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  استان کردستان ييروستا ينواح يافتگي توسعهل سطوح يتحل سنجش و
 اي  با استفاده از مدل تحليل خوشه
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   دانشگاه اصفهان يايگروه جغراف يات علميه و عضو ارياستاد 
com shahrear111@yahoo  )مسئول مكاتبات (  
  يزاديپر طاهر

   تحقيقات بروجرد عضو هيات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و
parizadi@yahoo.com  

  
  چكيده

ن يتعادل است و نخست يمطلوب و برقراري  عهبه توس يابيدست ها، ريزي برنامه ي يههدف کل :مقدمه و هدف پژوهش
شناخت و درک وضع موجود است که ، به طور اخصاي  منطقه ريزي برنامهبه طور اعم و ، ريزي برنامهند يگام در هر فرا

 توسعههاي  ه با شاخصيهر ناح و سنجش ريزي برنامه يمورد مطالعه به نواح ي قهک منطيمستلزم تفک، يين شناسايا
از مواهب  يه به لحاظ برخورداريهر ناح يو رتبه بند ليو تحل ي هيو تجز...) و يشتبهدا، يفرهنگ، ياجتماع، ياقتصاد(

، نامطلوب و متمرکز گذشتههاي  ريزي برنامهدر اثر ، آن يها رساختيزاستان کردستان و  ي عهباشد روند توس مي توسعه
هاي  ل مسائل ناشي از عدم تعادلبه منظور ح. با مشکالتي روبرو کرده است ١تعادل توسعه را در سطح نواحي روستايي

هاي  از نظر برخورداري در زمينه( گام نخست شناخت و سطح بندي روستاها در قالب تقسيمات سياسي بخشي، بخشي
است و اقدام بعدي ...) اقتصاد و خدمات و، درماني ‐بهداشتي، کالبدي ‐ فضايي ، زيربنايي و ارتباطات، فرهنگي ‐ آموزشي

 است ها  جهت برقراري و حفظ تعادل بخش، سبارائه راه کارهاي منا
در اين مطالعه با استفاده از . تحليلي است، اسنادي يها روشروش کار ترکيبي از ، در پژوهش حاضر :روش پژوهش

، بهداشتي درماني، کالبدي ‐فضايي ، زيربنايي و ارتباطات، فرهنگي ‐آموزشي ي هحوز پنجشاخص در  ۱۸منابع آماري 
در ؛ و بخش استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفتند ۲۶خصوص نقاط روستايي  و دراستخراج  تو خدمااقتصاد 
 .اند شده بکار گرفته) clustering analysis(اي  و روش تحليل خوشه Z-score آماريهاي  تکنيک، و تحليلي  يهتجز
وجود هايي  و نابرابريها  تفاوت، کردستاناستان هاي  بخش يافتگي توسعهدر سطح ، پژوهشهاي  بر اساس يافته :ها يافته
شش بخش  ،)يافته نسبتاً( هفت بخش در سطح ،)توسعه يافته( به طوري که نواحي روستايي هفت بخش در سطح، دارد

، ها تعادلگردد جهت رفع عدم  مي پيشنهاد؛ لذا بخش در سطح محروم قرار دارند و شش) كمتر توسعه يافته( در سطح
) نمه شير، ننور، زيويه، سرشيو مريوان، آلوت( محرومهاي  با نواحي روستايي بخش گذاري سرمايهو  زيري برنامهاولويت 
   .باشد

  کردستاناستان ، اي تحليل خوشه، توسعه، اي تعادل ناحيه :واژگان کليدي
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  آبادي و طاهر پريزاديعلي زنگي  
  

۴۴ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  مقدمه
 يرشـد کمـ  اينکـه موضـوع    بعد ازدر ادبيات توسعه 

معــادالت  هيـ نشـد و کل ان ريـز  برنامـه پاسـخگوي اهـداف   
اصـطالح توسـعه مطـرح شـده      ان را بهم ريختريز برنامه
چنـد بعـدي و پيچيـده    ، اين پديده مقولـه ارزشـي  . است
از زمان آغاز طـرح   .)۱۸۳ ،۱۳۸۳ گنجي و احمدي( است

 يهـا  دگاهيـ دمکاتـب و  ، يافتگيـ ن توسعهمباحث توسعه و 
ارائه شده که از  يافتگين توسعهمختلفي راجع به توسعه و 

، نظريه نوساز، توان به مکتب تکاملي توسعه مي آنهاجمله 
ديدگاه مارکسيستي از توسعه و نظريـه وابسـتگي اشـاره    

بـا توجـه بـه ابعـاد چندگانـه       و .)۳۵ ،۱۳۸۱ ازکيا( نمود
متفاوتي از آن هاي  مختلف تعريف يها دگاهيد و ازتوسعه 

  .شده است
توسعه بايد : گويد مي در تعريف توسعه ٢دنيس گولت

فرهنگي  يها هدف، وه بر اهداف اقتصادي و اجتماعيعال
توسعه تمام تغييرات سيستم ، سياسي هم داشته باشد و

تغييراتي که جامعه را از ، اجتماعي را در برمي گيرد
وضع انساني  وضعيت نامناسب فعلي به سمت يک

معتقد است که هدف غايي توسعه  ٣پل استرتين. بکشاند
تمر در وضع افراد باشد و بايد فراهم آوردن بهبود مس

 معصومي اشکوري( ثمرات خود را نصيب همگان کند
۱۳۷۶، ۴۲(.   

