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 چکیده

ساانهه   هااي پاا از  تجارب چند دهه اخیر نشان داده است که در بسیاري از موارد به دلیل اضطراري که در فرايند بازسازي

زها و یت سااخت و ساا  هاي پا از سانهه کمهاي بازسازي جامع و چند بعدي نیستند. در بازسازيامهوجود دارد، معموالً برن

ازساازي  ا بعاد کییای ب  يا و ساير ابعااد بازساازي مانناد ابعااد اجتمااقی، ایتواادي و        ابديیمبعد کالبدي بازسازي بیشتر نمود 

وجه یارار ررفتاه اسات    اخیر در الگوهاي بازسازي مورد ت يهاساللذا ازجمله مسائلی که در  کالبدي، کمتر مورد نظر است.

دف ها بها  کیییات زنادری اسات. در ايان راساتا        شاود یما و در اغلب فضاهاي قمومی بازسازي شده فقدان آن احساس 

آن اسات.   فرايناد بازساازي بار    ریتاث  هااي پاا از ساانهه و چگاونگی     پژوهش حاضر، ارزيابی کیییت زندری در بازسازي

دچاار   1385ن مااه  مهدوده انجام اين تهقیق، دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد است، که در جريان زلزلاه فاروردي  

 .تخريب شد.

اساس تجزياه و تهلیال صاورر ررفتاه،     ر تهلیلی با استیاده ازمدل هاي کمی است. ب -روش تهقیق پژوهش حاضر توصییی

اناد. باراي شاناخت ساطو      بنادي شاده  حطروستاهاي دهستان شیروان در سه سطح بااال، متوساو و پاايین سا     کیییت زندری

دهی شده و مدل تاپسایا فاازي باه قناوان روش توامی       وزن AHP شاخص مورد استیاده از طريق مدل 8کیییت زندری 
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سااس معیارهاا و مهاسابار انجاام شاده باه       دهد که بار ا هاي تهقیق نشان میریري چند معیاري بکار ررفته شده است. يافته

باالترين میزان کیییت زندری و روساتاهاي طنجاور و دارتای     7418/0و  7812/0ترتیب روستاهاي بزازنا، بوري با امتیازار 

 .اندبودهمیزان کیییت زندری برخوردار  نيترنيیپاامتیاز از  4272/0و  3959/0به ترتیب با 

 

 .ه، کیییت زندری، دهستان شیروانبازسازي،سانه :گان کلیدیژوا

 

 مقدمه

تجارب چند دهه اخیر نشان داده است که در بسیاري از موارد به دلیل اضطراري کاه  

هاي بازساازي معماوالً جاامع و    هاي پا از سانهه وجود دارد، برنامهدر فرايند بازسازي

هاي پاا از ساانهه کمیات سااخت و ساازها      چند بعدي نیستند. از آنجا که در بازسازي

توجه است و قمده اين توجه نیز در یالب واحدهاي مسکونی مورد  هاآنبیش از کیییت 

ریرد بعد اي که در اين امر مورد توجه یرار میکند، در نتیجه بیشترين جنبهنمود پیدا می

از ديدراه کمی آن و در مقیاس واحدهاي سکونتی اسات   به خووصکالبدي بازسازي 

و يا بعاد کییای بازساازي کالبادي،     و ساير ابعاد بازسازي مانند ابعاد اجتماقی، ایتوادي 

هااي پاا از   اخیار در بازساازي   يهاسالکمتر مورد توجه است. ازجمله مسائلی که در 

سانهه مورد توجه یرار ررفته است به  کیییات زنادری پاا از ساانهه اسات کاه در       

هاي بازسازي نواحی سانهه دياده  شود. در برنامهفقدان آن احساس می هايبازسازاغلب 

هاي فرهنگی، اجتماقی، معیشاتی و هاويتی سااکنان و معیارهااي کیییات      به ارزشتوجه 

ترين معیارها براي باال بردن کیییت يک مهیو بازساازي شاده و   زندری به قنوان اصلی

منادي بیشاتر از   نیز توجه به منافع مشترک ساکنان، قالوه بر نتايج مثبت روانی و رضايت

 تار عيسار ه همکااري بیشاتر باراي بازساازي بهتار و      جريان بازسازي، سانهه ديدران را ب

مسائل در جريان يک بازسازي موفق توجه باه   نيترمه کند. بنابراين يکی از تشويق می

اسات. در   درانيا ساانهه د هاي بومی و احیاء و افزايش کیییت زندری از ديدراه ارزش

لعه براي ارتباا   اين تهقیق، به منظور درک شرايو موجود در مناطق روستايی مورد مطا

هاي صورر ررفتاه  آيا بازسازي»بازسازي با کیییت زندری، سوال مطر  اين است که: 
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هاي الزم براي ارتقا کیییت زندری در ابعاد مختلف ایتوادي، اجتمااقی، کالبادي   زمینه

باا توجاه باه ساوال تهقیاق، فرضایه        «. و مهیطی را در دهستان شیروان فراه  کرده است

الزم براي ارتقا کیییات   يهانهیزمفرايند بازسازي »رفته شد بدين معنا که مثبت در نظر ر

زندری پا از بازسازي در روستاهاي ماورد مطالعاه در ابعااد مختلاف را فاراه  کارده       

 «.است
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 مفهوم کیفیت زندگی

باه   ی وکیییت زندری به قنوان میهومی براي نشان دادن میزان رضايت فرد از زنادر 

از ابعااد مختلاف    هاا راروه اي تعیین رضايت و قادم رضاايت افاراد و    قبارتی معیاري بر

منیت و اویار اي، آموزشی، بهداشت، اتغذيه يهانهیزم تواندیمزندری است. اين ابعاد 

کیییات   ريازي توساعه مباحا    امروزه در ادبیار برنامه فراغت را شامل شود، از طرفی، 

توساعه   ريازان و ماديران امار   ر برناماه زندری به قنوان يک اصل اساسی پیوسته مورد نظ

تنهاا   مرباو  باه کیییات زنادری،     يهاا بها  (. در 1390،34است )یالیباف و همکاران، 

ی . نگران(Cramer, 2004, 104)زيستن مه  نیست، بلکه کیییت آن داراي اهمیت است 

 (Pacione, 2003, 19)جامعاه معاصار اسات    يهاا مشخواه از کیییت زندری، يکای از  

ين اصی به اانان، دانشمندان قلوم اجتماقی و دولت مردان هر کدام از ديدراه خایتوادد

ی نشاانگر  (.  بررسی ادبیار مربو  به کیییت زندر169، 1382)اسمیت،  نگرندیممقوله 

ر  آن است که در خووص میهوم کیییت زندری، تعاريف متعددي وجود دارد. ايان اما  

متیااوتی چاون    يهاا حوزهکاربرد آن در و هوم ناشی از چندبعدي بودن اين می تواندیم

ی معاه شناسا  پزشکی، روان شناسی، جغرافیاي انسانی، برنامه ريزي و توسعه، ایتواد و جا

