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چکیده
توجه به توسعه روستایی به علت اهمیت این بخش در توسعه اقتصادی و اجتماعی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بدیهی است که این امر در مناطقی که جمعیت روستایی قابل توجهی دارند ،از اهمیت باالتری برخوردار است.
شهرستان فالورجان در استان اصفهان از جمله این مناطق می باشد .با توجه به تعدد و گستره روستاهای این
شهرستان ،نیاز به مطالعاتی میباشد که بر اساس آنها ،سیاستها و برنامههای متناسب با امکانات و توانمندیهای
بالقوه و بالفعل نقاط روستایی تنظیم و اجرا گردد .لذا ،هدف مورد نظر این مقاله ،سنجش سطح توسعه یافتگی
روستاهای بخش مرکزی شهرستان فالورجان بود .بدین منظور از  15زیر شاخص در هفت شاخص اصلی
آموزشی ،زیربنایی ،ارتباطی ،بهداشتی -درمانی ،سیاسی -اداری ،مالی ،خدمات بازرگانی -پشتیبانی و فرهنگی-
تفریحی بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران در سال  ،5310با بهرهگیری از روش تاکسونومی عددی استفاده
گردید .جامعه آماری پژوهش شامل روستاهای با  00خانوار به باال بود .نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر
حاکی از آن بودند که روستاهای جولرستان و زفره توسعه یافته و روستاهای کرسگان ،قلعهامیر ،جوجیل،
بوستان ،شرودان ،هویه ،خیرآباد ،محمدیه ،بندرات ،جاللآباد ،کارویه ،کاویان ،کافشان ،کروج ،حسینآباد،
ریاخون و دارفشان نیمه توسعه یافته و روستاهای اسفهران ،دشتلو ،دشتچی ،موسیان ،مهرنجان اتراک ،جیالب و
مهرنجان توسعه نیافته میباشند .بدیهی است که با توجه به محدودیت امکانات و منابع و در نتیجه ،ضرورت
اولویتبندی برنامهها و فعالیتهای توسعه ،نتایج این مطالعه میتواند مبنایی برای شناخت مناطق کمتر توسعه
یافته منطقه مورد مطالعه و توجه بیشتر و جدیتر به آنها در برنامهها و سیاستها باشد.
واژههای کلیدی :توسعه روستایی ،رتبهبندی ،شاخصهای توسعه
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مقدمه و بررسی منابع

یکی از ارکان توسعه ،جامعیت و یکپارچگی آن در رفع عدم تعادلهای اقتصادی اجتماعی درون مناطق است
(

 .)fnnni،ازجمله پیش ،شرطهای الزم برای رسیدن به توسعه ایجاد بستری مناسب برای رشـد همـراه بـا

ارائـه زیرسـاخت رفـاهی -معیشـتی و خـدمات در راستای برقراری توسعه و تعادل در آن جامعه است
(

; Biriescua & Babaitaa,

 .)Hinderdink & Titus,همچنین به منظور شناخت تفاوتهای سطح

توسعه نواحی مختلف الزم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحله بعدی علل تفاوت-
ها را باز شناخت و در جهت کاهش یا از بین بردن آنها اقدام به برنامهریزی نمود (

.)Hosseinzaheddalir,

هدف اصلی برنامههای توسعة منطقهای و نواحی روستایی دستیابی به الگـویی مناسـب برای توزیع سکونتگاهها،
امکانات و فعالیتها بر اساس ظرفیتهای سـرزمین و فـضای جغرافیایی است .در برنامهریزی فضایی و منطقهای
نیز موضوع اصلی رسیدن بـه چنـین الگویی است که در آن ،بین عناصر کالبدی ،فضاها و فعالیتهای این مجموعه
ارتباط و انسجام مناسب برقرار باشد (

.)Jomepour,

در این میان مشاهده میشود که در کشورهای درحال توسعه ،رشد ناهماهنگ و نـامتوازن منـاطق مختلف
سکونتگاهی این گونه جوامع و موجب رشد نیافتن ،نبـود توسـعه یکپارچـه منطقـهای و طبیعتاً نبود تعادل فضایی
در پهنههـای سـرزمینی ایـن کشـورها شـده اسـت ،بـه عبـارت دیگـر تخصیص غیرمنطقی و ناعادالنه منابع و
امکانات به مناطق خاص و محروم کـردن سـایر منـاطق جمعیتی کشور از اینگونه تسهیالت ،ازنظر توسعه
اقتصادی و اجتماعی موجـب نـابرابریهـای منطقهای شده اسـت (

 .)Shamsoddini & Mahdavi,نمود

بارز این نکته را میتوان در تفاوتهای مناطق شهری و روستایی در کشورهای جهان سوم از جمله ایران مشاهده
نمود  ،با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه و متوازن ،شناخت ویژگیهای نواحی مختلف و نابرابری آنها ،در
برنامهریزی اساس کار محسوب میشود ،زیرا در این کشورها هدف نهایی از تحلیل سیستم ناحیهای توزیع
مطلوب جمعیت و امکانات در سطح ناحیهای است .به عبارت دیگر این روش باید کارایی و بازدهی فعالیتهای
اقتصادی را در همه زوایا به همراه عدالت اجتماعی در توزیع امکانات افزایش داده و به صورت محرک فعالیت-
های اقتصادی و اجتماعی عمل کند (

