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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا   

  1390بهار ، 28شماره ، سال نهمدوره جديد، 

   
  ها و تعيين مراكز عملكردي محليها و تعيين مراكز عملكردي محليبندي سكونتگاهبندي سكونتگاهسطحسطح

  ))خش زيويه شهرستان سقزخش زيويه شهرستان سقزدهستان صاحب  بدهستان صاحب  ب: : مطالعة مورديمطالعة موردي((
  

  2طاهر پريزاديو  1دكتر اصغر ضرابي

  

  چكيده

ها ريزي روستايي، تشخيص و تشكيل سلسله مراتبي از سكونتگاهاز مسائل مهم برنامه

هاي گيري بهينه از فرآوردهاست كه بتوانند ساختار موثري براي اراية خدمات و بهره

نقاط روستايي در سطوح منظومه، مجموعه و حوزه بنابراين، مكانيابي . روستايي ارايه دهند

 -با توجه به موقعيت جغرافيايي، دسترسي، جمعيت و امكانات موجود، شبكة ارتباطي

هاي استراتژيكي، همگني - اداري، مسايل امنيتي -زيربنايي، تقسيمات و مركزيت سياسي

در  .نجام شودهايي است كه بايد ااجتماعي، اقتصادي و محيطي، از اولويت -فرهنگي

وضع موجود دهستان صاحب از بخش زيويه شهرستان سقز به لحاظ  پژوهش حاضر

. برخورداري و نحوة توزيع خدمات و امكانات روستايي مورد بررسي قرار گرفته است

شاخص و با  8متغير و  49كه با استفاده از  است »تحليلي -ايمقايسه«تحقيق روش 

مجموع حداقل ، شاخص مركزيت ،نج نهادي گاتمنسميزان تكنيك شامل 9بكارگيري 

، توان جمعيتي، Zشاخص ، هاي ارتباطيتعداد گره، هاي مستقيمتعداد ارتباط، فواصل

هاي تحقيق، مطابق يافته. اي انجام شده استي و تحليل خوشهانسان ةشاخص توسع

رگاه سليمان در كهنه، آدينان، كاكه آسياب و دآباد، چاغرلو، لگزي، قلعهروستاهاي كريم

، روستاهاي در وزان سفلي، كسيالن، خانقاه شيخ، تيزآباد و )يافتهتوسعه(سطح اول 

                                                
 
  دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان. 1

  ريزي شهري دانشگاه اصفهاندانشجوي دورة دكتري جغرافيا و برنامه. 2
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آباد  بالغي، علي ، روستاهاي در وزان عليا، يازي)يافتهنسبتاً توسعه(محمودآباد در سطح دوم 

-خوار، قشالق رضا، اسالمو روستاهاي چيچي) يافتهكمتر توسعه(جغه در سط سوم و قلعه

با توجه به . قرار  دارند) محروم(دره در سطح چهارم  آباد، دره اسماعيليا، كمنتو و خوشه

و ) روستاشهر صاحب(بندي فضايي پيشنهادي، كل دهستان به يك مجموعة روستايي سطح

تقسيم گرديده و متناسب ) آباد، كريم آباد و صاحبقلعه كهنه، اسالم(چهار حوزة عمراني 

تجهيز مراكز  ةهاي روستايي كشور و نحو رساني در محيطضوابط خدماتاستانداردها و با 

امكانات وخدمات مورد نياز ) شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ةمصوب( يروستاي

  .پيشنهاد شده است

 
بندي، توسعة روستايي، خدمات و امكانات روستايي، دهستان صاحب، سطح: كليد واژگان

  .مراكز عملكردي محلي
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  مهمقد

اقتصادي و   آگاهي از خصوصيات اجتماعي، هاي روستايي،هدف كلية تحقيقات و طرح

گيري و اقدام  الزم براي تصميم ةفرهنگي روستاست كه به منظور ايجاد بستر و زمين

اين مطالعات كه بايستي در . گيردبجا در اين مراكز محروم كشورمان صورت مي مناسب و

 ةرشد و ادام ةيان و فراهم نمودن زمينياع نابسامان روستاراستاي بهبود بخشيدن به اوض

اي است كه هاي وسيع و همه جانبهحيات طبيعي اين جوامع انجام پذيرد، نيازمند بررسي

روستايي به منظور  ةريزان توسعگيري و عمل را در اختيار برنامهابزار اوليه براي تصميم

 توزيع متناسب خدمات و و معيشتي روستا هايايجاد اشتغال، هدايت كيفي و كمي زمينه

نقش  ةيان و مبتني بر احاليامكانات عمومي در راستاي رونق بخشيدن به زندگي روستا

كلي توسعه كشور   ةواقعي روستا به اين جوامع است كه مسير خود را در چارچوب برنام

ختلف موجود و جوانب م ةمطالع هاي فوق نيز نياز به شناخت ودر تمامي زمينه. يابدمي

هاي بومي و آشنا با استعدادهاي روش ، روستا امري حياتي است كه با عنايت به آن ةگذشت

  . شودروستا انتخاب مي ةريزي آيندذاتي منطقه و مردم ساكن در آن براي پي

ثير عوامل طبيعي أتحت ت هاي مختلف تاريخي،هاي انساني در دورهاستقرار سكونتگاه

ويژه ها، بهاز اين رو نظام پراكندگي سكونتگاه .جتماعي بوده استا -ونظام اقتصادي

ديگر تفاوت  ةاي به منطقمنطقه انساني از به تبع شرايط طبيعي و هاي روستاييسكونتگاه

  .كندمي

رساني، ارتباطات با مشكالتي همچون خدمات سرزمين ةپراكنده در پهن روستاهاي كوچك و

هاي زيستي به عنوان پايداري اين مجتمع يت نگهداشت واهم ها از يك طرف ودسترسي و

اين اساس، لزوم توجه به  بر. هستند روبرو، از سوي ديگر هاي توليد منابع كشاورزيكانون