 (.7، 1386باشد )امیدي، 

. رودیما کیییت زندری میهومی است که براي ترسای  توساعه رفااه جامعاه باه کاار       

افاراد    ه شارايو زنادری و رفااه   ریت که کیییت زندری منعکا کنند توانیمبنابراين 

سال رذشته، کیییت زندری به مثابه يک هدف اصالی توساعه جامعاه بار      30است. طی 

بوده اسات )ماجادي و لهساايی زاده،     ررذاریتث بسیاري از کشورها  يهايرذارسیاست 

(. مطالعه کیییت زنادری بررسای قوامال ماو ر در احسااس خاوب داشاتن،        100، 1385

کیییات زنادری، تارويج و     ي هينظر. در وایع باشدیممردم  يهايدو شامیهوم زندری 

 هاا آنزيساتی باراي    يهاوهیشتوسعه میاهی  کیییت مهیو زندری مردم است تا بهترين 

فراه  شود. لذا هدف غايی مطالعه کیییت زندری و کاربرد متعایب آن براي ايان اسات   
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که ايان زنادری ها      يند، به طورکه مردم یادر به داشتن يک زندری با کیییت باال باش

 . (Parker, 1997, 238)هدفمند و ه  لذر بخش باشد 

رد؛ هايی است که تعريف مشخص و يکسانی نادا به طور کلی کیییت زندری از واژه

کاه اشااره    روناه هماان ، لایکن  کنندیماررچه مردم به شکل غريزي معناي آن را درک 

ري ها انادازه ریا  از آنجا که مانند ساير متغیر يکسان نیست. هاآنررديد اين میهوم براي 

سات  آن مستلزم وجود تعريف جامع و مشخوی از آن خواهد بود، همواره تالش شاده ا 

ن دارد ايا  تا تعريیی مناسب براي آن ارائه رردد. آنچه که در اين تعريف اهمیت زياادي 

یت ، وضاع است که با آن بتوان میاان میهاوم و سااير میااهی  مارتبو مانناد خاوب باودن        

ري بار  (. باا مارو  57، 1387)نجاار،   یائال شاد.   زيتماسالمت، رضايت از زندری و امید 

کاه دامناه    شاود یما ارائه شده در حیطه کیییات زنادری پای بارده      يهافيتعرو  هامدل

ياک   يدارجانبها به کار برده شده است و هر کدام از تعاريف با اي از تعريفرسترده

نیازهااي   نیتاثم معطاوف باه    هاا آناند. اما جوهر مشاترک  نمودهبعد از مسئله را برجسته 

، کاار و  امان است. در وایع برنامه ريازي باراي مساکن   و اساسی مادي و معنوي به طور ت

یااز باه   ننیازهااي روانای، قااطیی و اجتمااقی مثال       نیتاثم اشتغال و يا حمل و نقل بدون 

مولاودي،  .. نایص خواهد باود ) امنیت، آرامش خاطر، تعلق اجتماقی، شادي و تیريح و .

            (1385زاده، از مهديبه نقل  16، 1388

 تاثمین  چگاونگی  بررسای  براي میهومی قلمی یالب اصطالحی در زندری کیییت

 از هاا راروه  و افاراد  رضايت قدم و رضايت درک معیاري براي نیز و انسانی نیازهاي

اصطال  کیییت زندری تاا   (1387،2)رضوانی و همکاران ، .است زندری مختلف ابعاد

باه قناوان پنداشاتی از چگاونگی      ،اي مبه  است از يک سو کیییت زندری فردياندازه

هاي زنادری حاول   تر کیییت زندری مویعیتشود و از بعدي کلیرذران فرد مطر  می

هاي نظیار مهایو پیراماونی و ياا فرهناي در ياک       شود. مویعیتيک قامل را شامل می

ساازي شاده اسات. برخای     هااي مختلیای میهاوم   کیییت زنادری باه شایوه   جامعه معین. 

اي اسات کاه نیازهااي جسامی،     کیییت زنادری مجموقاه  »انديشمندان معتقد هستند که 
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)جااواهري و همکاااران،  «دهاادیمااقاااطیی، اجتماااقی و امکانااار زناادری را تشااکیل  

ت زندری به معناي کییی»(. برخی ديگر براين باور هستند که: 1357از رهنما،  1389:143

احساسی است که فرد نسبت به رفاه اجتماقی، قاطیی و جسمانی خود دارد. اين احساس 

متا ر از اين است که يک فرد در شارايو مختلاف زنادری تاا چاه انادازه باه خشانودي         

شخوی نايل شده است. به قبارر ديگر؛ کیییت زندری معادل توانايی فرد براي مهقاق  

هاي مورد نظرش است. در وایع کیییت زندری به اين معنا اسات  طر ها يا ساختن برنامه

)جاواهري و  « هاايش ساامان دهاد   که انسان بتواناد زنادری خاود را هماهناي باا ارزش     

( معتقاد  1985وينساید ) (. 2004از ریب، باوري و الساون،   به نقل  143: 1389همکاران، 

بار پاياه    ماوالً معاست کیییت زنادری ياک میهاوم بسایار  هنای و شخوای اسات کاه         

و قملکرد  جسمی روانی، خوشهالی و رضايت فرد با قواملی که بر روي رفاه اجتماقی،

( کیییت زندری را درجه رضايت در تجارب 1992شود. زان )بنا می رذاردیم ریتث وي 

شاامل رضاايت از زنادری در     کناد کیییات زنادری،   داند وي  کر مای می زندری فرد 

ي اجتماقی و ایتوادي است. در اين رابطه سه نوع رضاايت از  توور از خود و فاکتورها

رضايت ناشی  -2 رضايت ناشی از برخورداري افراد از امکانار -1  زندری وجود دارد

رضايت ناشی از بودن اينکه ما هستی   - 3 از ارتبا  که معطوف به روابو اجتماقی است

معناي سر زندری و کنترل بر  در یضاور ما از کیییت زندری مؤ ر است. اين رضايت به

ارچوب تهلیال سیساتمی   چا  در .شاود زندری خود در مقابل از خود بیگانگی مربو  می

هايشاان در  یابلیت يکیییت زندری به قنوان يک رهیافت، بر توانمندي افراد براي ارتقا

به اهداف سیستماتیک اشاره دارد. در اين رويکارد در   یابيدستجهت  رفع مهدوديت،

ديويد فیلیپا در تعريیی جامع کیییت زندری را  ریرد.انسان مهور توسعه یرار میوایع 

هاي قینای و  دهد که در سطح فردي مؤلیهدر ابعاد فردي و جمعی مورد بررسی یرار می

نیازهااي اساسای    نیتاثم شود الزمه کیییت زندری فردي در بعد قینی  هنی را شامل می

اجتماقی شاهروندان اسات و در    يهاخواستوردن برخورداري از منابع مادي جهت برآ

افاازايش رفاااه  هناای شااامل لااذر جااويی،  -1بعااد  هناای بااه داشااتن اسااتقالل قماال در 
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رشاد و شاکوفايی در مسایر     -2  در زندری و رشاد شخوای   ،يهدف دار رضايتمندي،

اجتماقی مربو   يهاتیفعالاي از مشارکت در سطح رسترده -3 سعادر و دررخواهی

کیییاات زناادری در بعااد جمعاای آن باار  بااار و پايااداري مهاایو فیزيکاای و   شااود.ماای

کنناد شاامل   و جاوامعی کاه در ان زنادری مای     هارروهاجتماقی، منابع اجتماقی درون 

