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بررسی سطح بندي خدمات روستاهاي شهرستان آستارا بر اساس مدل موریس به منظور ارائه 
  راهکارهاي توسعه

  
  سیده صدیقه حسنی مهردکتر 

  گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آستارا، شهرآستارا
  

  چکیده
ی شک یکی از وظایف برنامه برنامه ریزي توسعه روستایی جزء برنامه هاي توسعه هر کشور می باشد و ب

ریزان روستایی یافتن راه حل جهت عمران و توسعه نواحی روستایی با شناخت کامل از استعدادها و قابلیت 
باشد. موضوع این تحقیق بررسی سطح بندي خدمات روستاهاي شهرستان آستارا بر اساس هاي روستا می

تحلیلی می باشد و شیوه  –. روش تحقیق توصیفیباشدمدل موریس به منظور ارائه راهکارهاي توسعه می
گردآوري اطالعات ترکیبی از مطالعات میدانی و اسنادي می باشد. در این پژوهش توسعه بعنوان متغییر 
وابسته می باشد و شاخص هاي (امکانات زیر بنائی مانند آب و برق و گاز و امکانات روبنائی مانند خدمات 

روههاي شاغل) مورد استفاده در جهت تعیین توسعه یافتگی به عنوان آموزشی، بهداشتی، اداري و گ
متغیرهاي مستقل می باشند. نتایج نشان داد که به جزء یک روستا کلیه روستاهاي سطح یک (توسعه یافته) 
در بخش جلگه قرار دارند، یعنی بین ارتفاع و توسعه یافتگی رابطه وجود دارد. و روستاهاي سطح یک داراي 

نفر می باشد، به منظور رسیدن به  100نفر و روستاهاي سطح سوم داراي جمعیت زیر  1000باالتر از  جمعیت
 -2خدمات رسانی به روستاها و افزایش رضایتمندي روستائیان  -1راهکارهاي توسعه پیشنهاد می شود: 

 .جلب مشارکت بخش غیر دولتی توسعه روستاها
 .آستارا -توسعه روستایی -ل موریسمد  -خدمات  - : سطح بندي کلید واژه ها

  
  مقدمه

اگر نقش روستا و جایگاه واقعی آن در اقتصاد ملی شناخته و اهمیت آن در سلسله عوامل رشد و توسعه اقتصادي 
بازیابی شود، معلوم خواهد شد که ویرانی روستاها بجز عدم شناخت ظرفیت و پتانسیل آنها و بی تفاوت بودن به 

توزیع عادالنه امکانات و . )71، 1379ز ضعف و ناتوانی در مطالعات محیطی است (بدري فر، این بخش مهم ناشی ا
ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت از خصیصه هاي مهم اقتصاد سالم و پویا می باشد. برنامه ریزان جهت تحقیق 

اي متعدد محدودیت زدایی و این امر سعی در کاهش نابرابریها و عدم تعادل از طریق تدوین و اجراي برنامه ه
گسترش همه جانبه جنبه هاي مثبت توسعه یافتگی دارند. گام اساسی در زمینه تدوین برنامه هاي کارآمد و منطبق بر 
واقعیتها دستیابی به هدف برتر، عدالت اجتماعی و شناسایی شرایط موجود روستاها و بررسی سطح توسعه در 

 ع موجود کلیه تالشهاي دست اندرکاران امر محرومیت زدایی و کسبآنهاست. چه بسا عدم شناخت دقیق وض
). براي ارائه مطلوب خدمات و امکانات و 6،ص1382(آسایش و استعالجی، عدالت اجتماعی را عقیم می گذارد

تعادل بیشتر بین سطح زندگی در شهر و روستا، تعیین سطح توسعه روستاها گام مهمی در برنامه ریزي توسعه 
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ریزي توسعه روستایی کاهش عدم باشد و با توجه به اینکه مهمترین قدم در برنامهاجتماعی کشور می - اقتصادي
باشد بنابراین بررسی میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی می تواند براي مسئوالن و برنامه ریزان در ها میتعادل

