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مقدمه
توجهی به توان و امکانات  بی و به فضاهای روستایی یتوجه بی روستا و روستانشینی در ایران جایگاه و اهمیت بسیار دارد.

)مختاری  یی استتوسعة روستایابی به  رتوان روستا از مشکالت اساسی در دستتولیدی نواحی روستایی و نیروی انسانی پُ

به روستاها در درون ناحیه موجب  یتوجه بیبروز نابرابری و  ،ی اخیرها هدر طی ده (.رپوست: 1039 ،همکارانحصاری و 

شدن  سویه های سکونتگاهی و بالطبع ایجاد عدم تعادل فضایی درون ناحیه و یک ضعف و تسریع روند نابودی این کانون

روستایی  های هسکونتگا ،ترتیب بدین است.ده شهای شهری  و جمعیت به سمت کانون ،اطالعات سرمایه، جریان خدمات،

ی و ریز برنامهنیازمند ماندگی مضاعف در قیاس با دیگر مراکز جمعیتی کشور  و عقب ،نابرابری حداکثری از فقر، ةبا دامن

)شکور و  اند و بهبود رفاه اجتماعی ،عدالتی بی فقر، ةآوردن شرایط و امکانات مناسب جهت گسستن از زنجیر فراهم

دهی  راهبردی برای سامان ای هروستایی در گذشته فقدان برنام ةیکی از مشکالت اساسی جامع (.16 :1031 ،الدینی شمس

دهی محیطی روستایی و  یی کشور در گرو سازمانتوسعة روستافضاها و مراکز روستایی بوده است و امروزه نیز عمران 

 و ها انسان رفاه ،درواقع (.196 :1033 )کالنتری، استمراتبی این مراکز و فضاها طبق استانداردهای معین  تجهیز سلسله

. (1 :1011 )آسایش، است اساسی خالق هدف و ،سالم طوالنی، یاتحی از مردم برای برخورداری بخش توان محیطی ایجاد

 به و شود  می توجه کمتر مختلف در مطالعات ،کشور جمعیتی یها هسکونتگا دومین عنوان به ،روستاهابه  رسد می نظر به

 بندی سطح و مهم ارزیابی موضوع به اختندر این میان پرد .است مواجه بیشتری چالش با ها آن ةتوسع دلیل همین

 ،بپردازیم آن مدیریت ی وریز برنامه به شده مطالعه سرزمین از کافی شناختی داشتن با تا ساخت خواهد قادر را ما روستایی

الدین افتخاری  رکن) روست روبه دشواری با توسعه فعلی پارادایم جهت در مدیریت و یریز برنامه شناختی چنین بدونزیرا 

ها  و دسترسی ،ارتباطات ،رسانیخدمات ی همچونبا مشکالتدر کشور ما مناطق روستایی . (01 :1031 ،و آقایاری هیر

 -ت به سازمان فضاییالزم اس ،شوند میمحسوب های تولید منابع کشاورزی  این روستاها کانونکه  و از آنجا اند مواجه

 .توجه شود ها آنی اقتصادی یا جمعیتی ها تفعالی ی مناسب برای استقرار مراکز خدماتی،ها نکالبدی و تعیین مکا

خدمات بهینه  ةخدمات جهت ارائ ةکردن ارائ مراتبی ها و تعیین مراکز عملکردی روشی برای سلسله ی سکونتگاهبند سطح

شهر و نهایتاً  -ی روستاها تمهاجر مانعمدت  در طوالنیرسانی  بر حل مشکل خدمات که عالوه به روستای همجوار است

همواره ثابت نیست و بنا  ها بخشو  ،ها نشهرستا ،ها نی در نواحی جغرافیایی مانند استابند سطح .شود میروستاها  ةتخلی

این  هایبررسی اثر کند. میتغییر  و نهادی ،کالبدی اجتماعی، اقتصادی، و تحوالت محیطی، ،مکانی به شرایط زمانی،

 ،های موجود توان به بسیاری از پرسش میگیرد و در این مسیر  میی و جغرافیا موردتوجه قرار ریز برنامهتحوالت در علوم 

یالن در روستاها زندگی نفر از جمعیت استان گ 330311حدود که  از آنجا پاسخ داد. ،آید میان پیش ریز برنامهکه برای 

به  .داشت جمعیت شود ند عاملی برای نگهتوا می ها هتوزیع خدمات در این سکونتگا ةی و توجه به نحوریز برنامه ،دکنن می

 ی استان گیالن درها بخش یافتگی توسعه سطوح شناسایی و ضمن تعیین ،سعی شدهحاضر در تحقیق  ،همین دلیل

 سیستم از یگیر بهره و کالبدی( با ،ی، نهادیفرهنگی، اقتصاد -اکولوژیک، اجتماعی -)محیطی ترکیبی یها شاخص

 1039از سال  یافتگی توسعهو تغییر سطوح  دوش مشخص توسعه سطوح در ها بخش از یک هر جغرافیایی جایگاه اطالعات

یی برای توسعة روستا ةی مناسب در زمینها هو برنام ها تنشان داده شود به امید اینکه بتواند در تدوین سیاس 1032تا 

تهیه آید  هایی که در پی می پرسشیی به گو پاسخپژوهش حاضر در راستای  ان مفید واقع شود.ریز برنامهگذاران و  تسیاس

  :و تدوین شده است

 چگونه است؟ ها بخشی فضایی در این ریز برنامهی مختلف استان گیالن چیست و اولویت ها بخش یافتگی توسعه ةدرج

  ده است؟کرتغییر 1032-1039های  در طی سال یافتگی توسعهآیا میزان 
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نظریمبانی
 ،از آن زمان تاکنون .اجرایی، تقریباً بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد ةو مسئل  میعنوان یک موضوع عل به ،توسعه

ه و طرح شد نیافتگی توسعه و توسعه ةو الگوهای متعددی دربار ها هتوسعه، نظری ةدر زمین ها هبه تنوع مفاهیم و دیدگا باتوجه

