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بررسي سطح بندي خدمات روستاهاي شهرستان آستارا بر اساس مدل موريس به منظور ارائه 

0Fراهكارهاي توسعه

1 
 

 سيده صديقه حسني مهر
 shassanimehr@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا، گروه جغرافيا 

 
ن در سلسله عوامل رشد و توسعه اقتصادي بازيابي شود، معلوم اگر نقش روستا و جايگاه واقعي آن در اقتصاد ملي شناخته و اهميت آ -چكيده

 خواهد شد كه ويراني روستاها بجز عدم شناخت ظرفيت و پتانسيل آنها و بي تفاوت بودن به اين بخش مهم ناشي از ضعف و ناتواني در مطالعات
عه هر كشور مي باشد و بي شك يكي از وظايف برنامه ريزان ) برنامه ريزي توسعه روستايي جزء برنامه هاي توس71، 1379محيطي است (بدري فر، 

روستايي يافتن راه حل جهت عمران و توسعه نواحي روستايي با شناخت كامل از استعدادها و قابليت هاي روستا مي باشد. موضوع اين تحقيق 
اهكارهاي توسعه مي باشد. روش تحقيق توصيفي بررسي سطح بندي خدمات روستاهاي شهرستان آستارا بر اساس مدل موريس به منظور ارائه ر

تحليلي مي باشد و شيوه گردآوري اطالعات تركيبي از مطالعات ميداني و اسنادي مي باشد. در اين پژوهش توسعه بعنوان متغيير وابسته مي  –
زشي، بهداشتي، اداري و گروههاي شاغل)  مورد باشد و شاخص هاي (امكانات زير بنائي مانند آب و برق و گاز و امكانات روبنائي مانند خدمات آمو

استفاده در جهت تعيين توسعه يافتگي به عنوان متغيرهاي مستقل مي باشند. نتايج نشان داد كه به جزء يك روستا كليه روستاهاي سطح يك 
 1000تاهاي سطح يك داراي جمعيت باالتر از (توسعه يافته) در بخش جلگه قرار دارند، يعني بين ارتفاع و توسعه يافتگي رابطه وجود دارد. و روس

نفر مي باشد، يعني بين سطح توسعه يافتگي و ميزان جمعيت هم رابطه مستقيم وجود دارد . به  100نفر و روستاهاي سطح سوم داراي جمعيت زير 
 منظور رسيدن به راهكارهاي توسعه پيشنهاد مي شود:

 روستائيانخدمات رساني به روستاها و افزايش رضايتمندي 
 جلب مشاركت بخش غير دولتي توسعه روستاها

 افزايش عملكرد در واحد سطح محصوالت زراعي
 تقويت رابطه بين زيربخش هاي كشاورزي و صنايع مربوط به آنها

 آستارا -توسعه روستايي -مدل موريس  -خدمات  -سطح بندي -ها كليد واژه

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

و با حمايت مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا به  1390اين مقاله مستخرج از يك طرح پژوهشي است كه در نيمه اول سال  1
 اتمام رسيده است.

1. 0Bمقدمه 

1B در ميان اكثريت جمعيت توزيع عادالنه امكانات و ثمرات توسعه
از خصيصه هاي مهم اقتصاد سالم و پويا مي باشد. برنامه ريزان 
جهت تحقيق اين امر سعي در كاهش نابرابريها و عدم تعادل از 
طريق تدوين و اجراي برنامه هاي متعدد محدوديت زدايي و 

گسترش همه جانبه جنبه هاي مثبت توسعه يافتگي دارند. گام 
تدوين برنامه هاي كارآمد و منطبق بر واقعيتها اساسي در زمينه 

دستيابي به هدف برتر، عدالت اجتماعي و شناسايي شرايط 
موجود روستاها و بررسي سطح توسعه در آنهاست. چه بسا عدم 
شناخت دقيق وضع موجود كليه تالشهاي دست اندركاران امر 
محروميت زدايي و كسب عدالت اجتماعي را عقيم مي گذارد. 
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). از نظر توزيع عدالت اجتماعي و تعادل 6،ص1382ايش،(آس
بيشتر بين سطح زندگي در شهر و روستا براي ارائه مطلوب 
خدمات و امكانات، تعيين سطح توسعه روستاها گام مهمي در 

