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چکیده
شناخت نابرابريها و عدم تعادلها در چارچوب محدودههاي جغرافیایی مختلف از مهمترین ابزارهاي برنامه-
ریزي به شمار میرود .تحلیل و تعیین سطوح توسعهیافتگی مناطق از لحاظ امکانات و خدمات نسبت به
یکدیگر ،موجب شناخت نقاط ضعف و قوت ،توانها و کمبودهاي آنها و در نهایت توسعه متعادل و متوازن
فضاهاي جغرافیایی میگردد .رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و از لحاظ هدف کاربردي
و توسعهاي میباشد .پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی و سنجش توسعهیافتگی روستاهاي شهرستان
اشنویه به لحاظ برخورداري از شاخصهاي توسعه صورت گرفته است .جهت تعیین سطوح توسعهیافتگی
سکونتگاههاي روستایی شهرستان اشنویه از مدلهاي تاپسیس و تاکسونومی عددي استفاده شده است .نتایج
نشان میدهد که در بین روستاهاي شهرستان اشنویه از لحاظ سطح برخورداري از شاخصهاي توسعه و توزیع
امکانات و خدمات ناهمگنی و عدم تعادل دیده میشود .نتایج نهایی سطح بندي روستاهاي شهرستان اشنویه
در پنج سطح توسعه ،بسیار باال ،باال ،متوسط ،پایین و بسیار پایین نشان میدهد که در سطح بسیار باالي توسعه
چهار روستاي آغبالغ ،نلیوان ،سنگان و ده شمس بزرگ که  4.9درصد روستاهاي شهرستان اشنویه را شامل
میشوند ،در سطح باالي نیز  8روستاي را شامل میشود که  9.9درصد روستاهاي شهرستان اشنویه را تشکیل
میدهند ،در سطح متوسط توسعه تعداد  10روستا با  12.3درصد کل روستاها قرار دارند ،در سطح پایین
توسعه که  24روستا را شامل میشود ،درصد روستاها در این سطح توسعه  43.2میباشد ،بیشترین تعداد روستا
با  35در سطح بسیار پایین توسعه که  43.2درصد کل روستاها را شامل میشود ،قرار دارند.
کلمات کلیدی :تکنیک تاپسیس ،سکونتگاههاي روستایی ،شاخصهاي توسعه
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مقدمه
به زعم انجام مطالعات گسترده در زمینه مسایل توسعه روستایی در ایران ،ابعاد منطقهاي آن کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .به نظر میرسد خأل موجود در زمینه شاخصهاي توسعه روستایی به طور عام و
توسعه پایدار روستایی به طور خاص ،که امکان تحلیل فضایی توسعه روستایی را فراهم میسازد ،یکی از
دالیل عدم توجه به تحلیل ابعاد منطقهاي توسعه روستایی در ایران است .از سوي دیگر ،بعضی از مطالعات
موجود در این حوزه برخی از شاخصها را در بررسی مسائل روستایی مورد استفاده قرار دادهاند ،بدون اینکه
از صحت و اعتبار آنها اطمینان داشته باشند .بعالوه ،پیچیدگی موضوعهاي اجتماعی – اقتصادي در زمینه
توسعه روستایی و لزوم کمی و قابل اندازهگیري کردن اینگونه پدیدهها ،ضرورت تدوین شاخص هاي مناسب
براي بررسی مسایل روستایی را نشان میدهد .بنابراین ،مسأله اصلی در این مطالعه ،لزوم حرکتی جدید به
منظور ساختن شاخصهاي سیستماتیک براي عملیاتی کردن ابعاد مختلف توسعه روستایی متناسب با شرایط
ایران است تا محققان و برنامهریزان مسایل روستایی بتوانند در مطالعات خود از این شاخصها استفاده کنند،
زیرا گزارشهاي توصیفی در تجسم و ارائه تصویري دقیق و قابل فهم از مسائل روستایی عاجزند .عالوه بر
این ،شاخص ها ارزش و اعتبار باالیی در برنامهریزي روستایی دارند ،زیرا آنها اطالعات دقیقتر و کاربرديتري
از مسایل روستایی ارائه میدهند .بنابراین ،این پژوهش در صدد است تا به تدوین شاخص هاي توسعه
روستایی به طور عام و شاخصهاي توسعه پایدار روستایی به طور خاص بپردازد .وجود نابرابریهاي کمی و
کیفی میان عرصههاي شهري و روستایی و تشدید آنها طی روندهاي دگرگون ساز دهههاي اخیر ،ضرورت
جستجوي راههاي خروج از مسأله و تعدیل نابرابريها را به طور جدي مطرح ساخته است .تضاد میان جنبههاي
کیفی زندگی در شهرها و روستاها و جابهجایی مکانی و مهاجرت گروههاي روستایی به سوي شهرها به امید
برخورداري از امکانات متنوعتر و تسهیالت مناسبتر زیستی ،نه تنها در حوزههاي روستایی ،که در حوزههاي
شهري باعث مسایل و معضالتی در ابعاد گوناگون شده است(سعیدي .)65 :1388 ،نقش و جایگاه روستاها در
فرایند توسعه اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی ،منطقهاي و ملی و پیامدهاي توسعهنیافتگی نواحی
روستایی مانند فقر گسترده ،نابرابري فزاینده ،رشد سریع جمعیت ،بیکاري ،مهاجرت ،حاشیه نشینی شهري و
غیره موجب توجه به توسعه روستایی گردیده (ازکیا و غفاري .)88 :1383 ،و بسیاري از صاحبنظران ریشه
مشکالت شهري در کشورهاي در حال توسعه را توسعهنیافتگی مناطق روستایی میدانند (توادور.)55 :1378 ،
همانگونه که روند توسعه یافتگی در کشورهاي مختلف جهان داراي سطوح متفاوتی است ،در داخل یک کشور
نیز میزان توسعه یافتگی در بین مناطق و نواحی مختلف یک کشور از سطح یکسانی برخوردار نیست حتی در
داخل یک شهرستان نیز روند توسعه یافتگی در بین روستاهاي آن با هم برابر نیست .یکی از مشکالت اساسی
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توسعه فضایی و ناحیه اي ،گسیختگی سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان
سکونتگاها است .در همین راستا تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاها که بتواند چارچوب مؤثري براي
توزیع جمعیت ،فعالیت ها ،خدمات و کارکردها در سطح مختلف باشد ،ضروري است(حکمتنیا و موسوي،
 .)165 :1390برنامهریزي فضایی یا سازماندهی فضایی روندي است براي بهرهورسازي و آرایش منطقی ،حفظ
تعادل ،توازن و هماهنگی ،بین جمعیت و تاسیسات اقتصادي ایجاد شده در فضاي جغرافیایی و جلوگیري از