هاي رسترده و پیوندهاي ماویتی در  ، يکپارچگی، روابو شبکهیه  کوش انسجام مدنی،

 دوستی و رفتار دررخواهاناه نوع اق  از اقتماد، هاارزشهنجارها و  تمام سطو  جامعه و

 (26: 1389)فتاحی،  و انواف، قدالت اجتماقی و برابري تاکید دارد

سات  ريازي، در وایاع واکنشای ا   به کارریري میهوم کیییت زندری در قرصه برناماه 

کالبادي و  -فیزيکای  صارفاً قلیه توساعه ياک بعادي ایتواادي در ساطح ملای و توساعه        

رصاه  تر و چناد بعادي در ق  به معیارهاي جامع یابيدستهمچنین تالشی است در جهت 

 يهاا شااخص ريازي. بار ايان اسااس، منظاور از کیییات زنادری در نظار رارفتن          برنامه

ايه ايان  پکالبدي و کارکردي است. بر  يهاشاخصاجتماقی، ایتوادي در قین توجه به 

 نیتاثم باه   یابيدستهاي شهري و روستايی ريزي و طراحینگرش هدف اصلی از برنامه

کیییت مسکن، کیییات حمال و نقال، کیییات فضااهاي اجتمااقی، مادنی و در نهايات         

 (6: 1384کیییت مهیو زندری است )کوکبی، 

 کیییت اصوالً » که ریت توانیم شده در اين پژوهش نیز ارائه تعاريف به توجه با

 هنای قینی و   يهاو شاخص  هامؤلیهچندبعدي و مشتمل بر  و پیچیده میهومی زندری

از مناابع ماادي و در بعاد  هنای     ا اساتیاده  نیازهاي اساسی با  نیتثمکه در بعد قینی  است

لذا ايان  « .دينمایمرا در سطح فردي و اجتماقی دنبال   رضايتمندي و افزايش رفاه  هنی

تواند ه  به قنوان صیت فرد و ه  به قنوان صیت جامعه تلقی شود و بار ايان   میهوم می

ریارد و  ندری ه  ساختار اجتماقی و ه  مویعیت افراد را در بر میمبناست که کیییت ز

اجتماقی، همبستگی اجتمااقی و تاداوم پاذيري     -اصلی امنیت ایتوادي مؤلیهشامل سه 

اول بیشتر ناظر بر کیییت زندری فرد و همبستگی اجتماقی نیاز نااظر بار     مؤلیهرردد. می

اصالی   مؤلیاه ظر توسعه پايدار به قناوان  نیز از من يريتداوم پذباشد. کیییت اجتماقی می
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، خاود متشاکل از   هاا مؤلیاه شاود. هرکادام از ايان    در توزيع بین نسلی در نظر ررفته می

 مساتعد توجاه در   مؤلیاه قناصري هستند که در شکل زير نشان داده شده است. هر ساه  

و  هاي فردي و فرا فردي هساتند و ايان اساتعداد باه تولیاد رويکردهااي قااملیتی       مقیاس

مندي انجامیده است. میهوم کیییت زنادری  اي چون ساختساختاري و نیز نگاه ترکیبی

در مقايسه با رفاه که در بعد قینی و  هنی آن بیشتر متکی بر فرد اسات و رفااه جامعاه را    

تر است و بر کیییت اجتماقی نیز تمرکاز  داند، میهومی فربهبرآيند رفاه مجموع افراد می

 (118: 1388یدي، دارد )غیاري و ام
 

   
 (118: 1388مدل نظري براي بررسی کیییت زندری در برنامه ريزي )غیاري و امیدي،  :1شکل 

 

 بازسازی پس از سانحه

تخريااب شااده،  يهااارساااختيزکاال خاادمار و  نیتااثمبازسااازي قبااارر اساات از »

ي ایتواادي و  کردن و توانمند ساختن مجاار ا جايگزينی کالبدي بناهاي منهدم شده، احی

لذا برنامه بازسازي بايد بر اهداف طاوالنی  « در نهايت شرايو زيست جامعه مویبت زده.

هاي کاهش مدر توسعه استوار باشد تا بتوان با در نظر ررفتن احتمال سوانح آتی، زمینه

جامعااه فااراه  آورد. )آيسااان و  ر ریااري ابزارهاااي مناسااب د ر خطاارار را بااا بااه کااا 

ريازي، اجارا، هادايت، کنتارل،     مديريت بازساازي شاامل برناماه   (. 7، ص1382ديويا،

قارب پاور،   و شاود. )فالحای   بازسازي پا از ساانهه مای   يهاتیفعالنظارر و پیگیري 

 یهمبستگی اجتماق

 هابرابري فرصت

 ايکاهش نابرابري منطقه

 برابري جنسیتی

 توزيع مناسب درآمدها

 مشارکت

 توانمندسازي

 آزادي

کیییت 

 زندری

 اجتماقی -امنیت ایتوادي

اشتغال/مسکن/ 
بهداشت/آموزش/امنیت/حمل 

نقل/ اویار فراغت/ درآمد/  و
 ايهمامنیت غذايی/ پوشش بی

 تداوم پذيري

 حیظ مهیو زيست
 کاهش آلودری هوا/ صوتی
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(. بررسی مديريت بازسازي ساوانح در بساتر و شارايو اجتمااقی، فرهنگای،      3،ص1386

شات و اساتیاده از   ایتوادي و سیاسی مربوطه، نتايج ارزشمندي در اختیار ما خواهد رذا

هااي  هاي مییادي باراي بازساازي   تواند ارائه دهنده درستجارب بازسازي هر سانهه می

 ديگر باشاد تاا نقاايص رذشاته رفاع و نکاار مثبات آن تقويات راردد.) خورشایديان،          

، اجتمااقی،  ختلاف کالبادي  هاا داراي ابعااد م  (. در پی يک سانهه تخرياب  6،ص1386

نبال اين موضاوع بازسازي پاا از سانهه نیاز داراي ابعااد   ، روانی هستند و به دایتوادي

ریات بازساازي در وایاع ترکیبای از      تاوان یما (.  111، 1371مخاتلیی است )احمادي،  

فرايندهاي اجتماقی، روان شااناختی، فرهنگای، ایتوااادي، معمااري و سیاسای اسات )       

 (.1، 1993آيسان و ديويا، 

بازساازي   يهاا ویمها سانهه و در اغلاب   يکی از مسائلی که در به  بازسازي پا 

اسات. کیییات    «کیییات زنادری  »میهاوم   شودیمشده پا از سانهه فقدان آن احساس 

-زندری قبارتست از شرايو زيست مهیطی، اجتمااقی، فرهنگای، ایتواادي و کالبادي    

فضايی مهیو زندری که نشان دهنده میزان رضاايت ياا قادم رضاايت ماردم از مهایو       

ديادران  هاا، آسایب  پاا از اتماام بازساازي خاناه      (favia, 1988, 254)زندری اسات.  