اجتماعي كشور و آمايش سرزمين  -برنامه ريزي توسعه اقتصادي 
مه ريزي توسعه باشد و با توجه به اينكه مهمترين قدم در برنا مي

روستايي تعيين اهداف توسعه و از جمله كاهش عدم تعادلها مي 
باشد به اين ترتيب بررسي ميزان توسعه يافتگي  مناطق روستايي 
مي تواند براي مسئوالن و برنامه ريزان در زمينه تعيين اولويتهاي 
مربوط به طرحهاي توسعه راهگشا باشد. در شهرستان آستارا 

ها در سالهاي اخير بدليل نبود امكانات و در واقع برخي از روستا
شده اند.  بدليل عدم ارائه خدمات توسعه ، خالي از جمعيت

بررسي سطح توسعه يافتگي روستاها كمك خواهد نمود تا ميزان 
 .ارائه خدمات استقرار امكانات به هر روستا مشخص گردد

 روش شناسي تحقيق .1
 بيان مسأله .1,1

مينه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي نارسايي هاي خدماتي در ز
و اقتصادي و همچنين محدوديت امكانات اشتغال در عرصه هاي 
روستايي از يك سو جاذبه هاي شهري از سوي ديگر ، نهايتا 
اينگونه روندها را هم به زيان حوزه ها و مناطق شهري و هم به 

فضايي سكونتگاههاي روستايي  –بهاي فروپاشي نظام زيستي 
رده است بر اساس اين واقعيت ها ، لزوم توجه جدي تر تشديد ك
هاي روستايي كشور و زمينه سازي براي ارايه خدمات  به عرصه

مناسب و كافي به آنها از طريق خودجوشي و مشاركت بيشتر 
روستائيان ، چه به دليل ضرورت گسترش فعاليت ها به منظور 
هموار ساختن مسير حركت به سوي تعيين چارچوب هاي 
مناسب برنامه ريزي در سطوح گوناگون محلي ، ناحيه ، منطقه 

،  1379اي و ملي امري اجتناب ناپذير به نظر مي آيد (سعيدي، 
)  وجود نابرابريهاي كمي و كيفي ميان عرصه هاي شهري و  1ص

روستايي و تشديد آنها طي روندهاي دگرگون ساز دهه هاي 
برابري ، مطرح  اخير، ضرورت جستجوي راههاي براي كاهش نا

نموده است تضاد ميان جنبه هاي كيفي زندگي در شهرها و 
روستاها و جابجايي مكاني و مهاجرت گروههاي روستايي به سوي 
شهرها به اميد برخورداري از امكانات متنوع تر و تسهيالت 
مناسب زيستي ، نه تنها در حوزه هاي روستايي ، كه در حوزه 

معظالتي در ابعاد گوناگون شده  هاي شهري نيز باعث مسايل و
است . بررسي سطح بندي خدمات روستاها و تعيين ميزان 
توسعه روستاها نبايد در برنامه ريزي هاي اجرائي كنار گذاشته 
شوند لذا اين تحقيق سعي دارد با روش علمي ضمن تعيين سطح 

توسعه هر روستا، امكان خدمات دهي و  حيات آنها را شناسائي و 
 نمايد .ارائه  

 اهداف پژوهش .1,2
مهمترين هدف در اين پژوهش مقايسه سطح توسعه روستاها از 

 نظر توسعه يافتگي به روش موريس مي باشد.
 فرضيه هاي پژوهش .1,3

به نظر مي رسد بين ارتفاع و سطح توسعه يافتگي روستا  .1
 ارتباط وجود دارد.

بين افزايش جمعيت و درجه توسعه يافتگي رابطه اي  .2
 وجود دارد.