; Shakoor,

.)Bayat,

برنامهریزی منطقهای باید با سیاست توسعه اقتصادی در سطح ملی و روند تصمیمگیری و طراحی پروژههای
منطقهای و برنامه های توسعه اقتصادی برای مناطق مختلف یک کشور ،هماهنگ باشد .بدین منظور ،بررسی
قابلیتها و مزیتهای منطقهای جهت دستیابی به اهداف توسعه ،امری مفید و ضروری است ( & Jafari Saim
.)Naghavi,

بنابراین اگر هدف از برنامهریزی بهبود شرایط نواحی توسعه یافته و نیافته است ،میبایست مطالعات بیشتری در
زمینه خصوصیات تواحی روستایی و نابرابریهای آنها انجام بگیرد .با توجه به عدم تعادلهای منطقهای در ایران،
نیازمند شناخت مسائل و بسترسازی برای توسعه پایدار میباشیم در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف تعیین روش
بهینه ارزیابی توسعه یافتگی روستاها و به دنبال آن مشخص نمودن سطوح توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی
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شهرستان فالورجان و رتبهبندی آنها از نظر میزان برخورداری و محرومیت تدوین گردیده است .نتایج این
پژوهش میتواند به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری در توزیع مناسب امکانات توسعه در نظر گرفته شود.
الزم به ذکر است که بخش مرکزی شهرستان فالورجان یکی از شهرستانهای تاریخی استان اصفهان میباشد .این
شهرستان با وسعت  913کیلومتر مربع ،بین  11درجه و  27دقیقه تا  11درجه و  94دقیقه طول شرقی و  92درجه و
 27دقیقه تا  92درجه و  91دقیقه عرض شمالی در جلگه زایندهرود و  11کیلومتری غرب اصفهان با  1191متر
ارتفاع از سطح دریا و آب و هوایی معتدل که از شرق به شهر اصفهان ،از شمال به شهرستان خمینی شهر ،از
جنوب به شهرستان مبارکه و از غرب به شهرستان لنجان ،محدود میگردد .این شهرستان دارای دو بخش به نام-
های پیربکران و مرکزی ،هشت شهر به نامهای زازران ،فالورجان ،قهدریجان ،کلیشاد ،سودرجان ،پیربکران،
بهاران ،ایمانشهر ،شهر ابریشم و  111روستا میباشد ( Statistics and information of the governorate of
.)Isfahan province,

نگاره  -5موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی ،از توابع شهرستان فالورجان استان اصفهان
Figure - The geographical location of the central part, from the functions of the city of
Falavarjan, Isfahan province

توسعه فرآیندی پیچیده و پویا است که سبقه آن به دهه  11میالدی باز میگردد .پیش از آن مفاهیمی مانند
آبادسازی ،اصالح ،عمران ،بهسازی ،ترویج و نهایتاً رشد طی سالها مطرح بوده است ( Motiei Langeroodi,
).

توسعه اساساً یک عملکرد انسانی است که در آن همه مردم جامعه به طور کامل بسیج میشوند ،دور باطل فقر و
مرض شکسته میشود .کیفیت زندگی همه مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود مییابد (

در این راستا ،دانشمندان از توسعه تعاریف متعددی ارائه نمودهاند:
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 )Ghanbari et al.,به نقل از پرو نحوه نگرش به توسعه را ناشی از قطبهای رشد

میداند :در مرحله اول با سرمایهگذاری کالن صنعتی در نواحی بزرگ ،واگرایی و نابرابری ایجاد میشود؛ و در
مرحله دوم با انتشار تدریجی توسعه به سایر نواحی ،همگرایی و برابری ایجاد میشود.
آسایش (

 )Asayesh,توسعه را ارتقای ظرفیتهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای محسوس جامعه،

افزایش بهرهوری از امکانات و قابلیتهای اجتماعی در جهت رشد و تعالی جامعه میداند .توسعه در بسیاری از
موارد حتی عادات و رسوم مردم را در بر میگیرد (
کردوانی و شریفی (

.)Spears,

 )Kardovani & Sharifi,به نقل از واترسون توسعه و عمران روستایی را یک

فعالیت چند بخشی مرکب می داند ،که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیالت اجتماعی برای هر فرد روستایی
است و معتقد است که هدف نخستین توسعه کشاورزی معموال افزایش رشد تولیدات کشاورزی است ،در حالی
که هدف نخستین عمران روستایی تقویت رفاه مادی و اجتماعی کل جمعیت روستایی است ،نه تنها کشاورزان
فقیر و برخی مواقع کارگران فاقد زمین کشاورزی ،بلکه همه افراد ساکن در روستا.
 )Attfield & Wikins,بر این باورند که توسعه ،فرایندی جامع از فعالیتهای اقتصادی،

