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  ...هاي  بندي دهستان هاي توسعه و سطح شاخص تحليل

  
  
  
  

 1392بهار  30جغرافيا و توسعه شماره 

  3/12/1390:  وصول مقاله 
  13/5/1391:  أييد نهايي ت 

  71-86:  صفحات 
 

  هاي استان يزدبندي دهستان هاي توسعه و سطحتحليل شاخص
  

  3، مهدي براري2الممالكي دكتر رضا مستوفي ،1دكتر صفر قائدرحمتي
  

  چكيده
آنها  يافتگي اي به داليل متعددي در مسير توسعههاي نامطلوب نظير؛ دوگانگي منطقهع دوگانگيدر كشورهاي جهان سوم وجود انوا

ريزي، خصوصاً در  به همين خاطر نخستين قدم در برنامه. اين نابرابري در مناطق روستايي وضعيت حادتري دارد. كند يمشكالتي ايجاد م
اين پژوهش با علم به اين موضوع و در راستاي . فعلي مناطق روستايي استروستايي شناخت صحيح از وضعيت  ي ريزي توسعه برنامه
  .روستايي در استان يزد انجام گرديده است ي ريزي توسعه برنامه

اند و با استفاده از روش تحليل  آوري شده و اطالعات الزم به وسيله مطالعات اسنادي جمع اي بوده توسعه -نوع تحقيق كاربردي
تي مطالعه شده ، ورزشي، آموزشي، اقتصادي و جمعييزيربنايي، فرهنگ يها دهستان استان يزد بر اساس شاخص 51عاملي، وضعيت 

ن گرديده است و در آخر با يتعي يمناطق روستاي يافتگي اند و سپس سطح توسعه متغير كه در پنج عامل خالصه شده 39تعداد . است
  . هاي مورد مطالعه تهيه گرديده استمورد نياز براي تحليل اين سطوح در دهستان ي گيري از سيستم اطالعات جغرافيايي، نقشه بهره

بر اساس . دهد يتشكيل م 1385آماري اين تحقيق را مناطق روستايي استان يزد بر اساس آخرين تقسيمات سياسي سال  ي جامعه
درصد  4/80كه  طوري متناسبي برخوردار نيستند بهاز تعادل  يافتگي استان يزد از لحاظ سطح توسعه يها نتايج اين تحقيق دهستان

 يها ها، دهستان در بين اين دهستان. گروه اول قرار دارند 5ها در درصد دهستان 6/19، و فقط 9 و 8 ،7 ،6ها در گروهاي  دهستان
دستگردان، فراغه،  يها هستند كه در گروه يك قرار دارند و دهستان يافتگي شيركوه، ميانكوه و فجر داراي بيشترين سطح توسعه

  . رنديگ يجاي م 9هستند و در گروه  يافتگي سطح توسعه نيتر نييمهرآباد، بهادران، اسفندار و چلگه داراي پا
  .يافتگين روستايي، توسعه ي هاي توسعه، توسعهشاخص :ها واژهكليد

  

                                                     
  safarrahmati@yazduni.ac.ir                                                                            )نويسنده مسؤول( دانشگاه يزدريزي شهري  برنامه استاديار جغرافيا و -1  
   r_ostoofi@yazduni.ac.ir                                                                                                                              دانشگاه يزدريزي شهري  استاديار جغرافيا و برنامه -2

  m.barari@yazduni.ac.ir                                                                           ريزي شهري، دانشگاه يزد دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه - 3
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 



 مقدمه 

توسعه تنها يك فرايند اقتصادي نيست، بلكه 
امل سازماندهي مجدد و فرايندي چندبعدي است كه ش

. اجتماعي است يها ستميدهي اقتصاد و س جهت
همچنين به دنبال افزايش درآمد و بازدهي جامعه 

شامل تغييرات بنيادي در  اصوالً توسعه. است
به . هاستها، جوامع و مديريت سازمان ساختارهاي

همان نحو تغييرات در ديدگاه مردم و در برخي موارد 
توسعه . )Streeten,1999:56(يزهست و عقايد ن هاسنّت

ميالدي به خاطر نابرابري و فقر  60و 50هاي  در دهه
 ي هدر جوامع بيشتر مورد توجه قرار گرفت و زمين

نظرات و  ي ظهور اقتصاددانان توسعه را براي ارائه
و تا  )1: 1371 قاسمي،( الگوهاي گوناگون فراهم كرد

حسب درآمد اقتصادي بر ي هتوسع 1970 ي هقبل از ده
 ي رفتن درآمد سرانه رانه، با اين پيش فرض كه با باالس

وضع مردم در تمام جوانب بهبود خواهد يافت، ارزيابي 
، به همين خاطر )285 :1386 صادقي و همكاران،( شد يم

ي كه كم يها گيري از اطالعات و روش محققان با بهره
عمدتاً ماهيتي اقتصادي داشت موفق به تبيين ميزان 

اي  اي و محله ، ملي، منطقهيالملل نيتوسعه در سطوح ب
ها با اين مخالفت )152 :1380دلير، زاده حسين(نگرديدند 

به اوج خود  1970 ي  هتلقي از توسعه در اواسط ده
بنابراين هدف اصلي توسعه بايد ايجاد يك . رسيد

الگوي مطلوب رشد درآمد همگاني كه تمام اقشار 
البته با تأكيدي خاص بر . اشدجامعه را پوشش دهد، ب

 :1364 تودارو،( هاي بسيار فقيرگروه تسريع رشد درآمد
در اين راستا شناخت و تشخيص وضع موجود و . )235

ها، امكانات و تجزيه و تحليل تنگناها و محدوديت
هاي تو كيف نيازها و اولوي هاي و درك كمقابليت

-در تدوين برنامهريزان را برنامه تواند يمربوط به آنها م

 .) 460: 1381رضواني،( هاي مناسب و كارآمد ياري دهد

 يها يسوم وجود انواع دوگانگ در كشورهاي جهان 
اي به داليل متعددي در  نامطلوب نظير دوگانگي منطقه

سرخ ( كند يآنها مشكالتي ايجاد م يافتگي مسير توسعه
و علماي توسعه اين شكاف عظيم  )1- 2: 1378 كمال،
پايين و باالي جامعه در كشورهاي  بين طبقات ديدرآم

ت اقتصادي در حال توسعه را نه تنها به عنوان يك مزي
 ي ، بلكه آن را مانعي بر سر راه رشد و توسعهدانند ينم

، اين )137: 1378روزبهان، ( كنند ياقتصادي ذكر م
اي، حاصل و برآيند عدم تعادل در  هاي منطقهنابرابري

هاي اي و قطببين فضاهاي حاشيه( اي ابعاد منطقه
بين بخش سنتي و نوين اقتصاد و (، اقتصادي )توسعه 

كشاورزي  يها بين بخش(و بخشي ) مصرف بين توليدو
و تا زماني كه  )49: 1370 معصومي،(است  ...)و صنعت و

