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  چكيده:

نخستين گام درارزيابي نا برابري هاي فضايي  روستايي شناخت ،دقيق ادبيات اين حوزه و تبع آن،تبيين و تحليل شاخص 

توسعه پايدار روستايي است در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي و سنجش شاخص هاي توسعه انساني دردهستان هاي 

 اداري،-سياسي-آموزشي،فرهنگي و ورزشيهاي  مولفه هاي  شهرستان مريوان واقع در استان كردستان بر اساس

تحليلي است،  –م تحقيق حاضر توصيفيروش انجامخابرات و ارتباطات پرداخته شد، -بهداشت و درمان-برق،گاز،آب

اندازه  -مدل هاي  مورد استفاده در اين تحقيق مدل رتبه گردآوري اطالعات با استفاده از منابع كتابخانه اي  انجام گرفته،

است كه براي سنجش ميزان تعدل فضايي بين توزيع خدمات و جمعيت در دهستان اين شهرستان مي باشد،   HDIو مدل 

مي باشد كه نشان دهنده اين است كه خدمات در دهستان هاي شهرستان  R=0.716اندازه Rبر اساس اين مدل  رتبه اندازه 

ضايي حاكم است و همچنين بر اساس  مدل و تعادل ف هاي مريوان نسبت به جمعيت انها يك سان توزيع شده است

HDI0,63)، گلچيدر(0,64،سرشيو( )0,66)، كوماسي (0,9)، خاووميرآباد(0,95به ترتيب دهستان سركل با امتياز( كه ،(

  ) رتبه اول تا ششم دهستان هاي شهرستان مريوان را به خود اختصاص دادند.0,36( زريبار

  رتبه اندازه، مريوان، شاخص توسعه انسانيتوسعه يافتگي، مدل : واژگان كليدي
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  بيان مسئله:

 ) شاخص67:1391شد(زنيل زاده و همكاران  مطرح جهان در بيستم قرن دوم نيمه ازتقريبا  يافتگي توسعه و توسعه مفهوم

 است اي منطقه و ملي الملي، بين اي مقايسه  بافت يك در انساني  بيشرفت  گيري اندازه براي وسيله انساني توسعه

 مقبوليت بعد به 1990 دهه از كه رود مي بشمار توسعه متاخر هاي نظريه از يكي انساني توسعه) 1385:225پور  جمعه(

) 110،1391شيرزادي،(است توسعه نهايي هدف  خالق و سالم.طوالني زندگي از برخوداري انساني توسعه ديد يافت،از عام

نابرابري هاست،بهترين مفهوم توسعه ،رشد همراه با عدالت اجتماعي است(قرخلو و هدف اصلي توسعه  حدف 

) از نظرآمارتيسن اجراي توسعه انساني دو اثر مستقيم و غير مستقيم دارد اثر مستقيم در اثر افزايش سواد 60،1385حبيي،

ه اقتصادي و صنعت در كشورها منجر و بهداشت ، اميد به زندگي بر كيفيت زندگي مردم اثر مي گزارد،حتي اگر به توسع

نشود،اثر دوم كه آن به شكلي غير از طريق افزايش امكانات آموزشي و بهداشتي،توسعه اقتصادي و رشد صنعتي را تسهيل 

مي كندو كارايي ان را بهبود مي بخشدو تمامي اين عوامل به نوبه خود در ارتقاي كيفيت زندگي مردم موثر است(خاكپور 

 1980-98 سال طي او نفره 11 تيم همراه به الحشق محبوب توسط انساني توسعه شاخص اولين) 192؛ 1389و همكاران ،

 براي مشابهي هاي روند و  گرفت قرارر توجه مورد زيادي متخصيص و افراد توسط بعدها  گزارش اين. منتشرشد و تهيه

 هاي شاخص برري به گالسكو دانشگاه در نوربخش فرهاد راستا همين در.د گرفته بكار  مناطق و كشورها كردن مشخص

 تعيين سهم يافتگي توسعه شاخص) 39:1382،نوربخش( شد 22  رتبه دانمارك و 1 رتبه  كانادا كه  پرداخت انساني توسعه

 بهبود منظور به ريزي دربرنامه جنسيتي نگرش دارند، نبود محروميت و فقر شاخص  بيني پيش و تغييرات در ي كننده

 شده ها شكاف افزايش به بلكه است فقرنشده جنسيتي هاي شاخص در شاخص بهبود منجر تنها نه فقر هاي  شاخص

 استاندارهاي  ارتقاي قصد كه ات شده تلقي مفهومي عنوان به روستايي توسعه 1970 دهه از) 93:1387، مرداني-خاني(است

 پايدار توسعه مفهوم بسط با 80 دهه در. شود مي قلمداد روستايي فقر كاهش براي اي زمينه پيش و دارد را افراد زندگي