ر شهرستان آستارا برخی از روستاها بدلیل نبود زمینه تعیین اولویتهاي مربوط به طرحهاي توسعه راهگشا باشد. د
اند. بررسی سطح توسعه یافتگی روستاها کمک خواهد نمود تا میزان ارائه خدمات و امکانات، خالی از جمعیت شده

  امکانات به هر روستا مشخص گردد. 
ت امکانات اشتغال نارسایی هاي خدماتی در زمینه هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و همچنین محدودی

هاي روستایی از یک سو جاذبه هاي شهري از سوي دیگر، نهایتا اینگونه روندها را هم به زیان حوزه ها و در عرصه
فضایی سکونتگاههاي روستایی تشدید کرده است بر اساس این  –مناطق شهري و هم به بهاي فروپاشی نظام زیستی

روستایی کشور و زمینه سازي براي ارایه خدمات مناسب و کافی به  هايها، لزوم توجه جدي تر به عرصهواقعیت
آنها از طریق خودجوشی و مشارکت بیشتر روستائیان، چه به دلیل ضرورت گسترش فعالیت ها به منظور هموار 
ساختن مسیر حرکت به سوي تعیین چارچوب هاي مناسب برنامه ریزي در سطوح گوناگون محلی، ناحیه، منطقه اي 

هاي وجود نابرابري در برخورداري از شاخص .) 1، ص 1379امري اجتناب ناپذیر به نظر می آید (سعیدي،  و ملی
هاي شهري و روستایی، ضرورت جستجوي راه حل براي رفع این مشکل را، مطرح نموده است توسعه میان عرصه

تایی به سوي شهرها به امید تضاد میان جنبه هاي کیفی زندگی در شهرها و روستاها و مهاجرت گروههاي روس
هاي روستایی، که در حوزه هاي شهري نیز باعث ایجاد برخورداري از امکانات و تسهیالت بیشتر، نه تنها در حوزه

مسایل و مشکالت زیادي شده است. بررسی سطح بندي خدمات روستاها و تعیین میزان توسعه روستاها نباید در 
ته شوند و این تحقیق سعی دارد با روش علمی ضمن تعیین سطح توسعه هر برنامه ریزي هاي اجرائی کنار گذاش

  روستا، امکان خدمات دهی و حیات آنها را شناسائی و ارائه دهد.
  فرضیه هاي پژوهش

  به نظر می رسد بین ارتفاع و سطح توسعه یافتگی روستا ارتباط وجود دارد. .1
  ارد.بین افزایش جمعیت و درجه توسعه یافتگی رابطه وجود د .2

  روش پژوهش 
با توجه به اینکه جامعه آماري روستاهاي شهرستان می باشد از نتایج  تحلیلی می باشد. -نوع تحقیق توصیفی

اي و در روش میدانی سرشماري نفوس و مسکن و سالنامه هاي آماري و همچنین نقشه هاي مبنا در روش کتابخانه
روستاي داراي سکنه شهرستان است  62ژوهش جامعه آماري کل در این پ از پرسشنامه، مصاحبه، عکس استفاده شد.

   که جهت تکمیل پرسشنامه به دهیاري هر روستا مراجعه  شده است.
  مورد مطالعهمنطقه 

کیلومتر مربع در شمال غربی ترین نقطه استان گیالن قرار  38/425) به وسعت Astaraشهرستان بندري آستارا (
جمهوري آذربایجان ، از جنوب به شهرستان تالش، از شرق به دریاي خزر و از غرب  دارد. این شهرستان از شمال به

بخش به نامهاي مرکزي و لوندویل است. که اولی،  2به کوهستانهاي تالش محدود می گردد. این شهرستان داراي 
شود. شهرهاي تابعه دهستانهاي حیران و ویرمونی و دومی نیز دو دهستان به نامهاي لوندویل و چلوند را شامل می 
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   34َ   11”عرض شمالی و   38ْ   27َ   14”تا   38ْ   15َ   23”آن نیز آستارا و لوندویل می باشد. شهرستان آستارا بین 
طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است (معاونت برنامه ریزي استان گیالن ،   48ْ   52َ   03”تا  48ْ