توسعه را بايد  :گويد مي مايکل تودارو در مورد توسعه
جريان چند بعدي دانست که در آن مجموعه نظام 

. گيرد مي کشور مورد توجه قرار يو اجتماعاقتصادي 
متضمن ، ديو تولتوسعه عالوه بر بهبود وضع درآمدها 

اداري و نيز  اجتماعي و، نهادي يها ساختتغييرات در 
 رسوم و بيشتر موارد حتي آداب و و درطرز تلقي عامه 
   .)۱۳۶۴، ۱۱۵ تودارو( اعتقادات است

توسعه  :گويد مي معصومي اشکوري در مورد توسعه
ساختي  يها يو دگرگوناقتصادي عبارت است از تغييرات 

و اجتماعي  يها ارزشوب نظام در اقتصاد کشور در چارچ
  ) ۲۸ ،۱۳۷۶ معصومي اشکوري( .حاکم بر جامعه ياسيس

 :كند مي يو ان دي پي توسعه را بدين گونه تشريح
اعتقاد  و داند مياي  توسعه انساني را هدف توسعه منطقه

به افزايش توانايي ساكنين مناطق در  بايد دارد كه توسعه
 .بيانجامد ياسيو س اقتصادي، اجتماعيهاي  حوزه انتخاب

)UNDP 1994, 13 (  
: گويـد  مي هالت در مورد توسعه همه جانبه روستايي

رهيافتي جامع در راستاي درگير كـردن مـردم روسـتايي    
در  هـا  طـرح  يو اجـرا  يزير و برنامه ها استيسدر تعيين 

اجتمـاعي و فرهنگـي روسـتايي    ، جهت بهبـود اقتصـادي  
   .)Holt 1973, 52( است

مكتـب   :يكپارچـه روسـتايي   و توسعهمكتب رهووت 
رهووت معادل توسعه يكپارچـه روسـتايي اسـت در ايـن     

ــاورزي   ــول بخــش كش ــب تح ــدمكت ــاورزي  ليو تب كش
و  رديـ گ يمـ معيشتي به كشاورزي تجـاري مـدنظر قـرار    

 .به صنايع تبـديلي وابسـته خواهـد شـد     کامالً يکشاورز
  ) ۳۴، ۱۳۶۶ ميسرا(

دهد  مي نشانها  هو ديدگاها  از نظريه کيهر مطالعه 
از آنها بررسي و تحليل عواملي است که  کيهر که هدف 

 يهـا  تعـادل و عـدم   هـا  ينـابرابر در ايجاد و شکل گيري 
به رغم نقش . موجود در کشورها و مناطق مختلف مؤثرند

بسيار مهمي که وجود خدمات و تسهيالت زيـر سـاختي   
 ايـزدي ( کننـد  مـي  در بهبود توسعه نواحي روستايي ايفـا 

اسـتقرار همـه امکانـات خـدماتي در      .)۳۲ ،۱۳۸۰ خرامه
نـه ضـرورت داشـته و نـه از منطـق      ، هـا  سکونتگاهتمامي 

بـه   .) Rondinelli 1998, 115( عقاليي برخوردار است
روستايي در اکثر  يها سکونتگاه، عقيده برخي از محققين
از نظر فيزيکي و اقتصـادي بـا   ، کشورهاي در حال توسعه

روسـتايي خـود يـا بـا شـهرهاي      هـاي   وزهيکديگر و با حـ 
پيونـدي  ، از خدمات و امکانـات  گيري بهرهبه جز ، بزرگتر
فقـدان دسترسـي بـراي خانوارهـاي     ، در هر مورد. ندارند

دارد و عــدم  مــي اغلــب آنهــا را در فقــر نگــاه، روســتايي
 جغرافيايي و اجتماعي را اسـتمرار و اسـتحکام   يها تعادل
اصوالً توسـعه تغييـر    .) Mandal 1989, 163( بخشد مي

اجتماعي و فرهنگـي هـر   ، بنيادي در متغيرهاي اقتصادي
مسـتلزم ايجـاد   ، شـود و تحقـق آن   مـي  جامعه محسـوب 

توسـعه اقتصـادي   . هماهنگي بين ابعاد گوناگون آن است
اجتماعي و سياسـي امکـان   ، پايدار بدون توسعه فرهنگي
اجتمـاعي و سياسـي نيـز    ، پذير نيست و توسعه فرهنگي

بدون نگرش منطقي و علمي به مسأله توسـعه اقتصـادي   
، از طـرف ديگـر  . راه به جايي نخواهـد بـرد  ، در بلند مدت

 هـاي  تملي و بخشي بـا واقعيـ   يها هدفبراي هماهنگي 
توسـعه   يها استيسالزم است که در چارچوب ، اي ناحيه

اي  و ناحيـه اي  توسعه منطقه يها استيس، کالن و بخشي
کـالن   يها استيسگيرند تا بتوان  مي رنيز مورد توجه قرا

اجتمـاعي و فرهنگـي ناحيـه     ،اقتصـادي  يها تيقابلرا با 
يکـي از ارکـان    .)۱۷ ،۱۳۸۵ امين بيـدخت ( سازگار کرد

ــدم  ، توســعه ــع ع ــودن آن در رف جامعيــت و يکپارچــه ب
 فنـي ( درون مناطق است يو اجتماعاقتصادي  يها تعادل
امکانـات و ثمـرات   بدين لحاظ توزيع عادالنه  .)۲ ،۱۳۸۲

مهـم  هـاي   توسعه در ميان اکثريت جمعيـت از خصيصـه  
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  ...ن ي نواحي روستايي استان كردستاافتگي توسعهسطوح  ليو تحلسنجش  

۴۵ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

ان جهت تحقق اين امر ريز برنامه. اقتصاد پويا و سالم است
از طريـق   هـا  تعـادل و عـدم   هـا  ينـابرابر سعي در کاهش 
متعـدد محروميـت زدايـي و گسـترش     هاي  اجراي برنامه

گـام  . دارنـد  يافتگيـ  توسـعه مثبـت  هاي  همه جانبه جنبه
کارآمد و منطبق هاي  زمينه؛ تدوين برنامه نيدر است نخ

دستيابي به هدف برتـر عـدالت اجتمـاعي و     ها، بر واقعيت
سـعي بـر   پـژوهش   در اين. شناسايي شرايط موجود است

نواحي روسـتايي اسـتان    يافتگي توسعهآن ست که سطح 
 ‐آموزشـي ( يها شاخصکردستان به لحاظ برخورداري از 

بهداشتي ، اداري ‐سياسي، ارتباطات زيربنايي و، فرهنگي
بــراي ؛ و مشــخص شــوند) بازرگــاني و خــدمات، درمــاني
در بـراي مثـال   ( انريز برنامه تيو هدابعدي هاي  استفاده

ناحيـه  ) استانهاي  در بخش گذاري سرمايهاولويت  نييتع
به منظور شناسايي وضع موجـود  . بسيار مفيد خواهد بود

