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چکیده

با وجود سابقه برنامهریزی توسعه در ایران ،نابرابریهای منطقهای در روستاهای کشور مشهود است .بحث نابرابری توس نایم رد هع   

ی منطقهههای مط دش حر ه گیاج ام روشک رد زونه و تسا  ا نادنچ ه
روستاها از موضوعاتی است که اخیرًاًا در فرهنگ برنامهههریزی ی

      

مشخصی ندارد .بررسي جنبههای مختلف اقتصادي  -اجتماعي ،محيطي و  ...مناطق و تحليل آنها به صورت نسبي ب گناي ررر مي ززز ان
یهای توسعهای که به دالیل متعددی نظی ،یعیبط ،یخیرات لیالد ر     
برخورداري ،سطح رفاه و توسعه يافتگي آنها میباشد نابرابر 
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و  ...ایجاد میشوند رشد ناهمگون و نامتعادل می ش دنهاوخ ببس ار یحاون نا دد ددد دددددد .در ای هب قیقحت ن    
بررسی سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان ساوه در مقطع زمانی کن لاس یمسر یاهرامآ( ینو       ،)0931ب زا هدافتسا ا    103
شاخص سنجش توسعه در  9بخش آموزشی ،فرهنگی ،سیاسی-اداری ،زیربنایی ،بهداشتی ،بازرگانی-خدمات ،ارتباطات و حم و ل
نقل ،جمعیتی-اقتصادی و کالبدی از طریق مدل تحلیلی تاکسونومی عددی پرداخته شده است .هدف از این تحقیق شناسایی میزان
برخورداری و محرومیت دهستانهای شهرستان ساوه با استفاده از مدلهای تحلیلی یکپارچه و ارائه یناسر تامدخ هنیهب یوگلا       
یباشد .بر اساس نتایج حاصل از تحقیق سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان ساوه در بخشهای مختلف متفاوت میباشد .اما
م 
در بیشتر بخشها توسعه یافته ترین دهستان طراز ناهید و توسعه نیافته ترین دهستان شاهسونکندی میباشد .بیشترین دامنه تغیی و تار
انحراف معیار رتبه مربوط به دهستانهای آق کهریز و بیات و کمترین تغییر مربوط به بقیه دهستانها میباشد.

لهای تحلیلی ،دهستانهای ساوه ،مدل تاکسنومی عددی
واژگان کلیدی :توسعه یافتگی ،مد 

( -1نویسنده مسئول) Al-estelaji@yahoo.com
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 .1بیان مساله
توسعه به مفهوم ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی تمامی افراد یک جامعه ،نخستين و مهمترین هدف تمامي دولتها
یباشددد (برگرفت زا ه ت ،ورادو
بوده و ابزاری در تصمیمگیریها و سیاستگذاری های دولتی م 

 235 : 1370؛ شاهنوش و ی

ت ب ار ييي
همکاران .) 424 : 385 1 ،محققان توسعه را فرايندي تدريجي در پيشرفت موقعيت بشر ،،شا لم  ::انجاممم فعاليت ت
یدانند.
رسيدن به رشد مادي و تكامل اجتماعي در طول زمان است م 
با توجه به تفاوتهای مکانی و زمانی توسعه ،نابرابریهای توسعه در هر مقیاسی (محلی تا جهانی) وج هب .دراد دو   
طوری که در مقیاس فراملی و جهانی درصد کم زا و هدوب هتفای هعسوت ،اهروشک زا ی  نیرتشیب ا اکم ن فر و تا اه

     

برخوردارند و در مقابل بیشتر کشورها ،جهان سوم بوده و در فقر و محرومیت میباشند .در مقیا رد زین یلمورف س

  

کشورهای در حال توسعه تفاوتهای زیادی از نظر سطوح برخورداری و توس م نیب یگتفای هع ن د دوجو قطا ارد      .
بنابراین نابرابر 
یهاا
شهای جهان است و كاهش این نا بارب ررر 
یهای منطقهای از مسائل عمده و نگران كننده در بيشتر بخ 
شهای جامعه ،از مباحث عمده در نظام برنامهریزی جامع اقتصادی ،اجتما یع
و توسعه موزون و متعادل مناطق و بخ 
یباشد.
م
 .2روش
شهای معمول در زمینه سنجش درجه توسعه یافتگی نواحی عبارتس ا ت ززز روش آنا زیل
 2-1مدل پژوهش :یکی از رو 
شهای چند متغیره آماري قرار گرفته و دسته بندي کلی از روشهای سنجش توس هع
تاکسونومی عددي که در دسته رو 
یدهد .در این تحقیق از مدل کمی تاکسنومی عددی استفاده ش هد
یافتگی در مطالعات برنامه ریزي منطقهای را نشان م 
است.
یباشد .در این بخش
 2-2روش گردآوری دادهها :روش گردآوري اطالعات از روش مطالعه کتابخانهای و اسنادی م 
ادبیات و مبانی نظری با استفاده از کتابها و مقاالت معتبر علمی در ای تسدب هنیمز ن    