 صارفاً هاي دائ  خود زندری کنند. رروهی از متخووان، بازسازي را توانند در خانهمی

دانند و معتقدند که ايجاد تغییر بازررداندن شرايو یبل از سانهه به منطقه سانهه ديده می

نسبت باه شارايو یبال از ویاوع ساانهه، غیار       کلی در شرايو زيست منطقه سانهه ديده، 

اي است کاه بازساازي را باه میهاوم ايجااد      ممکن است. نقطه مقابل ديدراه فوق انديشه

زده و باه قناوان   اجتماقی منطقاه زلزلاه   -تهوالر اساسی و ارتقاء سطح توسعه ایتوادي

ت بهباود  زده در جهفرصتی مناسب براي ايجاد تهول همه جانبه در وضعیت منطقه زلزله

دانااد. در باین اياان دو ديادراه، دياادراهی را   اجتماااقی آن مای  –سااختارهاي ایتواادي  

داند که دوباره سازي دییق همان شرايطی می صرفاًتوان مطر  کرد که بازسازي را نه می

زده، بلکاه بازساازي را   وجود داشته است و نه ايجاد تهول اساسای در منطقاه زلزلاه    یبالً
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-هاي یبلی منطقه زلزلهاشی از زلزله و به موازار آن، اصال  نارسايیهاي نترمی  خرابی

 (.26،ص1386داند. )بینش، زده می
 

 ضرورت انجام تحقیق

رد توجه پا از سانهه وجود دا يهايبازسازقموماً به دلیل شرايو اضطراري که در 

ریارد؛ باه   مین چندان مورد توجه یرار هابرنامهبه قناصر کیییت مهیو سکونتگاه در اين 

فرهنگای،   توجاه باه مساائل    يهاا جنبهطوري که در اکثر موارد، مناطق بازسازي شده از 

ادن دل از رخ اجتماقی، ایتوادي ، روان شناسی و .... مربو  به همان منطقه، نسبت به یب

 يهاا يازسااز بکه معموالً در  شودیمسانهه کیییت نازلی دارند. اين امر از آن جا ناشی 

هاا و بایش از کیییات مهایو     نهه کمیت ساخت و ساازها بایش از کیییات آن   پا از سا

 ریرد. شهري شکل ررفته مورد اهمیت یرار می

ک يا خويشااوندي کاه در جرياان     يهاا شاه يربه دلیل لطمار روحی و از بین رفاتن  

یاري از و چه بساا بسا   شودیم، شوک سانهه بیشتر شودیمسانهه به سانهه ديدران وارد 

 یوانتا بااز  در  ریتاثخ ان راه مهاجرر را در پیش بگیرند کاه نتیجاه آن جاز    سانهه ديدر

دم ، اجتمااقی، معیشاتی و هاويتی مار    هااي فرهنگای  منطقه نیست. اما لهاظ کردن ارزش

ص بازساازي، باه خواو    يهاا برناماه هاي کیییت مهیو شاهري در  سانهه ديده و ارزش

 ها قالوه بار نتاايج  مشترک آن و توجه به منافع هاي اصلی و هويتی شهر،زسازي مکانبا

 وزي بهتار  روانی مثبتی که در پی دارد سانهه ديدران را به همکاري بیشاتر باراي بازساا   

هش خواهاد داد.  را به قوامل بیرونای کاا   هاآنو میزان وابستگی  کندیمتشويق  ترعيسر

بومی  هايزشان يک بازسازي موفق توجه به ارمسائل در جري نيترمه بنابراين يکی از 

ها   مو احیاء و افزايش کیییت مهیو شهري از ديدراه سانهه ديادران اسات، کاه ايان     

 دهد. میازسازي ناحیه مورد مطالعه نشان ضرورر انجام اين تهقیق را در فرايند ب
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 منطقه مورد مطالعه 

اسات. دهساتان شایروان در     شهرساتان بروجارد   يهادهستانيکی از  دهستان شیروان

و در جنااوب آن یاارار ررفتااه و از نظاار مساااحت،   بخااش مرکاازي شهرسااتان بروجاارد 

اسات.   شایروان آيد. مرکاز آن روساتاي   دهستان اين شهرستان به حساب می نيتربزرگ

دهستان شیروان آب و هاوايی معتادل و کوهساتانی دارد و بیشاتر مسااحت آن بار روي       

یرار ررفته است و رودهاي دائمی فراوان در آن جاري است کاه باقا     دشت سیالخور

خیز است. بیشتر خیز و لرزهاي سیلرونق کشاورزي آبی در آن شده است. شیروان منطقه

تخريب شدند که در اين میان روساتاي   85فروردينلرزه روستاهاي اين دهستان در زمین

صددرصد تخريب شد. بنابر سرشماري مرکز آماار اياران، جمعیات     به طور درب آستانه

نیار   12170ن نیر بوده است که از اين میاا  22650برابر با  1385دهستان شیروان در سال 

 خانوار دارد. 5351اند. دهستان شیروان مرد و بقیه زن بوده
 

 روش تحقیق

تهلیلی با اساتیاده ازمادل هااي کمای اسات.      -روش تهقیق پژوهش حاضر توصییی

روناارونی   يهامدلو  هاروشبراي سنجش و ارزيابی کیییت زندری در ابعاد مختلف، 

ي کمی و کییی و يا ترکیبی هستند باا توجاه   مبتنی بر رويکردها هاروشوجود دارد اين 

و  هاا روش، استیاده از  هاآنکیییت زندری و پیچیدری  يهاشاخصبعدي  به  ار چند

يکپارچه با رهیافت ترکیبی براي بریرار کردن ارتباا  میاان معیارهااي     مندنظام يهامدل

ی و سانجش  کمی و کییای باه منظاور ارزيااب     يهاشاخصاز  زمانه مختلف و استیاده 

و  هاا روشچارا کاه اساتیاده از     دينمایمکیییت زندری در ابعاد مختلف اجتناب ناپذير 

يکپارچه در امر ارزيابی و سنجش میازان کیییات زنادری، سابب ارتقاا ساطح        يهامدل

قلمی پژوهشگران و افزايش یابلیت اطمینان فضاي تومی  ریري مديران  يهاافتهياقتبار 

تومی  ریري چناد شاخواه باه     يهاروش. با بسو و توسعه ددرریمرذاران ت و سیاس

 تکنیک رتبه بندي بار اسااس تشاابه   فازي، روش تاپسیا فازي يا  يهامدلويژه ترکیب 

ايده ال فازي جهت سنجش امور مختلف اقتبار بیشتري يافته است. نظريه فاازي روشای   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
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صاورر فاازي بیاان    متعلاق باه هار نماررباه      يهاوزناست که در آن قناصر ماتريا يا 

، زيارا میااهی  انتزاقای، در انعکااس     دهناد یما و يک سیست  فاازي را تشاکیل    شوندیم

 يهاا ظرافات مظاهري از جوانب شناخت شهودي و زواياي احساسار انسانی، ظرفیت و 

 (Arnold &, et al, 1991, 86به صورر یطعی بیانشان کرد.) توانینمخاصی دارند که 

رهااي  ورد استیاده براي سانجش کیییات زنادری از ناوع متغی    از آنجا که متغیرهاي م

س پانج  طییی و ترتیبی هستند، از نظريه فازي استیاده شاد. طیاف پاسار هار ساوال مقیاا      

امناساب،  ن، تا حدودي مناسب، مناسب، مناسب طییی لیکرر بود. براي هر رزينه )کامالً

راي هار  تعريف شد. با  100نامناسب( يک تابع قضويت مثلثی در مهدوده صیر تا  کامالً

 رس نوسازرويه به تعداد پاسر دهندران، پاسر  وجود داشت، براي مثال براي رويه مدا

ازي فا قدد  190پاسر وجود داشت که متناظر با آن  190و با کیییت از شاخص آموزش 

 مثلثی داشتی .

