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 چکيده

 ،ثیر عوامل مختلفیی ماننید عوامیل عییعییأتحت ت ،واحد جغرافیایی ترینکوچکعنوان روستایی به هایگاهسکونت

بیا  روییناز ا .اندگرفتهتاریخی و اقتصادی در بستر جغرافیایی و در قالب روابط انسان و محیط شکل  ،فرهنگی ،اجتماعی

با وجیود  ،هاآنموجود در  هایتفاوتمتنوعی از روستاها به وجود آمده و  هایشکل ،هاآنتوجه به تنوع بستر جغرافیایی 

بهییود  برایراهیردی است که  ،روستایی توسعهچنین هم .روستایی قابل مطالعه و بررسی است یبرای توسعه هاهمگنی

هیر  توسیعه هایبرنامهی از جزی از مردم )روستاییان فقیر( عراحی شده است و زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی

بنابراین با توجه به اینکیه  .درومیکار ه روستایی ب صادی جامعهاقت -ساخت اجتماعی سازیدگرگونکشور است که برای 

در روستاها به سر را  شاندگیزنتر اوقات کل یا بیش ،تر مردم آنو بیش استکشاورزی  ،مشاغل اصلی شهرستان روانسر

هدف از این پژوهش کیه بنابراین  .استو نیافتگی آن ضروری  یافتگیتوسعهمشخص کردن عوامل تأثیرگذار بر  ،برندمی

با استفاده از  .پسروستاهای شهرستان روانسر است یافتگیتوسعهتعیین سطح  ،کاربردی استتحلیلی و -از نوع توصیفی

بیه  که، تجزیه و تحلیل شدهشهرستان روانسر یفضایی روستاها -مکانی سطح توسعه ،شاخص 37 با عاملیروش تحلیل 

ت اسداده  را به خود اختصاص هاواریانسدرصد  لاترینبا ،بوده اجتماعی-عامل اول که اقتصادی ویافته عامل تقلیل  پنج

 ،با میدل تخمیین تیراکم کرنیل چنینهم .داردروستاهای شهرستان روانسر  یافتگیتوسعهترین تأثیر را در سطح بیش و

 ،غربیی شهرسیتان روانسیر جنیو روسیتاهای جنیوبی و  نشیان دادنتیایج کیه  استشده  سنجیده یافتگیتوسعهسطح 

 .استآن  هایقسمتاز دیگر  تریافتهتوسعه
 

 .یمناعق روستای ،روانسر ،فضایی-مکانی توسعه ،تخمین تراکم کرنل ،تحلیل عاملی هاي کليدي:واژه

 

 لهو بيان مسأ مقدمه
برای پاسیخ  ،انسان از ابتدای پیدایش مراکز زیستی

به نیازهای خویش سعی کرده تا محیط را تحت سلطه 

(. یکی از 335 :1371 ،)بحرینی خود درآورد خواستو 

مسکن ظهور  در عرصه ،اشکال مهم این تسلط و تطابق

منطقیه که نیاکان ما در هر عوریبه ،کندیمو نمو پیدا 

و شرایط آ  و هوایی بیرای ایجیاد فضیای مناسیب بیه 

 و )محمودی اندکردهو مصالح مطابق با آن توجه  هافرم
                                                            

 h.fazelniya@shirazu.ac.irgل: نویسندة مسؤ*

 سیرپناهمسکن چیزی بییش از  (.22 :1327 ،نیکو قدم

فیزیکی صرف است و تمیامی تسیهیلات عمیومی لیازم 

و باید حق تصرف  شودیمشامل  را برای زیستن انسان

فیراهم  کننیده اسیتفادهبیرای  عولانی و مطمئن نسیتاً

شیرایط  ،دیگیر (. از سیوی51 :1323 ،)صییدایی باشید

تمییامی  بیر محیطیی بیه خصیوص شیرایط عییعیی آن

فرهنگ و معماری ساکنان مرکیز  ،آدا  و رسوم ،شئون

و هیر  دگیذارمیمستقیم عیتی تأثیر مستقیم و غیرجم

تأثیرپیذیری  ،باشیند ترکوچیکچه واحدهای جمعیتی 
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 ,.Revi  et al) شیودمیتر یط عییعی بیشاز مح هاآن