یآیددد و دادههاای آما یر
م مم 

ت سا مانل ههه آما مشرس ،ير ا ومع یر م نکسم و سوفن ی       ،0931
مربوط به شاخصها باا اس دافت ه ه از آماررر و اطالعات ت
یآید.
سرشماری کشاورزی (  1382و  )0931و برخی منابع آماری دیگر بدست م 
ی و تجزی لیلحت و ه   
 2-3شاخصهای پژوهش :شاخصها ،نشانگرهایی هستند که فراین قبط ،یروآ عمج د ههه ههههبندی ی
اطالعات و نتیجهگیری را منطقی و به طور کلی جهت فعالیتها را مشخص و از حیث مفهومی چارچوب مناس ار یب
یدهند .تع يي ن شاخصها ،مهمممترررین گاممم در
برای هدفگذاری ،تدوین و برنامهریزی و ارزشیابی فعالیتها به دست م 
مطالعات توسعة ناحیهای و در واقع ،بيان آماري پدیدههای موجود در ناحيه است (كالنتري.)111 : 1380 ،
در این تحقیق جهت تعیین سطوح توسعه یا تسور یگتف اها  هواس ناتسرهش ی از   

 103شا بلاق رد صخ   

 9بخش

آموزشی ،فرهنگی-مذهبی ،سیاسی-اداری ،زیربنایی ،بهداشتی-درمانی ،بازرگانی-خدمات ،ارتباطات و حم ،لقن و ل   
جمعیتی-اقتصادی و کالبدی استفاده شده است که با مراجعه به آمارنامههاا و سرش  سوفن یمومع یرام و نکسم      
 ،0931سالنامههای آماری مختلف استخراج شده است.
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سط 

 .3مبانی نظری
 3-1توسعه

1

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتهتررر ش ح و ندش رتدنمتردق ،ند تتت ت تتتتتی بزرگت تسا ندش ر    
(فرهنگ لغات آکسفورد .) 2001 ،از توسعه تعاریف و مفاهیم متفاوتی توسط صاحب نظران م و تسا هدیدرگ حرط
گرچه مفهوم ترقی ،رشد ،پیشرفت و گسترش از گذشتههای خیلی دور در ادبیات اقتصادی و اجتماعی م ،هدوب حرط   
لیکن واژه توسعه به مفهوم متداول کنونی آن ،پس از جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرده است.
مفاهیم ترقی ،تحول ،رشد ،پیشرفت و گسترش در حقیقت ،گرچه حرکتی در جهت بهبود اوضا رش و ع ا جوم طی ود    
یک جامعه را مدنظر دارد ،اما نسبت به توسعه از معانی و مفاهیم محدودتری برخوردارند .توسعه در مفهوم ،حرکت
ی را به
یتری ی
به سمت بهبودی و تغییر شرایط از وضع کنونی به شرایطی مطلوبتر ،و در حقیقت جنبه هدفمند آرمانن 
نمایش م 
یگذارد (.)krinsteusen, 1974
ش درآمد،،
ش از اف ياز ش ش
توسعه در مفهوم وسيع آن يعني بهبود در يفيك ت سطح زندگي از همه ابعاد آن ،يعني چ زي ييي بيش ش
يعني آموزش بهتر ،بهبود استانداردهاي بهداشتي و تغذيه ،كاهش فقر ،محيط زيست بهتر و برابري اقتصادي و اجتماعي
یتر فرهنگي (طاهري.) 1376،
تها ،آزادي بيشتر فردي و زندگي غن 
باالتر در برخورداري از امكانات و فرص 
 3-2رویکرد فضا یی  -کالبدی توسعه روستا یی
یکی از رویکردها دربرنامهریزی توسعه روستایی ،رویکردفضایی -کالبدی است که بر ابعاد مکانی برنامهریزی توسعه
به ویژه در زمینههای موقعیت ،فاصله یابی ،مقیاس و اندازه ،توزیع و پراکن د دیکات بتارم هلسلس و یگد ا روطب .در      
کلی پدیدههای جغرافیایی دارای دو بعد محتوا و کالبد هستند ،محتوا همان خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و کال دب
یگذارنددد.
همان ویژگیهای فضایی-کالبدی است .محتوا و کالبد پدیدهها با یک مهرب و دنراد هطبار رگید      تأثثیر م مم 
ی-
متناسب با هر محتوا ،کالبد خاصی وجود دارد و بالعکس .توسعه و از جمله توسعه روستایی ه داصتقا دعب ود ر ییی ییی
اجتماعی و فضایی -کالبدی را دارد .بدون توجه به ابعاد فضایی و کالبدی ،توسعه در زمینههای اقتصادی و اجتما یع
ی-کال نودب ،یدب   
آثار نامطلوبی دارد و پایداری الزم را نخواهد داشت ،همین طور تاکید صرف بر جنبههههاای فضایی ی
توجه الزم به ابعاد اقتصادی-اجتماعی توسعه ،سرمایه گذاریها را به هدر میدهد و در فرایند دستیابی به توسعه بی
تأثیر است .توجه به ابعاد مکانی و فضایی برنامهریزی توسعه روستایی از دهه  1970شروع شد و تاکنون راهبردهای
متعددی در این زمینه ارائه شده است.
راهبرد مراکز رشد روستایی ،راهبرد برنامهریزی مراکز روستایی ،راهبرد توسعه روستا-ش کراک دربهار و یره ر یاهد    
شهری در توسعه روستایی در ایران چه در قالب برنامههای پنج ساله و چه در چارچوب طرحهای توس تسور هع ا یی   
در سطوح ملی ،منطقهای و محلی ،از این راهبردها کم و بیش استفاده شده است( .رضوانی.)211-111 : 1383 ،
 3-3مدل تاکسنومی عددی
یباشد:
شها در هشت مرحله اصلی به صورت زیر م 
مراحل انجام هریک از بخ 
- Development