اتفیلد و ویکنز (

اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است که هدفش بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده و فعالیت ،آزادی،
مشارکت مناسب و توزیع عادالنه منافع از ارکان اساسی آن به شمار میآید.
کردوانی و شریفی (

 )Kardovani & Sharifi,به نقل از اکسین و توریت توسعه روستایی را فراتر از

انجام وعدهای نیکو ،افزایش باروری و بازدهی کشاورزی ،و ایجاد رونق در بخش کشاورزی میدانند؛ از دیدگاه
آنان ،توسعه روستایی عبارت است از ا عالم وعده ارزشمند ،افزایش شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر
زارع از یک روستایی فقیر به یک کشاورز مترقی و علمی و در همان حال ،تأمین کیفیت باالتر زندگی ،تغذیه
بهتر و عرضه منظم و بیشتر مواد غذایی برای ساکنان شهرها با قیمت ارزان.
فرایند برنامهریزی ،تعیین سطوح برخورداری و توسعه نواحی روستایی و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر
ناحیه در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی ،زمینه تخصیص بهینه منابع و امکانات را برای توسعه
هماهنگ ،یکپارچه و متوازن روستاها فراهم میآورد.
در ارتباط با موضوع این پژوهش ،مطالعات مختلفی صورت گرفته است که میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
رضوانی (

 )Rezvani,در مطالعهای دهستانهای استان زنجان را با استفاده از  27شاخص با بهرهگیری از

روش موریس مورد بررسی قرار داد .نتایج حاکی از تفاوت زیاد سطوح برخوردار دهستانها بود .به طوری که 12
دهستان از مجموع  44دهستان استان در همه زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی در سطوح محروم قرار
داشتند و تنها  11دهستان به طور نسبی توسعه یافته بودند.
رضوانی (

 )Rezvani,در مطالعهای تحت عنوان "سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی

در شهرستان سنندج" با استفاده از  91شاخص و متغیر در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی و با بهرهگیری

سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فالورجان

از تحلیل تاکسونومی و مدل موریس به تعیین و تحلیل سطوح توسعه نواحی روستایی پرداخت .نتایج مطالعه نشان
میدهد ،نابرابریهای زیادی در سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج وجود دارد.
بدری و همکاران (

 )Badri et al.,در مقالهای به نام تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی

شهرستان کامیاران به این نتیجه رسیدند که ضریب توسعه یافتگی بین دهستانهای شهرستان کامیاران متفاوت بوده
و دارای اختالف و نابرابری می باشند به طوری که از تعداد هفت دهستان این شهرستان یک دهستان توسعه یافته،
پنج دهستان در حال توسعه و یک دهستان نیز توسعه نیافته بوده است.
مرادنژاد (

 )Moradnejad,در پژوهشی تحت عنوان "جایگاه توسعه یافتگی استانهای کشور در

شاخصهای عمده بخش کشاورزی" با استفاده از روش موریس ،میزان شکاف موجود بین استانها و نوع
محدودیت هر یک را با  11شاخص مشخص کرده است .نتایج وی حاکی از نابرابری عمیق بین استانها در زمینه
کشاورزی است.
امینینژاد و همکاران (

 )Amininezhad et al.,در مطالعهای تحت عنوان "تحلیل درجه توسعه یافتگی

دهستانهای حوزه تأسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر" با استفاده از روشهای موریس و تاکسونومی عددی،
به این نتیجه رسیدند که  11/4درصد از دهستانها در گروه دهستانهای برخوردار 91/1 ،درصد در گروه نیمه
برخوردار و  41/1درصد در گروه محروم طبقهبندی شدهاند.
 )Roknodin Eftekhari & Aghayari,در پژوهشی با عنوان "سطح-

رکنالدین افتخاری و آقایاری (

بندی پایداری توسعه روستایی ،مطالعه مورد بخش هیر" ،با بهرهگیری از فنون بارومتری و تحلیلهای فضایی ،به
سطحبندی پایداری توسعه روستایی پرداخته اند .نتایج این تحقیق از وضعیت نامطلوب پایداری در این بخش
حکایت دارد.
کالنتری و همکاران ( ) n n frn nn nl.، 6002در پژوهشی با عنوان سنجش سطح توسعه روستایی در
شهرستان کامیاران به این نتیجه رسیدند که  24/7درصد روستاها در گروه نسبتاً توسعه یافته 93/9 ،درصد در گروه
در حال توسعه و  24/3درصد در گروه محروم طبقهبندی شدهاند.
خداپناه و بیکمحمدی (

 )KhodaPanah & Beyk mohammadi,در پژوهش خود تحت عنوان

"ارزیابی و طبقهبندی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان اردبیل بر اساس برخورداری از شاخصهای
توسعه" ،به این نتیجه رسیدند که در دهستانهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل وضعیت ناهمگنی از نظر توسعه
وجود دارد ،به گونهای که تعداد دهستانهای محروم و نیمه محروم نسبت به دهستانهای متوسط و توسعه یافته،
بیشتر است.
نتایج پژوهش شبیری و همکاران (