بر این اساس روستا یک واحید جغرافییای (. 15 :1993

عیور های اجتماعی و عییعیی بیهاست که در آن پدیده

آمیختگیی از  انید. ایین درهیمآمیختهچشمگیری درهم

ای بیرای تمییز های مهم روستا و شاخص عمیدهویژگی

روستایی ضیمن  شهر از روستا است. بنابراین جغرافیای

هیا را آثار متعامیل آن ،هاشناخت هر یک از این پدیده

 هیایگیری معیشت و چگونگی محیطکه موجب شکل

 ،بررسیی و ارزییابی کیرده ،گیرددیمعییعی و انسیانی 

ی توسیعه و هابرنامیههای لیازم را بیرای اجیرای ینهزم

جلییوگیری از تخریییب محیییط عییعییی روسییتا فییراهم 

های ییدهپد یبنیدعیقه (.2: 1377 ،)مهیدوی آوردیمی

یژه آن گروه کیه وبه جغرافیایی اعم از انسانی و عییعی،

انسانی قرار دارنید،  هاییاستسها و یتفعالتحت تأثیر 

شییود. جغرافیییایی محسییو  می از ضییروریات مطالعییه

ای بیه نیام روسیتا و مزرعیه در مسلماً پراکندگی پدیده

 ،اقتصییادی ،هییای فیزیکیییسییطحی وسیییب و بییا تفاوت

ی ساکن در آن بایید دقیقیاً فرهنگی و اجتماعی جامعه

مطالعه شود. حجیم بودن جامعه، تعداد روستاها و عدم 

کند که بر اساس ها ایجا  میآن تکامکان بررسی تک

های رایج و علمی به چند عیقه یا گیروه ضوابط و مدل

کوچک تقسیم شیود و هیر گیروه بیا تشیابهات نسییی 

تواند مورد مطالعه و بررسیی ی خود میموجود در اعضا

های تیک روسیتاها،گروهقرار گیرد. پیس بیه جیای تک

شود کیه از روستاها بررسی می سطحنسیتاً همگن و هم

روستایی اقدامی ضروری  عمومی توسعه ریزیدر برنامه

(. Cohen, 1979: 17) و نیز جالب و کارآمد خواهد بود

بییه عنییوان ی روسییتایی هییر چنیید روسییتا و جامعییه

ریزی برای رسیدن به ترین سطح از سطوح برنامهپایین

 ،گییردکشیورها مید ن یر قیرار می اهداف کلان توسعه

 روسییتاها بییه عنییوان زیربنییای دهی و توسییعهسییامان

ی ای و در نهاییت توسیعهای و منطقیهناحییه یتوسعه

: 1323 ،زاده و شیریفی کییایمابیراه)شودملی تلقی می

ها روستاها باید بر اساس انتخا  شاخص یبندعیقه(.7

های باشد که در چارچو  عرح علمی به اجرا و ویژگی

ی عیقات و ها و مقایسهآید و علاوه بر بیان تفاوتدرمی

مراحل توسعه و نحوه و میزان ،هااختلاف آماری بین آن

شیده را بیه وضیوح  انتخیا  هایشیاخص تأثیرگیذاری

 (. Johnson, 1997: 28) نمایش دهد

ای از چنییین منییاعق روسییتایی، بخییش عمییدههییم

شود و های عییعی کشور را شامل میجمعیت و عرصه

روستایی نقیش اساسیی در حییات اقتصیادی و  جامعه

اجتماعی کشیور دارد. بیا توجیه بیه اهمییت و جایگیاه 

هایی که ی روستایی در کشور، مشکلات و چالشجامعه

 ،ا آن مواجه اسیتی خود باین جامعه در فرآیند توسعه

 یزی توسییعهربرنامییه هییایشییناخت و تحلیییل ویژگی

ی ابعییاد آن روسییتایی در کشییور و پییرداختن بییه کلیییه

رو یینا(. از 1325 ،)جهیاد دانشیگاهی ضرورت تام دارد

ی روسیتایی را شود که آیا توسیعهیماین سؤال مطرح 

 ی آن محدود کرد؟شود به یک بخش یا یک جنیهیم

و ابعیاد مختلیآ آن  هابخشوسعه به ت بحث درباره

، اجتمیاعی، اقتصادی مثلاًگردد، که بخشی از آن یم بر

آموزشییی و...اسییت. بنییابراین توسییعه، ابعییاد کییارکردی 

وجهی اسیت.بر ایین  متعدد دارد و در واقب منشور چند

های گونیاگون گاه روستایی از عرصیهاساس هر سکونت

ییک هیر  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیی کیه

ی زندگی اجتماعی است، تشکیل هاجنیهبیانگر یکی از 

هییای یژگیوشییود. فضییای روسییتایی بییا توجییه بییه یم

محیطی و اکولوژیکی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی 

های یتوانمنیدخود، ساختار معینیی دارد کیه گوییای 

 ی بییالقوه و بالفعییل آن اسییتاسییتعدادهابنیییادی و 

 (.13: 1377)سعیدی، 

یلومترمربیب ک 1122روانسر با مسیاحت  شهرستان

در شمال غربی اسیتان کرمانشیاه قیرار دارد و یکیی از 

شود. با توجیه بیه یمی کشاورزی آن محسو  هاقطب

و  استکه شغل اصلی شهرستان روانسر، کشاورزی این

شیانرا در تر اوقیات زندگیمردم آن کل یا بیش تربیش

مییل برنیید، مشییخص کییردن عواروسییتاها بییه سییر می

یافتگی و نیافتگی آن ضروری است. تأثیرگذار بر توسعه

بندی مناعق روستایی رو این مقاله با هدف سطحاز این

یافتگی آن بیا شهرستان روانسر و تحلیل فضایی توسعه

های گرافیک مینا تدوین شده است، تا استفاده از روش

یافتگی مناعق روستایی بتوان به واکاوی فضایی توسعه

 خت.آن پردا
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 پيشينه تحقيق

عنییوان  بییادر پژوهشییی  1372اسییلامی در سییال 

 « مناعق روستایی کشور یافتگینتوسعه تعیین درجه»

بییا اسییتفاده از تکنیییک تاکسییونومی عییددی و تحلیییل 

و با اسیتفاده  1375و  1355عاملی در دو مقطب زمانی 

شاخص توسعه نشیان داد کیه وضیعیت منیاعق  22از 

نسییت  1375توسعه در سیال  روستایی ایران به لحاظ

اما دوگیانگی بیین منیاعق  ،بهیود یافته 1355به سال 

 افزایش یافته است.

 عنییوان بییا یامقالییهدر  1372مرسییلی در سییال 

منیاعق روسیتایی اسیتان  یافتگیتوسعه درجهتعیین »

 یهیاروشحاصیل از  یبنیدرتیهبا اسیتفاده از  «زنجان

 اد کییهنشییان د تاکسییونومی عییددی و تحلیییل عییاملی

و  1335 یهاسالدرمناعق روستایی استان زنجان نیز 

بیانگر رونید رو بیه رشید منیاعق روسیتایی آن  1375

اما دوگانگی بیین روسیتاها افیزایش یافتیه  ،استان بوده

 است.

