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هاي مكاني در توسعه نواحي روستايي استان   تفاوتتحليل
 زنجان

  رضواني محمدرضا
  تهراندانشگاه گروه جغرافياي انساني دانشيار

 چكيده
ريزي و توسعه نواحي روستايي، سنجش و تحليل   برنامهفرايند در

 توسعه روستايي اهميت زيادي داشته و مختلفهاي مكاني در ابعاد  تفاوت
در . رساند  توسعه ياري ميپارچه يكهاي هماهنگ و  ن را در تهيه طرحريزا برنامه

، » يافتگي موريس  توسعهشاخص «گيري از  شاخص و بهره27اين مقاله بااستفاده از
 دهستان در سطحيافتگي نواحي روستايي استان زنجان در  ابتدا سطوح توسعه

 مكانيهاي  س تفاوتهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي تعيين گرديده و سپ زمينه
دهنده تفاوت  نتايج مطالعات نشان. ها موردتحليل قرار گرفته است در توسعه آن

هاي   دهستان.يافتگي است  بين نواحي روستايي از لحاظ درجه توسعهزياد
نيافته  هاي كمتر توسعه  توسعه عمدتاً در شرق و دهستانحاليافته و در  توسعه

همچنين بين ابعاد اقتصادي، .  قرار دارنداناستبيشتر در شمال، جنوب و غرب 
سطوح .  هماهنگي الزم وجود نداردروستايياجتماعي و كالبدي توسعه در نواحي 

 محور توسعه استان، فاصله از مركز ازها با متغيرهاي فاصله  يافتگي دهستان توسعه
رشدجمعيت   غيركشاورزي وهاي فعاليتشهرستان، نرخ باسوادي، نسبت اشتغال در

توجيه   مركز ـ پيرامون قابلنظريهها بيشتر با  اين تفاوت. همبستگي معناداري دارد
 تمركززدايي در توسعه روستايي،پارچه و موزون نواحي  در راستاي توسعه يك. است

 و تقويت شهرهاي ايجادها و محورهاي جديد توسعه،  استان از طريق ايجاد كانون
 روستاييا و نواحي صنعتي در نواحي ه كوچك و مراكز روستايي، ايجاد شهرك
 . باشد كمتر توسعه يافته و محروم ضروري مي

 
هاي توسعه، شاخص  هاي مكاني، شاخص  تفاوتروستايي، توسعه : گان كليدي واژ

 . موريس، استان زنجان
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 مقدمه -1
 و توسعه نواحي روستايي، شناخت و تحليل وضع ريزي برنامه فرايند در

هاي مختلف محيطي، اجتماعي،   تنگناها در زمينهونات موجود و نيز تحليل امكا
ريزان را در تعيين اهداف   برنامهو .اقتصادي و فضايي ـ كالبدي ضروري است

كارهاي   راهارائههاي توسعه و همچنين  مشي ها وخط توسعه، تدوين سياست
يدار  و پاپارچه يكدر راستاي دستيابي به توسعه . رساند ها ياري مي دستيابي به آن

 اقتصادي،طرف توجه به ابعاد مختلف توسعه از جمله؛  نواحي روستايي، از يك
اجتماعي فرهنگي و كالبدي ـ فضايي ضروري است، چرا كه بدون تحقق آن، 

از طرف . جانبه نواحي روستايي تحقق نخواهديافت  موزون و همههماهنگ،توسعه 
مكاني نيز در توسعه روستايي اي و  هاي ناحيه  و نابرابريها تفاوتبه ديگر توجه 

ها دستاوردهاي حاصل از رشد اقتصادي و   اين تفاوتتعديلالزم است، زيرا بدون 
به همين دليل ايجاد توازن و تعادل . افتد  ميخطرهاي اجتماعي به  گذاري سرمايه

پارچه و   دستيابي به توسعه يكالزمهنسبي در سطوح توسعه نواحي روستايي، 
 . پايدار است
 مكاني در توسعه روستايي داراي اهميت هاي تفاوت شناخت چنينهم

 لحاظ نظري با توجه به موضوع علم از. استزيادي از لحاظ نظري و كاربري 
ي ـوسعه روستايـ تهـزمينهاي مكاني در  جغرافيا، شناخت و تبيين تفاوت

. ددارقرار »  جغرافياي توسعه «ة ـرو شاخـي است و در قلمـي جغرافيايـموضوع
. تواند به گسترش مرزهاي دانش در قلمرو علم جغرافيا كمك كند اين شناخت مي

هاي مكاني در توسعه روستايي از طريق   كاربردي، شناخت و تبيين تفاوتلحاظاز 
ريزان و   قوت و ضعف هر يك از نواحي روستايي، برنامهنقاطمنعكس ساختن 

پارچه و پايدار  هاي توسعه يك رحها و ط  اجراي برنامهواندركاران را درتهيه  دست
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 .رساند ياري مي
هاي كمي براي سنجش  هاي توسعه و روش  از شاخصاستفاده اين راستا در

 روستايي اهميت زيادي دارند، چرا كه توسعههاي مكاني در  و تحليل تفاوت
 و تجزيه و بندي طبقهآوري،  هايي هستند كه فرايند جمع گر ها نشان شاخص

 راها  طوركلي جهت فعاليته گيري را منطقي و ب  و نتيجهتحليل اطالعات
 ،گذاري، تدوين  و از حيث مفهومي چارچوب مناسبي را براي هدف،مشخص
 . دهند ها به دست مي  فعاليتارزيابيريزي و  برنامه

يافتگي نواحي روستايي در كشور، مطالعات   توسعهدرجه مورد سنجش در
در اين مطالعات پس از تعريف .  استشده هاي مختلف انجام متعددي در مقياس

 به تعيين سطوح برخورداري صرفاًهاي كمي موجود  ها، با استفاده از روش شاخص
پس از تعيين سطوح  مطالعاتولي در اين . نواحي روستايي اقدام گرديده است