 )Shobayri et al.,تحت عنوان "تعیین درجه توسعه نیافتگی

شهرستانهای استان اصفهان با روش تاکسونومی عددی" حاکی از آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و
اصفهان ،توسعه یافتهترین و فریدون شهر توسعه نیافتهترین شهرستانهای استان اصفهان در سال  1911بودند ،در
حالی که در سال  1971دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردارترین
شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی بودند.
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 )Azadi & BeikMohammadi,نشـانگر نامناسب بودن وضعیت

نواحی روستایی شهرستانهای استان ایالم از نظر شاخصهای مورد مطالعه میباشد .بـه صـورتی کـه کلیـه
شهرستانها از نظر مجموع شاخصهای مـورد مطالعـه ،در زمـره شهرستانهای نیمه برخوردارند و صرفاً شهرستان-
های شیروان چرداول و ایالم از نظر شاخصهای فرهنگی -آموزشی ،شهرستانهای دره شـهر و ایـوان از نظـر
شاخصهای زیربنایی و همچنین شهرستان ایالم از نظر شاخصهای بهداشتی -درمانی در وضعیت برخوردار قرار
گرفتند.
پالویکین و دامچوین (

 )Paleviciene & Dumciuviene,با استفاده از  91شاخص در ابعاد اجتماعی و

اقتصادی نشان دادند که با وجود برنامههای تخصیص منابع بلند مدت هنوز شکاف بزرگی از توسعه در بین
کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد .پژوهش انجام گرفته حاکی از آن است که کشورهای عضو این
اتحادیه از لحاظ ساختار اجتماعی و اقتصادی تفاوتهای چشمگیری با هم دارند.
رای و باهاتی (

 )Rai & Bhatia,با بهرهگیری از اطالعات  41شاخص اجتماعی -اقتصادی سال  2111و

با استفاده از شاخص ترکیبی حاصل از این شاخصها به بررسی ابعاد نابرابریهای منطقهای توسعه اجتماعی-
اقتصادی ایالت آسام 1هند پرداختند .آنها ابتدا سطح توسعه کشاورزی ،صنعتی ،تسهیالت زیربنایی را به طور
جداگانه و سپس توسعه کلی بخشهای اجتماعی -اقتصادی را ارزیابی کردند .نتایج در بخش توسعه کشاورزی
حاکی از وجود نابرابری در بخشهای ایالت بود و سه بخش این ایالت ،سطح باالی توسعه؛ نه بخش سطح متوسط
توسعه نشان دادند و هشت بخش در حال توسعه و سه بخش در سطح پایین توسعه قرار داشتند.
همانگونه که مالحظه میگردد ،در بین تحقیقهای انجام گرفته در راستای رتبهبندی و سطحبندی مناطق،
بسیاری از آنها از روش تاکسونومی عددی استفاده کردهاند .این روش به دو علت به دیگر روشهای رتبهبندی
ترجیح داده میشود :الف) روش تاکسونومی احتیاج به آمارهای سری زمانی نداشته و با تحلیل دادههای مقطعی به
راحتی پاسخ می دهد .ب) روش اجرایی آنالیز تاکسونومی عددی به صورتی است که حتی اگر دادهها در ابتدا به
صورت شاخص در نیاید مشکل ایجاد نمیشود ،زیرا در روند کار دادهها استاندارد میشود .بر این اساس ،روش
تاکسونومی برای سطح بندی میزان توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر نیز انتخاب شده و
مورد استفاده قرار گرفت.
مواد و روشها

با توجه به شاخصهای مورد بررسی ،این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری را روستاهای
باالی  21خانوار بخش مرکزی شهرستان فالورجان تشکیل میدهند .تعداد  11زیرشاخص در هفت شاخص
بررسی شده است (جدول شماره یک) .اطالعات مورد نیاز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1931

1- Assam

سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فالورجان

استخراج و سپس با بهرهگیری از مدل تاکسونومی عددی به رتبهبندی روستاها مبادرت شد و در انتها میزان توسعه
یافتگی روستاها بررسی گردید.
جدول  -5شاخصهای مورد استفاده برای سنجش سطح توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان
فالورجان
Table - Indices used to measure the level of development of villages in the central part of
Falavarjan city

شاخص

زیرشاخص

آموزشی

مهدکودک ،دبستان ،مدرسه راهنمایی پسرانه و دخترانه ،دبیرستان دخترانه و پسرانه

زیر بنایی

برق ،گاز لولهکشی و آب لولهکشی

ارتباطی

دفتر پست ،صندوق پست ،وسیله نقلیه عمومی ،روزنامه و مجله ،اینترنت ،دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات و دفتر مخابرات
حمام بهداشتی عمومی ،مرکز بهداشتی -درمانی ،داروخانه ،خانه بهداشت ،تسهیالت زایمانی ،پزشک ،دندانپزشک ،

بهداشتی درمانی

دندانپزشک تجربی ،بهیار یا مامای روستایی ،بهداشتیار ،بهورز ،دامپزشک ،تکنسین دامپزشکی ،سیستم بهداشتی جمعآوری
زباله ،غسالخانه و سامانه تصفیه آب