بروز عدم تعادل و بازتابهاي تخریبی و منفی در فضاي سرزمین(مومنی .)89 :1377 ،دستیابی به الگوي مناسب
فضایی ،که در آن سطوح مختلف سکونتگاها در نظام سلسله مراتبی کارآمد در ارتباط متقابل با هم قرار
میگیرند ،مستلزم شناخت دقیق ویژگیها و کارکردهاي سکونتگاهاست .شناخت دقیق سکونتگاها به ویژه در
سطوح پایین سلسله مراتب یعنی روستاها که تعداد آنها افزایش یافته و تفاوتهاي آنها کم میشود ،از اهداف
برنامهریزي مناطق روستایی به شمار میرود و میتواند به انتخاب درست مکانهاي استقرار خدمات و کارکردها
بینجامد(جمعهپور .)133 :1389 ،بنابراین در فرایند برنامهریزي براي توسعه نواحی روستایی ،شناخت وضع
موجود روستاها و بررسی تنگناها ،امکانات و خدمات موجود در آنها اولین گام اساسی است (.)Singh, 2000
تعیین سطح توسعهیافتگی نواحی روستایی و طبقهبندي آنها بر اساس میزان توسعهیافتگی آنها در هر یک از
شاخصهاي اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی ،کالبدي و غیره با توجه به بررسی وضع موجود آنها ،زمینه را براي
تخصیص بهتر امکانات و خدمات ،نیل به اهداف توسعه روستایی و در نهایت توسعه هماهنگ و موزون نواحی
روستایی فراهم میکند .شهرستان اشنویه براساس اخرین تقسیمات سیاسی کشور در سال  1395داراي  2بخش
 2نقطه شهري  4دهستان و  81آبادي داراي سکنه با جمعیت  73886نفر میباشد .که با  43درصد روستانشین،
رتبه پنجم را در سطح استان به لحاظ روستانشینی دارا میباشد .با توجه به موقعیت مرزي این شهرستان،
توزیع امکانات و خدمات در سطح نواحی روستایی یکسان نبوده و به گونهاي غیر متعادل صورت گرفته است.
بنابراین مساًله اساسی در این پژوهش تعیین و تحلیل سطوح توسعهیافتگی و برخورداري نواحی روستایی
شهرستان اشنویه از لحاظ شاخصهاي توسعه است.
مطالعات توسعععه ر وسععتایی پس از جنگ جهانی دوم به آرامی با توسعععه اجتماعی آغاز شععد .جنبش توسعععه
اجتماعی درخالل دهه  1950به سععرعت گسععترش یافت ،تا سععال 1960بیش از  60کشععور در آسععیا ،آفریقا و
آمریکاي التین برنامههاي تو سعه جامعهاي ملی یا منطقهاي را در پیش گرفته بودند .می سرا تو سعة رو ستایی را
چنین تعریف میکند “ :توسعةروستایی دیگر صرف ًا به معناي توسعة کشاورزي نیست ،همچنین موردي از رفاه
اجتماعی نیست که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازهاي اولیه و اساسی انسانی مرتفع شود ،بلکه
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طیف وسیعی از فعالیتهاي گوناگون بسیج انسانی را شامل می شود که مردم را به ایستادن روي پاي خود و از
میان بردا شتن ناتوانیهاي ساختاري قادر می سازد .ناتوانیهایی که در ا سارت شرایط نا م ساعد زندگی شان
نگهدا شته ا ست(می سرا .) 144:1366 ،تو سعه رو ستایی یک مفهوم چند بعدي و شامل تو سعه ک شاورزي و
فعالیتهاي وابسته به آن مثل منابع روستایی و افزایش تسهیالت و خدمات براي منابع انسان روستایی است که
این نوع از توسعععه چند ضععلعی اسععت و طراحی آن نیازمند برقراري ارتباط بین علوم کشععاورزي ،اجتماعی،
تربیتی ،مهند سی و مدیریتی میبا شد( .)Gilg, 2004تو سعه رو ستایی فرایندي چند بعدي ا ست که مو ضوع آن
بهبود و ارتقاي کیفیت زندگی اقشار فقر و آسیب پذیر اجتماع است .فرایندي که با بهره گیري از سازوکارهایی
چون برنامه ریزي ،سععازماندهی ،تقویت خوداتکایی فردي و جمعی و ایجاد دگرگونی مناسععب در سععاختارهاي
ذهنی و اجتماعی روسععتاییان تالش میکند که در آنها قدرت ،توان و اختیار بهره گیري از قابلیت ها و منابع در
اختیارشان را تقویت کند تا به واسطه آن بتوانند وضعیت موجودشان را به وضعیت مناسب و مطلوب تر تغییر
دهند .تحقیق چنین تو سعه اي نیازمند دگرگونی در ساختارهاي نهادي ،فنی ،شخ صیتی و ارز شی ا ست که
منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگیهاي شخصیتی روستاییان میشود .برایند و پیامد آن باید
پاسععخگویی به نیازهاي اسععاسععی روسععتاییان ارتقاي کیفیت زندگی و تقویت اتکا به نفس و آزادي انتخاب و
عاملیت روستاییان باشد(غفاري .) 99 :1383 ،از آنجاییکه دستیابی به توسعه در هر سطحی و با هر هدفی باشد
نیازمند برنامهریزي ا صولی ،کارآمد و اجراي دقیق آن ا ست .این امر مهم در گرو شناخت جامع و آگاهی دقیق
از امکانات ،فرصععتها ،توانها و محدودیتهاي اسععت که در رسععیدن به وضععع مطلوب با آن مواجه اسععت ،از این
جهت و به منظور تنظیم برنامههاي متناسب با شرایط و امکانات مناطق و نواحی مختلف ضروري است در غیر
این صورت هر اقدامی که در زمینه برنامهریزي و تو سعه اقت صادي -اجتماعی تدوین گردد با شک ست مواجه
شده و هدر رفت منابع مالی را به دنبال خواهد دا شت(تقدی سی و همکاران .)166 :1391 ،برر سی و شناخت
وضعععیت نواحی ،قابلیتها و تنگناهاي آن در برنامهریزي ناحیهاي از اهمیت بسععزایی برخوردار اسععت .امروزه
آگاهی از نقاط ضعف و قوت نواحی نوعی ضرورت ،جهت ارایه طرحها و برنامهها محسوب میشود .بطوریکه
ا ستفاده از شاخصهاي اقت صادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،بهدا شتی و غیره میتواند معیار منا سب هم براي تعیین
جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشعععکالت و نارسعععاییهاي مبتال به خود براي نیل به رفاه
اقت صادي و سالمت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد (موسوي و حکمتنیا .)180 :1394،سکونتگاهاي
ال نابرابر از جهت دسترسی به فرصت ها ،منابع و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار
روستایی در بستري کام ً
گرفته اند .از این رو تالش براي کاسععتن از عدم توازن هاي اجتماعی ،فرهنگی و سععرزمینی و در جهت تعدیل