اين مقاله .  شده استاقداميافتگي  توسعه، كمتر به تحليل و تبيين سطوح توسعه
 هاي تفاوتپژوهشي با همين عنوان است، با هدف شناخت و تحليل كه حاصل 

اي و مكاني در سطوح توسعه روستايي استان زنجان در مقياس دهستاني  ناحيه
 : االت ذيل انجام شده استؤو در راستاي يافتن پاسخ براي س. است

يافتگي نواحي روستايي استان زنجان   سطوح توسعهدرهايي  چه تفاوت -
 وجود دارد؟

يافتگي نواحي روستايي استان در ابعاد مختلف با  توسعهآيا سطوح  -
 ديگر موزون و هماهنگ است؟ يك

يافتگي نواحي روستايي استان متاثر  توسعه در سطوح مكانيهاي  تفاوت -
 از چه عواملي است؟

 شاخص و متغير 27االت، با استفاده از ؤ پاسخ براي اين سيافتن راستاي در
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 اجتماعي و كالبدي، ابتدا به سنجش و تعيين اقتصادي، هاي توسعه در زمينه
 و سپس به تحليل عوامل ، پرداخته شداستان دهستان 44يافتگي  درجه توسعه

 .  گرديداقدامها  يافتگي دهستان ثر در سطوح متفاوت توسعهؤم
 مالحظات نظري -2

 و توسعه يافتگي، عوامل مؤثر بر آن و نيز ، و تبيين توسعهتحليل زمينه در
هاي  ها و نظريه  و مناطق در زمينه توسعه، ديدگاهكشورهاهاي موجود بين  تفاوت

هاي  نظريه. اي انجام شده است  تجربي گستردهمطالعاتمتعددي وجود دارد و 
 ماركسيستيهاي   نظريه،2نوسازي شناسي جامعه هاي  نظريه،1 رشدوتوسعهاقتصادي

 و 6گرايي پساتوسعه ،5گرايي  پسامستعمره،4پساساختارگرايي ،3و نئوماركسيستي
 ارائه شده در اين زمينه است هاي نظريه جمله از 7، زنان در توسعهنقشهاي  نظريه

به تبيين توسعه  ) ملييا  سطح جهاني و در ( مقياس كالن كه عمدتاً در
 مشهورترينهاي نوسازي، وابستگي و نئوكالسيك از  نظريه. ]1[ پردازند مي

اقتصاددانان نئوكالسيك رشد و توسعه . ]2[ هستندها در اين زمينه  نظريه
دانند كه جريان آزاد  ثير دو عامل مكانيسم تعادل و جابجايي ميأت تحتاي را  ناحيه

 نوعي تعادل بين ، در يك سرزمين و يا كشور، در بلندمدتنواحيمنابع بين 
نند، به دا  آن را وابسته به صادرات مينئوكينزهاآورد،  وجود ميه اي را ب ناحيه

 بخش پايه و غير پايه، توسعه نواحي را دوطوري كه با تقسيم اقتصاد ناحيه به 
هاي   زائيده رشد و فعاليتها فعاليتناشي از بخش پايه دانسته و معتقدند ساير 

                                                 
1 - Economic theories of growth and development 
2 - Sociologica theories of modernization 
3 - Marxist and neo-Marxist theoris 
4 - Poststructuralism 
5 - Postcolonialism 
6 - Postdevelopmentalism 
7 - Feminist theories of development 
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اي را مورد بحث قرار   ناحيههاي نابرابريگونارميردال نيز علل . ]3[ بخش پايه است
 به دليل انگيزه سودجويي كهداند  مل خارجي ميدهد و آن را ناشي از عوا مي

 را شدت آناريخي نواحي ـهاي ت هـري اوليه و زمينـشكل گرفته است و برت
 .]4[دهد مي

 ، پيرامون- مانند نظريه قطب رشد و نظريه مركز ، فضاييسازمان هاي نظريه
رش به ، نحوه نگفرانسوا پرودر اين زمينه .  هستندمهمنيز در مورد تبيين توسعه 

گذاري كالن   كه در مرحله اول با سرمايهداند ميهاي رشد  توسعه را ناشي از قطب
شود، و در مرحله دوم   و نابرابري ميواگراييصنعتي در نواحي بزرگ باعث ايجاد 

. ]5[شود  و برابري ايجاد ميهمگراييبا انتشار تدريجي توسعه به ساير نواحي، 
عنوان منشأ توسعه دانسته ه  را بمركزـ پيرامون، جان فريدمن با ارائه نظريه مركز 

طبق اين نظريه دو . ]6[يابد  مركز به پيرامون جريان مي زايش توسعه در كه با
و )  به عنوان كانون قدرت سلطه ( از مركز عبارتندگاهي  جزء اصلي نظام سكونت

يه، ، همچنين طبق اين نظر) مركزيبه عنوان جزء وابسته به كانون  (پيرامون 
 نابرابري بين مركز و باعثرابط مركز با پيرامون استعماري است و همين رابطه 

 . گردد پيرامون مي
برخي از .  نويني در مورد توسعه مطرح شده استكردهاي روي نيز اخيراً

 غيردولتي، مباحث مربوط به هاي سازمانهاي محلي، نقش  ها شامل جنبش آن
 از همه محيط زيست تر مهم، شهروندان و هاي جنسيتي، عدالت و دموكراسي نقش

 مقياس به بزرگهاي  هايي نيز از نظريه تغيير گرايش. باشند و روابط محلي مي
 برخي.  در مقياس متوسط يا كوچك در فرآيند كلي توسعه وجود دارديهاي لتحلي