در نظر گرفته شد  خشهر بمرتبط با توسعه  ييها شاخص
بـا اسـتفاده از    هـا  شاخصبه وسيله اين ها  و سپس بخش

. گردند مي رتبه بندياي  و تحليل خوشه Z-Scoreروش 
تواند هشـدارهاي الزم   مي اين رتبه بندي ابزاري است که

را در جهت گيري تخصيص منـابع مـالي و انسـاني ارائـه     
  . دهد

 
  پژوهشاهميت و ضرورت 
، بارز کشورهاي در حال توسعه هاي يکي از نشانه

است براي اي  نبود عدالت فضايي به معناي تعادل ناحيه
و  ها و قطبعمده شهري  »مراکز«مثال در ايران هرچه از 

 ها دشتواقع در  عمدتاً ‐محورهاي رشد صنعتي 
) نواحي مرزي( حاصلخيز به سوي پيرامونهاي  پايه وکوه

کاسته وبر  يافتگي توسعهاز درجه  عموماًْ ميرو يمپيش 
، ۱۳۸۴ ضياء توانا( شود مي افزوده يماندگ عقبميزان 

با توجه به ، در کشورهاي جهان سوم از جمله ايران) ۱۱
 يها يژگيوشناخت ، ضرورت توسعه يکپارچه و متوازن

اساس  ريزي برنامهدر هر ، نواحي مختلف و نابرابري آنها
ايي از زيرا در اين کشورها هدف نه. شود مي کار محسوب

توزيع مطلوب جمعيت و امکانات اي  تحليل سيستم ناحيه
به عبارت ديگر تحليل . استاي  در سطح ناحيه

 يها تيفعالبايد کارايي و بازدهي اي  ناحيههاي  سيستم
اقتصادي را در همه زوايا به همراه عدالت اجتماعي در 
توزيع امکانات افزايش داده و به صورت محرک 

سازمان ( ي و اجتماعي عمل کنداقتصاد يها تيفعال
   .)۳ ،۱۳۸۲ ريزي برنامهمديريت و 
 يها تيفعالبه عنوان شالوده و پايه  ريزي برنامه

که روزي به اي  آينده، مديران همواره به آينده نگاه دارد

، متالطمهاي  در محيط. گذشته تبديل خواهد شد
که هر روز پيچيدگي آن روبه ، پيچيده و پوياي کنوني

ان ريز برنامهتنها در سايه اطالعات است که ، استفزوني 
توانند عدم اطمينان محيطي را به اطمينان  مي و مديران

بررسي عملکرد گذشته و شناسايي نقاط . تبديل کنند
آينده از هاي  قوت و ضعف آن با هدف طراحي برنامه

جمله مواردي است که در صورت توجه به آن از سوي 
تواند موجبات اثر بخشي  مي ،ان و مديرانريز برنامه
 ).۱۴۹ ،۱۳۸۳ رضواني( را فراهم سازد ها تيفعال

در  گذاري سرمايهو  گيري تصميماي  ناحيه ريزي برنامه
، در راستاي توسعه اقتصادي، در سطح ناحيهها  پروژه

بديهي  کشور استاجتماعي و کالبدي نواحي مختلف 
، ن انسانپرداختن به رابطه بياي  ناحيه ريزي برنامهاست 

پس اگر هدف  .)۳۳ ،۱۳۷۸ زياري( محيط و فعاليت است
ان مطلوبيت بخشيدن به شرايط اجتماعي و ريز برنامه

اقتصادي اعم از مناطق توسعه يافته و نيافته باشد الزم 
است مطالعات بيشتري درباره ويژگي نواحي و 

 ريزي برنامه در واقع. آنها صورت گيردهاي  نابرابري
است که مطالعه اي  ناحيه يها ينابرابرود مولاي  ناحيه

به اين ، گذارد مي تاريخ سنجي آن نيز بر اين امر صحه
مختلف اقتصادي و هاي  ترتيب ضرورت اجراي برنامه
 به شدت احساسهايي  اجتماعي در چنين استان

که چند دليل  .)۵۰ ،۱۳۸۴ تقوايي و رمضاني( گردد مي
  :توان بر اين امر ذکر نمود مي عمده
تفاوت و ناهمساني در ميزان برخورداري از امکانات و  )۱

      ؛خدمات در سطح استان
، فقدان يک ارتباط معقول و منطقي بين جمعيت) ۲

  ؛استانهاي  فعاليت و مکان در بخش
و  ها تيقابلصورت گرفته مطابق با  يها گذاري سرمايه )۳

نبوده و نتوانسته ها  هاي محيطي بخش اييتوان
  . استان را فراهم آورندهاي  بخشاي  موجبات توسعه

  
  پژوهش  اهداف

. هدف هميشه اولين عامل بوده است، ريزي برنامهدر 
هدف ممکن است يکسان کردن ، اي ناحيه ريزي برنامهدر 

از ايـن لحـاظ و بـراي    . نواحي باشـد  يافتگي توسعهدرجه 
توان بـراي   مي به منظور يکسان کردن نواحي ريزي برنامه

مقـدار را بـه عنـوان     نيتـر  بـزرگ ، هر ناحيه هر متغير در
 يو اســتعالجآســايش ( مقــدار مطلــوب در نظــر گرفــت

در هــا  اهــدافي کــه دولــت ٤جــک هــاروي .)۱۵۶ ،۱۳۸۲
 بايـد دنبـال کننـد بـه شـرح ذيـل      اي  ناحيـه  ريزي برنامه
  :داند مي
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 ؛کاهش نسبي بيکاري فزاينده در نواحي خاص )۱
 )۳ ؛محيط زيست ايجاد تعادل بهينه ميان جمعيت و )۲

از  )۴ ؛اي ناحيه ‐ فرهنگي هاي  و هويتها  حفظ اصالت
بين بردن تورم در نواحي در حال توسعه به وسيله 

   .) Harvy,1996: 313( کاستن ميزان تقاضا
  : عبارتند ازپژوهش  و اما اهداف اين

هاي  بخش يافتگي توسعهسطح  گيري اندازهو تعيين  )۱
  ؛استان

براي ها  در بخش گذاري مايهسرتعيين اولويت  )۲
   ؛انريز برنامه

ارائه راهکارهاي مناسب جهت برطرف نمودن  )۳
  .محروم استانهاي  کمبودها در بخش

  
  پژوهشمحدوده 

ران و در مجـاورت  يـ استان کردستان در غرب ا
درجـه   ۳۶قه تا يدق ۴۴و درجه  ۳۴ن يخاک عراق ب