ريزي  دارد، برنامه وجود اي هاي منطقهاين نابرابري
 .)91: 1385 ياري،ز(ناپذير است  اي نيز اجتناب منطقه

. اين نابرابري در مناطق روستايي وضعيت حادتري دارد
هاي انجام شده، تا رغم تالش علي در كشور ايران

ترين مهم سطح مطلوب توسعه كه به مناطق رسيدن اين
توان در ميزان مهاجرت مشاهده اثر آن را به وضوح مي
تقوايي و همكاران، (مانده است  كرد، راه زيادي باقي

روستايي صرفاً به معناي  ي ، زيرا توسعه)94: 1382
اجتماعي نيست كه با تزريق  كشاورزي و يا رفاه ي توسعه
وسرمايه به مناطق روستايي بتوان در جهت رفع  پول

نيازهاي اوليه و اساسي مردم آن اقدام نمود، بلكه طيف 
انساني را  ي هاي گوناگون و گستردهوسيعي از فعاليت

كه مردم را به ايستادن روي پاي خود و  شود يشامل م
اين استراتژي  .سازد يها قادر ماز ميان برداشتن ناتواني

در پي گسترش دادن منافع توسعه در بين فقيرترين 
نبال امرار معاش د افرادي است كه درنواحي روستايي به

 ي نابراين توسعهب. )10- 18: 1375 آسايش،( هستند خود
و فيزيكي،  اجتماعي يها رساختيتأمين ز روستايي

خدمات مالي در مناطق غيرشهري و مديريت  ي ارائه
- كه مسؤوليت )Barrios, 2008: 4( منابع طبيعي است

ههاي اساسي آن بها و انتخاب از جنبهتپذيري، اولوي  
سازي  و بهينه ) Douglas,2005: 231( روندشمار مي
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توليد مواد غذايي، تأمين  سوخت و خدمات، حفظ 
ها  حيط زيست؛ از جمله تأمين آب و دفع فاضالبم
  ريزي آن باشد اهداف  برنامه از تواند يم
 )J.Adinarayana,S.Azmi,G.Tewari,D.Sudharsan, 

2008: 130.(  
ايران  ينواحي مركز يها استان يزد يكي از استان
درصد  3/20حدود  1385است كه بر اساس آمار سال 

كه  كنند يي زندگي مت آن در نواحي روستاياز جمعي
درصد  3/4ت اين نواحي ، جمعي1375نسبت به سال 

كاهش يافته است كه جهت جلوگيري از اين روند امر 
روستايي در اين استان ضروري  ي ريزي توسعه برنامه

است و بدون شناخت واقعي جايگاه مناطق روستايي در 
روستايي نافرجام خواهد  ي ريزي توسعه كل استان برنامه

اهداف پژوهش . )1385 استانداري يزد، اينترنتي پايگاه( دبو
مناطق روستايي  يافتگي توسعه بررسي ميزانشامل 

بندي مناطق روستايي استان از نظر  استان يزد و طبقه
 .باشد يم يافتگي توسعه

  
 ي پژوهش و نتايج آنها سابقه

مناطق، تحقيقات زيادي در  يافتگي در مورد توسعه
ان انجام شده است كه ابتدا  به برخي سطح جهان و اير

مطالعات به عمل آمده در سطح جهان و سپس ايران 
 هاي يبه بررسي نابرابر) 2007( 1الحسن. شود ياشاره م
 1990-2000 ي اي در كشور غنا در دورهمنطقه

نتايج تحقيق نشان داد كه رشد . پرداخته است
مذكور منجر به كاهش فقر  ي دوره اقتصادي طي

آنجا كه اين رشد عمدتاً  مي در كشور شده، اما ازعمو
 ي ناشي از صادرات كشاورزي بوده، شكاف توسعه

كشاورزي  ي مناطق شمالي، كه توان رقابت در عرصه
  . اند، با مناطق جنوبي بيشتر شده است نداشته

در مناطق مختلف ايالت ) 2004( 2شاراما ي مطالعه
وري در بهره براهما پرتواي هند نشان داد كه تفاوت

                                                     
1-Al-Hassan 
2-Sharama 

اي  هاي منطقهنيروي انساني عامل اصلي بروز نابرابري
گذاري عمومي را در نقش سرمايه) 2004( 3ژانگ. است

و به اين  كند يهاي روستايي در چين بررسي منابرابري
ها در گذاري كه اجراي انواع سرمايه رسد ينتيجه م
باعث  ،يافته است تر توسعه غربي چين كه كم ي منطقه

و از طرف ديگر بايد  شود ياي ماهش نابرابري منطقهك
 درمناطق روستايي ساحلي گذاري اضافي مراقب سرمايه

گذاري اضافي  بود چراكه هرگونه سرمايه چين مركزي و 
اي خواهد  در اين مناطق باعث افزايش نابرابري منطقه

- تأثير نابرابري ي به بررسي نحوه )2003( 4اولريچ .شد

ملي كشور چين به  ي در رشد و توسعهاي هاي منطقه
نتايج نشان . پرداخته است 1990-2000زماني ي فاصله

 ي سطح توسعه هاي يتغييرات نابرابر كه روند داد
دار با روند اي منفي و معنيمناطق مختلف، رابطه
  . ملي داشته است ي تغييرات سطح توسعه

ها   منطقه يها ، به بررسي تفاوت)2003( نوربخش
وي با . هاي هند پرداخته استرايي بين ايالتو همگ

اقتصادي،  يها عاملي، از شاخص روش تحليل استفاده از
اجتماعي براي به دست آوردن يك شاخص تركيبي 
استفاده نموده و مناطق مورد مطالعه را با توجه به آن 

وي براي تعيين وزن و درجه . بندي كرده است رتبه
هاي اصلي، يل مؤلفهتحل يها ها از روش اهميت شاخص

ضريب نابرابري و تركيبي از آنها استفاده نموده است، 
سپس با تحليل رگرسيوني بين سه شاخص به دست 

به آزمون نتايج پرداخته  انساني ي شاخص توسعه آمده و
هاي اساس شاخص هند را بر هايو در انتها ايالت

  . بندي نموده است اقتصادي، اجتماعي مورد مطالعه رتبه
شاخص به  23با استفاده از ) 2004( 5باهاتيا و راي

تحليل عاملي و تاكسونومي عددي به  يها كمك روش
منطقه از هند  32بلوك در  380تعيين سطح توسعه 

  . اند پرداخته 2001در سال 

                                                     
3-Zhang 
4-Ulrich 
5-Bhatia, V.K. & S.C. Rai 
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يافته،  بلوك توسعه 56 نتايج به دست آمده، ي بر پايه   

 بلوك كمتر 116يافته،  بلوك نسبتاً توسعه 156
در . اند نيافته معرفي شده بلوك توسعه 52يافته و  توسعه

مناطق شناسايي  يافتگين پايان تحقيق، علل توسعه
اين مناطق ارائه  ي شده و پيشنهادهايي براي توسعه

