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 ١٣٨۵ زمستان، ۵۶دهم، شماره چهاراقتصادكشاورزي و توسعه، سال 

 
 هاي كشوربررسي شاخصهاي توسعه در مناطق روستايي استان

   با استفاده از روش اسكالوگرام
 

 ∗∗، شهره نيلي پور طباطبايي ∗دكترمسعود تقوايي
 28/12/85 :           تاريخ پذيرش19/2/85 :تاريخ دريافت

 چكيده
ــان منــ    ــود مي ــاي موج ــناخت و درك تفاوته ــزان   ش ــر مي ــتانها از نظ ــتايي اس اطق روس

برخورداري آنها از امكانات و خدمات گوناگون به منظور شناخت سطح توسـعه و محروميـت                
اي،  هـاي منطقـه   ز اهداف تعيين شده، كـاهش نـابرابري    مناطق روستايي، ميزان فاصله هر منطقه ا      

 . ي اجتناب ناپذير استهاي متناسب با شرايط و امكانات مناطق روستايي ضرورت تنظيم برنامه
گيـري از روش اسـكالوگرام، ميـزان برخـورداري منـاطق روسـتايي               دراين مقاله با بهـره    

 شاخص توسعه در حوزه هاي جمعيتـي، آموزشـي، بهداشـتي ـ درمـاني،      67استانهاي كشور از 
هـر  تأسيساتي ـ زير بنايي، سياسي ـ اداري، ارتباطي ـ اطالع رساني و اجتماعي ـ رفاهي و سـهم      

يـافتگي    ميـزان توسـعه    ،ترتيـب  به ايـن     .يك از شاخصها و تأثير آنها در توسعه تعيين شده است          
                                                           

  دانشگاه اصفهان يعضو هيئت علمي گروه جغرافيا ∗ 

  ريزي روستايي دانشگاه اصفهان رنامهدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا وب ∗∗
e-mail: m.taghvaei@ltr.ui.ac.ir         
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   ۵۶ شماره - اقتصادكشاورزي و توسعه 

 ۱۱۰

بـراي  راهـي اسـت   ايـن امـر    كـه  دوشمي مشخص   شاخصهامنظر اين   مناطق روستايي استانها از     
ي هـا   و برنامـه ريزان استانهاي كشور جهت تعيين الويتهـاي مربـوط بـه طرحهـا     مسئوالن و برنامه  

اي در وضـعيت نامناسـبي       لحاظ توسـعه   ي كه از  يبه شاخصها محور و توجه بيشتر      سعهتو مختلف
 . قراردارند

دهد كه اختالف وشكاف زيادي بين استانهاي مختلف وجود          نشان مي ه  اين مطالع نتايج  
مناطق روستايي استان مازندران بهترين رتبه را با         اي، از لحاظ شاخصهاي مختلف توسعه     و   دارد
 . اند كسب كرده امتياز 8و مناطق روستايي استان سمنان كمترين رتبه را با  امتياز 120

 
 :ها هواژكليد 

  محروميت ،يا  منطقهيها  نابرابري،يا  منطقهاسكالوگرام، توسعه
 

 مقدمه 
 طرح مسئله 

بـا  تبـديل وضـع موجـود بـه وضـع مطلـوب             ابزاري است براي    ريزي   برنامهبه طور اعم،    
ديهي است براي رسيدن به وضع مطلـوب دردرجـه اول بايـد شـناخت               ب .هدف توسعه و عمران   

 . )35 ،1377مني،ؤم(داشت اي از وضع موجود  جانبه دقيق و همه
جانبـه   توسـعه همـه   جهـت   امكانـات   ريزي روستايي عبارت است از فراهم ساختن         برنامه

شـهري و  هـاي مختلـف بـين منـاطق      رفع تدريجي اختالفهـايي كـه در زمينـه    به منظور   روستايي  
 ). 45 ،1376آسايش، ( روستايي موجود است

تغييرات در ساخت اجتمـاعي، طـرز   اعمال مستلزم و توسعه فرايندي پيچيده وچندبعدي     
كـن كـردن فقـر       تلقي مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه             

» بـراي   «انسان و   » با»« انسان  «يله  توسعه قبل از هر چيز تعهدي است به وس        ). 8همان منبع،   (است  
هـاي   رشد و توسعه بسياري ازكشـورها درگـرو سـاماندهي عرصـه     ). 65،  1382آسايش،   (انسان
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  ...   بررسي شاخصهاي       

 ۱۱۱

ــه عنــوان اهرمــي در  ) 1، 1377ســعيدي، (روســتايي اســت  و امــروزه از جغرافيــاي روســتايي ب
وسعه كشور استفاده   اي و محلي به منظور توسعه روستا و درنهايت ت          هقهاي ملي، منط   ريزي برنامه
 ).3 ،1377مهدوي، (شود  مي

از موانـع اصـلي     وسـيع   تنوع طبيعي و انساني     با  ريزي متمركز روستايي دركشوري      برنامه
در ايـن بـاره     ). 174،  1382 ايـران،    ييمؤسسـه توسـعه روسـتا     (توسعه روستايي به شمار مي رود       

ازكليـه روسـتاها در دسـت داشـت     جانبـه   ريزي صحيح بايد شناختي دقيق و همـه     برنامهمنظور   به
 ).15، 1377مهدوي، (

 
 اهميت موضوع 

كـه  (اين تحقيق ضمن بررسي شاخصهاي توسعه در مناطق روستايي استانهاي كشـور              
هـاي   ريزان را در تدوين سياستها و برنامه       سياستگذاران و برنامه  ) هدف اصلي اين پژوهش است    

دايـي و برقـراري عـدالت اجتمـاعي يـاري           مناسب در زمينه توسعه و نقـش آن در محروميـت ز           
در اين سياست هماهنگ ملي، توزيع اعتبارات عمراني متناسب با نيـاز منـاطق محـروم                . دهد مي

اهميـت ايـن مقولـه بـه حـدي اسـت كـه              ). 2 و   3،  1375ابراهيمي نورعلي،   (اختصاص مي يابد    
هـاي    هر ساله به منظور بررسـي گزينـه        1(UNCRD)اي سازمان ملل متحد      مركز توسعه منطقه  

اي براي جوامع روستايي دست به انجام تحقيقات تطبيقي چندمليتي در كشورهاي             توسعه منطقه 
  .)همان منبع(در حال توسعه مي زند 

 
 اهداف پژوهش

يرمحـروم  غبراي ايجاد تعادل نسبي ميان همه مناطق كشـور، شـناخت منـاطق محـروم و                 
 هدف  ).25-23 ،1377مهدوي،   (استريزيان جامعه    براساس معيارهاي خاص از وظايف برنامه     

از اين پژوهش معرفي و استفاده از روش اسكالوگرام در بررسي شاخصـهاي توسـعه در منـاطق            
                                                           

1. United Nation Center of Regional Development 
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   ۵۶ شماره - اقتصادكشاورزي و توسعه 

 ۱۱۲

روستايي استانهاي كشور و تعيين ميزان توسعه و محروميت آن مناطق اسـت بـه طـوري كـه در                    
ائه يك نقشه ميزان توسعه و اختالفات مناطق روستايي، جايگاه هر كدام از مناطق و به                انتها با ار  

ريـزي و تخصـيص    طورخالصه تصويري از امكانات و خدمات موجود استانها، به منظور برنامـه    
 .منابع و توزيع امكانات در راستاي كاستن از شدت ناهمگوني مناطق روستايي مشخص شود

روش و مراحـل انجـام كـار،        : مورد توجه قرار گرفته است    نيز  ر  دراين پژوهش موارد زي   
 كشـور   يبررسي شاخصها درمناطق روسـتاي     رتبه بندي آنها،    و استانها تعيين ميزان توسعه يافتگي   

 .اهيج و پيشنهادانتوپنج سطح توسعه، 
 

 قلمرو پژوهش

عـات  از جمله مشكالت موجود در بررسي مناطق روستايي استانهاي كشور، نبود اطال           
با اين حال در مورد شاخصهاي مختلف     . و آمار جديد در زمينه تمامي شاخصهاي منتخب است        

شناسـنامه بخشـهاي    (از آخرين اطالعات موجود دربـاره سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن                
 و آمارسـازمان آمـوزش و پـرورش    1382، سالنامه آماري كشور در سال      1375در سال   ) كشور

، تغيير مرزبندي استاني، تشكيل اسـتانهاي       ياز طرف . فاده شده است   است 83-82در سال تحصيلي    
 ي اسـتان كشـور بـرا      26جديد و نبودن اطالعات و آمار الزم در محدودة جديد موجب شدكه             

 .مقايسه و بررسي انتخاب و استانهاي تهران، قزوين، مازندران و گلستان با هم بررسي شود
 

 تحقيقروش 
 ،عنــوان جزئــي از شاخصــهاي اقتصــادي اجتمــاعي بــه ،شاخصــهاي توســعه روســتايي

م اطالعاتي را براي تشـريح      نظاهاي توسعه روستايي را در سطوح مختلف اندازه گيري و            پديده
كـه در ايـن     (هـا    ريـزي  كاربرد شاخصها در برنامـه    . ندك نظام سكونتگاههاي روستايي فراهم مي    

اري جوامع مختلف از دستاوردهاي      مي تواند ميزان نابرابري در برخورد      ) نظر است  رد مجموعه
  ).34، 1381آسايش،  (رشد را نشان دهد و كمبود الگوهاي رشد را جبران كند
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  ...   بررسي شاخصهاي       
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اسـتفاده از روشـهاي     آنهـا   يكـي از     كـه    ريزي وجـود دارد    روشهاي متفاوتي براي برنامه   
 در  روش در تعيين مرتبـه فضـاها   اين).93، 1377مني،  ؤم(بندي يا آناليز اسكالوگرام است       طبقه
هـاي مختلـف     دادهدر آن   و  هاست   بندي سكونتگاه  از روشهاي سطح  و   ريزي كاربرد دارد   برنامه

. )147 ،1382لنگـرودي،   مطيعـي   (گردند   مربوط به فضا به عنوان متغيرهاي مختلف انتخاب مي        
از . ختـه مـي شـود   ثير شاخصـهاي توسـعه پردا  أ بـه بررسـي تـ   ،بندي اين روش عالوه بر سطح  در

