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 چکیده
 اساس بر هافعالیت و امکانات ها،سکونتگاه توزیع برای مناسب الگویی به دستیابی روستایی نواحی توسعه هایبرنامه اصلی هدف       

روش تحقیق جهت . است روستایی هایسکونتگاه نیافتگی توسعه و یافتگی بررسی توسعه حاضر تحقیق است. هدف سرزمین هایظرفیت

 سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان ارومیه است. تحقیقتحلیلی می باشد. جامعه آماری  -دستیابی به هدف فوق توصیفی

در این  و واحد آمار جهاد کشاورزی استان بدست آمده است. 1132سال اطالعات مورد نیاز تحقیق از سرشماری عمومی نفوس و مسکن

مراتبی برای ای سلسلهیق جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از مدلهای تاپسیس برای سطح بندی توسعه روستاها، مدل تحلیل خوشهتحق

تعیین خوشه های توسعه یافتگی و از مدل تحلیل رگرسیون جهت تحلیل علی توسعه یافتگی روستاها استفاده شده است. نتایج یافته ها 

درصد روستاهای بسیار توسعه یافته و توسعه یافته در محدوده کاربری اراضی زراعی آبی مخلوط زراعت  81و  81دهد که حدود نشان می

از همچنین درصد قرار گرفته است.  1درصد این روستاها در شیب صفر تا  81و  88به ترتیب حدود  از این روستاها و باغ قرار دارد که

درصد روستاها بسیار توسعه یافته و توسعه  15و  12ارتباطی بین شهری، به ترتیب  کیلومتری شهر و شبکه 5مجموع روستاهای واقع در 

درصد سطح توسعه یافتگی آنها را  1موقعیت روستاها نسبت به شهرها تنها یافته است. در نهایت مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که 

  تبیین می کند. 

 

 ارومیه.  مدل تاپسیس،توسعه روستایی، منابع اکولوژیک،  :های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

                                                           
  a.taghilo@gmail.com، 23117211831  . نویسنده مسئول:1

mailto:a.taghilo@gmail.com


....ایی تحلیل علی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی سکونتگاههای روست  

 

68 

 بیان مسأله:

فضایی حاصل از برآیند مجموعه عوامل و نیروهای چشم انداز طبیعی و  -اندازهای مکانیها و یا چشمسکونتگاه     

های روستایی نمود عینی و فضایی روابط نیروها و روندهای چشم اندازهای فرهنگی هستند. به عبارت دیگر سکونتگاه

-گیری و تحول آنها متاثر از روابط و مناسبات میان ساخت، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین شکلطبیعی

-(. تغییر و تحول روستاها، استقرار جمعیت، توسعه فعالیت118: 1183، همکاران)منشی زاده و  های جغرافیایی است

، (Thapa et al, 2008: 225)(، 178 :1173)فرید،  های اقتصادی به عوامل طبیعی همچون وجود خاک، آب

( وابسته است. زیرا بخش 32: 1187های اکولوژیک و توان محیط )سرور، مرتع، شیب و بطور کلی به خصیصه

کشاورزی عنصر اصلی ساختار اقتصادی روستاها است و توسعه آن به مثابه توسعه روستایی قلمداد می شود به شکلی 

این  داند بر( می118: 1183)هجرتی و همکاران،  «ییروستا اصلی توسعه محور را یکشاورز توسعه»که مایکل تودارو 

ساخت توسعه تکنولوژی، خدمات و بطور کلی زیر اساس تحول و توسعه روستاها نظیر جذب سرمایه، نیروی انسانی،

  ثر از نحوه توزیع منابع توسعه کشاورزی در عرصه های روستایی است.أمت

ثیر أن و سطح توسعه یافتگی آنها نیز تثر بودند در میزاهای روستایی مؤر استقرار سکونتگاهر آنچه ددر این بین ه     

 کشتبرای توسعه همه جانبه روستایی مؤلفه سطح زیر بسزایی نیز دارند. بنیامین به این نتیجه رسیده است که

(، فاصله روستاها از 157: 1181، )سعیدی (، شبکه حمل و نقل و شبکه ارتباطی177: 1132)قنبری و همکاران، 

های تولیدی محیط زیست (، ظرفیت158-3: 1181)رضوانی،  های کشاورزیمراکز شهری، توسعه فعالیت

(Schultink, 2000: 48) تعادل بخشی به سطوح توسعه در مناطق مختلف کشور کنند. نقش مهمی را ایفا می

ان و پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی را به خود مشغول داشته طی سه دهه اخیر، همواره ذهن مجریان، برنامه ریز

ای های منطقهاست. بنابراین ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و عدم تمرکز نیاز به شناسایی تفاوت

 موجود وضعیت ابتدا است الزم نواحی، توسعه سطح تفاوت شناخت (. برای118: 1132، همکاران)کرمی و  است

 کرد ریزی برنامه به اقدام ها تفاوت بردن میان از یا کاهش جهت در اساس بر این بتوان اینکه تا شود بررسی منطقه

 (.72: 1132ی و همکاران، دا)زنگی آب

م پیرامون دارای عدم تعادل و نابرابری در نظا -ن اورمیه به پیروی از قانون مرکزبخش مرکزی شهرستا       

این  روستاهایدر نابرابری توسعه تواند می عی و جغرافیایییطب و عوامل متعددی است سکونتگاهی و توسعه روستای

از نظر شیب و شکل زمین تفاوت زیادی  و شرقی های غربیبین بخشمنطقه مورد مطالعه  در. باشدبخش دخیل بوده 

 با شیب نزدیک به صفر های شرقیدارای شیب بسیار باال و در مقابل قسمتکه بخش غربی منطقه بطوریوجود دارد 

منابع اکولوژیکی محدود مورد مطالعه از تنوع توزیع از نظر  عالوه بر آناست.  داده این منطقهی را به ساخت متفاوت

حاشیه در های شرقی در قسمت شور اراضیاز  نحوه توزیع منابع اکولوژیکی این منطقه .بسیار باالیی برخوردار است

 متفاوتهای مرکزی در قسمت باغاتاضی زراعی مخلوط با روب با آبیاری نامحدود و اتا اراضی مرغ دریاچه اورمیه

روستاهای واقع در  کهاست باعث شده  منطقه مورد مطالعهاز طرف دیگر استقرار شهر اورمیه در قسمت شمالی  .است

های اقتصادی و یتجنوب منطقه فاصله زیادی نسبت به روستاهای مرکزی و شمالی به این شهر داشته و از موقع

همچنین تراکم شبکه های ارتباطی در سمت شرق و شمال منطقه  .ری داشته باشندتاجتماعی این شهر بهره کم

 در توانداین امر میکه  ناهمسان ساخته استرا دسترسی همه روستاها به شبکه های ارتباطی اصلی  ،مورد مطالعه

در روستاها را فضایی انسان، سرمایه و کاال  نابرابر و جریان شته باشدنقش بسزایی دا اقتصادی نابرابر هایایجاد فرصت

و عدم تعادلها توسعه لذا جهت کاهش نابرابری  .آوردبه همراه را روستاها نابرابر توسعه روند و در نهایت  تشدید نماید
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پژوهش حاضر سعی بر لذا  .تای اسریزیهای منطقهثر بر توسعه نابرابر روستایی گام اصلی در برنامهشناخت عوامل مؤ

و سپس علل  کندکه ابتدا سطح توسعه سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان ارومیه ارزیابی  دارداین 

 .دهدبا توجه به مشخصه های جغرافیایی مورد بررسی و تحلیل قرار را ها توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی سکونتگاه

آیا سطح توسعه ؛ کنداالت آغاز میفرایند انجام کار را با این سؤدف فوق بنابراین تحقیق در جهت رسیدن به ه

روستاهای بخش مرکزی شهرستان ارومیه بر مبنای موقعیت استقرار آنها نسبت به شهر ارومیه و شبکه ارتباطی بین 

ی در توسعه شهری متفاوت است؟ به عبارتی آیا فاصله جغرافیایی با شهر ارومیه و شبکه های ارتباطی بین شهر

کندگی منابع( عوامل طبیعی همانند شیب زمین و منابع اکولوژیک )توزیع و پرا ثیر دارد؟ آیاتگاههای روستایی تأسکون

فرض کلی تحقیق نیز بر این مبنا قرار گرفته است که تمامی عوامل هر کدام به  گذار است؟در توسعه روستاها تأثیر

توان بر اساس این های توسعه روستایی را میگذار بوده است و تفاوتثیریزانی در توسعه روستاها تأشکلی و به م

 متغیرها تبیین نمود.