 پژوهش  روش .2,4
 تحليلي با اهداف كاربردي مي باشد . -نوع تحقيق توصيفي

 ابزار گردآوري داده ها  .2,5
با توجه به اينكه جامعه آماري روستاهاي شهرستان مي باشد از 
نتايج سرشماري نفوس و مسكن و سالنامه هاي آماري و 
همچنين انواع نقشه هاي مبنا در مطالعه مورد نظر و در روش 

 شنامه،مصاحبه ، عكس استفاده شد.ميداني از پرس
 قلمرو مكاني پژوهش  .2,6

كيلومتر  38/425) به وسعت Astaraشهرستان بندري آستارا (
مربع در شمال غربي ترين نقطه استان گيالن قرار دارد. اين 
شهرستان از شمال به جمهوري آذربايجان ، از جنوب به 

ستانهاي شهرستان تالش، از شرق به درياي خزر و از غرب به كوه
بخش به نامهاي  2تالش محدود مي گردد. اين شهرستان داراي 

مركزي و لوندويل است. كه اولي، دهستانهاي حيران و ويرموني و 
دومي نيز دو دهستان به نامهاي لوندويل و چلوند را شامل مي 
شود. شهرهاي تابعه آن نيز آستارا و لوندويل مي باشد. 

آبادي و  22و  25ترتيب شامل دهستانهاي حيران و ويرموني به 
پارچه  13و  7دهستان لوندويل و چلوند نيز به ترتيب شامل  2

   14”تا   38ْ   15َ   23”آبادي هستند.  شهرستان آستارا بين 
  48ْ   52َ   03”تا  48ْ   34َ   11”عرض شمالي و   38ْ   27َ

طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است (معاونت 
). در اين پژوهش 20، ص1385رنامه ريزي استان گيالن ، ب

روستاي داراي سكنه شهرستان است كه  62جامعه آماري كل 
 جهت تكميل پرسشنامه به دهياري هر روستا مراجعه  شده است.

 ادبيات .3
 . تعداد و تراكم نسبي جمعيت3,1

نفر جمعيت مـي   79874داراي  1385شهرستان آستارا در سال 
نفـر   32440نفر در نقاط شهري و  47434اين تعداد باشد كه از 
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در نقاط روستايي ساكن مي باشند. تراكم نسبي شهرستان آستارا 
 نفر در كيلومتر مربع بوده است.  77/187  1385در سال 

 تعداد و بعد خانوار .3,2
خانوار در  13015بوده كه  20730،  1385تعداد خانوار در سال 

مناطق روستايي مي باشند. بعد  خانوار در 7715مناطق شهري و 
در شهرستان آسـتارا در منـاطق روسـتايي     1385خانوار در سال 

 مي باشد.   64/3نفر و در مناطق شهري  2/4
 
 

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

 شرح
 بعد خانوار تعداد خانوار

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

13015 7039 64/3 36/4 

مناطق 
 روستايي

7715 6478 2/4 03/5 

، 1385،1375مآخذ: آمارنامـه اسـتان گـيالن،                           
 1390تهيه و تنظيم نگارنده، 

 وضعيت سواد .3,3
سـاله و بيشـتر در شهرسـتان آسـتارا كـه       6از مجموع جمعيـت  

درصـد  14درصد باسواد و تعـداد  86عداد نفر مي باشند ت 72555
بي سواد وجود دارد. از مجموع جمعيت نقاط روستايي شهرستان 

درصد آنها با سواد  29/79نفر مي باشند تعداد  29229آستارا كه 
 درصد افراد بي سواد مي باشند 71/20و تعداد 

 اشتغال .3,4
نفر مي  22126از مجموع جمعيت شاغل در شهرستان آستارا كه 

 89/37نفر) در نقاط شـهري و  13743درصد آنها( 11/62، باشند
نفر) در مناطق روستايي شاغل مـي باشـند. از    8383درصد آنها (

درصد افراد  90/89نظر جنسيت افراد شاغل در شهرستان آستارا 
درصد افراد شاغل را زنان  10/10نفر) و  19892شاغل را مردان (

از مجمـوع جمعيـت    1385نفر) مي باشند.  در سـال   2234كه (

درصــد  82/36نفـر مــي باشــند.   67612سـاله و بيشــتر كــه   10
نفر) در گروه جمعيت فعال از نظر اقتصادي مـي باشـند    24896(

 13/11نفـر) شـاغل و    22126درصـد (  87/88كه از اين تعـداد  
نفــر) بيكــار (جويــاي كــار) مــي باشــند. از  2775درصــد يعنــي (

نفر) را شـامل مـي    42079درصد افراد كه ( 24/62جمعيت فوق 
 ).147،ص1386شوند (مركز آمار ايران  ،

 كشاورزي  .3,5
سطح زير كشت محصوالت  1389طبق اطالعات موجود در سال 
هكتار  3430هكتار است كه  4130كشاورزي شهرستان آستارا را