توان  ريزي آينده مي در برنامهضمن اينكه  ؛استآن  ييپويا سادگي و ،روشاين ني آامتيازهاي 
 ).1383 تقوايي،(اظ كرد حآن را ل

 :  شوديزير انجام مشرح ها در اين پژوهش در چند مرحله به  تجزيه و تحليل داده
 ها   تشكيل جدول داده-
  محاسبه ميانگين و انحراف معيار -
 صها  تشكيل جدول وضعيت شاخ-

 بندي استانها  ارزيابي شاخصها در استانها و محاسبه امتيازها و رتبه-
 ندي مناطق روستايي استانهاي كشور ب  طبقه-
  تجزيه و تحليل -
  بررسي شاخصها در مناطق روستايي كشور-
 اي   بررسي وضعيت شاخصهاي توسعه به تفكيك خوشه-
 وسعه  سطح ت5 بررسي وضعيت شاخصهاي توسعه به تفكيك -
  خالصه نتايج و پيشنهادها -

 مراحل انجام كار 
 از روش   ي كشـور بـا بهـره گيـر        ي اسـتانها  يدر مناطق روستاي   توسعه   ي شاخصها يبررس

 :اسكالوگرام طي مراحل زير انجام شده است
 ها  تشكيل جدول داده. 1

ابتدا نياز به انتخاب يك سري شاخص است كه نشـاندهنده توسـعه و پيشـرفت در يـك                   
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   ۵۶ شماره - اقتصادكشاورزي و توسعه 
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مناطق روستايي يك اسـتان نسـبت بـه منـاطق روسـتايي      مزيت ). 93 ،1377مني، ؤم(حيه باشد  نا
ه عوامل مختلفي س براي اين مقاي.آن است عوامل و امكانات زندگي مناسبتر در    ،استانهاي ديگر 

  .)52 ،1370حسيني، (وجود دارد 
خص  شا67مناطق روستايي كشوربررسي شاخصهاي توسعه دردر اين مقاله براي 

 -ي، سياسي ي زيربنا-سيساتيأ درماني، ت-جمعيتي، آموزشي، بهداشتي هاي  مختلف درزمينه
 1جدول (اند  شده رفاهي انتخاب و مطالعه –رساني و اجتماعي   اطالع- اداري، ارتباطي

ناطق روستايي استانها و هاي م لفهؤم)  پيوست1جدول (سطرها در اين ماتريس  .1)پيوست
 :  عبارتند از،ندا  كه با شماره مشخص شدهشاخصها،. ستونها شاخصهاي توسعه مي باشند

، جمعيـت   )1-2(، تعـداد خـانوار      )1-1(كـل جمعيـت     :  شامل )01(شاخصهاي جمعيتي   
 ). 1-5(و جمعيت شاغل زن ) 1-4(، جمعيت شاغل مرد )1-3(شاغل 

، )2-2(، جمعيـت بـا سـواد مـرد          )2-1(يت با سواد    جمع:  شامل )02( امكانات آموزشي   
، )2-5(مرد تحصيل ، جمعيت درحال  )2-4(، جمعيت در حال تحصيل    )2-3(جمعيت با سواد زن     

 ،)2 -8(، تعـداد كاركنـان آمـادگي    )2-7(آمادگيهـا    ،تعـداد )2-6(تحصيل زن  حال جمعيت در 
ــدا  ــدارس ابت ــداد م ــدا  )2-9(ي يتع ــدارس ابت ــان م ــداد كاركن ــدارس  )2-10(ي ي،تع ــداد م ، تع

، تعـداد مـدارس متوسـطه نظـري         )2-12(ي  ي، تعداد كاركنان مـدارس راهنمـا      )2-11(ييراهنما
، تعـداد   )2-15(،تعـداد مـدارس كـار و دانـش          )2-14( اي ، تعداد مدارس فني و حرفـه      )13-2(

، )2-17(دانشـگاهي    ، تعدادكاركنان مـدارس متوسـطه و پـيش        )2-16(دانشگاهي   مدارس پيش 
ــدادكارك ــدادكاركنان كيفيــت  ،)2-18(نان ادارات تع ــدا) 2-19(2و نظــارتي بخشــي تع  دو تع

  ).2-20( تحت پوشش سازمان نهضت سواد آموزي يروستاها
                                                           

 . اين پيوست در دفتر نشريه موجود است. 1

 ،درمانگاههـا  موزشي، راهنمايـان آموزشـي، نيروهـاي طـرح پراكنـده شـاهد،       آگروههاي  : نان شامل كاين كار . 2
ن، مراكــز اخــتالالت يــادگيري، آمــوزش آ تعاونيهــاي مصــرف و مســكن، دارالقــر،هــاي معلــم خانــه، اههاگباشــ

سـراي   انونهـاي ورزشـي، مجتمعهـاي ورزشـي، اردوگاههـا، پـژوهش           كفرهنگـي، تربيتـي،     ها، كانونهاي    خانواده
  .است و آزمايشگاه مركزي نآموزا دانش
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، )3-2(، مراكز بهداشتي و درمـاني     )3-1(حمام:  شامل )03(امكانات بهداشتي و درماني     
، دندانپزشـك   )3-6(، دندانپزشك   )3-5(، پزشك   )3-4(، خانه بهداشت فعال     )3-3 (داروخانه

و ) 3-10 (، بهـورز  )3-9(، بهداشـتيار    )3-8(ي  ، بهيار و ماماي روسـتاي     )3-7(تجربي و دندانساز    
  ).3-11 ( دامپزشك

كشــي  ، آب لولــه)4-1(واحــد مســكوني :  شــامل)04(امكانــات تأسيســاتي و زيربنــايي 
 ). 4-4(و تعداد روستاهاي داراي برق ) 4-3(، طول شبكه توزيع آب روستايي)4-2(شده  تصفيه

، مركـز خـدمات     )5-1(شوراي اسالمي روستايي    :  شامل )05(امكانات سياسي و اداري     
، تعـداد شـركت     )5-4(، پايگـاه مقاومـت بسـيج        )5-3(، پاسگاه نيروي انتظامي     )5-2(روستايي  

 ). 5-6(هاي تعاوني روستايي  اديهو تعداد اتح) 5-5 ( تعاوني روستايي

، )6-1(پوشـش امـواج متوسـط راديـويي         :  شامل )06(امكانات ارتباطي و اطالع رساني      
، پوشـش شـبكه دوم     )6-3(، پوشش شـبكه اول تلويزيـون        )6-2(ام راديويي . پوشش امواج اف  

پست ، دفتر )6-6(، صندوق پستي روستايي )6-5( پوشش شبكه سوم تلويزيون،)6-4(تلويزيون
دسترسي بـه وسـيله نقليـه درآبـادي          ،)6-8(روستايي داراي ارتباط تلفني      ،نقاط)6-7(روستايي  

طـول   ،)6-11(، طـول راههـاي آسـفالته روسـتايي        )6-10(درآبـادي نشـريه   دسترسي به    ،)9-6(
 )6-12(راههاي شوسه روستايي

، )7-1(مجتمعهاي خدمات اجتمـاعي روسـتايي     :  شامل )07(رفاهي   -خدمات اجتماعي   
 ، تعداد واحـدهاي حمايـت از خانوارهـاي بـي سرپرسـت و نيازمنـد               )7-2(خدمات مهدكودك 

 ، بيمـه شـدگان روسـتايي      )7-4(تعداد واحدهاي ارائه دهنده برنامه جوانان و نوجوانـان           ،)3-7(
ــل    )5-7 ( ــق العم ــي وح ــده فروش ــاي عم ــداد كارگاهه ــتايي   ، تع ــاري روس ــداد )7-6(ك ، تع

، اقامتگـاه عمـومي نقـاط       )7-7(الهـاي شخصـي وخـانگي روسـتايي         فروشـي و تعميـر كا      خرده
د كـه امكـان     كـر البته بايد توجـه      ).7-9(و كارگاههاي صرف غذا و نوشيدني       ) 7-8(ي  يروستا

 بـراي مثـال در بررسـي وضـعيت شـاخص            .ا حذف متغيرهـا وجـود دارد      يجايگزيني، افزايش و  
 .اند ي شده شاخص بررس9 شاخص از 7  رفاهي تنها –خدمات اجتماعي 
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   ۵۶ شماره - اقتصادكشاورزي و توسعه 

 ۱۱۶

 ميانگين و انحراف معيار . 2

 براي هـر يـك از شاخصـها، ميـانگين و     ، 2 و 1 رابطه هاي  با استفاده از ،دراين مرحله 
 .ده استش درج  پيوست1نتايج در جدول مي شود كه محاسبه سپس انحراف معيار 

)1 (     
N
X

M i∑=                 ) 2 (          ( )
N

xX
S i

N
i∑ −

= =

2
1 

 تشكيل جدول وضعيت شاخصها. 3

SM رابطـه     شاخصـها براسـاس     از يكهروضعيت  
4
1

SM و   +
4
1

محاسـبه   )3رابطـه    (−
و ثر ؤدروضعيت مثبت، شاخص در توسـعه اسـتان مـ    .  آمده است  1نتايج آن در جدول     كه   شده

نشـاندهنده  نيـز   وضـعيت خنثـي     .  استان در آن شاخص با مشكل مواجه اسـت         ،دروضعيت منفي 
 .باشد آن استان مي يقب ماندگعتأثير بودن آن شاخص در توسعه يا  بي

 راهنماي تعيين وضعيت شاخصهاي استانهاي كل كشور .1جدول 
 عوامل مثبت خنثي منفي

7/725560 8/1045692-7/725560 8/1045692 1-1 
9/136893 1/202365- 9/136893 1/202365 2-1 

3/23 65/25 –3/23 65/25 3-1 
16/86 6/89-16/86 6/89 4-1 
41/10 85/13-41/10 85/13 5-1 

 
01 

 شاخصهاي جمعيتي 

3/57 66/60-3/57 66/60 1-2 
4/55 6/56-4/55 6/56 2-2 
4/43 62/44-4/43 62/44 3-2 
1/27 9/28-1/27 9/28 4-2 