يك روش ) 2001( 1جو و همكارانش. گرديده است
بندي مناطق مختلف كشور بلژيك به منظور  براي طبقه

اين . اند اي ارائه داده منطقه ي حمايت از سياست توسعه
آماري چندمتغيره،  هاي يكبندي با استفاده از تكن رتبه
 33و با استفاده از  يا خوشه يلو تحل يعامل يلتحل

شاخص اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و فرهنگي انجام 
بندي مناطق را از نتايج تحقيق، صحت رتبه. شده است

 د قرار داده استمورد تأيي يافتگي توسعه ي لحاظ درجه
 ي مطالعات انجام شده در زمينه. )75: 1387 مواليي،(

اي در ايران، چه پيش از پيروزي منطقه ي توسعه
كه از نظر  دهد يانقالب و چه پس از آن، نشان م

اقتصادي و اجتماعي توسعه، مناطق مرزي  يها شاخص
نژاد و  اميني(  ترند نيافته  از مناطق داخلي كشور توسعه

در پژوهشي ) 1998( كالنتري ).149: 1387 ران،همكا
مانده در ايران به اين راجع به شناسايي مناطق عقب

پيرامون،  -مركز ي نتيجه رسيده است كه  مطابق نظريه
نواحي مركزي امكانات را در خود متمركز كرده و باعث 

چقدر از مركز به  اند و هر خود شده ي رشد و توسعه
  . شود يشدت توسعه كاسته ماز  رويم يطرف حاشيه م

در تحقيقي ديگر ) 1381( كالنتري و همكاران
روستايي در شهرستان  ي راجع به سنجش سطح توسعه

كه  اند يدهبه اين نتيجه رس 1365-1379 حيدريه تربت
روستايي شهرستان  بين مناطق اگرچه شكاف و نابرابري

 ي از نظر دسترسي به امكانات مختلف در طول دوره
يافته است، اما نقاط  كاهش 1365-1379زماني 

 ي شهرستان هنوز براي دستيابي به توسعه روستايي اين
. رو دارند  طوالني در پيش  متوازن، يكپارچه و پايدار راه

                                                     
1 - Joao, Oliveria Soares 

در تحقيقي راجع به ) 1385(و همكاران  بختياري
كشور از منظر شاخص  يها بررسي جايگاه استان

 ي د كه در زمينهانساني به اين نتيجه رسيدن ي توسعه
 1380 انساني بر اساس آمار سال ي شاخص توسعه

خوزستان،  و بويراحمد، كهكيلويه تهران، يها استان
 ي ها از نظر شاخص توسعه اصفهان و يزد برترين استان

مناطق ) 1385(تقوايي . باشند يانساني در كشور م
 ي كشور را براساس شاخص توسعه يها روستايي استان

بندي نموده و به اين نتيجه  ل و طبقهانساني تحلي
بلوچستان، و سيستان ي ها رسيده است كه استان

  آذربايجان ، زنجان،يراحمدكردستان،ايالم،كهكيلويه و بو
مناطق روستايي  ينتر جمله محروم غربي و هرمزگان از

 HDI و همچنين با توجه به مقادير باشند يكشور م
در  د و گيالنفارس، اصفهان، يز تهران، يها استان
انساني  ي نظر شاخص توسعه تا پنجم از  هاي اول رتبه

  .قرار دارند
گيري  ، در پژوهشي با بهره)1386(افتخاري و آقاياري   

بندي  هاي فضايي به سطحتحليل از فنون بارومتري و
  . اند روستايي پرداخته ي هتوسع پايداري

ر نتايج اين تحقيق از وضعيت نامطلوب پايداري د    
، )1387(زياري و جالليان . اين بخش حكايت دارد

استان فارس، با استفاده  يها شهرستان ي هبراي مقايس
بندي  انساني، به طبقه ي شاخص تركيبي توسعه 40از 

چهار شهرستان  يك شهرستان برخوردار، آنها در قالب
برخوردار و ده شهرستان محروم  پرداخته و شدت  نيمه

به  1385تا  1355 ي هسه ده نابرابري آنها را طي
  .اند محاسبه كرده 44/0و  59/0 ،66/0ترتيب 

  
 هاي مربوط به پژوهش  نظريه

 يافتگين در خصوص تحليل و تبيين توسعه و توسعه
هاي اقتصادي رشد و  هاي مختلفي از جمله نظريهنظريه
هاي  ، نظريه3شناختي نوسازيجامعه ي هنظري، 2توسعه

                                                     
2-Economic theories of growth and development 
3-Sociological theories of modernization 
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  ...هاي  بندي دهستان هاي توسعه و سطح شاخص تحليل

   ،2ساختارگرايي پسا ،1ستو نئوماركسي ماركسيست
همچنين  و 4استعمارگرايي پسا ،3گرايي توسعه پسا
وجود دارد  5طرفداري از حقوق زنان ي هتوسع ي هنظري

. پردازندجهاني و ملّي به تبيين توسعه مي كه در سطح
وابستگي و نئوكالسيك از  نوسازي، هاي نظريه

     اخيراً . ها در اين زمينه هستندمشهورترين نظريه
  مانند نقش در اين زمينه نويني نيز رويكردهاي

هاي و اهميت سازمان محلّي، نقش هايجنبش
غيردولتي، موضوعات جنسيتي، عدالت و دموكراسي و 

تر از همه محيط زيست و روابط محلّي ارائه مهم
هاي بزرگ  تغيير گرايشي نيز از نظريه. گرديده است

متوسط و يا  يها اسيمق در يها ليتحل  مقياس به
برخي محققين . وجود دارد ي كوچك در فرايند توسعه

رويكرد توسعه از پايين و رويكرد نيازهاي اساسي را 
رويكردي بر فقرزدايي و محو . اند مورد تأكيد قرار داده

ها مورد  آن متمركز است كه در آن مردم بيش از مكان
نويني در مورد  ي ههمچنين نظري. تأكيد قرار دارند

 مطرح شده كه رشد درونزا را بيش از رشد برونزا رشد 

 .) 78: 1382رضواني، ( دهد يم قرار تأكيد مورد

نشان  ها دگاهيو د ها هيهر يك از اين نظر ي مطالعه
 ها بررسي و تحليلدف هر يك از آنكه ه دهد يم

ها و گيري نابرابرياست كه در ايجاد و شكل  عواملي
ها و مناطق مختلف هاي موجود در كشورعدم تعادل

رغم نقش بسيار مهمي كه وجود خدمات و  به. مؤثرند
روستايي  نواحي ي تسهيالت زيرساختي دربهبود توسعه

 .)32: 1380خرامه،   ايزدي افتخاري و نيالد ركن( كنند يايفا م
ي  هريزي توسعامر برنامه نظرانو صاحب انديشمندان

 يها يو تئور ها دگاهيد ي هاي و روستايي با ارائناحيه
اي و محلّي را مطابق هاي ناحيهخاص، هر كدام نابرابري