1
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مرحله اول :تشکیل ماتریس دادهها
مرحله دوم :تشکیل ماتریس استاندارد
مرحله سوم :محاسبه فواصل مرکب بین دهستانها
مرحله چهارم :تعیین کوتاهترین فواصل بین دهستانها
مرحله پنجم :رتبهبندی دهستانهای همگن از لحاظ معیارهای مورد بررسی
مرحله ششم :محاسبه درجه توسعه یافتگی دهستانها
درجه توسعه یافتگی مکانها تابعی از سرمشق توسعه و فاصله بحرانی از مکان ایده آل است که بر اساس رابطههههاای
موجود میتوان جنبههای کاربردی آن را مورد آزمون قرار داد .اگر  diرا به عنوان نماد اندازه توسعه یافتگی ش ره
در نظر گرفته شود ،روابط ذیل برقرار خواهد بود:
که در آن  Coبرابر خواهد بود با:

Cio
Co

 iام

= di

Co=Cio+2Sio
در این فرمول  Cioمیانگین سرمشق توسعه و  Sioمعادل انحراف استاندارد سرمشق توسعه است.

 cio = n1 ∑ni = 1Cioو

n
1
)Sio = √ ∑ = 1(Cio−cio
n i

در این مرحله “درجه توسعه” دامنه محدودی دارد و بین مقادیر صفر و ی رق ک ار    م ممیگیردد .هرچق رد

 diب رفص ه   

نزدیکتر باشد ،فعالیت مورد نظر برخوردارتر و هر قدربه یک نزدیکتر باشد ،نشاندهندهه ع تیلاعف یرادروخرب مد    
یباشد.
مربوطه م 
مرحله هفتم :رتبهبندی مناطق براساس درجه توسعه یافتگی:
یتوان مکانها را با توجه به شاخصهای مورد بررسی رتبهبندی و اولویتبندی نمود.
با توجه به درجه برخورداری م 
مرحله هشتم :سطحبندی مکانها به لحاظ توسعه یافتگی:
ی آ و ری م :
حبندی مکانها ابتدا دامنه تغییرات سطح توسعه را بدست م 
جهت سط 

R=Max-Min
 :Rدامنه تغییرات

 :Maxبیشترین میزان برخورداری ( )DLدر بین مکانها
 :Minکمترین میزان برخورداری ( )DLدر بین مکانها
در این تحقیق سطوح توسعه به سه سطح توسعه یافته ،در حال توسعه ،توسعه نیافته (محروم) تقسیم ش اب .تسا هد    
توجه به هدف تحقیق و تعداد طبقهبندیهای سطح توسعه ،باید دامنه تغییرات را بر تعداد سطوح توسعه تقسیم و به
میزان  Minاضافه کرد تا به  Maxرسید.