55 59/56-55 59/56 5-2 
85/43 39/45-85/43 39/45 6-2 

9/108 1/220-9/108 1/220 7-2 
9/64 7/117-9/64 7/117 8-2 

7/1572 1/2185-7/1572 1/2185 9-2 
1/4563 9/6859-1/4563 9/6859 10-2 

3/540 1/779-3/540 1/779 11-2 
4/2670 2/4065-4/2670 2/4065 12-2 

 
 
 
 
02 

 كانات آموزش ما
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  ...   بررسي شاخصهاي       

 ۱۱۷

3/159 1/231-3/159 1/231 13-2 
44/3 64/5-44/3 64/5 14-2 
4/8 3/14-4/8 3/14 15-2 
6/23 2/34-6/23 2/34 16-2 

5/1189 5/1911-5/1189 5/1911 17-2 
8/51 2/88-8/51 2/88 18-2 
3/35 27/60-3/35 27/60 19-2 
5/386 9/561-5/386 9/561 20-2 

 

5/365 9/719-5/365 9/719 1-3 
4/77 6/107-4/77 6/107 2-3 
4/99 8/130-4/99 8/130 3-3 
8/514 4/729-8/514 4/729 4-3 
9/173 7/252-9/173 7/252 5-3 

50 75/69-50 75/69 6-3 
28 7/43-28 7/43 7-3 

9/177 275-9/177 275 8-3 
3/249 7/353-3/249 7/353 9-3 
9/855 9/1190-9/855 9/1190 10-3 

3/61 7/91-3/61 7/91 11-3 

03 
 –مكانات بهداشتي ا

 درماني

8/2005 6/2889-8/2005 6/2889 1-4 
4/318 8/556-4/318 8/556 2-4 
6/2932 6/4268-6/2932 6/4268 3-4 
1/1497 7/2013-1/1497 7/2013 4-4 

04 
-سيساتي أنات تاامك

 زيربنايي 

3/1174 5/1701-3/1174 5/1701 1-5 
58 82-58 82 2-5 

8/84 8/138-8/84 8/138 3-5 
7/310 2/621-7/310 2/621 4-5 

98/94 32/131-98/94 32/131 5-5 
6/8 6-11-6/8 6/11 6-5 

 
 

 امكانات سياسي 05
  اداري –

1/1865 1/2701-1/1865 1/2701 1-6 
4/940 4/1406-4/940 4/1406 2-6 
9/1442 1/2074-9/1442 1/2074 3-6 
8/1226 2/1785-8/1226 2/1785 4-6 

9/383 3/623-9/383 3/623 5-6 
3/206 7/306-3/206 7/306 6-6

 
06 

 –امكانات ارتباطي 
 اطالع رساني
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   ۵۶ شماره - اقتصادكشاورزي و توسعه 

 ۱۱۸

8/160 219-8/160 219 7-6 
9/1292 5/1792-9/1292 5/1792 8-6 

7/906 7/1295-7/906 7/1295 9-6 
46 6/63-46 6/63 10-6 

1645 8/2311-1645 8/2311 11-6 
9/1520 9/2104-9/1520 9/2104 12-6 

 

7/38 7/52-7/38 7/52 1-7 
4/31 46-4/31 46 2-7 

23/17 2/28-23/17 2/28 3-7 
6/20 2/31-6/20 2/31 4-7 

1/737643 1/1059046-1/737643 1/1059046 5-7 
5/136 6/238-5/136 6/238 6-7 

6164 6/9508-6164 6/9508 7-7 
9/21 3/38-9/21 3/38 8-7 
6/249 8/806-6/249 8/806 9-7 

 
 
07 

 –ت اجتماعي خدما
 رفاهي

 يافته هاي تحقيق: ذمأخ   

 ا و رتبه بندي استانهاهارزيابي شاخصها در استانها و محاسبه امتياز.4

نشان داده شده و داراي دو +  وضعيت مثبت هر شاخص با عالمت  پيوست2در جدول 
ا ب، وضعيت منفي داردو يك امتيازگرديده  مشخص 0، وضعيت خنثي با عالمت  استامتياز

ا، استانها به نسبت ميزان هپس از محاسبه امتياز. فاقد امتياز استه شده و نمايش داد –عالمت 
 ). 1383ي، يتقوا(اند  شده  رتبه بندي،تأثير هر كدام از فاكتورها

 
  بندي مناطق روستايي استانهاي كشور طبقه

ــراي  ــديب ــرات  طبقــه بن ــة تغيي ــدا دامن ــ امتياز(R) اســتانها، ابت ــول  ه ــا اســتفاده از فرم ا ب
1XXR N  براسـاس فرمـول   .شـود   مـي دست آوردهه ب) 4فرمول  (=−

K
Ra ، )5فرمـول  ( =

 ،ي منـاطق روسـتايي اسـتانها      ،و در نتيجـه   ) 28-26،  1378افشين نيا،   (فاصله بين طبقات محاسبه     
نقشـة زيـر نيـز    . بنـدي مـي گـردد    طبقـه ) 2جـدول  ( گـروه    5 دريـافتگي    كشور از لحاظ توسـعه    

 .نشاندهنده اين طبقه بندي است
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 يافتگي بندي مناطق روستايي استانها از لحاظ توسعه طبقه. 2جدول 

 درصد تعداد نام استانها درجه توسعه فاصله طبقات گروه

 بسيار محروم 4/30-8 اول
 و بختياري،يزد،كهگيلويه ،چهارمحالاردبيل،مركزي

 مد،بوشهر،ايالم،زنجان،قم، سمنانو بويراح
10 46/38 

 23/19 5 كرمانشاه،لرستان،همدان،كردستان،هرمزگان محروم 8/52-4/30 دوم

 2/75-8/52 سوم
 متوسط

 85/3 1 سيستان و بلوچستان)كمتر توسعه يافته(

 يافته توسعه 6/97-2/75 چهارم
زستان،كرمان،آذربايجان غربي، تهران،گيالن،خو

 اصفهان
6 08/23 

 38/15 4 مازندران،خراسان، فارس، آذربايجان شرقي بسيار توسعه يافته 120-6/97 پنجم

 هاي تحقيق يافته: مأخذ
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 ۱۲۰

 تجزيه و تحليل 
 بررسي شاخصها در مناطق روستايي كشور . 1

  مورد 5 شامل ي جمعيتيشاخصها. 1. 1

 نفـر بيشـترين و اسـتان قـم بـا            2622134ستان خراسـان بـا      ا): 1-1(شاخص كل جمعيت    
 استان خراسان،   7اين شاخص به ترتيب در    .  نفر كمترين سهم جمعيت روستايي را دارند       75269

مازندران، تهران، فارس، خوزستان، آذربايجان شـرقي، گـيالن و آذربايجـان غربـي در شـرايط          
 . مطلوب قرار دارد

 خانوار بيشـترين    546766ق روستايي استان خراسان با      مناط): 1-2(شاخص تعداد خانوار  
 اسـتان   8در ايـن بـاره      .  خانوار كمتـرين سـهم خـانوار روسـتايي را دارنـد            17078و استان قم با     

 . استان شرايط نامناسب دارند14 استان شرايط متوسط و 4شرايط مناسب، 
بيشـترين و   درصـد   1/35اسـتان يـزد بـا        مناطق روسـتايي  ): 1-3(شاخص جمعيت شاغل    

 اسـتان   10بـه ترتيـب     .  درصد كمترين جمعيت شاغل روستايي را دارند       7/17استان هرمزگان با    
يزد، گيالن، قم، آذربايجان شرقي، اصـفهان، سـمنان، مركـزي، خراسـان، آذربايجـان غربـي و                  

 اسـتان تهـران، مازنـدران، همـدان، چهارمحـال و بختيـاري،              6كردستان داراي شرايط خوب و      
 استان اردبيل، فارس، كرمان، لرستان، خوزستان،       12كرمانشاه داراي شرايط متوسط و      زنجان و   

 .بوشهر، سيستان و بلوچستان، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان داراي شرايط بد هستند
 درصد بيشـترين و اسـتان يـزد         2/96استان لرستان با    ): 1-4(شاخص جمعيت شاغل مرد     

اسـتان وضـعيت       12در ايـن زمينـه جمعـاً        . عيت شاغل مرد را دارنـد      درصد كمترين جم   4/70با  
 . استان وضعيت نامطلوب دارند8 استان وضعيت متوسط و 6مطلوب و 

درصـد داراي كمتـرين و اسـتان    8/3استان لرستان بـا  ): 1-5(شاخص جمعيت شاغل زن   
 اسـتان در    8ل،  در اين بـاره در كـ      . جمعيت شاغل زن هستند   بيشترين  داراي  درصد   7/29يزد با   

 .  استان در وضعيت نامناسب قرار دارند12 استان در وضعيت متوسط و 6وضعيت مناسب و 
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 ) شاخص20شامل  (يامكانات آموزش. 2. 1

 درصد بيشترين و اسـتان سيسـتان        8/68 استان اصفهان با     ):2-1(شاخص جمعيت باسواد    
 11از اين نظر مجموعـاً بـه ترتيـب     .  درصد كمترين جمعيت باسواد را دارند      8/37و بلوچستان با    

استان اصفهان، تهران، يزد، سمنان، فارس، مازندران، گيالن، بوشهر، قم، مركـزي و همـدان در         
ــاري، كرمانشــاه، كرمــان و   6وضــعيت مطلــوب و  ــالم، چهارمحــال و بختي  اســتان خراســان، اي

ــرقي در وضــعيت متوســط و   ــل، كهگي 9آذربايجــان ش ــتان، اردبي ــتان زنجــان، لرس ــه و  اس لوي
بويراحمد، خوزستان، هرمزگان، آذربايجان غربي، كردستان و سيستان و بلوچستان در وضعيت            

 . نامطلوب قرار دارند
 درصـد بيشـترين و      6/61استان آذربايجان غربي بـا      ): 2-2(شاخص جمعيت باسواد مرد     

 8 كـل،    از ايـن لحـاظ در     .  درصد كمترين جمعيت باسواد مـرد را دارنـد         8/52استان خراسان با    
  اسـتان در وضـعيت نامناسـب   11 اسـتان در وضـعيت متوسـط و    7استان در وضـعيت مناسـب و    