 هكتار هكتار بصورت ديم انجام مي گيرد. 700بصورت آبي و
 
 
 
 

الت كشاورزي در شهر ستان آستارا ميزان توليد محصو -2جدول شماره 
1389-1386 

                                                 
 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 كيوي

 1389ره كشاورزي شهرستان آستارا سال، مأخذ:ادا
 

 

 

 

 

 

 كالبدي روستاهاي نمونه شهر ستان آستارا -ويژگيهاي فضايي -3جدول شماره 

 نام نواحي

 نام روستاها

 تيپ و شكل رو ستاها عامل استقرار روستاها

ه 
لگ

 ج
ي و

حل
سا

 اي

 
 

    

مه
ش

چ
ن  

زمي
ي

راع
ز

 

 بينا بين پر اكنده مجتمع
هسته 

 يا
خط
 ي

 تر كيبي مسكن درمز رعه خارج از مزارع حلقه اي

   *  *  *  * قلعه
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  *   *  *  * بي بي يانلو

 *  *  *  * *  در بند

 *  *   * *  * خان حياطي
 * *    * *  * خسرو محله

 *  *   * * * * خانه ها ي آسياب

 * *   *  *  * سيبلي

 *  *  *  *  * بيجاربين

 * *    * *  * ه سويقر

 

 * *   *  * * * چلو ند پايين

ني
ستا

وه
وك

يه 
هپا

كو
 

 * *   *   * * بهارستان

 * *   *  * * * ميه كوهي
 * *   *  * * * سلي

 * *    * * *  حاج امير ونه بين

 * *   *  * *  حيرا ن عليا

 * *   *  * *  چملر

  *    * *   مشند

 * *   *  * * * نظر محله 

 15 13 5 0 12 6 17 11 13 جمع 

 

 شاخص هاي مورد استفاده .3,6
در اين تحقيق چند شاخص از جمله:   شاخص هـاي اجتمـاعي و   

-64ساله، جمعيـت   15-29، جمعيت  0-15جمعيتي، جمعيت 
 -سـاله و بيشـتر، ، شـاخص هـاي فضـايي      65ساله، جمعيت  30

قتصادي شامل كالبدي شامل كل خدمات روبنايي ، شاخص هاي ا
 تعداد  شاغلين مورد استفاده قرار گرفته است. 

طبقه بندي توسعه يافتگي روستاهاي شهرسـتان آسـتارا بـه     .3,7
 روش موريس

سـكونتگاه روســتاي   62بـا اسـتفاده از روش مــوريس از مجمـوع    
روستا) در گروه روستاهاي توسـعه   26درصد ( 42شهرستان آستارا

روسـتاهاي نسـبتا توسـعه     روستا) در گـروه 28درصد( 45نيافته، 
تاهاي توسـعه يافتـه قـرار    روستا) در گروه روس8درصد( 13يافته، 

 گرفته اند.
 
 
 
 
 

 طبقه بندي توسعه يافتگي روستاهاي شهرستان آستارا -4جدول شماره 
 رتبه نام روستا امتياز رديف رتبه نام روستا امتياز رديف

 2 تله خان 30 33 3 هوژيه 0 1
 2 گيالده 31 34 3 برزنا 0 2
 2 عسكراباد 31 35 3 باباعلي 0 3
 2 خسرومحله 32 36 3 سلي 1 4
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 2 مشند 33 37 3 گونش 4 5
 2 خان حياطي 33 38 3 باسكم چال 5 6
 2 خانه هاي اسياب 35 39 3 گودي اولر 0 7
 2 شيخ علي محله 35 40 3 نظرمحله 7 8
 2 كوته كومه 35 41 3 شاغال 8 9
 2 صيادلر 36 42 3 فندق پشته 8 10
 2 لميرمحله 36 43 3 شونان 8 11
 2 كشفي 37 44 3 ميه كومي 13 12
 2 دربند 41 45 3 زره ژيه 18 13
 2 قلعه 41 46 3 بي بي يانلو 18 14
 2 قنبرمحله 42 47 3 شونده چوال 18 15
 2 باش محله لوندويل 46 48 3 ديله 19 16
 2 بيجاربين 48 49 3 دگرمانكشي 21 17
 2 چلوندپائين 48 50 3 عوض لرصيادلر 21 18
 2 خشك دهنه 50 51 3 اق مسجد 22 19
 2 خلج محله 51 52 3 هولستون 22 20
 2 شيخ محله 53 53 3 بهارستان 23 21
 2 كرده سرا 53 54 3 حيران سفلي 24 22
 2 قره سوي 57 55 3 حيران عليا 24 23
 2 سيبلي 57 56 3 حيران وسطي 24 24
 1 عنبران محله 62 57 3 دميراوغلي كش 25 25
 1 باغچه سرا 71 58 3 سيج 25 26
 1 چلوند 71 59 3 چملر 28 27
 1 ويرموني 75 60 3 حاج اميرونه بين 28 28
 1 كانرود 77 61 3 هودول 28 29
 1 عباس اباد 86 62 2 جبرئيل محله 29 30
     2 خليله سرا 29 31
     2 سراليوه 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 مركزي 