 :مبانی نظری

 ها پدیده همچون تمامی روستایی هایسکونتگاه که است اصل استوار این بر روستایی جانبه همه توسعه اندیشه     

 در تغییری هرگونه و است کنش متقابل در کدیگری با آن اجزای که هستند هایینظام ،فضایی  -مکانی واحدهای و

 از جزئی اگر که کنند عمل هماهنگ باید آنچنان  آن گوناگون اجزای بنابراین شود،یم منتقل سایر اجزا به جزء یک

 .(25: 1131، )آزادی و همکاران نسازد نامطلوب کل در نظام را عملکرد شود، فعال اجزاء دیگر هماهنگی نظام بدون

-ویژگی اب برنامه هاانطباق )اقتصادی، اجتماعی و...(  رو نگرش به توسعه روستایی عالوه بر یکپارچگی محتواییاز این

 های محلی نیز از الزامات موفقیت آن به شمار می رود. 

در زمینه تحلیل و تبیین پدیده توسعه و توسعه نیافتگی نظریه های متعددی از جمله نظریه های اقتصادی رشد      

گرایی و پسا کسیست و نئومارکسیست، پسا ساختاررتوسعه، نظریه های جامعه شناختی نوسازی، نظریه های ما و

در مقیاس کالن در سطح  تاًدهای زن گرایی توسعه مطرح شده است که عممستعمره گرای، پسا توسعه گرایی نظریه

توسعه های تئوری ،تحلیل توسعه فضاییدر  (.151: 1181)رضوانی،  جهانی و ملی به تبیین توسعه می پردازند

های طبیعی ای به پتانسیلکید ویژهکه تأ دهندارائه میساختار فضایی خاصی را برای تحلیل اصول و قوانین  ایمنطقه

 به دستیابی روستایی نواحی و ایمنطقه توسعة های برنامه اصلی هدف. منطقه و موقعیت عناصر سازنده فضا دارند

 است. و فضای جغرافیایی سرزمین ظرفیتهای اساس بر هافعالیت و امکانات ها، سکونتگاه توزیع برایمناسب  الگویی

 کالبدی عناصر بین آن، در که است چنین الگویی به رسیدن اصلی موضوع نیز منطقه ای و فضایی ریزی برنامه در

 (. 122: 1187امینی نژاد و همکاران، ) باشد برقرار مناسب ارتباط و انسجام مجموعه این فعالیتهای و فضاها

 زمانی روندهای طی فضا در پویایی این است. آن پویایی و تطورپذیری انسانی های سکونتگاه هایویژگی از یکی      

 جایی جابه صورت به را خود همواره که پذیرد می صورت هایی انتقال و نقل و ها شکل تغییر تبادالت، مدد به

 –در زنجیره ارتباط شهر  .(132: 1181)نظری،  دهد می نشان سرمایه و اطالعات انرژی، کاال، جریان ،جمعیت

-روستا، باالترین پویایی توسعه روستایی در اطراف شهر است که اغلب بعنوان یک منطقه انتقالی مخلوطی از فعالیت

هایی از عملکرد و قدرت ، دارای توانمندیمرکز یا کانون هر فعالیت .(Totzer, 2008: 1) های شهری به روستاست

بیشتر باشد میزان کند به عبارتی هر چه فاصله است که قسمتی از آن به نسبت عکس فاصله در پیرامون توزیع می

گذاری این مراکز در تحوالت روستا بیشتر تر باشد میزان تأثیرچه فاصله روستاهای پیرامون کم گذاری کمتر و هرتأثیر

گذار است. زیرا هر مرکز با ی در توسعه و روابط نزدیک آنها تأثیرفاصله پیرامون به مراکز شهرآن  رب مضاف. است
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حوزه  )فاصله متوسط( و)فاصله کم( حوزه نفوذ  پیرامون خود در سه قلمرو متفاوت مراحلی از تسلط دارد حوزه جذب

سرمایه،  اساسی توسعه یعنی دسترسی به اماتنزدیکی به شهرها الز (.121: 1182ثیر )فاصله زیاد( )صرامی، تأ

سازد. شهرها فرصتهای اقتصادی نظیر اشتغال، درآمد و سرمایه گذاری برای توسعه خدمات و تکنولوژی را فراهم می

روستاهای حاشیه خود ایجاد می کند و بازگشت سرمایه و سرمایه گذاری را به روستاها امکان پذیر می سازد و موجب 

توان بصورت نسبی بر این تصور بود که روستاهای مستقر در اطراف اطراف خود می شود. لذا میتوسعه روستاهای 

شهرها از فرصت توسعه زیادتری نسبت به روستاهای دور از شهر برخوردار باشند. البته امروزه توسعه و گسترش فن 

ها کمرنگ ساخته است و دیگر نمی آوری اطالعات و ارتباطات و کمی نقش فاصله جغرافیایی را در توسعه سکونتگاه

های روستایی نزدیک شهرها وجود توان با قاطعیت از این فرض دفاع نمود. البته مسئله دیگری در توسعه سکونتگاه

دارد و آن نحوه روابط شهر با حوزه های پسکرانه روستایی خود است که گاهی رابطه انگلی میان آنها بوجود می آید 

مایه را امکان پذیر نمی سازد بلکه سرمایه های موجود در روستاهای دور و نزدیک را به سمت که نه تنها بازگشت سر

های تفریحی برای ه عنوان پارکخود می کشد و منابع اکولوژیک روستایی را که منابع اقتصادی و درآمدی آنهاست، ب

فرصت تولید را از دست آنها  سازد و عمالًنشینان از دست آنها گرفته و روستاها را تبدیل به ییالق شهرنشینان میشهر

 خارج می سازد.

ع اکولوژیک نقاط ثیر شهر بر پیرامون تنها فاصله جغرافیایی اصل مهم نیست بلکه منابالبته در نوع و میزان تأ      

 م می کنندثیرگذار است بر همین جهت بسیار از نظریه پردازان نقاطه پیرامونی را در چند دسته تقسیتأ پیرامونی نیز

؛ مناطق انتقالی روبه باال، مناطق روبه پایین، مناطق مرز منابع و مناطق .های خاصی استکه هر یک دارای ویژگی

 مخابراتی های سیستم و هاراه ویژه به ارتباطی های شبکه میان این در. (112: 1131)کالنتری،  دارای مسائل ویژه

: 1181)نظری،  دارد مذکور جریانات تبادل در توجهی قابل نقش اسکونتگاهه میان دهنده پیوند عناصر عنوان به

از این جریانات را به خود اختصاص می  معینیو فاصله جغرافیایی روستاها به شبکه های ارتباطی اصلی سهم  (132

و انسان دهند به عبارتی هر چه روستاها دور از محورهای ارتباطی اصلی باشد در جریان فضایی کاال، سرمایه، خدمات 

  آنها نیز از کاهش می یابد.طح توسعه کمتر شرکت می کنند و در نتیجه س

 :پیشینه تحقیق

( مطالعه دیگری را در زمینه برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی کشور انجام دادند. 1173رضوانی و همکاران )     

روستایی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و های اقتصادی و اجتماعی توسعه نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص

( درجه توسعه یافتگی روستاهای شهرستان 1182) همکارانرضوانی و همچنین دارای رشد بسیار کندی بوده است. 

 محیطی شرایط داشتن رغم علی روستاها این که داد آق قال و بندر ترکمن را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آن نشان

دارند و شرایط محیطی  ای مالحظه قابل تفاوتهای یافتگی توسعه سطح و میزان برخورداری لحاظ از ن،همگ تقریباً

 با توسعه حال در های دهستان دسته دو به ثیر زیادی در توسعه روستاها نداشته است. در این تحقیق دهستانهاتأ

 می دهد نشان نتایج کار .شدند تقسیم ایینپ به 2.23ضریب  با یافته توسعه کمتر دهستانهای و 2.5باالتر از  ضریب

 رتبه دوم، و 2.55ضریب  با شرقی جعفربای رتبه اول، دهستان2.53ضریب  با جنوبی جعفربای دهستان سه که

 . اند بوده توسعه حال در دهستانهای رتبه سوم جزء 2.23ضریب  با آقآلتین دهستان

اثرات آن را در توسعه روستاها مورد مطالعه قرار دادند و به این  ( روابط شهر و روستا و1188) ید فر و اکبریمؤ     

نتیجه رسیدند که بین میزان مناسبات شهر و روستا و توسعه یافتگی روستایی رابطه مثبتی برقرار است و در نتیجه 

از  حاصل ایجنت تر از روستاهایی هستند که دور از شهرها می باشند.روستاهایی که نزدیک شهر هستند توسعه یافته
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 درصد 33 سطح در روستاها توسعه یافتگی سطح و شهر با روستا مناسبات میزان بین که است آن بیانگر تحقیق

