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 اردکان -یزد دشت حاشیةو اقتصادی در روستاهای  اجتماعي توسعةسطح  بررسي
 

 اردکاني فتاحي احمد

 اردکان دانشگاه یکشاورز اقتصاد گروه استاديار

 (12/14/12: بيتصو خيتار -31/31/13: افتيدر خي)تار

 
 چکیده

 
همچنين برای  ؛ستيي وضع موجود روستاهاروستايي شناسا توسعة یبرا ريزیبرنامه در قدم نخستين

تخصيص اعتبارات و منابع ميان اين روستاها شناسايي جايگاه روستاها از نظر برخورداری از مواهب 

 کشاورزی، مختلف عوامل اساس بر روستاها بندیرتبه یبراضروری است.  تصادیقاجتماعي و ا توسعة

 متفاوتي هایروش جمعيت، و فرهنگي و آموزش خدمات، باطات،ارت سياسي، و اداری زيربنايي، بهداشت،

 هایشاخص کردنتلفيق با کهشده است  استفاده عددی يمرهيافت تاکسونو ،مطالعه اين در. دارد وجود

 44 وضعيت حاضر. پژوهش دکنمي مشخص را يزد-اردکان دشت روستاهای يافتگي توسعه ةدرجمختلف 

 3144در سال  دیها      یها     طرح مشمولروستاهای  شماریتمام روش به را يزد-اردکان دشت روستای

. اين تحقيق نشان داد که هر روستا شدند بندیطبقه موجود هایداده اساس بر روستاها .است کردهآمايش 

 آبادمحمد ،آبادباشد. روستاهای ترک داشته کل رتبةبه غير از  هاييیبند رتبهعوامل مختلف  دراست  ممکن

 لزوماً پرجمعيت روستاهای که داد نهمچنين نتايج نشا ؛اندگرفته قرار سوم تا اول هایو بفروئيه در رتبه

 در ريزیبرنامه یبرا مبنايي تواندمي هابندیمناسبي نيز نخواهند داشت. اين رتبه يافتگي توسعه درجة

 .شود گرفته نظر در روستاها

 

  .روستاها ،یبند رتبه ،اردکان -يزد دشت ،يافتگي توسعهتحليل عاملي،  تاکسونومي، کلیدی: یها     واژه

 

 مقدمه
بسياري از کشورهاي  خاطر دغدغة "توسعه" مقولة ،امروزه

 تربخشرضايت جز چيزي توسعهجهان است. به زبان ساده، 
 سالمت، غذا، بدون. نيست مردم زندگي وضعيت کردن

 ؛بود نخواهد راضي خود زندگي از کسهيچ رفاه، و امکانات
 ،توسعهادين بنابراين توجه به اين مواهب در اصول بني

روستايي  توسعةدر برخي محافل، است.  ريناپذ اجتناب
اين بدان معني نيست  ؛شود يمموضوعي منسوخ شده تلقي 

ي جهان سوم ها     که از شيوع يا شدت فقر روستايي در کشور
ي ها     بلکه در بخش ،هاي اخير کاسته شده استدر سال

بر عکس است و دليل آن  بزرگي از جهان اين موضوع کامالً

ها هاي دولتده تا پانزده سال گذشته اولويتاين است که در 
کننده در حال هاي کمکهاي بسياري از کارگزاريو الگو

اساس تعريف  تغيير بوده است. بانک جهاني، بر
، تعداد افرادي را که در کشورهاي جهان اش انهکار محافظه

برند و با فالکت و ناامني سر مي هبسوم همچنان در فقر 
بيش از يک ميليارد نفر  ندناشي از فقر دست به گريبان

در جنوب  ژهيوهب ،در بسياري از کشورها. دنکنبرآورد مي
از کل  يمان فقير نييصحراي آفريقا و جنوب آسيا، روستاي

 دهند. جمعيت را تشکيل مي
 يکپارچه توسعة کنار در روستايي و ايمنطقه توسعة

 استفادة و کشور کل امکانات و هاقابليت از استفاده يبرا ملي
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 سوي هب جوامع حرکت. دارد بااليي اهميت ها آن از بهينه
 و گذشته روند شناخت و مطالعه ،بررسي محتاج تکامل
 اجتماعي -اقتصادي دوگانگي .است آينده وضعيت بيني پيش

توسعه جوامع شايع پديدة سرزمين هر مختلف مناطق در
 کشورهاي در يافتگي توسعه روند که طور همان. است نيافته

 نيز کشور يک داخل در ،دارد گوناگون مراتب جهان مختلف

مختلف نيز  مناطق و ها نااست بين در يافتگي توسعه روند
   .(Wei and Kim, 2002)يکسان نيست 

 اي،منطقه ةبالقوعبارت ديگر، به علت امکانات  به
مناطق گوناگون کشور ممکن است در  يافتگي توسعه
 اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي، آموزشي، مختلف هاي بخش

کشاورزي و غيره با يکديگر متجانس نباشد و اين  ،اجتماعي
 يها     بخش در بيشتر چهمطالعه و بررسي هرامر ضرورت 

چرا که آگاهي و شناسايي  ؛سازدنمايان مي را شدهياد
 نديفراگام در  نيتر مهم مناطق موجود وضعيت از نمسئوال
روستايي  توسعةکشاورزي و  توسعة. است توسعه يزير برنامه