در پژوهشی نقیا   1322در سال  و شفیعی تقوایی

 ییافتگیتوسعهروستایی استان اصفهان را از ن ر سطح 

کیرده و بیا روش  یبنیدعیقهن گیروه همگی هشیتدر 

 توسیعهسطح  ،مکانی –تحلیل فضایی و  تحلیل عاملی

مناعق روسیتایی اسیتان اصیفهان را مشیخص  یافتگی

شاخص انتخا  شده بیود  22 ،در این تحقیق .اندکرده

شیاخص  چهیارکه با استفاده از روش تحلیل عاملی به 

 و از برگرفتهرا در  هاشاخصدرصد  77تقلیل یافته که 

ی یاقتصادی به تنهیا -عوامل اجتماعی  ،بین این عوامل

 یرتییأثو  ددهیییمدرصیید واریییانس را پوشییش  7/21

 .استعامل در مطالعه  گذارترین

 تحیت ایمقاله در 1322سال در  و خالدی شریفی

 منیاعق توسیعه سیطح تحلییل و گییریاندازه" عنوان

 هیایروش از اسیتفاده بیا کردستان استان در روستایی

 بنیدیعیقیه بیه "عیددی تاکسیونومی و عاملی لتحلی

 تحلیل و تعیین به و پرداخت، منطقه روستاهای توسعه

 منییاعق در آن تییوازن عییدم میییزان و توسییعه سییطح

 و شهرسیتان سیطوح بیرای کردسیتان استان روستایی

. شد پرداخته 1325 و 1375 زمانی مقطب دو در بخش

 توسیعه شیاخص 25 هیدفی، چنیین به دستیابی برای

 از اسیتفاده بیا ابتدا بارهاین در. شدند سنجش و عریآت

 و حذف هاشاخص بین همخطی  عاملی تحلیل تکنیک

 خلاصیه عامیل ییا فاکتور تعدادی به اولیه هایشاخص

 تاکسییونومی تکنیییک از اسییتفاده بییا سیی س و گردییید،

 اسیتان روسیتایی منیاعق یافتگی توسعه درجه عددی

 از اسیتفاده با هازنتوا عدم میزان آن از پس و محاسیه

 نشیان نتیایج. شید بررسیی و تعییین دوگیانگی ضریب

 شهرستان سطح در استان روستایی مناعق که دهدمی

 1325 و 1375 مقطیب دو عیی چیه اگیر. است همگن

 سییطح در اسییتان روسییتایی نییواحی توسییعه درجییه

 دوگیانگی ضیریب امیا داشیته، رشد بخش و شهرستان

 کیه ایگونیه به ودهب رشد این توازن عدم میین حاصل

 یهاشهرسیتان جایگیاه و رتییه در سیاختاری تغیییری

 اتفیا  روسیتایی منیاعق توسیعه سطح لحاظ به استان

 یهیابخش روسیتایی منیاعق همچنیین. است نیفتاده

 نیییز 1325سییال در کماکییان 1375 سییال در محییروم

 غالییاً توسیعه جایگیاه و رتییه تغیییر و اند بوده محروم

 بیه تیوازن عدم این. است شده مرکزی ای بخش شامل

 منیاعق ییافتگی توسیعه وضعیت اختلاف به منجر ویژه

 سییایر بییا شهرسییتان هییر مرکییزی بخییش روسییتایی

 .است شده آن هایبخش

 یامقالهدر  1331در سال پور و رییس زادهیمابراه

 ییافتگیتوسعه یدرجهبررسی روند تغییرات » عنوان با

از  ییریگبهرهبا  مناعق روستایی سیستان و بلوچستان

در دو  «1375و  1325 یهادهیهدرتاکسونومی عددی 

 بییه بررسییی درجییه 1325و  1375مقطییب زمییانی 

منییاعق روسییتایی اسییتان سیسییتان و  یییافتگیتوسییعه

 انیدپرداختیهبلوچستان برای سطوح شهرستان و بخش 

 ،گییروه جمعیتییی پیینجشییاخص توسییعه را در  35کییه 

 -رهنگی و بهداشیتی ف -اجتماعی  ،اقتصادی ،زیربنایی

درمانی تعریآ و به روش تاکسیونومی عیددی تحلییل 

 آن اسیتبیانگر  هادادهنتایج حاصل از تحلیل  .اندکرده

 یاغلب روستاهای استان در عیقه 1375 یدههکه در 

 ،قییرار داشییتند یافتییهن توسییعهو  یافتییهتوسییعهنیمییه 

درصد از روستاهای استان در نقا   12که تنها یعوربه

و  یافتیهتوسیعهنیمه  محدودهدرصد در  27برخوردار و 

به جیز  نیز 1325در مقطب زمانی  .اندبوده یافتهنتوسعه
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در سییایر  ،آن تابعییه یهییابخششهرسییتان زابییل و 

 ؛این روند رو به رشد بوده اسیت هابخشو  هاشهرستان

درصیید روسییتاها در  52 ،عییوری کییه در اییین سییالبییه

درصیید در ردیییآ نیمییه  31 ،یافتییه توسییعه یعیقییه

محیروم قیرار  درصید هیم در عیقیه 17و  یافتیهتوسعه

 ،روسیتاها یافتگیتوسعه رتیه. تغییر جایگاه و اندگرفته

 بوده است.  هاشهرستانی مرکزی هابخششامل  عمدتاً

 ،(1375) بیه مطالعیات مشیرفی توانیمهمچنین 

 ،(1372رهنما) یممحمدرح ،(1372) جعفر میر کتولی

اشیاره  (1322) حمصیو ( 1321) آبادییزنگی و عالی

مطالعیاتی در ایین زمینیه نییز کرد. در خارج از کشور 

، (2111) همکییارانشصییورت گرفتییه اسییت. جییو و 

 توسییعهحمایییت از  بییرایبلژیییک را  کشییور بنییدیرتیه

متغیری های آماری چنیداستفاده از تکنیکبا  ایمنطقه

 23تفاده از ای و بیا اسیتحلیل عاملی و تحلییل خوشیه

فرهنگی و غییره  ،آموزشی ،بهداشتی ،شاخص اقتصادی

نیواحی ایین  یداده و چگیونگی سیطوح توسیعهانجیام 

-نشان داده شده یادهای کشور را در هر یک از شاخص

 ،(1371توان به مطالعات دنلد و پیتر)چنین میاند. هم

ییافتگی تحلییل سیطح توسیعه باره( در1321) نوربرت

 د. کرشاره مکانی ا-فضایی

 