بررسي قرار  با موقعيت مكان و زمان خود مورد
  . دهند يم

                                                     
1-Marxist and neo-Marxist theories 
2-Poststructuralism 
3-Postcolonialism 
4-Postdevelopmentalism 
5-Feminist theories of development 

اي  ناحيه ي هرشد و توسع اقتصاددانان نئوكالسيك،
را تحت تأثير دو عامل مكانيسم تعادل و جابجايي 

جريان آزاد منابع بين نواحي در يك  كه دانند يم
مين و يا كشور در بلندمدت، نوعي تعادل بين سرز

  . آورد يوجود مه اي را ب ناحيه
، دانند ينئوكينرها آن را وابسته به صادرات م

كه با تقسيم اقتصاد ناحيه به دو بخش پايه و  طوري به
نواحي را ناشي از بخش پايه دانسته  ي هغيرپايه، توسع

 يها تيفعاليده رشد و يزا ها تيو معتقدند كه ساير فعال
با نگاهي . )364 - 369 :1375باغيان، قره(بخش پايه است 

 يها يدر مورد نابرابر ات انديشمندان خارجيينظر  به
اي  ناحيه يها يعلل نابرابر 6"ميردال"اي، منطقه ي توسعه

 ي هكه به دليل انگيز داند يرا ناشي از عوامل خارجي م
هاي  ينهسودجويي شكل گرفته است و برتري اوليه و زم

 7 "فرانسواپرو" .دهد يتاريخي نواحي آن را شدت م
 رشد يها نگرش به توسعه را ناشي از قطب ي نحوه

گذاري كالن  اول با سرمايه ي هكه در مرحل داند يم
واگرايي و نابرابري ايجاد   در نواحي بزرگ صنعتي

دوم با انتشار تدريجي توسعه به  ي و در مرحله شود يم
رضواني، ( شود يرايي و برابري ايجاد مساير نواحي همگ

 ي با ارائه 1975در سال  8فريدمن جان. )77: 1382
عنوان منشأ توسعه  مركز به "پيرامون -ز مرك"نظريه

دانسته كه با زايش توسعه در مركز به پيرامون جريان 
، مطابق اين نظريه، دو جزء )Clark, 2000: 9( ابدي يم

به عنوان (از مركز اصلي نظام سكونتگاهي عبارتند 
به عنوان جزء وابسته (و پيرامون ) كانون قدرت سلطه
 ي ه؛ همچنين طبق اين نظريه، رابط)به كانون مركزي

استعماري بوده و سازمان  ي همركز با پيرامون يك رابط
اقتصادي ملّي داراي فرايندي است كه از چهار مرحله 

 ي هصنعتي، مرحل پيش ي  همرحل: تشكيل شده است
  . فراصنعتي  ي هصنعتي و مرحلي  هتقالي، مرحلان
  

                                                     
6-Mirdal 
7-Pero 
8-Jone Friedmann 
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 


  ها مواد و روش

و روش بررسي آن  "كاربردي "تحقيق حاضر از نوع 
دهستان  51آماري  ي هجامع. توصيفي و تحليلي است
به منظور تعيين سطوح . باشد يموجود در استان يزد م

 ي هبرخورداري نواحي روستايي استان با توجه به مسأل
ر در متغي 39هاي الزم ، ي به دادهامكان دسترس

زيربنايي، فرهنگي، ورزشي،  يها هاي شاخص زمينه
تي تعيين گرديده استآموزشي، اقتصادي و جمعي .

اي از  مطالعات كتابخانه ي هاي مورد نياز  به وسيله داده
آوري گرديده، آنگاه با  هاي يزد جمعفرهنگ آبادي

ها بندي دهستان گيري ازمدل تحليل عاملي به رتبهبهره
بررسي گرديده  ها يمبادرت شده و سپس ميزان نابرابر

  . است
  

  مورد مطالعه ي محدوده
كيلومتر  131575مساحتي حدود  استان يزد با

 37/4مربع در قسمت مركزي فالت ايران جاي دارد و 
اين استان در . رديگ يدرصد از مساحت كشور را در بر م

دقيقه عرض  27ه و درج 33دقيقه تا  52درجه و  29
 37درجه و  56دقيقه تا  55درجه و  52شمالي و 

دقيقه طول شرقي بر روي كمربند خشك جهاني قرار 
استان يزد طبق آخرين تغييرات تقسيمات . گرفته است

شهر،  23شهرستان،  10داراي  1385كشوري در سال 
بر اساس آمار سال . دهستان است 51بخش و  20

1385 نفر بوده  990818د برابر با ت استان يزجمعي
درصد در  3/20نفر يعني  200988كه از اين تعداد 

  .)1389استانداري يزد، ( كنند ينقاط روستايي زندگي م

  

  
  هاي استان يزدنقشه دهستان:  1 شكل 

  استانداري يزد :مأخذ
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  ...هاي  بندي دهستان هاي توسعه و سطح شاخص تحليل

 نواحي روستايي استان  يافتگي تحوالت توسعه روند

اي، وجود  ناحيه ي هريزي توسع در مباحث برنامه
بررسي . ناپذير است اي امري اجتناب ناحيه هاي ينابرابر

نيازمند آگاهي يافتن از روند تحوالت  ها ياين نابرابر
 .هاي زماني مختلف است اي اين نواحي در دوره توسعه

 يها دهستان يافتگي نتايج حاصل از مطالعه روند توسعه
تان يزد استان يزد كه در سطح نواحي روستايي در اس

اساس آمار سال  بر دهد يانجام شده است، نشان م
درصد  6/6هاي استان، در سطح شهرستان 1375

 1/69درصد نيمه برخوردار و  3/24روستاها برخوردار، 
ها كمترين در بين شهرستان. باشند يدرصد محروم م

يزد و بيشترين  شهرستان ميزان روستاهاي برخوردار در
 د و سپس اردكان استقرار دارندميزان در شهرستان ميب

  .) 119 - 121 :1380زياري و همكاران، (
  

  رهاي مورد مطالعهمتغي:  1جدول
رمتغي رمتغي 

 داراي برقيهايدرصد آباد
  داراي صندوق پست يها يدرصد آباد
  داراي شركت تعاوني روستايي يها يدرصد آباد
  نقليه عمومي ي داراي وسيله يها يدرصد آباد

  داراي مركز خدمات جهاد كشاورزي يها يباددرصد آ
  داراي مخابرات يها يدرصد آباد
  داراي تعميرگاه ماشين كشاورزي يها يدرصد آباد
  كشي داراي آب لوله يها يدرصد آباد
  داراي نانوايي يها يدرصد آباد
  داراي دفتر پست يها يدرصد آباد