77

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار  ،1400دوره 3شماره4

نابرابري میان شهر و رو ستا از حیث فر صت ها ،منابع و منافع ،ضرورتی ا سا سی و اجتناب ناپذیر به شمار
میرود .ضرورت این پژوهش از آنجا نا شی می شود که در صد رو ستان شینی شهر ستان ا شنویه ب سیار باالتر از
میانگین ک شوري ا ست و جزو شهر ستانهاي محروم بح ساب میآید و رو ستاهاي آن از لحاظ تو سعه در حد
بسیار نامطلوب و همچنین ناهمگنی قرار دارند .با عنایت به موارد فوق پژوهش حاظر در پی آن است که ضمن
تحلیل فضایی و سنجش توسعه یافتگی سکونتگاهاي روستایی شهرستان اشنویه براساس شاخصهاي توسعه،
سعیاسعت گذاران و برنامهریزان را در تدوین سعیاسعتها و برنامههاي مناسعب در زمینه توسععه و نقش آن در
محرومیتزدایی و برقراري عدالت اجتماعی یاري بخ شد و همچنین نتایج این پژوهش در برنامهریزیهاي آینده
و در جهت تخصیص منابع مالی و فیزیکی در سطح شهرستان و حتی استان ،مورد استفاده مسؤالن مربوطه قرار
گیرد.
در خصوص پیشینه تحقیق نیز با توجه به مطالعات متعددي که در سطح جهان در توسعه یافتگی
سکونتگاههاي روستایی صورت گرفته میتوان به موارد زیر اشاره کرد :اوغلی( )19991نابرابريهاي منطقهاي
در ایران را در دو دوره قبل و بعد از انقالب با استفاده از  26شاخص و با استفاده از روش ضریب تغیر بر
اساس نابرابریهاي شهري -روستایی ،بین استانی و داخل شهري مورد مطالعه قرار داده است و در این پژوهش
به این نتیجه رسید که نابرابریها در دوره بعد از انقالب به طور محسوسی کاهش یافته است و این نابرابري در
دوره قبل از انقالب در بین عرصه هاي شهري و روستایی بسیار گسترده تر از دوره بعد از انقالب بوده است.
جو و ماریا ( ) 20012در پژوهشی با روش تحلیل عاملی جهت آشکار نمودن نابرابريهاي منطقهاي ،مناطق
کشور پرتغال را در مقاطع زمانی  1991و  1995به لحاظ توسعه رتبهبندي نمودهاند و به این نتیجه رسیدند که
در بین مناطق نابراري فزاینده وجود دارد .رحمانی فضلی و همکارن( )1391در پژوهشی با عنوان «سطح بندي
سکونتگاههاي روستایی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک تاپسیس» به رتبهبندي شهرستانهاي استان
آذربایجان غربی به منظور تعیین جایگاه از نظر دسترسی روستاهاي آن به انواع خدمات پرداختند .یافتههاي
تحقیق بیانگر ان است که از بین هفده شهرستان استان آذربایجان غربی ،شهرستان نقده توسعهیافتهترین و
شهرستان چالدران داراي توسعهنیافتهترین روستاهاي استان آذربایجان غربی بودهاند .صدر موسوي و طالب
زاده( )1392در مقالهاي تحت عنوان ((تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواح روستایی شهرستان چالدران))
از  38متغییر در قالب شاخص هاي جمعیتی ،اموزشی -فرهنگی ،زیر بنایی -کالبدي ،بهداشتی -درمانی ،اداري-
خدماتی و اقتصادي در سطح دهستانهاي شهرستان بهرهگیري شده است .و با استفاده از روش موریس و ضریب
- Atoghlie
Joao & Maria