 مباني نظريها و مفاهيم، ديدگاه
دنییس  .انددادهتعاریآ متعددی  ،دانشمندان از توسعه

توسیعه علیاوه بیر : گوییدمیگولت در تعرییآ توسیعه 

فرهنگیی و  یهاهیدفباید اجتماعی،اهداف اقتصادی و

م در عیین حیال توسیعه تمیا .سیاسی هم داشته باشید

تغییراتیی  ؛گییردیمیتغییرات سیستم اجتماعی را دربر

سیمت ییک  که جامعه را از وضعیت نامناسب فعلی بیه

 (.27: 1321 زاده دلیر،وضب انسانی بکشاند )حسین

نهادهییا و  ،در چییارچو  اییین ن ریییه: سااااتارگرايي

روسیتایی و تغییراتیی  یموجود در جامعه یهاسازمان

تجزییه و تحلییل  ،وجیود آمیدهه که در این عناصیر بی

 ن رانصیاحب(. در آثیار 123 :1372 ،)توسلیشود می

که با استفاده از این ن ریه بیه تحلییل تحولیات اییران 

و  دارییهسیرماوابسیتگی اییران بیه ن یام  ،اندپرداخته

وابستگی  پیامدهای آن مد ن ر قرار گرفته است. ن ریه

پیرامییون در اییین دسییته جییای  -مرکییز  یو ن ریییه

 هاییهن رایین . در مطالعاتی که با اسیتفاده از دگیریم

ایران به عنوان ییک کشیور وابسیته بیه  ،پذیرفته انجام

مشیکلات  ،سیاختارگرایی ی. عرفداران ن ریهستهاآن

موجیییییود در جامعیییییه روسیییییتایی کشییییییور و 

توسعه را ناشی از عناصر سیاختی  هایهاییرنامهناکامی

کیه  دانندمیکشور  ریزیبرنامهمسلط بر جامعه و ن ام 

نوسیازی از  تحیت تیأثیر ن رییه ،عیاریتی بیوده عمدتاً

 کشورهای غربی سرچشمه گرفته است.

چیون یکی از مکاتب معیروف کیه هیم: ييکارکردگرا

ساختارگرایی ابتدا به عنوان روشی برای تحقیق بوده و 

ایفیا  هاپدییدهامروزه نقش بسییار مهمیی در توصییآ 

کیه در  آنجیااسیت. از  ییکیارکردگراین رییه ،دکنیمی

نتیجه و اثر هر پدیده به عنوان معلول  به ییکارکردگرا

از آن در تحلییل  ،(217 :1372 ،)توسلی شودیمتوجه 

با توجه به  .تحولات جامعه روستایی استفاده شده است

ن یری  یپشتوانهگفت که  توانیمبررسی انجام گرفته 

مکتییب  اییشییهانداز میییانی  برگرفتییه،اکثییر مطالعات

ر مطالعییات و . اکثییاسییتنوسییازی یییا مدرنیزاسیییون 

که در رژییم  ییهاگزارشیژهوبهتحقیقاتی  یهاگزارش

در  .گییردیمدر این دسته جیای  ،گذشته انجام گرفته

 گراتوسعهشناسان جامعه» : نویسدیمغفاریاین زمینه 

)عرفییداران ن ریییه نوسییازی( بییه پیییروی از مرتییون و 

توسییعه را تاتییی سییاختار اجتمییاعی  ،تیالکوت پارسییونز

گرگونی و تغییر اجتماعی را ناشی از عوامیل دانسته و د

و به این دلیل تزریق و نشر نهادهیای  دانندیمخارجی 

اصییلاح و  یهابرنامییهو جدییید را در قالییب  یاتوسییعه

 :1321 ،)غفیاری کننیدیمعمران اجتمیاعی پیشینهاد 

72  .) 

از بنییاد نگیرش سیاسیت: »نویسدیمدر این زمینه 

کیه بیا آن پیونید  داریهیسرما یتوسعهو  دارییهسرما

معاصر اییران  یجامعهدر کانون مطالعات تاریخ و  ،دارد

و تحت تأثیر تئوری مدرنیزاسیون است. این تئیوری از 

سییاختاری  یهییامکتبن ییر مفهییومی میتنییی بییر 

تحیت  یژهوبیهو  شیده شناسیاییدر جامعه  گراعملکرد

تییأثیر تییالکوت پارسییونز اسییت کییه از ن ییر او انطیییا  

نهادهیای جدیید  یتوسیعهمستقیمی مییان عملکردی 
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صنعتی وجیود  یفرهنگی و مقتضیات جامعه-اجتماعی

پوییایی توسیعه بایید از  ،دارد. بر این اساس این ن ریه

به غیر   روزافزونیعنی با توسل  ،خارج بدان وارد شود

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. این دوره بیر 

خواهان تعرییآ جیددو ت یانگراسینت یاساس مییارزه

   (72: 1321)غفاری،« شودیم

 ییکیارکردگرا دیگری که در چارچو  ن رییه ین ریه

پخیش  ن رییه ،برای تحول روستاها قابل بررسی اسیت

نیواحی فرهنگیی  ،فرهنگی است. بر اساس ایین ن رییه

از عرییق ارتییا  و تمیاس  ،جهان صرف ن ر از نوع آن

هر نیوع اختیراع ییا  و اندیافتهموجودیت  هاانسانمیان 

پیس از میدتی بیه  ،که در یک نقطه پدید آمده یابداع

و  312 :1375 ،)شیکویی سایر نقا  سرایت کرده است

ایین  ،روستایی اییران ریزیبرنامه (. در مطالعات و313

نوسیییازی اسیییتفاده  ین رییییه در چیییارچو  ن رییییه

تیرویج کشیاورزی کیه  هایرشیتهاز عرف  ویژهبهشده،

 یجامعییهنییوین بییه  هاییافتییهتقییال ان ،هییاآنهییدف 

نییز در  شناسییجامعهروستایی بوده است. در ادبییات 

چهییارچو  اییین ن ریییه بییه موانییب توسییعه و پییذیرش 

نوین بیرونی از سوی مردم محلی توجه شده  هاییافته

 است.