یابی به  (. دست66 :1031)آزادی و همکاران،  استده کرعنوان الگوهای مسلط عمل  یک یا چند الگو به ای هدر هر دور

ی هنگامتوسعه است. ده کریی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول ها نتوسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرما

 :1031)تقدیسی و همکاران،  عمل آید بهینه به ةع تولید کشور استفادو مناب ،عوامل، امکانات همة یابد که از  میتحقق 

 ازبلکه با انسان زاده شده و همراه تکامل زندگی اجتماعی انسان رشد کرده و هرگز  ،جدیدی نیست ةتوسعه پدید (.193

این تعالی ابعاد جدیدی  مراهِجو کرد و هو انسانی جست ةباید تکامل و توسعه را در تعالی جامع ،رو آن جدا نبوده است. ازاین

رسد در عصر اطالعات و تجارت جهانی توجه  می نظر به ،(. بنابراین16: 1032 )ضرابی و تبریزی، برای آن درنظر گرفت

و  ،به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی به توسعه تنها راه ممکن است و هر موفقیت در مسیر توسعه باتوجه

اقتصادی و اجتماعی ملل متحد،  ة)کمیت گیرد میثر است شکل ؤی که بر زندگی مردم سراسر جهان می جغرافیایها تواقعی

 ، یکی از مسائل مهم در جغرافیاستای هعنوان تجلی مهم الگوهای منطق ، بهای هنابرابری منطق ،(. از طرفی11 :0226

اساسی در مسیر  یدر بسیاری از کشورها چالش ای هکه امروزه نابرابری منطق طوری به ؛(129 :0210)وانگ و همکاران، 

و پیامدهای نابرابری  ،های طوالنی درمورد میزان، ابعاد، مسیر، مکانیسم (. بحث1601 :0210)شنکار و شا،  توسعه است

 ،به عبارتی .(1 :0219)وی،  کنند انجام شده است مییی که با فقر و نابرابری مقابله ها تجغرافیایی و همچنین سیاس

(. 10 :0212)پاتل،  دکرکل جوامع روستایی توجه  ةشود و باید به توسع میروستایی حل ن ةیک منطق ةل با توسعمشک

است.  آن دقیق اجرای و ،اصولی، کارآمد ریزی برنامه نیازمند باشد که هدفی هر با و سطحی هر در توسعه به یابی دست

 و ریزی برنامه در موفقیت توسعه، راهکارهای ماعی، تدویناجت - اقتصادی مختلف یها هبرنامجرای ا برای بنابراین،

 براساس ها هسکونتگا و نواحی یافتگی توسعه سطح تعیین و ،کمبودها ،ها نشناخت توا و بررسی اجرایی، یها حطر

 است. ناپذیر اجتناب ضرورتی برتر یها شاخصاز  ای همجموع

 یمراتب سلسله جایگاه یبند سطح از ی چیست؟ منظوربند سطحمراتب سکونتگاهی و  حال باید دید منظور از سلسله

 نوعی یبند سطح ،. درواقعاست اقتصادی و ،اجتماعی محیطی، ابعاد از تلفیقی توسعه مختلف یها شاخص براساس روستاها

 و جایگاه تعیین و ها تخصوصی یا معیارها از ای هبراساس مجموع که است همسان یها هپدید مراتبی هلسلس بندی گروه

 روستاها یبند سطح برای. (123 :1032 همکاران، و )خسروبیگی شود می بندی بقیه طبقه به نسبت یک هر وضعیت

 محیطی، یها شاخص از جمله مختلف یها شاخص و معیارها تبیین بر ها آن کارآمدترین اما ،دارد وجود مختلفی های روش

پژوهشگران و محققان بسیاری . (693 :1033 )سعیدی،است  استوار خدماتی و ،نهادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،

 اشاره خواهیم نمود. ها آنکه در ادامه به تعدادی از  اند هکردبحث و بررسی  یافتگی توسعهدرمورد سنجش سطح 

های  نابرابری تأثیر ةبه بررسی نحو «چین ةدر توسع ای هاثر نابرابری درون منطق»نام خود با  ة( در مقال0220) اولریچ

دهد که  میو نشان  کند میو از روش ضریب تغییر و تابع تشخیص استفاده اپردازد.  میملی کشور  ةنطقه در رشد و توسعم

ملی دارد.  ةدار با روند تغییرات سطح توسع منفی و معنی ای همناطق مختلف رابط ةهای سطح توسع روند تغییرات نابرابری

اظهار  «براهماپوترا ةوری نیروی کار کشاورزی در در در بهره ای ههای منطق ینابرابر»نام خود با  ةدر مقال (0226) شارما

است. وی از ضریب تغییر و تحلیل  ای ههای منطق وری نیروی انسانی عامل اصلی بروز نابرابری تفاوت در بهره کند که می

به بررسی  «نابرابری در غنا»نام ود با خ ة( در مقال0221) الحسن .کند میها استفاده  تعیین نابرابری برایی اصلی ها هلفؤم
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است. وی از روش تحلیل ده کروری استفاده  و بهره ،ی فقر، تولیدها شاخصی منطقه پرداخته و در این مسیر از ها ینابرابر

 ت. اسده کربندی  و محروم طبقه ،محروم برخوردار، نیمه ةو کشور غنا را به چند منطقده کرو تحلیل عاملی استفاده  ای هخوش

روستایی  ةروستایی در حوز های هاجتماعی سکونتگا ةارزیابی سطح توسع» نامخود با  ة( در مقال1031) بوکانی و همکاران

از نظر توان اقتصادی به پنج سطح روستاهای توانمند، را مطالعاتی  ة، مجموعه روستاهای محدود«اخترآباد شهرستان مالرد

 :1031 )بوکانی و همکاران،کردند بندی  و در نهایت توان ضعیف طبقه ،بتاً ضعیفنسبتاً توانمند، توان متوسط، توان نس

 ةی اقتصادی جهت ارائها تگزینی فعالی ی و مکانبند سطح»نام خود با  ة( در مقال1031) باقری کشکولیموسوی و  (.پوستر