 .قرار دارند
 درصـد  2/47اسـتان خراسـان بـا     منـاطق روسـتايي  ): 2-3(شاخص جمعيـت باسـواد زن      
از ايـن   .  درصد كمترين جمعيت باسـواد زن را دارنـد         4/38بيشترين و استان آذربايجان غربي با       

 اســتان در وضــعيت 8 اســتان در وضــعيت متوســط و 7ان در وضــعيت خــوب و  اســت11بابــت 
 .نامطلوب جاي دارند

 درصـد داراي بيشـترين و   7/34استان ايالم بـا  ): 2-4(شاخص جمعيت در حال تحصيل  
از اين نظر   .  درصد داراي كمترين جمعيت در حال تحصيل هستند        21استان آذربايجان غربي با     

تان ايـالم، بوشـهر، كهگيلويـه و بويراحمـد، لرسـتان، مازنـدران،               اسـ  11در مجموع، بـه ترتيـب     
 اسـتان  4چهارمحال و بختياري، فارس، اصفهان، يـزد و كرمـان و تهـران در وضـعيت خـوب و           

 استان سمنان، زنجـان، خوزسـتان،       11گيالن، اردبيل، هرمزگان و همدان در وضعيت متوسط و          
ــ   ــزي، ق ــان، مرك ــاه، خراس ــرقي، كرمانش ــتان و  آذربايجــان ش ــتان و بلوچس ــتان، سيس م، كردس

 .آذربايجان غربي در وضعيت بد قرار دارند
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اسـتان آذربايجـان غربـي بـا     در ايـن بـاره    ): 2-5(شاخص جمعيت در حال تحصيل مرد       
 اسـتان در    10 درصـد كمتـرين سـهم را دارنـد و            9/45 درصد بيشـترين و اسـتان ايـالم بـا            2/61

 . استان در وضعيت نامناسب قرار دارند10 و  استان در وضعيت متوسط6وضعيت مناسب، 
 درصـد   1/54استان ايـالم بـا      در اين زمينه    ): 2-6(شاخص جمعيت در حال تحصيل زن       

 استان  10 درصد داراي كمترين سهم هستند و        8/38داراي بيشترين و استان آذربايجان غربي با        
 .ارند استان شرايط نامطلوب د10 استان شرايط متوسط و 6شرايط مطلوب، 

 مورد بيشترين واستان كهگيلويه 1075استان مازندران با  :)2-7(شاخص تعداد آمادگي 
 اسـتان   6از ايـن نظـر بـه ترتيـب در           .  مـورد كمتـرين تعـداد آمـادگي را دارنـد           7و بويراحمد با    

 استان شرايط متوسط 5مازندران، خراسان،تهران، اردبيل، اصفهان و همدان شرايط مطلوب، در       
 . استان شرايط نامطلوب برقرار است 15و در 

 نفـر  335منـاطق روسـتايي اسـتان خراسـان بـا           ): 2-8(شاخص تعداد كاركنان آمـادگي      
در اين راسـتا بـه     .  نفر كمترين تعداد كاركنان آمادگي را دارند       16بيشترين و استان هرمزگان با      

 آذربايجـان شـرقي و    استان خراسان، مازندران، اردبيل، اصـفهان، همـدان، گـيالن،      8ترتيب در   
 . استان شرايط نامناسب حاكم است9 استان شرايط متوسط و در 3فارس شرايط مناسب و در 

 مدرسه داراي بيشـترين و      5383استان خراسان با    ) : 2-9(شاخص تعداد مدارس ابتدايي     
 9 در اين زمينه بـه ترتيـب      .  مدرسه داراي كمترين تعداد مدارس ابتدايي هستند       188استان قم با    

 ، آذربايجـان شـرقي    ،استان خراسان، فارس، سيستان و بلوچستان، خوزستان، مازنـدران، كرمـان          
 اسـتان در    11 اسـتان در وضـعيت متوسـط و          6آذربايجان غربي ولرستان در وضعيت مطلوب و        

 .وضعيت نامطلوب قرار دارند
 20269اسـتان خراسـان بـا      در اين باره  ): 2-10(شاخص تعداد كاركنان مدارس ابتدايي      

 اسـتان در    9 نفر كمتـرين تعـداد را در اختيـار دارنـد و همچنـين                810نفر بيشترين و استان قم با       
 . استان در وضعيت نامطلوب قرار دارند14 استان دروضعيت متوسط و 3وضعيت مطلوب، 
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 مدرسـه بيشـترين و      2315 اسـتان خراسـان بـا        ):2-11(شاخص تعداد مدارس راهنمايي     
 اسـتان   7از اين بابت به ترتيب      . ه كمترين تعداد مدارس راهنمايي را دارند       مدرس 70استان قم با    

خراسان، مازندران، فارس، آذربايجان شرقي،تهران، گيالن و خوزستان در وضـعيت مطلـوب و      
 . استان در وضعيت نامطلوب قرار دارند10 استان در وضعيت متوسط و 9

ايـن زمينـه اسـتان مازنـدران بـا           در   ):2-12(شاخص تعداد كاركنان مـدارس راهنمـايي        
 نفـر كمتـرين تعـداد كاركنـان مـدارس راهنمـايي را در               479 نفر بيشترين و استان قم با        10967

 14 اسـتان داراي شـرايط متوسـط و          5 استان داراي شرايط مناسب و       6در اين باره    . اختيار دارند 
 .استان داراي شرايط نامناسب هستند

 682 مناطق روسـتايي اسـتان خراسـان بـا           ):2-13(شاخص تعداد مدارس متوسط نظري      
 مدرسـه كمتـرين تعـداداين مـدارس را بـه خـود اختصـاص                21مدرسه بيشترين و استان قـم بـا         

 استان خراسان، فـارس، آذربايجـان شـرقي، مازنـدران، تهـران و              6از اين نظر به ترتيب      . اند داده
سـتان در وضـعيت نـامطلوب     ا11 استان در وضـعيت متوسـط و       9كرمان در وضعيت مطلوب و      

 .اند قرارگرفته
 16مناطق روسـتايي اسـتان مازنـدران بـا          : )2-14(اي   شاخص تعداد مدارس فني و حرفه     

 استان قم، سمنان، بوشهر، آذربايجان غربـي       5اي را دارند و    مدرسه بيشترين مدارس فني و حرفه     
 اسـتان مازنـدران،   8به ترتيب   در اين راستا    . و كهگيلويه و بويراحمد فاقد اين مدارس مي باشند        

 اسـتان در    4تهران،كرمان، خراسان، گيالن، فارس، اردبيـل و خوزسـتان در شـرايط مطلـوب و                
 . استان در شرايط نامناسب قرار دارند14شرايط متوسط و 

 بـاب بيشـترين و اسـتان    44 اسـتان تهـران بـا       ):2-15(شاخص تعداد مدارس كارودانش     
. اند ب، كمترين تعداد مدارس كارودانش را به خود اختصاص داده  با 1كهگيلويه وبويراحمد با    

 استان تهران، فارس،خراسان، مازندران، گيالن و كردستان در وضعيت          6از اين حيث به ترتيب      
 . استان در شرايط نامطلوب قرار دارند16 استان در شرايط متوسط و 4مناسب و 

 باب بيشترين و استان 88فارس با استان ): 2-16(شاخص تعداد مدارس پيش دانشگاهي 
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در اين زمينه به    .  باب كمترين تعداد مدارس پيش دانشگاهي را دارند        6قم و مركزي هر يك با       
 اسـتان فـارس، كرمـان، خراسـان، تهران،آذربايجـان شـرقي، چهارمحـال و بختيـاري،                  8ترتيب  

سـتان در شـرايط      ا 14 اسـتان در شـرايط متوسـط و          4اصفهان و مازندران در شرايط مطلـوب و         
 .اند نامطلوب قرار گرفته

 در اين بـاره اسـتان       ):2-17(شاخص تعداد كاركنان مدارس متوسطه و پيش دانشگاهي         
 6 نفـر كمتـرين تعـداد را در اختيـار دارنـد و               223 نفر بيشترين و استان قم بـا         6111مازندران با   

 . استان در حد نامناسبند16استان در حد قابل قبول و 
 نفـر داراي  295 مناطق روستايي استان فارس با  ):2-18(اد كاركنان ادارات    شاخص تعد 

 اسـتان فـارس، خراسـان،       7همچنـين بـه ترتيـب       . بيشترين و اسـتان سـمنان نيـز فاقـد كارمندنـد           
مازندران، تهران، خوزستان، آذربايجـان غربـي، آذربايجـان شـرقي از ايـن لحـاظ در وضـعيت                   

 .  استان در وضعيت نامناسب جاي دارند13و  استان در وضعيت متوسط 6مناسب و 
 مناطق روستايي استان فـارس      ):2-19(شاخص تعداد كاركنان كيفيت بخشي و نظارتي        

 استان وضـعيت مثبـت و       6 نفر كمترين تعداد را دارند و در         7 نفر بيشترين و استان يزد با        206با  
 . استان وضعيت منفي حاكم است14 استان وضعيت خنثي و در 6در 

 از ايـن    ):2-20(شاخص تعداد روستاهاي تحت پوشش سازمان نهضـت سـواد آمـوزي             
 روسـتا كمتـرين تعـداد روسـتاهاي         3 روستا بيشترين و استان قم بـا         1572بابت استان خراسان با     

 استان در وضعيت متوسـط و       8 استان نيز در وضعيت خوب و        8. تحت پوشش را دارا مي باشند     
 .  دارند استان در وضعيت بد قرار10
 
 ) شاخص11شامل  (ي درمان-يامكانات بهداشت. 3. 1

 حمـام بيشـترين و اسـتان        3114مناطق روستايي استان خراسان بـا       ): 3-1(شاخص حمام   
 5 استان در وضـعيت مناسـب و         6. اند  حمام كمترين تعداد را به خود اختصاص داده        3بوشهر با   

شــاه، گــيالن، چهارمحــال و بختيــاري،  اســتان لرســتان، كرمان15اســتان در وضــعيت متوســط و 
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آذربايجان غربي، كردستان، اردبيل، قم، خوزستان، سيسـتان و بلوچسـتان، سـمنان، هرمزگـان،               
 .ايالم، كهگيلويه و بويراحمد و بوشهر در وضعيت نامناسب قرار دارند