نفر در  47434نفر جمعیت می باشد که از این تعداد  79874داراي  1385ستارا در سال ). شهرستان آ20، ص1385
برابر با   1385نفر در نقاط روستایی ساکن می باشند. تراکم نسبی شهرستان آستارا در سال  32440نقاط شهري و 

  نفر در کیلومتر مربع بوده است.  77/187
  تعداد و بعد خانوار

خانوار در منـاطق روسـتایی  7715خانوار در مناطق شهري و  13015بوده که  20730،  1385تعداد خانوار در سال 
مـی  64/3نفر و در منـاطق شـهري  2/4در شهرستان آستارا در مناطق روستایی  1385باشند. بعد خانوار در سال می

  باشد. 
  

  1375-1385تعداد و بعد خانوار در شهرستان آستارا در سال  -1جدول شماره  

  رحش
  بعد خانوار  تعداد خانوار

1385  1375  1385  1375  
  7/4  59/1  13517  20730  شهرستان

  36/4  64/3  7039  13015  مناطق شهري
  03/5  2/4  6478  7715  مناطق روستایی

  1390، تهیه و تنظیم نگارنده، 1375و  1385مآخذ: آمارنامه استان گیالن 
  

  وضعیت سواد
درصـد باسـواد و تعـداد 86نفر می باشـند تعـداد  72555در شهرستان آستارا که ساله و بیشتر  6از مجموع جمعیت 

نفر مـی باشـند تعـداد  29229درصد بی سواد وجود دارد. از مجموع جمعیت نقاط روستایی شهرستان آستارا که 14
  درصد از افراد بی سواد می باشند. 71/20درصد آنها با سواد و تعداد  29/79

  اشتغال
نفـر) در نقـاط 13743درصـد آنهـا( 11/62نفر می باشـند،  22126شاغل در شهرستان آستارا که  از مجموع جمعیت

درصد افراد شـاغل را  90/89نفر) در مناطق روستایی می باشند. از نظر جنسیت  8383درصد آنها ( 89/37شهري و 
از مجمـوع  1385ر سـال نفـر) مـی باشـند.  د 2234درصد افراد شاغل را زنـان کـه ( 10/10نفر) و  19892مردان (

نفـر) در گـروه جمعیـت فعـال از نظـر  24896درصـد ( 82/36نفر می باشند،  67612ساله و بیشتر که  10جمعیت 
فـر) بیکـار ن 2775درصـد یعنـی ( 13/11نفـر) شـاغل و  22126درصد ( 87/88اقتصادي می باشند که از این تعداد 

  ).147،ص1386(مرکز آمار ایران  ،(جویاي کار) می باشند 
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  کشاورزي 
هکتار است که  4130سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي شهرستان آستارا را 1389طبق اطالعات موجود در سال 

  هکتار هکتار بصورت دیم انجام می گیرد. 700هکتار بصورت آبی و 3430
  

  1386-1389میزان تولید محصوالت کشاورزي در شهر ستان آستارا  -2جدول شماره 
  سال                                                 

    محصوالت (تن)
1386  1387  1388  1389  

  550  450  600  672  گندم
  55  77  172  171  جو

  220  210  215  163  حبوبات
  14948  14291  13574  7070  برنج

  8200  8000  1320  1350  کیوي
  1389مأخذ:اداره کشاورزي شهرستان آستارا سال، 

  
  بحث

  رد استفادهشاخص هاي مو
سـاله،  15-29، جمعیـت  0-15در این تحقیق چند شاخص از جمله: شاخص هاي اجتماعی و جمعیتـی، جمعیـت 

کالبـدي شـامل کـل خـدمات روبنـایی،  -ساله و بیشتر، شـاخص هـاي فضـایی 65ساله، جمعیت  30-64جمعیت 
  هاي اقتصادي شامل تعداد  شاغلین مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص

  
  قه بندي توسعه یافتگی روستاهاي شهرستان آستارا به روش موریسطب

روستا) در گروه توسـعه  26درصد ( 42سکونتگاه روستایی شهرستان آستارا 62با استفاده از روش موریس از مجموع 
  اند.  روستا) در گروه توسعه یافته قرار گرفته8درصد( 13روستا) در گروه نسبتا توسعه یافته، 28درصد( 45نیافته، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٩                                           1392 زمستان، 40، شماره دهمفصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 
  

  طبقه بندي توسعه یافتگی روستاهاي شهرستان آستارا -3جدول شماره 
 رتبه نام روستا  امتیاز  ردیف  رتبه نام روستا  امتیاز  ردیف

 2 تله خان 30  33 3 هوژیه 0  1

 2 گیالده 31  34 3 برزنا 0  2

 2 عسکراباد 31  35 3 باباعلی 0  3

 2 خسرومحله 32  36 3 سلی 1  4

 2 مشند 33  37 3 نشگو 4  5

 2 خان حیاطی 33  38 3 باسکم چال 5  6

 2 خانه هاي اسیاب 35  39 3 گودي اولر 0  7

 2 شیخ علی محله 35  40 3 نظرمحله 7  8

 2 کوته کومه 35  41 3 شاغال 8  9

 2 صیادلر 36  42 3 فندق پشته 8  10

 2 لمیرمحله 36  43 3 شونان 8  11

 2 کشفی 37  44 3 میه کومی 13  12

 2 دربند 41  45 3 زره ژیه 18  13

 2 قلعه 41  46 3 بی بی یانلو 18  14

 2 قنبرمحله 42  47 3 شونده چوال 18  15

 2 باش محله لوندویل 46  48 3 دیله 19  16

 2 بیجاربین 48  49 3 دگرمانکشی 21  17

 2 چلوندپائین 48  50 3 عوض لرصیادلر 21  18

 2 خشک دهنه 50  51 3 اق مسجد 22  19

 2 خلج محله 51  52 3 هولستون 22  20

 2 شیخ محله 53  53 3 بهارستان 23  21

 2 کرده سرا 53  54 3 حیران سفلی 24  22

 2 قره سوي 57  55 3 حیران علیا 24  23

  2 سیبلی 57  56 3 حیران وسطی 24  24
  1 عنبران محله 62  57 3 دمیراوغلی کش 25  25
  1 باغچه سرا 71  58 3 سیج 25  26
  1 چلوند 71  59 3 چملر 28  27
  1 ویرمونی 75  60 3 حاج امیرونه بین 28  28
  1 کانرود 77  61 3 هودول 28  29
  1 عباس اباد 86  62  2 جبرئیل محله 29  30
        2 خلیله سرا 29  31
        2 سرالیوه 29  32
  )0-28(  3سطح  )28-56(   2سطح   )56-86(1سطح   

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  شهرستان
  42  26  45  28  13  8  بخش مرکزي  

  32  20  29  18  4/6  4  بخش لوندویل
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  :  طبقه بندي توسعه یافتگی شهرستان آستارا به تفکیک بخش1 شکل

  
  طبقه بندي توسعه یافتگی روستاهاي شهرستان آستارا -4جدول شماره 

  ) 0-28(  3سطح  )28-56(   2سطح     )56-86(1سطح   بخش
  
  

  مرکزي

ـــــــــــــــــاس  عب
ویرمونی،باغچه آباد،

  سرا، عنبران محله

چملر،حـاج امیــر ونــه بــین، هودول،جبرئیــل   
محاه،تله خان،گیلده،عسـکر آباد،مشـند،خانه 
هاي آسیاب،شـیخ علـی محله،خشـک دهنـه، 
ــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــیادلر، لمی ص

  محله،کشفی،دربند،قلعه،بیجاربن،شیخ محله 

ـــال،گودي  ـــکم چ هوژیه،برزنا،باس
اولر،شاغال،فندق پشته،شـونان،زره 

بی بـی یانلو،شـونده چـوال،   ژیه،بی
دگرمانکشی،عوض لـر صـیادلر،آق 
مسجد،هولستون،بهارســتان،حیران 
ـــــــا،حیران  ســـــــفلی،حیران علی