 كيفيت بخشي بهبود به جامع شد،رويكرد گشوده روستايي مناطق در ويژه به توسعه هاي شاخص در جديدي هاي عرصه

 گرديد تعريف انساني هاي سكونتگاه حيطيمو اقتصادي،اجتماعي رفاه تحقق جهت در ها انسان زندگي

)Torjman2.2002 شاخص (HDI معيار كلي از وضعيت توسعه انساني است كه دست آورد كشورها را در سه بعد

) در اين 133،1390،اساسي توسعه شامل بهداشت و سالمت،آموزش و سطح استانداردزندگي را نشان مي دهد(اميري

دهستان جمعيت  6شود، كه  خدمات در  پژوهش وضعيت  تعادل فضايي دهستان هاي شهرستان مريوان   بررسي مي

-سياسي و اداري-هاي آموزشي ،فرهنگي و و رزشي مولفهمتناسب با جمعيت توزيع شده است يا خير، كه بر  اين اساس 

مخابرات و ارتباطات  مي باشد و همچنين جهت سنجش توسعه -بازرگاني و خدمات-بهداتي و درماني-برق،گاز و آب

  اده شده است.استق HDIيافتگي از مدل 
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  مباني نظري:

روستاها به منزله فضاي حياتي تعداد بيساري از انسان ها به ويژه در جوامع در حال توسعه كه با انوهي از محدوديت ها 

كمبود منابع و سرمايه به منظور جوابگويي به تامين نيازها و همچنين ارتقاي سطوح و كيفيت زندگي اشتغال و بهبود 

وجود روستا ) 12:1390تاعي ساكنان روستا در گذز زمان  نيازمند رشد و توسعه هستند (آهنگريوضعيت اقتصادي اجم

توليدات كشاورزي  %96به عنوان يكي از مهمترين پايگاههاي توليد مواد حياتي و رفع نيازهاي اساسي هر جامعه است. 

اسالمي برنامه ي مدون اجرايي براي توسعه روستاها محقق در روستاها توليد ميگردد(.كه از نظر تاريخي تا قبل از انقالب 

و اهداف ترسيم شده براي اين مهم مبني بر تشكيل جهاد سازندگي، و بنياد  )ره(نشده تا آنكه براساس فرمان  امام خميني

ازي مسكن  انقالب اسالمي اقدامات زيرساختي شامل برق رساني، آب رساني، گازرساني، بهداشت و درمان، جاده س

ومسكن به تدريج صورت پذيرفته و در حال انجام است. از جمله مواردي كه در طول  سال هاي پس از انقالب مغفول 

توجه نكردن به توانمندي هاي بالقوه موجود  در روستاها و به كارگيري اين ظرفيت ها در راستاي )الف :مانده از جمله

جهاني به منظور ايجاد شرايطي نوين در ساماندهي مدرن عوامل  توليد  استفاده نكردن از تجربيات)بشكوفايي اين مناطق؛

در حوزه روستا  ج) فقدان قوانين  جامع حمايتي  و برنامه مشخص  براي توسعه  روستايي (برنامه راهبرد توسعه 

و توسعه   ،درامد سرانه هر كشوربه عنوان شاخص پيشرفت اجتماعي، اقتصادي1970)  تا قبل از دهه 4:1393روستايي

) طبق تعريف شاخص توسعه انساني از سه زير شاخه اصلي تشكيل شده است كه 16:1382زندگي مطرح شد.(فيض زاده،

) طي سالهاي اخير،توسعه پايدار به يكي از مهم 218:1390شامل:درآمد سرانه،شاخص بهداشت و شاخص آموزش(قائمي

ربي زيادي براي تعيين روابط بين رشد اقتصادي و كيفيت ترين اهداف سياسي در سطوح جهاني تبديل و مطالعات تج

) توسعه انساني به صورت فرايند افزايش به صورت 218:1389زيست محيطي  انجام شده است(بهبودي و همكاران،

افزايش سطح رفا زندگي تعريف شده و برخورداري انسان از زندگي طوالني و سالم و اخالق در محيط غني در جامعه 

كراتيك هدف نهايي توسعه است.شاخص توسعه انسانس با سه متغيير اندازه گيري و مورد مقايسه قرار مي مدني دمو

گيرد.طول عمر انسان از بدو تولد اندازه گيري مي شود، دانش به وسيله تركيبي از ميران سواد بزرگ ساالن و نسبت ثبت 

 GDPنگين سال هاي تحصيل)، استاندارد زندگي به وسيله نام خالص  تركيبي در آموزش ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي(ميا

سرانه و يا درآمد اندازه گيري مي شود،سه شاخص  ياد شده كه اجزاي شاخص توسعه انساني هستند،با يك ديگر جمع 

) معتقد است شاخص توسعه انساني متوسط 2001:242(1) فوكادا1389:193و تقسيم بر سه مي شوند(آصف زاده، پيري،

دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني در يك جامعه در نشان مي دهد اما تفاوت ها،محروميت ها و نابرابري ها ظرفيت 

)توسعه انساني مكتاثر از بهبود در وضع اقتصادي و 14:1387فرهادي كيا، .(باصري، را به صورت واقعي تبببين نميكند

                                                           
1 Sakiko Facade , Parr (2001), 
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  متي افراد جامعه است.       معيشتي،ارتقا سطح آموزش و طوالني شدن عمر  و افزايش سال

  حداقل و حداكثر شاخص توسعه انساني) 1دول شماره(ج

 نام شاخص  حداقل حداكثر

 اميد به زندگي  درصد25 سال 85

 نرخ باسوادي صفر درصد درصد100

 سال هاي تحصيل صفر سال 15

 درآمد سرانه دالر بر حسب برابري قدرت خريد200 دالربرحسب برابري قدرت خريد40000

Source: UNIDO (2000) 

مقادير  1960استفاده از اين روش به شكل بي سابقه اي موجب بهبود محاسبه شاخص توسعه انساني شد اما حداقل 

حداقل نرخ باسواديپنج درصد و در سال  1960حداقل و حداكثر متغيير ها داراي تعيرات مهمي بودند.براي نمونه در سال 

درصد و حداكثر آن صدرصد بوده است.اگر هر دو كشوري هر دو مقدار ثابت تغيير كند  تاثيري  بر  14,8مقدار آن 1998

  شاخص نخواده گذاشت اما كاهش يا افزايش مقادير ثابت  تاثير قابل توجهي بر  مقدار  شاخص خواهد داشت

  پيشنه:

 شد رسي شاخص توسعه انساني در استان سيستان و بلوجستان انجامدر مقاله با عنوان بر )37:1383( زمانيان و كشته كريم

 له 1368 ال در336/0 رقم از و است يافته بهبود  بلوجستان و سيستان استان انساني توسعه شاخص  كه دهد مي نشان

 بزرگ باسوادي نرخ بهبود و باسوادي نرخ زندگي،شاخص به اميد افزايش نشانگر رشد اين كه رسيد 1379 سل در596/0

 به296/0 از جنسيت حسب بر انساني توسعه است، شاخص تحصيلي قاطع كليه در ناخالص نام ثبت نرخ بهبود و ساالن

 درصد 63/49از انساني فقر شاخص همچنين و است بوده زنان آموزش وضعيت بهبود اثر در كه است يافته افزايش451/0

ي روند عدالت اجتماعي با استفاده  از سبرر) در مقاله ي با عنوان 91:1392،(است. بهرامي  يافته كاهش د رصد 66/32 به

 مثبتي تغييرات ايران انساني توسعه هاي شاخص رشد  روند كه،به اين نتيجه رسيد ايران  راخص هاي توسعه انساني دش

 در 0,759 رقم به 1975 سال در 0,571 ايران؛از  انساني  توسعه هاي شاخص ها سازمان اين اعالم  طبق به است داشت

اخص هاي شي روند عدالت اجتماعي با استفاده  از سبرر) 94:1391است ، همچنين در تحقيق بهرامي( رسيده 2005 سال

 امكانات اين انساني توسعه  هاي شاخص  هاي پيشرفت وجو بانشان ميدهد كه ايران طي دو دهه اخير رتوسعه انساني د

 با مقاله ي باعنوان)74:138(افضلي و آراني عصاري.  است شده توزيع متعدال  صورت به  مختلف هاي استان بين در

 هادر دولت بودن بزرگ نتيجه به1990-2006 سال در نقتي غير كشورهاي با مقايسه در نفتي كشوهاي در دولت اندازه

 كه كردند بيان و دانسته عمومي بخش كاالهاي كيفيت پايين و عملكرد نامطلوب ان دليل و رسيدند نفتي كشورهاي

) با عنوان 28:1395مهدي لو و همكاران ( تحقيق  رد . است بوده بيشتر توسعه درحال كشورهاي در دولت اثرگزاري



 1، شماره 1،دوره  1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان                    

251 

 

 آن تبع به و نفتي هاي درآمد افزايش با كه دهد مي نشان بررسي رابطه عليت  بين شاخص هاي توسعه انساني  در ايران

 افزايش و شده خريداري  دولت ازسوي هزينه صرف با فقط مصرفي كاالهاي مانند انساني توسعه شاخص ، اقتصادي رشد

 صورت هاي هزينه قبال در اي سرمايه كاالي مانند انساني توسعه شاخص كه است ركودي شرايط در فقط و يابد مي

 توسعه انساني در ايرانباعنوان  )291:1385( راساس تحقيق صادقي و همكارانبكند، مي ايجاد اقتصاد براي مناقعي گرفته

  نشان مي دهد كه استان هاي اذربايجان غربي، اردبيل،HDIشاخص انجام گرفت ميتوان چنين استنباط كرد،

نسبت به ساير سمنان سطح فقر -اصفهان-كردستان،سيستان و بلوجستان داراي فقر انساني باالتر هستند واستان هاي تهران

)، به بررسي شاخص نيروي انساني و تاثير آن در روند علم و فناوري  پرداخت و 55:1380مظفر زاده ( نقاط نشان ميدهد.