های توسعة روستادرصد از 1/11که  ندسیدبه این نتیجه ر «یی با فرایند تحلیل شبکه در شهرستان بهابادتوسعة روستاراهبرد 

و  ترین ی اقتصادی و تجاری بوده است. در این مقاله مطلوبها تشهرستان بهاباد ناشی از باالرفتن میزان فعالی

 (.011 :1031 )موسوی و همکاران، ی اقتصادی مشخص شده استها تمکان برای استقرار و گسترش فعالی ترین نامطلوب

با  «روستایی استان آذربایجان غربی های هی سکونتگابند سطح»نام خود با  ة( در مقال1031) رانرحمانی فضلی و همکا

 ةی نقده با فاصلها نکه از بین هفده شهرستان استان آذربایجان غربی، شهرستا ادندد استفاده از تکنیک تاپسیس نشان 

روستایی را در خود جای داده و شهرستان چالدران دارای  های هسکونتگا ترین یافته توسعهی استان ها نزیادی از دیگر شهرستا

( در 1030مهدوی و برنجکار ) (.1 :1031 )رحمانی فضلی و همکاران، روستاهای آذربایجان غربی بوده است ترین نیافته توسعه

 میان گویند از یماراضی روستایی  کاربری تغییرات براساس «بندرانزلی شهرستان یها دهستان یبند سطح» نامخود با  ةمقال

 تر بوده فعال ها شاخص سایر به نسبت ـ مطالعاتی ةمحدود در عملکرد و قدمت به باتوجه ـ گردشگری ،موردبررسی یها شاخص

 است داشته مطالعاتی ةمحدود در ها شاخص سایر به نسبت اراضی کاربری تغییر در گذاریتأثیر لحاظ از را اولویت و باالترین

ی میزان بند رتبهارزیابی و »نام خود با  ة( در مقال1030زاده و ذبیحی جامخانه ) اصغری .(63 :1030 )مهدوی و برنجکار،

ی شهرستان ها دهستان یافتگی توسعهبین سطح  ای اختالف قابل مالحظه کنند که میاظهار  «مناطق روستایی یافتگی توسعه

ی واقع در نواحی ها دهستانبه شهر ساری نسبت به و نزدیک  ای هی واقع در مناطق جلگها نکه دهستا طوری به ؛بوده

الدینی  شمس (.01 :1030 زاده و ذبیحی جامخانه، )اصغری ی قرار دارندبند رتبهمراتب در سطح باالتر  جنگلی و کوهستانی به

ودن ب با بررسی اقتصادی «ی روستایی شهرستان ممسنیها هی سکونتگابند سطح»نام خود با  ة( در مقال1030) و رحیمی

طبقات جمعیتی مختلف در که ند کردکدام از خدمات مشخص  ی هر یک از طبقات جمعیتی از هرها ینسبت برخورداری آباد

الدینی و  )شمس اند ی معینی از خدماتبند سطحبندی و  های متفاوت داخلی و خارجی دارای طبقه به عامل روستاها باتوجه

کید بر أروستایی با ت های هی سکونتگابند سطح»نام خود با  ةر مقال( د1036) فرجی و همکاران (.31 :1030 ،رحیمی

)فرجی و  ختندپردا ی روستایی ها هی سکونتگابند سطحبا کمک تکنیک دلفی و پرومتی به  «اجتماعی ةی سرمایها هلفؤم

بر آن در  مؤثرعوامل  و یافتگی توسعهسنجش میزان »نام خود با  ة( در مقال1039) نعمتی و همکاران(. 121 :1036همکاران، 

، در حال توسعه، کمتر یافته توسعهبا استفاده از ضریب ناموزون موریس نواحی روستایی را به چهار گروه  «نواحی روستا

و اختالفات  ها تدهد بین نواحی روستایی استان فارس تفاو می. نتایج تحقیق نشان ندکردو محروم تقسیم  ،یافته توسعه

 (.69 :1039تی و همکاران، )نعم شدیدی وجود دارد

 پژوهشروش

 اطالعات آوری جمع ةزمین درتحلیلی است.  - شناسی توصیفی این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش

  .است بخش( 60) ی استان گیالنها بخش  میآماری شامل تما ةجامع شده و استفاده ای هروش کتابخان از موردنیاز



 81یاستانگیالنهابخشدرهچندمعیاریگیرتامیمیهاتکنی،بااستفادهازیافتگیتوسعهسطوحارزیابی

 

یاستانگیالنهابخشتقسیماتاداریاستانگیالنبرحسببخشترارگیری.1شک 

1913یپژوهش،هاهمنبع:یافت

 هعنوان متغیر استفاده شد بهنفوس و مسکن(   میی منتج از نتایج سرشماری عموها ه)داد 1032ی سال ها هاز آمار

سرراست  ها در مضربی مناسب آید که با ضرب آن یمدست  هب ها شاخصبا تقسیم متغیرها بر مخرج مناسب  ،سپساست. 

ازه از هدف فاصله اند  هو تا چ ،معیاری هستند تا ما درک کنیم کجا هستیم، قصد داریم کجا برویم ها شاخص. شده است

گروه . این پنج کنیم میبندی  ها را در پنج گروه متناسب با ابعاد توسعه گروه آن ،ی مناسبها شاخصداریم. پس از انتخاب 

 یافتگی توسعه ةدرج تعیین منظور بهو کالبدی.  ،فرهنگی، اقتصادی، نهادی-اکولوژیک، اجتماعی -محیطی :ند ازا عبارت

 درشاخص  30 ،متغیر 033 ها آن به دسترسی محدودیت همچنین و ها شاخص اهمیت به باتوجه استان،ی مختلف ها بخش

  میهای تاکسنو روش از ها بخش ةبرای تعیین رتب ،سپس .(1)جدول  شد آوری عجم ترکیبی گروه شاخص پنج قالب

 از یک هر درشد. نخست استفاده و تحلیل شبکه  ،موریس تاپسیس، ی،مراتب سلسلهتحلیل  ،ای هتحلیل خوش عددی،