 مورد را 2» نيازهاي اساسي «كرد   رويو 1» توسعه از پايين «كرد  از محققين روي
                                                 
1 - development from below approach 
2 - basic needs approach 
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 متمركز 1» توانمندسازي فقرا «جنبشي نيز وجود دارد كه بر . اند داده يد قراركأت
همچنين . كيد هستندأا در توسعه موردتـه ش از مكانـردم بيـت كه در آن مـاس
زا را بيش از رشد  كه رشد دروناست  شده مطرح 2»  در زمينه رشدنوينينظريه  «

 .]2[دهد  كيد قرار ميأ موردت،زا برون
هاي مربوط به آن در نواحي روستايي   اقتصادي و تفاوتتوسعهرد  مودر

بحث در اين زمينه در حوزه مطالعات چند . استمطالعات بيشتري انجام شده 
شناسي   جغرافياي روستايي، جامعههاي رشته. اي قرار دارد اي يا بين رشته رشته

روستايي و  ريزي  برنامهاكولوژي،شناسي،  روستايي، اقتصاد كشاورزي، جمعيت
هاي   با تئوريطرف يكاين مباحث از . مديريت در اين زمينه مشاركت دارند

ال ربط سؤ اينتوسعه اقتصادي در نواحي روستايي مربوط است، و از طرف ديگر با 
 نواحيتواند رشد اقتصادي در  كند كه چگونه سياست توسعه روستايي مي پيدا مي

:  كرد عمده قابل تشخيص است  سه رويدر اين زمينه. دانروستايي را برانگيز
زا   توسعه درونتركيبي رويكرد و 4زا  درونتوسعهكرد  روي. 3زا  برونتوسعهكرد  روي

 .5زا و برون
زا اين است كه توسعه   هاي توسعه برون  اصلي مدلعنصركلي طوره ب

 آيد وجود ميه شود و ب  بيروني تعيين ميعوامل از طريق ،روستايي در نواحي ويژه
هاي محلي ناديده گرفته   شده و ارزشخارجو منافع حاصل از توسعه نيز از ناحيه 

 تبيينزا، مدلي مسلط براي  كرد توسعه برون  روي1970تا دهه  . ]7[شود مي
 . توسعه روستايي بود

                                                 
1 - Empowerment of the poor 
2 - New growth theory 
3 - Exogenous development 
4 - Endogenous development approach 
5 - Mixed exogenous/endogenous development approach 
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وسيله ه شود و عمدتاً ب  به عنوان توسعه محلي شناخته ميزا  درونتوسعه
زا،  برعكس مدل برون. آيد وجود ميه  منابع محلي بربكيد أهاي محلي و با ت انگيزه

 ،هاي محلي مورداحترام  شده و ارزشگرفتهكار ه منافع توسعه در اقتصاد محلي ب
شدن و تسلط  زا، قطبي  برونوزا  كرد تركيبي توسعه درون روي. گيرد قرار مي

توسعه  تحليل كرد رويكند، و  زا را رد مي زا و يا درون هاي توسعه برون مدل
 در بيرونينمايد كه بر كنش متقابل بين عوامل محلي و  روستايي را ارائه مي

 .]8[كيد داردأكنترل فرايندهاي توسعه ت
كيد بر أهاي توسعه اقتصادي با ت  بررسي تفاوتدر 1 همين رابطه ترلويندر 

 ناحيه روستائي 18 اتحاديه اروپا، كشورهايزايي در نواحي روستايي  روند اشتغال
 در كشورهاي عضو، مطالعه   نمونهطوره بمانده در زمينه اشتغال را  رو و عقب يشپ

 امكانات رفاهي و حمل و طبيعي،منابع  (در اين مطالعه نقش منابع محلي . كرد
. بررسي قرار گرفتموردهاي اقتصادي و نيز نقش كارگزاران توسعه  ، فعاليت)نقل

 تركيبي كرد روينواحي روستايي با ها در توسعه اقتصادي اين  در نهايت تفاوت
 نيز نظريه و ،2زا و برون زا، نظريه توسعه روستايي جامعه محور توسعه درون

تحرك به منظور ايجاد امتيازات رقابتي  هاي منابع بي  مورد توانمنديدر 3برايدن
 .]9[ موردتبيين قرار گرفتروستاييدر نواحي 
اي  هاي ناحيه  شاخص تفاوت17  در تحقيقي با استفاده ازنيز 4 و بولشبان

 5(PCA) » تحليل عناصر اصلي « با استفاده از رادر توسعه روستايي در هند 
هاي بين ايالتي در زمينه  نتايج اين تحقيق نشان داد تفاوت.  دادندقراربررسي مورد

                                                 
1 - Terluin 
2 - Community-led rural development theory 
3 - Bryden’s theory 
4 - Shaban and Bhole 
5 - Principal Component Analysis 
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هاي پنجاب، حيدرآباد و كراال  ايالت.  اين كشور بسيار زياد استدرتوسعه روستايي 
ترين سطح  هاي بيهار، اوريسا و راجستان پايين  ايالتوين سطح توسعه باالتر

 .]10[اند توسعه را دارا بوده
 مكاني در توسعه روستايي، پارادايم پايداري و توسعه هاي تفاوت تحليل براي
تواند به عنوان چارچوبي براي   به آن نيز ميمربوطهاي  ويژه شاخصه پايدار و ب

كه با توجه به اهميت   قرار گيرد، كما ايناستفادهينه موردبحث و اقدام در اين زم
 بحث در زمينه توسعه بدون توجه به اين هرگونهتوسعه پايدار، در شرايط حاضر 

 . مفهوم ناقص است
 عنوان فرايندي از تغيير تعريف شده است كه ضمن حفاظت به پايدار توسعه

 كيفيت زندگي مردم را نيز هاي بعدي، ياز نسلن مورداز منابع طبيعي و انساني 
   نيازهاي نسل حاضر را بدون به مخاطرهكهاي   در واقع توسعه.بخشد بهبود مي

