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 تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه یافتگی در نواحی روستایی 

 داش با استفاده از مدل موریسبخش تیکمه
 1کیومرث خداپناه

 .ایران تهران، نور، پیام دانشگاه روستایی، ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار

 22/1/1932تاریخ پذیرش:  1931/ 11/ 22تاریخ ارسال: 

 چکیده

هاي توسعه در هر واحد برنامه ترین شاخص اساسی، از و اقتصادي و تسهيالت اجتماعی زیربناییدمات مختلف برخورداري از خ 

 سطح از واقعی و شناخت گام، بررسی اولين توسعه به رسيدن و ریزي برنامه در موفقيت براي .می باشدبویژه مناطق روستائی  ریزي

و  بوده تحليلیو  توصيفی تحقيق حاضر از نوع .باشد می اي منطقه هاي دلعدم تعا و ها ها، محدودیت برخورداري، توانمندي

انجام آن سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی نقاط روستایی بخش تيکمه داش و رتبه بندي آنها از نظر ميزان برخورداري یا  از هدف

دهستان اوجان شرقی، سهندآباد، عباس  4حاضر، شامل آماري تحقيق محروميت از امکانات و تسهيالت مختلف می باشد، جامعه

براي  است. شده استفاده ميدانی اي وکتابخانه روش دو از تحقيق موردنياز هايداده آوريجمع برايشرقی و عباس غربی بوده و 

تماعی و متغير در شاخص هاي مختلف اقتصادي، اج 72پژوهش و تعيين سطح توسعه یافتگی روستایی،  هايدادهو تحليل  تجزیه

کالبدي در سطح دهستان اتنخاب و به منظور بررسی روند تغييرات این شاخص ها و تحليل نابرابرهاي توسعه ي روستایی، از روش 

که سطوح برخورداري دهستان هاي بخش تيکمه داش با  دهدمی نشان تحقيق هاي( استفاده شده است. یافته.C.Vضریب تغييرات)

وجه به ضریب کلی برخورداري، برخوردارترین دهستان )اوجان شرقی( نسبت به محرومترین دهستان یکدیگر متفاوت بوده و با ت

برابر برخوردار می باشد. تفاوت سطوح برخورداري در زمينه هاي کالبدي و اجتماعی بيشتر از زمينه  83/7)عباس شرقی( حدود 

به  اف و نابرابري بين مناطق روستایی بخش از نظر دسترسیهمچنين یافته هاي تحقيق نشان می دهد که اگرچه شک اقتصادي است.

کاهش یافته است، اما نقاط روستایی این شهرستان هنوز براي دستيابی به توسعه  0831-0831امکانات مختلف در طول دوره زمانی 

  ي متوازن، یکپارچه و پایدار راه طوالنی در پيش رو دارد.

 

توسعه ی اقتصادی، توسعه ی اجتماعی توسعه ی کالبدی، توسعه کلمات کلیدی: متغیر، شاخص، توسعه، 

 C.Vیافتگی.
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 مقدمه

اخت ی سسازدگرگونشوند که برای ی توسعه هر کشور محسوب میهابرنامههای توسعه روستایی، جزئی از برنامه 

نقش اساسی  هادولت روند. این امر در میان کشورهای جهان سوم کهاقتصادی جامعه روستایی به کار می -اجتماعی

 ، نمود بیشتری پیدا میدارند عهدههماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاص به  منظوربهدر تجدید ساختار جامعه 

و آن را از یک  پردازدیجامعه روستایی م یسازنیاز سوی دیگر توسعه روستایی به نو(. Sumberg, 2006: 13کند)

وستایی توسعه ر یهابنابراین هدف .یر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده استمدرن تغی یاانزوای سنتی به جامعه

، افزایش اشتغال، تأمین حداقل غذا، مسکن یورچون بهبود بهره ی، بلکه مواردشودیدر محدوده یک بخش خالصه نم

کاهش جمعیت، فقر  امروزه مسائل روستائی از جمله (.puga, 2007: 126) ردیگیو آموزش و بهداشت را در برم

های اشتغال در روستاها، ضعف و کمبود امکانات و خدمات در روستاها و مهاجرت روستائیان، عدم وجود زمینه

 ریزان و مسئولین را به خود جلب نموده است. بنابراین برنامهرویة روستائیان به سوی شهرها، توجه برنامهآسا و بیسیل

م، جهت از بین بردن اینگونه مشکالت و تعدیل در جابجائی جمعیت، برای ریزی روستائی به عنوان یک مکانیس

نچه آپایداری جمعیت روستاها و جلوگیری از انهدام منابع طبیعی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بسیار ضروری است. 