  وسطی،دمیر اوغلی کش ، سیج
  

  لوندویل
ــــــوي،  ــــــره س ق
ــــــــیبلی،چلوند،  س

  کانرود

ـــه    ـــاش محل ـــد پایین،ب ـــه، چلون ـــج محل خل
ـــه  ـــه،خان حیاطی،خلیل ـــه کوم لوندویل،کوت

کرده سرا، قنبـر سرا،سرالیوه ، خسرومحله،
  محله 

ــــــــــومی،نظر  ــــــــــه ک دیله،می
  محله،گونش،سلی،باباعلی 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد    درصد  تعداد
8  13    28  45  26  42  
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  هاي تحقیق یافته
  بررسی سطوح خدمات روستایی بر مبناي مدل موریس به تفکیک دهستان در آستارا

  دهستان حیران -
) روسـتا 5درصـد ( 25روستا) در گروه روستاهاي در حال توسعه، 15درصد ( 75سکونتگاه روستایی /20از مجموع 

  ، قرار گرفته اند.در گروه روستاهاي توسعه نیافته
  

  عه یافتگی روستاهاي دهستان حیران به روش موریسطبقه بندي توس -5جدول شماره 
  )0-28(  3سطح  )28-56(   2سطح   )56-86(1سطح 

-   
  
  
  

  چملر،حاج امیر ونه بین،مشند،صیادلر
هوژیه، باسکم چال،گودي اولر،شاغال،فندق پشته، زره 

ژیه، دگرمانکشی، آق مسجد، هولستون،بهارستان،حیران 
  غلی کش ، سیجسفلی،حیران علیا،حیران وسطی،دمیر او

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
0    5  25  15  75  

  1390تهیه و تنظیم: نگارنده،  
  

  دهستان ویرمونی - 
روسـتا)  4درصـد ( 3/18روستا) جزء روستاهاي در حال توسعه   13( درصد 59سکونتگاه روستایی،  22از مجموع 

  گروه روستاهاي توسعه نیافته، قرار گرفته اند. روستا) در 5درصد(  7/22در گروه روستاهاي توسعه یافته و
  

  طبقه بندي توسعه یافتگی روستاهاي دهستان ویرمونی به روش موریس -6جدول شماره 
  )0-28(  3سطح  )28-56(   2سطح   )56-86(1سطح 

عباس 
آباد،ویرمونی،باغچه 

  سرا، عنبران محله

جبرئیل محله، خانه هاي آسیاب،شیخ علی محله،خشک 
تله خان  –میر دهنه، ل

  محله،کشفی،دربند،قلعه،بیجاربن،شیخ محله، هودول

برزنا، شونان، بی بی یانلو،شونده 
  چوال،  عوض لر صیادلر،

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
4  3/18  13  59  5  7/22  

  1390تهیه و تنظیم: نگارنده،         
  

  دهستان چلوند
روسـتا) در 6درصـد ( 46روستا) در گروه روستاهاي توسـعه یافتـه، 2( درصد 15سکونتگاه روستایی،  13از مجموع 

  روستا) در گروه روستاهاي توسعه نیافته، قرار گرفته اند. 5درصد ( 39گروه روستاهاي نسبتا توسعه یافته، 
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  طبقه بندي توسعه یافتگی روستاهاي دهستان چلوند به روش موریس -7جدول شماره 
  ) 0-28(  3سطح  )28-56(   2سطح   )56-86(1سطح 

  چلوند،قره سو
  

خلـــج محله،چلونـــد پایین،بـــاش محلـــه لوندویل،کوتـــه 
  کومه،خان حیاطی،خلیله سرا

ــــــــــــــومی،نظر  ــــــــــــــه ک می
  محله،گونش،سلی،باباعلی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
2  15  6  46  5  39  

  1390تهیه و تنظیم: نگارنده،         
  

  دهستان لوندویل - 
روسـتا) در گـروه 4درصـد ( 54روستا) جزء روستاهاي توسعه یافته،  2درصد( 29اه روستایی، سکونتگ 7از مجموع 