 ]11[ . خود برآورده سازدنيازهايمين أ براي ت،هاي آينده انداختن توانايي نسل
 وجود دارد، ولي پايداركردن كيفيت متفاوتيهاي  اين زمينه ديدگاهدر  هرچند

حال   همه مردم و در عينبرايين زندگي خوب و شايسته مأ و ت،زندگي مردم
 كه البته دهد ميراهي با طبيعت هدف توسعه پايدار را تشكيل  هماهنگي و هم

 ازو جلوگيري »  درآمد «مين معيشت از أتحقق آن مستلزم گذران زندگي و ت
هاي  توسعه پايدار براي حفاظت و هماهنگي نظام. است»  ها سرمايه «زوال 
كند كه فرايندي پويا و نه ايستا به شمار   در طول زمان تالش ميانسانيي و طبيع
 ]12[.  آيد

هاي   به عنوان كيفيتي از چگونگي تركيب و پيوستگي نظامپايداري همچنين
محيطي اقتصادي و اجتماعي است كه هر يك   زيستابعادمحيطي و انساني داراي 

هاي  مسئله تعيين شاخص. ند دارمعينيهاي  از اين ابعاد، اهداف و شاخص
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هاي  مين دادهأ تيامشخص براي بررسي وضعيت پايداري و امكان دسترسي و 
 براي. سازد موردنياز در اين زمينه، سنجش توسعه پايدار را با مشكل مواجه مي

هاي متعددي وجود دارد، اما وجود مشكالت زياد براي يافتن  ناپايداري شاخص
 هر حال بايد توجه داشت به ]13[ . قرار گرفته استييدأ پايداري موردتشاخصهاي

هاي آن   در صورت توافق نسبت به مفهوم اهداف پايداري، شاخصحتيكه 
هاي پايداري در سطح جهاني  كند شاخص  فرق ميجوامعبرحسب زمان، مكان و 

بنابراين براي .  و محلي تفاوت دارداي منطقههاي پايداري در سطح  نيز با شاخص
 محلي بايد متناسب با شرايط و سطحارزيابي پايداري روستايي در بررسي و 

 اقتصادي و محيطي، هاي معيني را در ايجاد زيست هاي محلي شاخص ويژگي
 . اجتماعي مشخص نمود

 
 روش تحقيق -3

 مكاني در توسعه در نواحي روستايي براساس اصول و هاي تفاوت تحليل
اي است كه در جاي خود پرداختن   بحث جداگانهموضوع ،معيارهاي توسعه پايدار
 به ،هاي عمومي توسعه  توجه به شاخصبادر اين مقاله . به آن ارزشمند است

 است، هرچند كه اكثر شدههاي مكاني در توسعه روستايي پرداخته  تحليل تفاوت
 اجتماعي و پايداريهاي  هاي مورداستفاده در اين زمينه، برخي از شاخص شاخص

 . دهند ي را تشكيل مياقتصادي در سطح محل
.  نوع كاربردي و روش بررسي آن توصيفي و تحليلي استاز حاضر تحقيق

 زنجان با توجه به تقسيمات سياسي ـ استان دهستان 44جامعه موردمطالعه 
 منابع موجود با استفاده از روش ازهاي موردنياز  داده.  است1378اداري سال 

به منظور . ه است و پردازش گرديديهتههاي كمي و كيفي،  تحليل ثانويه داده
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 شاخص در 27 از استفاده باهاي مكاني در توسعه روستايي، ابتدا  تحليل تفاوت
يافتگي  توسعهگيري از شاخص  هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي و بهره زمينه

سپس . ها اقدام شد يافتگي دهستان  به سنجش و تعيين سطوح توسعهموريس
ي مكاني در توسعه روستايي، با تحليل آماري و استفاده از ها  تحليل تفاوتبراي
 يافتگي  سطوح توسعهدر تحليل برخي از عوامل مؤثر به SPSS آماريافزار  نرم

 .ه است  شدپرداخته
 

 مطالعههاي مورد  شاخص -3-1
 به عنوان نماگرها، ترجمان اهداف كالن و كيفي هستند واقع در ها شاخص

دقت در . كند تر مي  اهداف را دقيقسوي به گيري گيري و سمت كه جهت
 از سوي ديگر زمينه تحقق وشود  سو باعث عدم اتالف منابع مي گيري از يك جهت

 سطوح تعيينبه منظور . سازند هاي موردنظر را ميسر مي اهداف و سياست
 دربرخورداري و توسعه نواحي روستايي در زمينه اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، 

ها و مسئله امكان دسترسي به  ن با توجه به اهميت نوع شاخصاستان زنجا
هاي موردنياز از  داده.  گرديدانتخاب شاخص 27اطمينان،   قابلوهاي الزم  داده

 سرشماريهاي ،]15[1345-75هاي   و مسكن سالنفوسهاي  نتايج سرشماري
هاي صنعتي در سال   كارگاهسرشماري و ]16[1372 و 1367هاي  كشاورزي سال

 : استزيرهاي مورداستفاده به شرح  شاخص.  گرديدآوري جمع ]17[1373
 هاي غيركشاورزي  در فعاليتاشتغالنسبت  -1
  در جمعيت فعالاشتغالنرخ  -2
  و زنان در جمعيت فعال مرداناشتغالنرخ  -3
  كل جمعيتباسوادينرخ  -4
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  و زنان مردانباسوادينرخ  -5
  دامي خانوارواحدهايسرانه  -6
  هكتار زمين كشاورزي100در هر  و كمباين تراكتورتراكم  -7
 )هكتار( كشاورزي خانوار اراضيسرانه  -8
  گوساله صنعتي به تعداد كل گاو و گوساله در دهستانونسبت گاو  -9

  هكتار زمين كشاورزي100ازاي هر ه  پمپ بموتورتعداد  -10
زميني و  ، گندم، جو، يونجه، پياز، سيب گوجه فرنگيتمحصوالعملكرد  -11