1
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اختالف به تحلیل آنها پرداخته شده است .اضغري زاده و ذبیحی( )1392در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی و
رتبهبندي میزان توسعهیافتگی مناطق روستایی شهرستان ساري با استفاده از تکنیکهاي تصمیم گیري چند
شاخصه»به ارزیابی و رتبهبندي دهستانها بر اساس میزان توسعهیافتگی پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد
اختالف قابل مالحظهاي میان سطوح توسعهیافتگی دهستانهاي شهرستان ساري وجود دارد ،به طوري که
دهستانهاي واقع در مناطق جلگهاي و نزدیک به شهر ساري ،نسبت به دهستانهاي واق در نواحی جنگلی و
کوهستانی ،به مراتب در سطوح باالتر رتبهبندي قرار دارند.
مواد و روش تحقیق
رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع توصععیفی -تحلیلی اسععت و از لحاظ هدف کاربردي و توسعععهاي
ا ست .بر این مبنا با ا ستفاده از روش ا سنادي و کتابخانهاي و از دادههاي سازمانی و نهادهاي مرتبط از جمله
مرکز آمار ،نتایج تفصیلی ،فرهنگ آباديها و شناسنامه آبادیها استان آذربایجان غربی سال  1395به گردآوري
دادهها ،منابع و اطالعات مربوط به پژوهش حا ضر پرداخته شده ا ست .در این پژوهش به منظور رتبهبندي و
تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان اشنویه از نظر شاخصهاي توسعه ،از جمله شاخصهاي
آموز شی ،خدماتی ،بهدا شتی ،فناوري ،مذهبی و کالبدي از مدلهاي تحلیل خو شهاي ،تاپ سیس و تاک سونومی
عددي ا ستفاده شده ا ست و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSهمچنین جهت تر سیم نق شه
سطحبندي و توسعهیافتگی روستاها از نرم افزار  Arc/GISاستفاده شده است .مدل تاپسیس(1رتبهبندي بر
ا ساس ت شابه به حل ایدهآل) که براي اولین بار تو سط هوانگ و یون2تو سعه داده شد (داگدویرین)2008 ،
یکی از تکنیک هاي ع مده در برخورد با مسعععایل تصعععمیمگیري چ ند معیاره به شععع مار میرود (ژانگ و
همکاران .)2011،قاعدة ا صلی این تکنیک آن ا ست که انتخاب گزینة مطلوب باید کوتاهترین فا صله را از حل
ایدهآل مثبت و از طرف دیگر بی شترین فا صله را از حل ایدهآل منفی دا شته با شد (ایدوگان .)2011 ،در این
روش فرض بر این است که هر معیاري به طور یکنواخت افزایش یا کاهش پیدا میکند ،بدین صورت که راه
حل ایدهآل مثبت ،راه حلی ا ست که بی شترین سود و کمترین هزینه را دا شته با شد و برعکس راه حل ایدهآل
منفی بیشععترین هزینه و کمترین سععود معیار میباشععد (اهی و همکاران .)2009 ،بنابراین روش تاپسععیس را
میتوان به عنوان سامانهاي هند سی در نظر گرفت که در آن  mگزینه با  nمعیار مورد ارزیابی قرار گیرد .این
گزینهها م شابه با  mنقطه در ف ضاي  nبعدي ه ستند و بهترین گزینه در این ف ضا نزدیکترین نقطه به پا سخ

TOPSIS model
Huang and ion
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ایدهآل و دورترین گزینه ،بدترین پاسخ است .جهت بهرهگیري از تکنیک تاپسیس مراحل زیر به اجرا گذاشته
میشود:
مرحلة اول :تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nآلترناتیو و  kشاخص.
a11 a12 … a1n
a21 a22 … a2n
.
…
.
Aij = Aij = .
.
.
…
.
]] [am1 am2 … amn
[
مرحلة دوم :استاندارد نمودن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطة زیر:
aij
2
∑m
i=1 a ij

… r1n
… r2n
…
.
…
.
] … rmn

= rij
√

r12
r22
.
.
rm2

مرحلة سوم :تعیین وزن هر یک از شاخصها

r11
r21
.
= R ij
.
[rm1
 .در این راستا شاخصهاي

بر اساس

داراي اهمیت بیشتر از وزن باالتري نیز برخوردارند.
w1 r11 w2 r12 … wn r1n
w1 r21 w2 r22 … wn r2n
.
.
…
.
= vij
.
.
…
.
] [w1 rm1 w2 rm2 … wn rmn
مرحلة چهارم :تعیین فاصله  iمین گزینه از گزینه ایده آل مثبت(باالترین عملکرد هر شاخص)که آن را با
( )A+نشان می دهند.
رابطه()1