 راام  شاود. در  براي هر روستا مهاسبه هاآنالزم بود اين اقداد با ه  جمع و متوسو  

کاوکران   طراحی ررديده و بر اساس فرمول ياپرسشنامهشاخص  11بعدي با استیاده از 

اساب  روستاي دهستان شیروان بخش مرکزي شهرستان بروجرد متن 19پرسشنامه در  190

 با جمعیت هر روستا به صورر توادفی ساده  توزيع شد. 

ریاري  لیکرر اندازهاز طريق طیف  2هر شاخص مطابق با جدول  هاي مرتبو بارويه

باراي   شد و میانگین هر شاخص بر اساس تعاداد خانوارهااي  نموناه هار روساتا، مبناايی      

اس ارزيابی سطح کیییت زندری روستاهاي مورد مطالعاه، باه شامار آماده اسات. براسا      

مراکاز   ي خام حاصل از پرسشنامه، به طیف بندي مقادير هر شاخص باه تیکیاک  هاداده

مناساب،  ي )کاامالً مناساب، مناساب، تاا حادودي مناساب، نا      هاهنيرزروستايی در یالب 

(، 20، 50، 80، )(10، 40، 70(، )0، 30، 60کامالً نامناسب( که به ترتیب با مقادير فازي )

تريا فااازي ، ایاادام ررديااد تااا مااااناادشااده( نشااان داده 40، 70، 100( و )30، 60، 90)

تا در ه ماورد بررسای در هار روسا    بدست آيد. اساامی روساتاها و میازان نمونا     هاشاخص

 نشان داده شده است.  1جدول شماره 



82 

 
 

  1387بهار ، سوم، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 

 
 

 : روستاهاي مورد مطالعه دهستان شیروان 1جدول شماره

 جمعیت خانوار روستا
تعداد 

 نمونه
 جمعیت خانوار روستا

تعداد 

 نمونه

 10 690 181 اسدخانی 10 432 107 دارتی

 10 471 131 سراب زارم 10 602 148 درب آستانه

 10 479 115 زارم 10 509 126 ی آبادول

 10 452 116 سویره 10 649 169 الک آباد

 10 2096 579 خايان 10 1092 252 بوري

 10 544 132 قباس آباد 10 910 222 بزازنا

 10 1076 267 مهسن بن قلی 10 636 143 چکنی کش

 10 1156 283 طنجور 10 946 241 رنجینه

 10 503 123 ريجانطب 10 1101 280 شرکت زراقی

     10 909 210 کیدان

                                                 ( 1رابطه ) m

ijijijij EEE
M

E  ...211
    

تعاداد پاساخها    mو  j از نظر شاخص iارزيابی کلی کیییت   ijEکه در فرمول فوق 

 است.

 ijE  به صورر يک قدد فازي مثلثی به صورر زير نشان داد. توانیمرا 

                              (                                 2رابطه )  ijijijij UEMELEE ,, 

ه است:سه نقطه قدد مثلثی بنا به پیشنهاد )بالکی( به رونه زير یابل مهاسب  

                                                                                 
m

LE

LE

m

k

K

ij

ij












1 

                                                                  (3رابطه)
m

ME

ME
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ij












1     
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 هاشاخص: رويه هاي به کار رفته به منظور سنجش 2جدول شماره
 گویه ها هاشاخص

 شاخص آموزش

 
 مدارس، ن بهمدارس نوساز و با کیییت مناسب، دسترسی آسان با زمان ک  کودکان و نوجوانا

 شگاهی مناسبمعلمان خوب و با تجربه، مدارسی با تجهیزار آزماي

 
شاخص کیییت 
 سالمت و امنیت

ا(، اينهبهره مندي از خدمار درمانی و بهداشتی )خانه بهداشت، درمانگاه، حمام و جز
ع و دسترسی به پاسگاه پلیا در لهظار اضطراري، وجود اتهاد و انسجام و قدم نزا
 ان.اکنسمد کشمکش میان ساکنان، امنیت در شب و فقدان هر رونه خطر در هنگام رفت و آ

شاخص کیییت اویار 
 فراغت

ستا، ر رودامکانار مناسب ورزشی در روستا، امکانار مناسب فرهنگی و هنري) کتابخانه( 
 توان انجام مسافرر ساالنه به همراه خانواده

 
شاخص کیییت تعامل 

 و همبستگی

نه یمامصداشتن روحیه کار رروهی و کمک به همديگر در ساخت و ساز خانه، وجود روابو 
ارد، دتا وجود و همسايگان، تهکی  پايبندي به آداب و رسومی که در روس هاخانوادهمیان 

 يهاهدرايدمشورر کردن اهالی روستا با همديگر در موایع لزوم و اهمیت یائل شدن براي 
 يکديگر

 
شاخص کیییت مهیو 

 مسکونی

 

یست  اسب )سا تسهیالر مننوساز و با دوام و کیییت مناسب، واحدهاي مسکونی ب يهاخانه
م در مقاو بهداشتی، حمام(، به کارریري مواد و موالح ايسروررمايشی، سیست  سرمايشی، 
نزل از داراي نورریري و روشنايی کافی، وضعیت م يهامسکنساخت واحدهاي مسکونی، 

 نظر وجود حیوانار مو ي مانند موش، سوسک و ...

 
شاخص کیییت زير 

 ساختها

دود نی مهمناسب، دسترسی به وسايل حمل و نقل مناسب، طی کردن فاصله زماراه ارتباطی 
به  ترسیبراي دسترسی شهر به آب آشامیدنی سال ، وجود جايگاه توزيع مواد سوختی، دس

 وراديو  دهی خدمار مالی و اقتباري )بانک، پست بانک و ...(، وضعیت روستا از لهاظ آنتن
 لهاظ شبکه دفع فاضالب تلويزيون و تلین، وضعیت روستا از

 
شاخص کیییت 

 مهیطی

 

در اراضی  هاخانهبهداشتی جمع آوري و دفع فاضالب، نساختن  يهاروشجايگاه دفن زباله، 
، هارودخانهو  هاالبیسشیب دارد و خطرناک، یرار نگرفتن واحدهاي مسکونی در حري  

 اتالف و آلودری منابع آب، تخريب و فرسايش خاک

 
اشتغال  شاخص کیییت
 و درآمد

 

 يهاتیعالفاز  نیازهاي اولیه زندری، میزان درآمد نیتثمدرآمد مناسب، پا انداز سالیانه، 
 کشاورزي، وضعیت يهاتیفعالکشاورزي، وضعیت اراضی به لهاظ حاصلخیزي براي انجام 

ن امند(، وضعیت رااهالی روستا در استیاده از وسايل مکانیزه زراقی )تراکتور و کمباين و ...
 کشاورزي يهاتیفعالتولید در واحد سطح، وضعیت جسمی 

 