و رشد بخش  توسعة و ملي است توسعةمحور اصلي 
روستايي است و علت  توسعةاصلي  ةمحرکموتور و کشاورزي 

درصد جمعيت روستايي جهان سوم  08آن اشتغال بيش از 
هاي کشاورزي مستقيم و غير مستقيم در فعاليت به طور

 توسعةوابسته به  ملي توسعة، Todaro يةنظر. در است
مشکالت و مسائل عقب  يمتما ةريشچرا که  ؛روستايي است

مثل فقر، نابرابري در حال رشد، رشد سريع  ها     ماندگي
 جمعيت و بيکاري فزاينده در مناطق روستايي قرار دارد

.(Todaro, 1987)  
ايران  يمبر اين اساس، در قانون اساسي جمهوري اسال

و اهداف اين  است تلقي شده هتوسعور بخش کشاورزي مح
امکانات  ةکليدر بسيج  اقتصادي توسعةبخش را در راستاي 

 ييخودکفابه  دنيرس يبراهاي اقتصادي بخش ةهمملي و 
در توليد کاالهاي اساسي کشاورزي، تقويت توان اقتصادي 

 ند،و جايگاه اصلي توليد منبعکه  ،هاآنروستاها و احياي 
 .(Asayesh, 2000)بيان داشته است 

Bhatia and Rai   (2004)به شاخص 32 از استفاده با 

 تعيين به عددي  ميتاکسونو و عاملي تحليل هايروش کمک

 3882 سال در هند از منطقه 23 در بلوك 208 توسعة سطح

 . اند پرداخته
Bayat  (2010)و هاتفاوت که داد نشان خود مطالعة در 

 پس ؛دارد وجود کوار بخش روستاهاي سطح در هايينابرابري
 هدفمند هايطرح و هابرنامه اجراي و تهيه لزوم هاتفاوت اين

 . کندمي ايجاب روستاها متوازن و يکپارچه توسعة براي را
 درجة ،Karami and Abdeshahi (2010) مطالعة در
 بويراحمد و کهگيلويه استان روستايي مناطق يافتگيتوسعة

 از يکهر فازي مقادير. است شده تعيين 2201 سال در
 بحراني حد که داد نشان روستايي مناطق براي هاشاخص

  ميتما و است بوده درصد 75 يافتگي توسعه شاخص براي
 روستايي مناطق. دارند قرار مقدار اين رزي ها ناشهرست

 از و ندردا بحراني مقدار با را فاصله بيشترين دنا شهرستان
 فاصلة ترينکم. هستند آخر رتبة در يافتگي توسعه نظر

 شهرستان به روستايي مناطق ميان در يافتگي توسعه شاخص
 کهگيلويه شهرستان روستايي قمناط و رددا تعلق گچساران

 .دناهکرد کسب را سوم و دوم يها     رتبه بويراحمد و
 مختلف هايقابليت از برخورداري ،توسعهديدگاه  از

 و امکانات از منديبهره ميزان نيز و غيره و اقتصادي ،طبيعي
 وضعيت انگريب ها آناز  استفاده نحوة و خدادادي استعدادهاي

تعيين  ،نديفراجوامع روستايي در هر منطقه است. در اين 
نواحي روستايي و بررسي  توسعةسطوح برخورداري و 

 هايشرايط هر ناحيه در زمينه يهاو ضعف ها ييتوانا
 تخصيص زمينة ،کالبدي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،

هماهنگ، يکپارچه و  ةتوسعو امکانات را براي  منابع بهينة
 تحليل تعيين و ،بين اين در. سازد يممتوازن روستاها فراهم 

 مختلف يها     زمينه در روستايي نواحي برخورداري سطوح
 از استفاده با فرهنگي و آموزشي اجتماعي، اقتصادي،

اين  از هدفدارد.  نديفرااين  در يممه نقش  يمک هاي روش
روستاهاي دشت  يافتگي توسعه ةدرج بنديرتبه تحقيق
بخش  در هتوسع هايشاخص از استفاده با يزد -اردکان

 ،اجتماعي ،و زيربنايي و همچنين اقتصادي کشاورزي
 ها آن پراکندگي( )ضريب نابرابري شدت بررسي و فرهنگي

 وسعت 2207 سال آمار طبق .است يمورد بررس سال در
 نسبي تراکم و مربع کيلومتر 21987 يزد -کانارد دشت

 بوده مربع کيلومتر هر در نفر 6/6 دشت اين در جمعيت
 در نفر 7/3 يزد استان سطح در تراکم اين که در حالي ؛است

 لحاظ از يزد -اردکان دشت. است مربع کيلومتر هر
 هاينام به شهرستان 5 کل يا قسمتي از سياسي تقسيمات

 22 و يزد و مهريز ميبد، صدوق، تفت، بافق، اردکان،
 يها     يآباد. مجموع روستاها و است گرفتهبر در را دهستان

 322از اين تعداد  که است يآبادروستا و  122اين دشت 
روستا خالي از سکنه  320داراي سکنه و  يآبادروستا و 