حبندی سکونتگاههای روستایی و ارائه الگوهای69 ...
سط 
جدول  3-3-1تعیین سطوح توسعه تحقیق
اندازه DL

سطح توسعه

Min≥DL ≥ Min+1/3R

توسعه یافته

Min+1/3R≥DL ≥ Min+2/3R

در حال توسعه

Min+2/3R≥DL ≥ Max

توسعه نیافته (محروم)

منبع :جمعه پور) 38 15( ،

 .4جامعه آماری مورد مطالعه
ق تقس رادا تامی ييي
یباشد .مطابق ق
جامعهی آماري تحقیق شامل روستاهای شهرستان ساوه طی سرشماری سال  0931م 
یباشد .جمعیت شهرستان بر
سال  ،0931شهرستان ساوه دارای دو بخش مرکزی و نوبران 7 ،دهستان و  186آبادی م 
اساس سرشماري سال  ،0931برابر با  259030نفر در قالب  75685خانوار بوده که  78 6231نفر مرد و  126352ن رف
زن بوده است .براساس سرشماری آماری سال  387 15 ،0931نفر در روستاهای شهرستان ساوه ساکن بودهانددد .آماررر
مورد استفاده در این تحقیق غالبًاًا ،از طریق مراجعه به اداره و سازمانهای مرتبط و سالنامهه ههای آمار ييي اتخاذذ گردیدهه
است.
 .5سطحبندی توسعه یافتگی با استفاده از مدل تاکسونومی عددی
تجزیه و تحلیل توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان ساوه با استفاده از مدل تاکسونومی عدد رد ی  9بخ :لماش ش   
ی-اداری ،کال و یدب
جمعیتی -اقتصادی ،آموزشی ،بهداشتی-درمانی ،ارتباطات ،بازرگانی-خ بریز ،تامد نن نننایی ،سیاسی ی
فرهنگی-مذهبی انجام شده است.
 5-1بخش جمعیتی-اقتصادی
جدول  5-1-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش جمعیتی-اقتصادی
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.61

5.78

نورعلي ب كي

2

0.7

6.56

قره چائ

3

0.74

7

بيات

4

0.81

7.63

كوهپايه

5

0.85

8.06

شاهسونكندئ

6

0.87

8.22

آق كهريز

7

0.91

8.63

طرازناهيد

منبع :یافتههای پژوهش

ی آ و ری م :
حبندی دهستانها ابتدا دامنه تغییرات سطح توسعه را بدست م 
جهت سط 

R=Max-Min

با توجه به اینکه کمترین میزان مربوط به دهستان نورعلی بیک با  0.61و بیشترین میزان مربوط به دهستان طرازناهید
یباشد .برای سطحبندی دهستانها در سه گروه همگ نیا ،ن   
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  0.3م 
با  0.91م 
یپردازیم:
حبندی م 
عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش جمعیتی-اقتصادی
جدول  5-1-2سط 
دهستانها
نورعلی بیک ،قره چای
بیات ،کوهپایه
شاهسونکندی ،آق کهریز ،طرازناهید

اندازه DL
0.61 ≥DL ≥ 0.71
0.71 ≥DL ≥0.18
0.18≥DL ≥ 0.91

منبع :یافتههای پژوهش

سطح توسعه
توسعه یافته
در حال توسعه
توسعه نیافته (محروم)
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 5-2بخش آموزشی
جدول  5-2-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش آموزشی
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.28

3.33

قره چائ

2

0.29

3.51

طرازناهيد

3

0.42

5.11

نورعلي ب كي

4

0.48

5.83

بيات

5

0.57

6.87

كوهپايه

6

0.73

8.89

آق كهريز

7

0.92

11.17

شاهسونكندئ

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کمترین میزان مربوط به دهستان قره چای با  0.28و بیشترین میزان مربوط به دهستان شاهسونکندی
یباشد .برای سطحبندی دهستانها در سه گروه همگن ،این
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  4 .6 0م 
با  0.92م 
یپردازیم:
حبندی م 
عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش آموزشی
جدول  5-2-2سط 
اندازه DL

سطح توسعه

دهستانها

0.28 ≥DL ≥ 0.493

توسعه یافته

قره چای ،طرازناهید ،نورعلی بیک ،بیات

0.493 ≥DL ≥0. 706

در حال توسعه
توسعه نیافته (محروم)

کوهپایه

0. 706 ≥DL ≥ 0.92

آق کهریز ،شاهسونکندی

منبع :یافتههای پژوهش

 5-3بخش بهداشتی-درمانی
جدول  5-3-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش بهداشتی-درمانی
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.54

6.11

طرازناهيد

2

0.58

6.51

كوهپايه

3

0.62

6.93

قره چائ

4

0.77

8.61

نورعلي ب كي

5

0.77

8.66

آق كهريز

6

0.78

8.79

بيات

7

0.95

10.61

شاهسونكندئ

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینک زارط ناتسهد هب طوبرم نازیم نیرتمک ه ن ب دیها ا           4 .5 0و بیش زیم نیرت ا هب طوبرم ن