در هر روستا باراي هار    هاپرسشبه اين ترتیب با يکپارجه سازي نظر پاسخگويان به   

يک از نماررها در هر روستا يک قدد فازي بدست آمد کاه حاصال میاانگین نظرهااي     

ي کردن، اقداد فازي بدسات  بود سپا الزم است از طريق فازي زدايی يا ديیاز هانمونه

باراي ايان    ج و به اقداد حقیقی تبديل شوند.آمده  در طی مهاسبار از حالت فازي خار
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مطالعه حاضار باراي تباديل     (. در252،1385 متعددي وجود دارد)مومنی، يهاروشکار 

اقداد فازي به اقداد یطعی از روش مرکز ناحیه به جهت سادری آن و بدين جهت که به 

 خوی تهلیل رر نیاز ندارد استیاده شده است:یضاور ش

                              (4رابطه)    
ij

ijijijij

ij LE
LEMELEUE

CA 



3

 

 يهاا نوزاستیاده کرد. باا اساتیاده از    TOPSISاز روش  توانیمحال در اين مرحله 

ی و همچنین با توجه مقادير یطعی معیارهااي کیییات زنادر    AHPبدست آمده از روش 

 .شودیمتا از روش تاپسیا استیاده در هر روس

(: باراي بای مقیااس ساازي از     Nکمی کردن و بی مقیااس ساازي مااتريا توامی  )    

 .شودیممقیاس سازي نورم استیاده بی

                                            (                    5رابطه )    
 


2

akj

a
R

ij

ij
 

ر د( را N(: ماتريا بی مقیاس شاده ) Vمقیاس موزون )به دست آوردن ماتريا بی 

 کنی ماتريا وزنی ضرب می

WNV                                                                          (6رابطه)      

 :شوندیمتعین راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل منیی: به صورر زير تعريف 

ر ( {= راه حال اياده آل مثبات }باردا    Vهر شااخص مااتريا)  ر بردار بهترين مقادي}

 نيترگبزرمثبت،  يهاشاخصمقادير هر شاخص ماتريا{ بهترين مقادير براي  نبدتري

 يهااخصشمقادير است و بدترين براي  نيترکوچکمنیی،  يهاشاخصمقادير و براي 

 مقادير است. نيتربزرگمقادير و براي شاخهاي منیی  نيترکوچکمثبت 

 به دست آوردن میزان فاصله هر رزينه تا ايده آل مثبت و منیی

                                                      (7رابطه)     
 

2
VJVIJSI 

 از طريق فرمول زير آليک رزينه به راه حل ايده  CIتعیین نزديکی نسبی 

(8رابطه)    
                   







SISI

SI
CI 

 نزديکتر باشد بهتر است.  CIکه به يانهيرزکه هر  هانهيرزرتبه بندي 
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 های تحقیقیافته

هااا و آوري دادهباار اساااس معیارهاااي مختلااف کیییاات زناادری، پااا از جمااع      

مااورد  معیارهااا در نقااا  روسااتايی هاااي خااام هاار يااک ازهااا، ماااتريا دادهترکیااب آن

افااراد  يهاااپرسشاانامهجمااع آوري و سااپا امتیاااز  هااادادهمطالعااه از طريااق پرسشاانامه 

 هاار روسااتا در هاار معیااار از طريااق اقااداد فااازي تعريااف شااده، و تااابع قضااويت         

وسااتا جااايگزين رشاات و در نهاياات امتیااازار فااازي هاار يااک از معیارهااا بااراي هاار ر  

ورر صااماال بااراي ساااير معیارهااا در روسااتاهاي ديگاار نیااز مهاساابه ررديااد کااه اياان ق

 ریااري فااازي ارزيااابی کیییاات زناادری ررفاات و نتیجااه آن تشااکیل ماااتريا تواامی  

 ( 3بود )جدول
 براي هر روستا هاشاخص: قملکرد فازي 3جدول شماره 

 شاخص         
 روستا

 آموزش
 کیفیت

 سالمت و امنیت 
 کیفیت 

 اوقات فراغت
 کیفیت

 بستگیتعامل و هم 
 (1/15، 1/45، 1/75) (6/4، 6/34، 6/64 (13، 43، 73) (8/2، 8/32، 8/62) دارتی

 (6/12، 6/42، 6/72) (2/19، 2/49، 2/61) (1/21، 1/51، 1/81) (6/18، 6/48، 6/78) درب آستانه
 (2/15، 2/45، 2/75) (2/18، 2/48، 2/78) (6/18، 6/48، 6/78) (6/4، 6/34، 6/64 ولی آباد

 (2/18، 2/48، 2/78) (6/18، 6/48، 6/78) (3/2، 3/23، 3/62) (8/3، 8/33، 8/63) آباد الک
 (4/14، 4/44، 4/74) (7/21، 7/51، 7/81) (2/16، 2/46، 2/76) (6/18، 6/48، 6/78) بوري
 (14، 44، 74) (5/25، 5/55، 5/85) (6/20، 6/50، 6/80) (9/20، 9/50، 9/80) بزازنا

 (4/14، 4/44، 4/74) (13، 43، 73) (7/22، 7/52، 7/82) (4/13، 4/43، 4/73) چکنی کش
 (4/14، 4/44، 4/74) (9/11، 9/41، 9/71) (9/21، 9/51، 9/81) (13، 43، 73) رنجینه

 (6/12، 6/42، 6/72) (6/13، 6/43، 6/73) (6/19، 6/49، 6/79) (9/11، 9/41، 9/71) شرکت زراقی
 (2، 32، 62) (6/5، 6/35، 6/65) (6/8، 6/38، 6/68) (5/19، 5/49، 5/79) کیدان
 (6/4، 6/34، 6/64) (8/3، 8/33، 8/63) (2/19، 2/49، 2/79) (9/20، 9/50، 9/80) اسدخانی
 (6/20، 6/50، 6/80) (6/18، 6/48، 6/78) (9/19، 9/49، 9/79) (4/18، 4/48، 4/78) سراب زارم
 (6/18، 6/48، 6/78) (4/22، 4/52، 4/82) (2/19، 2/49، 2/79) (9/13، 9/43، 9/73) زارم
 (5/13، 5/43، 5/73) (1/7، 1/37، 1/67) (6/17، 6/47، 6/77) (9/14، 9/44، 9/74) یره سو
 (6/18، 6/48، 6/78) (7/20، 7/50، 7/80) (6/16، 6/46، 6/76) (5/25، 5/55، 5/85) خايان

 (7/10، 7/40، 7/70) (5/3، 5/33، 5/63) (7/18، 7/48، 7/78) (7/14، 7/44، 7/74) قباس آباد
 (9/14، 9/44، 9/74) (4/22، 4/52، 4/82) (9/19، 9/49، 9/79) (8/13، 8/43، 8/73) مهسن بن قلی

 (8/3، 8/33، 8/63) (3، 33، 63) (3/10، 3/40، 3/70) (2، 32، 62) طنجور
 (8/3، 8/33، 8/63) (1/7، 1/37، 1/67) (7/18، 7/48، 7/78) (2/13، 2/43، 2/73) طبريجان
 (5/2، 5/32، 5/62) (2، 32، 62) (8/4، 8/34، 8/64) (8/13، 8/43، 8/73) دارتی
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 براي هر روستا هاشاخص: قملکرد فازي 3ادامه جدول شماره 