 ) كيلوگرم ( هر هكتار در 1انگور 
كشي،   داراي برق، آب لوله مسكوني داراي مصالح بادوامواحدهاينسبت  -12

 تلفن و حمام
 1355 مسكوني ساخته شده بعد از سال واحدهاينسبت  -13
  اطاق5 تا 3 مسكوني بيش از واحدهاينسبت  -14
يافتگي داراي ابعاد مختلفي از جمله اجتماعي، اقتصادي و  توسعهجا كه   آناز

ها سعي شده با توجه به مشكل   و شاخصمتغيرها انتخاب كالبدي است در
 27به همين منظور از مجموع .  شودگرفتهها، اين ابعاد در نظر  رسي به داده دست

هاي   اجتماعي، شاخصشاخص به عنوان 7 تا 1هاي  شاخص موردمطالعه شاخص
 7  (27 تا 21هاي  به عنوان شاخص اقتصادي وشاخص)  متغير13  (20 تا 8

 . شد  عنوان شاخص كالبدي توسعه درنظر گرفتهه طورنسبي به ب)  يرمتغ
هاي اقتصادي و اجتماعي، بهبود   پايداري، كاهش تفاوتاهداف از برخي

هايي   و خدمات اجتماعي اساسي در زمينهامكاناتكردن  كيفيت زندگي و فراهم

                                                 
طور مشترك وجود ه ها ب  كه در همه دهستانمحصوالتيهاي عملكرد محصوالت كشاورزي،   در مورد شاخص-١

 .داشت استفاده گرديد
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 . باشند يهاي فوق م  مرتبط با شاخصكه] 1[دوب مانند آموزش و مراقبت بهداشتي 
 

 موريسيافتگي  شاخص توسعه -2 -3            
 وجود متعدديهاي  ها و مدل يافتگي، روش  زمينه سنجش درجه توسعهدر

متحد،  مللبرنامه عمران سازمان . دارد كه هريك مزايا و معايب خاص خود را دارند
 هم كه ؛تكار برده اسه يافتگي ب بندي نواحي از لحاظ توسعه الگويي را براي درجه

كه قابليت  كار رفته در سطح جهاني بوده و هم اينه جديدترين الگوي رسمي ب
اين . هاي مختلف و متنوع را دارد ريزي با مقياس  مورد برنامهفضاهايگسترش در 

 .]14[ معروف استموريسيافتگي  توسعهروش به نام شاخص 
 : محاسبه اين شاخص به شرح زير استفرمول

minmax
min

XiXi
XiXijyij
−

−
= 

 
 ام j در واحد ام i ناموزون براي متغير شاخص Yij در آن كه

Xij متغير i در واحد ام j ام 
Xmin مقدار حداقل i ام 
Xmax مقدار حداكثر i ام 
 : آيد دست ميه  براي واحد موردنظر از رابطه ذيل بتوسعه اصلي شاخص

n

yij
ID

n

i
∑
== 1.. 

 اصلي توسعه شاخص .D.Iعه و هاي مورد مطال  شاخصتعداد n در آن كه
 . شود هر واحد محسوب مي
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 هاي تحقيق يافته
هاي  ها در زمينه يافتگي دهستان  سنجش درجه توسعهاز حاصل نتايج

 27گيري از   و بهرهموريس از روش استفادهاقتصادي، اجتماعي و كالبدي با 
ت  نيز وضعي1 شماره نقشه نشان داده شده است و 1شاخص در جدول شماره 

 . دنماي  ميمشخصيافتگي  هاي استان را از لحاظ ضريب كلي توسعه دهستان
شود سطح كلي  طور كه مالحظه مي  مطرح شده همانالؤس توجه به با
 67/0 تاحداكثر 19/0 ضريب آن ازحداقل وهامتفاوت است  يافتگي دهستان توسعه

يافتگي به   ضرايب توسعهكالبدي،در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و . نوسان دارد
در .  است94/0 تا 10/0 و 78/0 تا 14/0 ،  53/0 تا  13/0ترتيب داراي نوسان 

 ، بيشتر از ابعاد اقتصادي و اجتماعيتوسعهواقع در زمينه كالبدي نوسانات سطوح 
 اقتصادي و كمتر از زمينه زمينه نوسان موجود بيشتر از ،و در زمينه اجتماعي

ها از لحاظ   بين آنموجوددهستان و نوسانات با توجه به تعداد . استكالبدي 
نسبي به طوره بيافتگي  هاي استان از لحاظ سطح توسعه ضرايب توسعه، دهستان

 نيافته يافته و توسعه ال توسعه، كمتر توسعهحيافته، در  چهار دسته شامل توسعه
)   دهستان11 ( درصد 25هاي استان،  از مجموع دهستان. بندي شدند طبقه
 16 ( درصد 3/36 توسعه،در حال )   دهستان10 ( درصد 7/22 ،  افتهي توسعه

 . هستندنيافته  توسعه)   دهستان7 ( درصد 16يافته و  كمتر توسعه)  دهستان
 نيز يكسان توسعههاي مختلف  ها در زمينه يافتگي هر يك از دهستان  توسعهرتبه

 رتبه دراي   مرتبه8/8طورمتوسط تفاوت ه ب. هاي زيادي است نبوده و داراي تفاوت
ال دوم ؤبا توجه به س. هاي مختلف وجود دارد ها در زمينه يافتگي دهستان توسعه
 هاي زمينهيافتگي در   سطح توسعهكه. دهد مي نشان شده اين موضوع مطرح

 ازبه عنوان مثال دهستان حومه ابهر . ديگر موزون و هماهنگ نيست مختلف با يك
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 ولي از لحاظ توسعه اجتماعي و كالبدي در 15ه لحاظ توسعه اقتصادي در رتب
ه از لحاظ توسعه كالبدي در رتبه رد  دارد و بالعكس دهستان خرمقراررتبه يك 