تن مشکالت ریشه داش که هیچگاه نبایستی از نظر و دستور کار متولیان برنامه ریزی روستائی و توسعه دور بماند، همانا

و بحران های شهری در نارسائیها و فقر روستائی است، مهاجرت های گسترده روستائیان به شهرها از طرفی روستاها 

را تهی از حیات نموده و منابع ارزشمند طبیعی و انسانی آنها را عاطل و چه بسا در معرض نابودی قرار می دهد و از 

. برخورداری از خدمات مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از هری را می افزایدطرفی حاشیه نشینی و بحرانهای ش

اساسی ترین و الزامی ترین امکانات توسعه ای در هر منطقه و واحد برنامه ریزی محسوب می شود و فرآیند توسعه 

ه خدمات در مناطق یک منطقه، مستلزم بهره مندی از این گونه خدمات می باشد. عالوه بر این نفس وجود این گون

روستایی به خودی خود نیز یک هدف و وظیفه از جانب برنامه ریزان و متولیان توسعه روستایی و حقی برای مردم 

 منطقه محسوب می گردد. 

مند توسعه روستایی قبل از هر چیز مستلزم شناخت توانائیها، ظرفیت و استعدادهای انسانی و طبیعی تدوین اصول نظام

امه ریزی روستایی و از طرف دیگر آگاهی از محدودیت ها، تنگناها و نارسایی های آن است. لذا در سایه هر واحد برن

این آگاهی هاست که می توان اولویت های برنامه ریزی را در توسعه مناطق روستایی از طریق مقایسه و رتبه بندی 

با تحقیق حاضر  شد گفته آنچه به توجه با یری کرد.آن ها معین نمود و براساس آن فرآیند توسعه را در این مناطق پیگ

، مقایسه تطبیقی نتایج سطح بندی در هریک از بخش های مختلف )اقتصادی، اجتماعی و کالبدی( و شناخت هدف کلی

 دنبال پاسخگویی به این بهدهستان های برخوردار و محروم بخش تیکمه داش از نظر شاخص های توسعه یافتگی 

 . باشدمی پرسش

 درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی بخش تیکمه داش در چه سطحی از پایداری قرار دارد؟ 

سنجش آن و هدف بوده تحلیلی و  توصیفی نوعاز مورد بررسی، موضوع و مسئله  ماهیت بهتوجه  تحقیق حاضر، با 

ومیت نها از نظر میزان برخورداری یا محرسطح نسبی توسعه یافتگی نقاط روستایی بخش تیکمه داش و رتبه بندی آ
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 رایباز امکانات و تسهیالت مختلف به منظور استفاده از آنها در برنامه ریزی های توسعه ی روستایی می باشد. 

حاضر، آماری تحقیق جامعه است.شدهاستفاده میدانی ای وکتابخانه روش دو از پژوهش موردنیاز هایداده آوریجمع

دهستان اوجان شرقی، سهندآباد،  4شهرستان بستان آباد شامل  1931سال و مسکن نفوس ی عمومیطبق سرشمار

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین سطح توسعه یافتگی از  باشد.عباس شرقی و عباس غربی می

 ( استفاده شده است. .VC) 1الگوی موریس و برای تعیین توزیع امکانات و خدمات از روش ضریب اختالف

هایی است که در تعیین الگوی استقرار شبکه سکونتگاهی، تعیین منظومه روستائی و یا حوزه این مدل از جمله مدل 

با استفاده از اطالعات در دسترس برای هر واحد  مدل موریسباشد. ای برخوردار میعمران روستائی از اهمیت ویژه

و ند کمشخص می های انتخابیی هر یک از واحدها را بر حسب هر یک از شاخصیافتگسکونتگاهی، جایگاه توسعه

ای ساده و لیکن در خور ها را با استفاده از روش تحلیل شاخص توسعه به گونهدر نهایت میانگین مجموعه شاخص

  پردازد.ها میبندی سکونتگاهتوجه، تعیین کرده و سپس به رتبه

 :را بصورت ذیل محاسبه نمودتوان این شاخص  یمبه طور کلی 
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ijy شاخص ناموزون برای متغیر =i  ام در واحدj  .ام ijx متغیر =i  ام در واحدj .ام 

(min)ix = حداقل متغیرi     .ام  (max)ix حداکثر مقدار متغیر =i .ام 

  (. 143: 1921)آسایش و استعالجی،  

به طور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح برخورداری دهستان های بخش با یکدیگر متفاوت است. با توجه 

به ضریب کلی برخورداری، برخوردارترین دهستان )اوجان شرقی( نسبت به محرومترین دهستان )عباس شرقی( حدود 

 ست. تفاوت سطوح برخورداری در زمینه های کالبدی و اجتماعی بیشتر از زمینه اقتصادی است.برابر برخوردار ا94/1