از دشت که  ييها     قسمت که از آنجا است ذکر  انيشااست. 
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پوشش جمعيتي  بدون است شدهبافق واقع  شهرستاندر 
و اطالعات شهرستان بافق در تحقيق حاضر لحاظ  آمار ،است
 . (Statistical Center of Iran, 2010) است نشده
 

 هاروش و مواد
معمول در  هايتکنيک از  يمتاکسونو ليلتحوتجزيه روش

و  يبررس موردمناطق يا نقاط  توسعةبررسي سطح 
 ،روش اين در. استهمگن  هايدر مجموعه ها آن بندي گروه

 ئال ديا منطقةنقطه يا  يبرا يبررس مورديکي از نقاط  معموالً
 آن مبناي بر را ديگر مناطق يا نقاط و شوديمانتخاب 

منطقه  هر فاصلةترتيب تفاوت يا  بدين ؛کنندمي بنديدرجه
 تحليلوتجزيه روش. شودمعين مي ئال ديا منطقةاز آن 

 توسعةمعمول در بررسي سطح  هايروش از يمتاکسونو
در  ها آن بنديو گروه يبررس موردمناطق يا نقاط 

يونسکو براي  سازمانکه بارها  استهمگن  هاي مجموعه
 اين در. است کردهکشورها توصيه  توسعةسنجش سطح 

-با تلفيق عددي يمتاکسونو رهيافت طريق از نيز مطالعه

اجتماعي  توسعةمختلف به بررسي سطح  هايشاخص کردن
اردکان پرداخته  -حاشيه دشت يزدروستاهاي  در اقتصاديو 

در قالب  توسعهشاخص  65شده است. بر اين اساس، تعداد 
هشت دسته: امکانات و خدمات، آموزشي و فرهنگي، 
بهداشتي و پزشکي، اقتصادي و اجتماعي و کشاورزي 

 زير جدول در دسته هر هاياست که شاخص شده استفاده
 .است شده آورده

 
 یزد -روستاهای مورد بررسي در دشت اردکان توسعة هایشاخص. 2 جدول

 متغير نام هاشاخص

 کشاورزي هايشاخص

 از حاصل سرانه درآمد روستا، در باغي کشت زير سطح سرانة روستا، در زراعي محصوالت زيرکشت سطح سرانة
 هر برای کشاورزی اراضي سرانة ،روستا در (بادام و پسته ،)انار غالب باغي محصوالت از حاصل سرانةدرآمد  گندم،

 مالک،عمده( به باغي يا زراعي زمين هکتار يک از کمتر دارای)کشاورزان  مالکخردهنسبت کشاورزان  روستايي،
 حاصل سرانة درآمد ،روستايي هر برای طيور تعداد سرانة ،(دامي واحد اساس)بر  روستايي هر برای دام تعداد سرانة

کندوی موجود در روستا، درآمد  تعداد سرانةروستا، درآمد حاصل از توليدات طيور در روستا،  در  يمتوليدات دا از
 شدهنوسازیتجهيز و  اراضي درصددر بخش کشاورزی در روستا،  کل سرانةاز توليد عسل، درآمد  حاصل سرانة

 کارشناس يک حداقل وجودگلخانه در روستا،  کشت سرانة ،روستا در مکانيزاسيون درصد روستا، هر در)هکتار( 
 فراوری و توليدی کوچک صنايع وجود مالک،عمدهبه  مالکخرده بردارانبهره درصد روستا، در کشاورزی با مرتبط

 دامي توليدات سرانة درآمد و يمبو و گذارتخم مرغ سرانة ،روستا در

 خدمات و امکانات هایشاخص
سراسری در روستا، وجود  برق شبکةدر روستا، وجود  بهداشت و کيفيت لحاظ از مناسب کشيلوله آب شبکة وجود
 مناسب ةآسفالت راه وجود سراسری، گاز شبکة

 تباطيار هایشاخص
 وسيلة وجوددر روستا،  ICTدفتر پست و مخابرات در روستا، وجود امکان دسترسي به اينترنت، وجود دفتر  وجود
 روستاها ديگر و شهر با ارتباطروستا برای  در يمعمو نقليه

 روستا در تعاوني شرکت وجود آالت،ماشين تعميرگاه وجود ،خانهقهوه ودوج ،يقصاب وجود لبنياتي، وجود خدمات و بازرگاني هایشاخص

 اداری هایشاخص
 تعاوني به وابسته تعاوني شرکت وجود روستا، در بانک وجود کشاورزی، خدمات مرکز وجود اسالمي، شورای وجود

 جذب توريست در روستا  یها     وجود مرکز يا ظرفيت روستايي،

 فرهنگي و موزشيآ يها     شاخص

در روستا، وجود دبستان مختلط فعال در روستا،  فعال دخترانةدر روستا، وجود دبستان  فعال پسرانةدبستان  وجود
 دبيرستانفعال در روستا، وجود  ةراهنمايي دختران ةمدرس وجود روستا، در فعال پسرانه راهنمايي مدرسةوجود 

وجود مکان  ،ها     روزنامهدسترسي به  امکان ،روستا در فعال پسرانةدر روستا، وجود مدرسه دبيرستان  فعال خترانةد
 روستا در  يمرس غير يا يمرس کتابخانة وجودورزشي در روستا، 