ناتسهد      

ی دهس ات نننهاا در سه
یباشد .برای سطحبندی ی
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  0.41م 
شاهسونکندی با  0.95م 
یپردازیم:
حبندی م 
گروه همگن ،این عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش بهداشتی-درمانی
جدول  5-3-2سط 
دهستانها
قره چای ،طرازناهید ،کوهپایه
نورعلی بیک ،بیات ،آق کهریز
شاهسونکندی

اندازه DL
4 .5 0≥DL ≥ 0.676
0.676 ≥DL ≥0.318
0.318≥DL ≥ 0.95

منبع :یافتههای پژوهش

سطح توسعه
توسعه یافته
در حال توسعه
توسعه نیافته (محروم)

حبندی سکونتگاههای روستایی و ارائه الگوهای71 ...
سط 

 5-4بخش ارتباطی
جدول  5-4-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش ارتباطی
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.47

4.02

آق كهريز

2

0.53

4.5

بيات

3

0.63

5.32

طرازناهيد

4

0.7

5.9

قره چائ

5

0.73

6.23

كوهپايه

6

0.87

7.39

شاهسونكندئ

7

0.88

7.45

نورعلي ب كي

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کمترین میزان مربوط به دهستان آق کهریز با  .47 0و بیشترین میزان مربوط به دهستان نورعلی بیک
یباشد .برای سطحبندی دهستانها در سه گروه همگن ،این
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  0.41م 
با  0.88م 
یپردازیم:
حبندی م 
عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش ارتباطی
جدول  5-4-2سط 
اندازه DL

دهستانها

سطح توسعه

آق کهریز ،بیات

.47 0≥DL ≥ 0.606

توسعه یافته

قره چای ،طرازناهید ،کوهپایه

0.606 ≥DL ≥0. 742

در حال توسعه

نورعلی بیک ،شاهسونکندی

0. 742 ≥DL ≥ 0.88

توسعه نیافته (محروم)

منبع :یافتههای پژوهش

 5-5بخش بازرگانی-خدمات
جدول  5-5-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش بازرگانی-خدمات
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.63

5.47

نورعلي ب كي

2

0.63

5.51

كوهپايه

3

0.69

5.99

طرازناهيد

4

0.74

6.43

قره چائ

5

0.75

6.54

آق كهريز

6

0.76

6.6

بيات

7

1

8.78

شاهسونكندئ

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کمترین میزان مرب کیب یلعرون ناتسهد هب طو با   

     0.63و بیش زیم نیرت ا هب طوبرم ن

ناتسهد      

حبندی دهستانها در س گ ه رر ررروه
یباشد .برای سط 
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  .37 0م 
شاهسونکندی با  1م 
یپردازیم:
حبندی م 
همگن ،این عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش بازرگانی-خدمات
جدول  5-5-2سط 
اندازه DL

دهستانها

سطح توسعه

نورعلی بیک ،کوهپایه ،طرازناهید ،قره چای ،آق کهریز

0.63 ≥DL ≥ 0.753

توسعه یافته

بیات

0.753 ≥DL ≥0. 876

در حال توسعه

شاهسونکندی

0. 876 ≥DL ≥1

منبع :یافتههای پژوهش

توسعه نیافته (محروم)
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 5-6بخش زیربنا یی
جدول  5-6-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش زیربنا یی
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.42

2.5

طرازناهيد

2

0.59

3.54

كوهپايه

3

0.64

3.81

آق كهريز

4

0.65

3.88

قره چائ

5

0.76

4.53

شاهسونكندئ

6

0.77

4.6

نورعلي ب كي

7

0.93

5.53

بيات

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کمترین میزان مربوط به دهستان طراز ناهید با  0.42و بیشترین میزان مرب ب تایب ناتسهد هب طو ا

   

یباشد .برای سطحبندی دهستانها در سه گ نیا ،نگمه هور    
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  0.51م 
 0.9 3م 
یپردازیم:
حبندی م 
عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش زیربنا یی
جدول  5-6-2سط 
اندازه DL

دهستانها

سطح توسعه

طرازناهید ،کوهپایه

0.42 ≥DL ≥ 0.59

آق کهریز ،قره چای ،شاهسونکندی

0.59 ≥DL ≥0. 76

در حال توسعه

نورعلی بیک ،بیات

0. 76 ≥DL ≥ 0.93

توسعه نیافته (محروم)

توسعه یافته

منبع :یافتههای پژوهش

 5-7بخش سیاسی -اداری
جدول  5-7-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش سیاسی -اداری
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.4