علت وجود شكاف عميق  و فزاينده كه بين  استانداردهاي زندگي مردم  در كشرهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه 

در مقاله اي هم كه توسط سامتي و مي و فني بين  آنها عنوان نمود است.  نيافته  را اساسا ناشي از فاصله ي عل

كيفيت  انساني صورت گرفت  توسعه شاخص بر خوب حكمراني هاي شاخص تاثير تحليل)راجب 183:1390همكاران(

امال حكمراني خوب كه از طريق ميانگين موزون شاخص هاي حكمراني محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماري ك

دارد. هم چنين از بين شش شاخص حكمراني خوب شاخص هاي ثبات سياسي، كارايي دولت، كيفيت  HDI معنادار بر

  .قوانين و مقررات و حاكميت قانون اثري مثبت و به لحاظ آماري كامال معنادار بر شاخص توسعه انساني دارند

  وش تحقيق:ر

تحليلي ، از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ گردآوري اطالعات تركيبي از  –تحقيق حاضر از لحاظ روش، توصيفي 

براي تهيه نقشه مطالعاتي و نقشه هاي نهايي استقاده  GIS 10.2 همچنين از نرم افزار كتابخانه اي است ، -روش اسنادي

مدل  HDIمدل مورد استفاده در تحقيق، و مدل  ده شده استنيز جهت  طراحي نمودار استفاExcelشد و از نرم افزار

  رتبه اندازه است.

 اندازه از فرمول زير تبعيت مي كند –مدل رتبه ،

R �
1 � 6	∑	�2

�3 � 	
 

روال كار بدين صورت بوده كه  بعد از تهيه و جمع اوري اطالعت مربوط به خدمات و جمعيت مربوط به دهستان هاي 

نشان دهنده اختالف بين  Rهمبستگي بين جمعيت و خدمات مشخص شده است در اين مدل  مقدارشهرستان ميزان 

خدمات و جمعيت كه هرچه اين مقدار به يك نزديك تر باشد  نشانگر اين است كه توازن  وعدالت برقرار است و هرچه 

شاخصهاي اين تحقيق ازاطالعات و به صفر هم نزديك تر باشد نشانه عدم توازن و عدالت در بين دهستانها مي باشد. 

  آمده است. 2استخراج شده كه در جدول شماره  1390آمار اين تحقيق از فرهنگ آبادي هاي 
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  هاي بكار رفته در پژوهش  مولفه و گويه)2جدول (

 رديف مولفه  گويه

 1 طرح هادي  اجراي طرح هادي

 2 محل خريد مايحتاج مردم محل خريد مايحتاج مردم

مهد،دبستان،مدرسه راهنمايي شبانه روزي پسرانه و دخترانه،مدرسه راهنمايي پسرانه و دخترانه،دبيرستان شبانه روزي 

پسرانه و دخترانه،هنرستان فني و حرفه اي دخترانه و پسرانه،بوستان روستايي،كتابخانه عمومي،زمين ورزشي،سالن 

 ورزشي

آموزشي،فرهنگي و 

 ورزشي

3 

 4 مذهبي زاده،اماكن مذهبي ساير اديان،مدرسه علميه،امام جماعت،خانه عالممسجد،اما 

،شوراي حل  مروج كشاورزي-شوراي اسالمي روستا،دهياري،پاسگاه نيروي انتظامي،مركز خدمات جهاد كشاورزي

 اختالف،شركت تعاوني

 5 سياسي و اداري

 6 برق،گاز،آب كشي،آب لوله كشي،سامانه تصفيه آببرق شبكه سراسري،موتور برق ديزلي،انرژي نو،گاز لوله 

حمام عمومي،مركز بهداشت،داروخانه،خانه بهداشت،پايگاه بهداشت،دندانپزشك،بهيار يا ماماي روستايي،دامپزشك و 

 تنكسين دامپزشكي،آزمايشگاه و راديولوژي، غسالخانه ،سامانه جمع اوري زباله،پايگاه اتشنشاني

 7 بهداشتي و درماني

نمايندگي پخش نفت سفيد،نمايندگي پخش سيلندرگاز،فروشگاه تعاوني، بقالي، نانوايي،گوشت فروشي،قهوه 

 خانه،بانك،تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي،تعميرگاه ماشين االت غير،جايگاه سوخت

 8 بازرگاني و خدمات

پست،دفترپست،دفترمخابرات،دفترفناوري اطالعات و ارتباطات،دسترسي عمومي به اينرنت،دسترسي به صندوق 

 روزنامه و مجله،دسترسي به وسيله نقليه عمومي، دسترسي به ايستگاه راه آهن

 9 مخابرات و ارتباطات

    جمعيت 1390جميعت سال 

  استان كردستان 1390منبع: فرهنگ آباديهاي سال 

  

  منطقه مورد مطالعاتي:

شهرستان مريوان يكي ازشهرستانهاي استان كردستان است كه درغرب اين استان واقع شده ومركزآن شهرمريوان است. 

