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  تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی استان زنجان

  
  ، دانشگاه تهرانه جغرافیادانشکد ـ دانشیار 1*درضا رضوانیدکتر محمّ

  24/8/82: پذیرش مقاله
  چکیده

ت یّ روستایی اهمّۀریزی توسع ای آنها در فرایند برنامهها و تنگناه تبررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیّ
های  مهناها و بر  طرحۀحی روستایی، نوعی ضرورت جهت ارائبسزایی دارد و امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نوا

های مختلف با استفاده از  تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی در زمینه. شود توسعه محسوب می
و استفاده از » شاخص ناموزون موریس«گیری از   حاضر با بهرهۀدر مقال. ی در این فرایند داردهای کمّی نقش مهمّ روش

های استان زنجان   به تعیین و تحلیل سطوح برخورداری دهستانهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ه شاخص در زمین27
 دهستان 12که  طوری ه ب؛هاست اد در سطوح برخورداری دهستان تفاوت زیۀنتایج مطالعات نشان دهند. پرداخته شده است

» کمتر برخوردار«و یا » محروم«های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در سطوح   زمینهۀ همر دهستان استان د44از مجموع 
 نزدیک با ۀامکانات محیطی، مجاورت و فاصل. شوند طور نسبی توسعه یافته محسوب می ه دهستان ب11قرار دارند و تنها 

ری در سطوح های زیربنایی عمده نقش مؤثّ های صنعتی و شبکه ها و محورهای توسعه، محدوده مراکز شهری، کانون
ی اعم  هماهنگ و متوازن نواحی روستایی، تقویت مراکز محلّۀدر راستای توسع. برخورداری نواحی روستایی استان دارد

ها و محورهای جدید توسعه در نواحی محروم  یجاد و تقویت کانوناز شهرهای کوچک و مراکز روستایی، و همچنین ا
  .استان ضروری است

ت، استان های توسعه، شاخص ناموزون موریس، محرومیّ  روستایی، سطوح برخورداری، شاخصۀتوسع: واژگان کلیدی
  .زنجان

  
  

  مهمقدّ
روستاها و بررسی امکانات و تنگناهای  نواحی روستایی، شناخت و تحلیل وضع موجود ۀریزی و توسع در فرایند برنامه

ها و  مشی ها، خطّ ص کردن سیاستریزان را در تعیین اهداف توسعه و مشخّ های مختلف ضروری بوده و برنامه آنها در زمینه
  نواحی روستایی و بررسی نقاطۀ تعیین سطوح برخورداری و توسع،در این فرایند. رساند راهکارهای دستیابی به آنها یاری می

 منابع و امکانات را ۀ تخصیص بهینۀهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، زمین ت و ضعف شرایط هر ناحیه در زمینهقوّ
ت اقتصادی و  روستایی بر بهبود وضعیّۀاصطالح توسع. سازد  هماهنگ، یکپارچه و متوازن روستاها فراهم میۀبرای توسع
 بهداشت،، بهبود وضع درآمدۀ زمین،تایی داللت دارد که به موجب آناجتماعی مردم ساکن در نواحی روس تغییرات
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آید   انرژی، امکانات مسکن، تسهیالت حمل و نقل و ارتباطات در روستاها فراهم میۀآموزش، تسهیالت آب آشامیدنی، عرض
  ).103، ص 2000شبان (

ها در واقع به عنوان نشانگرهایی  شاخص .ری دارندثّؤها نقش م  شاخص،برای تعیین سطوح برخورداری نواحی روستایی
ها را  تالیّی جهت فعّگیری منطقی و به طور کلّ اعات و نتیجههستند که فرایند جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلّ

. زندسا ها فراهم می تالیّریزی و ارزیابی فعّ گذاری، تدوین، برنامه ص و از حیث مفهومی چارچوب مناسبی را برای هدفمشخّ
دی وجود دارد که هر یک مزایا و معایب های متعدّ ها و مدل  نواحی روستایی، روشۀبرای تعیین سطوح برخورداری و توسع