هاي مناسب براي استقرار مراكز مكانتعيين  كالبدي روستاهاي كشور و - سازمان فضايي

ويژه توليد ها  بهگسترش فعاليت، به دليل هاي اقتصادي يا جمعيتيخدماتي، فعاليت

هاي مختلف، امري توزيع صحيح خدمات در عرصه به دليل ساماندهي و كشاورزي و

ها وتعيين بندي سكونتگاهبنابراين سطح. )1387 مطيعي لنگرودي،( نمايدناپذير مياجتناب
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ص مشخ خدمات و يةدر سطح محلي، روشي براي سلسله مراتبي كردن ارا يمراكز عملكرد

خدمات بهينه به روستاهاي همجوار را  يةكردن مراكزي در سطح محلي است كه توان ارا

  .نيز بتوانند به نحو مطلوبي به خدمات دسترسي داشته باشند روستاهاي اقمار داشته باشند و

داراي جمعيتي  باشد ودهستان صاحب يكي از پنج دهستان بخش زيويه شهرستان سقز مي

اين دهستان داراي يك شهر  ،براساس آخرين تقسيمات سياسي .استنفر  6326معادل 

باشد مي) روستا خالي از سكنه 2 روستا داراي سكنه و22( پارچه روستا 24 و) صاحب(

روستاهاي اين دهستان، ساكنين روستاها گاهاً براي  در .)4: 1386 استان كردستان، ةآمارنام(

توزيع  .نيازشان را رفع كنند دنتا بتوان ندنمايطي ميفاصله را دريافت خدمتي كيلومترها 

 خواهد شد شهري منجر - هاي روستامدت به مهاجرتامكانات در طوالني نامناسب خدمات و

نمدينه و سيدآباد  ةروستاهاي خالي از سكن .داشت خواهد روستاها را در پي ةنهايتاً تخلي و

اين  مقالهاز نگارش اين هدف  .باشندجمعيتي در دهستان صاحب مي ةمصداق عيني تخلي

خدمات را  يةبندي، مراكز بهينه ارامعيارهاي متداول سطح ها واست كه با استفاده از تكنيك

اي پايداري ساختار الگوي تخصيص مكاني خدمات پيشنهادي، به گونه يةبا ارا مشخص و

  .عملكردي روستاها تحقق يافته و انتظام يابد
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  مباني نظري

هاي اقتصاد فضا با زيربناي تفكر رشد ناموزون كارگيري نظريهدوم بهبعد از جنگ جهاني 

هاي مولد در يك نقطه، تأثير ها و فعاليتو رويكرد قطب رشد از طريق تجمع زيرساخت

هاي نظام سكونتگاهي در كشورهاي جهان بر جاي گذاشت و عمالً بسزايي بر سياست

: 1388نوري و همكاران، (دن نمود شهاي توسعه را متوجه شهرنشيني و صنعتيسياست

ويژه كشورهاي جهان سوم، مسايل و بروز وضعيت فوق براي كشورهاي جهان به). 62

ها و اي را از جمله توزيع فضايي نامتعادل جمعيت و افزايش تفاوتمشكالت عديده

  .اي در بر داشته استهاي منطقهنابرابري

براي رفع  كدام هر، روستايي و ايناحيه عةتوس ريزيبرنامه امر نظرانصاحب و انديشمندان

زمان  و مكان موقعيت با مطابق را روستا روابط شهر و، محلّي و ايناحيه هاينابرابري

طبق نظر جانسون شكاف  .انده دادهيارا ي مؤثريراهكارها تحليل نموده و راهبردها و

انجامد ر در كشاورزي ميوري كمتموجود در نظام سكونتگاهي جهان سوم از طرفي به بهره

وي ). 127: 1384پاتر و ايونز، (گردد هاي توسعة روستايي ميو از سويي منجر به ناكامي

يافته و انگيزي بين كشورهاي توسعهبرده بود كه تفاوت شگفت بدين موضوع نيز پي

ها و شهرهاي هاي مركزي، پراكندگي شهركنيافته از لحاظ تعداد نسبي مكانتوسعه

فرانسوا پرو الگوي ). 37: 1380الدين افتخاري و ايزدي خرامه، ركن(وجود دارد  كوچك

الگوي مذكور بر موضوع رشد نامتعادل از طريق اولويت دادن و . قطب رشد را مطرح نمود

انتخاب بخشي از اقتصاد به عنوان بخش پيشتاز و تمركز سرمايه در مراكز شهري تأكيد 

اين نظريه مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان سوم ). 200: 1371روزبهان، (داشت 

اي كه در استفاده از اين تئوري حداقل در مراحل مشكل عمده. بويژه ايران واقع گرديد

  ).78: 1380كالنتري، (اي بود اولية توسعه ايجاد گرديد، تشديد عدم تعادل منطقه

نامتعادل و مبتني بر الگوي موجود نظام سكونتگاهي در كشورهاي جهان سوم به صورت 

. ريزي شده استچند كانون شهري بزرگ و تعداد زيادي روستاهاي پراكنده و كوچك پي

اي براي استقرار خدمات اقتصادي و در اين نظام، اغلب روستاها فاقد ارزش آستانه
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اجتماعي هستند و چنانچه مراكز خدماتي در سطح روستاها مستقر شوند، با وجود 

 ساماندهي برايبنابراين . باالي آنها، از كيفيت پاييني برخوردار خواهند بود هاي نسبتاً هزينه

 مراتبي مراكز سلسله تجهيز و انتخاب روستاها، بين نيز و روستا و شهر روابط

 يعني ،توسعه اهداف تحقق راستاي در بايد نهايي دفه. ددار خاصي اهميت رساني خدمات

 جمعيت، توزيع در مثالً ساختاري تغيير درآمد، ةهينب توزيع زندگي، استانداردهاي ارتقاء