برده رشه وچناره است، همچنين شهرستان مريوان  داراي -كاني دينار _شهربه نام هاي مريوان 4اين شهرستان داراي 

بندي شده است، جمعيت اين آبادي خالي ازسكنه تقسيم 25بادي داراي سكنه وآ151آبادي، با176دهستان و6بخش، 3

ساكن درنقاط  46711نفر ساكن درنقاط شهري، 122063نفربوده است ازاين تعداد    168774، 1390شهرستان درابان ماه 

زجمعيت ساكن درنقاط ا اخت جنسي وجمعيت:س مي باشد.%72,3روستايي بوده اند،ميزان شهرنشيني دراين شهرستان 

نفر را زن ان تشكيل مي دهند . نسبت جنسي دراين جمعيت نشان ميدهد  23010نفر را مردان  23701روستايي شهرستان 

سال  65ودربين افراد  103سال 14نفر مرد وجود دارد. اين نسبت دربين اطفال كمتراز 103نفر زن  100كه درمقابل هر 
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 %67,58سال ،15درصد درگروه سني كمتراز  26,27اكن درنقاط روستايي شهرستان بوده است .ازجمعيت س132وبيشتر 

  )1390(فرهنگ آبادي هاي  استان كردستانساله وبيشترقرارداشته اند65درگروه سني  %6,14ساله و 64-15درگروه سني 

 

  موقعيت جغرافيايي شهرستان مريوان-1شكل 

  افته هاي تحقيق:ي

خدمات و جمعيت شهرستان مريوان استخراج  1390ها،سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالبر اساس فرهنگ آبادي 

شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است جمعيت تمامي دهستان  هاي شهرستان را از فرهنگ ابادي ها استخراج مي 

  ستان باشد تهيه شده استبه نمودار كه گويايي جمعيت دهستان هاي شهر  Arc gis 10.5 كنيم و به كمك نرم افزار
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  )1397منبع، نويسندگان،(وضعيت پراكندگي جمعيت در دهستان شهرستان مريوان-2كل ش

هاي (اجراي طرح هاي هادي،محل خريد مايحتاج مرد، آموزشي، مولفه 1390مرحله بعد ،از طريق فرهنگ آبادي ها سال 

آب،بهداشتي ودرماني،بارزگاني و خدمات، مخابرات و ارتباط)و فرهنگي وورزشي،مذهبي،سياسي و اداري،برق،گاز و 

  تمامي گويه هاي متعلق به اين شاخص ها مورد بررسي قرار گرفت و كه سهم هر دهستان به شرح زير است:

  

  )1397منبع، نويسندگان،(گي خدمات دهستان شهرستان مريوانپراكند -3شكل
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شهرستان مريوان و هم چنين جمع بندي تمامي امكانات و خدمات آنها، بعد از مشخص نمودن جمعيت كل دهستان هاي  

) طراحي شد كه  در آن  به رتبه بندي دهستانها هم از لحاظ جمعيت و هم از لحاظ خدمات اقدام شده 3جدول شماره(

عدد به ) نشان دهنده اختالف بين  رتبه خدمات و جمعيت در هر دهستان مي باشد و مجذور D1است در اين جدول (

) نشان از وضعيت تعادل فضايي بين جمعيت و خدمات در دهستانهاي D2خدمات)،(–دست آمده(اختالف رتبه جمعيت 

  شهرستان مريوان است.

 وضعيت توزيع فضايي خدمات و جمعيت در دهستانهاي شهرستان مريوان -3جدول

D2  D1 جمعيت رتبه جمعيت خدمات رتبه خدمات  

 زريبار 9973 3 238 4 1 1

 گلچيدر 4421 5 271 3 2 4

 خاووميرآباد 11411 2 340 2 0 0

 سرشيو 4434 4 160 6 2 4

 سركل 13086 1 428 1 0 0

 كوماسي 3587 6 244 5 1 1

  )1397(منبع نويسندگان،

  

  دست آمد.در نهايت بر اساس فرمول زير ميزان نهايي همبستگي بين خمات و جمعيت در دهستنهاي مورد مطالعه به 

R �
1 � 6	∑	�2

�3 � 	
 

  