ت گسترش و ه به ترکیبی بودن و قابلیّاست که با توجّ» شاخص ناموزون موریس«ها،   یکی از این مدل.خاص خود را دارند
ر  شاخص و متغی27ّدر این مقاله با استفاده از . ای، شهری و روستایی کاربرد دارد هی، منطقجایگزینی آن، در سطوح مختلف ملّ

به سنجش و تعیین سطوح برخورداری » شاخص ناموزون موریس«گیری از  های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و بهره در زمینه
  .یل آن اقدام گردیده است نواحی روستایی استان زنجان در سطح دهستان پرداخته شده و سپس به تحلۀو توسع

  

  های نظری زمینه
 هر کدام ،های خاص ها و تئوری  دیدگاهۀای و روستایی با ارائ  ناحیهۀاندیشمندان و صاحبنظران امر برنامه ریزی توسع

سیک، اقتصاددانان نئوکال. دهند ت مکان و زمان خود مورد بررسی قرار میی را مطابق با موقعیّای و محلّ های ناحیه نابرابری
دانند که جریان آزاد منابع بین نواحی در یک  ثیر دو عامل مکانیسم تعادل و جابجایی میأای را تحت ت  ناحیهۀرشد و توسع

دانند  آن را وابسته به صادرات می» نئوکینرها«. ای را بوجود می آورد ت، نوعی تعادل بین ناحیهسرزمین و یا کشور در بلند مدّ
 سایر  که نواحی را ناشی از بخش پایه دانسته و معتقدندۀتصاد ناحیه به دو بخش پایه و غیر پایه، توسعبه طوری که با تقسیم اق

های  علل نابرابری» گونار میردال«). 364ـ369 ص، ص1375قره باغیان  (های بخش پایه است تالیّها زائیده رشد و فعّ تالیّفعّ
 سودجویی شکل گرفته است و ۀداند که به دلیل انگیز  عوامل خارجی میدهد و آنرا ناشی از ای را مورد بحث قرار می ناحیه

 نگرش به ۀنحو» فرانسوا پرو«) 64، ص 1375 کاگلر و گیلبرت(دهد  ت میهای تاریخی نواحی آن را شدّ ه و زمینهلیّبرتری اوّ
واگرایی و  در نواحی بزرگی کالن صنعتی گذار ل با سرمایه اوّۀداند که در مرحل های رشد می توسعه را ناشی از قطب

 و ویلر (شود همگرایی و برابری ایجاد میر تدریجی توسعه به سایر نواحی، وم با انتشا دّۀ و در مرحل؛شود نابرابری ایجاد می
عنوان منشأ توسعه دانسته  همرکز را ب» مرکز ـ پیرامون «ۀیّ نظرۀ با ارائ1975در سال » ان فرید منج«). 62ـ65، صص 1986مولر
 دو جزء اصلی نظام ،ه مطابق این نظریّ.)9، ص 2000 کالرک(یابد   با زایش توسعه در مرکز به پیرامون جریان میکه

 همچنین طبق ؛)نوان جزء وابسته به کانون مرکزیبه ع(و پیرامون ) به عنوان کانون قدرت سلطه(سکونتگاهی عبارتند از مرکز 
 که از چهار مرحله ی دارای فرایندی است استعماری بوده و سازمان اقتصادی ملّۀ مرکز با پیرامون یک رابطۀه، رابطاین نظریّ

  .  فراصنعتیۀ صنعتی و مرحلۀ مرحل، انتقالیۀصنعتی، مرحل  پیشۀ مرحل:تشکیل شده است



 
  

 ۀ، نظری1ّهای اقتصادی رشدوتوسعه ههای مختلفی از جمله نظریّ هدر خصوص تحلیل و تبیین توسعه و توسعه نیافتگی نظریّ
 6، پسا استعمارگرایی5، پسا توسعه گرایی4، پسا ساختارگرایی3های مارکسیست و نئومارکسیست ه، نظری2ّشناختی نوسازی جامعه

 پیت(پردازند   به تبیین توسعه میی وجود دارد که در سطح جهانی و مل7ّ طرفداری از حقوق زنانۀ توسعۀو همچنین نظریّ
 اخیراً نیز .)2000هادر (ها در این زمینه هستند  هریّو نئوکالسیک از مشهورترین نظهای نوسازی، وابستگی  ه نظریّ.)1999