فضایی کیه بیر اسیاس  توسعه هاین ریهدر تمامی 

منییاعق  ،اسییت شییدهالگییوی رشیید اقتصییادی عییرح 

از ن یر ایجیاد  ییتاهمکمو  اییهحاشمناعق ،اییروست

بیر اسیاس  الگوها. در این آیندیمیند رشد به شمار آفر

تمرکیز شیدید در  ،بالیا بیه پیایین یزیربرنامهرهیافت 

ه ییک اصیل بی ،توسیعه یهاعرحو اجرای  یزیربرنامه

یابی یعنی دست زاویه. فضا نیز تنها از این رودیمشمار 

فضایی که حداکثر بیازده را داشیته به ساختار متمرکز 

 سیاختار سلسیله مورد توجه است و آثیار توزییب ،باشد

گییرد در مراحل بعیدی قیرار میی هاگاهسکونتمراتیی 

 (.  113 :1323 ،پور)جمعه

تحلییل  توابیبیکیی از : مدل تخمين تاراکم کرنال

، تابب فضایی مهم در محیط سیستم اعلاعات جغرافیای

-تراکم یک عارضه تواندیمتابب . این است کرنل تراکم

جغرافیییایی را در یییک منطقییه بییه تصییویر فضییایی  ی

کیاربرد  هیایزیربرنامیهبکشاند. این تابب در بسیاری از 

را بیا  یک پهنه و ییک سیطح همیواری تواندیمدارد و 

ر در سیطح منطقیه بیه توجه به مسیاحت و نیوع متغیی

مناسیب  یهیاآزمونن یکیی از چنییتصویر بکشاند. هم

خطیییی و  یهیییادادهبیییرای بیییه تصیییویر کشییییدن 

نییا و )فاضیلاستپیوسیته به صورت  یامخصوصاًنقطه

 (.222: 1331دیگران، 

 

 روش تحقيق
رویکییرد از نییوع کییاربردی و  حاضییر روش تحقیییق

کمیی و محیدوده -حاکم بر پژوهش توصیفی و تحلیلی

روستاهای شهرسیتان روانسیر  ،جغرافیایی مورد بررسی

 هایشیاخصآمیاری مربیو  بیه  ایهیداده. ابتیدا است

مطالعیییات فضیییایی روسیییتایی از -مکیییانی یتوسیییعه

مقالییات و  ،دی روسییتاهاهییا یهییاعرح ،هانامییهسییال

 37و بیا اسیتفاده از  شیدمربوعه اسیتخراج  یهاکتا 

فرمیییول  بیییاو گردیییید تهییییهنامیییه پرسیییش،شاخص

و در مشخص )فرمیول تییل( نامهپرسشتعداد ،کوکران

انسر بیر اسیاس تعیداد خیانوار روستاهای شهرستان رو

عیاملی و  س س با استفاده از تکنیک تحلیلشد.پخش 

نیمه  ،یافتهتوسعهروستاهای  ،مدل تخمین تراکم کرنل

میؤثر بیر  و به تحلیل عوامیل بندیرتیهو...  یافتهتوسعه

روانسر شهرستان روستاهای  یمیزان پایداری و توسعه

 پرداخته شد.
N=21803 

 

 
N =وستاهای شهرستان روانسرکل جمعیت ر 

 

 محدوده و قلمرو پژوهش 
متیر، در  1373متوسیط شهرستان روانسر با ارتفاع 

 27 شیمالی، درجه عیر  جغرافییایی 71دقیقه و  32

درجه عول جغرافیایی شرقی قیرار گرفتیه  75دقیقه و 

 نفییر 251هییزارو  21اسییت کییه بییا جمعیتییی بییال  بییر 

ی اسیتان هاشهرستانیکی از  ،(1331سال  یسرشمار)

کیلییومتری مرکییز اسییتان اسییت.  71کرمانشییاه در 

شهرستان روانسر به عنیوان دروازه اورامانیات از شیمال 
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به شهرستان کامیاران در استان کردستان، از شر  بیه 

به شهرستان پیاوه،  شمال غربیاز  ،شهرستان کرمانشاه

غیر  و از غیر  بیه  آباداسیلاماز جنو  به شهرسیتان 

 .شودیممنتهی  شهرستان جوانرود

 

 
 جغرافيايي موقعيت شهرستان روانسر نقشه -4شکل 

 (1333)منیب: نگارندگان، 

 بحث اصلي

 انتخیا  شیاخص37 ،ییروستا مناعق ارزیابی برای

آموزشییی، صیینعتی، کشییاورزی،  گییروهشییش  در و

 زیربنایی،بیه -اقتصادی و مذهیی – فرهنگیبهداشتی، 

 .شدی بندعیقه (1) جدول شرح

 
 روستاها يبندسطح يهاشااص-4ل جدو

 هاي مربوطهشااص تعداد نوع شااص

 7 آموزشي

  مرد، و زن تفکيك به روستايي مناطق در سوادي با درصد-2، کل باسوادي درصد -4

  جمعيت، نفر 411 هر ازاي به مدرسه ابتدايي تعداد-9

 يرستان،دب و راهنمايي ابتدايي، دوره در آموز دانش هر براي آموزشي سرانة-1

 جمعيت، نفر 411 هر ازاي به مدرسه راهنمايي تعداد -5 

 جمعيت نفر 411 هر ازاي به دبيرستان تعداد -6

 2 صنعتي
 صنعتي کارگاههاي افزوده ارزش سهم ميزان-4

 جمعيت کل به نسبت کارگران صنعتي درصد-2

 کشاورزي
 

2 
 

 تن(-برنج)هکتار هکتار محصول هر عملکرد -4

 تن(-)هکتار مرکبات و کيوي کتار محصوله هر عملکرد -2

 تن(-گندم)هکتار هکتار محصول هر عملکرد -9

 نبات آفات دفع سموم بذر، شيميايي، کود مصرف ميزان درصد-1

 کشت هاي قابلزمين کل به آبي زمين نسبت -5

 کشت قابل زمينهاي کل به ديم زمين نسبت -6

 هکتار هر ازاي به مرتع جنگل، گلخانه،  مدي قلمستان و باغ آبي، قلمستان و باغ تعداد -7