 32 20 29 18 4/6 4 بخش لوندويل
 
 

 :  طبقه بندي توسعه يافتگي شهرستان آستارا به تفكيك بخش1نمودار شماره 
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 روستاهاي شهرستان آستارا طبقه بندي توسعه يافتگي -5جدول شماره 
 )  0-28(  3سطح )28-56(   2سطح  )56-86(1سطح  بخش

 
 

 مركزي

ــاس  عبـــــــــ
آباد،ويرموني،باغچه 

 سرا، عنبران محله

چملر،حاج امير ونه بـين، هودول،جبرئيـل محاه،تلـه    
خان،گيلده،عسكر آباد،مشند،خانه هاي آسياب،شـيخ  
ــر    ــيادلر، لميـ ــه، صـ ــك دهنـ ــي محله،خشـ علـ

 ند،قلعه،بيجاربن،شيخ محله محله،كشفي،درب

ــال،گودي   ــكم چـ هوژيه،برزنا،باسـ
ــونان،زره  ــاغال،فندق پشته،ش اولر،ش

ژيه،بي بـي بـي يانلو،شـونده چـوال،      
ــيادلر،آق  ــر ص دگرمانكشــي،عوض ل
مسجد،هولستون،بهارســـتان،حيران 
ــا،حيران  ــفلي،حيران عليـــ ســـ

 وسطي،دمير اوغلي كش ، سيج
 

 لوندويل
ــوي،   ــره ســ قــ
ــيبلي،چلوند،  ســـ

 كانرود

خلج محله، چلونـد پايين،بـاش محلـه لوندويل،كوتـه     
ــراليوه ،    ــه سرا،ســ ــه،خان حياطي،خليلــ كومــ

 خسرومحله،كرده سرا، قنبر محله 

ــومي،نظر   ــه كـــــ ديله،ميـــــ
 محله،گونش،سلي،باباعلي  

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
8 13 28 45 26 42 
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 بررسي جدول موريس به تفكيك دهستان
 دهستان حيران -

روسـتا) در گـروه روسـتاهاي     5درصد ( 25روستا) در گروه روستاهاي در حال توسعه، 15درصد ( 75سكونتگاه روستايي /20از مجموع 
 .6توسعه نيافته ، قرار گرفته اند.جدول شماره 

 تگي روستاهاي دهستان حيران به روش موريسطبقه بندي توسعه ياف -6جدول شماره 
 )0-28(  3سطح )28-56(   2سطح  )56-86(1سطح 

-  
 
 
 

 چملر،حاج امير ونه بين،مشند،صيادلر

هوژيه، باسكم چال،گودي اولر،شاغال،فندق 
پشته، زره ژيه، دگرمانكشي، آق مسجد، 
هولستون،بهارستان،حيران سفلي،حيران 

 ، سيج عليا،حيران وسطي،دمير اوغلي كش

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
0  5 25 15 75 

 1390تهيه و تنظيم: نگارنده،  
 دهستان ويرموني -

روسـتا) در گـروه روسـتاهاي    4درصـد (  3/18روستا) جزء روستاهاي در حال توسـعه    13درصد( 59سكونتگاه روستايي،  22از مجموع 
 .7اهاي توسعه نيافته ، قرار گرفته اند، جدولروستا) در گروه روست5درصد(  7/22توسعه يافته و