، موضوعات (NGOs)های غیردولتی  ت سازمانیّی، نقش و اهمّهای محلّ رویکردهای نوینی در این زمینه مانند نقش جنبش
های  هتغییر گرایشی نیز از نظریّ. ردیده استی ارائه گتر از همه محیط زیست و روابط محلّ تی، عدالت و دموکراسی و مهمجنسیّ

قین رویکرد توسعه از برخی محقّ.  یا کوچک در فرایند توسعه وجود دارد وط متوسّهای های در مقیاس بزرگ مقیاس به تحلیل
آن مردم رویکردی بر فقرزدایی و محو آن متمرکز است که در . اند کید قرار دادهأپایین و رویکرد نیازهای اساسی را مورد ت

زا  برون بیش از رشد زا را رشد درون   نوینی در مورد رشد مطرح شده کهۀهمچنین نظریّ. کید قرار دارندأها مورد ت بیش از مکان
  ).16، ص 2000 هادر(دهد  می کید قرارأمورد ت

  

   روش تحقیق-3

 دهستان استان زنجان با 44 آماری ۀجامع. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و تحلیلی است
 ۀه به مسئلبه منظور تعیین سطوح برخورداری نواحی روستایی استان با توجّ.  است1378ه به تقسیمات سیاسی ـ اداری سال توجّ

های مورد  داده. های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تعیین گردید ر در زمینه شاخص و متغی27ّهای الزم،  امکان دسترسی به داده
 و 1372 و 1367های  های کشاورزی سال ، سرشماری1345-75های  های نفوس و مسکن سال از نتایج سرشمارینیاز 

های  مرکز ده«اعاتی طور یکجا از بانک اطلّ هها ب  بدست آمده که این داده1373های صنعتی کشور در سال  سرشماری کارگاه
گیری  به تعیین و اندازه» شاخص ناموزون موریس«با استفاده از رها، ها و متغیّ  شاخصۀمحاسب پس از . ه گردیدتهیّ» ناایر

 ۀمین در زGIS به منظور استفاده از کاربردهای  و روستایی استان زنجان پرداخته شد نواحیۀسطوح برخورداری و توسع
های توصیفی در  ه و پس از ورود داده تهیArc/Viewّها در محیط   استان به تفکیک دهستانۀها، نقش نمایش و تحلیل داده

ی مدل مورد استفاده ساختار کلّ. های مورد نیاز برای تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی بدست آمد آن، نقشه
  :به شرح ذیل است
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1 - Economic theories of growth and development 
2 - Sociological theories of modernization 
3 - Marxist and neo-Marxist theories 
4 - Poststructuralism 
5 - Postcolonialism 
6 - Postdevelopmentalism 
7 - Feminist theories of development 



 
 

 

Yijّر  شاخص ناموزون برای متغیi ام در واحد j؛ ام  
Xijّر  متغیi ام در واحد j؛ ام  

Xminّقدار اقل م حدi؛ ام  
Xmaxّاکثر مقدار  حدi؛ ام  

  :شاخص اصلی توسعه در این مدل عبارت است از
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 که مقدار آن بین صفر تا  شاخص اصلی ضریب توسعه.D.Iرهای مورد مطالعه است و ها و متغیّ  تعداد شاخصnکه 
 باالتر و هر چه مقدار آن کمتر باشد یافتگی  توسعهۀج درۀ نشان دهند، بیشتر باشد.D.I هر چه مقدار ؛ر استیک متغیّ

  . کمتر استۀ توسعۀ درجۀدهند نشان
  :رهای مورد استفاده عبارتند ازها و متغیّ شاخص

  های غیرکشاورزی تالیّنرخ اشتغال در فعّ -1
  )مرد و زن(ال ت فعّ نرخ اشتغال در جمعیّ-2
  الت فعّ نرخ اشتغال مردان در جمعیّ-3
  الت فعّال زنان در جمعیّ نرخ اشتغ-4
  ت جمعیّ نرخ باسوادی کلّ-5
   نرخ باسوادی مردان-6
   نرخ باسوادی زنان-7
   واحدهای دامی خانوارۀ سران-8
   هکتار زمین کشاورزییکصد تراکم تراکتور در هر -9