. شده است تحلیل و بررسی آمده دست به نتایجی و بند رتبهتلفیقی  یها شاخص قالب در نهایتاً و توسعه یها بخش

 یبند رتبه در امروزهکه  اند چندمعیاره گیری تصمیم های تکنیک ةخانواد اعضای در این تحقیق ازی مورداستفاده ها تکنیک

 عدم نیز و شفاف و ریاضی منطق توان می را آن دلیل ترین مهم ودارند  ای هویژ جایگاه گوناگون علوم در مختلف مفاهیم

محاسبه ی مختلف ها تکنیکبا استفاده از هر بخش )که  ةفاده از رتبدر این تحقیق با است آن دانست. اجرایی مشکالت

به  ،ها بخش ترین یافته توسعهو  ترین و شناخت محروم یافتگی توسعهی بند سطح(، ضمن آگاهی از جایگاه بخش در شده

بعد به  ةمرحل در آمده در قالب نقشه نمایش داده خواهد شد. دست هطبقه پرداخته و سپس نتایج ب ی همها بخشهمگونی 

 .با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداخته شده است 1032و  1039های  در سال یافتگی توسعهسطوح  ةمقایس

 هاهیافتوبحث

و  کنیم می برای هر گروه یک شاخص ترکیبی تهیه ،مختلف متفاوت است های هبرای گرو ها شاخصکه تعداد  از آنجا

ی مساوی خواهند أدر این صورت هر گروه حق ر فقطزیرا  ،نماییم می ی ترکیبی را وارد محاسباتها شاخصسپس 

ی منفی به مثبت تبدیل ها شاخصو  شوند می اس.اس.پی.اسافزار  وارد نرم ها شاخص نخست ،داشت. برای این هدف

د. شو میکردن استفاده  ی منفی به مثبت از روش معکوسها شاخصارزش شوند. برای تبدیل  هم ها شاخصتا شوند  می
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 ها شاخصکه  . از آنجادکررا رفع اختالف مقیاس  ها آنتوان  میحال تعدادی شاخص مثبت و همسو وجود دارد که 

، استانداردکردن، تقسیم بر ای ههای رتب باید با استفاده از یکی از روش ،شوند میهای متفاوت بیان  براساس مقیاس

ی موردنظر را رفع اختالف مقیاس ها شاخصبندی  و شاخص ،ابتمعیار، تقسیم بر هر عدد ث میانگین، تقسیم بر انحراف

زیرا در این روش موقعیت نسبی مناطق و پراکندگی  ،شده در این تحقیق تقسیم بر میانگین است . روش انتخابدکر

. پس از گیرد و ضریب تغییرات مقادیر جدید با ضریب تغییرات مقادیر اصلی برابر خواهد بود میقرار ن تأثیرمتغیرها تحت 

 ،داوران، روش مک گراناهان آرایوزن براساس  ةهای محاسب را با یکی از روش ها شاخصباید وزن  ،رفع اختالف مقیاس

. در این تحقیق از روش دکرشده اعمال  ی رفع اختالف مقیاسها شاخصی اصلی محاسبه و در ها هلفؤیا روش تحلیل م

خواهیم  اند، که هر کدام متعلق به یک گروه ،شاخص ترکیبی پنجایت و درنهاست ی اصلی استفاده شده ها هلفؤتحلیل م

 .(0)جدول  استفاده خواهد شد ها آنداشت که در باقی مراحل از 

یاستانگیالنهابخشیافتگیتوسعهیمورداستفادهدرتعیینسطحهاشاص .1جدول

عنوانشاص عنوانگروه
-محیطی

 اکولوژیکی
 آوری زباله جمع ةدرصد برخورداری از سامان جنگلی واقع در کوهستان یا تپه، ،ای هیا تپ ای هدر - کوهستانی جنگلی واقع در دشت، دشتی،

 -اجتماعی
 فرهنگی

نرخ آمـوزش   نرخ سواد کل، نرخ سواد زنان، نرخ سواد مردان، بعد خانوار، نسبت جنسی، ترکیب مردان، ترکیب زنان، نسبی جمعیت،تراکم 
درصـد   دبستان، درصد برخورداری از درصد برخورداری از مهد، درصد روستاهای دارای سکنه، نرخ آموزش کل، نرخ آموزش زنان، مردان،

 درصـد برخـورداری از فروشـگاه تعـاونی،     درصد برخورداری از هنرسـتان،  درصد برخورداری از دبیرستان، یی،راهنما ةمدرس برخورداری از
درصـد   خانـه،  درصـد برخـورداری از قهـوه    فروشـی،  درصد برخـورداری از گوشـت   درصد برخورداری از نانوایی، درصد برخورداری از بقالی،

درصد  ،آالت غیرکشاورزی درصد برخورداری از تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی، اشیندرصد برخورداری از تعمیرگاه م برخورداری از بانک،
درصـد   ،درصد برخورداری از دسترسی به روزنامه و مجلـه  ،به اینترنت  میدسترسی عمو درصد برخورداری از ،برخورداری از صندوق پست

 آهن سی به ایستگاه راهدرصد برخورداری از دستر ، میعمو ةنقلی ةوسیل برخورداری از دسترسی به

 اقتصادی

درصد خرید مایحتاج توسط روسـتاییان   بار تکفل، نرخ فعالیت عمومی، نسبت شغل برای هر خانوار، نرخ فعالیت، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال،
درصـد   ،ادهدرصـد برخـورداری از پزشـک خـانو     از آبادی، درصد مراجعه برای خرید مایحتـاج از آبـادی، درصـد خریـد مایحتـاج از شـهر،      

پزشـک تجربـی یـا     دنـدان  درصـد برخـورداری از   ،کار دهان و دنـدان  پزشک یا بهداشت درصد برخورداری از داندان ،برخورداری از پزشک
 درصـد برخـورداری از   ،پزشک درصد برخورداری از دام ،درصد برخورداری از بهورز ،درصد برخورداری از بهیار یا مامای روستایی،ساز دندان