 شاخص         
 روستا

 آموزش
 کیفیت

 سالمت و امنیت
 کیفیت

 اوقات فراغت
 کیفیت

 تعامل و همبستگی
 (13، 43، 73) (1/17، 1/47، 1/77) (6/20، 6/50، 6/80) (1/17، 1/47، 1/77) درب آستانه
 (9/11، 9/41، 9/71) (13، 43، 73) (2/9، 2/39، 2/69) (6/7، 6/37، 6/67) ولی آباد
 (6/13، 6/43، 6/73) (5/13، 5/43، 5/73) (7/10، 7/40، 7/70) (9/14، 9/44، 9/74) الک آباد
 (2/19، 2/49، 2/79) (4/14، 4/44، 4/74) (19، 49، 79) (6/18، 6/48، 6/78) بوري
 (6/18، 6/48، 6/78) (6/17، 6/47، 6/77) (4/22، 4/52، 4/82) (7/22، 7/52، 7/82) بزازنا

 (4/13، 4/43، 4/73) (9/20، 9/50، 9/80) (3/20، 3/50، 3/80) (7/10، 7/40، 7/70) چکنی کش
 (5/13، 5/53، 5/73) (4/18، 4/48، 4/78) (1/21 ،1/51، 1/81) (8/4، 8/34، 8/64) رنجینه

 (10، 40، 70) (9/13، 9/43، 9/73) (6/18، 6/48، 6/78) (6/20، 6/50، 6/80) شرکت زراقی
 (6/7، 6/37، 6/67) (9/14، 9/44، 9/74) (1/15، 1/45، 1/75) (8/2، 8/32، 8/61) کیدان
 (6/5، 6/35، 6/65) (5/13، 5/43، 5/73) (4/13، 4/43، 4/73) (3/2، 3/33، 3/62) اسدخانی
 (2/9، 2/39، 2/69) (7/14، 7/44، 7/74) (13، 43، 73) (6/20، 6/50، 6/80) سراب زارم
 (13، 43، 73) (8/13، 8/43، 8/73) (9/11، 9/41، 9/71) (2/19، 2/49، 2/79) زارم
 (12، 42، 72) (11، 41، 71) (6/13، 6/43، 6/73) (2، 32، 62) یره سو
 (6/20، 6/50، 6/80) (4/22، 4/52، 4/82) (1/17، 1/47، 1/77) (9/20، 9/50، 9/80) خايان

 (4/8، 4/38، 4/68) (13، 43، 73) (5/2، 5/32، 5/62) (2/9، 2/39، 2/69) قباس آباد
 (3/21، 3/51، 3/81) (13، 43، 73) (4/18، 4/48، 4/78) (2/9، 2/39، 2/69) مهسن بن قلی

 (6/5، 6/35، 6/65) (2، 32، 62) (11، 41، 71) (2/9، 2/39 ،2/69) طنجور
 (3/10، 3/40، 3/70) (3، 33، 63) 5/2، 5/32، 5/62) (6/6، 6/36، 6/66) طبريجان

 

ز يان قمال ا  در مرحله بعد الزم بود که اقداد فازي تبديل به اقداد حقیقی شوند که ا

ر نیاز ه یضاور شخوی تهلیل رطريق فرمول مرکز ناحیه  به جهت سادری آن و اينکه ب

اتريا ما ندارد استیاده شد که پا از انجام مهاسبار متعدد اقداد حقیقی بدست آماده  

 (. 4اقداد یطعی را تشکیل دادند )جدول شماره

هاا تعیاین شاود کاه     سپا براي بیان اهمیت نسبی معیارها الزم بود که وزن نسابی آن 

یاده شاده  براي تعیین وزن معیارها است AHPبراي اين کار از روش تهلیل سلسله مراتبی 

روش  کارشاناس مارتبو تعیاین و از طرياق     10است. وزن معیارهاي پیشنهادي به وسایله  

عیاار  مهاسبه و باه هار م   Expert Choiceدر مهیو نرم افزار  AHPتهلیل سلسله مراتبی 

 .تخویص داده شده است
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 روستابراي هر  هاشاخص: اقداد ديیازي شده  4جدول شماره

 
 شاخص
ش روستا

وز
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و 
ت 
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ت
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ت

منی
ا

 

ت 
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ت ا
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ت
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ت
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ی
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ط  
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ی
ونت
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ت  
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ت

خ
سا

ر
ی ها
یط

ح
ت م

فی
کی

و  
ل 

تغا
اش

ت 
فی
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د
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 25/34 04/33 10/38 06/53 20/55 68/37 78/51 68/34 دارتی

 78/51 61/58 60/64 61/58 01/51 03/62 23/65 82/59 درب آستانه

 87/49 78/51 36/45 80/42 36/55 43/57 82/59 68/37 ولی آباد

 73/52 63/52 93/47 85/54 43/57 82/59 83/30 40/36 الک آباد

 03/62 03/54 71/61 82/59 53/54 53/69 11/57 82/59 بوري

 82/59 46/59 48/67 56/66 38/53 61/71 60/64 86/64 بزازنا

 41/52 86/64 96/63 93/47 03/54 78/51 66/56 41/52 چکنی کش

 63/52 75/58 23/65 10/38 03/54 87/49 28/65 78/51 رنجینه

 93/47 31/53 82/59 60/64 01/51 73/52 76/62 87/49 شرکت زراقی

 80/42 85/54 20/55 68/34 04/33 46/39 41/44 58/62 کیدان
 46/39 63/52 41/52 83/30 68/37 40/36 03/62 86/64 اسدخانی
 36/45 55/52 78/51 60/64 60/64 82/59 31/63 75/58 سراب زارم
 78/51 05/53 87/49 03/56 82/59 48/67 03/62 31/53 زارم
 06/50 45/48 80/52 04/33 55/52 85/41 46/59 82/54 یره سو
 60/64 48/67 61/58 86/64 82/59 60/64 60/57 53/69 خايان

 75/44 78/51 25/34 36/45 93/47 96/39 28/61 55/52 قباس آباد
 55/65 78/51 75/58 36/45 85/54 48/67 31/63 06/53 مهسن بن قلی

 38/39 04/33 45/48 36/45 40/36 11/35 18/47 04/33 طنجور
 18/47 11/35 25/34 76/40 40/36 61/39 28/61 03/52 طبريجان

 

 Expert Choiceبر اساس نرم افزار  هاشاخص: وزن هريک از 5جدول شماره(5)جدول شماره 

 معیار
 کیفیت

 یهمبستگتعامل و  

 کیفیت

 اوقات فراغت 

 کیفیت 

 سالمت و امنیت
 آموزش

 062/0 102/0 054/0 089/0 هاوزن

 کیییت مهیو سکونتی هارساختيزکیییت  کیییت مهیطی کیییت اشتغال و درآمد معیار

 049/0 109/0 095/0 088/0 هاوزن
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رار ررفتند ي بدست آمده از طريق مدل تاپسیا مورد مهاسبه یهادادهرحله بعد در م