   هکتار زمین کشاورزییکصد تراکم کمباین در هر -10
  )هکتار( اراضی کشاورزی خانوار ۀ سران-11
   گاو و گوساله در دهستان صنعتی به تعداد کلّۀ نسبت گاو و گوسال-12
   هکتار زمین کشاورزییکصد هر ءازا ه تعداد موتور پمپ ب-13
  )کیلوگرم( عملکرد محصول گوجه فرنگی در هر هکتار -14
  )کیلوگرم( عملکرد محصول جو در هر هکتار -15
  )کیلوگرم( عملکرد محصول گندم در هر هکتار -16
  )کیلوگرم(عملکرد محصول یونجه در هر هکتار  -17



 
  

  )کیلوگرم( عملکرد محصول پیاز در هر هکتار -18
  )کیلوگرم( عملکرد محصول سیب زمینی در هر هکتار -19
  )کیلوگرم( عملکرد محصول انگور در هر هکتار -20
   نسبت واحدهای مسکونی دارای مصالح بادوام-21
  1355بعد از سال  نسبت واحدهای مسکونی ساخته شده -22
   اطاقپنج تا سه نسبت واحدهای مسکونی دارای بیش از -23
   نسبت واحدهای مسکونی دارای برق-24
   نسبت واحدهای مسکونی دارای آب لوله کشی-25
   نسبت واحدهای مسکونی دارای تلفن-26
  ام نسبت واحدهای مسکونی دارای حمّ-27

رها و  در انتخاب متغیّ؛ی از جمله اجتماعی، اقتصادی و کالبدی استیافتگی دارای ابعاد مختلف از آنجا که توسعه
ر  متغی27ّبه همین منظور از مجموع . ها، این ابعاد در نظر گرفته شود ه به مشکل دسترسی به دادهها سعی شده با توجّ شاخص

رهای به عنوان متغیّ) رمتغی13ّ (20تا  8رهای رهای شاخص اجتماعی توسعه، متغیّ به عنوان متغی7ّ تا 1رهای مورد مطالعه، متغیّ
  .شوند رهای شاخص کالبدی توسعه در نظر گرفته میبه عنوان متغیّ) رمتغی7ّ (27 تا 21رهای شاخص اقتصادی توسعه و متغیّ

  

  های تحقیق یافته
اری هر  برخوردۀ رتبکارگیری شاخص ناموزون موریس، ضریب و هر مورد مطالعه و ب شاخص و متغی27ّبا استفاده از 

 و هگردید تعیین ی برخورداری محاسبه وهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و همچنین سطوح کلّ ها در زمینه یک از دهستان
  .شده است   نشان داده)1( ۀنتایج آن در جدول شمار

های استان به  ه به ضریب برخورداری، دهستان با توجّدی سطوح برخورداری نواحی روستاییبن برای تفکیک و طبقه
 )4 تا 1( ۀ و جداول شمار بندی شده طبقه) ای حاشیه( برخوردار، نیمه برخوردار، کمتر برخوردار و محروم :چهار دسته شامل

  .دهد ها را نشان می ی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دهستانسطوح برخورداری کلّ
 تا حداکثر 19/0اقل و از حدّبوده ها متفاوت  ان ضریب برخورداری دهستکهبیانگر آن است های تحقیق  دیگر  یافته

 13/0ها به ترتیب   ضریب برخورداری دهستان،ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی برخورداری دهستان.  نوسان دارد67/0
ها بیشتر از  ن نوسانات برخورداری دهستا، کالبدیۀدر واقع در زمین. کند  تغییر می94/0 تا 10/0 و 78/0 تا 14/0، 53/0تا 

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و  ها در زمینه  برخورداری هر یک از دهستانۀرتب. های اقتصادی و اجتماعی است زمینه
  .ای با یکدیگر دارند کالبدی یکسان نبوده و تفاوت قابل مالحظه

  



 
 

 