ها ت دهستانجمعي  
  داراي سكنه يها يدرصد آباد

  خانوار معكوس بعد
تتراكم نسبي جمعي  

  درصد باسوادي مردان
  درصد باسوادي زنان
  درصد باسوادي كل

  هاي داراي دبستاندرصد  آبادي
  هاي داراي مدرسه راهنماييدرصد  آبادي
 هاي داراي دبيرستاندرصد  آبادي

  داراي حمام عمومييهايدرصد آباد
  داراي سيستم تصفيه آب يها يدرصد آباد
  درماني - داراي مراكز بهداشتي ياه يدرصد آباد

  تنفر جمعي 10000تعداد داروخانه به ازاي هر 
  تنفر جمعي 10000تعداد پزشك به ازاي هر 

  تنفر جمعي 10000پزشك به ازاي هر  تعداد دندان
  هاي داراي مراكز خانه بهداشتدرصد آبادي
  هاي داراي به ورزدرصد آبادي
  هاي داراي بهداشتياردرصد آبادي
  هاي داراي بهياردرصد آبادي
  داراي كتابخانه يها يدرصد آباد

  هاي داراي مكان ورزشيدرصد آبادي
  هاي داراي مسجددرصد آبادي
  هاي داراي توان دسترسي به روزنامهدرصد آبادي

  درصد مردان شاغل
  درصد زنان شاغل
  درصد كل شاغلين
  معكوس زنان بيكار

  معكوس مردان بيكار
  

  نگارندگان: مأخذ                          
 ها يافتهبحث و 

تحليل عاملي اساساً براي كاهش متغيرها يا 
هدف از . رود يرها به كار مشناسايي ساختار متغي

اضافي رهاي حذف متغي در اين پژوهش 1ها كاهش داده
از كل متغيرها است و ) با همبستگي خيلي زياد ( 

بط پنهان بين بررسي روا 2هدف از شناسايي ساختار
و نتايج حاصل از  ها ليدر ادامه تحل. باشد يمتغيرها م

  .آنها آورده شده است
                                                     
1-Data Reduction 
2-Structure Detection 

  
 ها تشكيل ماتريس داده - 

. باشدها مي اولين مرحله تشكيل ماتريس داده
 يها ها عبارت است از جدولي كه ستون ماتريس داده

ها  رها و سطرهاي آن شامل دهستانآن شامل متغي
 38دهستان در برابر  51اين مرحله در . خواهد بود

. مطالعه را داده است متغير تشكيل ماتريس مورد
  .اند آورده شده 1متغيرهاي مورد مطالعه در جدول 
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 


  رهاي مورد مطالعهمتغي: 1جدول 

رمتغيرمتغي 
 داراي برقيهايدرصد آباد
  داراي صندوق پست يها يدرصد آباد
  داراي شركت تعاوني روستايي يها ياددرصد آب

  نقليه عمومي ي داراي وسيله يها يدرصد آباد
  داراي مركز خدمات جهاد كشاورزي يها يدرصد آباد
  داراي مخابرات يها يدرصد آباد
  داراي تعميرگاه ماشين كشاورزي يها يدرصد آباد
  كشي داراي آب لوله يها يدرصد آباد
  داراي نانوايي يها يدرصد آباد

  داراي دفتر پست يها يرصد آبادد
  ها جمعيت دهستان

  داراي سكنه يها يدرصد آباد
  معكوس بعد خانوار
تتراكم نسبي جمعي  

  درصد باسوادي مردان
  درصد باسوادي زنان
  درصد باسوادي كل

  هاي داراي دبستاندرصد  آبادي
  راهنمايي ي هاي داراي مدرسهدرصد  آبادي
 نهاي داراي دبيرستادرصد  آبادي

  داراي حمام عمومييهايدرصد آباد
  داراي سيستم تصفيه آب يها يدرصد آباد
  درماني - داراي مراكز بهداشتي يها يدرصد آباد

  تنفر جمعي 10000تعداد داروخانه به ازاي هر 
  تنفر جمعي 10000تعداد پزشك به ازاي هر 

  تنفر جمعي 10000تعداد دندان پزشك به ازاي هر 
  اراي مراكز خانه بهداشتهاي ددرصد آبادي
  هاي داراي به ورزدرصد  آبادي
  هاي داراي بهداشتياردرصد  آبادي
  هاي داراي بهياردرصد  آبادي

  داراي كتابخانه يها يدرصد آباد
  هاي داراي مكان ورزشيدرصد  آبادي
  هاي داراي مسجددرصد  آبادي
  هاي داراي توان دسترسي به روزنامهدرصد  آبادي

  ردان شاغلدرصد م
  درصد زنان شاغل
  درصد كل شاغلين
  معكوس زنان بيكار

  معكوس مردان بيكار

  نگارندگان: مأخذ                            
  KMO and Bartlett's Test درجه اعتبار و سطح معناداري با استفاده از:  2 جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .552 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx Chi-Square 1.626 

Df 703 

Sig .000 
  نگارندگان: مأخذ                      

  

نتايج آماري حاصل از اجراي مدل تحليل عاملي بر 
اساس متغيرهاي زيربنايي، فرهنگي، ورزشي، آموزشي، 

معيار . تي، انجام شده استاقتصادي و جمعيkmo  و
برابر با  kmo؛ معيار دهد ينشان م 1ن بارتلتنتايج آزمو

مدل تحليل عاملي و  ي كه تأييدكننده باشد يم 552/0
  .بيانگر مناسب بودن آن براي پژوهش است

 

  ماتريس همبستگي ي محاسبه -
در  باشد يم Rبا توجه به اينكه تحليل عاملي از نوع 

بعد براي دانستن ارتباط دروني بين متغيرها  ي مرحله
ماتريس همبستگي استفاده شده است كه به دليل از 

استخراج . ها در اينجا آورده نشده است حجم زياد داده
ها با استفاده از ماتريس همبستگي بين متغيرها  عامل

بعد به آن پرداخته  ي كه در مرحله آيد يدست م به
  .شود يم

                                                     
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure and Bartlett's Test 

  
  

  ها استخراج عامل -
ي، عوامل عامل سيسوم با استفاده از ماتر ي در مرحله

مشترك و اهميت نسبي هر يك از متغيرها معلوم 
سپس بردارهاي ويژه براي تمامي مقادير ويژه . گردد يم

  . گردد يغير صفر محاسبه م
هايي براي تحليل از در روش تحليل عاملي، عامل

 يتر اهميت بااليي برخوردار بوده و داراي نقش مهم
. داشته باشندتر از يك  كه مقادير ويژه بزرگ باشند يم

دست آمده، آنهايي ه هاي ببدين منظور از ميان عامل
تر از يك بوده به عنوان  كه داراي مقادير ويژه بزرگ

  . اصلي انتخاب شده است يها عامل
ميزان كل واريانس توضيح داده شده براي  3 در جدول

  . متغيرها آورده شده است ي همه
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  كل واريانس توضيح داده شده براي همه متغيرها ميزان: 2جدول 