3

طرازناهيد

2

0.45

3.36

قره چائ

3

0.64

4.8

آق كهريز

4

0.65

4.89

كوهپايه

5

0.69

5.23

نورعلي ب كي

6

0.77

5.82

بيات

7

0.91

6.87

شاهسونكندئ

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کمترین میزان مربوط به دهستان طراز ناهید با  4.0و بیشترین میزان مربوط به دهستان شاهسونکندی
یباشد .برای سطحبندی دهستانها در سه گروه همگن ،این
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  0.51م 
با  0.91م 
یپردازیم:
حبندی م 
عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش سیاسی -اداری
جدول  5-7-2سط 
دهستانها
طرازناهید ،قره چای

اندازه DL
4.0≥DL ≥ .57 0

سطح توسعه
توسعه یافته

آق کهریز ،کوهپایه ،نورعلی بیک

.57 0≥DL ≥0. 74

در حال توسعه

بیات ،شاهسونکندی

0. 74 ≥DL ≥ 0.91

توسعه نیافته (محروم)

منبع :یافتههای پژوهش

حبندی سکونتگاههای روستایی و ارائه الگوهای73 ...
سط 

ی -اداری ،دو
یدهد ،در سال  0931از تعداد  7دهس تسرهش نات ا رد ،هواس ن سایس شخب یی ییی ییییی
همانطور که نتایج نشان م 
یباشند.
دهستان طرازناهید و قره چای با دارا بودن درجه توسعه بین  4.0تا  .57 0به عنوان دهستانهای توسعه یافته م 
همچنین سه دهس قآ نات

کهری و هیاپهوک ،ز

ب یلعرون ی ب ک ا راد  ا ندوب هعسوت هجرد

        .57 0تا  4 .7 0ب ونع ه ان   

یباشد و دو دهستان بیات و شاهسونکندی با دارا بودن درجه توسعه  4 .7 0تا  0.91به
دهستانهای در حال توسعه م 
یباشند.
عنوان دهستانهای توسعه نیافته (محروم) در این بخش م 
 5-8بخش کالبدی
جدول  5-8-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش کالبدی
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.25

2.24

قره چائ

2

0.38

3.31

نورعلي ب كي

3

0.52

4.58

طرازناهيد

4

0.7

6.16

كوهپايه

5

0.73

6.44

آق كهريز

6

0.73

6.39

بيات

7

0.8

7.03

شاهسونكندئ

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کمترین میزان مربوط به دهستان قره چای با  0.25و بیشترین میزان مربوط به دهستان شاهسونکندی
یباشد .برای سطحبندی دهستانها در سه گروه همگ نیا ،ن   
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  0.55م 
با  0.8م 
یپردازیم:
حبندی م 
عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش کالبدی
جدول  5-8-2سط 
اندازه DL

دهستانها

0.25 ≥DL ≥ 0.433

قره چای ،نورعلی بیک

0.433 ≥DL ≥0.616

طرازناهید
کوهپایه ،آق کهریز ،بیات ،شاهسونکندی

0.616≥DL ≥ 0.8

سطح توسعه
توسعه یافته
در حال توسعه
توسعه نیافته (محروم)

منبع :یافتههای پژوهش

 5-9بخش فرهنگی -مذهبی
جدول  5-9-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در بخش فرهنگی -مذهبی
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.51

4.62

نورعلي ب كي

2

0.55

4.98

طرازناهيد

3

0.65

5.88

قره چائ

4

0.7

6.35

كوهپايه

5

0.72

6.58

بيات

6

0.77

6.95

آق كهريز

7

0.97

8.8

شاهسونكندئ

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کمترین میزان مرب کیب یلعرون ناتسهد هب طو با   

     0.51و بیش زیم نیرت ا هب طوبرم ن

ناتسهد      

ی دهس ات نننهاا در سه
یباشد .برای سطحبندی ی
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  0.46م 
شاهسونکندی با  .97 0م 
یپردازیم:
حبندی م 
گروه همگن ،این عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
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حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در بخش فرهنگی -مذهبی
جدول  5-9-2سط 
اندازه DL

دهستانها

سطح توسعه

0.51 ≥DL ≥ 0.663

نورعلی بیک ،طرازناهید ،قره چای

توسعه یافته

کوهپایه ،بیات ،آق کهریز

0.663 ≥DL ≥0.618

در حال توسعه

شاهسونکندی

0.618≥DL ≥ .97 0

توسعه نیافته (محروم)

منبع :یافتههای پژوهش

 5-01کل بخشها
شها
جدول  5-01-1رتبهبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس بر اساس مدل تاکسونومی در کل بخ 
رتبهبندی