A+ = {(max vij |j ∈ j1 )،(min vij |j ∈ J
i

مرحلة پنجم :تعین فاصله  iمین گزینه از گزینه ایده آل منفی (پایین ترین عملکرد هر شاخص) که آن را
با ( )A−نشان می دهند.
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رابطه()-2

A− ={(min vij |j ∈ j1 )،(max vij |j ∈ J
i

مرحلة ششم :تعیین معیار فاصله اي براي گزینه ایده آل(  ) Si+و گزینه حداقل( .) Si−
رابطه()3

 =√∑ni=1(vij − vi+ )2 Si+و =√∑ni=1(vij − vi− )2 Si−

مرحلة هفتم :تعیین ضریبی که برابر است با فاصله گزینه حداقل(  )Si−تقسیم بر مجموع فاصله حداقل
( )  Si−و فاصلة گزینه(  ) Si+که آن را با (  ) Ci+نشان داده ،از رابطه ( )8-4محاسبه می شود.
S−
I
−
SI +S+
I

رابطه()4

= Ci+

مرحلة هشتم :رتبه بندي گزینه ها بر اساس(  .) Ci+میزان فوق بین صفر و یک در نوسان است) Ci+ ( .
برابر با یک نشان دهندة باالترین رتبه و (  ) Ci+برابر با صفر نشان دهندة کمترین رتبه است(نسترن و همکاران،
.)1389
مدل تاکسونومی عددي این روش براي اولین بار توسط آدونسون1در سال  1763پیشنهاد شد و در سال
 1968به عنوان وسیلهاي براي طبقهبندي و درجه توسعه یافتگی بین الملل توسط پرفسور هلوینگ2از مدرسه
عالی اقتصاد ورکال3در یونسکو مطرح شد(زیاري )1380،روش تاکسونومی عددي یک روش آماري براي
تعیین واحدها یا انواع موضوعات همگن در یک فضاي برداري سه بعدي ،بدون استفاده از رگرسیون و واریانس
یا آنالیز همبستگی است(حسینزادهيدلیر .)1380 ،مراحل اجراي روش تاکسونومی عبارتست از:
مرحلهي اول :تشکیل ماتریس دادهها؛ مرحلهي دوم :تشکیل ماتریس استاندارد دادهها؛ مرحلهي سوم:
محاسبهي فواصل مرکب بین نواحی و تعیین کوتاهترین فواصل؛ مرحلهي چهارم :پیدا کردن نواحی همگن؛
مرحله ي پنجم :دستهبندي نواحی همگن و تعیین مقدار سرمشق توسعه؛ مرحلهي ششم :محاسبه درجه توسعه
نواحی
شهرستان اشنویه در موقعیت جغرافیایی  37درجه و  3دقیقه عرض شمالی و  45درجه و  7دقیقه طول
شمالی در جنوب غربی استان آذربایجان غربی واقع گردیده است .از جنوب با شهرستان پیرانشهر ،از شمال با

1

Adunson
Hellwing
3 Worclaw
2
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شهرستان ارومیه ،از غرب با کشور عراق و ترکیه و از شرق با شهرستان نقده هممرز میباشد .این شهرستان
 1187کیلومترمربع مساحت دارد ،حدود  3/2درصد مساحت استان متعلق به این شهرستان است .بر اساس
آخرین تقسیمات کشوري ،شهرستان اشنویه متشکل از  2بخش 4 ،دهستان و  2نقطه شهري و  81آبادي داراي
سکنه است(استانداري آذربایجان غربی .)1395 ،شهر اشنویه به عنوان مرکزیت شهرستان اشنویه در مختصات
جغرافیایی  45درجه و  5دقیقه طول شرقی و  37درجه و  2دقیقه عرض شمالی در ارتفاع  1400متر از سطح
دریا در قسمتهاي میانی شهرستان واقع است.
جدول .1تقسیمات سیاسی شهرستان اشنویه در سال 1395
شهرستان

بخش

شهر

تعداد آبادي

دهستان
جمع

داراي سکنه

خالی ازسکنه

88

81

7

55

49

6

اشنویه شمالی

34

29

5

دشت بیل

21

20

1

33

32

1

اشنویه جنوبی

14

13

1

هق

19

19

0

اشنویه
مرکزي

اشنویه

نالوس

نالوس
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شکل .1موقعیت شهرستان اشنویه

بحث و نتایج
براي سنجش میزان درجه توسعهیافتگی نواحی مختلف یک کشور مدلها و تکنیکهاي گوناگونی وجود
دارند که هر کدام از آنها داراي مزایا و معایب خاص خود بوده و بسته به میزان اعتبار و وثوق اطالعات در
دسترس و مهارتهاي برنامهریزان محلی ،براي سازماندهی و ارزیابی اطالعات مورد استفاده قرار میگیرند .از
این رو ترکیب منطقی آنها براي تسهیل در امر تصمیمگیري الزم و ضروري مینماید .در این راستا در این فصل
با استفاده از مدلهاي تاپسیس و تاکسونومی عددي  73شاخص و متغیر توسعه (جدول شماره  )2در زمینههاي
مختلف زیربنایی و حمل و نقل ،نیروي انسانی و جمعیت ،کالبدي -نهادي ،خدماتی ،بهداشتی ،فناوري اطالعات
و ارتباطات ،آموزشی و مذهبی در روستاهاي شهرستان اشنویه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سطوح
توسعه یافتگی هر یک از روستاهاي شهرستان اشنویه در پنج سطح توسعه ،سطح بسیار باالي توسعه ،سطح
باالي توسعه ،سطح متوسط توسعه ،سطح پایین توسعه و سطح بسیار پایین توسعه مشخص گردیده است.
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جدول .2شاخصهای بکار گرفتهشده در پژوهش
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