: 1975 راينسون،( ملي تعادل از حمايت نهايتاً و تمركززدايي صنعتي و شدن صنعتي مراحل

 از مردم برخورداري براي بخشتوان محيطي ايجاد و هاانسان رفاه واقع در .باشد) 125

 نيست ممكن اين و است سياسا هدف )7 :1371آسايش،( خالق و سالم ،طوالني حياتي

 و قانوني خالء ها،استراتژي خالء ويژههب ايران در روستايي ةتوسع مشكالت آنكه مگر

ها همزمان ؛ از طرفي چون در همة سكونتگاهبرطرف شوند) 5: 1365 شكويي،( مقرراتي

 آنگاهپردازند بندي مراكز روستايي ميتوان همه نوع خدمات را داير كرد، ابتدا به سطحنمي

  .)78: 1387افراخته،( كنندبه استقرار خدمات الزم اقدام مي در هر سكونتگاهي به تناسب،

 6/10/78 ةروستايي بر اساس مصوب ةدر ايران انتخاب الگوي مناسب براي مطالعات شبك

مناطق و مراكز  بنديالگوي سطح« شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران تحت عنوان

اي امر از پيش تعيين شده» خدمات روستايي كشور يةها و ضوابط اراو استاندارد روستايي

روستايي تعريف  ةو حوز مجموعه مذكور هم الگوي سه سطحي منظومه، ةدر مصوب. است

بندي فوق با اساس سطح بر رسانيضوابط خدمات هم استانداردها و مشخص شده و و

ا در نظر داشتن توپوگرافي ب هاي دسترسي وهاي جمعيتي و فاصلهلحاظ كردن آستانه

 ةبراي مطالعات شبك ،اندهايي كه روستاها در آن پراكنده شدهناهموار در محيط هموار و

 روستايي كشور در سه سطح مناطق مذكور، ةبر اساس مصوب. تروستايي الزامي شده اس

  :شوندبندي ميروستايي به شرح زير تعريف و سطح ةحوزه، مجموعه و منظوم
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  ؛ )پايين ةرد( روستايي ةوزح: الف

جغرافيايي و فرهنگي همگن با  اجتماعي از چند آبادي همجوار و مرتبط در قلمرو

هر (شود و جمعيت آن شامل مي عملكردهاي بالنسبه همسان با يك كانون جمعيتي برتر را

  . باشدهزار نفر ميپنج حداكثر) حوزه

  

  ؛ )ميانه ةرد(روستايي ةمجموع: ب

 ةيا وابسته هستند و حوز هم پيوستهه روستايي است كه به داليلي ب ةد حوزتجمعي از چن 

هزار  12جمعيتي حداكثر تا  نفوذ كنوني يا آتي يك مركز برتر روستايي را تشكيل داده و

  .گيردنفر را در بر مي

 
  ؛ )باال ةرد(روستايي ةمنظوم: ج

لمرو جغرافيايي براي ق ترينگيرد، وسيعروستايي شكل مي ةكه از تجمع چند مجموع 

مركزيت حداقل يك  عملكرد يكپارچه و پوشش خدماتي در محيط روستايي است كه با

، و شهرسازي وزارت مسكن( كانون شهري و يا روستاي بزرگ شكل گرفته است

79:1378(.  

  

  روش تحقيق

  نوع مطالعه و روش اجرا

 متغير و 49العه بر اساس در اين مط. است »تحليلي - ايمقايسه«روش كار  در پژوهش حاضر،

روش  سنج نهادي گاتمن،روش ميزان(تكنيك شناخته شده  9شاخص و با بكارگيري  8

 هاي ارتباطي،تعداد گره هاي مستقيم،تعداد ارتباط مجموع حداقل فواصل، شاخص مركزيت،

 ةدر خصوص جامع) ايروش تحليل خوشه و انساني ةشاخص توسع توان جمعيتي، ،Zروش 

 .بندي مراكز روستايي صورت گرفت، مطالعات رتبه)روستاي دهستان صاحب 22( آماري

 1386سال  ة، آمارنام1385سال مسكن و سرشماري عمومي نفوس نتايج مورد نياز از هايداده

 بانك هاداده اين از  كه آمده دستهب 1382 سال كشاورزي استان كردستان  و سرشماري
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هاي نقاط روستايي  با استفاده از همپوشاني نقشه. گرفته شد كارهب اطلّاعاتي مورد نياز ايجاد و

 و جمعيت ها،رودخانه ها،راه ةشبك توپوگرافي، دهستان،سطح اداري تا  - نقشه مرز سياسي(

، به نظام سلسله مراتبي مراكز عملكردي  ARC GISافزار در محيط نرم) بندي نهاييهرتب ةنقش

تحليل  تجزيه و بندي روستاها و تشخيص همگني آنها وروهسپس براي گ. دهستان نايل آمديم

در اين  .اي استفاده شده استروش تحليل خوشهو ، SPSSافزاريافتگي روستاها از نرمتوسعه

 ضمن آگاهي از جايگاه روستا در ،)منتج از هر تكينك( روستا روش با استفاده از رتبة هر

و شناخت ) يافتهتوسعهو  يافتهتوسعه نسبتاً يافته،كمتر توسعه محروم،( يافتگيبندي توسعهسطح

در نهايت . ايمطبقه پي بردهترين روستاها، به همگوني روستاهاي همتوسعه يافته ترين ومحروم

روستاها در  ةبندي توسعبندي مراكز عملكردي و سطحصورت سطحه دستاوردهاي پژوهش ب

  .ده استه گردييارا تنظيم و قالب نمودار، نقشه وشكل،

  

  هافرآيند انتخاب شاخص

هاي شاخص. اي استهاي توسعه مهمترين قدم در مطالعات توسعة منطقهتعيين شاخص

اصوالً ). 111: 1380كالنتري،(هاي موجود در منطقه است توسعه در واقع بيان آماري پديده