 سرانه توليد شير در جمعيت روستايي -8

  سرانه واحد دامي در جمعيت روستايي -3
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 -4جدول ادامه 

 2 بهداشتي

 جمعيت نفر 4111 هر ازاي به بهداشتي مراکز تعداد -4

 جمعيت نفر 4111 هر ازاي به دارواانه تعداد -2

 هزار نفر جمعيتتعداد پزشك به ازاي هر  -9

 تعداد دامپزشك به ازاي هر هزار واحد دامي -1

 2 مذهبي-فرهنگي
 جمعيت نفر 411 هر ازاي به مساجد تعداد -4

 جمعيت نفر 411 هر ازاي به کتابخانه تعداد-2

 

 

 زيربنايي اقتصادي و

15 

 ضريب اشتغال زنان-4

 ضريب اشتغال مردان-2

 ضريب کل اشتغال-9

 ( بارتکفل)معکوس -1

 درصد شاغلان بخش صنعت نسبت به کل شاغلين-5

 درصد شاغلان بخش کشاورزي نسبت به کل شاغلين-6

 درصد شاغلان بخش ادمات نسبت به کل شاغلين-7

 داراي برق هايينسبت آباد-8

 سالم يکشداراي آب لوله هايينسبت آباد-3

 بدون نقص يرسانآبيداراي شبکه روستاهاينسبت -41

 داراي ارتباط تلفني يروستاهانسبت -44

 داراي راه آسفالته روستاهاينسبت -42

 داراي شرکت تعاوني روستاهاينسبت -49

 ديهاداراي طرح روستاهاينسبت -41

 هر هزار نفر يبه ازا ييروستايصنعتيهاتعداد کارگاه-45

 -------------------------------------- 37 جمع

 (1325، سالنامه آماری مأخذ:)
 

 عاملي يلتحل
 متغیرهیای از زییادی تعداد کاهش که است تکنیکی   

 ابعیاد از کیوچکتری تعیداد صیورت به را هم به وابسته

 آن عمیده هیدف. سازدمی پذیر امکان مکنون یا پنهان

 کیاربرد عرییق از جیوییصیرفه و اقتصیاد اصل رعایت

 تیییین من یور بیه کننیده تیییین مفاهیم کوچکترین

 همیسیتگی ماتریس در مشترک واریانس مقدار بیشینه

 کیه اسیت ایین عیاملی تحلییل اساسیی مفروضه. است

 تیییین بیرای تیوان میی را متغیرها زیربنایی یهاعامل

 یهاهمیسییتگی و کییاربرد، بییه پیچیییده یهاپدیییده

 این در آنها اشتراک حاصل متغیرها، بین شده مشاهده

 اییین تشییخیص عییاملی تحلیییل هییدف. اسییت هییاعامل

 از ایمجموعییه پایییه بییر ناپییذیر دهمشییاه یهییاعامل

 جدییدی متغییر عامیل، .اسیت پذیرمشاهده متغیرهای

 اصییلی یهییانمره خطییی ترکیییب عریییق از کییه اسییت

 بیرآورد زییر فرمیول پاییه بیر شده مشاهده متغیرهای

 :شودمی

 (1) تابب
 Fj=ΣWjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp 
 

 معیرف P و عیاملی نمیره ضیرایب بیانگر W آن در که

 یهاسیازه نفسه،-فی ،هاعامل این. است متغیرها تعداد

 هماهنگی و ثیات تفسیر به که هستند، ن ری یا فرضی

 ارزش بنیابراین. کننیدمیی کمیک هیاداده مجموعه در

 بیه مفییدی سیازمانی عرح که است این عاملی تحلیل

 از انییوهی تفسیر برای را آن توانمی که دهدمی دست

 تیییین هیایسیازه در جیوییصیرفه بیشیترین با رفتار

 (.77: 1327 دیگران، و اکیری) برد کار به کننده،

اسیت متغیری یک روش آماری چند ،تحلیل عاملی

ضییرایب  هییایماتریسکییه در تحلیییل جییداول یییا 

.این ضیرایب معمولیاً ضیرایب رودمیهمیستگی به کار 

در تحلیل میورد هر چند . گشتاوری هستند همیستگی

همیستگی مانند کووارییانس  ایهشاخصبحث از سایر 

تحلیل  هایروش،با وجود این، کرد استفاده توانمینیز 

را  هاآن توانمیعوری که به ،عاملی بسیار کلی هستند

بین متغیرهایی از هیر نیوع ماننید  هایهمیستگیبرای 

 فیزیولییوژیکی، ،شناسیییمردم متغیرهییای اقتصییادی،

تقیم بیییازبینی مسییی .کیییرداسیییتفاده  هواشناسیییی و...

ه ضیرایب همیسیتگی بیه وضیوح مربو  ب هایماتریس
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از الگیوی  ایسیاده مشیهودکیه تفسییر  دهدمینشان 

در چنییین  نیسییت. یرپییذامکان یرهییامتغروابییط بییین 

 بیه محقق به روشی از تحلیل نییاز دارد کیه ،موقعیتی

تفسیر معنادار متغیرهایی که با هم ارتیا  دارند کمک 

ییابی بیه چنیین ای دستروشی بر ،تحلیل عاملی کند.