 طبقه بندي توسعه يافتگي روستاهاي دهستان ويرموني به روش موريس -7جدول شماره 
 )0-28(  3سطح )28-56(   2سطح  )56-86(1سطح 

عباس 
آباد،ويرموني،باغچه 
 سرا، عنبران محله

جبرئيل محله، خانه هاي آسياب،شيخ علي 
تله خان  – محله،خشك دهنه، لمير

 محله،كشفي،دربند،قلعه،بيجاربن،شيخ محله، هودول

برزنا، شونان، بي بي يانلو،شونده 
 چوال،  عوض لر صيادلر،

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

 1390تهيه و تنظيم: نگارنده،            
 دهستان چلوند

روستا) در گروه روسـتاهاي نسـبتا   6درصد ( 46وستا) در گروه روستاهاي توسعه يافته، ر2درصد ( 15سكونتگاه روستايي،  13از مجموع 
 . 8روستا) در گروه روستاهاي توسعه نيافته ، قرار گرفته اند، جدول شماره  5درصد ( 39توسعه يافته، 

 طبقه بندي توسعه يافتگي روستاهاي دهستان چلوند به روش موريس -8جدول شماره 
 )  0-28(  3سطح )28-56(   2طح س )56-86(1سطح 

 چلوند،قره سو
 

خلج محله،چلونـد پايين،بـاش محلـه لوندويل،كوتـه     
 كومه،خان حياطي،خليله سرا

ميـــــــــــه كـــــــــــومي،نظر 
 محله،گونش،سلي،باباعلي

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

 1390تهيه و تنظيم: نگارنده،            
 دهستان لوندويل -

روسـتا) در گـروه روسـتاهاي در حـال     4درصـد (  54روستا) جزء روستاهاي توسعه يافته،  2درصد( 29سكونتگاه روستايي،  7ع از مجمو
 . 9روستا) در گروه روستاهاي توسعه نيافته ، قرار گرفته اند جدول 1درصد (14توسعه و 
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 وريسطبقه بندي توسعه يافتگي روستاهاي دهستان لوندويل به روش م -9جدول شماره 
 ) 0-30(      3سطح )30-60(   2سطح  )60-100(  1سطح 

 ديله كرده سرا،قنبر محله، خسرو محله، سراليوه كانرود،سيبلي
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

2 29 4 54 1 14 
 1390تهيه و تنظيم: نگارنده،            

 
 جمعيت روستاها بر اساس طبقات جمعيتي 

 10روسـتا داراي كمتـر از    13تعـداد   1385آستارا بر اساس اطالعات فرهنگ آباديهاي اين شهرستان در سـال   با بررسي در شهرستان
خانوار مي باشند بـا توجـه بـه     100روستا داراي باالتر از  22خانوار و  100تا  50روستا بين  9خانوار،  10-20روستا كه بين  9خانوار، 

 خانوار مي باشند . 50تر از موارد فوق نيمي از روستاهاي شهرستان كم
 تعداد و درصد خانوارهاي مناطق روستايي آستارا -10جدول شماره  

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

 1390ه و تنظيم: نگارنده، ، تهي1385مآخذ: فرهنگ آباديهاي شهرستان آستارا،         
 جمعيت روستاها بر اساس طبقات ارتفاعي  

نفر و يك روستا جمعيتـي بيشـتر از    1000تا  200روستا بين  9نفر،  200روستا كمتر از  23روستاي كوهپايه اي تعداد  33از مجموع 
روستاي ديگر جمعيتي باالتر از  11نفر و  1000تا  200روستا جمعيتي بين  10روستاي جلگه اي تعداد  21نفر دارد. از مجموع  1000
نفـر   1000تـا   200نفر و يـك روسـتا بـين     200روستا كمتر از  7روستاي كوهستاني تعداد  8نفر را دارا مي باشند و از مجموع  1000

 د.باش جمعيت دارد. با توجه به آمار فوق نقش توپوگرافي و موقعيت روستاها در جذب يا دفع جمعيت موثر بوده مي
 

 تعداد و درصد مناطق روستايي شهرستان آستارا به نسبت موقعيت -11جدول شماره 
 جمع كل كوهستاني كوهپايه اي جلگه اي موقعيت

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

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

 1390، تهيه و تنظيم: نگارنده، 1385مآخذ: فرهنگ آباديهاي شهرستان آستارا،
 ارزيابي فرضيه .1