 درماني و بهداشتي یها     شاخص

تعداد روزهايي از سال که داروخانه در روستا فعال  درماني، و بهداشتي مرکز ودوج روستا، در بهداشت خانة وجود
تعداد روزهايي که روستا  ،دارد دندانپزشکروزهايي که روستا  تعداد ،دارد پزشکاست، تعداد روزهايي که روستا 

 تعداد روزهايي که روستا ،دارد بهيارتعداد روزهايي که روستا  ،دارد ماماتعداد روزهايي که روستا  ،دارد بهورز
  دارددامپزشک  تکنيسينتعداد روزهايي که روستا  ،دارددامپزشک 

 و اجتماعي اقتصادی، یها     شاخص
 جمعيتي

به  نسبت کار جويای جمعيت درصد ردان،م به شاغل زنان نسبت روستا، جمعيت ميزان روستا، در ساکن خانوار تعداد
 در جنسي نسبت روستا، در باسوادی درصدجمعيت روستا، درصد جمعيت فعال اقتصادی نسبت به جمعيت روستا، 

 روستا در مسکوني یها     واحد تعداد روستا، جمعيت کل به شاغل افراد نسبت روستا،
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 -يزد دشت حاشيةروستاهاي  مطالعه اين آماري جامعة
 گستردگي به توجه با نمونه، انتخاب يبرااردکان بوده است. 

)سال  2259 تا 2251 سال از که روستاهايي ،هاروستا تعداد
 نظر مد اندگرفته قرار روستا ديها      طرح مشمول( طرح شروع
اين روستاها جمعيت باالي  گرفتنقرار اصلي يژگيو. اندبوده
. با عنايت به اين موضوع تعداد ستها آنانواري خ 78

 .است روستا 10 ديها      يها     مشمول طرح يروستاها
 داشتن هايشاخص در روستاها ةهم ،2200 سال در
 سطحمناسب، برق سراسري و دسترسي به اينترنت  آب شبکة

 بر شدهانجام يها     يبند رتبه ةهم و دارندبرخورداري يکسان 
براي سنجش  .است گرفته انجام ماندهباقي شاخص  61 اساس

روش روايي محتوايي استفاده شده  از مذکور هايروايي آزمون
 مورد در متخصصان است. براي تحقق اين امر نظر

 -يزد دشت حاشيةروستاهاي  يافتگي توسعه هاي شاخص
 برگشتورفت نديفرا دراردکان دريافت شد و چندين بار 

سنجش  يبرا همچنين شدند؛و بازنگري  اصالح ها پرسش
-توسعه هايشاخص مورد در شدهارائه يهاپايايي بخش پاسخ

 هامقياسدهخر اساس از روش آلفاي کرونباخ بر يافتگي
 ،بخش اين در. (Gliem and Gliem, 2003)استفاده شد 

 محاسبه شد.  532/8ضريب پايايي آزمون 

 نتایج
 شيوه اين اجراي يبرااطالعات الزم  ،در اين تحقيق

عوامل  اساس بر و دش آوريجمع شدهتعيين هاي شاخص
مشمول طرح با استفاده از  روستاهاي ةهممختلف براي 

 سازيپس از مرتب .شد تحليلوتجزيه EXCEL افزار نرم
 دست به عوامل از يکهر براي روستاها يها     رتبه ،ها     داده
 بر هاروستا سازيو مرتب يبند رتبه. شايان ذکر است آيد مي

 اين در چون و شودمي محاسبه اندآورده هک امتيازي اساس
 اساس بر سازيمرتب بنابراين استمنفي مد نظر  CLi شيوه

 براساس هابدين معني که روستا ؛استاکتساب حداقل امتياز 
 دارندةو  اندشده مرتب امتياز حداکثر به امتياز حداقل
. از اين است توسعهامتياز داراي بيشترين ميزان  ترين پايين

 بنديرتبهروستاها و  بنديرتبه يبراروش در اين تحقيق 
 . است شدهاستفاده  هاروستا توسعةدخيل در  ةگانهشت عوامل
 توسعة چهارم برنامةدر پايان  روستاها رتبة تعيين يبرا

پايان سال براي  هااقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شاخص
  يمتاکسونو طريق از و آمد دست به توسعه برنامةچهارم 
 به توجه با روستاها 3 جدول در که شد تحليلوتجزيه عددي