نتایج حاصل از این تحقیق ضمن تشریح شرایط موجود مناطق روستایی بخش تیکمه داش می تواند مبناء اقدامات 

های شهرستان قرار گیرد. بعدی در جهت کاهش نابرابری ها در توزیع امکانات و محرومیت زدایی در سطح دهستان 

از طرفی بینش الزم جهت بهبود و ارتقاء دهستان های محروم و خیلی محروم را به سیاست گذاران و کارشناسان 

برنامه ریزی در سطح ملی و منطقه ای بخشیده و آنان را نسبت به برآورد بودجه مورد نیاز جهت ارتقاء شاخص ها و 

 ن قادر می سازد.هزینه محرومیت زدایی در کل شهرستا

 بخش موردی روستایی، مطالعه توسعه پایداری بندیسطح»( در مقاله ای با عنوان 1921افتخاری و آقایاری در سال)

 نحوی به توسعه وضعیت بوده و پایداری نامطلوب وضعیت روستاهای بخش هیر ، به این نتیجه رسیده اند که در«هیر

 عامل وضعیت نیز پایدار توسعه در مؤثر عوامل خصوص در گیرند.می قرار سطمتو طبقه در هاگاهاغلب سکونت که است

در  زادهموسوی و طالب صدر .دارد روستایی توسعه پایداری با را همبستگی بیشترین روستاها جمعیت و طبیعی

                                                           
1 - Coefficient of Variation 
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، به این «انریافتگی نواحی روستایی شهرستان چالدتوسعهتعیین و تحلیلی سطوح »( در مقاله ای با عنوان 1932)سال

دهستان در  4یافته نبوده و دهستان شهرستان چالدران هیچ دهستانی در سطح توسعه 5اند که از مجموع نتیجه رسیده

( در 1934یافته قرار دارد. امانپور و همکاران در سال)توسعه و یک دهستان نیز در سطح کمتر توسعهسطح در حال

 و چهارمحال استان هایشهرستان روستایی یافتگی نواحیش سطح توسعهتحلیل فضایی و سنج» مقاله ای با عنوان 

که طوریبه دارد وجود بختیاری و چهارمحال استان هایدهستان بین فاحش تفاوت ، به این نتیجه رسیده اند که«بختیاری

 نیستند برخوردار مطلوبی وضعیت از یافتگیتوسعه بعد اردل، در و کوهرنگ، لردگان شهرستان در موجود هایدهستان

 اند کهدر تحقیق شان به این نتیجه رسیدهZHOUChu-hui;LILin (2015) .بگیرند قرار توسعه اولویت در باید و

 جامعه توسعه تأخیر کشاورزی از دالیل غیر به های کشاورزی از فعالیت و شهر به از روستا جمعیت تدریجی جاییجابه

در مقاله شان محققین شش عامل مؤثر )نقش  Koopmans and Rogge(2017) باشد.می چین کشور در روستایی

ی(، در توسعه پایدار روستایی سازشفاف، اعتماد و هاتیفعال، چندین مرکزیت، مؤثری، هماهنگی ررسمیغی هاشبکه

 اند.کشور پرتغال مورد بررسی قرار داده

 مبانی نظری

تغییر اجتماعی، رشد اجتماعی، تکامل اجتماعی، مدرنیزه شدن و  توسعه از لحاظ لغوی، دارای معانی مشابهی همچوم 

)مرصوصی  در فرهنگ لغت معین به معنی وسعت دادن و فراخ است (Development) می باشد. توسعه معادل پیشرفت

 (. همچنین توسعه در مفهوم کلی خود به معنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه انسانی و ایجاد2:1931و بهرامی 

ای هشرایط مناسب یک زندگی سالم برای تمامی افراد جامعه است. با توجه به این مفهوم، توسعه در برگیرنده جنبه

 شود و در عین حال از نظر داخلیاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که تغییرات کمی و کیفی را شامل می

 (.1913به نقل از رزاقی،  52: 1932پور، رود)جمعهشمار میو خارجی از مفاهیم نسبی به

 در جهت« اجتماعات روستایی هایتوانایی»و پایداری است که در چارچوب آن  جانبههمهیند آتوسعه روستایی فر 

ر د، یابدکومت محلی رشد و تعالی میحنظام  یدهندهشکلرفع نیازهای مادی و معنوی و کنترل مؤثر بر نیروهای 

ی روستایی راهبردی است توسعه روستایی، معتقد است که توسعه نظرانصاحب، از 1زرهمین راستاست که رابرت چمب

ی روستایی باید این گروه را وادار سازد تا برای توانمندسازی گروه خاصی از مردم شامل زنان و مردان فقیر، و توسعه

توسعه روستائی بر جنبه ها و ابعادی (. 25: 1911)شهبازی،  است تأمین نمایند فرزندانشانآنچه را که موردنیاز خود و 