، قوی است )مؤید فر و همکاران ( تقریبا2.88ً) آن شدت و مثبت این همبستگی و دارد وجود همبستگی اطمینان

ی در توسعه یافتگی روستاهای شهرستان دیواندره را ( نقش عوامل اجتماع1187)و همکاران  علیایی(. 31: 1188

سطح توسعه  با عتماد و سطح سوادامانند نوگرایی  بین عوامل اجتماعی :دند و به این نتیجه رسیدند کهومطالعه نم

 برای و 8با  برابر پایین باتوسعه روستاهای برای انسانی سرمایه میانگین .روستاها رابطه مستقیمی بر قرار است

 در اجتماعی سرمایه همچنین میانگین .باشد می 11 باال باتوسعه روستاهای برای و 12 تاهای باتوسعه متوسطروس

 51.51باال  باتوسعه روستاهای برای و 22.18متوسط  باتوسعه روستاهای ، برای12.8پایین  توسعه با روستاهای

  .(112-111: 1187)علیایی و همکاران،  بدست آمد

( چالشهای توسعه پایدار را از دیدگاه روستائیان مورد بررسی قرار دادند و از نتایج این 1188) اشمیهکریم و        

مطالعه می توان به چالشهای پایداری اکولوژیک همانند آب، خاک و جنگل، چالشهای استفاده از منابع و چالشهای 

( روند تغییرات درجه توسعه یافتگی 1132) ورپ رئیسو  زاده ابراهیم زیرساختی در تحقق توسعه روستاها اشاره نمود.

روستایی استان سیستان و بلوچستان را مورد مطالعه قرار دادند و از نتایج آن می توان به این نکته اشاره نمود که 

روستاهای بخشهای مرکزی شهرستانها توسعه یافته تر از سایر روستاها بوده است. به عبارتی روستاهایی توسعه یافته 

عبدشاهی  و کرمیگذار بوده است. و اندازه شهر در توسعه روستاها تأثیردند که نزدیک شهر مرکز شهرستان بودند بو

به  که از نتایج آن می توان کردنداحمد را بررسی توسعه یافتگی روستاهای استان کهگیلویه و بویر ( سطح1132)

یج بدست آمده، سطح ابر اساس نت استان اشاره کرد. یروستاها ساختهای توسعه در سطحتوزیع نابرابر امکانات و زیر

در میان شهرستانهای استان  .توسعه روستاهای استان بصورتی است که تمامی روستاها در زیر حد بحرانی قرار دارند

روستاهای شهرستان دنا بدترین وضعیت را دارد و در رتبه آخر قرار گرفته است. حد بحرانی بدست آمده برای 

مدل تحلیلی تحقیق بصورت زیر ترسیم  بررسیها و مبانی نظری موضوع بر اساس .درصد است 57منطقه روستاهای 

های یافتگی روستاها بعنوان متغیر وابسته و موقعیت جغرافیایی و ویژگی. در این تحقیق سطح توسعهیافته است

 دهند.را تشکیل میبعنوان متغیر مستقل مدل تحلیلی تحقیق  و شیب زمین اکولوژیک و منابع طبیعی

 
 مدل تحلیلی تحقیق  -1 شکل شماره

 

 

 موقعیت جغرافیایی

 سطح توسعه روستاها

 منابع اکولوژیک

 فاصله تا شهر

فاصله تا راه 

 اصلی

خدمات  جمعیت

 اقتصادی

خدمات 

 اجتماعی

خدمات زیر 

 بنایی

 اراضی باغی

 اراضی دیمی

 اضی آبیار

 مرتع

 نوع خاک

 منابع آبی

 شیب زمین
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 تحقیق:  روش

تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات از مدل تاپسیس برای سنجش  -روش تحقیق توصیفی     

بندی توسعه روستایی و از و طبقهبرای خوشه بندی  ،سطح توسعه یافتگی، از مدل تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی

مدل رگرسیون گام به گام جهت تحلیل علی سطح توسعه یافتگی استفاده گردیده است. اطالعات مورد نیاز این 

در این  و سازمان جهاد کشاورزی استان بدست آمده است. 1132تحقیق از نتایج سرشماری عمومی و نفوس مسکن 

مطالعه با استفاده از مدل چند معیاره تاپسیس سطح بندی گردید. سپس با ابتدا، توسعه روستاهای مورد تحقیق 

روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، روستاها از نظر سطح توسعه یافتگی به پنج طبقه )محروم، کمتر توسعه یافته، 

اراضی، شیب تاحدی توسعه یافته، توسعه یافته و بسیار توسعه یافته( تقسیم شد. همچنین متغیر مستقل کاربری 

زیر مجموعه تقسیم  8زیر مجموعه و متغیرهای موقعیت روستاها نسبت به شهر و شبکه ارتباطی، به  8زمین در 

 7گردید. سپس متغیرهای کاربری اراضی، موقعیت جغرافیایی روستاها نسبت به شهر و جاده بین شهری توسط 

( وزن دهی و 87: 1181)صامتی و همکاران،  « AHPجدول مقایسه زوجی مدل سلسله مراتبی »کارشناس از طریق 

گام به گام بکار گرفته مدل رگرسیون به منظور سنجش رابطه بین میزان توسعه یافتگی روستاها و متغیرهای مستقل 

شد. الزم به ذکر است که اولویت وزنی هر یک از زیر مجموعه متغیرهای مستقل بعنوان کد آن زیرمجموعه در 

  ردید.تحلیلها استفاده گ

شاخصهای مورد استفاد برای سنجش سطح توسعه : های مورد استفاده در تعیین میزان توسعه یافتگیشاخص

یافتگی روستایی در بخشهای مختلف زیر بنایی، خدمات اجتماعی، خدمات اقتصادی، مدیریتی، اطالعات، ارتباطات و 

 انرژی و جمعیت تقسیم گردید.

سراسری، سالن ورزشی، زمین  شبکه کشی، برق لوله کشی، گاز لوله آب شانی،ن آتش پایگاه: های زیر بناییشاخص

کشاورزی،  جهاد خدمات کشاورزی، مرکز اختالف، مروج حل شورای: های مدیریتیشاخصورزشی، طرح هادی. 

 زباله، تکنسین آوری جمع نسبت باسوادی، سامانه: های اجتماعیشاخصدهیاری، شورای اسالمی روستا. 

دهان، پزشک،  کار بهداشت یا دندانساز، دندانپزشک یا تجربی دامپزشک، بهورز، بهیار و ماما، دندانپزشکدامپزشکی، 

آب،  تصفیه درمانی، سامانه بهداشتی بهداشت، داروخانه، مرکز روستایی، خانه بهداشت زایمان، پایگاه تسهیالت مرکز

 نرخ اشتغال، تعمیرگاه: های اقتصادیشاخصای.  کتابخانه، دبیرستان، راهنمایی، دبستان، مهد کودک، فنی حرفه

تعاونی، بقالی،  خانه، قصابی، نانوایی، فروشگاه کشاورزی، بانک، قهوه آالت ماشین کشاورزی، تعمیرگاه غیر آالت ماشین

 به دسترسی: های اطالعات، ارتباطات و انرژیشاخصسفید.  نفت پخش گاز، نمایندگی سیلندر پخش نمایندگی

ارتباطات،  و اطالعات فناوری دفتر مجله، و روزنامه به دسترسی اینترنت، به عمومی ، دسترسی عمومی نقلیه وسیله

 قدر مطلق جمعیت. شاخص جمعیت: سوخت، راه آسفالته. پست، جایگاه پست، صندوق مخابرات، دفتر دفتر

 ارتباطی بین شهری. موقعیت جغرافیایی فاصله روستاها به شهر ارومیه و شبکه: های متغیرهای مستقلشاخص

 محدوده مورد مطالعه: 

و آخرین تقسیمات سیاسی استان آذربایجان غربی،  1132بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن        

پارچه آبادی تقسیم شده است. بخش مرکزی شهرستان ارومیه  183دهستان و  3بخش مرکزی شهرستان ارومیه به 

نفر در  118118قرار گرفته است. در این دوره آماری در بخش مرکزی شهرستان در جنوب شرقی این شهرستان 

شکل کنند. توزیع شبکه های ارتباطی و پراکندگی آبادیها و  موقعیت شهر ارومیه درخانوار زندگی می 17812قالب 

 نشان داده شده است. 1شماره 
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 مورد مطالعه  موقعیت جغرافیایی منطقه -2شکل 

 :یقیافته های تحق

دهد که فاصله توسعه توسعه روستاها نشان میبندی مدل سطحنتایج  :یافتگی روستاهاسطح توسعهتعیین 

 2.711که فاصله میزان توسعه یافتگی روستای سطح اول برابر با یافتگی روستاها از همدیگر بسیار زیاد است. بطوری