 درصد برخورداری از آزمایشگاه و رادیولوژی ،پزشکی امتکنسین د
 درصد برخورداری از شورای حل اختالف ،درصد برخورداری از دهیار ، میدرصد برخورداری از شورای اسال نهادی

 کالبدی

دی هـا   حاهای دارای طردرصد روست دی،ها  حدرصد روستاهای دارای طر راه آبی، خاکی، ةجاد شوسه، ةجاد آسفالته، ةجاد فشردگی روستا،
ـ    درصد برخورداری از بوستان روستایی، ،اجراشده درصـد   ،درصـد برخـورداری از زمـین ورزشـی     ، میعمـو  ةدرصـد برخـورداری از کتابخان

درصد برخـورداری   ،عالم ةدرصد برخورداری از خان ،زاده درصد برخورداری از امام ،درصد برخورداری از مسجد ،برخورداری از سالن ورزشی
درصد برخورداری از شرکت  ،درصد برخورداری از مروج کشاورزی ،خدمات جهاد کشاورزی درصد برخورداری از ، میاز پاسگاه نیروی انتظا

 ،کشـی  درصد برخـورداری از گـاز لولـه    ،درصد برخورداری از موتور برق دیزلی ،سراسری ةدرصد برخورداری از برق شبک ،تعاونی روستایی
درصد برخورداری از مرکـز   ، میدرصد برخورداری از حمام عمو ،آب ةتصفی ةدرصد برخورداری از سامان ،کشی ب لولهدرصد برخورداری از آ

 ،درصـد برخـورداری از پایگـاه بهداشـت روسـتایی      ،بهداشـت  ةدرصد برخورداری از خان ،داروخانه درصد برخورداری از ،درمانی - بهداشتی
درصد برخـورداری از   ،نشانی درصد برخورداری از پایگاه آتش ،درصد برخورداری از غسالخانه ،درصد برخورداری از مرکز تسهیالت زایمان

درصـد برخـورداری از    درصد برخورداری از جایگاه سوخت، ،درصد برخورداری از نمایندگی پخش سیلندر گاز ،نمایندگی پخش نفت سفید
 از دفتر فناوری اطالعات و ارتباطاتدرصد برخورداری  ،درصد برخورداری از دفتر مخابرات ،دفتر پست

1913یپژوهش،هاهمرجع:یافت

ی بند رتبهو کنیم  میی بند رتبه اس.اس.پی.اسافزار  آمده از شش روش مذکور را با استفاده از نرم دست هحال نتایج ب

 ،طورکه مشخص است دست خواهیم آورد. همان هب ،ستها آنحاصل میانگین حسابی که  ،ها هنهایی را از تلفیق رتب

 .  شود مینهایی ارائه  ةعنوان نتیج نتیجه در ستون جدا به ،کمترین مقدار بهترین رتبه را خواهد گرفت. سپس

ستند و سعی بر این است کاررفته برای تعیین شاخص ترکیبی دارای معایب و مزایایی ه های به که هر کدام از روش از آنجا

که بیشترین ارتباط ساختاری را د شوهایی استفاده  تر حاصل گردد، الزم است تا از روش مطلوب ةها نتیج تلفیق این روشبا که 
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که برای تعیین  ،دست آورد. ضریب پیرسون هها را ب باید ضریب همبستگی بین روش  ،با یکدیگر دارند. برای تشخیص این امر

ی ها هو رتب ها بخشماتریس  نخست ،در این مورد مفید خواهد بود. برای این منظور ،است ای هی رتبها هن دادهمبستگی بی

دهد ضرایب  دست خواهد آمد. نتیجه نشان می هماتریس ضریب همبستگی بو سپس خواهد شد شش روش تهیه  آمده از دست هب

)مستقیم و  اند ههمبستگی قابل قبولی با یکدیگر داشت 21/2ز درصد معناداری و خطا کمتر ا33شده در سطح  همبستگی محاسبه

همبستگی معناداری بین  ها بخشی بند سطحشده در  ی مشاهدهها تمعکوس( و این حاکی از این واقعیت است که با وجود تفاو

رد.کاستفاده  ها بخشی بند سطحبرای ها  از آن توان میها وجود دارد که  روش

 )ایانپی(هوتحلی شبک،موریستاپسیس،ی،مراتبسلسلهتحلی ،ایهتحلی صوشعددی،میهایتاکسنونتایجروش.5جدول
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 ماسال
 201/2 06/2 11/2 210/2 1 11/2 مرکزی