  روستا) در گروه روستاهاي توسعه نیافته، قرار گرفته اند.1درصد (14روستاهاي در حال توسعه و 
  

  طبقه بندي توسعه یافتگی روستاهاي دهستان لوندویل به روش موریس -8جدول شماره 
  ) 0-30(      3سطح  )30-60(   2سطح   )60-100(  1سطح 

  دیله  کرده سرا،قنبر محله، خسرو محله، سرالیوه  کانرود،سیبلی
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

2  29  4  54  1  14  
  1390تهیه و تنظیم: نگارنده،         

  
  جمعیت روستاها بر اساس طبقات جمعیتی 
روسـتا  13تعـداد  1385عات فرهنگ آبادیهاي ایـن شهرسـتان در سـال با بررسی در شهرستان آستارا بر اساس اطال

روستا داراي بـاالتر  22خانوار و  100تا  50روستا بین  9خانوار و  10-20روستا بین  9خانوار و  10داراي کمتر از 
خـانوار  50از  توان گفت که نیمی از روستاهاي شهرستان کمترخانوار جمعیت دارند با توجه به آمار باال می 100از 

  جمعیت دارند.
  تعداد و درصد خانوارهاي مناطق روستایی آستارا -9جدول شماره  

  جمع  100باالتر از   50-100  20-50  10-20  10کمتر از   خانوار
  62  22  9  9  9  31  تعداد
  100  5/35  51/14  51/14  51/14  97/20  درصد

  1390و تنظیم: نگارنده،  ، تهیه1385مآخذ: فرهنگ آبادیهاي شهرستان آستارا،       
  

  جمعیت روستاها بر اساس طبقات ارتفاعی 
نفـر و یـک روسـتا  1000تا  200روستا بین  9نفر،  200روستا کمتر از  23روستاي کوهپایه اي تعداد  33از مجموع 

نفر و  1000تا  200روستا جمعیتی بین  10روستاي جلگه اي تعداد  21نفر دارد. از مجموع  1000جمعیتی بیشتر از 
روسـتا  7روستاي کوهسـتانی تعـداد  8نفر را دارا می باشند و از مجموع  1000روستاي دیگر جمعیتی باالتر از  11
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توان گفت که توپوگرافی ها مینفر جمعیت دارد. با توجه به این داده 1000تا  200نفر و یک روستا بین  200کمتر از 
  باشد.یت موثر میو موقعیت روستاها در جذب یا پراکندگی جمع

  
  تعداد و درصد مناطق روستایی شهرستان آستارا به نسبت موقعیت -10جدول شماره 

  جمع کل  کوهستانی  کوهپایه اي  جلگه اي  موقعیت
  درصد  تعدادروستا  درصد  تعدادروستا  درصد  تعدادروستا  جمعیت  

  30  5/87  7  70/69  23  0  0  نفر 200کمتر از 
1000-200  10  62/47  9  27/27  1  5/12  20  

  12  0  0  03/3  1  38/52  11  1000بیشتر از 
  62  100  8  100  33  100  21  جمع

  1390، تهیه و تنظیم: نگارنده، 1385مآخذ: فرهنگ آبادیهاي شهرستان آستارا،
  

  ارزیابی فرضیه
  فرضیه اول:

 به نظر می رسد بین ارتفاع و سطح توسعه یافتگی روستا ارتباط وجود دارد . - 

گروه آورده شده است.  مشـاهده مـی شـود کـه  5ح توسعه یافتگی روستاها به تفکیک ارتفاع در ، سط11در جدول 
قرار  0-500روستا در بخش کوهپایه در ارتفاع بین  1همگی در جلگه قرار دارند و فقط  1روستاهاي واقع در سطح 

رد بقیـه در بخـش جلگـه و گیرد، روستاهاي سطح دوم نیز بجز چهار روستا که در بخش کوهستان قرار مـی گیـمی
کند کـه بـا کوهپایه واقع شده اند، سطح سوم که روستاهاي توسعه نیافته می باشد، این توزیع سطح توسعه اثبات می