 مركز بيشـترين واسـتان   262 استان مازندران با ):3-2(شاخص مراكز بهداشتي ـ درماني  
 اسـتان داراي وضـعيت مطلـوب    8.  مركزكمترين تعداد مركزبهداشتي ـ درماني را دارند 8 با قم
 اســتان كردستان،كرمانشــاه، چهارمحــال و بختيــاري،  12 اســتان داراي وضــعيت متوســط و 6و

لرستان، اردبيل،زنجان،كهگيلويه و بويراحمد، يزد، بوشهر، ايالم، سمنان و قـم داراي وضـعيت              
 .نامطلوبند

 بـاب   11 بـاب بيشـترين و اسـتان قـم بـا             271 استان خراسان با     ):3-3(داروخانه  شاخص  
 اسـتان در    5 استان در وضعيت مثبـت و        7. اند كمترين تعداد داروخانه را به خود اختصاص داده       

 اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان، هرمزگـان، مركـزي، يـزد، زنجـان، بوشـهر،                  11وضعيت خنثي و    
 .ويراحمد، سمنان و قم در وضعيت منفي قرار دارنداردبيل، ايالم، كهگيلويه و ب

 دستگاه بيشترين و استان قـم       1799 استان خراسان با     ):3-4(شاخص خانه بهداشت فعال     
 اسـتان در وضـعيت   7در مجمـوع   .  دستگاه كمترين تعداد خانه بهداشت را دارا مي باشـند          57با  

، هرمزگـان، زنجـان، مركـزي،        اسـتان اردبيـل    11 اسـتان در وضـعيت قابـل قبـول و            8مناسب و   
كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، يـزد، بوشـهر، ايـالم، سـمنان و قـم در وضـعيت                    

 .نامناسب قرار دارند
 نفـر   22 نفـر بيشـترين و اسـتان سـمنان بـا             348استان اصفهان با    ): 3-5(شاخص پزشك   

 8تان دروضـعيت مطلـوب و       اسـ  7  مجموعاً. اند كمترين تعداد پزشك را به خود اختصاص داده       
 استان لرستان، يزد، چهارمحال و بختيـاري، هرمزگـان، زنجـان،     11استان در وضعيت متوسط و      

 .بوشهر، اردبيل، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد، قم و سمنان در وضعيت نامطلوب قرار دارند
 نفـر   7  نفر بيشترين واستان سـمنان بـا       158 استان خراسان با     ):3-6(شاخص دندانپزشك   
 استان  3 استان دروضعيت مناسب و      10درمجموع  . دارا مي باشند  را  كمترين تعداد دندانپزشك    

 استان زنجان، لرسـتان، سيسـتان وبلوچسـتان، كردسـتان، چهارمحـال و              13دروضعيت متوسط و  
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بختياري، اردبيل، يزد، بوشهر،كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، هرمزگان، قم و سمنان دروضـعيت             
 .اند ب قرارگرفتهنامناس

 نفــر داراي 127 اســتان مازنــدران بــا ):3-7(شــاخص دندانپزشــك تجربــي و دندانســاز 
 اسـتان در    8.  نفر داراي كمترين تعداد دندانپزشـك تجربـي هسـتند          3بيشترين و استان سمنان با      

 استان اصفهان، اردبيـل، يـزد، كرمانشـاه،         15 استان در وضعيت قابل قبول و        3وضعيت خوب و    
ان، لرستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، قم، هرمزگان، بوشـهر،             زنج

 .كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و سمنان در وضعيت بد قرار دارند
 نفـر بيشـترين و اسـتان        911 اسـتان خراسـان بـا        ):3-8(شاخص بهيار و ماماي روسـتايي       

 اسـتان   4 استان در وضـعيت مناسـب و         8. تيار دارند  نفر كمترين بهيار و ماما را در اخ        6سمنان با   
 اســتان خوزســتان، اصــفهان، زنجــان، اردبيــل، مركــزي، كردســتان، 14در وضــعيت متوســط و 

چهارمحال و بختياري، بوشهر، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، يـزد، ايـالم، قـم و سـمنان در                  
 .وضعيت نامناسب قرار دارند

 نفر بيشترين و استان سمنان بـا        819 آذربايجان شرقي با     استان): 3-9(شاخص بهداشتيار   
 اسـتان   8 اسـتان داراي شـرايط مطلـوب و          7.  نفر كمترين تعداد بهداشتيار را در اختيار دارند        16

 استان اردبيل،لرستان، كردسـتان، بوشـهر، كهگيلويـه و بويراحمـد،            11داراي شرايط متوسط و     
 .، قم و سمنان داراي شرايط نامطلوب مي باشندچهارمحال و بختياري، يزد، زنجان، ايالم

 101 نفر بيشترين و استان قم بـا      2911استان مازندران با    ): 1382(بهورز )3-10(شاخص  
 اسـتان وضـعيت قابـل       7 استان وضعيت خوب و در       8در  . نفر كمترين بهورز را در اختيار دارند      

مـد، مركـزي، زنجان،چهارمحـال و        استان اردبيل، هرمزگان، كهگيلويه و بويراح      11قبول و در    
 .بختياري، يزد، بوشهر، ايالم، سمنان و قم وضعيت بد حاكم است

 نفر كمترين   9 نفر و استان سمنان با       253 استان خوزستان با     ):3-11(شاخص دامپزشك   
 اســتان در 5 اسـتان در وضــعيت مطلـوب و   7در مجمــوع . تعـداد دامپزشـك را دارا مــي باشـند   

اسـتان آذربايجـان غربـي، زنجـان، كردسـتان، چهارمحـال و بختيـاري،                14وضعيت متوسـط و     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...   بررسي شاخصهاي       

 ۱۲۷

سيستان و بلوچستان، هرمزگان، همدان، بوشهر، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، يزد، قم،             
 .سمنان در وضعيت بد به سر مي برند

 ) شاخص4شامل  (ي زيربناي-يامكانات تأسيسات. 4. 1

 349 واحد بيشترين و استان قم با 7584راسان با استان خ): 4-1(شاخص واحد مسكوني 
 اسـتان  6 استان در شـرايط مطلـوب و   8. واحد كمترين تعداد واحد مسكوني را در اختيار دارند     

 استان كردسـتان، كهگيلويـه و بويراحمـد، اردبيـل، مركـزي، همـدان،               12در شرايط متوسط و     
ــمنا     ــهر، س ــالم، بوش ــاري، اي ــال و بختي ــزد، چهارمح ــان، ي ــامطلوب زنج ــرايط ن ــم در ش  ن و ق

 .اند  قرار گرفته
 روسـتا بيشـترين و      2478 اسـتان كرمـان بـا        ):4-2(شاخص آب لوله كشي تصفيه شـده        

بـه  . منـد از آب تصـفيه شـده را در بـر دارنـد               روستا كمترين تعداد روستاي بهره     59استان قم با    
سـتان چهارمحـال و    ا14 اسـتان در وضـعيت متوسـط و        5 استان در وضعيت مناسـب و        6ترتيب  

بختياري، تهران، همدان، لرستان، سيستان و بلوچستان، يزد، گيالن، هرمزگان، سـمنان، زنجـان،      
 .ايالم، اردبيل، مركزي، مازندران و قم در وضعيت نامناسب قرار دارند

 11370 اسـتان خراسـان بـا        ):1382(طـول شـبكه توزيـع آب روسـتايي          ) 4-3(شاخص  
 8.  باشـند  ي كيلومتركمترين طول شبكه توزيع آب را دارا مـ         542قم با   كيلومتر بيشترين واستان    

 اسـتان كرمانشـاه، مركـزي، يـزد،      14 اسـتان درشـرايط متوسـط و       4استان در شـرايط مطلـوب و      
ــد،       ــه و بويراحمـ ــال و بختياري،كهگيلويـ ــهر، چهارمحـ ــل، بوشـ ــفهان، اردبيـ ــتان، اصـ لرسـ

 . اند وب واقع شدهزنجان،كردستان، ايالم، سمنان و قم در شرايط نامطل
 4636 در اين باره استان خراسان با        ):1382(تعداد روستاهاي داراي برق     ) 4-4(شاخص

 اسـتان داراي شـرايط      10.  روسـتا كمتـرين تعـداد را دارنـد         145روستا بيشترين و اسـتان قـم بـا          
 اســتان آذربايجــان شـرقي، هرمزگــان، اردبيــل،  13 اســتان داراي شــرايط متوسـط و 3مطلـوب و 

لويه و بويراحمد، مركزي، همدان، يزد، زنجـان، چهارمحـال و بختيـاري، بوشـهر، ايـالم،                 كهگي
 . سمنان و قم داراي شرايط نامطلوب هستند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   ۵۶ شماره - اقتصادكشاورزي و توسعه 

 ۱۲۸

 ) شاخص6شامل  (ي ادار-يامكانات سياس. 5. 1

 شـوراي اسـالمي     4656اسـتان خراسـان بـا       ): 5-1(شاخص شـوراي اسـالمي روسـتايي        
 اسـتان   9اسـالمي كمتـرين را در اختيـار دارنـد و مجموعـاً               شـوراي    56بيشترين و استان يزد بـا       

خراسان، مازندران، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، فارس، لرستان، خوزستان، كرمانشاه و           
اسـتان در وضـعيت نـامطلوب       12 استان دروضـعيت متوسـط و      5كردستان در وضعيت مطلوب و    

 . اند قرارگرفته
 مركـز بيشـترين و اسـتان        201تان خراسان با     اس ):5-2(شاخص مركز خدمات روستايي     

 اسـتان خراسـان،     9در  . انـد   مركز كمترين سهم اين شاخص را بـه خـود اختصـاص داده             6قم با   
كرمان، خوزستان، فارس، تهران، آذربايجان غربي، مازندران، گيالن و اصفهان شرايط مناسـب             

 . استان شرايط نامناسب است10 استان شرايط متوسط و در 7و در 
 پاسـگاه بيشـترين و اسـتان        446 استان خراسان با     ):5-3(شاخص پاسگاه نيروي انتظامي     