 رودسر

 201/2 6/2 01/2 211/2 1 06/2 کالچای

 209/2 01/2 03/2 223/2 1 03/2 چابکسر 203/2 06/2 00/2 211/2 1 09/2 شاندرمن

 یاهکلس
 211/2 90/2 61/2 20/2 1 69/2 مرکزی 200/2 03/2 03/2 211/2 1 0/2 مرکزی

 200/2 01/2 16/2 119/2 1 2 آباد رحیم 200/2 03/2 13/2 29/2 0 10/2 دیلمان

 شهر رضوان
 206/2 60/2 03/2 210/2 1 00/2 مرکزی

 رودبار

 261/2 13/2 13/2 211/2 0 21/2 خورگام

 261/2 0/2 13/2 210/2 1 1/2 مرکزی 201/2 06/2 0/2 21/2 1 16/2 سر پره

 املش
 260/2 16/2 1/2 201/2 1 20/2 عمارلو 209/2 03/2 06/2 211/2 1 00/2 مرکزی

 201/2 00/2 0/2 211/2 1 09/2 آباد رحمت 201/2 03/2 09/2 200/2 1 0/2 رانکوه

 شفت

 211/2 10/2 99/2 200/2 0 93/2 مرکزی

 رشت

 211/2 16/2 90/2 201/2 1 91/2 رخشکبیجا

 احمد
 سرگوراب

 211/2 16/2 13/2 201/2 0 90/2 مرکزی 20/2 03/2 03/2 210/2 1 0/2

 الهیجان
 219/2 91/2 90/2 211/2 0 61/2 لشت نشا 21/2 13/2 10/2 201/2 0 2 رودبنه

 211/2 10/2 11/2 20/2 0 91/2 کوچصفهان 211/2 16/2 11/2 201/2 0 91/2 مرکزی

 لنگرود

 216/2 16/2 13/2 203/2 0 90/2 سنگر 213/2 63/2 60/2 216/2 1 66/2 کومله

 223/2 11/2 1/2 206/2 0 10/2 خمام 209/2 09/2 11/2 200/2 1 11/2 اطاقور

 219/2 90/2 69/2 213/2 1 9/2 مرکزی

 تالش

 206/2 6/2 01/2 211/2 1 0/2 مرکزی

 فومن
 200/2 01/2 01/2 21/2 1 13/2 حویق 206/2 01/2 00/2 21/2 1 11/2 سردارجنگل

 209/2 6/2 03/2 21/2 1 0/2 اسالم 223/2 13/2 16/2 269/2 0 91/2 مرکزی

 سرا صومعه

 206/2 01/2 01/2 223/2 1 11/2 رود کرگان 201/2 6/2 01/2 210/2 1 00/2 میرزاکوچک

 216/2 11/2 13/2 211/2 0 9/2 مرکزی لیبندرانز 210/2 10/2 10/2 206/2 0 63/2 مرکزی

 216/2 99/2 10/2 211/2 0 9/2 تولم
 آستارا

 201/2 06/2 0/2 211/2 1 11/2 لوندویل

 اشرفیه ةآستان
 201/2 09/2 13/2 223/2 1 11/2 مرکزی 21/2 19/2 10/2 203/2 0 91/2 مرکزی

         219/2 91/2 91/2 219/2 0 9/2 کیاشهر

1913یپژوهش،هاهمرجع:یافت

 وضعیت تحلیل و توسعه( سطوح در ها بخش از یک هر )تعیین جایگاه پژوهش هدف دومین به رسیدن برای

 های از فناوری یکی جغرافیایی اطالعات های شود. سیستم میگرفته  بهره جغرافیایی اطالعات از سیستم استان یها بخش

سیستم  مفیدند، جغرافیایی یها هداد تصویرسازی بررسی و برای نیز ها وریفنا سایر . اگرچهاست  فضایی یها هداد بررسی

 و فضایی مکان از استفاده با نتایج تلفیق و مسائل گیری شکل که است فرد منحصربه نظر این از اطالعات جغرافیا

. (3-3 :1036 و همکاران، )وایت کند می تسهیل را استفهام و تحقیق تولید برای اصلی عنوان به جغرافیایی اشیا یها هرابط

 پردازش و ،تحلیل مدیریت، برای مناسب ابزاریجی آی اس  افزار نرم است، جغرافیایی اساساً ریزی برنامه اینکه دلیل به

اطالعات  سیستم افزار نرم از استفاده با اساس، این است. بر شده شناخته ریزی عملکرد برنامه از حمایت در آمار و اطالعات

 یک هر جایگاه و شده داده نمایش ها آن وضعیت توانمندی فضایی تحلیل برای استان، یها ندهستا یبند سطحجغرافیایی 

 .است دهش گیالن مشخص استان در ها بخش این از
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یاستانگیالنهابخشیبندسطحةنقش.5شک 

1913یپژوهش،هاهمرجع:یافت

ی همگن در هر گروه ها بخشو است خوبی نشان داده شده  به ها خشبوضعیت فضایی سطوح برخورداری  0در شکل 

 0شکل به  باتوجه. ان توسعه در استان مفید باشدریز برنامهتواند برای  میشود که  میی به تفکیک دیده بند سطح

 .(0)جدول  اند هگروه تقسیم شد پنجبندی سطوح برخورداری به  ی استان گیالن از نظر اولویتها بخش

در این بخش از  .شود خته میپردا  1032و  1039های  سال ةدر فاصل ها بخش یافتگی توسعهسطح  ةمه به مقایسدر خات

بهتر  ةبرای مقایس ،دشبا استفاده از این تکنیک محاسبه  ها بخش ة. پس از اینکه رتبشود میتکنیک تاپسیس استفاده 

طور نامتعادل در بین  ضریب تغییرات برای سنجش اینکه تا چه حد یک شاخص بهاز . یدآ میدست  هضریب تغییرات ب

بررسی روند نابرابری موجود در  رایضریب تغییرات باز  ،به عبارت دیگر .شود میمناطق توزیع شده است استفاده 

ابری بیشتر است. این انگر نابربیو مقدار باالی آن  شود میی توسعه در بین نواحی و در سطوح وسیع استفاده ها شاخص

 (.6)جدول  آید میدست  هضریب از تقسیم انحراف معیار بر میانگین ب

یاستانگیالنهابخشیبندسطح.9جدول
درصدازک تعدادبخشیافتگیتوسعهسطح

 باال یافتگی توسعه
سنگر  سرا، خشکبیجار رشت، مرکزی رشت، مرکزی شفت، مرکزی الهیجان، مرکزی فومن، مرکزی صومعه

 اشرفیه ةرشت، خمام رشت، مرکزی بندرانزلی، مرکزی آستان
12 0/00 

 متوسط یافتگی توسعه
اشرفیه،  ةسرا، مرکزی رودسر، لشت نشا رشت، کیاشهر آستان رودبنه الهیجان، مرکزی لنگرود، تولم صومعه

 کوچصفهان رشت
1 0/11 

 یافتگی توسعهگذار به 
خان  سرگوراب شفت، کومله لنگرود، میرزاکوچک ه املش، احمدشهر، مرکزی املش، رانکو مرکزی رضوان

 مرکزی تالش ،آباد و بلوکات رودبار سرا، رحمت جنگلی صومعه
3 1/13 

 محروم
آباد رودسر، عمارلو  رحیم شاندرمن ماسال، مرکزی سیاهکل، دیلمان سیاهکل، اطاقور لنگرود، کالچای رودسر،

 رودبار، اسالم تالش، لوندویل آستارا
3 3/02 

 محرومیت شدید
مرکزی رودبار، حویق  ،جنگل فومن، چابکسر رودسر، خورگام رودبار شهر، سردار سر رضوان مرکزی ماسال، پره

 مرکزی آستارا ،رود تالش تالش، کرگان
3 3/02 

 122 60 جمع

1913یپژوهش،هاهمرجع:یافت
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ضریبتغییرات.3جدول

راتضریبتغییمیانگینمعیارانحرافسال
1039 009/2 010/2 10/2 
1032 021/2 031/2 90/2 

1913یپژوهش،هاهمرجع:یافت

سال کاهش یافته  پنج بیشتر بوده و در طی 1039ست که این نابرابری در سال ها بخشنامتوازن بین  ةنتیجه بیانگر توسع

از مجموع  1039ر سال شویم د میمتوجه  سجی آی اافزار  ی براساس مدل تاپسیس در نرمبند سطحاز نتایج  ،همچنین است.