قـه  يدق ۳۱درجه و  ۴۵و  يقه عرض شماليدق ۳۰و 
 النهـار  نصفاز  يقه طول شرقيدق ۱۶درجه و  ۴۸تا 
 ييايـ از نظـر جغراف . چ گسـترده شـده اسـت   ينويگر

، يه کوهســـتانيـــاســـتان کردســـتان از ســـه ناح
 درصـد  ۷۰ل شـده اسـت   يتشک و دشتاي  هيکوهپا

 ۵/۱۲بـه   کيو نزد ها و تپه ها کوهمساحت استان را 
 يهـا  و تـراس  هـا  فـالت ز شـامل  ين يدرصد از اراض

 ۸۲/۵ بـه ک يـ باشند کـه در مجمـوع نزد   مي يفوقان
  شوند مي درصد مساحت کل استان را شامل

 ۲۸۲۰۳بـالغ بـر    يبا مساحت، استان کردستان
درصـد وسـعت کـل کشـور را      ۷/۱و لومتر مربع يک

ن اسـتان از شــمال بـا اســتان   يـ گــردد ا مـي  شـامل 
از ، از جنوب بـه اسـتان کرمانشـاه   ، يجان غربيآذربا

غـرب بـا    و از و زنجـان همـدان   يها استانشرق به 
لـومتر  يک ۳۰۰بـه طـول    يمـرز  يکشور عـراق دارا 

  . است
گرم  يهواهاي  هواي استان متأثر از توده آب و
موجـب  هـا   ن تودهياست که ااي  ترانهيمد و مرطوب
بـاران در  . زش بـرف يـ موقت در بهـار ر  يها يبارندگ

در  يزان بارنــدگيــن ميشــتريشــوند ب مــي زمســتان
و  متـر  يلـ يم ۸۰۰بـا   و بانـه وان يـ مر يها شهرستان

. باشـد  مي متر يليم ۴۵۰اران با يآن در کام نيکمتر
ــ  ــر تقس ــورياز نظ ــتان دارا يمات کش ــه يکردس  ن
ــتان و دهســتان  ۸۳، بخــش ۲۶، شــهر ۲۳، شهرس

ــاد ۱۷۵۳ ــکنه يدارا يآب ــي س ــ م ــاي . (دباش تارنم
ميليـون   ۱/۲استان کردستان بـا حـدود    )پديا ويكي

درصـد اراضـي    ۶/۶ حـدود ، هکتار اراضي کشاورزي
 يهــا اســتانپــس از ؛ و شــود مــي کشــور را شــامل

بيشـترين سـهم را بـه    ، خراسان و آذربايجان شرقي
متوسط مسـاحت اراضـي   . خود اختصاص داده است
 ۱۳/۵بهره بردار داراي زمين  کشاورزي يک خانواده

هکتار است کـه از ايـن نظـر رتبـه اول را در ميـان      
درصد اراضي زيـر   ۸۵حدود . کشور دارد يها استان

کشت ديم است کـه بـا بهـره بـرداري از منـابع آب      
توان سطح توليدات اسـتان را بـه    ، ميسرشار استان

ذخاير قابل توجهي . ميزان قابل توجهي افزايش داد
 ي زمـره در استان کردستان وجود دارد که آن را در 

از کانسـارهاي غيـر فلـزي در     برخـوردار پنج استان 
مهم استان عبارتند هاي  کاني. کشور قرار داده است

) ميليون تن ذخيـره  ۸۰تا  ۵۰ ( سنگ آهن قروه: از
 ۳ميليـون تـن ذخيـره قطعـي و      ۱ ( باريت مريوان

مرمـر و   )نت ۶۰ ( طالي قروه )يميليون تن احتمال
ذخيـره قطعـي   ( کامياران و بيجار، مرمريت در قروه

، گرانيت، فلداسپات، منگنز ،)ميليون تن ۷۶بيش از 
سـنگ آهـک   ، ساختماني و تزئينـي  يها سنگاع انو
هاي  استان کردستان به لحاظ دارا بودن پتانسيل ...و
توانـد در   مـي  از جملـه آب و خـاک و معـادن    يعال

ن يـ ا. زمينه توليدات صـنعتي رشـد و توسـعه يابـد    
اسـت و   استان داراي ذخاير قابل توجه مواد معـدن 

ــنگ ــاي  س ــگ  ه ــراوان در رن ــوع ف ــا تن ــي ب ، تزئين
در حـال  . باشـد  مي ماده معدني منطقه نيتر صشاخ

 ۴/۸با بـيش از  معدن فعال ۱۳۸حاضر استان داراي 
 ۱۳۵۰ميليون تن استخراج ساليانه و اشتغال زايـي  

  ) www.afarineshdaily.ir( .باشد مي نفر
  
  مورد مطالعه  يها شاخص

 يهــا مکــانت ياز وضــع تــر قيــو دقشــناخت بهتــر 
ف در ســطوح متفــاوت مختلــهــاي  نــهيدر زم ييايــجغراف

منوط به در دسترس داشتن اطالعـات کامـل و پـردازش    
، ن مهـم يـ ل به اين يمورد نظر است برا يها مکانشده از 

، ياجتمـاع ، ياقتصـاد  يبـ يترک يها شاخص يک سرياز 
ن يـ ا شود يماستفاده  رهيو غ يبهداشت، يآموزش، يفرهنگ
، رفـاه ، شياز آسـا  يسطح توانند يم يبيترک يها شاخص
 يارهايمع بر اساسرا  ييايجغراف يها مکان و توسعه رشد

  ) ۲۱۰، ۱۳۸۵ نيا حکمت( انتخاب شده نشان دهند
نشـانگرهايي هسـتند کـه فرآينـد جمـع       ها، شاخص

ي و تجزيــه تحليــل اطالعــات و نتيجــه بنــد طبقــه، آوري
را  هـا  تيـ فعالگيري را منطقـي و بـه طـور کلـي جهـت      
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را بـراي  مشخص و از حيث مفهومي چـارچوب مناسـبي   
 هـا  تيـ فعالو ارزشيابي  ريزي برنامههدف گذاري تدوين و 