 اسـتان خراسـان، آذربايجـان       7دركـل .  پاسگاه كمترين تعداد پاسگاه را دارا مي باشـند         8يزد با   
 اسـتان  4غربي، سيستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، كرمان و كردستان در شرايط مطلوب و       

 .اند  استان در شرايط نامطلوب قرار گرفته15ط ودر شرايط متوس
 پايگـاه بيشـترين و اسـتان        2028استان مازندران با    ): 5-4(شاخص پايگاه مقاومت بسيج     

 اسـتان مازنـدران، خراسـان، فـارس،         5.  پايگاه كمترين تعداد پايگاه رادراختيار دارنـد       26يزد با   
 اســتان 12روضــعيت متوســط و اســتان د9آذربايجــان شــرقي و گــيالن دروضــعيت مناســب و 

 . اند دروضعيت نامناسب قرارگرفته
 شركت بيشترين 324 استان خراسان با ):1382(شركت تعاوني روستايي ) 5-5(شاخص 

اسـتانهاي خراسـان،    . انـد   شـركت كمتـرين تعـداد را بـه خـود اختصـاص داده              11و استان قم با     
ان، آذربايجـان غربـي، سيسـتان و        مازندران، آذربايجان شرقي، فـارس، گـيالن، اصـفهان، كرمـ          

 استان در   10 استان در وضعيت متوسط و       5در وضعيت مطلوب،  )  استان 10(بلوچستان و لرستان    
 .وضعيت نامناسب جاي دارند
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 اتحاديـه   25 اسـتان خراسـان بـا        ):1382(هاي تعـاوني روسـتايي       اتحاديه) 5-6(شاخص  
 اسـتان خراسـان،     9به ترتيب   . در اختيار دارند   اتحاديه كمترين تعداد را      1بيشترين و استان قم با      

مازندران، اصفهان، فارس، گيالن، خوزستان، آذربايجان شرقي، آذربايجـان غربـي و تهـران بـا                
 . استان با شرايط نامطلوب مواجهند14 استان با شرايط متوسط و 3شرايط مطلوب و 

 )شاخص12مشتمل بر  (يرسان  اطالع-يامكانات ارتباط. 6 .1

 7437 از ايـن نظـر اسـتان خراسـان بـا            ):6-1(پوشش امـواج متوسـط راديـويي        شاخص  
اين شـاخص  . آيند  روستا كمترين به شمار مي334روستاي تحت پوشش بيشترين و استان قم با       

 استان خراسان، كرمان، سيستان و بلوچستان، مازندران، خوزستان، فارس، آذربايجان غربي      8در
 اسـتان در شـرايط      13 استان در شرايط متوسط ودر     5طلوب ودر و آذربايجان شرقي در شرايط م     

 .نامطلوب قرار دارد
 3822در اين زمينـه اسـتان مازنـدران بـا           ): 6-2(ام راديويي   . شاخص پوشش امواج اف   

 روسـتا كمتـرين پوشـش را        1روستاي تحت پوشش بيشترين و استان كهگيلويه و بويراحمد بـا            
 مازندران، كرمـان، خراسـان، آذربايجـان غربـي، گـيالن،             استان 9دارند و در مجموع به ترتيب       

 اسـتان در    3خوزستان، آذربايجان شرقي، سيستان و بلوچستان و تهـران در وضـعيت مطلـوب و                
 .  استان در وضعيت نامطلوب قرار دارند14وضعيت متوسط و 

 روستاي 5829استان خراسان با در اين باره  ): 6-3(شاخص پوشش شبكه اول تلويزيون      
 چـون   اسـتانهايي  روسـتا كمتـرين پوشـش را دارنـد و            329تحت پوشش بيشترين و استان قم با        

خراسان، مازندران، كرمان، فارس، خوزستان، آذربايجان غربي، سيستان و بلوچسـتان، گـيالن،             
 13 استان در شـرايط متوسـط و   3در شرايط مناسب و    )  استان 10(آذربايجان شرقي و كرمانشاه     

 .اند  نامناسب قرار گرفتهاستان در شرايط
 روسـتاي تحـت     5187اسـتان خراسـان بـا       ): 6-4(شاخص پوشش شبكه دوم تلويزيـون       

.  روستا كمترين پوشش شبكه دوم تلويزيون را دارا مي باشند327پوشش بيشترين و استان قم با 
 . استان در وضعيت بد قرار دارند13 استان در وضعيت متوسط و 4 استان در وضعيت خوب و 9

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   ۵۶ شماره - اقتصادكشاورزي و توسعه 

 ۱۳۰

 روسـتاي تحـت   2027 استان خوزسـتان بـا   ):6-5(شاخص پوشش شبكه سوم تلويزيون     
 اسـتان   6.  روستا كمترين پوشـش را دارنـد       35پوشش بيشترين و استان چهارمحال و بختياري با         

 .برند  استان در شرايط نامطلوب به سر مي14 استان در شرايط متوسط و 6در شرايط مطلوب،
 1048 از اين لحاظ اسـتان خراسـان بـا           ):1382(وستايي  صندوق پستي ر  ) 6-6(شاخص  

 صـندوق كمتـرين تعـداد را دارنـد و اسـتانهايي چـون       56صندوق بيشترين و استان خوزستان با  
 4در وضـعيت مناسـب،    )  اسـتان  7(خراسان، مازندران، همدان، تهران، يـزد، اصـفهان و گـيالن            

 .رار دارند استان در وضعيت نامناسب ق15استان در وضعيت متوسط و
 دفتر بيشترين   604 استان خراسان با     يمناطق روستاي ): 6-7(شاخص دفتر پست روستايي     

 اسـتان خراسـان،    8در مجمـوع    .  دفتر كمترين دفتـر پسـت را در اختيـار دارنـد            32و استان قم با     
 6اصفهان، آذربايجان شرقي، كرمانشاه، مازندران، فارس، گيالن، بوشهر دروضعيت مطلوب و            

 .اند  استان در وضعيت نامطلوب قرار گرفته12 در وضعيت متوسط و استان
 در اين زمينه استان خراسان      ):1382( ارتباط تلفني    ينقاط روستايي دارا  ) 6-8(شاخص  

.  نقطه روستايي كمترين تعـداد را دارا هسـتند  223 نقطه روستايي بيشترين و استان قم با  4294با  
ان، آذربايجــــان شــــرقي،آذربايجان غربــــي،  اســــتان خراســــان، مازنــــدر10بــــه ترتيــــب

 اســتان 4فارس،كرمان،خوزســتان، سيســتان و بلوچســتان، گــيالن وتهــران درشــرايط مطلــوب و
 . استان درشرايط نامطلوب قرار دارند12درشرايط متوسط و

 3363 از ايـن نظـر اسـتان خراسـان بـا       ):6-9(شاخص دسترسي به وسيله نقليه در آبادي        
 اسـتان  9در ايـن شـاخص   .  را دارنـد ي روستا كمترين دسترسـ 151ان قم با   روستا بيشترين و است   

خراسان، مازندران، آذربايجان شرقي، كرمانشاه، كردستان، آذربايجان غربي، خوزستان، فارس          
 استان دروضعيت   12 استان دروضعيت متوسط و      5و سيستان و بلوچستان دروضعيت مطلوب و        

 .نامطلوب قرار دارند
 روستا بيشـترين و  189استان خراسان با ): 6-10(ه نشريات در آبادي شاخص دسترسي ب 

ايـن شـاخص بـه    .  روستا كمترين دسترسي را به نشريات دارند1استان كهگيلويه و بويراحمد با  
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ترتيب در استانهايي چون خراسان، تهران، اصفهان، مازندران، خوزستان، فارس، گيالن، كرمان 
 اسـتان داراي  15 استان داراي شرايط متوسط و در     2 مناسب و در     داراي شرايط )  استان 9(و يزد   

 .شرايط نامناسب است
در اين مـورد اسـتان خراسـان        ): 1382(طول راههاي آسفالته روستايي     ) 6-11(شاخص  

.  كمترين طول را دارا مي باشندكيلومتر 491راه آسفالته بيشترين و استان قم با كيلومتر  5735با  
 اســتان سيســتان و بلوچســتان، 13 اســتان در وضــعيت متوســط، 5خــوب،  اســتان در وضــعيت 8

آذربايجان غربي، اردبيل، سمنان، همدان، زنجان، چهارمحـال و بختيـاري، بوشـهر، كرمانشـاه،               
 . كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و قم در وضعيت بد قرار دارند

ــا اســتان م): 1382(طــول راههــاي شوســه روســتايي ) 6-12(شــاخص   4209ازنــدران ب
.  كمتـرين طـول رادر اختياردارنـد       كيلومتر 112راه شوسه بيشترين و استان هرمزگان با         كيلومتر

استان كرمـان، مركـزي،     11 استان درشرايط متوسط و    3استان در شرايط مطلوب و    12درمجموع
 اصفهان، ايالم، كهگيلويـه و بويراحمـد، چهارمحـال و بختيـاري، بوشـهر، قـم، سـمنان، يـزد و                    

 .هرمزگان در شرايط نامطلوب جاي دارند

  ي رفاه-يامكانات اجتماع. 7. 1

 در ايـن زمينـه اسـتان        ):1382(مجتمعهاي خدمات اجتمـاعي روسـتايي       ) 7-1(شاخص   
دركـل  .  مجتمع كمترين تعداد را دارا مي باشـند     4 مجتمع بيشترين و استان قم با        114خراسان با   

صـفهان، كرمـان، گـيالن و آذربايجـان شـرقي در شـرايط               استان خراسان، فارس، مازندران، ا     7
 . اند استان درشرايط نامطلوب قرار گرفته 15استان در شرايط متوسط و 4مطلوب و

خـــدمات 114 اســـتان خراســـان بـــا ):1382(خـــدمات مهـــدكودك ) 7-2(شـــاخص 
مهدكودك بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است و استان خوزستان فاقد ايـن خـدمات                 

ــي ــدم ــب  .  باش ــه ترتي ــان    8دركــل ب ــدران، آذربايج ــارس، اصــفهان، مازن ــان، ف ــتان خراس  اس
 اسـتان دروضـعيت متوسـط      7شرقي،گيالن،كرمانشاه وآذربايجان غربي دروضـعيت مطلـوب و         