سیاسی اداری
مالی ،خدمات بازرگانی و

شورای حل اختالف ،دهیاری و شورای اسالمی روستا
تعمیرگاه ماشینآالت کشاورزی ،گوشتفروشی (قصابی) ،نانوایی ،بقالی ،فروشگاه تعاونی ،شرکت تعاونی روستایی ،مرکز

پشتیبانی
فرهنگی -تفریحی

خدمات کشاورزی و بانک
امام جماعت ،خانه عالم ،اماکن مذهبی ،مسجد ،سالن ورزشی ،زمین ورزشی ،کتابخانه و بوستان
Source: Adapted from the Iranian Statistics Center,

منبع :اقتباس از مرکز آمار ایران1931 ،

از آنجا که برای رتبه بندی توسعه یافتگی روستاها از روش تاکسونومی عددی بهره گرفته شد ،در ادامه مراحل
روش تاکسونومی عددی ارائه شده است.
تاکسونومی عددی روش آماری است که برای تعیین واحدها یا انواع موضوعات همگن در یک فضای n

بعدی و بدون استفاده از رگرسیون ،واریانس و تحلیل همبستگی قادر خواهد بود یک مجموعه را به یک
مجموعهی کم و بیش همگن تقسیم کند .این روش میتواند به عنوان معیار و مقیاس نسبتاً مناسبی جهت شناخت
رشد اجتماعی ،اقتصادی و غیره مورد استفاده برنامهریزان قرار گیرد (

.)FarajiSabokbar et al.,

مرحلهی اول :تشکیل ماتریس تصمیم مکانی؛ فرض کنید  mگزینه و  nشاخص وجود دارد .گزیدارهای
مختلف وجود دارند که با  aiنشان داده میشود ،برای هر گزینه مجموعهای از معیارها وجود دارد که مقدار آن به
صورت  aijنشان داده میشود ،به عبارتی  aijمقدار شاخص iام میباشد.
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مرحلهی دوم :استاندارد نمودن دادهها (بیمقیاس نمودن مقادیر) و تشکیل ماتریس استاندارد؛ تشکیل ماتریس
استاندارد از رابطههای زیر قابل اجرا میباشد:
در گام اول میانگین شاخصها (ستونها) محاسبه میگردد.
در گام بعدی انحراف معیار هر شاخص تعیین میشود.
گام سوم آن است که عضوهای استاندارد شده ماتریس  Xijجهت همسانسازی اطالعات ساخته شده ،و در قالب
ماتریس جدیدی به نام ماتریس استاندارد تشکیل میگردد که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه میباشد
:)Asayesh,

(

( )1
در این دستور معنای هر یک از عالئم به شرح زیر است:
 =Zشاخص استاندارد iام در واحد jام؛
 =Xijشاخص iام در واحد jام؛
= میانگین شاخص iام؛
 =Sdانحراف معیار شاخص iام؛
ماتریس  Zنیز دارای ابعاد  n×mمیباشد و یک ماتریس استاندارد است .چون با تغییر متغیر ،مقیاسهای مختلف
شاخص ها به مقیاس واحد تبدیل شده است .روشن است که از لحاظ آماری میانگین هر ستون ماتریس استاندارد
شده  Zبرابر صفر و انحراف معیار آن مساوی یک است .با داشتن ماتریس استاندارد  ،Zقدم بعدی بدست آوردن
میزان اختالف و یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر (  1و  2و  9و  ...و  ) nبرای هر کدام از  mمتغیر یا شاخص می
باشد که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل میباشد (منظور از نقطه همان فعالیت مورد بررسی ،در مطالعه مورد
نظر میباشد).
مرحلهی سوم :محاسبه فواصل مرکب و تشکیل ماتریس فواصل مرکب؛ در این مرحله با توجه به اعداد
استاندارد شده در ماتریس استاندارد  ،Zفواصل مرکب بین فعالیتهای مختلف  nگانه ،برای شاخصهای  mگانه
به دست میآید .با استفاده از رابطهی زیر فواصل هر یک از فعالیتهای  nگانه را محاسبه میشود:
( )2
در دستور باال معنای هر یک از عالئم به شرح زیر است:
 =dabبیانگر فاصله بین دو منطقه؛
 aو  =bبیانگر دو منطقه؛
 =Zaدادههای استاندارد شده منطقهی a؛
 =Zbدادههای استاندارد شدهی منطقه b؛
= فاصلهی واحد jام ایدهآلهای مثبت (بزرگترین)؛
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از فرمول باال میتوان نتیجه گرفت که:
الف) فاصله منطقهی  aاز منطقهی  bبرابر با  bاز  aاست.
ب) فاصله هر منطقه از خودش برابر صفر است (