 مؤلفه

مقدار ويژه اوليه

 مقدار ويژه
 نسبت واريانس هر متغير

 با عامل
 نسبت واريانس هر متغير با عامل

 )درصد تجمعي(

1 914/10 721/28 721/28 
2 163/8 482/21 203/50 
3 726/5 068/15 271/65 
4 732/3 821/9 092/75 
5 871/1 924/4 016/80 
6 591/0 555/1 571/81 
7 590/0 553/1 124/83 
8 572/0 505/1 629/84 
9 570/0 500/1 129/86 
10 506/0 332/1 461/87 
11 505/0 329/1 789/88 
12 500/0 316/1 105/90 
13 484/0 274/1 379/91 
14  474/0 247/1 626/92 
15 432/0 137/1 763/93 
16 431/0 134/1 897/94 
17 329/0 866/0 763/95 
18 282/0 742/0 505/96 
19 209/0 550/0 055/97 
20 203/0 534/0 589/97 
21 202/0 532/0 121/98 
22 166/0 437/0 558/98 
23 151/0 397/0 955/98 
24 091/0 239/0 195/99 
25 085/0 224/0 418/99 
26 051/0 134/0 553/99 
27 041/0 108/0 661/99 
28 039/0 103/0 763/99 
29 037/0 097/0 861/99 
30 020/0 053/0 913/99 
31 008/0 021/0 953/99 
32 007/0 018/0 953/99 
33  005/0 013/0 966/99 
34 004/0 011/0 976/99 
35 003/0 008/0 984/99 
36 003/0 008/0 992/99 
37 002/0 005/0 997/99 
38 001/0 003/0 000/100 

نگارندگان: مأخذ  
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  .باشند ياصلي در شيب تند نمودار م يها مقدار ويژه عامل ي هدهند متغيرها كه نشان Scree Plotنمودار : 2شكل 

  نگارندگان :مأخذ 
  

ها از نمودار  در ادامه براي تعيين تعداد بهينه عامل
Scree Plot  مقدار ويژه هر عامل . استفاده شده است

 يها عامل. آمده است 2وليه به صورت شكل در حل ا
   .اند اصلي در شيب تند نمودار مشخص شده

درصد  016/80استخراج شده مجموعاً  يها عامل
016/80 يعني. كنند يرها را تبيين مواريانس كل متغي 

در پنج عامل اصلي توضيح داده  درصد از تغييرپذيري
پيچيدگي  توان يداري مطور معني  بنابراين به.شده است

رها را با استفاده از اين پنج عامل، با از متغي ي همجموع
درصد از متغيرها كاهش  984/19دست دادن فقط 

  .داد

  

  بارهاي عاملي اصلي و مقدار واريانس توضيح داده شده براي هر عامل قبل از دوران: 3جدول 

 عامل
ز دورانمجموع مجذورات بارهاي عاملي قبل ا

درصد تجمعي واريانس تبيين شدهدرصد از كل واريانسكل

1  914/10 721/28 721/28 

2  163/8 482/21 203/50 

3  726/5 068/15 271/65 

4  732/3 821/9 092/75 

5  871/1 924/4 016/80 

  نگارندگان: مأخذ                             
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    ها دوران عامل -
ها را دوران  به حالت مطلوب عامل براي رسيدن   
ميان از . اي به دست آيد تا ساختار ساده دهند يم

ها از روش واريمكس استفاده  هاي دوران عاملروش
تجمعي تغيير  ها، درصد چرخش عامل. شده است

استخراجي را تغيير  يها توضيح داده شده با عامل
در  )با يكنواختي بيشتري ( اما باعث تغيير . دهد نمي

تغيير در كل واريانس . شود يها م ميزان هر يك از عامل
تر نيز خواهد  تبيين شده هر عامل موجب تفسير راحت

  .شد
  

  بارهاي عاملي اصلي و مقدار واريانس توضيح داده شده براي هر عامل بعد از دوران: 4جدول 

 عامل
 ورانمجموع مجذورات بارهاي عاملي بعد از د

 درصد تجمعي واريانس تبيين شده درصد از كل واريانس كل

1 584/9 221/25 221/25 

2 493/7 718/19 939/44 

3 482/6 057/17 996/61 

4 947/4 018/13 014/75 

5 901/1 002/5 016/80 
  نگارندگان: مأخذ                            

  

  رهاي مربوطهاصلي و متغي ياه عامل: 5جدول 
 متغّير  عامل

  عامل اول
  )خدمات عمومي(

 يها يآباد خدمات، درصد مركز داراي يهايآباد كتابخانه، درصد داراي درصدآبادي
 داراي يها يآباد پست، درصد صندوق داراي يها يآباد كشي، درصدلوله آب داراي

نقليه،  وسيله داراي يها يآباد ورزشي، درصد مكان داراي يها يآباد مخابرات، درصد
دسترسي به  توان داراي يها يآباد پست، درصد دفتر داراي يها يآباد درصد
  .روزنامه

  عامل دوم
)تيجمعي(  

 يها يآباد برق، درصد داراي يهايآباد بيكار، درصد زن باسواد، معكوس زنان درصد
 ت، درصدجمعيِ نسبي دبيرستان، تراكم داراي يها يآباد نانوايي، درصد داراي

  .راهنمايي مدرسه داراي يها يآباد دبستان، درصد داراي يها يآباد
  عامل سوم

  )بهداشتي(
 داراي يها يآباد خانوار، درصد عدب بهداشتيار، معكوس داراي هايآبادي درصد

  .بهيار داراي يها يآباد خانه بهداشت، درصد مراكز داراي يها يآباد سكنه، درصد

 عامل چهارم
  )مانيدر(

 نفر، تعداد 10000هر  ازاي به پزشك بهداشت، تعداد مراكز داراي يهايآباد درصد

 به داروخانه ورز، تعداد به داراي يها يآباد نفر، درصد 100هر ازاي به پزشك دندان

  .نفر 10000هر  ازاي

  عامل پنجم
 )تأسيسات و تجهيزات(

 شاغل، درصد مردان دباسواد، درص مردان مسجد، درصد داراي يهايآباد درصد

 تعاوني، درصد شركت داراي يها يآباد بيكار، درصد مرد شاغل، معكوس زنان

 عمومي، درصد حمام داراي يها يآباد تصفيه آب، درصد سيستم داراي يها يآباد

  .كل باسوادي شاغلين، درصد كل مكانيكي، درصد تعميرگاه داراي يها يآباد
  نگارندگان: مأخذ        
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 ؛ از آنجا كه، عامل اول با مقدار ويژه5ه به جدول با توج
واريانس را توضيح  درصد 221/25به تنهايي  584/9

، بنابراين به عنوان بهترين عامل معرفي دهد يم
چرا كه با توجه به اين خصايص، اين عامل را . گردد يم
  .به عنوان شاخص كلي توسعه معرفي نمود توان يم

 718/19، حدود 493/7ه عامل دوم؛ با مقدار ويژ   
و عامل سوم؛ با مقدار  دهد يدرصد واريانس را توضيح م

