیارها
در آخرین مرحله ،وزنهای معیارها و زیرمعیارهای
مربوط به هر معیگار در هم ضگرب میشود تا وزن

نهایگی هریک از زیرمعیگارها بهدست آید.
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جدول  :11وزن نهایی زیرمعیارها

ابعاد

وزن معیار

اقتصادی

1/231

اجتماعی

1/235

کالبدی -فضایی

1/211

زیست -محیطی

1/239

شاخص

وزن زیرمعیار

وزن نهایی

هزینۀ پیادهسازی طرح

1/351

1/1923

مدت زمان برگشت سرمایه

1/391

1/1113

میزان تولید ثروت

1/339

1/1919

توانمندسازی خوداتکایی

1/399

1/1121

درآمد کوتاهمدت به بلندمدت

1/315

1/1131

هزینههای پنهان زیستمحیطی

1/393

1/1191

تأثیر بر دهکهای پایین جامعه

1/233

1/1192

تأثیر بر کاهش تضاد طبقاتی جامعه

1/221

1/1133

گسترة ایجاد شغلهای جدید

1/293

1/1939

گسترة مشارکت روستاییان

1/332

1/1139

گسترة مشارکت زنان

1/325

1/1232

تأسیسات تجهیزات زیربنایی

1/233

1/1919

میزان پوشش روستاها

1/293

1/1953

تأثیرپذیری از پراکندگی

1/213

1/1991

تأثیرپذیری از وسعت

1/223

1/1913

انطباقبا استعداد منطقه

1/131

1/1399

استفاده از منابع تجدیدناپذیر

1/213

1/1991

میزان تغییرات بر محیط طبیعی

1/291

1/1953

میزان آلودگی محیط

1/213

1/1913

مأخذ :یافتههای پژوهش3159 ،

انتخاب راهبرد بهینۀ توسعۀ پایدار روستاهای
شمال غرب اصفهان

پس از بهدسگت آوردن وزن و اهمیگت هگریگک از
شاخصهای مورد بررسی در پژوهش (با روش فراینگد

براساس شاخصهای یادشده ( 33شاخص) در

تحلیل سلسگله مراتبگی) و جمگع آوری دادههگا و نیگز

این پژوهش 31 ،راهبرد پیشنهادی با بهرهگیری از

اسگگتفاده از تگگابع ارجحیگگت عگگادی (جگگدول  )31در

روش پرومتی رتبهبندی شدند .شروع این روش با

نرمافزار ویژوال پرومتگی ،ابتگدا جریگانهگای مثبگت و

گسترش مقیاسمعیارها برای سنجش شدت ارجحیت

منفی محاسبه شگده کگه در جگدول  33نمگایش داده

یک گزینه نسبتبه یک گزینۀ دیگر با تبدیل سطوح

شده است و پس از آن ازطریق محاسبۀ آن ها ،جریان

حصول برای گزینهها به یک مقیاس  1تا ( 3که در

خالص بهدست آمده و درنهایت رتبۀ راهبردها معگین

آن  1معگرف بدترین و  3معگرف بهترین است) آغاز

شده است.

میشود (اولسن.)333 :3133 ،
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جدول  :11جریان رتبههای مثبت و منفی راهبردها

ردیف

راهبرد

ردیف

راهبرد

3

راهبرد مشارکت مردمی

1/3329

1/3911

9

راهبرد برنامهریزی متمرکز (تعاونی)

1/1391

1/3911

2

راهبرد توسعۀ روستایی -شهری

1/3329

1/2391

3

راهبرد صنعتیسازی

1/3521

1/3929

1

راهبرد توسعه و بهبود زیرساختهای
روستایی

1/9311

1/1929

3

راهبرد برنامهریزی توسعۀ توریسم

1/3391

1/3329

1

راهبرد توسعۀ فراگیر و همهجانبه

1/1293

1/9391

5

راهبرد زیست منطقهگرایی

1/9329

1/1911

1/2113

1/3553

31

راهبرد انقالب سبز (مکانیکی-
فیزیولوژیکی)

1/9111

1/1929

راهبرد مراکز تولیدی و بازسازی
9
جمعیتی
مأخذ :یافتههای پژوهش3159 ،

جدول  :12اولویتبندی راهبردها براساس جریان خالص ( )

راهبرد

جریان خالص( )

رتبه

راهبرد

جریان خالص ( )

رتبه

راهبرد برنامهریزی توسعۀ
توریسم

1/3929

3

راهبرد زیست منطقهگرایی

1/1929

9

راهبرد مشارکت مردمی

1/9939

2

راهبرد انقالب سبز (مکانیکی-
فیزیولوژیکی)

1/1135

3

راهبرد صنعتیسازی

1/9253

1

راهبرد توسعۀ فراگیر و
همهجانبه

-1/1155

3

راهبرد توسعۀ روستایی-
شهری

1/1139

1

راهبرد مراکز تولیدی و
بازسازی جمعیتی

-1/9591

5

1/2915

9

راهبرد برنامهریزی متمرکز
(تعاونی)

-1/3391

31

راهبرد توسعه و بهبود
زیرساختهای روستایی
مأخذ :یافتههای پژوهش3159 ،

جدول ( )32رتبههای نهایی راهبردها را با توجه به
جریان خالص رتبهبندی ( ) نشان میدهد .همانگونه که
مالحظه میشود ،براساس محاسبات انجامشده در قالب
تکنیک پرومتی راهبرد برنامهریزی توسعۀ توریسم راهبرد
برتر و پس از آن راهبرد مشارکت مردمی است.