شاخصها
سامانه جمعاوري زباله
سامانه تصفیه آب
آب لوله کشی
برق
دسترسی به وسیله نقلیه
جاده مالرو
جاده خاکی
جاده شوسه
جاده آسفالته
جمعیت
نرخ بیکاري
ضریب کل اشتغال
ضریب اشتغال مردان
ضریب اشتغال زنان
نرخ فعالیت عمومی
نرخ فعالیت واقعی
ضریب محصلین
ضریب محصلین مرد
ضریب محصلین زن
نرخ باسوادي
نرخ باسوادي مردان
نرخ باسوادي زنان
بعد خانوار
پاسگاه نیروي انتظامی
دهیاري
شوراي حل اختالف
شوراي اسالمی
مرکز خدمات کشاورزي
شرکت تعاونی روستایی
طرح هادي
بقالی
نانوایی
فروشگاه تعاونی
قصابی
قهوهخانه
تعمیراالت ماشینهاي کشاورزي
تعمیراالت ماشینهاي غیر کشاورزي

ردیف
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

84

شاخصها
جایگاه سوخت
پخش گاز سیلندر
توزیع نفت سفید
بازار محلی
مرکز بهداشت
خانه بهداشت
پایگاه بهداشت
مرکز تسهیالت و زایمان
پزشک
دندانپزشک تجربی
بهیار یا ماماي روستایی
بهورز
غسالخانه
حمام عمومی
دسترسی عموي به اینترنت
دسترسی به دفاتر ICT
دفتر مخابرات
دفتر پست
صندوق پست
مهد کودک
دبستان
مدرسه راهنمایی مختلط
مدرسه راهنمایی شبانهروزي دخترانه
مدرسه راهنمایی شبانهروزي پسرانه
مدرسه راهنمایی پسرانه
مدرسه راهنمایی دخترانه
دبیرستان پسرانه
دبیرستان دخترانه
کتابخانه
سالن ورزشی
زمین ورزشی
مسجد
خانه عالم
امام جماعت
مدرسه علمیه
اماکن مذهبی مسلمانان

شریفی و همکاران

بعد از مراحل انجام شده محاسبات نهایی مربوط به مدل تاپسیس براي روستاهاي شهرستان اشنویه بدین
صورت که امتیازات مربوط به هشت شاخص کلی که شامل  73زیر شاخص میباشند ،براي تمام روستاها
آورده شده و در مرحله بعد مجموع امتیازات که از مجموع امتیاز شاخصها گرفته شده مورد محاسبه قرار گرفته
است ،بعد از اینکه مجموع امتیازات براي هر یک از روستاها محاسبه شد رتبه روستاها را بر اساس مجموع
امتیازي که گرفتهاند محاسبه و در تهایت با استفاده از نرم افزار  SPSSو با استفاده از تکنیک تحلیل خوشهاي
اقدام به سطح بندي روستاها در  5سطح شد که در جدول 3مربوطه به محاسبات تاپسیس در ستون مربوط به
سطح توسعه روستاها با استفاده از اعداد  1تا  5نشان داده شده است ،نتایج محاسبات تاپسیس حاکی از آن
است که رتبه روستاها و همچنین سطح توسعه روستاها متفاوت است .سطحبندي انجام شده نشان از آن دارد
که شاخص هاي مورد بررسی در روستاهاي شهرستان اشنویه داراي نابرابري و عدم تعادل فضایی است.
جدول .3توزیع فضایی روستاها در سطوح توسعه بر اساس مدل تاپسیس

تعداد /سطح

بسیار باال

باال

متوسط

پایین

بسیار پایین

کل

توسعه
تعداد روستا

3

13

16

20

29

81

درصد روستا

3.7

16

19.7

24.7

35.8

100

پس از بررسی نتایج مدل تاپسیس و مشخص شدن سطوح توسعهیافتگی روستاهاي شهرستان اشنویه ،با
استفاده از نرم افزار  ARC/GISاقدام به ترسیم نقشه سطوح توسعهیافتگی روستاهاي شهرستان اشنویه شد،
شکل ( ) 2توزیع فضایی روستاها را در سطح شهرستان بر اساس سطوح پنج گانه توسعه نشان میدهد .بدین
صورت که بیشتر روستاها در سطح پایین و بسیار پایین قرار دارند و به ترتیب با رنگهاي سبز و قرمز در نقشه
مربوط به مدل تاپسیس نشان داده شدهاند .که پراکنش آنها در قسمت شمال ،جنوب و جنوبشرقی و شرقی
شهرستان اشنویه بیشتر از دیگر نقاط شهرستان میباشد .بیشتر روستاها در ارتفاع  1200تا  2000متر قرار دارند.
در طبقه ارتفاعی باالي  2000متر که در نوار شرقی شهرستان مشاهده میشود تراکم روستاها بسیار اندک است
وجود قسمت زیادي از شهرستان اشنویه در این ارتفاعات نشان از کوهستانی بودن شهرستان اشنویه است.
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شکل .2توزیع فضایی روستاهای شهرستان اشنویه بر اساس مدل تاپسیس