 .شدند بنديرتبهيکسان در همان سال  هايشاخص

 
 2911 سال در يمتاکسونو روش از استفاده با یزد اردکان تدش روستاهای کلي رتبة. 1 جدول

 امتياز رتبه روستا نام رديف امتياز رتبه نام روستا رديف امتياز رتبه نام روستا يفدر

 آبادحسين  11 488/1 37 سريزد 37 771/1 3 آبادترک  3
 ريسماني

11 138/1 

 131/1 14 آبادکافي  14 48/1 34 مشير آباداحمد  34 411/1 2 آبادهمت  2

 12/1 28 چاه اکرمي 18 48/1 31 خويدک 31 431/1 1 بفروئيه 1

 121/1 18 آبادمراد  18 481/1 21 شرب العين 21 438/1 4 آبادشرف  4

 118/1 17 تنگ چنار 17 484/1 23 شمسي 23 438/1 8 ميبد آبادحسن  8

 111/1 14 آبادکريم  14 472/1 22 آبادعز  22 424/1 8 آبادرکن  8

 111/1 11 سيد ميرزا 11 477/1 21 آبادخير  21 417/1 7 آبادبندر  7

 142/1 41 کذاب 41 442/1 24 آبادابراهيم  24 414/1 4 آبادمحمد  4

 141/1 43 نو ةمزرع 43 442/1 28 آبادميرک  28 44/1 1 آبادصدر  1

 182/1 42 شحنه 42 441/1 28 آبادحسن  28 441/1 31 آبادقوام  31

 181/1 41 آبادمهدی  41 441/1 27 خورميز عليا 27 448/1 33 س آبادحجت  33

 173/1 44 خمسيان 44 41/1 24 آبادعيش  24 444/1 32 ده نو 32

 174/1 48 آبادحسين  48 414/1 21 آباداکرم  21 48/1 31 آباداسالم  31

 148/1 48 هامانه 48 418/1 11 بهادران 11 483/1 34 آبادمهر  34

 111/1 47 اتابک 47 112/1 13 مدوار 13 483/1 38 خورميز سفلي 38

 127/3 44 چاه مدرسي 44 118/1 12 آبادعصمت  12 481/1 38 فهرج 38

 91=يافته توسعه يروستاها تعداد 22=يافته توسعهکمتر  يروستاها تعداد 7=نيافته توسعه يروستاها تعداد

 قيتحق هاييافته: مأخذ
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و  559/8با امتياز  آبادروستاي ترك ،باال جدول در
 آخر رتبةدر  835/2روستاي چاه مدرسي با امتياز 

و اختالف امتياز بين  دنگير يمروستاها قرار  يافتگي توسعه
 بهروستا  ترينيافتههتوسع کم و روستا ترينيافتههتوسع
و کوچکي اين  بزرگي مقايسةامتياز رسيده است.  310/8

 تريا کوچک تربزرگ ةدهندنشانمختلف  هايسال درامتياز 
 .ستروستاها اي توسعه فاصلة شدن

نيز روستاهاي  2200سال  در شدهپژوهش انجام در
 شدهکسب امتيازهاي اساس بر توان يم را يزد -دشت اردکان

 يا يافتهتوسعه روستاهاي دستةبه سه  يمتاکسونو روش به
روستاهاي برخوردار نسبت به ساير روستاها، روستاهاي کمتر 

. کرد بنديتقسيم نيافتهتوسعهو روستاهاي  افتهيتوسعه

اختالف امتياز کل  که دهدمي نشان باال جدول بررسي
 طور بهکه اگر اختالف سطوح  است ازيامت 313/8روستاها 

تا  599/8 بين امتيازيمساوي محاسبه شود، روستاهايي که 
روستاهايي که  و ستاالب شانبرخورداري سطح دارند 062/8

نسبي و  برخورداري دارند911/8 تا 062/8 بين امتياز
 سطح ترينپايين 835/2تا  911/8دارندگان امتياز بين 

توسعهروستاهاي  تعداد ،3 جدول در را دارند. برخورداري
 شده آورده نيافتهتوسعهو  يافتهتوسعهروستاهاي کمتر  يافته،
از عوامل در اين  هريک رتبة نشدمشخص يبرا ،حال .است

 رتبةرا همراه با  نخست رتبة روستايسه  هنمونسال براي 
آورده شده   2و عوامل دخيل در اين رتبه در جدول  کل

 است. 
               

 2911 سال در  يمتاکسونو روش در یزد -اردکان دشت در شدهانتخاب روستای سه ةگانهشت عوامل رتبة. 9جدول 

 شاخص

 روستا نام
 کشاورزي کل

 و اداري

 سياسي
 خدماتي جمعيت زيربنايي ارتباطات آموزش بهداشت

 1 2 3 3 3 2 4 38 3 آبادترک 
 1 38 3 3 3 3 4 21 2 آباد محمد

 1 3 3 3 3 8 3 43 1 بفروئيه
 قيتحق هاييافته: مأخذ

 

 عوامل اساس بر مجزا طور روستاها به ،1 جدول در
 رتبة که طوري به ،اندشدهدر تحقيق حاضر مرتب  گانههشت

 هارتبه اين بررسي با و شدهاساس مشخص  اين بر روستا هر

بين روستاها و کمبود و ضعف  برخورداري مقايسة توانمي
مناسب  ريزيبرنامه با و شناختعوامل مختلف در روستا را 

 کمبودها کوشيد.  رفع يبرا
 

 گانههشت یها     شاخص براساس روستاها رتبة. 4 جدول

 آموزشي شاخص روستا نام
 فرهنگي و

 شاخص
 جمعيت

 شاخص
 کشاورزي

 صشاخ
 زيربنايي

 شاخص
 بهداشت

 اداري شاخص
 سياسي و

 شاخص
 خدمات

 شاخص
 2 7 4 37 1 23 28 38 آبادابراهيم  ارتباطات

 4 31 7 18 4 41 48 28 اتابک

 3 1 4 33 3 28 8 33 مشير آباداحمد 

 3 1 7 7 3 42 32 7 آباداکرم 

 3 1 3 8 3 43 3 3 بفروئيه

 3 8 4 22 1 8 12 31 آبادبندر 

 3 3 3 32 2 14 14 1 بهادران

 3 1 4 2 3 38 2 3 آبادترک 

 3 3 4 4 2 44 42 4 تنگ چنار

 3 7 8 13 2 44 37 1 چاه اکرمي

 4 32 1 17 2 22 47 11 چاه مدرسي

 2 8 8 28 3 1 31 23 س آبادحجت 

 3 31 8 28 2 32 13 22 آبادحسن 
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 هشتگانه های     شاخص براساس روستاها رتبة. 4 جدولادامة 