dab=dba

.)FarajiSabokbar et al.,

چون ماتریس فواصل یک ماتریس قرینه میباشد ،میتوان نتیجه گرفت این ماتریس متقارن بوده و قطر آن
مساوی صفر است .ضمن اینکه ماتریسی مربع و با ابعاد  n×nمیباشد .عضوهای این ماتریس فاصله ترکیبی هر
فعالیت را از فعالیت دیگر نشان میدهند و در هر سطر این ماتریس کمترین مقدار نشاندهنده کوتاهترین فاصله
بین آن فعالیت ،با سایر فعالیتها و یا بیشترین نزدیکی میباشد.
مرحلهی چهارم :تعیین کوتاهترین فاصله و تشخیص بخشهای همگن؛ تعیین کوتاهترین فواصل هر عنصر
ماتریس نشاندهندهی فاصله بین هر دو فعالیت در شاخص مورد نظر است .در این ماتریس ،در هر سطر ،کوتاه-
ترین فاصلهی بین دو فعالیت مشخص میگردد و در ستونی جداگانه (مثالً ستون  )dنوشته میشود .سپس ،میانگین
و انحراف معیار کوچکترین فواصل هر سطر (یعنی ،همان ستون  dایجاد شده) محاسبه شده و آنگاه برای
مشخص کردن فعالیتهای همگن ،فواصل حد باال ( )d+و حد پائین ( )d-را طبق معادلهی زیر ،به دست میآید
(

.)Kalantari,

( )9

=

( )4

=

در دستور باال معنای هر یک از عالئم به شرح زیر است:
 =Dبیانگر میانگین ستون کوچکترین فواصل؛
 =Sdoبیانگر انحراف معیار همان ستون؛
حال اگر روستایی یا منطقهای در فواصل حد باال و پائین قرار نگیرد از تحلیل حذف و دوباره عملیات صورت
گرفته را صورت میگیرد تا وقتیکه همه مناطق در فواصل حد باال و پائین قرار گیرند.
مرحلهی پنجم :تعیین ایدهآل برای هر شاخص؛ بعد از اینکه مناطق همگن مشخص شدند ،مرحلهی پنجم از
روش تاکسونومی آغاز میشود .در ماتریس شاخصهای استاندارد شده (مرحله دوم) ،برای تکتک شاخصها،
مورد ایدهآل (بیشترین مقدار برای هر شاخص) در نظر گرفته میشود؛ و پس از یافتن مقادیر ایدهآل برای
تکتک فعالیت ها ،برخورداری مطلوب برای هر فعالیت را محاسبه شده و در قالب یک بردار سطری ذخیره می-
گردد.
( )1
مرحلهی ششم :محاسبه سرمشق توسعه Cio؛ در مرحله ششم فاصلهی فعالیت یا منطقهی iام از شاخص ایدهآل
که در مرحلهی پنجم به دست آمد تعیین میشود .فاصلهی گزینهی iام از ایدهآل با فرمول زیر محاسبه میشود:
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( )1
در دستور باال معنای هر یک از عالئم به شرح زیر است:
 = Cioسرمشق توسعه؛
 = Diاعداد موجود در ماتریس z؛ و
 = Doاعداد ایدهآل هر ستون ماتریس .z
( Coحد باالی سرمشق توسعه) از رابطه زیر به دست میآید:
( )7
که در آن  Cioمیانگین سرمشق توسعه و  Sdانحراف معیار سرمشق توسعه میباشد.
مرحلهی هفتم :محاسبه ( Fiرتبهبندی نهایی)؛ در این مرحله با استفاده از فرمول زیر مقادیر  Fiبرای هر منطقه
محاسبه میگردد.
( )1
درجهی توسعهیافتگی هر مکان و بین صفر و یک در نوسان است .هرقدر به صفر نزدیکتر باشد ،آن مکان
توسعهیافتهتر و هرقدر به یک نزدیکتر باشد توسعهنیافتهتر است( .

.)Ziari,

نتایج و بحث

برای سنجش سطوح توسعه یافتگی روستاها از روش تاکسونومی عددی اسـتفاده شـد کـه نتـایج آن در جـداول
شماره دو تا پنج نشان داده شده است .جدول شماره دو جزئیـات مرحلـه سـوم (تاکسـونومی عـددی) را بـرای هـر
روستا نشان می دهد .الزم به ذکر اسـت کـه تمـامی روسـتاها در حـد فاصـل حـد بـاال و پـائین قـرار گرفتنـد .طبـق
محاسبات انجام گرفته کوتاهترین فاصله مربوط به روستاهای بوستان و جوجیل بوده است.
مقادیر ایده آل برای هر هفت شاخص اصلی پژوهش در جدول شماره سه نمایش داده شده است .بیشترین مقدار
سرمشق ایدهآل متعلق به شاخص سیاسی اداری ( )2/977و کمترین مقدار متعلق به شاخص زیربنایی ( )1/213می-
باشد.
نتایج حاصل از مرحله ششم روش تاکسونومی عددی حاکی از آن بودند که مهرنجان باالترین سرمشق توسعه
را با ضریب  3/119و جولرستان پایینترین سرمشق توسعه را با ضریب  2/111به خود اختصاص دادند .جدول
شماره چهار مقادیر سرمشق توسعه ( )Cioبرای هر یک از روستاها را نشان میدهد.
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جدول  -0بردار کوتاهترین فواصل ( )dدر بین روستاهای بخش مرکزی فالورجان
Table - The shortest distances (d) among the villages of the central part of Falavarjan