 فرضيه اول:
 به نظر مي رسد بين ارتفاع و سطح توسعه يافتگي روستا ارتباط وجود دارد . -

گروه آورده شده است.  مشاهده مي شـود كـه روسـتاهاي واقـع در      5روستاها به تفكيك ارتفاع در  ، سطح توسعه يافتگي 12در جدول 
قرار مي گيـرد، روسـتاهاي سـطح دوم نيـز      0-500روستا در بخش كوهپايه در ارتفاع بين  1همگي در جلگه قرار دارند و فقط  1سطح 

جلگه و كوهپايه واقع شده اند، سطح سوم كـه روسـتاهاي توسـعه     بجز چهار روستا كه در بخش كوهستان قرار مي گيرد بقيه در بخش
 نيافته مي باشد، اين توزيع سطح توسعه معلوم مي دارد كه روستاهاي  توسعه يافته در سطح جلگه قرار دارند ، بنابراين با افزايش ارتفاع

 ، سطح توسعه يافتگي كاهش مي يابد.
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 بر اساس طبقات ارتفاعي ( بر حسب متر) سطح بندي روستاهاي شهرستان آستارا -12جدول 
-1000كوهســتان( )0-500كوهپايه( جلگه(زير صفر) شرح

500( 
كوهســــــــــتاني 

ــع( -1500مرتفـــ
1000( 

ــيار  ــتاني بس كوهس
 +)1500مرتفع(

 1سطح
 (توسعه يافته)

         -سـيبلي  -قره سـو 
-چلوند-باغچه سرا
ــانرود-ويرمــوني -ك
 عباس آباد

 - - - عنبران محله 

 2سطح 
تاً توســـعه (نســـب

 يافته)

-خليلــــه ســــرا  
ــراليوه  -ســـــــــ

خــان -خســرومحله
شيخ علـي  -حياطي

قلعـه  -دربند -محله
-بيجارن-قنبرمحله

-چلونـــد پـــايين 
ــه  -خشـــك دهبنـ

كـرده   -خلج محلـه 
 سرا

جبرئيل  -هودول   
-تلـه خـان   -محله

خانـــه -عســـگرآباد
كوته  -هاي آسياب

-صـــيادلر -كومـــه
-كشفي-لميرمحله

ــه   ــاش محلـــ بـــ
ــدويل ــيخ -لونـ شـ

 محله

حاج اميرونه -چلمر گيالده شند
 بين

 3سطح
 توسعه نيافته

-گــــونش-برزنــــا 
بــي بــي  -شــونان

 -شونده چوال -يانلو
ديلـــه عـــرض لـــر 

دميـــر  -صـــيادلر
 اوغلي كش

ــه ــاعلي -هوژي -باب
 -باشم چـال  -سلي

-گــــودي اولــــر 
 -شـاغال  -نظرمحله

ــومي ــه كـ زره -ميـ
 بهارستان-ژيه

ــته   سيج -هوستون ــدق پشـ  –فنـ
ــي  آق  –دگرمانكش

حيــــران  -مجــــد
ــفلي ــران  -سـ حيـ
ــا ــران  -عليــ حيــ
 وسطي

 
 فرضيه دوم:

 بين افزايش جمعيت و درجه توسعه يافتگي رابطه وجود دارد. -
سطح توسعه يافتگي روستاهاي آستارا با توجه به طبقات جمعيتي آورده شده است همانطوري كه اطالعات جدول معلـوم   13در جدول 

روستا  6نفر قرار داشته و 500قرار گرفته اند كه همگي در طبقات جمعيتي باالي  روستا در سطح يك 8روستاي آستارا  62مي دارد از 
روسـتا اسـت . در سـطح سـوم كـه روسـتاهاي        28نفر جمعيت دارند و روستاهايي كه در سطح دوم قرار مي گيرنـد   1500نيز بيش از 

رد  بنابر اين روستاهايي كه در سطح اول يعني توسعه نفر قرار دا100روستاي آن در گروه جمعيتي زير  21توسعه نيافته مي باشد ، كه 
نفر هستند. شواهد بيانگر اين مطلب است كه سطح توسعه يـافتگي بـا ميـزان جمعيـت     1000يافته قرار گرفته در گروه جمعيتي باالي 
 رابطه دارد و فرضيه دوم اثبات مي گردد.
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 آستارا سطح توسعه يافتگي و طبقات جمعيتي روستاهاي -13جدول 
-1499 500-999 25 -499 100-249 1-99 شرح