   اجتماعی و  کالبدیهای استان زنجان به تفکیک ابعاد اقتصادی،  برخورداری دهستانۀ ضریب و رتب -1جدول 

ف
ردی

 

 دهستان

ضریب 
برخورداری 
 اقتصادی

 رتبه

ضریب 
برخورداری 
 اجتماعی

 رتبه

ضریب 
برخورداری 

 کالبدی

 رتبه

ضریب 
برخورداری 

 دهستان یکلّ

 رتبه

  2  54/0  11  46/0  2  63/0  1  53/0  خرمدره
  11  41/0  9  49/0  10  52/0  31  22/0  صایین قلعه

  3  52/0  5  61/0  5  58/0  4  38/0  سلطانیه
  5  49/0  3  62/0  8  56/0  14  30/0  سنبل آباد
  16  36/0  8  55/0  21  40/0  43  13/0  گوزلدره
  6  47/0  4  62/0  9  56/0  24  25/0  ابهررود

  1  67/0  1  94/0  1  78/0  15  30/0  حومه ابهر
  13  39/0  7  56/0  15  44/0  40  18/0  درسجین
  12  40/0  10  48/0  11  49/0  25  25/0  دولت آباد
  90  42/0  6  59/0  29  33/0  7  35/0  شیوانات

  32  29/0  28  32/0  44  14/0  2  42/0  قشالقات افشار
  20  34/0  31  30/0  22  40/0  9  34/0  بزینه رود
  30  30/0  36  24/0  30  33/0  8  35/0  زرینه رود

  17  36/0  12  46/0  24  38/0  20  26/0  آغبالغ
  15  38/0  21  35/0  14  45/0  6  35/0  سجاسرود

  19  35/0  18  42/0  31  33/0  10  32/0  حومه خدابنده
  22  33/0  25  34/0  23  40/0  26  25/0  خرارود
  35  27/0  33  28/0  25  35/0  36  20/0  سهرورد
  14  39/0  17  43/0  12  48/0  21  26/0  کرسف
  31  29/0  34  26/0  19  42/0  34  21/0  انگوران

  23  33/0  14  45/0  33  32/0  29  24/0  قلعه جوق
  26  32/0  19  40/0  35  31/0  27  25/0  ایجرود باال

  28  30/0  22  35/0  34  31/0  22  26/0  ایجرود پایین
  29  30/0  23  35/0  18  42/0  44  13/0  سعید آباد

  25  32/0  15  44/0  40  28/0  23  26/0  چایپاره باال
  38  25/0  40  18/0  26  35/0  30  24/0  چایپاره پایین

  24  33/0  39  19/0  17  43/0  3  38/0  زنجانرود پایین
  34  28/0  26  33/0  32  33/0  38  19/0  غنی بیگلو

  10  42/0  20  39/0  3  60/0  16  29/0  آب بر
  33  28/0  44  10/0  13  47/0  17  29/0  چورزق

  42  23/0  41  17/0  27  347/0  41  18/0  درام



 
  

  18  36/0  27  33/0  20  417/0  5  36/0  دستجرده
  4  50/0  2  63/0  7  569/0  12  32/0  گیلوان
  44  19/0  43  13/0  37  297/0  42  17/0  اوریاد

  43  21/0  42  16/0  41  27/0  37  20/0  قرل گچیلو
  40  24/0  38  23/0  38  29/0  32  22/0  ماهنشان

  08  43/0  16  44/0  4  60/0  18  27/0  بناب
  27  31/0  24  34/0  28  34/0  28  25/0  بوغداکندی

  37  26/0  32  30/0  39  29/0  39  19/0  تهم
  7  45/0  13  46/0  6  58/0  13  31/0  زنجانرود باال

  39  25/0  37  24/0  36  31/0  35  21/0  قره پشتلوی باال
  41  23/0  35  26/0  42  23/0  33  22/0  پایین پشتلوی قره

  36  27/0  30  32/0  43  18/0  11  32/0  قلتوق
  21  34/0  29  32/0  16  438/0  19  27/0  معجزات

  
  