در ). 112همان مأخذ، (شوند ها از تقسيم متغيرها به يك مخرج مناسب حاصل ميشاخص

هاي مورد كاربرد از اين پژوهش ابتدا با اجماع نظر نگارندگان، متناسب با تكنيك

هاي گيري ازتكنيك متغير براي بهره 49. ها و متغيرهاي متنوعي استفاده شده است شاخص

هاي سنج نهادي گاتمن، شاخص مركزيت، مجموع حداقل فواصل، تعداد ارتباط ميزان

گيري از دو تباطي و توان جمعيتي انتخاب شدند و براي بهرههاي ارمستقيم، تعداد گره

شاخص كه در توسعة خدمات  8وشاخص توسعة انساني نسبت به انتخاب  Zتكنيك نمرة 

  .و امكانات دهستان موثر هستند، مبادرت گرديد
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  ها و متغيرهاي پژوهششاخص

وعي به شرح زير استفاده ها و متغيرهاي متنهاي مورد كاربرد، از شاخصمتناسب با تكنيك

  :شده است

دبستان، راهنمايي پسرانه، راهنمايي دخترانه،  :متغيرهاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي

  .راهنمايي مختلط، دبيرستان پسرانه، دبيرستان دخترانه، كتابخانه عمومي و مكان ورزشي

هبي ساير مسجد، امامزاده، ساير اماكن مذهبي مسلمانان و اماكن مذ :متغيرهاي مذهبي

  .اديان

شوراي اسالمي روستا، مركز خدمات جهاد كشاورزي، شركت : متغيرهاي سياسي و اداري

  تعاوني روستايي،

  .كشي و سيستم تصفية آبكشي، آب لولهبرق، گاز لوله :متغيرهاي خدمات عمومي

صندوق پست، دفتر پست، دفتر مخابرات، دسترسي  :متغيرهاي مخابرات و ارتباطات

اينترنت، دسترسي به وسيلة نقلية عمومي، دسترسي به روزنامه و مجله، فاصله،  عمومي به

  .هاي مستقيمهاي ارتباطي و تعداد ارتباطتعداد گره

درماني، داروخانه، خانه  - حمام عمومي، مركز بهداشتي :درماني - متغيرهاي بهداشتي

بي يا دندانساز، بهداشت، مركز تسهيالت زايماني، پزشك، دندانپزشك، دندانپزشك تجر

  . بهيار يا ماماي روستايي، بهداشتيار، بهورز، دامپزشك و تكنسين دامپزشكي

خانه، فروشي، قهوهفروشگاه تعاوني، بقالي، نانوايي، گوشت :متغيرهاي بازرگاني وخدمات

  .بانك، تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي

) عيت روستا به دهستان، بنسبت جم) الف: كار گرفته شده نيز عبارتند ازهاي بهشاخص

 يهابه كل دام روستادام  نسبت) نسبت افراد باسواد هر روستا به باسوادان دهستان، ج

انواع  نسبت )، هدهستان كشت رينسبت به كل سطح ز روستا كشت ريسطح ز )، ددهستان

تعداد  )، زروستا تيشاغلين به كل جمع تعداد )، وامكانات به كل امكانات دهستان

  .كيلومتر 700حداقل فواصل از  )روستا، ح تيدان نسبت به كل جمعباسوا
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  معرفي محدودة مورد مطالعه

در شمال  باشد وشهرستان استان كردستان مي 9 وسياسي جزسقز از نظر  شهرستان

و يه و سرشيويداراي سه بخش مركزي، زشهرستان  اين .داردقرار  جغرافيايي استان

دهستان صاحب يكي از پنج دهستان بخش زيويه  ).18: 1385مركز آمار ايران، ( باشد مي

اين  ،اساس آخرين تقسيمات سياسي بر .استنفر 6326داراي جمعيتي معادل  باشد ومي

 يروستا 2روستا داراي سكنه و22( پارچه روستا 24و) صاحب(دهستان داراي يك شهر 

روستاهاي اين دهستان،  رد .)18:1386 آمارنامه استان كردستان،(باشد مي) خالي از سكنه

 1378ة قبل از مصوب براي توزيع خدمات وامكانات تا همچون ساير مراكز روستايي استان،

 شوراي عالي شهرسازي ومعماري هيچگونه مطالعه و الگوي خاصي وجود نداشته و

 نيازشان را رفع دنكنند تا بتوانساكنين روستاها گاهاً براي دريافت خدمتي كيلومترها طي مي

امكانات به  مدت توزيع نامناسب خدمات ودر طوالني شود تااين مسأله باعث مي. كنند

 .روستاها را در پي خواهد داشت ةنهايتاً تخلي و گرددشهري منجر  -هاي روستامهاجرت

جمعيتي در دهستان  ةروستاهاي خالي از سكنه نمدينه و سيدآباد مصداق عيني تخلي

  .باشندصاحب مي

  

  پژوهشي هايافته

  تعيين حدود فضاهاي روستايي

را با  »مجموعه«محدودة  را با محدودة بخش و »منظومه«معموالً در كشور ما محدودة 

وجود هها مشكلي بي در اين محدودهيكنند كه به لحاظ اجرامحدودة دهستان منطبق مي

 راي تعيين حدود فضاهاي روستايي دهستان صاحب ازب. )113: 1382، عظيمي(نيايد 

  :هشت نوع نقشه استفاده شده است

: 1388سعيدي، ( )تقسيمات سياسي منطقه تا سطح دهستان(نقشه موقعيت جغرافيايي  :اول

25(،  

  ،دهستان ةهاي روستايي در محدودنقشه آبادي: دوم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


       189               ها و تعيين مراكز عملكردي محلي                                                   بندي سكونتگاه سطح

  

 