  افزایش ارتفاع، سطح توسعه یافتگی کاهش می یابد.
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  متر)سطح بندي روستاهاي شهرستان آستارا بر اساس طبقات ارتفاعی ( بر حسب  -11جدول 
ــتان(  )0-500کوهپایه(  جلگه(زیر صفر)  شرح -1000کوهس

500(  
کوهســــــــــتانی 

-1500مرتفــــــع(
1000(  

کوهستانی بسـیار 
  +)1500مرتفع(

  1سطح
  (توسعه یافته)

         -سیبلی -قره سو
ــــرا ــــه س -باغچ

-ویرمونی-چلوند
ـــاس -کـــانرود عب

  آباد

  -  -  -  عنبران محله 

  2سطح 
(نســـبتاً توســـعه 

  یافته)

-خلیلــــه ســـــرا
 -وهســـــــــــرالی

خـان -خسرومحله
شیخ علی -حیاطی

قلعه -دربند -محله
ــــــــــه -قنبرمحل

چلونـــد -بیجـــارن
ــــایین خشــــک -پ

ــــه ــــج  -دهبن خل
  کرده سرا -محله

 -هـــــــــودول   
تله  -جبرئیل محله

-عسـگرآباد-خان
خانــــــه هــــــاي 

ـــیاب ـــه  -آس کوت
-صــیادلر -کومــه

-کشفی-لمیرمحله
ـــــه  ـــــاش محل ب

ـــدویل ـــیخ -لون ش
  محله

ـــــر  گیالده  شند ـــــاج -چلم ح
  امیرونه بین

  3سطح
  توسعه نیافته

ـــا   ـــونش-برزن -گ
ــونان ــی -ش ــی ب ب
شـــونده  -یـــانلو

دیله عرض  -چوال
دمیـر  -لر صیادلر
  اوغلی کش

-بابــاعلی -هوژیـه
 -باشم چال -سلی

ــــر ــــودي اول -گ
 -شاغال -نظرمحله

زره -میـــه کـــومی
  بهارستان-ژیه

ــــدق پشــــته   سیج -هوستون  –فن
آق  –دگرمانکشی 

ــــران  -مجــــد حی
ـــفلی ـــران  -س حی
ــــا ــــران  -علی حی
  وسطی

  
  رضیه دوم:ف
  بین افزایش جمعیت و درجه توسعه یافتگی رابطه وجود دارد. -

روستا در سطح یک قرار گرفتـه انـد  8روستاي آستارا  62شود از مشاهده می 12همانطوري که در اطالعات جدول 
روستاهایی نفر جمعیت دارند و  1500روستا نیز بیش از  6نفر قرار داشته و 500که همگی در طبقات جمعیتی باالي 

روستاي  21روستا است. در سطح سوم که روستاهاي توسعه نیافته می باشد، که  28که در سطح دوم قرار می گیرند 
نفر قرار دارد بنابراین روستاهایی که در سطح اول یعنی توسـعه یافتـه قـرار گرفتـه در 100آن در گروه جمعیتی زیر 

گر این مطلب است که بین افزایش جمعیت و سطح توسعه یـافتگی نفر هستند. شواهد بیان1000گروه جمعیتی باالي 
  رابطه وجود دارد و فرضیه دوم نیز اثبات می گردد.
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  سطح توسعه یافتگی و طبقات جمعیتی روستاهاي آستارا -12جدول 
  +1500  1000-1499  500-999  25 -499  100-249  1-99  شرح
  1سطح

(توسعه 
  یافته)

 - بران محله عن-قره سو  سیبلی  چلوند  -  -  -
 -ویرمونی-باغچه سرا

  کانرود-عباس آباد
  2سطح 

(نسبتاً 
  توسعه یافته)