  های استان زنجان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی با یکدیگر  برخورداری دهستانۀ تفاوت رتب میانگین -2جدول 

 شرح
برخورداری 

 یکلّ

برخورداری 
 اقتصادی

برخورداری 
 اجتماعی

برخورداری 
 کالبدی

 میانگین

 7/6 1/5 7/5 3/9 ــ یبرخورداری کلّ

 8/10 5/11 6/11 ــ 3/9 برخورداری اقتصادی

 03/9 8/9 ــ 6/11 7/5 ورداری اجتماعیبرخ

 8/8 ــ 8/9 5/11 1/5 برخورداری کالبدی

 8/8 8/8 03/9 8/10 7/6 میانگین

  
ها در ابعاد مختلف برخورداری   برخورداری دهستانۀ میانگین تفاوت رتب،دهد  نشان می)2(طور که جدول شمارۀ  همان

. باشد  می8/8 برخورداری کالبدی با ۀ و کمترین آن مربوط به رتب8/10 برخورداری اقتصادی با ۀ است که بیشترین رتب8/8
 خود میانگین ،ی برخورداری کلّۀت است که رتبین علّا هبودن آن ب ینئباشد که پا  می7/6ی با ابعاد دیگر  کلّۀمیانگین تفاوت رتب

ت الیّاقتصادی مورد استفاده عمدتاً مربوط به فعّرهای ها و متغیّ ی از آنجا که شاخصطور کلّ هب. سایر ابعاد برخورداری می باشد
همچنین . ها دارد ثیر شرایط محیطی قرار دارد، هماهنگی کمتری با دیگر شاخصأکشاورزی است و تغییرات آن تحت ت

  چنین تفاوتی. است11ها در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی با یکدیگر حدود   برخورداری دهستانۀمیانگین تفاوت رتب
 ۀ توسع،ها در ابعاد مختلف با یکدیگر هماهنگ نیست و به عبارتی این نکته را به ذهن متبادر می سازد که برخورداری دهستان

  .ها وجود ندارد هماهنگ و متوازن در دهستان



 
 

 

 و »برخوردار«های   دهستان،دهد  نشان می)1( ۀ شمارۀطور که نقش ها، همان در مورد تحلیل سطوح برخورداری دهستان
عمدتاً در نیمه غربی استان استقرار » محروم«و » کمتر برخوردار «یها عمدتاً در نیمه شرقی استان و دهستان» نیمه برخوردار«

 دو دهستان در شهرستان طارم، دو دهستان در شهرستان ابهر، شش، »برخوردار« دهستان یازدهطور خاص از مجموع  هب. دارند
  .دهستان در شهرستان خدابنده استقرار دارددهستان در شهرستان زنجان و یک 

  
  

   سطوح برخورداری نواحی روستایی استان زنجان-1نقشۀ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 



 
  

   سطوح برخورداری اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان-2نقشۀ 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   سطوح برخورداری اجتماعی نواحی روستای استان زنجان-3نقشۀ 
  
  
  

  گی اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان سطوح توسعه یافت-3نقشۀ 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

   سطوح برخورداری کالبدی نواحی روستایی استان زنجان-4ۀ نقش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که محور اصلی (های واقع در محور شهرهای تاکستان ـ ابهر و زنجان  ویژه دهستان هی نسبی نیمه شرقی بگتوسعه یافت
 استقرار ،لدالییکی از این . های واقع در غرب استان دالیل مختلفی دارد  در مقایسه با دهستان)دهند  استان را تشکیل میۀتوسع

های واقع  ری در برخورداری نسبی دهستان صنعتی نقش مؤثّۀوجود چند شهرک و منطق. و گسترش صنایع در این محور است
های زیربنایی از جمله برق و  راه آهن و دیگر شبکه ارتباطی، های مهمّ استقرار راه.  آن داشته استۀدر این محور و حاشی

های واقع در شرق و شمالشرق استان است که باعث  های نفتی و گاز از دیگر مزایای دهستان  انتقال فرآوردهۀخطوط لول
رهای ی شه قزوین و زنجان و حتّهای برخوردار با شهرهای مهمّ  نزدیک دهستانۀفاصل. برخورداری بیشتر آنها گردیده است