مقدار است. بر اساس نتایج بدست آمده روستاهای  2.5ا است و اختالف آنها حدود 2.173و محرومترین روستا برابر با 

 نوروزبالغی و قره حسینقلی ، عباس ابادو روستاهای در رتبه های اول تا سوم از نظر توسعه یافتگی ، میاوق باالنجبالو، 

 (.1)جدول شماره  .انددر رتبه های آخر قرار گرفته
 ان ارومیهسطح توسعه یافتگی روستای بخش مرکزی شهرست -1جدول 

 میزان توسعه نام روستا میزان توسعه نام روستا میزان توسعه نام روستا میزان توسعه نام روستا

 2.118 جعفریان 2.131 ژاراباد 2.281 شیطان آباد 2.711 بالو

 2.118 دیدان علیا 2.131 یغمورعلی 2.253 بابارود 2.815 باالنج

 2.112 غاغبال 2.131 حیدرلو 2.258 قطلو 2.812 میاوق

 2.112 صداقه 2.183 ناری 2.252 تبت 2.817 ترکمان

 2.111 قره آغاج 2.187 شورکند 2.251 تازه کند 2.818 عسگرابادتپه

 2.111 برده کش 2.188 ثمرتو 2.252 قرابقلو 2.811 بند

 2.112 باراجوق 2.181 قورت تپه 2.228 شهرک روستایی نصر 2.533 گوگ تپه

 2.118 حصارترکمان 2.178 چیچکلوی بخش قلعه 2.228 ادکوسه اب 2.582 تومتر

 2.112 ورمزیار 2.177 تیزخراب 2.228 میرشکارلو 2.573 ولنده علیا

 2.111 مرادعلی سفلی 2.178 جلبر 2.228 دارغالو 2.573 قره اغاج

 2.111 بندایی 2.175 پیرعلی 2.227 داربارود 2.571 قزل عاشق

 2.111 مرادعلی علیا 2.172 حسوکندی 2.222 آشنا آباد 2.585 قره حسنلو

 2.111 خرم اباد 2.172 حصار آغبالغ 2.222 علی کندی 2.581 زینالو

 2.112 دده سقی 2.172 ایگدیر 2.217 اسالملو 2.581 کشتیبان

 2.112 یورقانلو 2.172 یوواالر 2.218 جانویسلو 2.553 امامزاده

 2.112 اوچ اولر 2.188 ساعتلوی کوه 2.215 کولق 2.557 دیزج دول

 2.123 گل پرچین 2.185 قره گوزایل 2.211 حصارترمنی 2.557 گجین

 2.128 چهره گشا 2.182 تازه کندافشار 2.211 نظرابادافتخار 2.551 یکان چنقرالوی

 2.128 انهرسفلی 2.182 بیرالن 2.218 محموداباد 2.551 الواچ

 2.128 زیوه 2.182 بوربور 2.218 دیزج تکیه 2.551 توپراق قلعه

 2.128 ساعتلو 2.153 نصیراباد 2.215 نظرابادقلعه 2.528 باراندوز

 2.211 گرداباد 2.521 رشکان
اوزان ملک / 

 اسکندری
 2.128 مقدم 2.153

 2.122 قطورالر 2.158 حسن اباد 2.211 جهتلو 2.518 کوکیا
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 2.122 قرالراقاتقی 2.152 شاهین اباد 2.211 مراجول 2.511 ریحان اباد

 2.121 اوچ قبرلر 2.151 قورشالو 2.211 حصارحاجی الر 2.511 نای بین

 2.121 تپه ترکمان 2.151 ناناس 2.213 کلهر 2.513 یورقون ابادعلیا

 2.133 عربلوی یکان 2.127 جبل کندی 2.218 غفاربهی 2.513 بالستان

 2.137 کوتاالن 2.122 دوالما 2.218 کلیسا کندی 2.518 آغچه

 2.135 کانی قوزان 2.121 سعیدلو 2.215 بزرگ اباد 2.518 لوخطای

 2.135 سردرود 2.122 مشک ابادعلیا 2.215 گلمرز علیا 2.515 بالدرلو

 2.132 پیرمراد 2.118 کچه باش 2.211 گنج اباد 2.512 جارچیلو

 2.132 قرالرکوه 2.117 حاجی پیرلو 2.211 بادکی 2.528 انهرعلیا

 2.131 انستیتیو توتون 2.118 درین قلعه 2.228 لنده سفلیو 2.522 المان اباد

 2.132 جونی 2.118 دیدان سفلی 2.225 مبارک آباد 2.521 الیاس اباد

 2.132 نازناز 2.115 عربلوی میشه 2.221 تپه ماکو 2.522 قره حسنلو

 2.188 بربران 2.112 جیران علیا 2.221 حصارگاپوچی 2.238 باالجی

 2.188 قره گوز سلیم 2.111 لرنی 2.221 ورقص 2.288 تولکان

 2.188 سیدک 2.111 کزنه کش 2.221 ساریبیگلوی موسی 2.278 کردلر

 2.188 ایبلو 2.111 تیز خراب 2.222 گزنق 2.275 طسمالو

 2.187 شیخ تیمور 2.111 مشک ابادسفلی 2.133 عربلوی دره 2.271 دستجرد

 2.187 دیزج رحیم پور 2.112 شالق میرزاعلیق 2.138 علی آباد باراندوز 2.271 قاسملو

 2.188 ریکان 2.113 قهرمانلوی سفلی 2.135 قلیلو 2.283 لور

 2.188 پشتگل 2.118 چیچگلوی منصور 2.131 برهانلو 2.285 اوزان اسکندری

 2.181 قشالق طرزلو 2.118 تکالو 2.131 بهی صفر 2.282 شیخ سرمست

   2.117 اردوشاهی 2.131 بزوه 2.281 نیولو

 . 1131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق: 

 سطح توسعه یافتگی روستای بخش مرکزی شهرستان ارومیه -1ادامه جدول شماره 
 روستانام  میزان توسعه نام روستا میزان توسعه نام روستا میزان توسعه نام روستا میزان توسعه نام روستا میزان توسعه

عیسی لوی  2.1225 عربلو 2.1532 کندی غریب 2.1221 جیران سفلی 2.1131

 زمی

 ترمنی 2.1783

 قصریک 2.1788 خضراباد 2.1182 فقیه بیگلو 2.1575 مرادکندی 2.1228 باربین 2.1131

صفر قلی  2.1171 شیروکندی 2.1523 سلیم کندی 2.1381 قامت 2.1181

 کندی

قشالق  2.1781

 محمدقلی

اسالم پناه ابادی  2.1318 ایلزگی 2.1171

 دیدج

 وزیراباد 2.1752 سامسالو 2.1151 کلیسای سیر 2.1527

شعبان  2.1127 نرلو 2.1517 تازه کندجمال  2.1317 انهر بتن 2.1117

 کندی

 چوب تراش 2.1751

 اوزار لو 2.1751 زویک 2.1118 کاروانسرا 2.1518 گباران 2.1883 عیسی لو 2.2572

 ایدینلو 2.1718 بیات 2.1115 انلوایرو 2.1518 سیر 2.1883 گویجه علی تپه 2.2521

 چاورش 2.1717 سلطان اباد 2.1112 باروژ 2.1511 ینگجه قاضی 2.1738 جنگلبانی 2.2512

قلعه سازی  2.2512

 حقیقی

 زایه کندی 2.1727 رحیم اباد 2.1158 سیالنه 2.1512 قرخلو 2.1758

 ساراالن 2.1722 هتک 2.1152 ساراجوق 2.1511 هسبستان 2.1711 تاللر شهریار 2.2512

 القیان 2.1721 تاالر پذیرائی  2.1152 فقی بیگلو 2.1528 گلمانخانه 2.1711 عیسی کان 2.2512

یورقون  2.1718 یاشیل تاک 2.2512

 ابادسفلی

حصار امیر  2.1128 گلدانلو 2.1525

 حسین 

قرالر حاجی  2.1721

 قاسم

عیسی لوی  2.1722 عربلوی آقا علی 2.2512

 حیدرلو

قرالر حاجی  2.1888 میراباد 2.1115 قهرمانلوی علیا 2.1281

 بابا

 گوز کوند 2.1872 برنج اباد 2.1111 ساریجالو 2.1251 خنجرقشالقی 2.1721 عباس اباد 2.2185