 .(171: 1322 )بایزیدی و دیگران، من وری است

 

 مراحل انجام تحليل عاملي
 ضیرایب از ماتریسی متغیرها یهاترکیب کلیه برای-1

 .شودمی تولید همیستگی

. شودمی استخراج ییهاعامل همیستگی، ماتریس از-2

 اصییلی یهییاعامل اسییتخراج هییاآن متییداول تییرین

 اصیلی یهامؤلفیه را آن غلیط بیه هالیتی. باشیدمی

 .نامندمی

 رابطیه ی تیا می شوند، چرخانده( محورها) هاعامل-3

. برسید حیداکثر بیه عوامل از بعضی و متغیرها بین

 روشییی کییه اسییت واریمییاکس روش، تییرین رایییج

 یهیاعامل بیین استقلال آن در که است، چرخشی

 .شودمی حفظ ریاضی

 یهیاعامل از ییک هیر در هاکننده شرکت امتیازات-2

 مقیادیر ایین. شود محاسیه تحلیل از آمده دستبه

 متغیرهیای در هاکننیده شرکت مقادیر برآوردهای

 عییاملی تحلیییل روی از کییه اسییت پنهییان ویژگییی

 ریاضیی محورهیای صورت به هاداده از ایمجموعه

 در هییاآن از تییوان مییی و اسییت آمییده دسییت بییه

 اسیتفاده یورود عنیوان به بعدی اماری یهاتحلیل

 . کرد

 عاملهیا، تحلییل تکنییک از اسیتفاده با پژوهش این در

 روستایی مناعق توسعه سطحیندی در مؤثر عوامل

 در و می گییرد قرار ارزیابی مورد روانسر شهرستان

 بیا و شیده بنیدیسیطح منطقیه روسیتاهای نهایت

 تحلیییل بییه تییراکم تخمییین یهامییدل از اسییتفاده

 بایزیدی. )شودمی تهپرداخ روستاها توسعه یافتگی

 (.175: 1322دیگران، و
 

 شدهاستخراج يهاعامل يگذارنام

توان می،هاشاخصاز هریک همیستگی میزان به باتوجه

 کرد.  انتخا ها آن برای راعناوین مناسیی  یااسامی 

کیه بیه  است 315/11 ،مقدار ویژه این عامل عامل اول:

. کنیدیمه درصد از واریانس را محاسی 753/22تنهایی 

در  ،اندشییده یبارگییذارمتغیرهییایی کییه در عامییل اول 

 است. مشخص شده (2)جدول 

 
 شده در عامل اول يبارگذار متغيرهاي-2جدول 

 شماره شااص مقدار همبستگي متغير رديف

 Q5 0.734 نسیت جمعیت زیر خط فقر 1

 Q3 0.732 ضریب اشتغال مردان 2

 Q6 0.722 تراکم جمعیت 3

 Q12 0.626 صنعتی یهاکارگاههم ارزش افزوده میزان س 2

 (1333 ،نگارندگانمنیب: )
 

متغییر در عامیل اول  ، چهیاربه جدول بالیابا توجه 

 ترین تأثیر را در بین عواملشده است و بیش یبارگذار

متغییر  یادشده،سیهمتغیر  چهارد. در میان دار گانهپنج

غییر مت چهارمینو  اجتماعی یهاشاخصاول متعلق به 

این عامل  توانیمکه  است شاخص اقتصادیمتعلق به 

 .نامید اقتصادی-اجتماعیرا 

کیه بیه  اسیت153/3،مقدار ویژه ایین عامیل عامل دوم:

. کنیدیمدرصد از واریانس را محاسیه  227/12تنهایی 

در  ،اندشییده یبارگییذار دوممتغیرهییایی کییه در عامییل 

 شده است. مشخص (3)جدول 
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 شده در عامل دوم يبارگذار يمتغيرها-9جدول 
 شماره شااص مقدار همبستگي متغير رديف

 Q17 0.672 سرانه واحد دامی در جمعیت روستایی 1

 Q34 0.640 1111تعداد مراکز بهداشتی برای هر  2

 Q36 0.584 نفر 111هر  یازاتعداد مساجد به  3

 Q33 0.533 آموزدانشسرانه آموزشی برای هر  2

 (1333 ،دگاننگارنمنیب: )
 

متغییر در عامیل دوم  چهیار ،جدول بالابا توجه به 

 یادشده،سیهمتغیر چهیاردر میان  .شده است یبارگذار

متغیر دیگر و   نهادی-متغیر متعلق به شاخص کالیدی

ایین  تیوانیمکیه است  در ارتیا  با شاخص اقتصادی

 اقتصادی نامید.-کالیدیعامل را 

کیه بیه  اسیت 333/5،مقدار ویژه این عامل عامل سوم:

. کنیدیمدرصد از وارییانس را محاسییه  712/3تنهایی 

در  ،اندشیده یبارگیذار سیوممتغیرهایی که در عامیل 

 است. مشخص شده (2)جدول 
 

 

 شده در عامل سوم يبارگذار متغيرهاي-1جدول 
 شماره شااص مقدار همبستگي متغير رديف

 Q22 0.748 واحدهای مسکونی یربنایزمتوسط مساحت  1

 Q14 0.604 قابل کشت هایینزمنسیت زمین دیم به کل  2

 Q16 0.524 سرانه تولید شیر در جمعیت روستایی 3

 Q9 0.512 سال 5کودکان زیر  یروممرگنرخ و  2

 (1333 ،نگارندگانمنیب: )
 

متغییر در عامیل سیوم  چهار ،جدول بالابا توجه به 

 دشیده،یامتغیر چهیارشیده اسیت. در مییان  یبارگذار

متغییر بعیدی  ،دوشاخص زیسیتیاول متعلق به  یرمتغ

شاخص اقتصیادی و متغییر آخیر متعلیق بیه متعلق به 

 اقتصیادی توانیماین عامل را  .استشاخص اجتماعی 

 اجتماعی نام نهاد. -زیستی-

که بیه  است 211/2 ،مقدار ویژه این عامل عامل چهارم:

. کنیدیمیدرصد از واریانس را محاسییه  227/7تنهایی 

در  ،اندشیده یبارگیذار چهارممتغیرهایی که در عامل 

 شده است. مشخص (5)جدول 

 