هاي دو و يك واقع   اجتماعي و اقتصادي به ترتيب در رتبهتوسعه ولي از لحاظ 11
 . است

 1 طوركه نقشه شماره  مكاني در توسعه روستايي، همانهاي تفاوت مورد در
يافته و در حال توسعه عمدتاً در نيمه شرقي  توسعههاي  دهد، دهستان نشان مي

يافته در نيمه غربي استان  يافته و توسعه توسعههاي كمتر  استان زنجان و دهستان
 دهستان در 6يافته،   دهستان توسعه11طورخاص از مجموع ه ب. استقرار دارند

 در شهرستان زنجان و دهستان 2،  دهستان در شهرستان طارم2شهرستان ابهر، 
 . يك دهستان در شهرستان خدابنده واقع هستند

 و در ، مكاني در توسعه روستايي در استان زنجانهاي تفاوت تحليل براي
 مطرح شده از روش آماري محاسبه ضريب سومال ؤراستاي يافتن پاسخ براي س

ها در  گي دهستانيافت توسعه عامل در سطح 13 و تاثير ،همبستگي استفاده شد
). 2جدول شماره (گرفتهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي موردبررسي قرار  زمينه

 : باشد نتايج حاصل از اين تحليل به شرح ذيل مي
 متغير فاصله از محور اصلي توسعه 7ها با  يافتگي دهستان توسعه كلي سطح

دي، نرخ تراكم نسبي جمعيت، نرخ باسوا. شهرستاناستان، فاصله از مركز 
 غيركشاورزي و نرخ رشد جمعيت هاي فعاليتباسوادي زنان، نسبت اشتغال در 

يافتگي اقتصادي   توسعهسطح.  دارد05/0 و يا 01/0رابطه معناداري در سطح 
 ة جمعيت رابطساالنهها صرفاً با دو متغير تراكم نسبي جمعيت و رشد  دهستان

 هاي شاخصها، مربوط به نوع عدم رابطة معنادار ساير متغير. معناداري دارد
جا كه براي سنجش سطح توسعه  در واقع از آن. اقتصادي مورد استفاده است
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 كشاورزي استفاده شده و محصوالتكرد   عملهاي شاخص بيشتر از اقتصادي،
 محيطي قرار دارند، شرايطكرد محصوالت نيز در استان عمدتاً تحت تاثير  عمل

 اقتصادي توسعه رابطه معناداري با سطح ،ررسيبنابراين اكثر متغيرهاي مورد ب
ها با   اين دادهتطابق كيفيت محيطي و عدم هاي الزم در مورد كمبود داده. ندارند

كارگيري دقيق اين عوامل در ه  اداري ـ سياسي موردبررسي، مانع بهاي محدوده
اري  معنادة متغيررابط8يافتگي اجتماعي با  سطح توسعه.  شده گرديدانجامتحليل 

يافتگي كالبدي  و باالخره سطح توسعه. تري تبيين شده است  كاملنحوداشته و به 
 از محور اصلي توسعه استان، فاصله از مركز شهرستان، نرخ فاصله متغير 5نيز با 

 ةهاي غيركشاورزي، و نرخ باسوادي زنان رابط  فعاليتدرباسوادي، نسبت اشتغال 
 . معناداري دارد

هاي مكاني   متغير موردبررسي براي تحليل تفاوت13 عمجموكلي از طوره ب
 از محور اصلي توسعه استان، فاصله از مركز فاصلهدر توسعه روستايي، متغيرهاي 

هاي   نسبت اشتغال در فعاليتزنان،شهرستان، نرخ باسوادي، نرخ باسوادي 
  تا حدودياند توانستهثير را داشته و أغيركشاورزي و رشد جمعيت، بيشترين ت

 . هاي موجود در سطح توسعه روستايي استان را تبيين نمايند تفاوت
هايي  ويژه دهستانه هاي شرق استان زنجان ب  دهستاننسبييافتگي  توسعه

كه ادامه آن در مسير شهر ميانه  ( ـ زنجان ابهركه در محور شهرهاي تاكستان ـ 
 به ساير  نسبت؛ دارندقرار)  دهد محور اصلي توسعه استان را تشكيل مي

 در استقرارموقعيت مناسب جغرافيايي، . ها، داليل ديگري نيز دارد دهستان
ها و مناطق صنعتي،  جواري با شهرك خيز، هم هاي وسيع و حاصل دشت

هاي ارتباطي، خطوط برق، خطوط   زيربنايي در زمينه راههاي شبكهبرخورداري از 
ه نزديك با مراكز شهري از  و گاز، مجاورت و يا فاصلنفتيهاي  انتقال فرآورده
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 در نواحي شمالي، غربي و جنوبي استان كه حاليدر . جمله اين عوامل است
 از مراكز مهم شهري، فاصله زياد از بودنعواملي مانند انزواي جغرافيايي، دور 

ها   توسعه استان، ضعف زيرساختاصليمراكز اداري ـ سياسي، فاصله زياد از محور 
 اين نواحي تعيين نسبينيافتگي  ـ اجتماعي در توسعههاي اقتصادي  و شبكه

 . كننده است
 به رابطه معكوس بين متغيرهاي فاصله از محور اصلي توجه مجموع با در

 با سطوح كلي، اجتماعي و اقتصادي شهرستانتوسعه استان و فاصله از مركز 
در هاي مكاني   كه تفاوتگفتتوان  مي)  2جدول  (ها  يافتگي دهستان توسعه

 قابل ، ـ پيرامونمركزسطوح توسعه نواحي روستايي استان زنجان بيشتر با نظريه 
 ابهر تا ـدهنده شهرهاي تاكستان ـ خرمدره  در واقع محور تشكيل. تبيين است