نتیجه
با توجه به بررسیهای صورتگرفته در این پژوهش
میتوان دریافت که از بین شاخصهای بررسیشده
شاخص میزان تغییرات بر محیط طبیعی ،شاخص
تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و نیز شاخص انطباق با
استعداد منطقه دارای بیشترین اهمیت در منطقۀ مورد
مطالعه میباشند؛ بدین معنا که در هر نوع برنامهریزی
توسعۀ روستایی برای این منطقه باید این سه شاخص در

اولویت قرار بگیرند .درحقیقت طی بررسیهای انجامشده،
ناحیۀ شمالغرب استان اصفهان دارای پتانسیلهای
فراوانی برای توسعه و بهبود وضعیت روستایی دارد که با
درنظرداشتن این اولویتها میتوان گامی مهم درجهت
توسعۀ پایدار روستایی آن برداشت .ازسویدیگر براساس
همین شاخصها و با توجه به راهبردهای انتخابی
کارشناسان ،درنهایت معلوم شد که راهبرد برنامهریزی
توسعۀ توریسم و نیز راهبرد مشارکت مردمی ،باالترین
رتبه را در انتخاب بهینهترین استراتژی توسعۀ روستایی
کسب کردهاند؛ بدین معنا که در منطقۀ مورد مطالعه
بهترین راهبرد توسعه ،توجه به اصل گردشگری و
فراهمکردن زیرساختهای توسعه آن است .ضمن آنکه
بهرهگیری از مشارکت مردم بومی میتواند تحقق توسعۀ
پایدار روستایی ناحیه را فراهم آورد .نتایج این پژوهش
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همراستا با نتایج نوری و زند ،وانگ و لی و زاساد و پیر و
موازی با نتایج خیرخواه و آرانی است و برخالف تحقیقات
اصالنلو ،کشاوزی و گوباتونی و همکارانش توسعۀ پایدار
منطقه را در اولویت و مرکز توجه قراردادن کشاورزی
نمیداند و براساس نتایج بهدستآمده توان و استعداد
منطقه در رسیدن به توسعۀ پایدار ازطریق استراتژی
توسعۀ برنامهریزی توریسم بیشتر است .بهعلت داشتن
بستر مناسب و پتانسیلهای گردشگری ازجمله (تنوع آب
و هوایی ،میراث فرهنگی و باستانی ،طبیعتی بکر و )...در
نواحی روستایی شمال غرب استان اصفهان و نیز شرایط
اقلیمی و کمآبی بهخصوص طی یک دهۀ گذشته که
مشکالت فراوانی را برای کشاورزی منطقه ایجادکرده و
کشاورزان نیازمند راهی برای جبران مشکالت ناشیاز
کمآبی و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند ،گردشگری
میتواند بسیار مؤثر واقع شود .درحقیقت باید گفت
راهبرد توسعۀ گردشگری با شرایط منطقه منطبق است و
درصورت توجه به آن میتوان توسعۀ پایدار روستایی این
ناحیه را تسریع بخشید.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهادهایی به
شرح زیر ارائه میشود:
 برای رفع موانع و چالشهای موجود در مسیر توسعۀپایدار روستایی ناحیۀ مورد بررسی نسبتبه بازنگری در
برنامهها و سیاستهای اجرایی اقدام کرده و توجه الزم در
استفاده و بهکارگیری راهبردهای توسعۀ گردشگری
روستایی دراین ناحیه بهعمل آید.
 درجهت پیشرفت بهسوی توسعۀ پایدار روستایی و رفعناپایداریها ،میبایستی مردم بومی مشارکت داشته و در
برنامهریزیهای توسعهای روستای خود دخیل باشند.
 با توجه به اینکه طی چند سال اخیر منطقه با مشکلکمآبی روبهرو بوده،الزم است آموزشهای الزم درخصوص
نحوه و نوع کشت به کشاورزان آموزش داده شود.
 استفاده از سیستمهای مکانیزة آبیاری در کشاورزی وبهینهسازی مصرف آب کشاورزی.
 زمینهسازی برای رفع موانع و تنگناهای اجرایی و بهبودزیرساختهای توسعهای.