   ،1استحصال نقشه شيب نقشه توپوگرافي منطقه و :سوم

هاي پوگرافي امكان تشخيص حوزههاي توها كه به كمك نقشهرودخانه ةنقشه شبك :چهارم

  ،2سازدميآبخيز در سطوح مختلف را فراهم 

 ارتباطي ويژه خدمات بهداشتي، آموزشي وپوشش خدماتي موجود به ةنقشه شبك: پنجم

  ،)1383ياسوري، (

منظور تشخيص نوع ه خاكي ب شني و هاي روستايي اعم از آسفالته،نقشه راه :ششم

هاي موقعيت دسترسي روستاها به راه همچنين سطح و دسترسي روستاها به يكديگر و

  ،مختلف

  ،3بندي شده روستاهانقشه جمعيتي سطح :هفتم

گرفته   كارههاي حاصل از هشت تكنيك باساس رتبه بندي روستاها برنقشه سطح :هشتم

  شده،

  ).هاي آبريز با عنايت به حوضه( نقشه موقعيت هيدروگرافيك :نهم

  )25: 1388سعيدي،.(ان وهمدمانقشه خطوط همبار :دهم

 هاي مختلف با استفاده از سيستمصورت اليهه ب هااين نقشه ،هاي مزبورنقشه ةبعد از تهي

هدف از اين كار، دسترسي به وضعيت . اندروي هم قرار داده شده) GIS(اطالعات جغرافيايي 

طوري كه به... و هاي آبريز شيب و موانع طبيعي دسترسي روستا به يكديگر و شناخت حوزه

بتوان روستاهايي كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي در سطح همگني قرار دارند و در سطح برابر و 

يكساني به لحاظ جمعيت و اراية خدمات در محدودة تقسيمات سياسي دهستان صاحب هستند، 

ه مراكز بندي سلسله مراتبي فضاهاي روستايي به همرابعد از اين شناخت، سطح. شناسايي شوند

                                                
 
 .شودها موانع دسترسي روستاها به يكديگر نمايان ميبا استفاده از اين نقشه. 1

گيري آنها از هاي جداگانه به سبب بهرهدرون هر كدام از حوزه بندي فضايي روستاهاي موجود درسطح .2

 .منابع آبي واحد از اولويت برخوردار است

 بندي روستاها بر حسب ميزان جمعيت آنها طبقه .1
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  .محاسبات نگارندگان: مأخذ

هاي عمران روستايي و آبادي مستقل و محدودة آنها تعيين و بر روي منظومه، مجموعه، حوزه

  .نقشه نمايش داده شده است
  

  بندي نهاييهاي مورد بررسي و رتبهشاخص بندي روستاهاي دهستان صاحب بر اساسرتبه: 1جدول
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هاي اداري، خدماتي، آموزشي، هادهبه لحاظ برخورداري از ن) 1(بر اساس جدول شماره 

سنج نهادي گاتمن، ميانگين هاي تكنيك ميزانو بر طبق يافته... مذهبي و مخابرات و

اي است كه  از گونهوضعيت توزيع آن به. نهاده است 8ها برخورداري از تعداد نهاده

درصد  32تر از متوسط و درصد روستاها در حد پايين 68مجموع كل روستاهاي دهستان، 

هاي روش شاخص مركزيت، نهاده بر اساس يافته. باقيمانده فراتر از حد ميانگين قرار دارند

هستند كه اين نشانگر ) امتياز 4.5(مسجد و استفاده از برق روشنايي داراي كمترين امتياز 

بر اساس همين مدل . آن است كه همة روستاهاي دهستان از اين دو خدمت برخوردارند

گردد كه روستاي آدينان داراي بيشترين نهاده و روستاي محمودآباد داراي مشاهده مي

توان هاي ارنباطي ميهاي تكنيك حداقل فواصل و گرهحسب يافته. باشدكمترين نهاده مي

دريافت كه روستاي تيزآباد به دليل استقرار آن در مركز دهستان، كمترين فاصله را با ساير 

ه جهت ارتباط روستايي در مجموعة روستايي دهستان را به روستاها دارد و كمترين گر

بيشترين فاصله را با  - خوشه دره-ترين روستاي دهستان شمالي. خود اختصاص داده است

  .ديگر روستاها دارد، از اين جهت بيشترين گره ارتباطات را نيز داراست

درگاه سليمان، هاي تكنيك ارتباط مستقيم، روستاهاي كمنتو، چاغرلو، مطابق يافته

محمودآباد و قشالق رضا بيشترين انشعابات مستقيم به ساير روستاها را دارند و ساير 

  .روستاهاي دهستان، حداكثر يك يا دو مسير مستقيم به روستاهاي ديگر دارند

كهنه اختصاص به روستاي قلعه) 1(بيشترين امتياز تكنيك توان جمعيتي در جدل شماره 

درصد  45. باشدامتياز مي 309ط امتياز توان جمعيتي در اين دهستان حد متوس. يافته است

درصد از روستاها فراتر  55تراز حد متوسط و روستاها در اين تكنيك داراي امتيازي پايين

  . از حد متوسط امتياز دارند

دست آمده از تكنيك شاخص توسعة انساني، متوسط شاخص توسعة انساني طبق نتايج به

كهنه و حداقل مربوط به روستاي قلعه 84/0است كه حداكثر آن به ميزان  31/0در دهستان 

شاخص توسعة انساني در . به روستاي  محمودآباد اختصاص دارد 018/0آن به ميزان 

آباد، چاغرلو، لگزي، درگاه سليمان، كاكه كهنه، كريمدرصد روستاها شامل قلعه 4/45
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نان و كمنتو  بيش از متوسط كل اين شاخص است، آسياب، خوشه دره، دره اسماعيليه، آدي

آباد، دره وزان درصد روستاها شامل روستاهاي اسالم 6/54در حالي كه اين شاخص در

بالغي،  عليا، يازي آباد، دره وزانخوار، قلعه جقه، كيسالن، علي رضا، چيچي سفلي، قشالق