 واريانس را توضيح درصد 057/17 ،482/6ويژه 
 018/13،  947/4، عامل چهارم؛ با مقدار ويژه دهد يم

، عامل پنجم؛ با مقدار دهد يدرصد واريانس را توضيح م
  .دده يدرصد واريانس را توضيح م 002/5 ،901/1ويژه 

  
  ها گذاري عامل نام -

در نهايت با توجه به ميزان همبستگي هر يك از 
اسامي يا عناوين مناسبي را براي هر  توان يرها، ممتغي

ها  عناوين عامل 6در جدول . يك از آنها انتخاب نمود
اند و با عناوين عامل خدمات عمومي، عامل  آورده شده

تأسيسات  تي،عامل بهداشتي،عامل درماني و عاملجمعي
  .اند گذاري شده نامو تجهيزات 

  
  

  ها بندي دهستان رتبه
در آخرين مرحله بعد از انجام كليه موارد فوق، با    

استفاده از روش استاندارد كردن، امتياز عاملي هر 
  .دهستان به دست آمده است

  

    روش استاندارد كردن  -  1
ها،  دهستان ي بعد از به دست آوردن امتياز عاملي همه

 ي با توجه به شرايط تحقيق، دهستان را بر اساس قاعده
  :طبقه تقسيم كرده 9استورجس به  ي هشد اصالح

  

  اصالح شده استورجس ي قاعده -2 
  =1.2 +4  

 
N=51             R= 9.13           K= 8 

  

در مورد فاصله طبقات از طريق روش فواصل ثابت    
گذاري شده است و نتيجه به صورت  صلهطبقات، فا

  .آورده شده است 3و شكل  7جدول 
  

=  روش فواصل ثابت طبقات -3 /          H= 1.01    
  

  هاي مختلف از نظر سطوح توسعه استان يزد در گروه يها وضعيت دهستان:  7 جدول
  سطح توسعه  درصد تعداد  نام دهستان  گروه
  88/5  3  فجر كوه، شيركوه، ميان  1

  96/1  1  رستاق  2  فرا توسعه
  92/3  2  ندوشن، فهرج  3
  92/3  2  سبزدشت، رباطات  4

  ميان توسعه
  92/3  2  كذاب، بنادكوك  5

6  
 آباد، بنستان، گاريزات، كهدوئيه، علي عقدا، نصرآباد، نخلستان،

  شهدا زردين، سخويد، دهشير، ارنان، پيرحاجات
13  49/25  

  69/15  8  ، محمديه، كوشك، ايثار، زرين، نارستانآباد، پيشكوه، ديهوك اله  7

  69/15  8  چنار، خورميز، بفروئيه گلشن، تيرجرد، آسفيج، چاهك، كوير، تنگ  8  فرو توسعه

هرابرجاكوه يخاب،آباد،فتحمنتظريه،مباركه،محمدآباد،  9
  53/23  12 چلگهاسفندار،مهرآباد، بهادران،فراغه،دستگردان،

  ــ  100  51  ــــ  جمع
   نگارندگان :مأخذ                

= −       
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  نواحي روستايي استان يزد ي بندي توسعه نقشه سطح: 3 شكل

  نگارندگان :مأخذ 
  

  و راهكارها   نتيجه
ها در ايران در ابعاد  دهستان ي مطالعه و مقايسه     

ريزان  برنامه تواند ياقتصادي،فرهنگي،كالبدي وفضايي م
را در اتخاذ تصميمات و  اهاروست گذاران ياستو س

 هاي يهاي مناسب در جهت كاهش نابرابر اجراي برنامه
در اين پژوهش، با بررسي . اي، ياري رساند منطقه

استان يزد  از نظر متغيرهاي مورد مطالعه  يها دهستان
  :هاي زير حاصل گرديده است نتايج و يافته

 يها بندي دهستان هاي حاصل از رتبه نتايج و يافته
، 1385در سال  يافتگي مختلف از نظر سطوح توسعه

 يها بندي دهستان رتبه: آن است كه ي دهنده نشان
آن  ي دهنده ، نشانيافتگي مختلف از نظر سطوح توسعه

استان يزد از لحاظ سطح  يها دهستان :است كه
از سطح متعادلي برخوردار نيستند به  يافتگي توسعه

 8، 7، 6گروهاي ها در  درصد دهستان 4/80طوري كه 
گروه اول قرار  5ها در  درصد دهستان 6/19و فقط  ،9 و

شيركوه،  يها ها، دهستان در بين اين دهستان .دارند
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 يافتگي ميانكوه و فجر داراي بيشترين سطح توسعه

 يها هستند كه در گروه يك قرار دارند و دهستان
دستگردان، فراغه، مهرآباد، بهادران، اسفندار و چلگه، 

 هستند و در يافتگي سطح توسعه ترين ييناي پادار
از طرفي نتايج حاصل نشان . گيرند يجاي م 9گروه 

كه سه دهستان شيركوه، ميانكوه و فجر كه  دهد يم
 ي هستند در فاصله يافتگي داراي بيشترين سطح توسعه

 يها خيلي نزديكي نسبت به مركز اصلي شهرستان
 دهد يامر نشان متفت، مهريز و يزد قرار دارند و اين 

پيرامون هرچه فاصله به مركز  -مركز  ي كه طبق نظريه
چه  بيشتر و هر يافتگي توسعه ي باشد درجه تر يكنزد

  .است تر يينپا يافتگي فاصله دورتر باشد سطح توسعه
اي در مناطق هاي منطقهبراي دستيابي به تعادل

نوعي سياست عدم تمركز  بايست يروستايي استان م
هاي گذاريروستايي، انجام سرمايه خدمات ي هدر ارائ

ريزان و  مورد توجه برنامه... ها ونوين، ايجاد زيرساخت
در اين خصوص توجه به . يردمديران ارشد استان قرار گ

با توجه به (استان  يها دهستان يافتگي وضعيت توسعه
جهت هر نوع اقدام ) نتايج حاصل از اين مطالعه

در راستاي دستيابي به . ستزدايي ضروري ا محروميت
روستاهاي استان و جلوگيري از مهاجرت  يافتگي توسعه

صنايع  ي از روستاها به شهرهاي اين استان، توسعه
گردشگري روستايي و رفع مشكالت  ي روستايي، توسعه

  .بخش زارعت و دامپروري، ضروري است
در مجموع با توجه به عوامل مؤثر در سطوح 

تايي استان و در راستاي توسعه برخورداري نواحي روس
و برخورداري هماهنگ و يكپارچه اين نواحي، عالوه بر 
ضرورت تمركززدايي در سطح كالن، تقويت مراكز 

و مراكز روستايي، ايجاد و تقويت  شهري كوچك
حي محروم و كمتر برخوردار، هاي توسعه در نواكانون
محورهاي جديد توسعه در سطح استان و  ايجاد