D.L

Cio

1

0.55

4.96

طرازناهيد

2

0.56

4.95

قره چائ

3

0.63

5.58

نورعلي ب كي

4

0.66

5.97

كوهپايه

5

0.71

6.48

آق كهريز

6

0.72

6.34

بيات

7

0.89

8.14

شاهسونكندئ

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کمت زیم نیر ا هب طوبرم ن

رط ناتسهد از نا دیه        با  0.55و بیش زیم نیرت ا هب طوبرم ن

ناتسهد      

ی دهس ات نننهاا در سه
یباشد .برای سطحبندی ی
یباشد ،بنابراین دامنه تغییرات مربوط به  4 .3 0م 
شاهسونکندی با  0.89م 
یپردازیم:
حبندی م 
گروه همگن ،این عدد را بر سه تقسیم کرده و سپس به سط 
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در کل بخشها
جدول  5-01-2سط 
دهستانها

اندازه DL

سطح توسعه

طرازناهید ،قره چای ،نورعلی بیک ،کوهپایه

0.55 ≥DL ≥ 0.663

توسعه یافته

آق کهریز ،بیات

0.663 ≥DL ≥ 0.776

در حال توسعه

شاهسونکندی

0.776 ≥DL ≥ 0.88

توسعه نیافته (محروم)

منبع :یافتههای پژوهش

شهاا ،چهار
یدهد ،در سال  0931از تعداد  7دهستان شهرستان ساوه ،در مجموع کل بخش ش
همانطور که نتایج نشان م 
دهستان طرازناهید ،قره چای ،نورعلی بیک و کوهپای راد اب ه ا  ندوب  د نیب هعسوت هجر

    

 0.55تا  0.663ب ونع ه ان   

یباشند .همچنین دو دهستان آق کهریز و بیات با دارا بودن درج نیب هعسوت ه    
دهستانهای توسعه یافته م 

 0.663تا

یباشد و تنها دهستان شاهسونکندی با دارا بودن درجه توسعه  0.89به
 0.776به عنوان دهستانهای در حال توسعه م 
یباشد.
شها م 
عنوان دهستان توسعه نیافته (محروم) در مجموع کل بخ 

شها منبع :نگارندگان
حبندی توسعه یافتگی دهستانها بر اساس مدل تاکسونومی در کل بخ 
نقشه سط 

حبندی سکونتگاههای روستایی و ارائه الگوهای75 ...
سط 

 .6نتایج کلی توسعه یافتگی دهستانهای ساوه با توجه به مدل تاکسنومی عددی:
بخش جمعیتی-اقتصادی :در این بخش  2دهستان توسعه یافته 2 ،دهستان در حال توسعه و  3دهستان توسعه نیافته
یباشد.
یباشند .توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه نورعلی بیک و توسعه نیافته ترین نیز دهستان طرازناهید م 
م
بخش آموزشی :در این بخش  4دهستان توسعه یافت رد ناتسهد کی ،ه

و هعسوت لاح    

 2دهس هتفاین هعسوت نات    

یباشد.
یباشند .توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه قره چای و توسعه نیافته ترین نیز دهستان شاهسونکندی م 
م
بخش بهداشتی-درمانی :در این بخش  3دهستان توسعه یافته 3 ،دهستان در حا و هعسوت ل

 ناتسهد کی ت هعسو      

نیافته میباشند .توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه قره چای و توسعه نیافت  نیرت ه ن ش ناتسهد زی ا یدنکنوسه      
یباشد.
م
یباشنددد.
بخش ارتباطی :در این بخش  2دهستان توسعه یافته 3 ،دهستان در حال توسعه و  2دهستان توسعه نیافته م مم 
یباشد.
توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه آق کهریز و توسعه نیافته ترین نیز دهستان شاهسونکندی م 
بخش بازرگانی-خدمات :در این بخش  5دهستان توسعه یافته ،یک دهستان در حال توسعه و یک دهس هعسوت نات   
یباشد.
یباشند .توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه نورعلی بیک و توسعه نیافته ترین نیز شاهسونکندی م 
نیافته م 
بخش زیربنا یی  :در این بخش  2دهستان توسعه یافته 3 ،دهستان در حال توسعه و  2دهستان توسعه نیافته میباشنددد.
یباشد.
توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه طرازناهید و توسعه نیافته ترین نیز بیات م 
بخش سیاسی -اداری :در این بخش  2دهستان توسعه یافته 3 ،دهستان در حال توس و هع  2دهس هتفاین هعسوت نات    
یباشد.
یباشند .توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه طرازناهید و توسعه نیافته ترین نیز شاهسونکندی م 
م
بخش کالبدی :در این بخش  2دهستان توسعه یافته ،یک دهستان در حال توسعه و  4دهستان توسعه نیافته میباشند.
یباشد.
توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه قره چای و توسعه نیافته ترین نیز شاهسونکندی م 
بخش فرهنگی -مذهبی :در این بخش  3دهستان توسعه یافته 3 ،دهس کی و هعسوت لاح رد نات عسوت ناتسهد هههههه ههههههه
یباشد.
یباشند .توسعه یافته ترین دهستان در این زمینه نورعلی بیک و توسعه نیافته ترین نیز شاهسونکندی م 
نیافته م 
کل شاخصها :نتایج کل شاخصها در این مدل نشان داد که  4دهستان توسعه یافته 2 ،دهس و هعسوت لاح رد نات
یک دهستان توسعه نیافته میباشند .توسعه یافته ترین دهستان در ای هنیمز ن    طرازناهیددد و توس زین نیرت هتفاین هع     
یباشد.
دهستان شاهسونکندی م 
شهای مختلف در مدل تاکسونومی عددی
جدول  :1-5رتبههای دهستانها در بخ 
اولین و آخرین دهستان در توسعه