1000 
1500+ 

 1سطح
(توسعه 
 يافته)

-قره سو سيبلي چلوند - - -
عنبران 

 -محله 
-باغچه سرا
 -ويرموني

-عباس آباد
 كانرود

 2سطح 
(نسبتاً 
توسعه 
 يافته)

حاج  -چلمر شيخ علي محله -تله خان
امير ونه 

 -بين
جبرئيل 

 -محله
-عسگرآباد
 كشفي

-ولهود
 -خليله سرا
خان 
 -حياطي 
 -صيادلر

 -لميرمحله
 -دربند
قلعه 

 دگرمانكشي

-سراليوه
-گيالنده

 -خسرومحله
-مشند

هاي  خانه
–آسياب 

 -كوته كومه
چلوند پايين 

خلج  –
شيخ  -محله

 محله

باش محله 
بيجاربن  –
خشك  -

 –دهنه 
 كرده سرا

 

 3سطح
توسعه 
 نيافته

 -آق مسجد -هولستون-بهارستان -حيران وسطي
 -بي بي يانلو -شونده چوال -عوض لر صيادلر -ديله

 -نظر محله -شاغال -فندق پشته -شونان -زره ژيه
-برزنا -باباعلي -گونش -باشه چال -گودي اولر

 سوژيه

     

 
 

 نتيجه گيري و پيشنهادات .6
توسعه روستايي يك فرآيند سيستمي است . آنچه مورد نياز است 

يوسته سيستم است كه مفهوم مجموعه كاملي از اجزاي به هم پ
همه جانبة نويني را از توسعه به دست مي دهد. در چنين 
سيستمي، راهبردهاي توسعه نه از باال به پايين و نه از پايين به 

، ص 1376باال، بلكه آميزه اي از هر دو هستند (الكشمانان، 
). تغيير در سياست هاي كالن همراه با تأكيد بر تعديل هاي 109

ي و افزايش وابستگي به مكانيزم هاي بازار در اكثر ساختار
كشورهاي در حال توسعه، منجر به ظهور ساختار جديدي از فقر 

).  مديران اجرايي كشورها 76، ص 1993شده است (تيلور، 
وظايفي را در مقابل مردم به عهده دارند و محل سكونت در شهر 

تواند باشد، به  و روستا مالك درستي در ارائه خدمات به آنان نمي
ويژه آنكه مردم ساكن در روستاها عمدتاً توليد كننده و كم توقع 

دانيم كه نداشتن شغل و درآمد كافي در هر  باشند . مي مي
باشد كه با گذشت  اي از بزرگترين مشكالت اقتصادي مي جامعه

زمان مسائلي ديگري را نيز به دنبال خواهد داشت لذا با مشخص 
وسعه يافتگي روستاهاي آستارا و با توجه به شدن سه سطح در ت

قابليتهاي روستاهاي مورد مطالعه و به منظور راهكارهاي توسعه، 
 موارد زير پيشنهاد مي شود:

افزايش رضايت مندي و برخورداري روستاييان از ارائه  -1
جلب مشاركت بخش غير دولتي توسعه  -2خدمات عمومي. 

حد سطح محصوالت زراعي و افزايش عملكرد در وا -3روستاها. 
تقويت رابطه بين زيربخش هاي  -4بهبود كيفيت محصوالت. 
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تهيه و تدوين طرح هاي  -5كشاورزي و صنايع مرتبط با آنها. 
 -6حفاظت، احيا و توسعه جنگل و مرتع و نظارت بر اجراي آنها. 

تقويت و توسعه طرح ها و زيرساخت هاي گردشگري شهرستان . 
رفيت هاي بالاستفاده در زمينه صيد صنعتي فـعال سـازي ظ -7

ارتقاء شاخص  -8و كاهش هزينه هاي توليد و پرورش آبزيان. 
هاي توسعه در بخش هاي مختلف تا سطح پتانسيل هاي بالقوه. 

هماهنگ نمودن طرح هاي عمراني، صنعتي، توليدي،  -9
 خدماتي با اصول توسعه .
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