 دربند 2.1883 کنعان سفلی 2.1113 انگمان 2.1212 قراجلو 2.1721 قره حسینقلی 2.2185

چیچکلوی  2.1211 بزلو 2.1881 نوروزبالغی 2.2173

 حاجی اقا

 بوراشان 2.1882 شملکان 2.1115

ساری  2.1131 درزم 2.1218 دیزج فتحی 2.1828  

 بیگلوی 

 دایالق 2.1858

 توپوزاباد 2.1821 قازان علی 2.1188 دلو 2.1211 طرزلو 2.1821  
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شاه میرزا  2.1181 کنعان رعیت 2.1228 کاکلر 2.1821  

 کندی

قره لر لطف  2.1815

 اهلل

بوینی  2.1818 دانقرالو 2.1181 فوالدلو 2.1225 رنگ ریکا 2.1818  

 یوغونلو

گویجه علی  2.1181 کورانی 2.1225 امیر آباد 2.1581  

 اصالن

ساری  2.1817

 بیگلوی 

 خانقاه الواج 2.1817 کمانه 2.1155 لشنلو 2.1112 دیزج نقاله 2.1588  

 داش اغل 2.1825 قزل حاجیلو 2.1128 تازه کندانهر 2.1121 هوندوک 2.1521  

 قمشلو 2.1533 قلعه جوق 2.1115 خلیفتان 2.1281 طالب آباد 2.1521  

 .1131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق، 

بر اساس نتایج بدست استفاده گردید.  مراتبیسلسله ایتوسعه روستاها از مدل تحلیل خوشه بندیخوشهجهت       

ار توسعه یافته، توسعه یافته، تاحدی توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و محروم طبقه گروه بسی 5روستاها به  هآمد

قره ، ولنده علیا، تومتر، گوگ تپه، بند، عسگرابادتپه، ترکمان، میاوق، باالنج، الوبروستای  18 همچنین بندی شدند.

 15بسیار توسعه یافته و  وستاهایبعنوان ردیزج دول ، امامزاده، کشتیبان، زینالو، قره حسنلو، قزل عاشق، اغاج

، بادعلیاآیورقون ، نای بین، بادآریحان ، کوکیا، رشکان، باراندوز، توپراق قلعه، الواچ، چنقرالوی یکان، گجینروستای 

، طسمالو، کردلر، تولکان، باالجی، قره حسنلو، بادآالیاس ، بادآالمان، انهرعلیا، جارچیلو، بالدرلو، خطایلو، آغچه، بالستان

، قرابقلو، تازه کند، تبت، قطلو، بابارود، شیطان آباد، نیولو، شیخ سرمست، اوزان اسکندری، لور، قاسملو، دستجرد

 (.1شماره )جدول  شناخته شدند توسعه یافتهبعنوان روستاهای  بادآکوسه ، شهرک روستایی نصر
 خوشه بندی سطح توسعه روستاها -2جدول 

 توسعه سطح روستاها سطح توسعه روستاها

اوزان ، نصیراباد، بوربور، بیرالن، تازه کندافشار، قره گوزایل

، جبل کندی، ناناس، قورشالو، شاهین اباد، حسن اباد، ملک 

درین ، حاجی پیرلو، کچه باش، مشک ابادعلیا، سعیدلو، دوالم

کزنه ، لرنی، جیران علیا، عربلوی میشه، دیدان سفلی ، قلعه

، قشالق میرزاعلی، مشک ابادسفلی، تیز خراب، کش

، اردوشاهی، تکالو، چیچگلوی منصور، قهرمانلوی سفلی

، برده کش، قره آغاج، صداقه، اغبالغ، دیدان علیا، جعفریان

، بندایی، مرادعلی سفلی، ورمزیار، حصارترکمان، باراجوق

گل ، اوچ اولر، یورقانلو، دده سقی، خرم اباد، مرادعلی علیا

، قطورالر، مقدم، ساعتلو، زیوه، انهرسفلی، چهره گشا، پرچین

، کوتاالن، عربلوی یکان، تپه ترکمان، اوچ قبرلر، قرالراقاتقی

، انستیتیو توتون، قرالرکوه، پیرمراد، سردرود، کانی قوزان

شیخ ، ایبلو، سیدک، قره گوز سلیم، بربران، نازناز، جونی

، قشالق طرزلو، پشتگل، ریکان، دیزج رحیم پورف تیمور

، ایدینلو، اوزار لو، وزیراباد، قشالق محمدقلیف، قصریک، ترمنی

قرالر ، قرالر حاجی قاسم، القیان، ساراالن، زایه کندی، چاورش

قره ، توپوزاباد، دایالق، بوراشان، دربند، گوز کوندف حاجی بابا

خانقاه ف ساری بیگلوی معین، بوینی یوغونلو، لر لطف اهلل

ف یروکندی، فقیه بیگلو، لوعرب، قمشلو، داش اغل، الواج

، سیالنه، باروژ، ایروانلو، کاروانسرا، نرلو، کلیسای سیر

، ساریجالو، قهرمانلوی علیا، گلدانلو، فقی بیگلو، ساراجوق

، کنعان رعیت، دلو، درزم، چیچکلوی حاجی اقا، انگمان

کمتر توسعه 

 یافته

، بند، عسگرابادتپه، ترکمان، میاوق، باالنج، الوب

قزل ، قره اغاج، ولنده علیا، تومتر، گوگ تپه

، امامزاده، کشتیبان، زینالو، قره حسنلو، عاشق

 دیزج دول

بسیار توسعه 

 یافته
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، صفر قلی کندی، خضراباد، عیسی لوی زمی، کورانی، فوالدلو

، رحیم اباد، سلطان اباد، بیات، زویک ،عبان کندی، سامسالو

، کنعان سفلی، برنج اباد، میراباد، حسین بیگ، حصار امیر، تکه

، شاه میرزا کندی، قازان علی، یگلوی آرالق، ساری ، شملکان

، قلعه جوق، قزل حاجیلو، کمانه، علی اصالن، گویجه ، دانقرالو

 تازه کندانهر، لشنلو

 مرادکندی، غریب کندی، خلیفتان

، تازه کندجمال خان، اسالم پناه ابادی جدید، سلیم کندی

، گلمانخانه، هسبستان، رخلوق، ینگجه قاضی، سیر، گباران

، راجلو، خنجرقشالقی، عیسی لوی حیدرلو، یورقون ابادسفلی

دیزج ، امیر آباد، رنگ ریکا، کاکلر، طرزلو، دیزج فتحی، بزلو

، قامت، باربین، جیران سفلی، طالب آباد، هوندوک، نقاله

قلعه ، جنگلبانی، گویجه علی تپه، عیسی لو، انهر بتن، ایلزگی

، عربلوی آقا علی، یاشیل تاک، عیسی کان ،سازی حقیقی

 نوروزبالغی، قره حسینقلی، عباس اباد

 محروم

، توپراق قلعه، الواچ، چنقرالوی یکان، گجین

، نای بین، ریحان اباد، کوکیا، رشکان، باراندوز

، خطایلو، آغچه، بالستان، یورقون ابادعلیا

الیاس ، المان اباد، انهرعلیا، جارچیلو، بالدرلو

، کردلر، تولکان، باالجی، قره حسنلو ،اباد

اوزان ، لور، قاسملو، دستجرد، طسمالو

، شیطان آباد، نیولو، شیخ سرمست، اسکندری

شهرک ، قرابقلو، تازه کند، تبت، قطلو، بابارود

 کوسه اباد، روستایی نصر

 توسعه یافته

علی ، آشنا آباد، داربارود، دارغالو، میرشکارلو

، حصارترمنی، کولق، سلوجانوی، اسالملو، کندی

، دیزج تکیه، محموداباد، نظرابادافتخار

، مراجول، جهتلو، گرداباد، نظرابادقلعه

، کلیسا کندی، غفاربهی، کلهر، حصارحاجی الر

ولنده ، بادکی، گنج اباد، گلمرز علیا، بزرگ اباد

، حصارگاپوچی، تپه ماکو، مبارک آباد، سفلی

، وی درهعربل، گزنق، ساریبیگلوی موسی، قصور

، بهی صفر، برهانلو، قلیلو، علی آباد باراندوز

، ناری، حیدرلو، یغمورعلی، ژاراباد، بزوه

چیچکلوی بخش ، قورت تپه، ثمرتو، شورکند

، حسوکندی، پیرعلی، جلبر، تیزخراب، قلعه

 ساعتلوی کوه، یوواالر، ایگدیر، حصار آغبالغ

تاحدی 

 توسعه یافته

 .1131 منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،

 :یرهای مستقلغتعیین اهمیت مت

جهت تحلیل اهمیت فاصله روستاها از شبکه ارتباطی بین شهری و شهر ارومیه از جدول مقایسه زوجی مدل        

بر اساس نتایج کارشناس جغرافیا بدست آمد.  7و وزن آنها با استفاده از نظر  گردیداستفاده  AHPسلسله مراتبی 