تعداد دهستانها

دهستان آخر

دهستان اول

توسعه نیافته

در حال توسعه

توسعه یافته

شاهسونکندی

طرازناهید

1

2

4

تاکسونومی
57.1

کل بخشها

طرازناهید

نورعلی بیک

3

2

2

28.6

بخش جمعیتی-اقتصادی

شاهسونکندی

قره چای

2

1

4

57.1

بخش آموزشی

شاهسونکندی

قره چای

1

3

3

42.9

بخش بهداشتی-درمانی

شاهسونکندی

آق کهریز

2

3

2

28.6

بخش ارتباطی

شاهسونکندی

نورعلی بیک

1

1

5

71.4

بخش بازرگانی-خدمات

بیات

طرازناهید

2

3

2

28.6

بخش زیربنایی

شاهسونکندی

طرازناهید

2

3

2

28.6

بخش سیاسی -اداری

شاهسونکندی

قره چای

4

1

2

28.6

بخش کالبدی

شاهسونکندی

نورعلی بیک

1

3

3

42.9

بخش فرهنگی -مذهبی
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 .7پیشنهادات
 .1بازنگري در منطقه بندي سرزمینی با توجه به وضعیت فعلی دهستانها .مهمترین معیارهایی که براي منطق دنب ه ييييي
یتوان در نظر گرفت عبارتند از :شاخص جمعیت ،همگنی طبیعی ،همگنی فرهنگی ،ح زو ه ه ن وف ذذ مکانننهاای
جدید م 
مرکزي و روابط فاصلهای و تعادل بخشی سرزمینی.
 .2ایجاد مطلوبیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در دهستانهای مختلف و به ویژه دهستانهای کمتر توس هتفای هع   
شهرستان از جمله شاهسونکندی از طریق استقرار تاسیسات خدمات زیربنایی و اجتماعی و تولی و یزرواشک و ید
تهای مستقیم و غیر مستقیم به ویژه در دهستانهایی مانند شاهسونکندی ،آق کهریز و بیات.
حمای 
 .3ایجاد جاذبههای شغلی و اجتماعی و استقرار امکانات و تسهیالت زندگی در برخی مناطق جهت جذب جمعیت
به این مناطق .این عامل سبب رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاریها در آنجا شده و جهت مهاجرتها از منا قط
ییابد به ویژه در دهستانهای شاهسونکندی و آق کهریز.
پیشرفته به این مناطق تغییر م 
 .4تزریق توسعه به مناطق عقب افتاده :اجرای برنامههای عمران تفای هعسوت رتمک ییاتسور قطانم رد یتبرض ی ه       
شهرستان به منظور باال بردن درآمد سرانه و سطح زندگی و ایجاد رفاه اجتماعی در آنها ب و راک یورین بذج یار   
شهای دیگر توسعه مناطق توسعه نیافته و محروم استان است.
سرمایه به آن سمت ،از رو 
تهای مالي و فني از صاحبان صنعت و معدننن شهرس  و یراذگ هیامرس یارب اهنآ قیوشت و نات ا ثادح       
 .5حمای 
واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی شهرستان با اولویت ویژه دهستانهای کمتر توس هتفای هع   
شاهسونکندی و آق کهریز.
 .6افزایش سهم دهستانهای کمتر برخوردار از جمله شاهسونکندی و آق کهریز در اعتبارت و بودجههای شهرستانی
و توجه کافی به فضاهاي داراي قابلیت توسعه.
 .7تغییر رو كي رد برنامه ريزي نواحی روستایی شهرستان باید به سمت پروژههای صنعتي و كاربر باشد و به اين منظور
یتواند مؤثر واقع گردد.
ارتقای بخش صنعت و ايجاد کارگاهها و صنايع كوچك و متوسط در مناطق روستایی م 
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