 توجه به پتانسیلهای منطقه و ارتباط متقابل بیننواحی روستایی و شهری.
 توجه به این مهم که درجهت توسعۀ پایدار روستاها بایددر کنار فعالیتهای کشاورزی با توجه به توانهای بالقوة
محیطی فعالیتی مکمل و درآمدزا فراهم آید.
 با توجه به توانمندی گردشگری این منطقه ،تبلیغات ومعرفی بیشتر برای جذب گردشگر الزم است.
 بهدلیل کشت غالب منطقه (گلمحمدی) میتوانگردشگری مزرعه را بهعنوان مکمل این بخش رونق
بخشید.
 این منطقه دارای اماکن مهم زیارتی و مذهبی است کهبا برنامهریزی صحیح میتواند یکی از قطبهای مهم
گردشگری مذهبی در کشور شود.
 این منطقه ازنظر تعدد بناهای ثبتی میراث فرهنگیاستان اصفهان ،دارای جاذبههای تاریخی و گردشگری
فراوانی است و الزم است از این قابلیتها بهنحو مطلوب
استفاده کرد.
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Introduction
Rural area as system rule and national activity has a great place in national development, because the
land sustainable development is related to the sustainability of rural system as an ingredient of land
system and the sustainability of rural spaces in all aspects can has a great deal with regional and
national development. If this trend experiences an interruption during its development, its results and
effects not only will consist of the rural areas, but also consists the urban districts and finally the
whole land (Rezvani, 2004: 2). In economics structures of rural area in different countries, the
agriculture is the most important part of the livelihood and is one of the main part of development
plans and the only economics base of the village (Taherkhani, 2000: 21). The most important feature
of this structure is the lack of diversity in economics' bed and business opportunity even for the
human forces that comes out of the special point of view to the village and public policy and some of
its internal facts. Such economics and business structure make lots of problems that some of them
are: less flexibility in contrast to the weather oscillation, price changes in the time of harvesting,
dependence of beneficiary to the external environment of village and foreign markets, existence of
reveal and hidden unemployment, decreasing the returns of investment, explosion of base resources
of environment, vulnerability of rural economy and instability of income resources, weakening the
economy and culture in village, rural migration, suburbanization, and city's problems (Javan,
Alavizade, and Kermani, 2011: 19).
Methods and Material
The research method is Explanatory-Analytical and the way which collect data is the questionnaire
that the experts make it completed. The other techniques are document-library and survey.
Sustainable development strategies based on north western of Isfahan are extracted through Delphi
technique. By the way, there are different kinds of strategies in order to help Isfahan villages, but
through lack of resources and the principle of the best choice of using resources, it is necessary to
find out the strategy that make sustainable development executive through the best option. So Delphi
is used to find the best strategy. So, 30 panelists through their experiment were chosen to have the
best judge and choose the 10 strategies out of 18 which are in priority.
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The indexes which are used in this research are 19 indexes that are classifies in four classes:
Economical, Social, Physical-Spatial, and Environment. In order to evaluate the importance of each
criteria and indexes, the material comparison is used. The environment criteria has the most and the
social criteria has the least point. Each criteria has some indexes in its route that should be compared
with the other indexes in different classes. Finally the better strategy is extracted in north western of
Isfahan. By maternal comparison of economic criteria in AHP technique, the experts show that the
index of implementation of prices of the plan by value 0.198 has the most valuable index. In social
criteria, the index of development of new jobs by value 0.270 has the most value; in physical-spatial
criteria, the index of infrastructure by value 0.280 has the most value; and finally in environment
criteria, index of coincident to the regional talent by value 0.310 is chosen as the most valuable
index. In the last pace, the value of criteria and the indexes are multiplied each other in order to attain
the final value of each features. So, the AHP technique and the priorities in Promethee software, the
positive and negative trends are evaluated firstly, and then the pure trend is gained. So, based on the
ranking, the strategies are listed and through the Promthee technique, the strategy of tourism planning
is extracted which the people participation is next to it.
Conclusion
Through this study, it can be mentioned that the index of making changes in the natural environment,
index of infrastructure, and index of coincident to the regional talent are the most indexes. It means
that in every kind of planning foe rural development foe this region, these three indexes must be in
priority. In fact, through the research in north western of Isfahan area, can find lots of potentials in
order to develop and recovery the situation of the villages that these priorities can help to make it
possible. Through the indexes and strategies which the experts determined here, I shows that the
development of tourism planning and the people participation strategy are the most valuable place in
rural development. So, tourism and making good infrastructure principles besides to be helped by
people participation can make sustainability in Isfahan villages executive. This region because of the
great potentials for tourism (like different weather, cultural and ancient heritage, pure nature, and …)
and also special situation as climate change and lacking enough water during the last decade that
make lots of problems for agriculture and the farmers are finding solutions to vivify their economics,
tourism can help them in order to accelerate the rural sustainable development.
Keywords: Strategy, Rural Areas, Tourism, Impact Factor, Sustainable development.
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