 5. وزن فاصله در مقیاس یت باالتری در توسعه روستاها نسبت به شبکه ارتباطی دارداهماز شهر  بدست آمده

 تاز نظر کارشناسان بدس 2.182برابر با شبکه ارتباطی بین شهری و برای فاصله تا  2.188برابر با  شهر کیلومتری تا

پیدا می اهمیت زیادی  ستاهاشهر در توسعه رونسبت به  شبکه ارتباطیهر چقدر فاصله دورتر می شود آمد. البته 

نسبت به شهر بیشتر در توسعه روستایی  بین شهریارتباطی ت راه یکیلومتر اهم 15فواصل باالی در . بطوریکه کند

کیلومتر به ترتیب  15و باالی  15تا  12، 12تا  15می شود. وزن اهمیت فاصله روستاها نسبت به شهر ارومیه در 

، 2.118است درصورتی که وزن این فواصل برای شبکه ارتباطی به ترتیب برابر با  2.212و  2.251، 2.122برابر با 

در توسعه آنها از اهمیت زیادی بین شهری بنابراین برای روستاهای دور افتاده شبکه ارتباطی  است. 2.215و  2.285
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و بازار را  ی اقتصادی، فرصتهاسرعت دسترسی به خدمات بین شهریدسترسی به شبکه ارتباطی  زیرابرخوردار است 

 (. 1)جدول شماره  افزایش می دهد و زمینه را برای توسعه روستایی فراهم می سازد.
 ضریب اهمیت موقعیت روستاها در توسعه -1جدول 

 راه اصلیوزن فاصله از  شهر ارومیهوزن فاصله از  فاصله

 2.1821 2.1888 کیلو متری 5

 2.1515 2.1727 کیلومتری 12تا  5

 2.1828 2.1731 کیلومتری 15 تا12

 2.1182 2.1223 کیلومتری 12تا  15

 2.2851 2.2513 کیلومتری 15تا  12

 2.2153 2.2128 کیلومتری 15باالی 

 .1131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق، 

مراتبی جدول مقایسه زوجی مدل سلسله  از نیز اهمیت منابع اکولوژیک منطقه در توسعه روستاها تعیین در      

AHP  2در جدول شماره . نتایج بدست آمده برآورد گردیدکارشناس جغرافیا  7گردید و وزن آنها با استفاده از نظر 

در میان منابع اکولوژیک در توسعه روستاها بیشترین اهمیت و اراضی زراعی بدون محدودیت آب نشان می دهد که 

اضی زراعی بدون محدودیت آبی در میزان توسعه روستایی برابر مراتع ضعیف کمترین اهمیت را دارد. میزان اهمیت ار

پس از اراضی زراعی بدون محدودیت آبی، اراضی زراعی مخلوط زراعت و و در رتبه اول از این حیث است و  2.181با 

 در رتبه آخر قرار گرفته است. 2.218و مراتع ضعیف با ضریب اهمیت در رتبه دوم  2.128باغ با میزان اهمیت 

ن در توسعه روستاها کاهش آتوان گفت که هر چه مقدار شیب باالتر رود اهمیت در ارتباط با شیب هم می          

توسعه محدودیت یب زمین محدودیتهایی را برای توسعه روستایی بوجود می آورد از جمله آن می توان به شمی یابد. 

جلوگیری از استفاده تکنولوژی در فرایند تولید ی زراعی، ارتباطی، فرسایش خاک اراضکالبدی روستاها، احداث شبکه 

درصد می  11 کمتر از و غیره اشاره نمود. بهترین مقدار شیب برای فعالیتهای اقتصادی و استقرار جمعیت اراضی

درصد شیب بیشترین اهمیت را برای توسعه  11باشد. نتایج نظرات کارشناسی نشان می دهد که اراضی کمتر از 

استقرار داشته باشند توسعه یافته تر از روستایی  محدوده هادارد و می توان گفت روستاهایی که در این  روستایی

 مکمل البته توسعه این روستاها مشروط بر این است که سایر عوامل ،اندهستند که در مناطق پرشیب قرار گرفته

  .وجود داشته باشدهمانند آب، خاک مناسب، نزدیکی به بازار و شبکه های ارتباطی نیز 
 اهمیت منابع اکولوژیک و شیب زمین در توسعه روستایی -9جدول 

 اهمیت در توسعه طبقات شیب اهمیت در توسعه منابع اکولوژیک

 2.131 درصد 1تا  2 2.181 اراضی زراعی بدون محدودیت آب

 2.171 % 5تا  1 2.128 اراضی زراعی آبی مخلوط زراعت و باغ

 2.182 %8تا  5 2.171 غیر مثمر ( مجتمع های درختیتاکستان )مثمر و 

 2.157 % 11تا  8 2.111 اراضی زراعی دیم با مرتع

 2.111 %15تا  11 2.238 اراضی زراعی آبی با محدودیت شوری

 2.113 % 12تا  15 2.253 دیمزارها

 2.251 % 85تا  12 2.258 مراتع متوسط

 2.211 درصد 85باالی  2.218 مراتع ضعیف

 .1131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،
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 :تحلیل یافته هاتجزیه و 

گذار آن آب و ابع طبیعی است. و از عوامل تأثیرتوسعه روستاها با توجه به ماهیت اقتصادی آنها وابسته به من      

سبت به منابع نتایج بررسی توزیع روستاها نآنها سطح توسعه آنها را مشخص می کند.  و کمیت زمین است که کیفیت

است. توزیع روستاها از نظر در کاربری اراضی زراعی آبی مخلوط زراعت و باغ  ی روستاهااکولوژیک بیانگر تراکم باال

کاربری مخلوط زراعت و باغ قرار گرفته است  هدرصد روستاها در محدود 71کاربری اراضی بصورتی است که حدود 

 درصد روستاها را در خود جای داده است. 17و مرتع است که حدود  محدوده اراضی زراعی دیمکاربری پس از این 

روستای بسیار  18منظمی است. از به محدوده های کاربری، الگوی نا سطوح توسعه یافتگی نسبتتوزیع الگوی         

درصد  8.1و  11.5روستا( در محدوده کاربری مخلوط زراعت و باغ است و 11درصد روستاها ) 81توسعه یافته حدود 

. در اندگرفتهقرار به ترتیب در محدوده اراضی دیم با مرتع و اراضی زراعی آبی با محدودیت شوری نیز روستاها 

 111داشته است زیرا از  قاطعیمجموع نمی توان گفت که کاربری اراضی و منابع اکولوژیک در توسعه روستاها نقش 

روستا بسیار توسعه  51 تنها ظر اهمیت در رتبه دوم قرار گرفته،روستای واقع در اراضی مخلوط زراعت و باغ که از ن

درصد( در سطح توسعه  78و بقیه آنها) را شامل می شوددرصد روستاها  12یافته و توسعه یافته است که حدود 

فته، به ترتیب تاحدی توسعه یادر این محدوده کاربری روستا  18و  32، 13متوسط به پایین قرار دارند. به عبارتی  

محدوده کاربری اراضی زراعی دیم با مرتع از نظر اهمیت در توسعه روستایی در  کمتر توسعه یافته و محروم هستند.

در این محدود  پراکندی روستاها پس از کاربری مخلوط زراعت و باغ  این در حالی است که  رتبه چهارم قرار دارد

درصد کل 17روستا ) 52از مجموع ین محدود بصورتی است که نظام توسعه روستایی در ا .ستسایر کاربریهابیشتر 

 88باشند و حدود درصد روستاهاست، بسیار توسعه یافته و توسعه یافته می 11روستا که حدود  8روستاها( تنها 

 (.5شماره )جدول . دهدعه یافته ومحروم را تشکیل میدرصد بقیه روستاهای تاحدی توسعه یافته، کمتر توس
 وزیع سطح توسعه یافتگی روستاها نسبت به منابع اکولوژیکت -5جدول 

 منابع اکولوژیک
 روستاها

 سطح توسعه یافتگی

بسیار توسعه 

 یافته
 توسعه یافته

تاحدی توسعه 

 یافته
 محروم کمتر توسعه یافته

F % F % F % F % F % F % 
اراضی زراعی آبی با محدودیت 

 شوری
11 2.15 1 8.15 1 1.88 1 1.85 5 1.72 1 5.88 

 2.22  2.72 1 2.22 2 2.22 2 2 2 2.15 1 مراتع ضعیف

 2.22  2.22  2.22 2 2.22 2 2 2 2.22 2 مراتع متوسط

 5.88 1 7.21 12 5.77 1 1.88 1 2 2 5.88 17 دیمزارها

 2.22  2.22  2.22 2 2.22 2 2 2 2.22 2 تاکستان مجتمع های درختی

 2.22  2.22  2.22 2 2.22 2 2 2 2.22 2 اراضی زراعی بدون محدودیت آب

 17.85 3 12.72 18 11.28 7 11.21 2 11.5 1 17.12 52 اراضی زراعی دیم با مرتع

اراضی زراعی آبی مخلوط زراعت و 

 باغ
111 71.18 11 

81.1

5 
13 81.88 13 78.31 32 87.21 18 72.53 

 122 51 122 118 122 51 122 15 122 18 122 183 جمع

 .1131یافته های تحلیلی تحقیق،منبع: 