 آموزشي شاخص روستا نام
 فرهنگي و

 شاخص
 جمعيت

 شاخص
 کشاورزي

 شاخص
 زيربنايي

 شاخص
 بهداشت

 اداري شاخص
 سياسي و

 شاخص
 خدمات

 شاخص
 3 31 8 31 3 7 7 31 ميبد آبادحسن  ارتباطات

 1 32 7 17 2 13 18 21 آبادحسين 

 3 7 7 21 2 21 28 22 ر آبادحسين 

 8 33 7 18 4 11 11 28 خمسيان

 2 3 4 21 2 34 23 7 خورميز سفلي

 2 1 3 24 2 24 34 31 خورميز عليا

 3 8 7 27 4 31 21 32 خويدک

 3 2 8 1 3 47 8 3 آبادخير 

 3 1 1 8 3 11 1 8 ده نو

 3 7 3 31 3 21 4 2 آبادرکن 

 3 1 4 14 2 8 43 33 سريزد

 2 31 7 11 1 11 31 27 سيد ميرزا

 3 7 4 24 1 41 48 31 شحنه

 7 33 8 12 2 1 41 24 شرب العين

 3 4 4 34 3 4 34 7 آبادشرف 

 3 8 4 38 3 28 33 33 شمسي

 3 1 4 1 1 38 27 4 آبادصدر 

 2 4 8 17 1 4 44 38 آبادعز 

 2 4 4 14 2 34 21 31 آبادعصمت 

 3 3 8 4 2 48 1 4 آبادعيش 

 3 3 4 38 3 27 31 1 فهرج

 7 33 8 12 2 3 44 24 آبادقوام 

 7 4 3 34 4 24 14 37 آبادکافي 

 8 32 8 18 4 31 17 21 کذاب

 3 8 7 28 4 18 18 1 آبادکريم 

 3 1 4 3 3 21 38 3 آبادمحمد 

 3 8 8 23 2 17 4 38 مدوار

 4 3 8 31 2 48 38 34 آبادمراد 

 1 8 8 11 2 18 24 21 نو ةمزرع

 8 4 7 14 4 12 11 22 آبادمهدی 

 3 1 8 37 3 31 21 31 آبادمهر 

 2 8 4 28 1 33 22 8 /آباداسالم 

 2 8 8 21 4 37 24 4 آبادميرک 

 4 32 8 28 4 14 41 28 هامانه

 2 4 2 21 1 2 11 34 آبادهمت 

 قيتحق هاييافته: مأخذ
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روستاها در عوامل  است، آمده 1که در جدول  طور مانه
 يها     رتبه رهيغمختلف مانند کشاورزي، بهداشت، جمعيت و 

مختلفي را  هايرتبه توانستند مجموع در که دارندمتفاوتي 
-تجزيه و هايبند دسته گونه  نيابه دست آورند. مزيت 

 عوامل تأثير مجموع برآورديين رتبه به صورت تع هاتحليلو
رتبه در اين عوامل  بودنمشخص رو اين از ؛ستهاروستا در
-جايگاه روستا در ميان روستاهاي تعيين ةکنندبيان تواند يم

 توانروستا مي يهاو با بررسي امکانات و پتانسيل اشدب شده
در اين مورد نيز ممکن  .کرداقدام  هاتقويت شاخص مورد در

 هکردمقام اول را کسب  يبند رتبهاست روستايي که در اين 
 کسب را اول رتبة تنهاييبه هاشاخص از کدامدر هيچ است

 امتياز يا ارزش که است مطلب اين گوياي اين و باشد نکرده

 و استبراي اکتساب رتبه در اين روش مهم  ها     شاخص تمام
 . شوديم اسبهمح

 Wei and Kim مطالعةجدول مشابه  نيا جينتا
 بين در يافتگي توسعه روند که است آن انگريب (2002)

 مختلف يکسان نيست. يهاشاخص اساس مختلف بر مناطق
 اجراي طولروستاها در  بنديرتبه ةمقايس به ادامه، در

 گرفتهصورتتغييرات  به توجه با توسعهسوم و چهارم  ةبرنام
، 7. در جدول شودمي پرداخته روستاها جمعيت ميزان در

در  ها آن رتبةهمراه با  2200جمعيت روستاها در سال 
همان سال آورده شده است. با بررسي اين جدول ارتباط 

 .شودميمشخص  جمعيت روستاها و يافتگي توسعهميزان 

 
 به روش تاکسونومي ها آنبا میزان جمعیت  روستاها رتبة مقایسة. 3 جدول

 نفربه 9811 سال جمعيت 9811 سال رتبة روستا نام نفربه 9811 سال جمعيت 9811 سال رتبة روستا نام