، به عنـوان نماگرهـا   ها شاخصدر واقع . دهند مي به دست
ترجمان اهداف کالن و کيفي هستند که جهـت گيـري و   

در دقت . کنند مي تر قيدقسمت گيري به سوي اهداف را 
شـود و   مي گيري از يک سو باعث عدم اتالف منابع جهت
مـورد نظـر را    يهـا  استيسي ديگر تحقق اهداف و از سو
   .)۱۵۴ ،۱۳۸۳ رضواني( سازد مي ممکن

هــر شاخصــي وقتــي ســودمند اســت کــه بــر پايــه  
اطالعاتي سـاخته شـده باشـد کـه بـه تـوان آن را بـراي        

ــاوت  ــايي متف ــاگون جغرافي ــاطق گون ــورد ، مقايســه من م
، بايـد بتـوان  هـا   از طريق اين شـاخص . استفاده قرار گيرد

 بـه دسـت آورد   يافتگيـ  توسعهيري مناسب از توزيع تصو
مـورد مطالعـه   هاي  شاخص  .)۱۹ ،۱۳۸۵ ،امين بيدخت(

  .ارائه شده است ۱در جدول پژوهش  در اين
  
   ها افتهيو بحث 

انواع  يافتگي توسعهسطح  نييو تعدر زمينه سنجش 
هـاي كمـي وجـود دارد كـه      ها و تكنيك متنوعي از روش

و وثـوق اطالعـات در دسـترس و     بسته به ميـزان اعتبـار  
و ان محلـي، بـراي سـازمان دهـي     ريـز  برنامـه  يها مهارت
از جملـه  . گيرنـد  اطالعات مورد استفاده قرار مـي  يابيارز

تحليل تاكسونومي، تحليل عاملي،  توان به مي ها روشاين 
تحليل خوشه اي، تحليل شـبكه اجتمـاعي، مـدل امتيـاز     

و  مـدل مـوريس   تحليل سلسله مراتبـي،  استاندارد شده، 
 .)۵۳: ۱۳۶۹بـدري،  (هاي عصبي اشـاره كـرد    شبكه مدل

هاي صـورت گرفتـه در    اين در حالي است كه با پيشرفت

 ليو تحل سازي مدل و امکانسيستم اطالعات جغرافيايي 
فرجـي  (اطالعات به صورت فضايي به وجود آمـده اسـت   

از  کيـ هر كه البته بديهي است  .)۱۲۵: ۱۳۸۴سبكسار، 
 تئـوريكي هـاي   هـا و زمينـه   ها مبتنـي بـر رهيافـت    روش

هاي مختلفي را ارايه  يبند طبقهمتفاوتي بوده و در نتيجه 
مشـترك در   و مطلـب با اين همه يك موضـوع  . كنند مي

تفاوت اسـت   و آنصراحت دارد  ها بندي طبقهتمامي اين 
تشكيل دهنده يـك منطقـه    و عناصربين اجزا  معموالًكه 
  ) ,Copus & Crbtree 1999,42( وستايي وجود داردر

  
 )مدل امتياز استاندارد شده( تحليل اوليه

به منظور مشخص کردن ميزان محروميت 
بندي  و رتبهاي  يا تعيين نابرابرهاي منطقه يافتگي توسعه

تکنيک استفاده  نياز اتوان  مناطق در پهنه سرزمين مي
  :روش استفاده به شرح زير است. کرد
 همان ايجداول مربوط به ميزان سنج نهادي : رحله اولم

  دهيم  مي ليرا تشکاسکالوگرام گاتمن 
 اعداد مربوط به جدول مرحله اول را: مرحله دوم
زير  از فرمولبراي استاندارد کردن  كنيم استاندارد مي
  .مکني استفاده مي

][
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ijSS =شاخص ندارد شده امتياز استاi در منطقه j                                                            

ijX = شاخص مقدارi در منطقهj    

iX
−

   iميانگين شاخص = 

i∂ = انحراف معيار شاخصi  

  

  طالعه جهت دستيابي به سطح توسعه نواحي روستايي استان كردستانمورد م يها شاخص :۱جدول 

) ناخالص( يبارتکفل شغل يکارينرخ ب  تعداد روستانسبت شعب بانك به   نسبت شركت تعاوني روستايي به تعداد روستا

  و خدمات ياقتصادهاي  شاخص

يسواد يبنرخ 
نسبت مدرسه راهنمايي 

 تعداد روستابه 
نسبت دبيرستان و

رستان به تعداد روستاهن
نسبت كتابخانه و كانون پرورش
 فكري كودكان به تعداد روستا

 ورزشي ساتيتأسنسبت 
 به تعداد روستا

  يو ورزشيفرهنگ،يآموزشهايشاخص
نسبت مراكز بهداشتي درماني 

 تعداد روستابه 
نسبت پزشك به تعداد روستا

تهيکم(نسبت جمعيت تحت پوشش
 كل جمعيت به) يستيبهز، امداد

از مند بهرهنسبت روستاهاي 
 آب آشاميدني سالم

 يدرمان‐يبهداشتهايشاخص
از گاز به  مند بهرهنسبت روستاهاي 

 تعداد روستا
 ) km( فاصله مركز بخش از مركز شهرستان

از دفتر مند بهرهنسبت روستاهاي 
 پستي به تعداد روستا

 يو ارتباطييربنايزهايشاخص

 چگالي جمعيت واحد مسكوني درخانوار تراكم 
   يکالبد ‐ييفضاهاي  شاخص
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آنها را بـه  ، بعد از استاندارد شدن اعداد: مرحله سوم
جاي اعداد اوليـه جـايگزين کـرده و سـپس ماننـد روش      

 تجزيـه تحليـل الزم را انجـام   ، ميزان سنج نهادي گـاتمن 
يعني جمع اعداد استاندارد شده را در هر سطر . دهيم مي

 جمـع اعـداد  ، به جاي جمـع مؤسسـات   کرده ومحاسبه 
استاندارد شده را نوشته و سپس از آنها انحـراف معيـار و   

ميـانگين و انحـراف    بر اساسگيريم و سپس  مي ميانگين
كمتر توسـعه  ، به سه دسته توسعه يافته راها  بخش، معيار