روستا

روستا

کوتاهترین
فاصله ()d

کوتاهترین

کوتاهترین فاصله ()d

روستا

فاصله ()d

کرسگان

2/141

هویه

1/111

اسفهران

1/111

جولرستان

2/713

ریاخون

1/117

قلعهامیر

1/437

حسینآباد

1/111

خیرآباد

1/197

کاویان

1/112

موسیان

2/211

دارفشان

2/112

مهرنجان اتراک

2/171

جاللآباد

1/341

کارویه

1/197

جیالب

2/111

دشتچی

2/171

بندرات

1/114

مهرنجان

2/211

روستا

کوتاهترین

روستا

کوتاهترین

روستا

کوتاهترین فاصله ()d

فاصله ()d

فاصله ()d
جوجیل

1/349

دشتلو

1/111

بوستان

1/349

کافشان

1/112

شرودان

1/111

محمدیه

1/341

کروج

1/417

زفره

2/141

-

Source: Research findings

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  -3مقدار ایدهآل هفت شاخص
Table - Ideal value of seven indicators

شاخص

سرمشــــــق

سیاسی

خدمات بازرگانی و

اداری

پشتیبانی

2/977

1/334

فرهنگی -تفریحی

2/919

بهداشتی -درمانی

1/717

آموزشی

1/193

زیربنایی

1/213

ارتباطی

2/111

ایدهآل
Source: Research findings

منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  -4مقادیر سرمشق توسعه روستاهای بخش مرکزی فالورجان
Table - Exemplary values for villages development in the central part of Falavarjan

روستا
کرسگان

روستا

سرمشق توسعه

روستا

سرمشق توسعه

روستا

سرمشق توسعه

9/141

هویه

4/122

اسفهران

1/721

سرمشق توسعه

روستا

سرمشق توسعه

روستا

سرمشق توسعه

جولرستانن

2/111

ریاخونن

1/237

قلعهامیر

9/137

حسینآباد

1/171

خیرآباد

4/311

کاویان

1/212

موسیان

7/193

دارفشان

1/112

مهرنجان اتراک

7/111

جاللآباد

1/119

کارویه

1/171

جیالب

1/314

دشتچی

7/174

بندرات

1/144

مهرنجان

3/119

جوجیل

4/913

دشتلو

7/112

بوستان

4/429

کافشان

1/293

شرودان

4/114

محمدیه

کروج

1/911

زفره

2/111

-

منبع :یافتههای پژوهش

1/111
-

Source: Research findings

نتایج مرحله نهایی پژوهش نشان داد که روستاهای جولرستان و زفره به ترتیب با داشتن ضریب ،1/219 Fi
 1/231بهترین رتبه و روستاهای اسفهران ،دشتلو ،دشتچی ،موسیان ،مهرنجان اتراک ،جیالب و مهرنجان به ترتیب
با داشتن ضریب  1/312 ،1/111 ،1/112 ،1/731 ،1/731 ،1/713 ،Fiو  1/314پایینترین رتبه را از لحاظ توسعه
به خود اختصاص دادند .جزئیات بیشتر در مورد سطح توسعه یافتگی روستاها در جدول شماره پنج نشان داده شده
است.
نتایج مرحله نهایی برای روستاهای بررسی شده ،نشان میدهد که روستاهای توسعه یافته عمدتاً روستاهایی
هستند که فاصله کمتر از  11کیلومتر با بخش مرکزی شهرستان فالورجان دارند .در مقابل روستاهای توسعه نیافته
غالباً روستاهایی هستند که فاصلهای بیش از  11کیلومتر با بخش مرکزی شهرستان دارند .عالوه بر این ،همگی این
روستاها تعداد خانوار کمتر از  111را دارا میباشند .از طرفی ،تنها دهستانهای اشترجان و ابریشم دارای
روستاهای توسعه یافته میباشند ،میتوان این گونه اذعان نمود که نزدیکی دهستان اشترجان به شهر اصفهان یکی
از دالیل این موضوع است.

سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فالورجان

جدول  -1مقادیر  Fiو رتبهبندی نهایی با استفاده از تاکسونومی عددی
Table - Fi values and final ranking using numerical taxonomy

رتبهبندی

رتبه نهایی

روستا

()Fi

جولرستان

1/219

رتبهبندی

1

توسعه یافته
زفره

رتبهبندی

نیمه توسعه یافته

1/231
رتبه نهایی

روستا

()Fi

2

رتبهبندی

کرسگان

1/914

9

قلعهامیر

1/441

4

جوجیل

1/432

1

بوستان

1/433

1

شرودان

1/113

7

هویه

1/122

1

خیرآباد

1/119

3

محمدیه

1/111

11

بندرات

1/113

11

جاللآباد

1/171

12

کارویه

1/119

19

کاویان

1/111

14

کافشان

1/131

11

کروج

1/133

11

حسینآباد

1/123

17

13
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رتبهبندی
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ریاخون