تأکید دارد که در شناخت شرایط زندگی روستائیان و مناطق روستائی، تسریع رشد و توسعه روستائی بما کمک می 

کند، بعبارت دیگر توسعه باید تغییری در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم، تأمین حداقل نیازهای زندگی مردم، 

 ای. دبلیو.دیاس و بی  دی. )هیرانهبود طوالنی و مستمر را برای مردم به ارمغان آورد تشویق خوداتکائی و ب

  .(13 :1912وایکرامانایاك، 

 برانـت»در نشست رسمی طوربهپایدار برای اولین بار  در بیان و ارائه مفهوم توسعه پایدار باید گفت کـه واژه توسـعه 

 ایدر این گزارش، توسعه پایدار توسعه (.Holden et al, 2014:130شده است.) مطرح «ماآینده مشترك»گزارش در «لنـد

                                                           
1-chambers 
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 :Chozen,2014)نسل آینـده تـأمین نمایـد کـه بتواند نیازهای نسل امروز را بدون به مخاطره انـداختن نیازهایاست 

497.)  

ی مختلف اقتصادی و اجتماعی با نیازها ریزی ناحیه ای فرآیندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه هابرنامه

 ریزیریزی چون مشارکت مردم نیز مطرح می باشد, می توان آن را برنامهو امکانات محلی و ناحیه ای، در این برنامه

 (.2: 1921زاده دلیر، حسین)از پائین به باال در جهت انطباق برنامه های کالن با ویژگیهای ناحیه ای دانست 

نطقه ای، پاسخی به نارسائی ها و کاستی های برنامه ریزی در سطوح ملی و محلی می باشد. این گونه برنامه ریزی م

برنامه ریزی تالشی است برای تحقق توسعه در سطح منطقه. از این رو مفهوم و تعریف ما از توسعه نقش تعیین کننده 

 (. 21: 1912ای در چگونگی و نتایج برنامه ریزی منطقه ای دارد)میسرا، 

 و امکانات بررسی و روستاها موجود وضع تحلیل و روستایی، شناخت توسعه ی نواحی و ریزی برنامه فرآیند در 

 سیاست کردن مشخّص و توسعه اهداف تعیین در را ریزان برنامه و بوده ضروری مختلف زمینه های در تنگناهای آنها

 (. Shaban et al,2000:103اند) رس می یاری آنها به دستیابی و راهکارهای ها مشی ها، خط

سطح بندی توسعه، روشی برای سنجش توسعه نواحی است که اختالف مکانی، فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

نواحی را نشان می دهد و وضعیت هر یک از نواحی را نسبت به یکدیگر از نظر سطح توسعه مشخص می کند. با این 

ی مشخص می شود و در نهایت در برنامه ریزی توسعه نواحی، نواحی نیازمند روش، روند شکل گیری توسعه نواح

 (. 21: 1911و کم توسعه در نظر گرفته می شود و از عدم تعادل نواحی جلوگیری می شود. )آسایش، 

به نظر می رسد در روستاهای کشور و بخصوص در نواحی روستایی بخش تیکمه داش تفاوتها و نابرابری های عمده  

اصلی این پژوهش بررسی و  به لحاظ شاخص های برخورداری میان روستا ها وجود داشته باشد. بنابراین مسأله ای

مقایسه سطوح یا درجه ی توسعه یافتگی )برخورداری(، نیمه توسعه یافتگی )نیمه برخورداری( و محرومیت 

ری ها با عدم تعادل آنها در محدوده ی )نابرخورداری( روستاهای موجود در بخش تیکمه داش و تفاوت ها و نابراب

 می باشد. 1935تا  1931اداری سالهای  -سیاسی

                                                                                                  قلمرو جغرافیایی تحقیق 

 دقیقه 49و درجه91 جغرافیایی مختصات با ریزتب کیلومتری 12در آباد بستان شهرستان توابع از داش تیکمه بخش

 کمهتی بخش مساحت .است شده واقع داش تیکمه شهر مرکزیت به شرقی طول دقیقه 51 و درجه 41 و شمالی عرض

 د.باش می شهر یک و روستا 119 و دهستان چهار با مربع، کیلومتر 1129 داش
 (: تقسیمات سیاسی بخش تیکمه داش به تفکیک دهستان 1جدول)

 مرکز دهستان آبادی خالی از سکنه آبادی دارای سکنه تعداد کل آبادی نام دهستان شهر بخش

 تیکمه داش تیکمه داش

 قره بابا 0 22 22 اوجان شرقی

 قره قیه 5 22 22 سهند آباد

 قره قاسم 0 22 22 عباس شرقی

 تیکمه داش 0 22 22 عباس غربی

 تیکمه داش 5 82 101 4 1 جمع بخش

 1931مآخذ: شناسنامه آبادی های شهرستان بستان آباد، سال  
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 (  1182(: موقعیت بخش ها و دهستان های شهرستان بستان آباد )منبع: یافته های پژوهش، 1شکل)