  مجموع مجذور تمام اختالف رتبه خدمات و جمعيت مي باشد �2	∑	اندازه، –براساس مدل رتبه 

N دهستان مي باشد) 6كه (باشد هم تعداد متغير ها مي  

R �
1
6	�10

63
6
=	

R �
1� 60

210
� 1 � 0.285 � 						0.716 

نزديكتر باشد ميزان  1مي باشد هر چه عدد بدست آمده به  1و  0از آنجا كه عدد بدست آمده در اين مدل مقداري بين 
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همبستگي بين خدمات و جمعيت در سطح متعادل قرار دارد لذا با توجه به اينكه مقدار عدد به دست آمده از اين پژوهش 

ستان مريوان بين جمعيت و خدمات تعادل وجود دارد در اين راستا / مي باشد مي توان گفت كه  دردهستانهاي شهر 716

بيشترين اختالف مربوط به دهستانهاي سرشيو و كوماسي مي باشد كه از لحاط جمعيتي داراي جمعيتي متناسب، اما از 

ا به اين نقاط لحاظ خدمات در رتبه پايين تري و در وضعيت نامناسب قرار دارند بنابراين مي طلبد كه در برنامه ريزيه

دهستانها اقداماتي اساسي انجام شود تا فاصله فضايي  2ضعيف توجه بيشتري شود و در جهت تقويت امكانات در اين 

  بين دهستانها تعديل شود

شاخص هاي توسعه انساني در  دهستان ها شهرستان مريوان مي پردازد  شاخص سنجش كه به  HDIو بر اساس مدل 

(اموزشي، فرهنگي، ورزشي،برق،گاز،ورزشي، بهداشتي ،درماني، مخابرات، ارتباطات) مولفه هاي استفاده شاملهاي مورد 

) است كه با انجام اين محاسبات و مشخص شدن ميزان HDIاست مدل مورد استفاده در تحقيق شاخص توسعه انساني (

توسعه يافته،نيمه توسعه يافته و محروم تقسيم  شاخص تركيبي توسعه انساني ،هريك از مناطق را مي توان به سه دسته

 /8)، منطقه داراي سطح محروم مي باشد  اگر مقدار عددي كمتر از 0HDI�0,5باشد( /5بندي كرد، اگر مقدار  كمتر از 

)باشد  0,8HDI�1باشد(  /8) منطقه در سطح متوسط و اگرمقدار عددي بشتر از 0,5HDI�0,8باشد ( /5و بيشتر از 

  )1385توسعه يافته است.(حكمت نيا و همكاران، منطقه

اين روش داراي  سه مرحله است مرحله اول:تعريف اندازه محروميتي است كه هر منطقه از لحاظ شاخص هاي مورد 

  مطالعه است:

1فرمول شماره  ���	���
�	��

������
��� ��	
  مرحله دوم:تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت است:	

=2LJ شماره فرمول
∑���

�
  

مرحله سوم:در اين روش اندازه گيري توسعه انساني است كه شاخص مزبور ما به تفاوت عدد يك  از متوسط محرويت  

  خواهد بود

1-IJ=3شماره فرمول  
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 شاخصهاي تحقيق:

  

   شاخص هاي استفاده  در پژوهش-4جدول

  گويه  شاخص  رديف

  دبستان،كتابخانه،زمين ورزشي  ورشي -فرهنگي-آموزشي  1

  برق شبكه سراسري،آب لوله كشي،گاز لوله كشي  برق،آب،گاز  2

  بهورز -سامانه جمع آوري زباله-خانه بهداشت   درماني-بهداشتي  3

  دسترسي به وسيله  نقليه عمومي -دفترپست،دفتر مخابرات  ارتباطات-مخابرات  4

  1390جمعيت سال  جمعيت  5

 1395فرهنگ آباديهاي استان كردستان، منبع:

  يافته هاي تحقيق:

فرهنگي -استان كردستان اطالعات زير در مورد شاخص هاي آمورشي 1390بر اساس امارنامه و فرهنگ ابادي هاي سال 

مخابرا ت و ارتباطات در مورد دهستان هاي شهرستان مريوان جمع آوري و  -آب، بهداشتي،درماني-گاز-و رزشي،برق

  د تجزيه و تحليل قرار گرفت:مور

تعريف اندازه محروميتي است كه هر منطقه از لحاظ شاخص هاي مورد مطالعه است: ايتدا يك جدول بر  مرحله اول:

در مورد دهستان هاي مريوان و شاخص هاي مورد استفاده در پژوهش  1390اساس  اطالعات فرهنگ ابادي ها سال 

  جايگزين ميكنيم 1را در فرمول شماره )،سپس اطالعات 2طراحي ميكنيم(جدول

1فرمول شماره 
���	���
�	��

������
��� ��	
  

)را طراحي نموده  براي به دست آوردن 3تعريف شاخص متوسط يا ميانگين محروميت است:بعد جدول( مرحله دوم:

  استفاده مي شود 2شاخص متوسط يا ميانگين محروميت از فرمول شماره 

=2LJ شماره فرمول
∑���

�
  

مرحله سوم:در اين روش اندازه گيري توسعه انساني است كه شاخص مزبور ما به تفاوت عدد يك  از متوسط محرويت  

  خواهد بود

1-IJ 
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   وضعيت توزيع خدمات در دهستان هاي شهرستان مريوان -5جدول

  شاخص  ،فرهنگي،ورزشيآموزشي برق،گاز،آب درماني-بهداشتي خابرات و ارتباطاتم

 دهستان

دسترسي به 

وسئائل نقلي 

 عمومي

دفتر 

 مخابرات

دفتر 

 پست

سامانه جمع 

 اوري زباله

خانه  بهروز

 بهداشت

زمين  برق گاز آب

 ورزشي

   دبستان كتابخانه

  خاووميرآباد 28 1 1 32 23 27 12 12 11 2 5 24

  سرشيو 23 0 0 26 0 23 8 0 0 0 5 14

  گلچيدر 25 0 0 26 0 23 6 0 0 1 2 22

  زريوار 12 0 1 14 8 11 7 8 8 1 6 12

  كوماسي 18 0 2 19 0 19 7 0 0 2 9 19

  سركل 31 0 2 30 21 30 13 13 12 2 8 21

  )1390منبع:فرهنگ ابادي هاي استان كردستان؛(

تكميل شد،كه بعداز جمع آوري اطالعات بر اساس قسمت اول فرمول دستيابي به شاخص هاي توسعه انساني جدول دوم 

از اختالف بزرگ ترين و عدد مربوط به هر ستون  با تك تك اعداد، در هرستون ،و دقسمت مخرج  عبارت زير بايد 

 اختالف بزرگ ترين عدد از كوچك ترين عدد هر ستون را به دست بياريم.

1فرمول شماره  ���	���
�	��

������
��� ��	
  

  1تجزيه و تحليل وفرمول شماره  -6جدول 

  آموزشي برق،گاز،آب درماني-بهداشتي خابرات و ارتباطات

 ورزشي-،فرهنگي

  شاخص

 دهستان

دسترسي به 

وسئائل نقلي 

 عمومي

دفتر 

 مخابرات

دفتر 

 پست

سامانه جمع 

 اوري زباله

خانه  بهروز

بهداش

 ت

زمين  برق گاز آب

 ورزشي

   دبستان كتابخانه

خاووميرآ 3 0 0 0 0 3 1 0 2 0 4 0

  باد

  سرشيو 8 0 0 6 0 7 5 7 0 0 4 10

  گلچيدر 6 0 0 0 6 0 7 7 0 1 7 2

  زريوار 19 0 1 18 15 19 6 4 6 1 3 12

  كوماسي 13 0 0 13 0 11 6 5 0 0 0 5

  سركل 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3

10 7 2 13 7 7 19 23 18 2 1  19  m-m  
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  )1397منبع: (يافته هاي پژوهش،

معداله  به اين صورت كه تك تك اعدا به دست امده را بر اخالف بزرگ تري و كوچك ر اساس جدول باال مرحله سوم ب

  ترين عدد كه بر اساس فرمول قبلي انجام شد،تقسيم ميكنيم

=2LJ شماره فرمول
∑���

�
 

  2تجزيه و تحليل وفرمول شماره  -7جدول 

  شاخص ،فرهنگي،ورزشيآموزشي برق،گاز،آب درماني-بهداشتي خابرات و ارتباطات

 دهستان

دسترسي به 

وسئائل نقلي 

 عمومي

دفتر 

 مخابرات

دفتر 

 پست

سامانه 

جمع اوري 

 زباله

خانه  بهروز

 بهداشت

زمين  برق گاز آب

 ورزشي

كتابخا

 نه

   دبستان

خاووميرآبا 0,15 0 0 0 0 0,15  0,14  0  0,57  0  0,15  0

  د

  سرشيو 0,42 0 0 0,33 0 0,36  0,71  1  0,57  0  0  1

  گلچيدر 0,31 0 0 0,33 0 0,36  1  0,2  1  0,5  0  0,85

  زريوار 1 0 0,65  1 0,65 1  0,85  1,2  0,42  0,5  0,46  0,75

  كوماسي 0,68 0 0 0,72 0 0,57  0,85  0,5  0  0  0  0,71

  سركل 0 0 0 0,11 0,08 0  0  0,3  0,14  0  0  0

  )1397يافته هاي پژوهش(منبع:

صورت سطري جمع مي كنيم  و در مرحله اخر تقسيم بر تعداد شاخص هاي مورد استفاده ميكنيم حاال تمامي اعداد را به 