 .  استان دروضعيت نامطلوب قرار دارند11و
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): 1382(سرپرسـت و نيازمنـد       تعداد واحدهاي حمايت از خانوارهاي بي     ) 7-3(شاخص  
 واحد بيشترين سهم را در اين زمينه داراست و استان ايـالم و فـارس فاقـد                  80استان مازندران با    
ايـن شـاخص بـه ترتيـب در اسـتانهايي چـون مازنـدران، اصـفهان، گـيالن،                   . اين گونه خدماتند  

شرايط )  استان 8(آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، خوزستان، سيستان و بلوچستان و لرستان           
 . استان شرايط نامناسب دارد14 استان شرايط متوسط و در 4 در مناسب و

اسـتان  ): 1382(تعداد واحدهاي ارائه دهندة برنامـه جوانـان و نوجوانـان        ) 7-4(شاخص  
 واحد بيشترين تعداد واحدها را در اختيار دارد و اسـتان خوزسـتان فاقـد ايـن گونـه                    83فارس با 

ن، مازنــدران، اصــفهان، هرمزگان،كرمــان،  اســتان فارس،خراســا10در مجمــوع . واحدهاســت
 استان در وضعيت متوسط و      3گيالن،كرمانشاه، آذربايجان غربي ولرستان در وضعيت خوب و         

 .  استان دروضعيت بد قرار دارند13
شـده    بيمـه  2698273اسـتان خراسـان بـا       ):1382(شـدگان روسـتايي      بيمه) 7-5(شاخص  

 10. مترين تعداد نفرات بيمه شده را در اختيـار دارنـد       بيمه شده ك   57430بيشترين و استان قم با      
استان خراسان، مازندران، فارس، تهران،آذربايجان شرقي، خوزستان، آذربايجان غربي، گيالن،          

 اسـتان در    13 اسـتان در شـرايط متوسـط و        3كرمان و سيستان و بلوچستان در شرايط مطلـوب و         
 . شرايط نامطلوبند
 ):1381(كـاري روسـتايي    العمـل  مده فروشـي و حـق     تعدادكارگاههاي ع ) 7-6(شاخص

 كارگـاه كمتـرين   5 كارگاه بيشـترين واسـتان كهگيلويـه وبويراحمـد بـا             729استان مازندران با    
اين شـاخص دراسـتانهايي چـون مازنـدران، اصـفهان،تهران، گـيالن،             . تعدادكارگاه ها را دارند   

 اسـتان دروضـعيت   5اسـب ودر  دروضـعيت من )  استان7(خراسان، آذربايجان شرقي وخوزستان  
 . استان در وضعيت نامناسب قرار دارد14متوسط ودر 
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تعــداد خــرده فروشــي وتعميركاالهــاي شخصــي و خــانگي روســتايي   ) 7-7(شــاخص
 خـرده فروشـي     613 خرده فروشي بيشـترين و اسـتان قـم بـا             25225 استان مازندران با     ):1381(

 چـون مازنـدران، خراسـان، تهـران،گيالن، و          اسـتانهايي . كمترين تعداد خرده فروشي را دارنـد      
 15 استان درشرايط متوسط و4 مطلوب ودرشرايط)  استان7(فارس آذربايجان شرقي و اصفهان     

 . اند درشرايط نامطلوب قرارگرفته استان
 

 اي  بررسي وضعيت شاخصهاي توسعه به تفكيك خوشه. 2

عه بـه تفكيـك    نشـان مـي دهـددر مقايسـه وضـعيت شاخصـهاي توسـ              3چنانكه جـدول    
 2/28( شـاخص مثبـت   66 بـا  امكانـات اجتمـاعي ـ رفـاهي    اي، در تمامي اسـتانها خوشـة    خوشه

 53( شـاخص منفـي      124و  )  درصـد  4/18(شـاخص خنثـي     44،  )درصد شاخصهاي اين خوشـه    
 .گيرد ريزي قرار مي در بدترين وضعيت قرار دارد و لذا در اولويت اول برنامه) درصد

 27 ،) درصد شاخصهاي اين خوشه    6/34( شاخص مثبت    45با   و اما شاخصهاي جمعيتي   
در بهترين وضعيت قرار دارند     )  درصد 6/44( شاخص منفي    58و  )  درصد 8/20(شاخص خنثي   

 تواننــد در اولويــت آخــر   و ارتقــاي شــاخص مــييريــز و لــذا از نظــر تــأمين امكانــات و برنامــه
 . قرار گيرند

، ) درصـد شـاخص منفـي   5/52بـا  (رساني  العدر اين راستا خوشه امكانات ارتباطي ـ اط 
، ) درصـد 6/49بـا  (، امكانات بهداشتي ـ درماني  ) درصد9/51با (امكانات تأسيساتي ـ زير بنايي  

)  درصد شـاخص منفـي  4/74با (و امكانات سياسي ـ اداري  )  درصد7/48با (امكانات آموزشي 
 .در اولويتهاي دوم تا ششم قرار دارند
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  سطح توسعه 5وضعيت شاخصهاي توسعه به تفكيك بررسي . 3

 آمـده   4 گروه توسعه درجـدول      5يافتگي مناطق روستايي به تفكيك       شاخصهاي توسعه 
يافتـه تـا بسـيار      گروه شاخصـها در بـين اسـتانهاي بسـيار توسـعه          7در اين جدول وضعيت     . است

 . شود محروم مالحظه مي
 ) ن، خراسان، فارس، آذربايجان شرقيمازندرا(يافته  استانهاي بسيار توسعه. 1. 3

 درصد اسـتانهاي مـورد مطالعـه را در          38/15يافته   مناطق روستايي استانهاي بسيار توسعه    
 شاخص 36در وضعيت مثبت و )  درصد5/76( شاخص اين استانها 205به طوركلي   . گيرد برمي

در . ر دارد در وضعيت منفي قـرا    )  درصد 1/10( شاخص   27در وضعيت خنثي و     )  درصد 3/13(
بهترين وضعيت مربوط به خوشـه امكانـات ارتبـاطي ـ     ، هاي اين گروه با يكديگر مقايسه خوشه

 درصد شاخصهاست و بعد     6/89 شاخص مثبت يا     43رساني است كه در اين زمينه داراي         اطالع
از آن به ترتيب امكانات سياسي ـ اداري، بهداشـتي ـ درمـاني، اجتمـاعي ـ رفـاهي، تأسيسـاتي ـ          

البتـه  . بدترين وضعيت نيز مربوط به شاخصهاي جمعيتـي اسـت       . يربنايي و آموزشي قرار دارند    ز
 . درصد موارد در وضعيت منفي قرار دارد25در اين گروه فقط 

 ) تهران، گيالن، خوزستان، كرمان، آذربايجان غربي و اصفهان(يافته  استانهاي توسعه. 2. 3

 217درصد اسـتانها را شـامل مـي شـود، داراي         08/23 استان، كه    6مناطق روستايي اين    
 9/20( شـاخص منفـي      84و  )  درصـد  1/25( شـاخص خنثـي      101،  ) درصـد  54(شاخص مثبـت    

ها بـا يكـديگر در ايـن گـروه نيـز خوشـه امكانـات ارتبـاطي ـ           در مقايسه خوشه. هستند) درصد
س از آن، بـه  در بهترين وضعيت قرار دارد و پـ  )  درصد 1/61( شاخص مثبت    44رساني با    اطالع

ترتيب امكانات بهداشتي ـ درماني، سياسي ـ اداري، اجتماعي ـ رفاهي، تأسيسـاتي ـ زيربنـايي و       
 7/31( شـاخص منفـي    38شاخصهاي جمعيتي قرار دارند و در انتها، خوشه امكانات آموزشي با            

 .در بدترين وضعيت قرار دارد) درصد
 ) و بلوچستانسيستان ()يافته كمترتوسعه(متوسط استانهاي . 3. 3

 استان است كه آن هم مربوط به كرانه پايين جدول مي باشـدكه     1اين گروه فقط شامل     
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 شـاخص   29و)  درصـد  4/25( شـاخص خنثـي      17،  ) درصـد شاخصـها    3/31( شاخص مثبت    21
ها با يكديگردر اين استان خوشه امكانات ارتباطي ـ   درمقايسه خوشه. دارد)  درصد3/43(منفي 
دربهترين وضـعيت وخوشـه امكانـات آموزشـي     )  درصد3/58( شاخص مثبت   7رساني با    اطالع

مـابين ايـن دو     .  دربدترين وضعيت قـراردارد    ، درصد اين خوشه   50 شاخص منفي يا معادل      10با
 وضــعيت بــه ترتيــب امكانــات تأسيســاتي ـ زيربنــايي، سياســي ـ اداري، بهداشــتي ـ درمــاني،       

 . اند فتهـ رفاهي و شاخصهاي جمعيتي قرار گر اجتماعي
 )كرمانشاه، لرستان، همدان، كردستان، هرمزگان(استانهاي محروم . 4. 3

 48 درصد استانها را به خود اختصاص داده است، داراي           23/19 استان، كه    5مناطق اين   
 5/50( شـاخص منفـي      169و  )  درصـد  5/35( شـاخص خنثـي      119،  ) درصد 14(شاخص مثبت   

ا يكـديگر در ايـن طبقـه خوشـه امكانـات تأسيسـاتي ـ        ها بـ  در مقايسه خوشه. مي باشند) درصد
ها به ترتيب  در بهترين وضعيت قرار دارد و ساير خوشه)  درصد25( شاخص مثبت 5زيربنايي با 
رسـاني،   امكانات سياسي ـ اداري، شاخصهاي جمعيتـي، امكانـات ارتبـاطي ـ اطـالع      : عبارتند از

 60 شاخص منفي، يا به عبارتي 27ي نيز با خوشه امكانات اجتماعي ـ رفاه . آموزشي و بهداشتي
 . درصد اين خوشه، در بدترين وضعيت قرار دارد 

اردبيل، مركزي، چهارمحال و بختياري، كهگيلويـه و بويراحمـد،          (استانهاي بسيار محروم    . 5. 3