  . تيزآباد، خانقاه شيخ و محمودآباد  كمتر از متوسط كل است

كهنه، لگزي و چاغرلو در صدر روش فوق، روستاهاي قلعه 8طور كلي بر اساس به

جقه در قعر برخورداري قرار  عليا و قلعه بالغي، دروزان برخورداري و روستاهاي يازي

  ).1جدول شماره (دارند 

تيلكو به ، امام به مركزيت روستاي سنتههاي بخش زيويه شهرستان سقز، شامل دهستان

صاحب به مركزيت ، خورخوره به مركزيت روستاي خورخوره، وستاي ايرانخواهمركزيت ر

هزار نفر  31530جمعيت اين بخش . باشدمي تپهتپه به مركزيت گلگلو دهستان  صاحب

در بخش زيويه فقط شهر صاحب عملكرد ). 4: 1386آمارنامة استان كردستان، (باشد مي

در اين شهر كوچك، سياست اراية . ار استدسياسي و مركزيت كل بخش را عهده -اداري

تمام خدمات موردنياز ساكنين بخش و همچنين تقويت و توسعة كشاورزي روستاهاي 

شهر صاحب در مقياس . اطراف موجب توجه مسؤوالن شهرستان به اين شهر شده است

شهري و در صورت ايجاد مشاغل درآمدزا، به  - تواند جاذب مهاجران روستاكالن مي

از آنجايي . شودفيلتري مانع مهاجرت به شهرهاي بزرگ و كالنشهرهاي كشور مي عنوان

شهر  -تر از روستاتر، مساعدتر و داراي دسترسي مناسبكه در بخش زيويه، مركزي بزرگ

صاحب وجود ندارد و همچنين با توجه به موقعيت جغرافيايي و فاكتورهاي از پيش گفته 

و مركز مجموعه صاحب ) بخش زيويه(ز منظومه زيويه شده، اين روستاشهر به عنوان مرك

در اين دهستان با توجه به موقعيت چهارراهي، . پيشنهاد شده است) دهستان صاحب(

هاي وضع موجود چهار حوزة هاي جمعيتي و امكانات و پتانسيلبرخورداري ازآستانه

هركدام از . شده است شناسايي) آبادكهنه و اسالمصاحب، كريم آباد، قلعه(عمران روستايي 

اين روستاها با توجه به موقعيت مناسب آنها وقرارگيري آنها در مراكز حوزه هاي پيشنهاد 

شده نقش ومركزيت حوزه به آنها واگذار شده است  با توجه به نقشه هاي پوششي معرفي 
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 ود اند و شده، ساير روستاهاي دهستان زير مجموعة چهار حوزه پيشنهاد شده قرار گرفته

سيدآباد بدليل حضور سرپرست خانوار در روستا، صرفا  روستاي خالي از سكنه نمدينه و

  ).1شكل (اند  در فصل كشت وزرع بعنوان مكان معرفي شده

  

            

  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بندي مراكز عملكردي دهستان صاحبسلسله مراتب سطح: 1شكل

  
  .مطالعات نگارندگان: مأخذ

  

طبق نقشه . سله مراتب مراكز عملكرد محلي نشان داده شده استالگوي سل 1در نقشه شماره 

شهر صاحب در قسمت غربي بخش زيويه، به دليل دسترسي به جاده  - مذكور، موقعيت روستا

بهترين ... اداري و  - هاي جمعيتيسنندج و احراز ساير معيارها از جمله آستانه - آسفالته سقز

شهر  - روستا. باشديويه و مجموعة صاحب ميگزينة پيشنهادي به عنوان مركز منظومه ز

صاحب در محدودة مركزي دهستان واقع شده و عالوه بر مركزيت منظومه زيويه و مجموعه 

دره وزان  -

  سفلي

دره وزان  -

  عليا

  كاكه آسياب -

دره  -

  اسماعيليه

  قلعه جقه -

درگاه  -

  لگزي -

  علي آباد -

  چاغرلو -

  چيچي خوار -

  كيسالن -

  محمود آباد -

  

  خوشه دره -

  قشالق رضا -

  يازي بالغي -

 اسالم آباد: حوزه عمراني

 

 كريم آباد: حوزه عمراني

 

 قلعه كهنه: رانيحوزه عم

 

 صاحب: حوزه عمراني

  نمدينه: مكان 

 

  دآباديس: مكان

 

روستاشهر : هيويمركزمنظومه ز

 صاحب

روستا :مركزمجموعه صاحب

شهرشاحب
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تواند به عنوان مركز حوزة عمراني صاحب نيز ايفاي نقش نمايد و روستاهاي صاحب، مي

جقه، درگاه  اعيليه، قلعهآسياب، دره اسم عليا، كاكه سفلي، دره وزان دره وزان(مجاور خود را 

. تحت پوشش خدمات و امكانات قرار دهد) سليمان، كمنتو، آدينان، خانقاه شيخ و تيزآباد

شهر صاحب  - به روستا) دقيقه 15حداكثر (روستاهاي فوق تقريبا با يك دسترسي مسقيم 

ها در ريزان را در توزيع خدمات و تمركز آن ارتباط دارند كه توجه به اين موضوع، برنامه

دسترسي روستاييان به (البته اثرات مثبت اين همجواري  . كندشهر صاحب، كمك مي - روستا

شهري و جذب روستاييان در  - هاي روستامهاجرت(و اثرات منفي آن ) كليه خدمات شهري

در كليه روستاهاي حوزة عمران روستايي صاحب قابل بررسي ) ها و مشاغل شهريفعاليت

شود، بيشتر روستاهاي دهستان و به تبع آن مالحظه مي 1در نقشه شماره گونه كه همان. است

اين موضوع باعث شده . اندبيشتر جمعيت روستايي دهستان در شمال غرب دهستان واقع شده

  .آباد در اين محدوده تفكيك و شناسايي شوندآباد و كريمكهنه، اسالمهاي قلعهتا حوزه
  

  هاي عمراني پيشنهادي دهستان صاحبو حوزهموقعيت منظومه، مجموعه : 1نقشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .نگارندگان: مأخذ                
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  يافتگيتوسعهبر اساس درجة  بندي روستاهاي دهستان صاحبسطح

چندمتغيره است، بنابراين استفاده از  ةسنجش آن، ماهيتاً يك پديد از آنجائيكه توسعه و