 در شرق استان كه مركز و شهرهاي مهم، و نيز اكثر مراكز صنعتي و زنجانشهر 
دهد نقش  خود اختصاص ميه ن را ب فيزيكي و اقتصادي ـ اجتماعي استاهاي شبكه

 جنوبي استان نقش ناحيه پيرامون را  هسته و نواحي شمالي، غربي ووناحيه مركز 
 بين مناطق هسته و پيرامون و تمركز امكانات و منابع در نابرابر  رابطه. دارند

يافتگي نسبي  ثري در توسعهؤ با گذشت زمان، نقش مآنمناطق هسته و افزايش 
 . دارندرا ها   به ساير دهستاننسبتواقع در اين نواحي هاي  دهستان
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي مكاني در توسعه روستايي استان زنجان تحليل تفاوت

 
75

 تفكيك ابعاد بههاي استان زنجان  يافتگي دهستان ضريب و رتبه توسعه: 1 جدول
 كالبدياقتصادي، اجتماعي و  

يف
رد

 

 دهستان

 ضريب
توسعه 
اقتصاد
 ي

 رتبه
 ضريب
توسعه 
 اجتماعي

 رتبه
 ضريب
توسعه 
 كالبدي

 رتبه
 توسعه ضريب
 دهستان كلي

 تبهر

 2 54/0 11 46/0 2 63/0 1 53/0 خرمدره 1
 11 41/0 9 49/0 10 52/0 31 22/0  قلعهصايين 2
 3 52/0 5 61/0 5 58/0 4 38/0 سلطانيه 3
 5 49/0 3 62/0 8 56/0 14 30/0  آبادسنبل 4
 16 36/0 8 55/0 21 40/0 43 13/0 گوزلدره 5
 6 47/0 4 62/0 9 56/0 24 25/0 ابهررود 6
 1 67/0 1 94/0 1 78/0 15 30/0  ابهرمهحو 7
 13 39/0 7 56/0 15 44/0 40 18/0 درسجين 8
 12 40/0 10 48/0 11 49/0 25 25/0  آباددولت 9
 90 42/0 6 59/0 29 33/0 7 35/0 شيوانات 10
 قشالقات 11

 افشار
42/0 2 14/0 44 32/0 28 29/0 32 

 20 34/0 31 30/0 22 40/0 9 34/0  رودبزينه 12
 30 30/0 36 24/0 30 33/0 8 35/0  رودزرينه 13
 17 36/0 12 46/0 24 38/0 20 26/0 آغبالغ 14
 15 38/0 21 35/0 14 45/0 6 35/0 سجاسرود 15
 حومه 16

 خدابنده
32/0 10 33/0 31 42/0 18 35/0 19 

 22 33/0 25 34/0 23 40/0 26 25/0 خرارود 17
 35 27/0 33 28/0 25 35/0 36 20/0 سهرورد 18
 14 39/0 17 43/0 12 48/0 21 26/0 كرسف 19
 31 29/0 34 26/0 19 42/0 34 21/0 انگوران 20
 23 33/0 14 45/0 33 32/0 29 24/0  جوققلعه 21
 26 32/0 19 40/0 35 31/0 27 25/0  باالايجرود 22
 ايجرود 23

 پايين
26/0 22 31/0 34 35/0 22 30/0 28 

 29 30/0 23 35/0 18 42/0 44 13/0  آبادسعيد 24
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 25 32/0 15 44/0 40 28/0 23 26/0  باالچايپاره 25
 چايپاره 26

 پايين
24/0 30 35/0 26 18/0 40 25/0 38 

 زنجانرود 27
 پايين

38/0 3 43/0 17 19/0 39 33/0 24 

 34 28/0 26 33/0 32 33/0 38 19/0  بيگلوغني 28
 10 42/0 20 39/0 3 60/0 16 29/0  برآب 29
 33 28/0 44 10/0 13 47/0 17 29/0 چورزق 30
 42 23/0 41 17/0 27 347/0 41 18/0 درام 31
 18 36/0 27 33/0 20 417/0 5 36/0 دستجرده 32
 4 50/0 2 63/0 7 569/0 12 32/0 گيلوان 33
 44 19/0 43 13/0 37 297/0 42 17/0 اورياد 34
 43 21/0 42 16/0 41 27/0 37 20/0  گچيلوقرل 35
 40 24/0 38 23/0 38 29/0 32 22/0 ماهنشان 36
 08 43/0 16 44/0 4 60/0 18 27/0 بناب 37
 27 31/0 24 34/0 28 34/0 28 25/0 بوغداكندي 38
 37 26/0 32 30/0 39 29/0 39 19/0 تهم 39
 7 45/0 13 46/0 6 58/0 13 31/0  باالزنجانرود 40
 پشتلوي قره 41

 باال
21/0 35 31/0 36 24/0 37 25/0 39 

پا پشتلوي قره 42
 يين

22/0 33 23/0 42 26/0 35 23/0 41 

 36 27/0 30 32/0 43 18/0 11 32/0 قلتوق 43
 21 34/0 29 32/0 16 438/0 19 27/0 معجزات 44
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 استانهاي  دردهستان يافتگي بامتغيرهاي منتخب ابعادوسطوح توسعه ـ رابطه بين2 شماره جدول
 نزنجا
 

  مستقلمتغير
 كلي سطح

 توسعه
 توسعه سطح

 اقتصادي
 توسعه سطح

 اجتماعي
 توسعه سطح

 كالبدي
 -347/0*-395/0** -055/0-388/0**  از محور اصلي توسعه استانفاصله
 -289/0*-395/0** 059/0 -328/0*  از مركز شهرستانفاصله
 030/0 091/0 039/0 -078/0  از مركز استانفاصله
 167/0 213/0 405/0** 304/0* بي جمعيت نستراكم
 050/0 324/0* 171/0 190/0  نقطه شهري در دهستانوجود