 های پژوهشیافته 

خص ادر این تحقیق به منظور تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی بخش تیکمه داش با توجه به اهمیت ش 

که  استفاده شده استاقتصادی و کالبدی ، اجتماعی شاخص 9در قالب  معرف 21از ها و محدودیت دسترسی به آنها، 

  به دست آمده است. 1931این داده ها از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
 (: شاخص ها و معرف های مورد مطالعه تحقیق2جدول )

 معرف شاخص

 اجتماعی
 - فعّال تیّدر جمعو زنان نرخ اشتغال مردان  -فعّال)زن و مرد( تیّنرخ اشتغال در جمع -ی رکشاورزیغ یها تیّر فعّالنرخ اشتغال د

 .زنان ینرخ باسواد - مردان ینرخ باسواد - تیّکلّ جمع ینرخ باسواد

 اقتصادی

ی شاورزک نیهکتار زم کصدیدر هر  نیتراکم کمبا -ی کشاورز نیهکتار زم کصدیتراکم تراکتور در هر  - خانوار یدام یواحدها نه یسرا

 نیهکتار زم کصدیتعداد موتور پمپ به ازاء هر  -نسبت گاو و گوساله در دهستان - خانوار)هکتار( یکشاورز یاراض نه یسرا -

ل د محصوعملکر - گرم( ویعملکرد محصول جو در هر هکتار)کل -گرم( ویدر هر هکتار)کل یدرخت بیعملکرد محصول س -ی کشاورز

 - گرم( ویدر هر هکتار)کل ازیعملکرد محصول پ - گرم( ویدر هر هکتار)کل ونجهیعملکرد محصول  - گرم( ویگندم در هر هکتار)کل

 گرم( ویعملکرد محصول انگور در هر هکتار)کل - گرم( ویدر هر هکتار)کل ینیزم بیعملکرد محصول س

 کالبدی

 یمسکون ینسبت واحدها -( 1931)ساخته شده بعد از سال یمسکون ینسبت واحدها - مصالح بادوام یدارا یمسکون ینسبت واحدها

نسبت  -یآب لوله کش یدارا یمسکون ینسبت واحدها - برق یدارا یمسکون ینسبت واحدها - از سه تا پنج اطاق شیب یدارا

 م.حمّا یدارا یمسکون ینسبت واحدها - تلفن یدارا یمسکون یواحدها

 1939، و سرشماری کشاورزی 1931اری شناسنامه آبادی ها نتایج سرشم نبع:م

 

 دهستان اوجان شرقی

میزان درصد توسعه یافتگی در آبادی های دهستان اوجان شرقی نشان می دهد که از لحاظ ضریب برخورداری اقتصادی 

وط به روستای ی مربدر روستاهای قره بابا و عین الدین این ضریب بسیار باالست و کمترین ضریب برخورداری اقتصاد

درصد می باشد. ضریب برخورداری اجتماعی و کالبدی آبادی های  39/11مشگین جیق است که میزان این ضریب 

قره بابا، عین الدین، زگلوجه بترتیب داری بیشترین درصد برخورداری می باشند و ضریب برخوردای مشگین جیق از 

 ن شرقی خیلی پایین است.لحاظ اجتماعی و کالبدی در بین آبادی های اوجا
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 (: ضریب و رتبه ی برخورداری دهستان اوجان شرقی به تفکیک ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی1جدول)

 نام آبادی ردیف
ضریب برخورداری 

 اجتماعی
 رتبه

ضریب 

برخورداری 

 اقتصادی

 رتبه

ضریب 

برخورداری 

 کالبدی

 رتبه

 1 111 1 111 1 111 قره بابا 1

 2 21/32 2 25/22 2 34/22 عین الدین 2

 9 91/21 9 12/23 9 51/12 زگلوجه 9

 4 32/15 4 19/11 4 22/15 خشندرق 4

 5 21/12 5 15/15 5 31/11 خلیله ده 5

 1 42/12 1 51/11 1 25/2 گلوجه سعید 1

 1 11/11 1 11/14 1 14/2 کلغان 1

 2 22/2 3 21/11 2 23/1 قوزلو 2

 3 51/5 2 39/11 3 12/5 مشگین جیق 3

 1931نبع: یافته های پژوهش، م               

 دهستان سهند آباد:

ای چدر بررسی ضریب برخورداری اقتصادی، اجتماعی و کالبدی آبادی های دهستان سهند آباد، رتبه یک را آبادی قره 