به همين دليل . رودشمار ميه بندي ضروري ببراي طبقه تركامل و ترهاي جامعروش

بندي توسعه اي كاربرد وسيعي در طبقههاي آماري چندمتغيره از جمله تحليل خوشهروش

بندي مناطق، شهرها، اي روشي براي سطحعبارت ديگر، تحليل خوشهه ب .پيدا كرده است

در يك سطح شباهت  هاي واقعبندي، مكانبه طوري كه در اين سطح. است ... روستاها و

د نهاي سطوح ديگر دارزيادي با همديگر داشته، اما تفاوت قابل توجهي با مكان

به روش سلسله اي در اين مطالعه تحليل خوشه). 236: 1385 موسوي، نيا و حكمت(

كالنتري، ( و فاصلة اقليدسي انجام شده است 1مراتبي با استفاده از تكنيك ادغام وارد

گانه روستاها هاي هشتبر اساس رتبه) 2شكل شماره (اي زير ر خوشهنمودا .)38: 1385

در اين نمودار روستاهايي كه وضعيت بهتري دارند، در ردة باال و . به دست آمده است

روستاهاي داراي رتبة پايين به دليل كمبود امكانات و خدمات در پايين نمودار نشان داده 

  . شده است

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                
 

1. Wards Method 
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هاي روستايي كشورهاي جهان سوم  هامكانات در سكونتگا خدمات و ةهاي توسعشاخص

دهستان صاحب نيز  .به صورت متوازن ميان مناطق و نواحي جغرافيايي توزيع نشده است

اين شاخصها در اين دهستان به وضوح قابل  ةشكاف توسع از اين قاعده مستثني نبوده و

يافتگي  متفاوت به لحاظ توسعه ةحداقل چهار ناحي )2(ةشمار براساس شكل. مشاهده است

هاي هاي همسان در تكنيكمندي از رتبه بهره .در دهستان صاحب قابل تشخيص است

روستاهاي واقع  .مختلف باعث قرارگيري روستاهاي همگون در يك مجموعه شده است

بعد مسافت و جمعيت هستند كه به دليل  ايمعموالً روستاهاي پراكنده سطح محروم در

  اي سكونتگاههاي روستايي دهستان صاحب خوشه نمودار: 2شكل 

 

  .نگارندگان: مأخذ

 

 

 محروم
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يافته توسعه ةروستاهاي واقع در خوش .مندندامكانات بهره از كمترين خدمات و ،محدود

يك يا دو بوده و نسبت به ديگر  ةها داراي رتبحداقل در يكي يا دو مورد از تكنيك

روستاهاي دهستان داراي بيشترين امكانات وخدمات، كمترين فاصله، بيشترين جمعيت و 

  .ندهست... 

  

  تجهيز مراكز روستايي به خدمات مورد نياز ةنحو

تعيين مراكز آنها  فضاهاي روستايي و پس از تحديد حدود روستايي، ةدر مطالعات شبك

 تجهيز خدماتي مراكز روستايي فوق هاي الزم برايسطوح، پيشنهاد ةيعني تعيين محدود

 اي عالي شهرسازي وشور ةدر قالب مصوب بايستمي خدمات پيشنهادي .شودارايه مي

  .اختصاص يابدمعماري ايران 

محدودة مورد مطالعه، روستاهاي  1هاي تحقيق و با آگاهي از ناهموار بودنبراساس يافته

نفرجمعيت، بايد  3567هاي عمران روستايي پيشنهادي از جمله صاحب با مركز حوزه

در منطقه، داراي سياسي آن  -متناسب با وضعيت طبيعي و جغرافيايي و جايگاه اداري

خدمات و امكاناتي همچون تأمين برق، جايگاه عرضة مواد سوختي، ترمينال وسايل حمل 

و نقل، صندوق پست، نمايندگي پست، دفتر پست و مخابرات، دفتر مستقل پستي، دفتر 

مخابراتي، مركز تلفن، امكانات ورزشي روباز، بوستان بازي كودكان، بوستان، انجمن ميراث 

نفرجمعيت  701، كريم آباد با 2...بيمارستان و مراكز آموزشي تا سطح عالي وفرهنگي، 

داراي برق، ترمينال وسايل حمل و نقل، صندوق پست، نمايندگي پست، دفتر پست و 

مخابرات، دفتر مخابراتي، امكانات ورزشي روباز، بوستان بازي كودكان و جايگاه عرضة 

يت دارد بايد از برق، جايگاه عرضه مواد نفر جمع 1410كهنه كهمواد سوختي، قلعه

                                                
 
تجهيـز مراكـز    ةروستايي كشور و نحـو  هايرساني در محيطبر اساس جدول استانداردها و ضوابط خدمات. 1

 .استخدمات روستايي، وضعيت ناهمواري  يكي از معيارهاي تجويز امكانات و ،اييروست

كليـه   يةنگارندگان بر ارا ،هاي روستاييواسط مهاجرت ةعنوان حلقه شهر صاحب ب -با توجه به نقش روستا. 2

 .كيد دارندأشهري ت -خدمات روستايي
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سوختي، ترمينال وسايل حمل و نقل، صندوق پست، نمايندگي پست، دفتر پست و 

مخابرات، دفتر مستقل پستي، دفتر مخابراتي، مركز تلفن، امكانات ورزشي روباز، بوستان 

ترمينال  نفر جمعيت از نعمت برق، 632آباد با بازي كودكان و بوستان و روستاي اسالم

وسايل حمل ونقل، صندوق پست، نمايندگي پست، دفتر پست و مخابرات، دفتر مخابراتي، 

امكانات ورزشي روباز، بوستان بازي كودكان و جايگاه عرضة مواد سوختي برخوردار 

  .باشند
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  گيرينتيجه

د، درصد آنها داراي جمعيتي كمتر از يكصد خانوار هستن 70نقاط روستايي ايران كه بيش از