بر اند. پراکنده شده رصدد 1دهد که اکثر روستاها در شیب کمتر از نتایج توزیع و پراکندگی روستاها نشان می   

درصد  1روستاهای بخش مرکزی شهرستان ارومیه در شیب کمتر از از درصد  87.5 حدودااساس نتایج بدست آمده 



  1131 پاییز/ 15ای/ سال چهارم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 

38 

توزیع و پراکندگی روستاها از نظر  الگویدرصد قرار گرفته اند.  12تا  15صد نیز در شیب در 11.8اند و استقرار یافته

روستا بسیار توسعه  11 ،درصد 1شیب کمتر از  ی مستقر درروستا 135از مجموع که  بیانگر آن استتوسعه یافتگی 

 81د و ندهه را تشکیل میدرصد روستاهای این طبق 17روستا توسعه یافته است که در مجموع حدود  11یافته و 

محروم یا  شود تاحدی توسعه یافته، کمتر توسعه یافته وروستاها را شامل می 12و  38، 22درصد دیگر که به ترتیب 

  هستند.

درصد کل  25روستا که بیش از  18، قرار گرفته است و از این تعدادروستا  15 درصد 5تا  1همچنین در شیب       

درصد دیگر روستاهایی  55است جزء روستاهای بسیار توسعه یافته وتوسعه یافته است و حدود روستاهای این طبقه 

را شامل می شود که از نظر توسعه یافتگی متوسط به پایین هستند. بطور کلی نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد 

درصد استقرار  11در شیب کمتر از  چرا که اکثر روستاها شته استشیب زمین تاثیر زیادی در توسعه روستاها نداکه 

روستاهای با سطح توسعه متوسط به تعداد از  کمتردارند ولی نسبت روستاهای توسعه یافته و بسیار توسعه یافته 

درصد  18روستا که  22پارچه آبادی(  127درصد ) 11پایین می باشد. از کل روستاهای واقع در شیب کمتر از 

 82و بقیه روستاها که  را شامل می شودروستاهای بسیار توسعه یافته و توسعه یافته  را شامل می شود تنها آبادیها

 (. 8)جدول شماره  درصد روستاهاست، از سطح توسعه متوسط به پایین برخوردارند.

 توزیع سطح توسعه یافتگی روستاها نسبت به شیب -8جدول 

 شیب زمین
 روستاها

 سطح توسعه یافتگی

بسیار توسعه 

 یافته
 توسعه یافته

تاحدی توسعه 

 یافته

کمتر توسعه 

 یافته
 محروم

F % F % F % F % F % F % 

 75.22 12 85.11 38 71.21 22 81.88 11 88.75 11 87.27 135 درصد 1تا  2

 11.52 2 8.22 11 5.18 1 12.13 11 15 2 11.11 15 % 5تا  1

 2.22 2 1.22 1 1.57 1 2.22 2 2 2 1.71 5 %8تا  5

 2.22 2 5.11 8 5.18 1 1.88 1 2 2 2.15 11 % 11ا ت 8

 1.11 1 1.11 1 1.73 1 2.22 2 2 2 1.18 2 %15تا  11

 8.15 1 18.22 17 11.52 7 2.22 2 8.15 1 11.82 17 % 12تا  15

 1.11 1 2 2 2.22 2 2.22 2 2 2 2.15 1 % 85تا  12

 122 11 122 152 122 58 122 15 122 18 122 183 جمع

 .1131بع: یافته های تحلیلی تحقیق،من

 15تا  12توزیع و پراکندگی روستاها نسبت به شهر ارومیه بصورتی است که بیشترین روستاها در فاصله      

 11. نتایج بررسی نشان می دهد که حدود گرفته اندکیلومتری قرار  15تا  12کیلومتری و کمترین آنها در فاصله 

در فاصله نیز درصد روستاها  11و  15حدود  استقرار یافته اند و از شهر کیلومتری 15ا ت 12درصد روستاها در فاصله 

 کیلومتری شهر قرار دارند. 12تا  5و  5کمتر از 

نتایج تحلیل سطوح توسعه یافتگی و موقعیت روستاها نسبت به شهر ارومیه بیانگر تقلیل سطح توسعه یافتگی      

روستا  18کیلومتری شهر ارومیه  12روستای واقع در  127 از، اس نتایج بدست آمدهبر اسنسبت به شهر ارومیه است. 

مابقی در سطح متوسط به پایین قرار  درصد روستاهاست بسیار توسعه یافته و توسعه یافته هستند و 12که حدود 

تا روستاها  (آبادی 12) درصد 88 کیلومتری، حدود 5کمتر از فاصله درصد روستاهای واقع در  15از به عبارتی  دارند.

در حدی توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و محروم هستند. این امر نشان می دهد که فاصله از شهر تاثیر قاطعی 
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روستا به  12و 12، 7کیلومتری شهر، حدود 12تا  5درصد روستای واقع در  11از  .سطح توسعه روستاها نداشته است

احدی توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و محروم هستند که در مجموع می توان درصد روستاها ت 18و  52، 11ترتیب 

مقایسه همچنین برخوردارند.  پایینیواقع در این فاصله از سطح توسعه یافتگی  یدرصد روستاها 82گفت نزدیک 

ه فاصله از شهر ان می دهد کفاصله جغرافیایی نسبت به شهر نش روستاهای بسیار توسعه یافته و توسعه یافته از نظر

درصد  52درصد روستاهای بسیار توسعه یافته و  17حدود در توسعه روستاها نقش موثری را بازی نکرده است زیرا 

که بیش از  نیمی روستاهای توسعه یافته  کیلومتر از شهر استقرار دارند 12روستاهای توسعه یافته در فاصله بیشتر از 

تاحدی توسعه  کیلومتری 12تا  5درصد روستای واقع در  82بادی حدود آارچه پ 51تعداد می باشد. مضاف بر اینکه 

 د.نمی باشیافته، کمتر توسعه یافته و محروم 

از نتایج دیگر تحلیل موقعیت روستاها و سطح توسعه یافتگی می توان به نحوه توزیع سطح توسعه روستاها در        

کیلومتری از شهر عمدتا روستاهای تاحدی  12های واقع در باالی کیلومتر اشاره کرد. روستا 12فاصله بیشتر از 

واقع در این  یروستا78از کل توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و محروم هستند. نتایج نشان می دهد که در مجموع 

که تاحدی توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و محروم هستند. الزم به توضیح است ( درصد 78)روستا  58 ،محدوده

 (. 7)جدول شماره  .کل روستاهای بخش مرکزی شهرستان ارومیه را شامل می شوددرصد  18 احدود

 توزیع سطح توسعه یافتگی روستاها نسبت به فاصله از شهر -8جدول 

 فاصله از شهر
 روستا

 سطح توسعه یافتگی

بسیار توسعه 

 یافته
 توسعه یافته

تاحدی توسعه 

 یافته
 محروم کمتر توسعه یافته

F % F % F % F % F % F % 

 3.82 5 3.58 11 11.28 11 11.88 8 17.52 8 15.11 22 کیلو متری 5

 13.81 12 15.22 12 11.28 7 11.88 8 15.22 2 11.82 81 کیلومتری 12تا  5

 11.57 11 18.27 18 13.11 12 11.88 8 11.52 1 11.18 87 کیلومتری 15تا 12

 1.31 1 11.52 17 13.11 12 17.12 8 15.22 2 11.23 13 کیلومتری 12تا  15

 5.88 1 8.81 3 1.31 1 12.13 5 2.22 2 8.11 18 کیلومتری 15تا  12

 13.11 12 13.8 18 11.28 11 2.22 2 2.22 2 12.27 58 کیلومتری 15باالی 

 122 51 122 118 122 51 122 15 122 18 122 183 جمع

 .1131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،

تواند داشته باشد زیر شبکه های ارتباطی بستر جریان در توسعه روستاها نقش بسیاری مینیز های ارتباطی شبکه     

و جریان سرمایه و نیروی انسانی را ندگی بشری است را فراهم می سازد اصلی ز یکاال، انسان و خدمات که الزمه

از نظر فاصله جغرافیایی نسبت به شبکه های ارتباطی بین  ی مورد مطالعهالگوی استقرار روستاهاتسهیل می کند. 