ه در منطق و در نهايت امتیازار مربو  به میزان کیییت زندری هر يک از نقا  روستايی

 (6مورد مطالعه بدست آمد )جدول 
 

 هطالع: رتبه بندي کیییت زندری پا از بازسازي در سطح روستاهاي مورد م6جدول شماره 

 Si+ Si- Ci Rank روستاها

 18 4272/0 2918/0 6414/0 دارتی

 3 7094/0 6417/0 3108/0 درب آستانه

 11 5917/0 4801/0 4394/0 ولی آباد

 13 5806/0 4591/0 4909/0 الک آباد

 2 7418/0 4813/0 2911/0 بوري

 1 7812/0 6942/0 2781/0 بزازنا

 7 6719/0 5908/0 4003/0 چکنی کش

 10 6369/0 5009/0 4128/0 ینهرنج

 9 6378/0 5203/0 4119/0 شرکت زراقی

 16 4822/0 3385/0 5819/0 کیدان

 14 5247/0 4122/0 5213/0 اسدخانی

 4 6984/0 6313/0 3451/0 سراب زارم

 5 6913/0 6301/0 3478/0 زارم

 12 5837/0 4617/0 4754/0 سویره

 8 6432/0 5711/0 4109/0 خايان

 15 5114/0 3718/0 5274/0 س آبادقبا

 6 6901/0 6104/0 3807/0 مهسن بن قلی

 19 3959/0 2754/0 6715/0 طنجور

 17 4604/0 3116/0 6118/0 طبريجان

 

ر ا امتیاازا با اساس مهاسبار انجام شده به ترتیب روستاهاي بزازنا، بوري ر بنابراين ب

ه ترتیب بروستاهاي طنجور و دارتی باالترين میزان کیییت زندری و  7418/0و  7812/0

 .اندودهبمیزان کیییت زندری برخوردار  نيترنيیپاامتیاز از 4272/0و  3959/0با 
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 گیریو نتیجه بندیمعج

انهه هاي بازسازي پا از سانهه در نواحی روساتايی، در حاالی در ناواحی سا    پروژه

زم مانناد  مطالعاار اولیاه ال  ريازي،  شود که بدلیل ضعف نظام برنامهديده کشور اجرا می

می  و مطالعه دییق تجربیار جهانی، باه وياژه در کشاورهاي در حاال توساعه منطقاه، تار       

ور باراي  هاي یبل از سانهه، با توجه به رستره جغرافیايی و رونارونی کشاصال  ضعف

ناین  شاود. شاايد بتاوان قلات اصالی اجاراي چ      هاي مهمی انجام نمیاجراي چنین پروژه

 هااي ظااهري  هزينه و به احتمال زياد ک  بازدهی را وجود ررايش به جنباه پر  هايپروژه

-ض کردههاي بازسازي فربازسازي در بین مسئوالن دانست. در قین حال مجريان پروژه

ز ریااري مطلااوب ابهااره انااد پیشاارفت در بازسااازي شاارايو و پاایش نیازهاااي الزم بااراي

ه هماین  اهاي مورد نظر وجود دارد، و ببازسازي در جهت ارتقا کیییت زندری در روست

اناد.  دلیل ضرورتی براي انجام مطالعار کیییت زندری در ابعاد کوچک احساس نکرده

جاب  در اين تهقیق اين فرض مورد آزمون یرار ررفت تا مشخص شود آيا بازساازي مو 

ا با منظور،  افزايش و بهبود کیییت زندری در ناحیه مورد مطالعه شده است يا خیر. بدين

ضروري  نیازهايها و پیشاستیاده از تجربیار ديگران در زمینه کیییت زندری، شاخص

ماورد   روستا از دهساتان شایروان   19براي بهبود کیییت زندری شناسايی شد و در سطح 

 سنجش یرار ررفت.

رويکرد اساسی اين پژوهش همان رويکرد جغرافیايی يعنای نگارش جاامع و تهلیال     

تومی  ریري چندمعیاره اي استیاده شد  يهامدلاست. از اين رو از  مندنظاميکپارچه و 

 يهاا ناه يرزچندين توامی  ریرناده را باا معیارهاا و اهاداف و       زمانه که امکان ورود 

بنابراين در مطالعه حاضر، از تاپسایا فاازي باراي رتباه بنادي       آوردیمرونارون فراه  

ه روستاهاي دهستان شیروان از توابع هاي پا سانهه زلزلکیییت زندری پا از بازسازي

که بار   دهدیمتهقیق نشان  يهاافتهيشهرستان بروجرد لرستان مورد استیاده یرار ررفت. 

اساس معیارها و مهاسبار انجام شده باه ترتیاب روساتاهاي بزازناا، بواري باا امتیاازار        

ی باا باه   باالترين میزان کیییت زنادری و روساتاهاي طنجاور و دارتا     7418/0و  7812/0
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. باه  اناد باوده میازان کیییات زنادری برخاوردار      نيترنيیپااز  4272/0و  3959/0ترتیب 

موجاود در   يهاا تیا وایعحاصال از مطالعاار میادانی باه خاوبی باا        يهاافتهيکه  يطور

از اين مادل   توانیمکه  يارونه. به باشدیمروستايی مورد مطالعه منطبق  يهاسکونتگاه

ي سنجش کیییت زندری در ابعاد مختلف در ساير منااطق روساتايی   الگويی برا با قنوان

 ريزيلزوم برنامهکشور استیاده کرد. در نهايت براي بهبود کیییت زندری پا از سانهه 

اجاراي   و رردآوري و انتشاار اطالقاار  و مردمی  يهاتشکل مردم، مشارکت به توجه و

ه بازسااازي در سااطح مناااطق آموزشاای ، ترويجاای و اطااالع رسااانی در زمیناا يهااابرنامااه

، مادارس  يهاا سااختمان  ضاعیف  هااي نظاارر دییاق بار مقااوم ساازي ساازه       ،روستايی

حماايتی از یبیال    يهاا نظاام پوشاش  قماومی ديگار و    بناهاي ها و، درمانگاههامارستانیب

 اقطااي  ديادران و  آسایب  از حمايات  يهاا صاندوق  ساود،  نارخ  تارين  با پايین يهاوام

 .ررددیمي پیشنهاد بازساز جهت تسهیالتی
 

  خذآممنابع و 
قلیرضاا   ، معماري و برنامه ريازي بازساازي، ترجماه    1382، ياسمین و ديويا ، يان ، آيسان -1

 .فالحی، انتشارار دانشگاه شهید بهشتی

رشاد،  اتوساعه در اياران، رسااله کارشناسای      يهاا برناماه ، کیییات زنادری در   1386امیدي،  -2

  .دانشگاه قلوم اجتماقی تهران

یو زيسات،  سرپناه مویت، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مها  نیتثم، 1386بینش، نگین،  -3

 .دانشگاه تهران

ن، مطالعاه  ، تهلیل ا رار اشتغال زنان بر کیییت زندری آنا1389جواهري، فاطمه و همکاران،  -4

 8مااوردي؛ زنااان شاااغل در وزارر جهاااد کشاااورزي، زن در توسااعه و سیاساات)پژوهش زنااان( دوره  

 .2شماره

ابی ، سانجش و ارزيا  1390خسروبیگی، رضا، حمید شايان، حمداله سجاسی و طاهره صاادیلو،   -5

اي شاه تاپسیا، پژوه-پايداري در مناطق روستايی با استیاده از تکنیک تومی  ریري چند متغیره فازي

 .روستايی، سال دوم، شماره اول
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