در روش تاکسونومی عددي نیز همانند مدل تاپسیس ،بعد از مراحل انجام شده محاسبات نهایی مربوط به
مدل براي روستاهاي شهرستان اشنویه بدین صورت که امتیازات مربوط به هشت شاخص کلی که شامل 73
زیر شاخص می باشند ،براي تمام روستاها آورده شده و در مرحله بعد مجموع امتیازات که از مجموع امتیاز
شاخصها گرفته شده مورد محاسبه قرار گرفته است ،بعد از اینکه مجموع امتیازات براي هر یک از روستاها
محاسبه شد رتبه روستاها را بر اساس مجموع امتیازي که گرفتهاند محاسبه و در تهایت با استفاده از نرم افزار
 SPSSو با استفاده از تکنیک تحلیل خوشهاي اقدام به سطح بندي روستاها در  5سطح شد .نتایج محاسبات
تاکسونومی حاکی از آن است که رتبه روستاها و همچنین سطح توسعه روستاها متفاوت است .سطحبندي
انجام شده نشان از آن دارد که شاخصهاي مورد بررسی در روستاهاي شهرستان اشنویه داراي نابرابري و عدم
تعادل فضایی است .نتایج نشان میدهد تا  4روستا در سطح باالي توسعه قرار دارند و بیش از  80درصد
روستاه اي شهرستان در سطح متوسط پایین از حد متوسط توسعه قرار گرفتهاند .جدول( )4توزیع فضایی
روستاها در سطوح پنج گانه توسعه در تاپسیس را نشان میدهد.
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جدول .4توزیع فضایی روستاها در سطوح توسعه بر اساس مدل تاکسونومی عددی

تعداد /سطح

بسیار باال

باال

متوسط

پایین

بسیار پایین

کل

توسعه
تعداد روستا

4

8

10

24

35

81

درصد روستا

4.9

9.9

12.3

29.6

43.2

100

پس از بررسی نتایج مدل تاپسیس و مشخص شدن سطوح توسعهیافتگی روستاهاي شهرستان اشنویه ،با
استفاده از نرم افزار  ARC/GISاقدام به ترسیم نقشه سطوح توسعهیافتگی روستاهاي شهرستان اشنویه شد،
نقشه ( ) 3توزیع فضایی روستاها را در سطح شهرستان بر اساس سطوح پنج گانه توسعه نشان میدهد .بدین
صورت که بیشتر روستاها همانند مدل تاپسیس در سطح پایین و بسیار پایین قرار دارند و به ترتیب با رنگهاي
سبز و قرمز در نقشه زیر نشان داده شده اند .که پراکنش آنها در قسمت شمال ،جنوب و جنوبشرقی شهرستان
اشنویه بیشتر از دیگر نقاط شهرستان میباشد .بیشتر روستاها در ارتفاع  1200تا  2000متر قرار دارند .در طبقه
ارتفاعی باالي  2000متر که در نوار شرقی شهرستان مشاهده میشود تراکم روستاها بسیار اندک است وجود
قسمت زیادي از شهرستان اشنویه در این ارتفاعات نشان از کوهستانی بودن شهرستان اشنویه است.
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شکل .3توزیع فضایی روستاهای شهرستان اشنویه بر اساس مدل تاکسونومی عددی

با توجه به محاسبات انجام شده مربوط به دهستانها با استفاده مدلهاي مورد بررسی در پژوهش ،اقدام به
ترسیم نقشه توسعه یافتگی شهرستان اشنویه به تفکیک دهستان شد .در این قسمت با استفاده از نرم افزار
 ARC/GISنقشه توسعهیافتگی دهستان هاي شهرستان اشنویه تهیه شده است ،در این مرحله از کار میانگین
امتیازات هر دهستان محاسبه و با استفاده از تکنیک تحلیل خوشهاي اقدام به سطحبندي دهستانها شد .بدین
ترتیب که دهستان اشنویه جنوبی در سطح باالي توسعه ،دهستان دشتبیل در سطح متوسط توسعه ،دهستان
اشنویه شمالی در سطح پایین توسعه و دهستان هق در سطح بسیار پایین توسعه قرار دارند .و هیچ یک از
دهستانهاي شهرستان در سطح بسیار باالي توسعه قرار نگرفتهاند.

شکل .4نقشه توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان اشنویه
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نتیجه گیری