 203/0 217/0 24/0 244/0 ها  جمعيت آباديمتوسط
 647/0** 848/0** 236/0** 789/0**  باسوادينرخ

 جمعيت شهري در شهرستان نسبت
 مربوط

254/0 134/0 210/0 215/0 

ه كل  اراضي كشاورزي بنسبت
 مساحت دهستان

042/0 015/0 095/0 02/0- 

 259/0 090/0** 131/0 -144/0  اشتغالنرخ
هاي   اشتغال در فعاليتنسبت

 غيركشاورزي
**583/0 135/0 **610/0 **496/0 

 636/0** 831/0** 267/0 797/0**  باسوادي زناننرخ
  نرخ رشد ساليانه جمعيت متوسط

) 75- 65 ( 
**42/0 *33/0 *46/0 226/0 

 01/0 سطحداري ضريب همبستگي در  معني **
 05/0داري ضريب همبستگي در سطح  معني *
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 زنجانيافتگي نواحي روستايي استان  توسعهـ سطوح 1 شماره نقشه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 گيري نتيجه
هاي مكاني در توسعه   مطالعات نشان داد كه تفاوتنتايجكلي طوره ب

 است، نوسانات موجود در ضرايب توسعه در زيادسيار روستايي در استان زنجان ب
در . دهد خوبي نشان ميه  موضوع را باينهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي  زمينه

ترين   نسبت به محرومدهستانترين  يافته يافتگي، توسعه سطح كلي توسعه
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لبدي  توسعه در زمينه كامكانيهاي  تفاوت. تر است يافته  برابر توسعه5/3دهستان، 
ثير أت  موضوع تحتاينهاي اقتصادي و اجتماعي است كه البته  بيشتر از زمينه

 در ها دهستانيافتگي  تفاوت رتبة توسعه. هاي موردمطالعه نيز قرار دارد شاخص
 دردهد كه روند توسعه  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و كالبدي نشان مي زمينه

وجه به ميانگين ضريب توسعه با ت. ديگر هماهنگ نيست همه ابعاد با يك
توان گفت كه نواحي روستايي استان زنجان   مي، مختلفهاي زمينهها در  دهستان
تر از زمينه اقتصادي  يافته طورنسبي توسعهه  بكالبديهاي اجتماعي و  در زمينه

ها از لحاظ ابعاد اجتماعي و   بين دهستانهماهنگيهمچنين تجانس و . است
در زمينه اقتصادي .  توسعه استاقتصاديبيشتر از زمينه كالبدي توسعه، بسيار 

انحراف معيار محاسبه شده . داردهاي استان وجود  گوني زيادي بين دهستان ناهم
 . خوبي نشان داده اين موضوع را ب

هاي آماري  هاي مكاني در توسعه روستايي، تحليل  تفاوتتحليل مورد در
استان، فاصله از مركز شهرستان، نرخ  توسعه اصلينشان داد كه فاصله از محور 

 و متوسط نرخ رشد ساليانه غيركشاورزيهاي  باسوادي، نسبت اشتغال در فعاليت
 را در تبيين سطوح نقشجمعيت، نسبت به ساير عوامل موردبررسي بيشترين 

 مركز ـ نظريهها بيشتر با  اين تفاوت. هاي استان دارند يافتگي دهستان توسعه
 . جيه استتو پيرامون قابل

 كلي نواحي روستايي در ةكه توسع  وضعيت، عالوه بر ايناين توجه به با
ها نيز از  هاي موجود بين دهستان  تعديل تفاوتاست،هاي مختلف الزم  زمينه

 و هماهنگ از طريق اجراي متوازنيافتگي در راستاي توسعه  لحاظ توسعه
نيافته و  توسعههاي  تانهاي توسعه در دهس هاي هدفمند براي ارتقاء شاخص طرح

 طوره ب دهستان استان كه 11جز ه در واقع ب. استيافته ضروري  كمتر توسعه
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 دهستان ديگر حداقل در يكي از 33باشند، ضرورت توسعه  يافته مي نسبي توسعه
 دهستان شامل 11مخصوصاً .  اقتصادي، اجتماعي و كالبدي وجود داردهاي زمينه

، ) شهرستان ماه نشان (ان، قزل گچپلو، غني بيگلو  اورياد، ماهنشهاي؛ دهستان
، درام ) شهرستان زنجان (وي پايين، بوغداكندي ـ باال، قره پشتلپشتلويتهم، قره 

كه در همه ابعاد )  شهرستان خدابنده ( و سهرورد خرارود، ) شهرستان طارم (
قرار دارند، نيافته و يا كمتر توسعه   توسعهوضعيتاقتصادي، اجتماعي و كالبدي در 
هاي توسعه  ها و طرح  براي اجراي برنامهها دهستاناولويت بيشتري نسبت به ساير 

 توسعه اقتصادي ـ اجتماعي استان هاي برنامهدارند، و الزم است اين موضوع در 
 . مورد توجه قرار گيرد

يافتگي نواحي روستايي استان زنجان،   مؤثر در توسعهعوامل با نهايتاً
ها و محورهاي جديد توسعه در   طريق ايجاد كانونازدر سطح استان تمركززدايي 

 و تقويت شهرهاي كوچك و مراكز ايجادنواحي غربي، شمالي و جنوبي استان، 
 روستايي، تثبيت رشد نواحيهاي صنعتي و خدماتي در  روستايي، گسترش فعاليت
حصيالت،  و تسوادهاي روستايي ـ شهري، ارتقاء سطح  جمعيت و تعديل مهاجرت

 نقشتواند  اي و محروم مي ها و نواحي صنعتي در نواحي حاشيه و ايجاد شهرك
 . مؤثري در توسعه متعادل و هماهنگ نواحي روستايي استان داشته باشد
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