  . کنيم مي يافته و محروم تقسيم
  

  )اي تحليل خوشه( تحليل ثانويه
آن، ماهيتــاً يــک  و ســنجشتوســعه  کــه ييآنجــااز 

 يهـا  روشپديده چند متغيره است بنـابراين اسـتفاده از   
ناحيـه بنـدي ضـروري بشـمار      يتـر بـرا   تر و کامـل  جامع

آمـاري چنـد متغيـره از     يها روشدليل  نيبه همرود  مي
و ي بنـد  طبقـه اي کاربرد وسـيعي در   جمله تحليل خوشه

ديگـر،   يعبـارت  بـه بندي توسعه پيدا کـرده اسـت    هيناح
اي روشي براي سطح بندي مناطق، شهرها،  تحليل خوشه
اسـت بـه طـوري کـه در ايـن سـطح بنـدي،        ...روستاها و

واقع در يک سطح شباهت زيادي بـا همـديگر    يها مکان
سـطوح ديگـر    يها مکانداشته، اما تفاوت قابل توجهي با 

  .دارد
روش بــه  نيــدر اهمگــن  يهـا  مکــانسـطح بنــدي  

تعيــين ضــريب . گيــرد لفــي صــورت مـي هــاي مخت شـيوه 
فاصله، به ويژه فاصـله اقليدسـي    گيري و اندازههمبستگي 

باشـد   همگـن مـي   يها مکانتغيير  يها روش نيتر از مهم
  .)۲۳۶: ۱۳۸۵، يو موسو نيا حکمت(

  
  

  )  z( با استفاده ازها  از بخش کيهر در ها  رتبه بندي بخش: ۲جدول 
  محروم  يافتهكمتر توسعه توسعه يافته  ها بخش

فرهنگي و ، آموزشي
  ورزشي

مرکزي ، مرکزي سنندج
مرکزي ، مرکزي بانه، قروه
، واندرهيمرکزي د، وانيمر

  مرکزي سقز

، سارال، مرکزي سروآباد
، سريش آباد، اورامان

  ارانيمرکزي کام

، کراني، کالترزان، ئيالق قروه
، جاريمرکزي ب، کرفتو، چهاردولي
، چنگ الماس، ننور، موچش
، آلوت، زيويه، وانيومرسرشي

  نمه شير، سرشيوسقز، خاووميرآباد

  زير بنايي و ارتباطات
، نمه شير، اورامان

  ننور، سرشيوسقز

، آلوت، مرکزي سقز
، ئيالق قروه، مرکزي بانه
، موچش، کراني

  وانيسرشيومر

مرکزي ، زيويه، خاووميرآباد،کالترزان
، مرکزي قروه، مرکزي سروآباد، سنندج

، ارانيمرکزي کام، ارالس، چنگ الماس
مرکزي ، کرفتو، وانيمرکزي مر

، جاريمرکزي ب، سريش آباد، واندرهيد
  چهاردولي

  بهداشتي و درماني

،مرکزي سروآباد
مرکزي ، خاووميرآباد

مرکزي ، اورامان، سنندج
مرکزي ، مرکزي قروه، سقز
، موچش، کالترزان، بانه

  وانيمرکزي مر

مرکزي ، سريش آباد
، وليچهارد، ارانيکام
نمه ، ئيالق قروه، کرفتو

  شير

، جاريمرکزي ب، کراني، واندرهيمرکزي د
، ننور، سارال، زيويه، چنگ الماس
  آلوت، سرشيوسقز، وانيسرشيومر

  و خدمات ياقتصاد

،مرکزي سروآباد،اورامان
مرکزي ، کالترزان، سارال
، واندرهيمرکزي د، سنندج

  وانيمرکزي مر

، مرکزي قروه، چهاردولي
، موچش، ارانياممرکزي ک

  زيويه، مرکزي سقز

، ئيالق قروه، خاووميرآباد، سريش آباد
، کرفتو، ننور، نمه شير، جاريمرکزي ب
، چنگ الماس، سرشيوسقز، مرکزي بانه
  آلوت، وانيسرشيومر، کراني

  يکالبد ‐ ييفضا
، مرکزي سنندج، مرکزي بانه

، مرکزي سقز، مرکزي قروه
  وانيمرکزي مر

، ارانيمرکزي کام
مرکزي ، ردوليچها
  ئيالق قروه، واندرهيد

، موچش، جاريمرکزي ب، سريش آباد
چنگ ، آلوت، خاووميرآباد، کراني
، کالترزان، نمه شير، کرفتو، الماس

مرکزي ، زيويه، ننور، وانيسرشيومر
  سرشيوسقز، اورامان، سارال، سروآباد

  مطالعات پژوهش: مأخذ
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  ...ن ي نواحي روستايي استان كردستاافتگي توسعهسطوح  ليو تحلسنجش  

۴۹ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

  
  هاي استان کردستان در قالب بخشنمودار درختي نواحي روستايي همگن : ۱شكل 

  
مشاهدات بر  يگروه بند، يدر روش خوشه بند

ن فاصله ييتع يرند برايگ مي ن آنها انجامياساس فاصله ب
 يارهايمع بر اساسگر يفاصله آنها از همد، ن دو عضويب

شود  مي محاسبه »يدسيهندسه اقل«ق يطر نظر از مورد
فاصله  اندازه بهتمام مشاهدات را ، يند خوشه بنديفرا

در تعداد ) ۸۱: ۱۳۸۱، يجانيعل( کند يم يآنها گروه بند
ن فاصله ييتع يارهايو معاي  ل خوشهيتحل يها روش

 است اديز  spss در نرم افزار مشابهت وعدم مشابهت
ز براي يمتفاوتي ن يها روش) ۲۷: ۱۳۸۸، يمحمد(

اي  تراکمي در روش تحليل خوشههاي  تشکيل خوشه
پيوند تکي ) الف: عبارتند ازوجود دارد که سلسله مراتبي 

روش ) روش وارد چ) پيوند کامل ح) پيوند متوسط ج) ب
از نظر نحوه محاسبه فاصله بين  ها روشاين  .مرکز ثقل