توان جذب سرمايه، خدمات و تكنولوژي مناسب براي توسعة همه جانبه و پايدار را 

بنابراين ضروري است بر اساس مطالعات جامع، يك مجموعة روستايي همگن را . ندارند

رساني بندي كرد و يك نظام سلسله مراتب خدماتهاي نوين دستهبر پاية اصول و مدل

كانات، تسهيالت و خدمات و تكنولوژي عدالت فضايي را حاكم كرد تا بتوان در توزيع ام

بندي روستاهاي دهستان صاحب مدل به سطح 8بر همين اساس با استفاده از . رعايت كرد

با در نظر گرفتن موقعيت . از توابع بخش زيويه شهرستان سقز پرداخته شده است

فاصله وجمعيت  جغرافيايي، شرايط طبيعي، وضعيت دسترسي روستاها و معابر موجود،

. شهر صاحب تفكيك و قرار گرفته است -به چهار حوزة عمراني زيرمجموعه روستا... و

هاي روستايي  رساني در محيطاستانداردها و ضوابط خدماتدر اين مطالعه متناسب با 

 - شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ةمصوب تجهيز مراكز روستايي ـ ةكشور و نحو

هاي حاصله از در نهايت با استفاده از رتبه. مورد نياز پيشنهاد شده استامكانات و خدمات 

. بندي توسعة روستاهاي دهستان صاحب پرداخته شده استهاي مختلف به سطحتكنيك

 يكديگر ها بادهستان برخورداري روستاهاي سطوح دهد كههاي پژوهش نشان مييافته

 ،كهنهقلعه لگزي، چاغرلو، آباد،كريماي در محدودة دهستان صاحب، روستاه. است متفاوت

تري به نسبت ساير روستاهاي يافتهاز وضعيت توسعه درگاه سليمان و آدينان، كاكه آسياب

و  كمنتو دره اسماعيليه، آباد،اسالم خوار، قشالق رضا،چيچيدهستان و همچنين روستاهاي 

 هر روستايي توسعة فرآيند رد. قرار دارند) محروم(ترين سطح توسعه در پايين دره خوشه

و  محروم روستايي نواحي به توجه ولي است، مهم روستايي نواحي همة كلّي ارتقاء چند

 سطوح در هاتفاوت تعديل همچنين و آنها اساسي نيازهاي تأمين راستاي در برخوردار كمتر

 آن ايروستاه همة هر چند نيز دهستان صاحب در. بيشتري دارد اهميت آنها برخورداري

 محروميت نياز و سطح نوع با متناسب هايطرح اجراي و تهيه به خود توسعة فرآيند در

 اقتصادي، ابعاد همة در اينكه دليل به روستاهاي دهستان مجموع روستا از 10ولي  دارند،
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 اولويت دارند، قرار»  محروم« يا و »برخوردار كمتر«وضعيت  در... اجتماعي، كالبدي و 

  .باشنددارا مي توسعة هدفمند هايبرنامه اجراي براي بيشتري

ها و تعيين بندي سكونتگاههاي سطحاين پژوهش، يك پايلوت مناسب براي كليه پروژه

تواند با در نظر داشتن كليه رود و مياي و ملي به شمار ميمراكز عملكردي تا سطح منطقه

  .ي منتهي شودپارامترها مطابق با الگوهاي مصوب به نظام سلسله مراتب
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  منابع 

 ، فصلنامة»اسالمي كشورهاي در آن اندازانساني و چشم توسعة«، )1371(حسين  آسايش، .1

   .24شمارة  جغرافيايي، تحقيقات

، شهر در جهان در حال توسعه، ترجمة كيومرث )1384(لويد ايونز پاتر، رابرت و سلي .2

  .هاي كشورها و دهياريرداريايراندوست و همكاران، تهران، انتشارات سازمان شه

: بندي سكونتگاهها وتعيين مراكز عملكردي نمونه موردي سطح) 1383( پريزادي، طاهر .3

  .دانشگاه شيراز بخش كوار، شهرستان شيراز، دهستان طسوج،

تعيين مراكز بهينه توسعه روستايي بمنظور ايجاد  ،)1381( اهللا سلطاني نبي پوراحمد، احمد و .4

تبي مطلوب سكونتگاههاي روستايي در بخش الله جين، همدان مجله الگوي سلسله مرا

  .دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

، كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر )1385(نيا، حسن و ميرنجف موسوي حكمت .5

  .اي، يزد، انتشارات علم نوينريزي شهري و ناحيه برنامه

  .وسعة اقتصادي، تهران، انتشارات مشعل آزادي، مباني ت)1371(روزبهان، محمود  .6

تحليلي بر رويكرد مكانيابي و «، )1380(الدين افتخاري، عبدالرضا و حسن ايزدي خرامه ركن .7

توزيع خدمات در مناطق روستايي؛ بررسي تطبيقي رويكرد كاركردهاي شهري در توسعة 

  .62غرافيايي، شمارة ، فصلنامة تحقيقات ج»)LA(و مدل تخصيص مكاني ) UFRD(روستايي 

بندي سكونتگاههاي  ، ارزيابي روشهاي تعيين سلسله مراتب و سطح)1382(اسفنديار  زبردست، .8

در رويكرد عملكردهاي شهري در توسعه روستايي، نشريه هنرهاي زيباي دانشگاه  تهران، شماره 

13،1382  

سالمي ، معاونت بندي روستاهاي كشور، بنياد مسكن انقالب ا، سطح)1388(سعيدي، عباس  .9

  .انتشارات شهيدي چاپ دوم، عمران روستايي،

رساني روستايي، بنياد مسكن انقالب اسالمي،  ، الگوهاي خدمات)1388(سعيدي، عباس  .10

  .انتشارات جابر. چاپ دوم معاونت عمران روستايي،

  .دانشگاهي جهاد انتشارات شهرها، اجتماعي جغرافياي ،)1365( حسين شكويي، .11

  .اي وتعيين مكان بهينه، دانشگاه شيراز ريزي منطقه برنامه ،)1361( د محمودصدرالدين، سي .12
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اي، منطقه -هاي كالبديها در طرحشناسي شبكة سكونتگاه، روش)1382(عظيمي، ناصر  .13

  .چاپ اول، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي ومعماري

دانشگاه يزد،  انتشارات ،اي طقهريزي من اصول و مباني برنامه ،)1378... (كرامت ا زياري، .14

   چاپ اول
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