تقويت محورهاي ضعيف موجود نقش مؤثري همچنين 
  .در اين فرايند خواهند داشت

  منابع
 ).1385( حسن جواهري ؛رونيزي، سعيدرضا  اكبريان - 1

نواحي روستايي شهرستان  يافتگي تعيين سطوح توسعه
سال بيست و  .كامياران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

 .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .82شماره  .يكم

سيدحسن ؛ محمدي بيك  حسن؛ غالمرضا نژاد، يامين - 2
 يافتگي توسعه ي تحليل درجه). 1387( ابري حسيني
تأسيسات پارس جنوبي در استان  ي حوزه يها دهستان

 .3شماره  .سال يازده .بوشهر، فصلنامه روستا و توسعه
 - انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي

 .وزارت جهاد كشاورزي

ريزي  برنامه يها اصول و روش). 1374(ن آسايش، حسي - 3
 .انتشارات دانشگاه پيام نور .روستايي، چاپ اول

 سيدمجتبي ؛زاده مجيد دهقاني ؛صادق بختياري، - 4
كشور از  يها بررسي جايگاه استان). 1385(پور  حسين

 .منظر شاخص توسعه انساني، مجله دانش و توسعه
 .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .19شماره 

بندي مناطق روستايي  طبقه). 1385( قوايي، مسعودت - 5
كشور بر اساس شاخص توسعه انساني،  يها استان

انتشارات  .82شماره  .تحقيقات جغرافياي فصلنامه
 .دانشگاه فردوسي مشهد

عبدالنور  ؛آبادي شاه عليرضا زارع ؛مسعود تقوايي، - 6
 يافتگي توسعه ي سنجش درجه). 1382( رو باغبان

كيد بر شاخص أاستان يزد با ت مناطق روستايي
16شماره  .سال پنجم .فصلنامه فرهنگ يزد، تيجمعي 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  انتشارات  .17 و
 .استان يزد

اقتصادي در جهان  ي توسعه). 1364( تودارو، مايكل - 7
انتشارات . چاپ اول. اسالم، ترجمه غالمعلي فرجادي

 .سازمان برنامه و بودجه

اي،  ريزي ناحيه برنامه). 1380(كريم  دلير، هزاد حسين - 8
 . انتشارات سمت
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  ...هاي  بندي دهستان هاي توسعه و سطح شاخص تحليل

كاربرد ). 1385(ميرنجف موسوي  ؛نيا، حسن حكمت - 9
ريزي شهري و  مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامه

   .انتشارات علم نوين .اي، چاپ اول ناحيه

سنجش درجه  ).1381( محمدرضا رضواني، - 10
ده از تحليل كشور با استفا يها استانيافتگي  توسعه

 .تاكسونومي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني
انتشارات دانشگاه . 162- 163 شماره .دانشگاه تهران

 .تهران

 يلتعيين و تحل ).1382( محمدرضا رضواني، - 11
برخورداري نواحي روستايي استان زنجان، فصلنامه 

انتشارات دانشگاه  .51شماره  .جغرافيايي يها پژوهش
 .تهران

افتخاري، عبدالرضا و حسن ايزدي خرامه،  يندال ركن - 12
تحليلي بر رويكرد مكان يابي و توزيع ). 1380(

بررسي تطبيقي رويكرد : خدمات در مناطق روستايي
كاركردهاي شهري در توسعه روستايي و مدل 

سال  .تخصيص مكاني، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي
 .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .3شماره  .شانزدهم

 ).1386( محسن آقاياري ؛افتخاري،عبدالرضا ينالد ركن - 13
روستايي،مطالعه موردي  ي هپايداري توسع بندي سطح

شماره  .جغرافيايي يها بخش هير، فصلنامه پژوهش
 . انتشارات دانشگاه تهران .61

مباني توسعه اقتصادي، ).  1378(  روزبهان، محمود - 14
 .انتشارات تابان .چاپ اول

  يها اصول و روش ).1385( اله كرمت زياري، - 15
انتشارات دانشگاه  .اي، چاپ چهارم ريزي منطقه برنامه
 .يزد

. )1380(آبادي  شاه عليرضا زارع ؛اله كرمت زياري، - 16
نواحي روستايي استان  يافتگي سنجش درجه توسعه

انتشارات  .13شماره . يزد، فصلنامه جغرافيا و توسعه
 . بلوچستان دانشگاه سيستان و

مقايسه  ). 1387( اسحاق جالليان ؛اله متكر زياري، - 17
 يها استان فارس بر اساس شاخص يها شهرستان

 .11شماره . فصلنامه جغرافيا و توسعه توسعه،
 . انتشارات دانشگاه سيستان و بلوچستان

 سنجش درجه توسعه ).1387( كبري كمال، سرخ - 18
استان خراسان رضوي و جايگاه  يها شهرستان يافتگي 

استان، پايان  يها در بين شهرستان شهرستان قوچان
 . دانشگاه يزد. نامه كارشناسي ارشد

 زاده ليال عبداهللا ؛حقي سولماز عبدالهي ؛صادقي،حسين - 19
وسعه انساني در ايران، فصلنامه علمي ت ).1386(

. 24شماره . سال ششم. پژوهشي رفاه اجتماعي
گروه  - انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 . رفاه اجتماعي تهرانپژوهشي 

تحليل ). 1380( آبادي زنگي  علي؛ طالبي، هوشنگ - 20
انساني  ي هها و تعيين عوامل مؤثر در توسع شاخص

 .تحقيقات جغرافيايي شهرهاي بزرگ كشور، فصلنامه
مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي . 60شماره 
  .مشهد

تحليل ). 1382( احمد پرخنده؛ شمسي قاسمي، - 21
 2003ه انساني در آخرين گزارش شاخص توسع
انتشارات  ملل متحد و جايگاه ايران، سازمان عمران

 . تهران سسه تحقيقاتي تدبير اقتصادؤم

 اقتصاد رشد و توسعه،). 1375(باغيان، مرتضي  قره - 22
 .انتشارات ني تهران .چاپ اول

 نژاديوفامحمد  ؛هوشنگ ايرواني ؛كالنتري، خليل - 23
ستايي در شهرستان سنجش سطح توسعه رو). 1381(

 يها فصلنامه پژوهش ،1365- 1379 حيدريه  تربت
 .انتشارات دانشگاه تهران  .44شماره  .جغرافيايي

اصول و مباني  ).1370( حسن اشكوري،  معصومي - 24
انتشارات سازمان  .اي، چاپ اول ريزي منطقه برنامه

 . بودجه گيالن برنامه و 

ه بررسي و مقايسه درج). 1387( محمد مواليي، - 25
 ايران طي يها بخش كشاورزي استان يافتگي توسعه
 .و توسعه ي، اقتصاد كشاورز1383 و 1373 يها سال

انتشارات جهاد كشاورزي  .16شماره  .سال شانزدهم
 .تهران
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 1392 بهار، 30هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 
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