 شهرها و کارکردهای شهری ه به نقش این نکته با توجّ؛ثیر گذار در سطوح برخورداری استأه و ابهر از دیگر عوامل تمدرّخرّ
  . روستایی قابل توجیه استۀدر توسع

ت موقعیّ.  مرکز ـ پیرامون قابل تبیین استۀهای استان بیشتر با نظریّ  تفاوت سطوح برخورداری دهستان،در مجموع
 استان گواه این موضوع ۀها و محورهای توسع  به کانونتهای غربی، جنوبی و شمالغربی نسب ای و پیرامونی دهستان یهحاش
  .است

  

  

 



 
  

  نتیجه گیریخالصه و 
 با .متفاوت استهای استان زنجان با یکدیگر  دهد که سطوح برخورداری دهستان ی نتایج مطالعات نشان میطور کلّ هب
 5/3حدود ) قزل گچیلو(ترین دهستان  نسبت به محروم)  ابهرۀحوم(ورداری، برخوردارترین دهستان ی برخه به ضریب کلّتوجّ

مجاورت و . مینه اقتصادی استهای کالبدی و اجتماعی بیشتر از ز تفاوت سطوح برخورداری در زمینه. برابر برخوردارتر است
ری در سطوح برخورداری اصلی توسعه نقش مؤثّها و محورهای   نزدیک با مراکز شهری، نواحی صنعتی، کانونۀفاصل

های  ها با محدوده های محیطی در سطح دهستان به لحاظ عدم تطبیق این داده عدم دسترسی به داده.  ها داشته است دهستان
ئه ها اظهار نظر دقیقی ارا شود که نتوان در مورد نقش  عوامل محیطی در سطوح برخورداری دهستان اداری ـ سیاسی باعث می

ماً ت از شرایط محیطی، مسلّالیّثیرپذیری شدید این فعّأت کشاورزی و تالیّه به وابستگی زندگی روستایی به فعّ ولی با توجّ؛کرد
  .دها دار ری در سطح برخورداری دهستانثّؤعوامل طبیعی نقش م
 به نواحی روستایی محروم و ه نواحی روستایی مهم است، ولی توجّۀی هم روستایی هر چند ارتقاء کلّۀدر فرایند توسع

ت بیشتری یّها در سطوح برخورداری آنها اهمّ مین نیازهای اساسی آنها و همچنین تعدیل تفاوتأکمتر برخوردار در راستای ت
های متناسب با نوع و  ه و اجرای طرح خود به تهیّۀهای استان در فرایند توسع  دهستانۀدر استان زنجان نیز هرچند هم. دارد

 ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ۀکه در هم ها به دلیل این  دهستان از مجموع دهستاندوازدهت نیاز دارند، ولی رومیّسطح مح
 هدفمند دارا ۀهای توسع ت بیشتری برای اجرای برنامه اولویّ،قرار دارند» محروم«و یا » کمتر برخوردار«ت کالبدی در وضعیّ

، تهم، قره پشتلوی باال، )شهرستان ماهنشان(اوریاد، ماهنشان، قزل گچیلو، غنی بیگلو :  دهستان عبارتند ازدوازدهاین . باشند می
در مجموع ). شهرستان خدابنده(، خرارود و سهرورد )شهرستان طارم(، درام )شهرستان زنجان(قره پشتلوی پایین، بوغدا کندی 

 ۀ راستای توسعه و برخورداری هماهنگ و یکپارچر در سطوح برخورداری نواحی روستایی استان و دره به عوامل مؤثّبا توجّ
های صنعتی، شهری و زیربنایی، تمرکزگرایی در سطح  این نواحی، عالوه بر ضرورت تمرکززدایی در سطح کالن در زمینه

های توسعه در نواحی محروم و کمتر  خرد نیز از طریق تقویت مراکز شهری کوچک و مراکز روستایی، ایجاد و تقویت کانون
ری در این ثّؤخوردار، ایجاد محورهای جدید توسعه در سطح استان و همچنین تقویت محورهای ضعیف موجود نقش مبر

  .فرایند خواهد داشت
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