 م را دارا می باشد.به خود اختصاص داده است و آبای سیروسطی در رتبه دوم جای می گیرد و آبادی آلمالو رتبه سو
 (: ضریب و رتبه ی برخورداری دهستان سهند آباد به تفکیک ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی4جدول)

 رتبه ضریب برخورداری کالبدی رتبه ضریب برخورداری اقتصادی رتبه ضریب برخورداری اجتماعی نام آبادی ردیف

 1 111 1 111 1 111 قره چای حاج علی 1

 2 59/53 2 11/44 9 42/51 المالو 2

 9 11/41 9 91/42 2 91/11 سیروسطی 9

 1931نبع: یافته های پژوهش، م

 دهستان عباس شرقی

درصد را به خود اختصاص داده است و 111در روستای قره چمن ضریب برخورداری اقتصادی، اجتماعی و کالبدی 

ل آباد و روستای قره قیشه رتبه های دو، سه و چهار را در زمینه بعد از این روستا به ترتیب روستاهای زرین قبا، شنگ

 ضریب برخورداری اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به خود اختصاص داده اند.
 

 (: ضریب و رتبه ی برخورداری دهستان عباس شرقی به تفکیک ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی5جدول)

 رتبه ضریب برخورداری کالبدی رتبه ضریب برخورداری اقتصادی تبهر ضریب برخورداری اجتماعی نام آبادی ردیف

 1 111 1 111 1 111 قره چمن 1

 2 42/39 2 32/31 2 11/33 زرین قبا 2

 9 12/19 9 33/54 9 41/29 شنگل اباد 9

 4 23/51 4 14/59 4 31/53 قره قیشه 4

 1931نبع: یافته های پژوهش، م

 دهستان عباس غربی
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حاسبه ی ضریب برخورداری اجتماعی و کالبدی در روستاهای دهستان عباس غربی الخج در رتبه ی اول قرار با م

گرفته است ولی این روستا از لحاظ ضریب برخورداری اقتصادی در رتبه ی دوم جای می گیرد، روستای شیروانه ده 

ه است این روستا رتبه ی دوم را در رتبه ی یک را در محاسبه ضریب برخورداری اقتصادی به خود اختصاص داد

روستای این دهستان روستای باشکند از لحاظ ضریب  15ضریب برخورداری اقتصادی و کالبدی دارا می باشد. از 

را  11جای گرفته ولی ضریب برخورداری اجتماعی این روستا رتبه ی  15برخورداری اقتصادی و کالبدی در رتبه ی 

جای می گیرد که نسبت به دیگر نواحی  15از لحاظ ضریب اجتماعی در رتبه ی  نشان می دهد، روستای نوساله

روستایی این دهستان دارای کمترین میزان امکانات اقتصادی برای اهالی روستا می باشد. همچنین ضریب برخورداری 

 را دارا می باشد.  14رتبه  14/1و  14/1اقتصادی و کالبدی این روستا بترتیب با درصد 
 (: ضریب و رتبه ی برخورداری دهستان عباس غربی به تفکیک ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی2جدول)

 رتبه ضریب برخورداری کالبدی رتبه ضریب برخورداری اقتصادی رتبه ضریب برخورداری اجتماعی نام آبادی ردیف

 2 13/11 1 111 2 11/13 شیروانه ده 1

 15 11/5 15 21/5 11 32/11 باشکند 2

 4 21/11 4 11/11 4 52/21 پیرسلطان 9

 9 13/21 9 11/21 9 35/22 احمداباد 4

 19 45/1 19 14/1 14 92/2 چرم خوران باال 5

 5 21/11 5 11/11 5 22/15 چرم خوران سفلی 1

 12 51/1 12 22/2 12 11/3 سرخه 1

 1 111 2 41/33 1 111 الخلج 2

 3 11/12 11 29/3 19 51/3 قزل احمد 3

 14 21/1 14 14/1 15 21/1 نوساله 11

 11 21/11 3 11/3 3 24/11 ینگجه 11

 11 19/11 2 11/3 2 13/12 اغچه کهل رجبانلو 12

 1 11/19 1 12/19 1 19/15 سلطانگه 19

 2 11/12 11 29/3 11 21/11 شیخ بیگلو 14

 1 11/14 1 11/11 1 15/19 گنبد 15

 1931نبع: یافته های پژوهش، م

 ی و دستاورد علمی پژوهشینتیجه گیر

انجام این تحقیق سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی نقاط روستایی بخش تیکمه داش  از همانطور که ذکر شد هدف 

 9بستان آباد و رتبه بندی آنها از نظر میزان برخورداری یا محرومیت از امکانات و تسهیالت مختلف با استفاده از 

معرف می باشد، سطوح توسعه شامل سه سطح )برخوردار، نیمه  21و در قالب  شاخص)اقتصادی، اجتماعی و کالبدی(

برخوردار و محروم( می باشد. نتایج حاصله از رتبه بندی دهستان های بخش بر اساس ضریب توسعه یافتگی و به 

 تفکیک هر یک از شاخص های مورد مطالعه به شرح زیر می باشد:

ست آمده در شاخص های اجتماعی دهستان اوجان شرقی دارای باالترین براساس نتایج بد شاخص های اجتماعی: -

 ضریب توسعه یافتگی و دهستان عباس غربی دارای کمترین ضریب توسعه یافتگی هستند.