 834 11 سيد ميرزا 3234 24 آبادابراهيم 

 3381 42 شحنه 233 47 اتابک

 314 21 شرب العين 2418 34 م آبادحمد ا

 728 4 آبادشرف  4148 21 آباداکرم 

 3288 23 شمسي 8321 1 بفروئيه

 3111 1 آبادصدر  818 7 آبادبندر 

 138 22 آبادعز  3133 11 بهادران

 3111 12 آبادعصمت  2718 3 آبادترک 

 7111 24 آبادعيش  3371 17 تنگ چنار

 2488 38 فهرج 1178 18 چاه اکرمي

 44 31 آبادقوام  141 44 چاه مدرسي

 218 14 آبادکافي  818 33 سآبادحجت 

 331 41 کذاب 478 28 آبادحسن 

 3114 14 آبادکريم  414 8 م آبادحسن 

 2788 4 آبادمحمد  211 48 آبادحسين 

 3238 13 مدوار 3184 11 ر آبادحسين 

 3818 18 آبادمراد  343 44 خمسيان

 211 43 نو ةمزرع 2718 38 خورميز سفلي

 824 41 آبادمهدی  2211 27 خورميز عليا

 444 34 آبادمهر  3181 31 خويدک

 3348 31 آباداسالم  4342 21 آبادخير 

 841 28 آبادميرک  1348 32 ده نو

 343 48 هامانه 3188 8 آبادرکن 

 114 2 آبادهمت  848 37 سريزد

 قيتحق هاييافته: مأخذ
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روستاها  ،مشخص شده است 7که در جدول  طور همان
 اين روستاهاي بلکه نداهنشد بنديرتبه جمعيت اساس بر

 در است ممکن اندبوده زياد جمعيت داراي هرچند دشت
مانند  ؛گيرند قرار برخورداري ميزان لحاظ از پايين يها     رتبه

 قرار دشت اين در روستاهايي عکس و بر آبادعيشروستاي 
مناسب از لحاظ  ةرتب ،کم جمعيت وجود با که دارند

که با جمعيت  آبادهمتروستاي  مانند دارند؛ خورداريرب
 هب روستاها بين را دوم رتبة 2200يان سال نفر در پا 290

 جمعيت يمتاکسونو روش در آنکه هنتيجآورده است.  دست
روستاها  يبند رتبهاصلي در ميزان برخورداري و  مالك

شهر و  تريننزديک تا روستاها فاصلة ،قسمت اين در. ستين
 فاصلة ،6 جدول در. شوديم بررسي روستاها تبةرتأثير آن بر 

 روش به روستا رتبةشهر همراه با  تريننزديک تا روستا
 شده آورده قيتحق  اين زماني دورةسه  طي  يمتاکسونو

 .است

 
 تاکسونومي روش به شهر ترینتا نزدیک ها آنروستاها با توجه به فاصله  یبند رتبه مقایسه. 2جدول

  شهر تريننزديک تا فاصله 9811 سال رتبة روستا نام
 کيلومتر به

 شهر تريننزديک تا فاصله 9811 سال رتبة روستا نام
 کيلومتر به 

 31 11 سيد ميرزا 34 24 آبادابراهيم 

 28 42 شحنه 11 47 اتابک

 18 21 شرب العين 38 34 م آباداحمد 

 34 4 آبادشرف  4 21 آباداکرم 

 34 23 شمسي 8 1 بفروئيه

 38 1 آبادصدر  34 7 آبادبندر 

 37 22 آبادعز  48 11 بهادران

 18 12 آبادعصمت  8 3 آبادترک 

 38 24 آبادعيش  11 17 تنگ چنار

 21 38 فهرج 38 18 چاه اکرمي

 12 31 آباد قوام 34 44 چاه مدرسي

 48 14 آبادکافي  34 33 سآبادحجت 

 11 41 کذاب 37 28 آبادحسن 

 41 14 آبادکريم  8 8 م آبادحسن 

 4 4 آبادمحمد  42 48 آبادحسين 

 28 13 مدوار 28 11 ر آبادحسين 

 18 18 آبادمراد  82 44 خمسيان

 81 43 نو ةمزرع 4 38 خورميز سفلي

 81 41 آبادمهدی  31 27 خورميز عليا

 7 34 آبادمهر  18 31 خويدک

 22 31 آباداسالم  32 21 آبادخير 

 24 28 آبادميرک  32 32 ده نو

 41 48 هامانه 31 8 آبادرکن 

 21 2 آبادهمت  18 37 سريزد

 قيتحق هاييافته: مأخذ
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که  استنکته  اين شودميجدول باال مشخص  از آنچه
 که طوري به ،استتأثيرگذار  يعاملفاصله تا مرکز شهر 

 از ،دارندکمتري به شهر  ةفاصلکه  روستاهايي شتريب
جه . نتيدارندبرخور بنديرتبه اين در تريمناسب هاي رتبه

تأثيرگذار در برخورداري  يعاملتا شهر  روستاها فاصلةاينکه 
در اين  است هرچند که چند استثنا نيز ممکن ؛ستروستاها

که با وجود  آباداکرممانند  ؛باشد داشته وجود گيرينتيجه
 روش در را 39 رتبةشهر  تريننزديک تا کيلومتري 0 فاصلة
 حاضر مطالعة نظر نيآورده است. از ا دست هب  يموتاکسون
 استKarami and Abdeshahi  (2010) مطالعة بامشابه 