کیلومتری جاده قرار  15شهری نشان می دهد که تمامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ارومیه در فاصله کمتر از 

 32روستا ) 181روستای مورد مطالعه 183دیگر دارد. از کل سعه یافتگی آنها تفاوت زیادی با یکگرفته اند اما نظام تو

کیلومتری از شبکه های ارتباطی قرار دارند این امر نشان می دهد که پوشش ارتباطی روستایی  5درصد( در فاصله 

و  18کیلومتری جاده به ترتیب  5بخش مرکزی شهرستان در سطح مناسبی قرار دارد. از مجموع روستاهای واقع در 

 .استروستاهای بسیار توسعه یافته و توسعه یافته  دهدتشکیل میرا درصد روستای این محدوده 15 روستا که 12

 (. 8)جدول شماره 
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 توزیع سطح توسعه یافتگی روستاها نسبت به فاصله از راه اصلی بین شهری -6جدول 

 فاصله از  راه اصلی
 روستا

 سطح توسعه یافتگی

 توسعه یافته بسیار توسعه یافته
تاحدی توسعه 

 یافته
 محروم کمتر توسعه یافته

F % F % F % F % F % F % 

 32.11 28 82.58 115 32.11 28 37.12 12 122 18 32.11 181 کیلو متری 5

 5.88 1 12.71 12 5.88 1 1.88 1 2 2 3.12 17 کیلومتری 12تا  5

 2.22 2 2.72 1 2.22 2 2.22 2 2 2 2.15 1 کیلومتری 15تا 12

 2.22 2 2.22 2 2.22 2 2.22 2 2 2 2 2 کیلومتری 12تا  15

 2.22 2 2.22 2 2.22 2 2.22 2 2 2 2 2 کیلومتری 15تا  12

 2.22 2 2.22 2 2.22 2 2.22 2 2 2 2 2 کیلومتری 15باالی 

 122 51 122 118 122 51 122 15 122 18 122 183 جمع

 .1131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،

 :متغیرهای مستقل بر توسعه یافتگی روستایی استنباطیتحلیل 

ویژگیهای اکولوژیکی و شیب زمین از مدل رگرسیون  ،جهت تحلیل ارتباط توسعه روستاها با موقعیت روستاها      

درصد توسعه یافتگی  1.1موقعیت روستاها نسبت به شهر تنها  دهد کهگام به گام استفاده شد. نتایج نشان می

است که نشان می دهد تاثیر فاصله  2.218داری  با سطح معنی 2.118روستاها را نشان می دهد و ضریب تاثیر آن 

در توسعه آنها معنی دار است و بقیه متغیرها تاثیری در توسعه روستاها ندارند.  جغرافیایی روستاها نسبت به شهر

بزرگتر از  2.128با سطح معنی داری  2.233%  برابر با 35ضریب تاثیر جاده ها در توسعه روستاها در سطح اطمینان 

ولوژیک و شیب زمین ثیر منابع اک. همچنین نتایج تحلیل تأاشته استدروستاها ناست و تاثیر قاطعی در توسعه  2.25

 (.12و  3شماره  )جداول. ثیر آنها در سطح توسعه روستاهاستنشان از عدم تأ

 شاخص های وارد شده میزان رضایتمندی و سهم هرشاخص در مدل رگرسیون گام به گام -3جدول

Mode

l 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .213a .046 .032 .12462 

.1131منبع: یافته های تحلیلی تحقیق،  

 ضرایب رگرسیون برای بررسی تاثیر معیارها  بر سطح رضایتمندی از سازمان ها و تعیین اهمیت نسبی آنها -19جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) .211 .089  2.373 .018 

 028. 2.216 136. 071. 158. فاصله تا شهر

 108. 1.614 099. 227. 367. فاصله تا جاده

 390. 861. 053. 152. 131. منابع اکولوژیک

 203. 1.277 076. 285. 364. شیب زمین

.1131افته های تحلیلی تحقیق،منبع: ی  
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  : نتیجه گیری

روستا( در محدوده 11درصد روستاها ) 81روستای بسیار توسعه یافته حدود  18از  نشان داد کهتحقیق بررسی      

درصد روستاها به ترتیب در محدوده اراضی دیم با مرتع و  8.1و  11.5کاربری مخلوط زراعت و باغ است و از آن 

توان گفت که کاربری اراضی و منابع اکولوژیک در آبی با محدودیت شوری قرار دارند. در مجموع نمیاراضی زراعی 

از مجموع  زیرا. ثیرگذار نیستشیب زمین نیز در توسعه روستاها تأ. گذاری داشته استأثیرتوسعه روستاها نقش ت

روستا توسعه یافته است که در  11و روستا بسیار توسعه یافته 11درصد  1روستاهای مستقر در شیب کمتر از 135

 12و  38، 22درصد دیگر که به ترتیب  81درصد روستاهای این طبقه را تشکیل می دهد و  17مجموع حدود 

فرصتهای اقتصادی نیز شهرها . روستاها را شامل می شود تاحدی توسعه یافته، کمتر توسعه یافته ومحروم هستند

توصیفی نشان می دهد  جمی شود. نتای آنهاو موجب توسعه کند خود ایجاد میسعه روستاهای حاشیه برای تو زیادی

درصد روستاهاست بسیار توسعه یافته  12روستا که حدود  18کیلومتری شهر ارومیه  12روستای واقع در  127از که 

اهای واقع در کمتر درصد روست 15مابقی در سطح متوسط به پایین قرار دارند. به عبارتی از  و توسعه یافته هستند و

پارچه آبادی( روستاها تا حدی توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و محروم  12درصد ) 88کیلومتری، حدود  5از 

 .ثیر قاطعی در سطح توسعه روستاها نداشته استر نشان می دهد که فاصله از شهر تأهستند. این ام

 181روستای مورد مطالعه 183از  ،دهد کهنشان می در خصوص نقش شبکه ارتباطی در توسعه نتایج بررسی      

کیلومتری از شبکه های ارتباطی قرار دارند این امر نشان می دهد که پوشش ارتباطی  5درصد( در فاصله  32روستا )

کیلومتری جاده به  5روستایی بخش مرکزی شهرستان در سطح مناسبی قرار دارد. از مجموع روستاهای واقع در 

باشد را روستاهای بسیار توسعه یافته و توسعه یافته درصد روستای این محدوده می 15روستا که  12و  18ترتیب 

پذیری توسعه روستاها از موقعیت خود نسبت به راه ارتباطی بین شهری و نشان دهنده عدم تأثیر دهدتشکیل می

حلیل توسعه ها، تاین سکونتگاهثیر نسبی عوامل طبیعی و موقعیت روستایی در توسعه با توجه به ضعف تأ است.

های روستایی و علل آن را باید در ساختار جامعه و اقتصاد سیاسی جستجو نمود و نحوه توزیع درآمد و فرصت

 ها قرار داد.ریزیبرنامهمحور تحلیل توسعه روستایی و در فضای جغرافیایی اقتصادی و فعالیت را 

 و مأخذ:  منابع

بررسی روند تغییرات درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی » :(1132رئیس پور )د هزاکعیسی و  ،ابراهیم زاده .1

 ، زاهدان، صص12، مجله جغرافیا و توسعه، شماره «سیستان و بلوچستان با بهرهگیری از تاکسونومی عددی

 یافتگی توسعه درجة تحلیل» :(1187ابری ) حسینیسیدحسن  و بیک محمدی. حسن ،مرضاامینی نژاد، غال .1

، 1 شماره ،11 سال توسعه، و روستا ، فصلنامه«بوشهر استان جنوبی در پارس تأسیسات حوزة های تاندهس

 . 37-111تهران، صص 

 روستایی نواحی یافتگی توسعه سطوح بندی طبقه و تحلیل» :(1131محمدی ) بیکحسن یونس و  ،آزادی .1

 .صفهان، ا1 شماره دوم، فضایی، سال ریزی برنامه ، مجله«ایالم استان نهای شهرستا

 روش بویراحمد به و کهگیلویه استان روستایی مناطق یافتگی توسعه بندی رتبه» :(1132) کرمی ،الهآیت  .2

  . 85-88 صص ،، مرودشت1شمار ، 1 جلدمجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ، «فازی

یی مجله پژوهشهای جغرافیا، «برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران» :(1173) رضامحمد، رضوانی .5

 .، تهران13شماره 



  1131 پاییز/ 15ای/ سال چهارم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه
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 های شهرستان یافتگی توسعه درجه بر تحلیلی» :(1132احمدیان )مهدی و جابر  علی، علیزاده، ،زنگی آبادی .8
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