براساس نتایج بدست آمده در شاخص های اقتصادی دهستان اوجان شرقی حائز رتبه ی اول و  شاخص اقتصادی: -

 ه ی آخر می باشد. دهستان سهندآباد دارای رتب
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براساس نتایج بدست آمده در شاخص های کالبدی نیز دهستان اوجان شرقی، رتبه ی اول  کالبدی:هایشاخص -

 ضریب توسعه یافتگی و دهستان سهندآباد رتبه ی آخر را به خود اختصاص داده اند.
 اد بتفکیک شاخص های مورد مطالعه(: ضریب توسعه یافتگی دهستان های بخش تیکمه داش شهرستان بستان آب2جدول )

 درصد شاخص کالبدی درصد شاخص اقتصادی درصد شاخص اجتماعی نام دهستان ردیف

 1/91 1/22 3/93 اوجان شرقی 1

 12 2/11 5/21 سهندآباد 2

 9/12 1/11 4/11 عباس غربی 9

 1/21 5/21 4/21 عباس شرقی 4

 1931نبع: یافته های پژوهش، م

ه بندی سطوح برخورداری نواحی روستایی با توجه به ضریب برخورداری، دهستان های بخش برای تفکیک و طبق 

تیکمه داش به سه دسته شامل: برخودار، در حال توسعه )نیمه برخوردار( و کمتر توسعه یافته )محروم( طبقه بندی 

 شده است.
 ن بستان آباد(: ضریب توسعه یافتگی و رتبه ی دهستان های بخش تیکمه داش شهرستا2جدول)

 هرتب ضریب برخورداری نام دهستان ردیف

 9 12/14 سهندآباد 1

 2 13/22 عباس غربی 2

 4 12/19 عباس شرقی 9

 1 21/92 اوجان شرقی 4

 1931نبع: یافته های پژوهش، م

: بررسی وضعیت سطوح توسعه دهستان ها براساس کلیه شاخص ها در بخش مورد مطالعه نتایج کل شاخص ها -

نوسان دارد. به طوری که نواحی  21/92تا حداکثر  12/19ان داد که ضریب توسعه یافتگی دهستان ها از حداقل نش

، باالترین ضریب توسعه یافتگی و نواحی روستایی دهستان عباس شرقی با 21/92روستایی دهستان اوجان شرقی با 

 بخش تیکمه داش دارا می باشند. ، پایین ترین ضریب توسعه یافتگی را در بین نواحی روستایی12/19

( نشان می دهد هیچ کدام از 3در رابطه با تعیین سطوح توسعه یافتگی دهستان های بخش همان طور که)جدول 

دهستان ها جزء دهستان های توسعه یافته نبوده، دهستان اوجان شرقی در رتبه در حال توسعه و دهستان های سهندآباد، 

 ء دهستان های کمتر توسعه یافته می باشند. عباس شرقی و عباس غربی، جز
 (: سطوح توسعه یافتگی دهستان های بخش تیکمه داش براساس مدل موریس8جدول)

 دهستان ضریب توسعه یافتگی سطوح توسعه یافتگی

 --- 11بیشتر از  توسعه یافته)برخوردار(

 اوجان شرقی  91-11بین  در حال توسعه )نیمه برخوردار( 

 سنهدآباد، عباس شرقی و عباس غربی 91کمتر از  یافته )محروم( کمتر توسعه

 1931نبع: یافته های پژوهش، م

به طور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح برخورداری دهستان های بخش با یکدیگر متفاوت است. با توجه  

دود رین دهستان )عباس شرقی( حبه ضریب کلی برخورداری، برخوردارترین دهستان )اوجان شرقی( نسبت به محرومت

برابر برخوردار است. تفاوت سطوح برخورداری در زمینه های کالبدی و اجتماعی بیشتر از زمینه اقتصادی است. 94/1

مجاورت و فاصله ی نزدیک با مراکز شهری، نواحی صنعتی، کانون ها و محورهای اصلی توسعه نقش موثری در 
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است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه شکاف و نابرابری بین سطوح برخورداری دهستان ها داشته 

کاهش یافته است، اما  1935-1931مناطق روستایی بخش از نظر دسترسی به امکانات مختلف در طول دوره زمانی 