بخش در سطح گذار به  6متوسط،  یافتگی توسعهبخش در سطح  3باال،  یافتگی توسعهبخش در سطح  1بخش  60

 60از مجموع  1032که در سال  اند هبخش در سطح محرومیت شدید بود 12و  ،بخش در سطح محروم 10، یافتگی توسعه

بخش در سطح گذار به  11متوسط،  یافتگی توسعهبخش در سطح  1باال،  فتگییا توسعهبخش در سطح  10بخش 

 ،طورکه از نتیجه مشخص است همان بخش در سطح محرومیت شدید هستند. 0و  ،بخش در سطح محروم 11، یافتگی توسعه

 .افزوده شده است یافتگی توسعهالی ی سطح باها بخشی محرومیت شدید و محروم کاسته شده و به تعداد ها بخشاز تعداد 

 

1912و1972هایسالیاستانگیالندرهابخشیبندسطحةمقایس.9شک 

1913یپژوهش،هاهمرجع:یافت

 گیرینتیجه

 تحلیل و تجزیه مستلزم خود شناسایی این و است مناطق آن موجود وضع شناسایی ای همنطق ریزی برنامه در مقد نخستین

 در منطقه جایگاه شناسایی مختلف، مناطق میان منابع و اعتبارات تخصیص برای. است هتوسع مختلف یها بخش

جمعیت در کشور توان  نقاط روستایی کم .است ضروری توسعه مواهب از مندی بهره سطوح یبند رتبه و ی مربوطها بخش

ی بند سطحی و بند رتبهزم است با ال ،بنابراین .جانبه ندارند همه ةتکنولوژی مناسب برای توسعو جذب سرمایه، خدمات، 

. دکردرستی اقدام  و خدمات به ،تا بتوان در توزیع امکانات، تسهیالتد کررسانی ایجاد  خدمات مراتب سلسلهیک نظام 

 های و کالبدی روش ،فرهنگی، اقتصادی، نهادی -اکولوژیکی، اجتماعی -محیطی مختلف یها بخش یبند رتبه برای

و سپس با تلفیق د کرهایی را انتخاب  توان روش میاما  .ندارند پی در یکسانی های زاماً جوابال که دارد وجود مختلفی

 .ی متناسب به آن رسیدبند سطحی واحد و سپس بند رتبهنتایج به یک 

تحلیل  ،ای هتحلیل خوش عددی،  میهای تاکسنو با استفاده از روش ،ها شاخصکردن  پس از نهاییحاضر در تحقیق 
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و میزان شد ی استان پرداخته ها بخشی بند رتبهارزیابی و به  و تحلیل شبکه ،موریس تاپسیس، ی،بمرات سلسله

ی مختلف از نظر برخورداری از خدمات ها بخش. نتایج حاکی از این واقعیت است که شدمشخص  ها بخش یافتگی توسعه

پس ی شد. بند رتبه اس.اس.پی.اسافزار  منتایج هر روش مشخص و سپس با استفاده از نر در سطوح مختلفی قرار دارند.

ی ها بخشی بند سطحاین نتیجه برای از دست آمد که  هب ها آننهایی از تلفیق  ةنتیج ،ی هر روشبند رتبه ةاز محاسب

ی مرکزی شفت، مرکزی الهیجان، مرکزی فومن، ها بخشراساس محاسبات ب .شدبخش( استفاده  60) استان گیالن

اشرفیه  ةمرکزی آستانو یجار رشت، مرکزی رشت، سنگر رشت، خمام رشت، مرکزی بندرانزلی، سرا، خشکب مرکزی صومعه

سرا، مرکزی رودسر، لشت نشا  ی رودبنه الهیجان، مرکزی لنگرود، تولم صومعهها بخشباال،  یافتگی توسعهدر سطح 

شهر،  ی مرکزی رضوانها بخشمتوسط،  یافتگی توسعهکوچصفهان رشت در سطح و اشرفیه،  ةرشت، کیاشهر آستان

آباد و  سرا، رحمت خان جنگلی صومعه سرگوراب شفت، کومله لنگرود، میرزاکوچک مرکزی املش، رانکوه املش، احمد

ی شاندرمن ماسال، مرکزی سیاهکل، دیلمان ها بخش، یافتگی توسعهمرکزی تالش در سطح گذار به و  بلوکات رودبار،

 ،لوندویل آستارا در سطح محرومو آباد رودسر، عمارلو رودبار، اسالم تالش،  رحیم سیاهکل، اطاقور لنگرود، کالچای رودسر،

مرکزی رودبار،  ،جنگل فومن، چابکسر رودسر، خورگام رودبار شهر، سردار سر رضوان ی مرکزی ماسال، پرهها بخشو 

 یافتگی توسعهمیزان  ،ترتیب این هب .اند هقرار گرفتمرکزی آستارا در سطح محرومیت شدید و  رود تالش، حویق تالش، کرگان

جهت تعیین  استانیان ریز برنامهبرای مسئوالن و تواند  میشود که  میمشخص  ها از منظر شاخص ی استانها بخش

در  ای هکه از لحاظ توسع ییها بخشمحور و توجه بیشتر به  ی مختلف توسعهها هو برنام ها ی مربوط به طرحها تاولوی