 ةرتب در اثرگذار عوامل از يکي شهر از فاصله آن در که
 .ستروستاها

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
 هارتبه تعداد يمدر روش تاکسونو عهمطال اين نتايج پاية بر
 دو هر در يعني ؛بود يکسان کشاورزي و جمعيتي عوامل در

 نظر به و شد مشاهده عامل دو اين در رتبه 10 شيوه
 ايفا را يمؤثرروستاها نيز نقش  بنديرتبه در رسد مي

 براي آمدهدستبه هايبنديرتبه مجموع، در. اند کرده
نماي کلي از روستا و وضعيت برخورداري يا  تواند مي روستاها

زمينه را براي  و کندمحروميت روستا را روشن 
 اجراي ياکمبودها  رفع يبرامناسب  هاي ريزي برنامه
تأثيرگذاري بر روي عوامل  براي ايتوسعه هاي برنامه
 ديگر نکتةفراهم آورد.  مناسب گذاريسياست با يا توسعه
 از استان و شهرستان مراکز به ترنزديک روستاهاي اينکه

 برخوردار بيشتر جمعيت و بيشتري خدمات و امکانات
اصلي درآمد  منبع که ،ولي از لحاظ عامل کشاورزي ؛اند بوده

 مثال يبرا ؛ندارندخوبي  هايرتبه ،است مطرح يانيروستا
عامل  ظالح از نفر 6238 جمعيتروستاي بفروئيه با 
 مجموع، در. دارد را 11 رتبة 2200کشاورزي در سال 

 :دريافت مطالعه اين از را زير کلي نتايج توان مي
 ايتوسعه سطوحيزد  -دکاندشت ار روستاهاي .2

  ؛دارند متفاوتي

 لحاظ از روستاها رتبةنتايج اين مطالعه،  اساس بر. 3
 ،فرهنگي ،آموزشي ،بهداشتي ،جمعيتي ،کشاورزي عوامل

در پيشبرد  تواندکه مي است اداري و سياسي برآورد شده
 کار به يافته توسعهتر در ساير روستاهاي کم هتوسعاهداف 
 ؛شود گرفته

 در کشاورزي بخش در کل درآمد پايين سرانة. 2
 اين دهندةنشان استان يا شهرستان مراکز نزديک روستاهاي

 براي قيمتارزان مناطق بهمطلب است که اين نوع روستاها 
مراکز شهري  در عمدهبه طور  که ييهابخش ديگر نفعاال

اراضي نيز در اين  يکاربر تغيير و اندتبديل شده هستند
 محتمل کشاورزي بخش پايين سرانةروستاها به دليل درآمد 

  ؛بود خواهد

روستاهايي که داراي  اغلب ،يمتاکسونو روش در. 1
 .ندشتدا توسعهباالتري از  ةرتباز شهر بودند  کمتري فاصلة

 گونهاين که شودمي پيشنهاد نتايج اين اساس بر
روستاها در  يهاريزيبرنامه يبرا ييپايه و مبنا هايبند رتبه

 بنديرتبه که است الزم منظور اين براي. نظر گرفته شود
 با. شوددر تمام نقاط کشور در بلندمدت طراحي  شدهبيان

 امکانات که يروستاهاي توانمي روستاها بنديرتبه از استفاده
 داد قرار هاپروژه و هاطرح اولويت در دارند ترپايين خدمات و
 . شود جبرانکمبودها  تا

 جمعيت يمک دشت اين روستاهاي معضالت از يکي
اختصاص بعضي از  که از لحاظ اقتصادي ستروستاها

 ،خردتر آمارهاي وجود. نيست پذيرخدمات و امکانات توجيه
در ساير  ،بود شده آوريجمع کشاورزي بخش درمانند آنچه 

 تواندمي روستاها عمراني هايبخش در ژهيوبه هابخش
 در را يزد –اردکان دشت روستاهاي از تريدقيق هاي رتبه

 گران قرار دهد. پژوهش اختيار
 هر در روستاها ،شدمشاهده  1که در جدول  گونههمان

با بررسي علل  توانمي پس ؛دارند متفاوتي هايرتبه شاخص
الگوي مناسبي  در هر شاخص در هر روستا يافتگي توسعه

همچنين در  ؛کردارائه  يافته توسعهبراي روستاهاي کمتر 
 دشت حاشيةبرخي روستاهاي  که شدنيز مشاهده  7جدول 
 از پايين هايممکن است در رتبه ندهست جمعيتپر اگرچه
 روستاها اين در پس ؛گيرند قرار برخورداري ميزان لحاظ

 ؛است تربحراني ترجمعيت کم روستاهاي به نسبت وضعيت
در اين روستاها در  يافتگي وسعهت هايشاخص سرانةچرا که 

 يبرابه اين روستاها  توجهپس  ؛استحداقل مقادير خود 
 ،نهايت در. دارد قراراز وضعيت موجود در اولويت  رفتبرون

روستا  توسعةدخيل در  هايتعامل و همکاري تمام بخش
 روستاهاي جانبةهمه توسعةرا به  ايفزاينده شتاب تواند مي

 .بدهد دشت
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