  رو دارد. یشنقاط روستایی این بخش هنوز برای دستیابی به توسعه ی متوازن، یکپارچه و پایدار راه طوالنی در پ

 روستایی نواحی به توجه است، ولی مهم روستایی نواحی همه ی کلی ارتقاء چند هر روستایی توسعه ی فرآیند در 

 آنها برخورداری سطوح در تهاتفاو تعدیل همچنین و آنها اساسی نیازهای تأمین راستای در برخوردار و کمتر محروم

میدانی و نتایج تحقیق موارد ذیل به عنوان راهکارهای پیشنهادی در منطقه  با توجه به بررسی های .بیشتری دارد اهمیت

 مورد مطالعه ارئه می شود:

از دهستان ها جزء دهستان های توسعه یافته قرار نگرفته و از در بخش تیکمه داش شهرستان بستان آباد هیچ کدام  -

دارند، و از  قرار "محروم"وضعیت  در همجموع چهار دهستان بخش سه دهستان در تمامی شاخص های مورد مطالع

 باشند.  برخوردار می هدفمند توسعه ی برنامه های اجرای برای بیشتری اولویّت

 و توسعه راستای در و بخش تیکمه داش روستایی نواحی برخورداری سطوح در مؤثّر عوامل به توجه مجموع با در -

صنعتی،  های زمینه در کالن سطح در تمرکززدایی رورتض بر نواحی، عالوه یکپارچه ی این و هماهنگ برخورداری

 و روستایی، ایجاد مراکز و کوچک شهری مراکز تقویت طریق از نیز سطح خرد در زیربنایی، تمرکزگرایی و شهری

 محورهای تقویت همچنین و بخش سطح در توسعه جدید محورهای محروم ایجاد نواحی در توسعه کانونهای تقویت

  .داشت خواهد این فرآیند در مؤثّری موجود، نقش ضعیف

 منابع

 (، برنامه ریزی روستایی در ایران، تهران، پیام نور.1911آسایش، حسین)

-روستایی یافتگی نواحیتحلیل فضایی و سنجش سطح توسعه» (، 1934و ویسی الهام) رضا یدس، سعید؛ مختاری، صادق، حسینی، امانپور

، 1934، تابستان 2، شماره4یزی روستایی، سال ربرنامه، مجله پژوهش و «)بختیاری و چهارمحال استان هایشهرستان موردی: مطالعه(

 .31ص

 (، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غالمعلی فرجادی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ هشتم، تهران.1912تودارو، مایکل )

 . 52توسعه روستایی: دیدگاهها و روش ها، ص  ریزیای بر برنامه، مقدمه1932پور، محمود، جمعه

 (: برنامه ریزی ناحیه ای، چاپ اول، انتشارات سمت.1921حسین زاده دلیر، کریم.) 

(، تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل موثر بر توسعه انسانی نواحی ایران، مجله 1924حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی )

  ، زاهدان.1سوم، شماره جغرافیا و توسعه، سال

 های، پژوهش«هیر بخش موردی روستایی، مطالعه توسعه پایداری بندیسطح»(، 1921هیر، محسن) آقایاری و ، عبدالرضاالدین افتخاریرکن

 .91-44، صص 11 جغرافیایی، شماره

 ، توسعه و ترویج روستائی، انتشارات دانشگاه تهران .(1912)شهبازی، اسماعیل 

نشریه  ،«یافتگی نواحی روستایی شهرستان چالدرانتوسعهتعیین و تحلیلی سطوح »(، 1932، میرحیدر)زادهطالبو  ستار یرمی، وصدر موس

 .1932، تابستان44، شماره11یزی، سالربرنامهپژوهشی جغرافیا و -علمی

 .1931سال مرکز آمار ایران، نتایج تفضیلی سرشماری کارگاه های کشور)استان اذربایجان شرقی( در 

 .1931و  1925مرکز آمار ایران، نتایج تفضیلی سرشماری های کشاورزی کشور)استان آذربایجان شرقی( در سال های 

 .1931و  1925مرکز آمار ایران، نتایج تفضیلی سرشماری های نفوس و مسکن استان آذربایجان شرقی در سال های 



 39... سطوح تغییرات روند تحلیل

تگی شهرستان های استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید ، محاسبه درجه توسعه یاف(1915منصوری ثالث، مجید)

 بهشتی، تهران.

 (: توسعه ای منطقه ای و روشهای نو، ترجمه عباس مخبر، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران.1912میسرا، آر.پی.) 

رسنامه برنامه ریزی توسعه روستائی، ناشر وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات ، د(1912)هیران دی، دیاس و بی دبلیو، ای، ویکرا مانایاك

 بررسی مسائل روستائی.
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