به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادلهاي منطقهاي ،گام نخست شناخت و سطحبندي مناطق از نظر
میزان برخورداري در زمینههاي اجتماعی ،اقتصادي ،بهداشتی و  ...میباشد هر چند اندازهگیري و محاسبه کمی
درجه توسعه یافتگی مناطق به دلیل ماهیت توسعه ،امري کامالً شدنی نیست ،ولی شرط اساسی موفقیت
برنامههاي توسعه بحث نظارت بر برنامه و همچنین ارزیابی میزان تأثیرگذاري آن بر مؤلفههاي مختلف توسعه
است .از این رو میتوان با استفاده از روشها و شاخصهاي مختلف ،سطح توسعهیافتگی نواحی و نقاط را
ارزیابی کرد و براساس آن به مقایسه مناطق مختلف با یکدیگر و همچنین بررسی بهبود و یا عدم بهبودي وضع
آنها در زمانهاي گوناگون پرداخت .این پژوهش با بهرهگیري از شاخصهاي توسعه در نقاط روستایی شهرستان
اشنویه ،به منظور تحلیل فضایی و سنجش توسعهیافتگی سکونتگاههاي روستایی صورت این شهرستان صورت
گرفته است ،که با استفاده از دادههاي شناسنامههاي آبادیهاي استان آذربایجان غربی  73شاخص توسعه ،در
زمینه هاي (اقتصادي ،اجتماعی ،آموزشی ،بهداشتی و درمانی ،و غیره) گردآوري و شاخص سازي شد و با
استفاده از مدل هاي تاپسیس و تاکسونومی عددي مبادرت به امتیازدهی و رتبهبندي و در نهایت با استفاده از
تکنک تحلیل خوشهاي اقدام به سطحبندي روستاهاي شهرستان اشنویه در پنج سطح توسعه شد .بررسی نتایج
مدلهاي بکارگیري شده در پژوهش حاکی از وجود اختالف در نتایج بدست آمده میباشد که این امر به دلیل
کمی بودن مدلها امري بدیهی است .بعد مشخص شدن سطوح توسعه روستاها در دو مدل ،اقدام به تهیه نقشه
سطوح توسعهیافتگی روستاهاي شهرستا ن اشنویه در پنج سطح توسعه شد .همچنین با استفاده از نتایج امتیاز
ترکیبی اقدام به تهیه نقشه سطوح توسعه روستاهاي شهرستان اشنویه به تفکیک دهستان شد .و در نهایت با
توجه به مشخص شدن امتیازات روستاهاي هر دهستان اقدام به تهیه نقشه توسعهیافتگی دهستانها شد .نتایج
مدل هاي بررسی شده براي روستاهاي شهرستان اشنویه حاکی از و جود اختالف فاحش در بین روستاهاي
شهرستان اشنویه به لحاظ برخورداري از شاخصهاي مورد بررسی در پژوهش است .در نهایت مشخّص گردید
که روستاهاي شهرستان اشنویه به لحاظ برخورداري از شاخصهاي توسعه داراي اختالف بوده و بین میزان
جمعیّت و توزیع امکانات و خدمات هماهنگی و همبستگی وجود داشته است ،بدین صورت که روستاهایی
که از جمعیت بیشتري برخوردار هستند در سطح باالي از توسعه قرار دارند در حالی که روستاهایی که داراي
جمعیت کمتري دارند در سطح پایین توسعه قرار دارند .و همچنین فاصله از مرکز شهرستان تا حدودي بر
توسعهیافتگی و توسعه نیافتگی روستاها و دهستان هاي شهرستان اشنویه مؤثر بوده است .نتایج سطوح توسعه
دهستانهاي شهرستان نشان میدهد که دهستانهاي اشنویه شمالی و هق در جنوب شهرستان به ترتیب در
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سطح پایین توسعه و بسیار پایین توسعه قرار دارند که دلیل آن را میتوان فاصله دورتر از مرکز شهرستان
نسبت به دیگر دهستان ها بیان کرد .با مشخص شدن میزان تفاوت در سطوح توسعه و در نهایت جایگاه هر
کدام از روستاها و دهستانهاي شهرستان اشنویه در سطوح پنج گانه توسعه ،جهت برخورداري بهینه و متناسب
و تعادل فضایی روستاها و دهستانهاي شهرستان از امکانات و خدمات موجود ارائه راهکارها و پیشنهادها
متناسب با پتانسیلهاي موجود در روستاها امري الزامی است:
 تغییر نگرش حاکم بر اذهان مدیران و مردم نسبت به روستا از طریق فرهنگ سازي بوسیله رسانههايجمعی و عمومی ،برجسععتهسععازي و توجه ویژه به مناطق روسععتایی در نظام آموزشععی ،ابراز توجه ویژه به
روستاها توسط مدیران ارشد
 جذاب سازي فضاي روستایی کشور از طریق توسعه هدفمند فضاهاي فرهنگی و آموزشی روستاها،ایجاد مراکز تفریحی ،اقامتی ،سیاحتی در روستاها
 تکمیل و تکامل جامعه اطالعاتی روسعععتایی کشعععور مانند ایجاد ارتباطات مخابراتی ،ارتقاي سعععواداطالعاتی آنان و نزدیک سازي فرهنگ شفاهی روستائیان با فرهنگ مکتوب دیجیتال
 ت شکیل خو شه هاي دان شی رو ستایی و تو سعه زیر ساخت هاي دان شی مثل تدوین نق شه صنایعرو ستایی ک شور ،ایجاد و تو سعه مراکز تح صیلی و آموز شی ارتقاي سطح سواد رو ستائیان و آموزش آنان در
بکارگیري روش ها و فناوري هاي نوین
-

نو سازي مناطق آ سیب دیده رو ستایی و تو سعه ا شتغال زایی در رو ستاهاي ک شور از طریق حاکم

سععازي فضععاي کارآفرینی وایجاد پارک هاي کارآفرینی در مراکز و مناطق مسععتعد و همچنین حمایت از فارغ
التحصیالن روستایی براي راه اندازي کسب و کار در روستاها
-

شکوفا سازي اقت صاد رو ستایی و تا سیس رو ستاهاي نوین که از جهات موقعیت و امکانات همپاي

شهرها با شند ،تو سعه صنایع د ستی و روزآمد ساز آنها ،جذب سرمایه گذاران خارجی و بخش خ صو صی به
سمت روستاها و فرهنگ سازي براي تغییر الگوهاي مصرف و تولید در روستا.
 در نهایت اینکه برنامه هاي توسعععه روسععتایی باید به مواردي همچون :ایجاد اشععتغال در بخشهايغیرکشاورزي ،کنترل جمعیت ،توسعه اجتماعی و شهرسازي روستا ،کاهش مهاجرت به شهرها ،افزایش سطح
رفاه ،تاکید بر جذب و توسعه فناوري هاي جدید و آموزش و تربیت نیروي انسانی ماهر توجه داشته باشد.
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