 ها روشانتخاب هرکدام از اين . متفاوتند از همها  خوشه
 دارد ريزي برنامهآماري و هدف  يها دادهبستگي به 

 يها يبا بررس. )۲۳۷: ۱۳۸۵، و موسوي نيا حکمت(
ن يتر مناسب ديبا، متفاوت يها روش سهيو مقامتعدد 
ز پس از ين مطالعه نيانتخاب شود در ا اريو معروش 
موجود در اي  ل خوشهيتحل يها روشاز  يتعداد يبررس

 يدسيفاصله اقل اريو مع Wardروش ، Spssنرم افزار 
 اه روشر يبهتر از سا ييانجام مطالعات فضا يبرا

ک دندو گرام حاصل يشماره  و شکلص داده شد يتشخ
ن شکل حداقل يا بر اساس دهد يمرا نشان  از روش وارد
جدول شماره در استان  يافتگي توسعهه يچهار ناح

  . ص استيکردستان قابل تشخ
 

  
  ها بخشخوشه : ۴جدول شماره 

  خوشه
 خوشه

  )افتهيسطح توسعه ( ۱
 ۲خوشه

)افتهي نسبتاً توسعهسطح (
  ۳خوشه 

  )افتهي کمتر توسعهسطح (
  ۴خوشه 

  )سطح محروم( 

 ها بخش

،سقزيمرکز،بانه يمرکز
 يمرکز، وانيمر يمرکز
، واندرهيد يمرکز، ارانيکام
  سنندج يمرکز، قروه يمرکز

وخاو،سارال،اورامان
، سروآباد يمرکز، رآباديم

.کالترزان، موچش، کرفتو

 يمرکز، يچاردول،القيئ
، يکران، بادش آيسر، جاريب

 چنگ الماس

، وانيو مريسرش، آلوت
، رينمه ش، ننور، هيويز

 و سقزيسرش

  نگارندگانمحاسبات : منبع
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  آبادي و طاهر پريزاديعلي زنگي  
  

۵۰ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  
   نواحي روستايي استان کردستان يافتگي توسعهنقشه : ۲شکل 

  
 توان يمک يشکل شماره هاي  افتهي بر اساس

 يمرکز، سقز يمرکز، بانه يمرکزهاي  بخش ؛افت کهيدر
، قروه يمرکز، واندرهيد يمرکز، ارانيکام يزمرک، وانيمر

هاي  بخش ،)توسعه يافته( سنندج در يک سطح يمرکز
، کرفتو، سروآباد يمرکز، رآباديو مخاو ، سارال، اورامان
 ،)يافته نسبتاً توسعه( در يک سطح، کالترزان، موچش
، آباد شيسر، جاريب يمرکز، يچاردول، القيئهاي  بخش
و ) كمتر توسعه يافته( ک سطحچنگ الماس در ي، يکران

ر در ينمه ش، ننور، هيويز، وانيو مريسرش، آلوت يها بخش
لزوم تهيه و  ها تفاوتاين ؛ لذا سطح محروم قرار دارند

هدفمند را براي توسعه  يها و طرحها  اجراي برنامه
  . کند مي ايجابها  يکپارچه و متوازن بخش

  
  نتيجه گيري 

ک ير نظر کرد که اظها يگرچه ممکن است به سادگ
افته تر ياز هر لحاظ توسعه  ها بخشگر يبخش نسبت به د

 يکم يريگ اندازه يولتر است  ا عقب ماندهي
که توسعه  ييآنجاست از ين يا کار ساده، يافتگي توسعه
 يافتگي توسعهاست سنجش اي  ابعاد چندگانه يدارا

 يحداکثر يو بررسشود  نمي ک بعد از توسعهيمحدود به 
 گذارد يم صحه ها بخش ياصول يتوسعه بر رتبه بندابعاد 
، توسعه تغيير بنيادي در متغيرهاي اقتصادي اصوالً

شود و تحقق  مي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه محسوب

. مستلزم ايجاد هماهنگي بين ابعاد گوناگون آن است، آن
اجتماعي و ، توسعه اقتصادي پايدار بدون توسعه فرهنگي

اجتماعي و ، نيست و توسعه فرهنگيسياسي امکان پذير 
سياسي نيز بدون نگرش منطقي و علمي به مسأله توسعه 

از طرف . راه به جايي نخواهد برد، اقتصادي در بلند مدت
ملي و بخشي با واقعيات  يها هدفبراي هماهنگي ، ديگر
توسعه  يها استيسالزم است که در چارچوب ، اي ناحيه

اي  و ناحيهاي  منطقه توسعه يها استيس، کالن و بخشي
 يها استيسگيرند تا به توان  مي نيز مورد توجه قرار

اجتماعي و فرهنگي  ،اقتصادي يها تيقابلکالن را با 
جامعيت و ، يکي از ارکان توسعه. ناحيه سازگار کرد

اقتصادي و  يها تعادليکپارچه بودن آن در رفع عدم 
  اجتماعي درون مناطق است

و فضايي جايگاه اي  منطقه يريز برنامهدر مطالعات 
. برخوردار استاي  جمعيتي از اهميت ويژههاي  بحث

راجع به توسعه پايدار که از سه بعد  يها بحثامروزه در 
بهره برداري از منابع و محيط زيست تشکيل شده ، انسان
، متناسب با امکانات محيطي، جمعيت و توزيع آن، است

جستجوي  انير جردبرخوردار است و اي  از جايگاه ويژه
انسان به عنوان محور حرکت ، تعادل بين سه عامل فوق

به سوي توسعه پايدار و ايجاد تعادل نقش اصلي را ايفا 
در واقع . بخشد مي نموده و جريان توسعه پايدار را تداوم

با توجه به ها  اختصاص بهينه امکانات ما بين بخش
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  ...ن ي نواحي روستايي استان كردستاافتگي توسعهسطوح  ليو تحلسنجش  

۵۱ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

ه سمت جمعيت و استعدادهاي آنها نه تنها از مهاجرت ب
بلکه موجب تعادل  خواهد کردشهرهاي بزرگ جلوگيري 
  . در سطح استان خواهد شد

 ييها ينابرابرو  ها تفاوتگيريم كه  مي در كل نتيجه 
به ، نواحي روستايي وجود دارد يافتگي توسعه در سطح