به  1032و  1039ی ها در سال یافتگی توسعهسطوح  ةبا مقایس ،از طرف دیگر .دشومفید واقع  دارندوضعیت نامناسبی قرار 

ی ها بخشاز تعداد  ،ساله پنج ةاست. طی این دور تر شده یافته توسعهی استان گیالن ها بخشکه دست آمد  بهاین نتیجه 

باال افزوده  یافتگی توسعهح وسطی موجود در اه بخشتعداد و به کاسته شده  سطوح محروم و محرومیت شدیدموجود در 

 .تر شده است تر و همگون بخشی متوازن یابیم توسعه میدر ها بخشبا بررسی سطوح توسعه بین  ،دیگر از طرف .شده است

دلیل تعدد زیاد  به ها بخشخدمات در سطح  ةو سپس عرض یافتگی توسعهیافتن روشی کارآمد در جهت سنجش 

موقعیت ارتباطی  در سطح ناحیه، ها آنتوزیع  ةو نحو ،تنوع روستاهای بخش پراکندگی جمعیت، ،روستاها در هر بخش

سیستم مدیریت اداری  کمبود کادر متخصص، کمبود بودجه و اعتبارات عمرانی، روستایی، ةخصوصیات ویژ ،ها آن

به نتایج مطالعات حاضر بتوان  جهو امید است باتواست  دشوار امریروستایی  های هتوجهی به سکونتگا و کم ،روستایی

ن اقتصاد کرد که خود سبب بهبود رفاه روستاییان، فعالگرفت  ها بخشرسانی به روستاها و  تصمیم درستی برای خدمات

و نیز از بین بردن موانعی که روستاها را از نظر داشتن امکانات  ،روستایی، باالبردن سطح اشتغال و درآمد روستاییان

  د.شد خواهد کن  میموردنیاز با مشکل مواجه  زیستی و خدمات

ی سطوح محروم و ها بخش، در اولویت قراردادن ها بخشسطح  در ییتوسعة روستا های طرح اجرای و ریزی برنامه 

 و رفاهی خدمات و گسترش کارگیری راهبردی ویژه جهت توسعه ه، بای هتوسع مدت ن ی میاها همحرومیت شدید در برنام

و جلوگیری از مهاجرت از  ،داشت جمعیت روستایی جهت نگه مناطق در اشتغال و تولیدی یها تظرفی یقاعمرانی و ارت

 موردمطالعه مفید است. ةی است که در محدودهایجمله پیشنهاد

سپاسگ اری
 مین اعتبار شده است.أت 9302/6 ةدانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت به شمار ةاین پژوهش از طریق پژوهان
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منابع
 ة، مجلـ ی استان ایالمها ننواحی روستایی شهرستا یافتگی توسعهبندی سطوح  تحلیل و طبقه (.1031) حسن محمدی، آزادی، یونس و بیک .1

 .10-61 (: 0)0ی فضایی، ریز برنامهتخصصی  - میلع

 .32-1 :06 ،جغرافیایی تحقیقات ةنام فصل ،اسالمی کشورهای در آن انداز چشم و انسانی ةتوسع (.1011) حسین آسایش، .0

منـاطق روسـتایی بـا اسـتفاده از      یـافتگی  توسـعه ی میـزان  بنـد  رتبـه ارزیـابی و   (.1030) محسن اهلل و ذبیحی جامخانه، عزت زاده، اصغری .0

 .01-6: 0، ی روستاییریز برنامهپژوهش و  ة، مجلی شهرستان ساری(ها دهستانموردی  ة)مطالع ی چندشاخصهگیر تصمیمی ها تکنیک

 AHPروستایی با اسـتفاده از مـدل    های هاجتماعی سکونتگا ةارزیابی سطح توسع (.1031) سلطان و بهرامی، آوات، مکاری ؛رشید بوکانی، .6

، دانشـگاه  هـا  تهـا و رهیافـ   همایش ملی شهرهای مرزی و امنیـت، چـالش  ، روستایی اخترآباد شهرستان مالرد ةحوز ةموردمطالع ةمحدود

 سیستان و بلوچستان، زاهدان، پوستر.

اورمانـات   ةی نواحی روستایی منطقـ بند سطحتحلیل فضایی و  (.1031) آزاد پور، و آریانعلیرضا  ، جمشیدی ؛داوود، جمینی ؛قدیسی، احمدت .9

 .132-191(: 0)0، ی فضایی)جغرافیا(ریز برنامهپژوهشی  -علمی ة، مجلی اشتغالها شاخصبراساس 

 هچنـدمعیار  یگیـر  تصـمیم  فـن  استفاده از با ییتوسعة روستا پایداری یبند سطح (.1032)  .ا.ع و تقیلو، .ا.ع، رضا و عنابستانی خسروبیگی، .1

 .100-120(: 0)0 ،جغرافیای انسانی ةنام ، فصلکمیجان( شهرستان: موردی ة)مطالع pcتوافقی  یریز برنامه

ی روسـتایی اسـتان   هـا  هی سـکونتگا بنـد  سطح (.1031) مریم و بیرانوندزاده، مصطفی، بیغم ؛اهلل هدایت، درویشی ؛عبدالرضا رحمانی فضلی، .1

اندیشان محیط  ، شرکت همپایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ةاولین همایش ملی توسع، آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک تاپسیس

 .1-1 زیست فردا، همدان، ص

ـ مـوردی بخـش هیـر(    ة)مطالع ییة روستاتوسعی پایداری بند سطح (.1031)محسن  آقایاری هیر، عبدالرضا و  الدین افتخاری، رکن .3  ة، مجل

 .66-01 :11، های جغرافیایی پژوهش

 .انقالب اسالمی و مسکن بنیاد - روستایی عمران معاونت انتشاراتتهران:  ،کشور روستاهای یبند سطح (.1033) عباس سعیدی، .3

شـهر   مـوردی:  ة)مطالع نواحی روستایی ةدل و توسعهای شهری در ایجاد تعا آفرینی کانون نقش (.1031) علی الدینی، علی و شمس شکور، .12
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