حاج  -چلمر  شیخ علی محله -تله خان
 -امیر ونه بین
 -جبرئیل محله
-عسگرآباد
  کشفی

- هودول
 -خلیله سرا

خان حیاطی 
 -صیادلر -

 -لمیرمحله
قلعه  -دربند

  دگرمانکشی

-سرالیوه
- گیالنده

 -خسرومحله
-مشند

ي هاخانه
کوته –آسیاب 

چلوند  -کومه
خلج  –پایین 
شیخ  -محله

  محله

 –باش محله 
 -بیجاربن 

خشک دهنه 
  کرده سرا –

  

  3سطح
  توسعه نیافته

 -آق مسجد -هولستون-بهارستان -حیران وسطی
بی بی  -شونده چوال -عوض لر صیادلر -دیله

نظر  -شاغال -فندق پشته -شونان -زره ژیه -یانلو
 -باباعلی -گونش -شه چالبا -گودي اولر -محله

  سوژیه- برزنا

          

  
  نتیجه گیري و پیشنهادات

توسعه روستایی یک فرآیند سیستمی است، آنچه مورد نیاز است مجموعه کاملی از اجزاي به هم پیوسته سیستم 
اال به است که مفهوم همه جانبۀ نوینی را از توسعه به دست می دهد، در چنین سیستمی، راهبردهاي توسعه نه از ب

). تغییر در 109، ص 1376پایین و نه از پایین به باال، بلکه آمیزه اي از هر دو هستند (الکشمانان، مترجم روستا، 
هاي بازار در اکثر سیاست هاي کالن همراه با تأکید بر تعدیل هاي ساختاري و افزایش وابستگی به مکانیزم

).  مدیران اجرایی 76، ص 1993ي از فقر شده است (تیلور، کشورهاي در حال توسعه، منجر به ظهور ساختار جدید
کشورها وظایفی را در مقابل مردم به عهده دارند و محل سکونت در شهر و روستا مالك درستی در ارائه خدمات به 

شغل  باشند. واضح است که نداشتنتواند باشد، به ویژه آنکه مردم ساکن در روستاها عمدتاً تولید کننده میآنان نمی
باشد که با گذشت زمان مشکالت زیادي به دنبال اي از بزرگترین مشکالت اقتصادي میو درآمد کافی در هر جامعه

خواهد داشت لذا با مشخص شدن سه سطح در توسعه یافتگی روستاهاي آستارا و با توجه به قابلیتهاي بالقوه 
  موارد زیر پیشنهاد می شود: روستاهاي مورد مطالعه و به منظور ارائه راهکارهاي توسعه،

جلب مشارکت بخش غیر دولتی در  -2افزایش رضایت مندي با برخورداري روستاییان از ارائه خدمات عمومی.  -1
تقویت رابطه  -4افزایش عملکرد در واحد سطح محصوالت زراعی و بهبود کیفیت محصوالت.  -3توسعه روستاها. 

تهیه و تدوین طرح هاي حفاظت، احیا و توسعه جنگل و  -5با آنها.  بین زیربخش هاي کشاورزي و صنایع مرتبط
فـعال  -7تقویت و توسعه طرح ها و زیرساخت هاي گردشگري شهرستان.  -6مرتع و نظارت بر اجراي آنها. 
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ارتقاء شاخص  -8هاي بالاستفاده در زمینه صید صنعتی و کاهش هزینه هاي تولید و پرورش آبزیان. سـازي ظرفیت
 توسعه در بخش هاي مختلف تا سطح پتانسیل هاي بالقوه. هاي

  
 منابع:

، اصول و روشهاي برنامه ریـزي ناحیـه اي( مـدلها، روشـها و 1382آسایش، حسین و استعالجی، علیرضا،  .1
 فنون) انتشارات دانشگاه آزاد شهرري.

 .1389اداره جهاد و کشاورزي شهر ستان آستارا،  .2

انتشارات  -22، سال 96لعات روستایی، پژوهش هاي جغرافیایی، شماره ، طرح مطا1369بدري فر، منصور،  .3
 .دانشگاه تهران

بررسی سطح بندي خدمات روستاهاي شهرستان آستارا بر اسـاس مـدل  ، 1390حسنی مهر، سیده صدیقه ، .4
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