، بانه يمرکزهاي  طوري که نواحي روستايي بخش
 يمرکز ،ارانيکام يمرکز، وانيمر يمرکز، سقز يمرکز
 سنندج در يک سطح يمرکز، قروه يمرکز، واندرهيد
، اورامان يها در بخشروستاهاي واقع  ،)توسعه يافته(

، موچش، کرفتو، سروآباد يمرکز، رآباديخاووم، سارال
هاي  بخش ،)يافته نسبتاً توسعه( در يک سطح، کالترزان

، يکران، ش آباديسر، جاريب يمرکز، يچاردول، القيئ
و ) كمتر توسعه يافته( ر يک سطحچنگ الماس د

ر در ينمه ش، ننور، هيويز، وانيو مريسرش، آلوت يها بخش
  سطح محروم قرار دارند

  
  پيشنهادات

به منظور فراهم سازي زمينه کلي توسعه استان  •
منابع متعدد طبيعي و  از وجودضرورت دارد تا 

استان بهره برداري بهينه  همه جايانساني در 
  . گردد

و ودن الگوي فعلي توزيع امکانات متعادل نم •
سازي کليه ساکنان  مند بهرهبه منظور ، خدمات

براي رسيدن به ، استان از اين امکانات و خدمات
بي رويه  از مهاجرت يريو جلوگعدالت اجتماعي 

افراد از نواحي اطراف و شهرهاي کوچک به مركز 
راهکار ، استان و شهرهاي بزرگ اطراف استان

و يستي مدنظر مسئولين مهمي است که با
  ان استان قرار گيردريز برنامه

و  ريزي برنامه، گذاري سرمايهمبادرت دولت به  •
اقدامات اساسي در جهت ارتقاي استان در ابعاد 

و فرهنگي ضروري  اجتماعي، مختلف اقتصادي
  . است

گردد جهت رفع عدم  مي در پايان پيشنهاد •
ي ها با بخش گذاري سرمايهاولويت ، ها تعادل
نمه ، ننور، هيويز، وانيو مريسرش، آلوت( محروم

اين نکته دقت شود توسعه به  و به. باشد) ريش
پخش معناي واقعي درگرو پرداختن به مسأله 

امکانات و جمعيت است و در اين ميان  كردن
قادر به دستيابي به اهداف مورد نظر هايي  برنامه

نقطه آغاز آنها پرداختن به رشد و  هستند که
  . عه نواحي محروم باشدتوس

  و مآخذ منابع
 يها و روشاصول  .۱۳۷۹ .حسين، آسايش )۱

   .پيام نور :تهران. چاپ چهارم .اي ناحيه ريزي برنامه
 .۱۳۸۲ .استعالجيعليرضا  و  حسين، آسايش )۲

، ها روش(اي  ناحيه ريزي برنامه يها و روشاصول 
انتشارات  :شهر ري. چاپ اول .)نو فنو ها مدل

  .د اسالمي واحد شهر ريدانشگاه آزا
ــا )۳ ــطفي، ازکي ــه .۱۳۸۱ .مص ــه  اي  مقدم ــر جامع ب

 .انتشارات اطالعات: تهران. شناسي روستايي
سنجش  .۱۳۸۵ .اکبر علي، امين بيدخت )۴

مجله  .استان سمنان يها شهرستان يافتگي توسعه
  .آموزش رشد جغرافيا

مراكز توسعه  يابي مکان .۱۳۶۹ .يعل ديس، بدري )۵
بخش جعفرآباد گازران  :دينمونه مور، روستايي

ي كارشناسي ارشد رشته جغرافياي  نامه پايان. قم
  .دانشگاه تربيت مدرس. انساني

تحليلي  .۱۳۸۴ .رمضانيعليرضا ، مسعود، تقوايي )۶
در توسعه  يها شاخصتحوالت  بر روند
مجله  .استان چهارمحال بختياري يها شهرستان

، ۱ شماره، ويژه جغرافيا، پژوهشي دانشگاه اصفهان
  .جلد هجدهم

 ريزي برنامه .۱۳۸۰ .کريم، زاده دلير حسين )۷
   .سمت : تهران. اي ناحيه

 .۱۳۸۵ .موسويمير نجف ، حسن، نيا حکمت )۸
 ريزي برنامهبا تأکيد بر  ايدر جغرافکاربرد مدل 

  .انتشارات علم نوين :تهران. اي ناحيهو  يشهر
بررسي و تعيين درجه  .۱۳۸۱ .سعيد، خوب آيند )۹

فصلنامه  .استان ايالم يها شهرستان يافتگي توسعه
انتشارات دانشگاه آزاد  :اهر. فضاي جغرافيايي

  .۷شماره ، اسالمي اهر
 يابي مکان. ۱۳۸۴ .حسنعلي، بار سبکفرجي  )۱۰

از روش  با استفادهواحدهاي خدمات بازرگاني 
 :مطالعه موردي) AHP( مراتبي سلسلهتحليل 

 يها پژوهش .بخش طرقبه شهرستان مشهد
  .۱۳۸۴بهار ، ۵۱شماره ، ياييجغراف

هـا   پردازش و تحليل داده .۱۳۸۵ .خليل، کالنتري )۱۱
 ]:بــي جــا. [اقتصــادي –در تحقيقــات اجتمــاعي 

  .شريف
استان آذربايجان  ريزي برنامهسازمان مديريت و  )۱۲

استان از  يها شهرستانرتبه بندي  .۱۳۸۲ .شرقي
  .انتشارات سازمان مديريت :تهران. نظر توسعه
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۵۲ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

 .۱۳۸۲ .صحنهبهمن  و درضامحم، رضواني )۱۳
نواحي روستايي  يافتگي توسعهسنجش سطوح 

فصلنامه روستا و  . و بندر ترکمن قال آقدهستان 
   .توسعه

سنجش و تحليل  .۱۳۸۳ .محمدرضا، رضواني )۱۴
نواحي روستايي در  يافتگي توسعهسطوح 

مجله جغرافيا و توسعه  .شهرستان سنندج
  .سوم  شماره، مشهددانشگاه فردوسي  اي ناحيه

اصول و مباني  .۱۳۷۸ .هللا کرامت، زياري )۱۵
   .دانشگاه يزد :يزد، اي منطقه ريزي برنامه
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