 )بوشهر، ايالم، زنجان، قم و سمنان

 درصـد اسـتانهاي     46/38  استان جزو استانهاي بسيار محروم به حساب مي آينـد كـه            10
 70،  ) درصـد شاخصـها    7( شـاخص مثبـت      47اين گـروه داراي     . گيرند مورد مطالعه را در برمي    

 خوشـه   7در مقايسـه    . اسـت )  درصـد  5/82( شاخص منفي    553و  )  درصد 5/10(شاخص خنثي   
در بهترين وضعيت قـرار     )  درصد 26( شاخص مثبت    13كلي با يكديگر، شاخصهاي جمعيتي با       

 سـپس بـه ترتيـب امكانـات آموزشـي، ارتبـاطي ـ اطـالع رسـاني، اجتمـاعي ـ رفـاهي،            دارند و 
در انتها، خوشه امكانات بهداشتي ـ درماني با  . سياسي ـ اداري و تأسيساتي ـ زيربنايي قرار دارند  

 . درصد اين خوشه، در بدترين وضعيت قرار دارد4/95 شاخص منفي، و يا به عبارتي 105
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 ۱۳۸

 يج و پيشنهادها خالصه نتا
 شاخص توسـعه در منـاطق روسـتايي         67گيري از    با استفاده از روش اسكالوگرام و بهره      

 : استانهاي كشور به موارد زير مي توان اشاره كرد
هاي آخريعني گروههاي محـروم      اند، در رتبه    استانهايي كه امتياز كمتري كسب كرده      -

زدايي قرار گيرند؛ زيـرا   ريزي و محروميت يت برنامهاندو بايد در اولو و بسيار محروم قرار گرفته  
تعداد شاخصهاي منفي آنها از ديگر استانها بيشـتر اسـت و در واقـع در آن شـاخص بـا مشـكل                       

محرومتـرين اسـتان كشـور      ) حـداقل امتيـاز   ( امتيـاز    8در اين بررسي استان سـمنان بـا         . مواجهند
ات عمراني مي بايد متناسب با نيـاز ايـن          قلمداد شده كه در سياست هماهنگ ملي، توزيع اعتبار        

 . گونه مناطق باشد و در حقيقت اعتبارات بيشتري به مناطق محروم داده شود
گـذاري، در اولويتهـاي      اند، از لحـاظ سـرمايه       استانهايي كه امتياز بيشتري كسب كرده      -

وستايي مربوط  ترين مناطق ر   ، پيشرفته  با توجه به شاخصهاي مختلف توسعه     . گيرند آخر قرار مي  
و اين امر نشاندهنده تمركز امكانات و خدمات        ) حداكثر امتياز ( امتياز   120به استان مازندران با     
 .در اين استان است

 4. گـروه قـرار مـي گيرنـد        5يـافتگي در    مناطق روستايي استانهاي كشور از نظر توسعه       -
ــ38/15اســتان مازندران،خراســان،فارس وآذربايجــان شــرقي، كــه   تانها را تشــكيل  درصــد اس

رسـاني بـا     از لحاظ امكانات ارتبـاطي و اطـالع       . افته هستند ي   دهند، جزو استانهاي بسيار توسعه     مي
 درصد، شاخصهاي اين خوشه در وضعيت مناسبي قرار دارند ولـي از  6/89 شاخص مثبت يا    43

ه اين ، در وضعيت نامناسبي قرار دارندك) درصد25(ي شاخص منف5نظر شاخصهاي جمعيتي، با   
 . طلبد يمسئله توجه بيشتر به اين شاخص را م

 درصد استانها، شامل تهران، گيالن، خوزسـتان، كرمـان، آذربايجـان غربـي و               08/23 -
 شاخص 44خوشه امكانات ارتباطي ـ اطالع رساني با . اصفهان، در سطح توسعه يافته قرار دارند

 شـاخص   38مكانات آموزشي با    ، داراي وضعيت خوبي است ولي خوشه ا       ) درصد 1/61(مثبت  
 .در وضعيت بدي قرار دارد)  درصد7/31(منفي 
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يافتگي متوسط قـرار     در سطح توسعه  )  درصد استانها  85/3( استان سيستان و بلوچستان      -
 درصـد  3/58كـه  ( شـاخص مثبـت   7دارد و از نظر مجموعه امكانات ارتباطي ـ اطالع رساني با  

در بهترين وضعيت و به لحاظ امكانـات آموزشـي، بـا    ) شاخصهاي اين خوشه را در بر مي گيرد 
 درصد شاخصهاي اين خوشه، در بدترين وضعيت قرار دارد كه بايـد از           50 شاخص منفي يا     10

 .طريق انتقال امكانات آموزشي در جهت رفع اين معضل اقدام شود
و  درصد استانها، شامل كرمانشاه، لرستان، همدان، كردسـتان و هرمزگـان جـز             23/19 -

 5شاخصـهاي خوشـه امكانـات تأسيسـاتي ـ زيربنـايي، بـا        . استانهاي محروم محسوب مي شوند
 درصد شاخصها، در بهترين وضعيت وخوشه امكانات اجتماعي ـ رفاهي بـا   25شاخص مثبت يا 

اي را   درصد شاخصها، در بدترين وضعيت قرار دارند و لذا توجـه ويـژه     60 شاخص منفي يا     27
 . كنند طلب مي
 اســتان اردبيــل، مركــزي، چهارمحــال و بختيــاري، يــزد، كهگيلويــه و بويراحمــد، 10 -

 درصد استانهاي مورد مطالعه مي شـوند، از  46/38بوشهر، ايالم، زنجان، قم و سمنان، كه شامل     
 13 از نظر خوشه شاخصـهاي جمعيتـي، بـا           هااين استان . اي بسيار محرومند   لحاظ امكانات توسعه  

خوشه امكانات بهداشتي ـ درماني، با به لحاظ  در بهترين وضعيت و ،) درصد26(شاخص مثبت 
، در وضـعيت نامناسـبي قـرار دارنـد و در مجمـوع، در تمـام                 ) درصد 4/95( شاخص منفي    105

نيـافتگي و    ها كمبود شديد و مشكالت جدي ديده مي شود كه بايد با رفع عوامل توسـعه                خوشه
 توسـعه مـوازي و پايـدار نسـبت بـه سـاير منـاطق       ، ايـن منـاطق را در جهـت    يايجاد تعـادل نسـب   

 .پيش برد
 استان، خوشه امكانـات     26اي در بين      در مقايسه شاخصهاي توسعه، به تفكيك خوشه       -

در بدترين وضـعيت  )  درصد شاخصهاي اين خوشه25( شاخص منفي 124اجتماعي ـ رفاهي با  
در بهتـرين   )  درصـد  6/34 ( شاخص مثبـت   45و در اولويت اول و خوشه شاخصهاي جمعيتي با          

ــد   ــرار دارنـ ــيدگي قـ ــر رسـ ــعيت و در اولويـــت آخـ ــات . وضـ ــه امكانـ ــاره خوشـ ــن بـ  در ايـ
رساني، تأسيساتي ـ زيربنـايي، بهداشـتي ـ درمـاني و سياسـي ـ اداري اولويتهـاي          اطالع  ـ ارتباطي

 .اند دوم تا ششم را به خود اختصاص داده
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اي  يافتگي دارند و امكانات توسعه     از توسعه  كالً مناطق روستايي استانها سطح متفاوتي        -
اي منـاطق    بـا مشـخص شـدن ايـن شـكاف و جايگـاه توسـعه              . هماهنگ در آنها ديده نمي شود     

. محور، نسبت به بهبود وضـعيت ايـن منـاطق اقـدام كـرد        هاي توسعه  ريزي روستايي بايد با برنامه   
ات و پتانسـيلهاي موجـود بـه        زدايي از استانها الزم است كه امكانـ        همچنين در جهت محروميت   

در ايـن راسـتا بايـد بـه شاخصـهايي كـه از لحـاظ                . يافته هدايت شود   سود استانهاي كمتر توسعه   
اي در وضعيت نامناسب قرار دارند، توجه بيشتري كرد و قابليتهاي فني و تكنولوژيـك و                 توسعه

 . همچنين شرايط فرهنگي و اجتماعي روستاييان را در نظر گرفت
 

 منابع
 .اي، انتشارات پيام نور ريزي ناحيه ، اصول و روشهاي برنامه)1379(آسايش، حسين . 1
، سـال   ماهنامـه جهـاد   ، چند درس از مكتـب روستاشناسـي،         )1382(آسايش، حسين   . 2

 .261بيست و سوم، شماره 

ماهنامـه  ، كـاربرد شاخصـها در سـنجش توسـعه روسـتايي،             )1381(آسايش، حسـين    . 3
 .254م، شماره ، سال بيست و دوجهاد

 .، كارگاه برنامه ريزي روستايي، انتشارات پيام نور)1376(آسايش، حسين . 4
 .، دفتر طرح و برنامه، تهران1382-83آمارنامه آموزش و پرورش، سال تحصيلي . 5
، تعيـين درجـه توسـعه يـافتگي منـاطق روسـتايي اسـتان               )1375(ابراهيمي، نور علـي     . 6

 .ي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايينامه كارشناس لرستان، پايان
 و كـاربرد آن در علـوم، چـاپ دوم،    ي، روشـهاي آمـار   )1378(افشين نيـا، منـوچهر      . 7

 .انتشارات مدرس
، تحليل جغرافيايي نواحي روستايي، جزوه كارشناسي ارشد،        )1383(تقوايي، مسعود   . 8

 .دانشگاه اصفهان
ريـزي كشـور، مركـز آمـار          برنامه ، سازمان مديريت و   )1375(سالنامه آماري كشور    . 9

 .ايران، تهران

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...   بررسي شاخصهاي       

 ۱۴۱

ريزي كشـور، مركـز آمـار     ، سازمان مديريت و برنامه   )1382(سالنامه آماري كشور    . 10
 .ايران، تهران

، شناسـنامه بخشـهاي كشـور، سـازمان         )1375(سرشماري عمومي نفوس و مسـكن       . 11
 .برنامه و بودجه، مركز آمار ايران، تهران

، )1382(وسـتايي ايـران، جايگـاه روسـتا در فرآينـد توسـعه ملـي                مؤسسه توسـعه ر   . 12
 .شركت چاپ و نشر بازرگاني، تهران
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