1/799

11

دارفشان

1/741

13

روستا

توسعه نیافته

منبع :یافتههای پژوهش

رتبه نهایی
()Fi

رتبهبندی

اسفهران

1/713

21

دشتلو

1/731

21

دشتچی

1/731

22

موسیان

1/112

29

مهرنجان اتراک

1/111

24

جیالب

1/312

21

مهرنجان

1/314

21

Source: Research findings

روستاهای مطالعه شده از نظر توسعه یافتگی به سه گروه توسعه یافته ،نیمه توسعه یافته و توسعه نیافته طبقهبندی
شدند .از مجموع  21روستای بررسی شده ،حدود هشت درصد روستاها در گروه توسعه یافته ،حدود  11درصد
روستاها در گروه نیمه توسعه یافته و حدود  27درصد روستاها در گروه توسعه نیافته قرار گرفتند (جدول شماره
شش).

سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فالورجان

جدول  -6سطح توسعه یافتگی روستاها بررسی شده به تفکیک دهستانهای بخش مرکزی شهرستان
فالورجان
Table - Levels of development of studied villages divided into rural districts in the central
part of Falavarjan County
سطح توسعه
روستاها

توسعه یافته
نیمه توسعه
یافته

زازران

رتبه نهایی

ابریشم

گلستان

بخش مرکزی

اشترجان

()Fi

1/99-1
-1/94
1/11

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

1

1

1

1

21/11

1

14/21

2

7/13

1

19/99

7

77/77

2

11/11

9

42/11

17

11/91

توسعه
نیافته
جمع

1 -1/17

1

11/11

2

22/29

1

21/11

9

42/11

7

21/39

-

1

111

3

111

4

111

7

111

21

111

Source: Research findings

منبع :یافتههای پژوهش

بحث و نتیجهگیری

برنامـهریـزی منطقـهای بـا هـدف توسـعه و کـاهش نابرابری منطقهای ،از موضوعات مهـم در کشـورهای در
حال توسعه به حساب میآید .الزمه برنامهریـزی منطقهای ،شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از لحاظ
توسعه است .هدف اصلی در این گونه پژوهشها که دستیابی به الگوی مناسب برای توزیع امکانات و فعالیتها
براساس ظرفیتهای سرزمین و فضای جغرافیایی است .روستاهای بخش مرکزی شهرستان فالورجان نیازمند
مطالعات ژرف و عمیقی در زمینه برنامهریزی منطقهای هستند تا بر اساس آن ،برنامههای متناسب با توانمندیهای
بالقوه و بالفعل آن ها تنظیم و اجرا گردد .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف سنجش سطح توسعه یافتگی
روستاهای بخش مرکزی شهرستان فالورجان با استفاده از تاکسونومی عددی انجام گرفت تا شکاف توسعه بین
روستاهای شهرستان مذکور از لحاظ برخورداری از شاخصهای کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی مشخص شود.
روش تاکسونومی عددی مشخص نمود که روستاهای جولرستان و زفره توسعه یافته و روستاهای کرسگان ،قلعه-
امیر ،جوجیل ،بوستان ،شرودان ،هویه ،خیرآباد ،محمدیه ،بندرات ،جاللآباد ،کارویه ،کاویان ،کافشان ،کروج،
حسینآباد ،ریاخون و دارفشان نیمه توسعه یافته و روستاهای اسفهران ،دشتلو ،دشتچی ،موسیان ،مهرنجان اتراک،
جیالب و مهرنجان توسعه نیافته میباشند.
با توجه به نتایج بدست آمده میتوان این گونه عنوان نمود ،داشتن نگرشی یکپارچه در تخصیص امکانات و
هماهنگی سیاستها و خطمشیها در جهت بهبود شرایط و تقلیل نابرابریها ضرورتی اجتناب ناپذیر در برنامههای
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توسعه روستایی این شهرستان تلقی میشود و البته تحقق آن مستلزم ساماندهی بهینه سکونتگاههای روستایی این
: پیشنهادهای زیر ارائه میگردد، در همین راستا.شهرستان در قالب یک نظام سلسله مراتبی خدماترسانی است
 نیازمند تهیه و اجرای طرحهای متناسب با، تمامی روستاهای شهرستان فالورجان جهت رسیدن به توسعه یافتگی، موسیان، دشتچی، دشتلو، روستاهای اسفهران، در این میان.نوع و سطح توسعه یافتگی و محرومیت خود هستند
 جیالب و مهرنجان با توجه به محرومیت شدید خود در اولویت اجرای برنامههای توسعه قرار،مهرنجان اتراک
.دارند
 تقویت، با توجه به عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی، جهت توسعه مطلوب در نواحی روستایی شهرستان فالورجان ایجاد محورهای جدید توسعه در شهرستان و تقویت محورهای ضعیف موجود،مراکز شهری و روستایی
.ضرورت دارد
 به منظور بهتر شدن وضعیت روستاهای توسعه نیافته بخش مرکزی شهرستان فالورجان پیشنهاد میگردد که.خدمات و امکانات مورد نیاز مراکز و کانونهای اصلی خدماترسانی تأمین شود
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