  و اعداد به دست امده در فرمول زير جايگزين مي كنيم

1-IJ=3شماره فرمول  

0HDI�0,5طبق انچه كه در قسمت روش تحقيق گفته شد،اعدا به دست آمده به سه دسته تقسيم مي شوند؛اگر مقدار  

باشد از سطح  0,8HDI�1منطقه سطح متوسط و اگرمقدار   0,5HDI�0,8منطقه داراي سطح محروم مي باشد  اگر 

  )1385-توسعه برخوردار است.(حكمت نيا و همكاران
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   رتبه بندي دهستان هاي شهرستان مريوان بر اساس شاخص توسعه يافتگي -8 جدول

  يافتگيسطح توسعه   رتبه بندي Ij HDI  دهستان

  توسعه يافته  2  0,9  0,10  خاوميرآباد

  نيمه توسعه يافته  4  0,64  0,36  سرشيو

  نيمه توسعه يافته  5  0,63  0,37  گلچيدر

  محروم  6  0,36  0,64  زريوار

  نيمه توسعه يافته  3  0,66  0,34  كوماسي

  توسعه يافته  1  0,95  0,05  سركل

  )1397منبع:يافته هاي پژوهش(

  

  )1397منبع(ياقته هاي پژوهش، شماتيك توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي دهستان هاي شهرستان مريوان-4نقشه 
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  نتيجه گيري:

بر  كه  در اين پژوهش به بررسي ميزان همبستگي پراكندگي جمعيت  وخدمات در بين دهستان هاي شهرستان مريوان

به طور كلي بين توزيع خدمات و  در در يافته هاي تحقيق مطرح شد نشان ميدهد كه انچه اندازه –اساس مدل رتبه 

مي باشد  R=0.716اندازه –جمعيت دردهستان هاي شهرستان مريوان تعادل فضايي برقرار مي باشد بر اساس مدل رتبه 

ها يك سان توزيع شده كه نشان دهنده اين است كه خدمات در دهستان هاي شهرستان هاي مريوان نسبت به جمعيت ان

 برو همچنين است؛دهستان هاي سركل و خاووميرآباد به  رتبه يكساني از لحاظ جمعيت و تعداد خدمات موجود دارند

 كه شد پرداخته  مريوان هرستانش هاي دهستان انساني هاي شاخص بررسي به HDI انساني توسعه شاخص اساس مدل

زريوار   )0,63( )، گلچيدر0,64،سرشيو( )0,66)، كوماسي (0,9)، خاووميرآباد(0,95به ترتيب دهستان سركل با امتياز(

  ) رتبه اول تا ششم دهستان هاي شهرستان مريوان را به خود اختصاص دادند.0,36(

  

  پيشنهادات:

سبب برهم  مختلف اقتصادي،اجتماعي و فرهنگيتعادل فضايي بين دهستان هاي شهرستان مريوان در زمينه هاي عدم  

فضايي   بي رويه شهرستان مريوان شده است كه نتيجه آن نامتعادل شدن ساختار و رشد شتابان و خوردن  فضايي سكونتگاه

برنامه ريزي به صورت متمركز اثرات زيانبار خود را به صورت هاي مختلف نمايان مي  شهرستان شده است كه شيوه

قسمت اعظم بودجه شهردر شهرستان و و بي بهره ماندن يا كاهش اعتبارات الزم دهستان هاي علل خصوص سازد،جذب 

دهستان سرشيو و گلجيدر دليل اصلي اين اين شكاف فضايي مي باشد كه براي ايجاد تعادل بپيشنهادات ارائه مي شود از 

كنترل جمعيت جويايي -3رونق دادن به نقاط مرزي -2ي توزيع مناسب و عادالنه تر اعتبارات عمراني و زير ساخت-1قبيل:  

رونق دادن به كسب و كارهاي زراعي و غير زراعي در سطح اين دهستان ها پيشهنادمي  -4كار در دهستان هاي شهرستان

ايجاد شهرك هاي صنعتي و نيمه صنعتي در دهستان هاي محروم باتوجه -6ارائه راهكارهاي براي جذب گردشگر -5شود 

افزايش حس تعهد و پايبندي مردم ازطريق مشاركت دادن مردم در طرح هاي توسعه -7ياز هاي اوليه  ثانويه ساكنان به ن

 -9استفاده از منابع پايدار  محيطي در دهستان ها  -8فرهنگي و اقتصادي در اين دهستان ها در جهت رسيدن به توسعه  

رونق دادن به اشتغال -11 توسعه شيالت به بركت  وجود درياچه زريبار- -10حمايت از  اقتصاده اي محلي و كوچك

  توزيع عداالنه  تر بودجه-12توسعه  مربوط به مرز و كولبري و تامين امنيت براي كسب و كار انهادر برنامه هاي 
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