 شده در عامل چهارم يبارگذارمتغيرها  -5جدول 
 شماره شااص مقدار همبستگي متغير رديف

 Q7 0.584 تمهاجر 1

 Q8 0.579 باروری 2

 Q27 0.538 تعداد واحدهای مسکونی با یک خانوار و بیشتر 3

 (1333 ،نگارندگان: منیب)
 

ییر در عامیل چهیارم متغ سه ،بالابا توجه به جدول 

 دو شیده، ییادمتغییر  سهمیان  ازشده است.  یبارگذار

 ،متغیر سومینو شاخص اجتماعی متغیر اول متعلق به 

ایین عامیل  توانیمکه  استشاخص زیستی متعلق به 

 .زیستی نامید-اجتماعیرا 

کیه بیه  است 572/1 ،ملمقدار ویژه این عا عامل پنجم:

. کنیدیمدرصد از وارییانس را محاسییه  251/2تنهایی 

در  ،اندشیده یبارگیذار پینجممتغیرهایی که در عامل 

 شده است. مشخص (7)جدول 
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 شده در عامل پنجم يبارگذار متغيرهاي -6جدول 
 شماره شااص مقدار همبستگي متغير رديف

 Q23 0.560 دون نقصب یرسانآ نسیت روستاهای دارای شیکه  1

 Q37 0.552 دیهانسیت روستاهای دارای عرح 2

 Q24 0.524 نسیت روستاهای دارای راه آسفالته 3

 (1333 ،نگارندگانمنیب: )
 

متغییر در عامیل پینجم  سه ،بالابا توجه به جدول 

متغییر  یادشده،متغیر  سهمیان  ازشده است.  یبارگذار

متغییر دوم  و شیاخص زیسیتیمتعلیق بیه و سوم اول 

 تیوانیمکیه است  نهادی –شاخص کالیدی متعلق به 

 کالیدی نامید.-زیستیاین عامل را 

 یهاشاخص ،چنین با مدل تخمین تراکم کرنلهم

روانسیر بررسیی شیده اسیت.  مناعق روسیتایی توسعه

آمیده در میدل  دسیتبهبدین صورت که با فاکتورهای 

ه و در اس انتقیال داد.ای.تحلیل عاملی به محییط جیی

وزنیی داده شید کیه از  ،آنجا بیه هیر ییک از روسیتاها

 ،بر اساس ایین وزن .آوردیم دست بهمیانگین فاکتورها 

دسته فضای به پنج -مکانی  روستاها را از لحاظ توسعه

از آن از مدل تخمین تیراکم  پسکردیم و  بندییمتقس

که در شیکل  -هاوزنرا بر اساس همان  یانقشه ،کرنل

یم. بیر اسیاس دآور دستبه– اده شده استنشان د (2)

کیه در شیمال غربیی و مرکیز و  ییروستاها ،این نقشه

 از لحیاظ توسیعه ،دنیشمال شهرستان روانسر قیرار دار

نسیییت بییه  یتریینپییافضییایی در سییطح  -مکییانی

 .(7)جدول هستندشرقی  روستاهای جنوبی و جنو 

 

 اظ توسعهروستاهاي شهرستان روانسر از لح يبند سطح-7جدول 
 موقعيت روستاها سطح توسعه رديف

 شمال غربی و جنو  شرقی و مرکز خیلی کم 1

 شمال غربی و جنو  شرقی و مرکز کم 2

 جنو  غربی و شمال و جنو  متوسط 3

 وجود دارند هاموقعیتتمام  خو  2

 جنو  غربی و جنو  و مرکز خیلی خو  5

 (1333، نگارندگان)منیب: 
 

: روساتاها يبنادرتبهزات عاملي و امتيا محاسبه

 ن شد، امتیاز عاملی عیارت است ازکه قیلاً بیاعورهمان

پیس از ضیر  وزن  کیه روستاهاوزن عددی هریک از 

 یرابطیه از عرییق شیدهاصلاحدر مقدار شاخص  عاملی

: 1325 )نسیترن و دیگیران، آیدیمدست معادله زیر به

71). 

                             (2) ببتا
 

ابتدا میاتریس ، دست آوردن امتیازات عاملیبرای به

 .میکنییمیرا با استفاده از فرمول بالا اسیتاندارد  هاداده

سازی با استفاده از نرمال استاندارد مقیاساین روش بی

دیگییر از  ،مییاتریس بارهییای عییاملی .شییودیمیینامیییده 

و همیستگی بیین عوامیل و  است افزارنرم یهایخروج

 ،تعیاریآ موجیود بیر اسیاس. دهدیمرا نشان  هاریمتغ

امتیییاز عییاملی از ضییر  بارهییای عییاملی در مقییدار 

از عرییق اسیتاندارد کیردن بیه  شیدهاصلاحمتغیرهای 

در این مرحله از ضر  میاتریس  بنابراین. دیآیمدست 

، در میاتریس بارهیای عیاملی هیاداده یشده استاندارد

جیام از ان پس. دیآیمماتریس امتیازات عاملی به دست 

با استفاده از امتیازات  آخر ی، در مرحلهشدهیادمراحل 

نسییت بیه  ،قییل یعاملی بیه دسیت آمیده درمرحلیه

 تییاًینهاامتیییازات عییاملی بییرای هییر روسییتا و  محاسیییه

برای ایین من یور  .شودیمروستاها پرداخته  یبندرتیه

یک شاخص ترکییی که از  ،در مورد هر یک از روستاها

چهارگانیه بیرای هیر  یهیاعاملجیری امتییازات  جمب
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.در پاییان بیا شیودیم، محاسییه آیدیمروستا به دست 

 یهاشاخصمرتب کردن جدول بر اساس مقدار عددی 

در  .کیرد یبنیدرتیهرا  هاآن توانیمترکییی روستاها، 

 ،این پژوهش با توجه به شیاخص ترکیییی هیر روسیتا

تعییداد زیییاد  .با توجییه بییهدشییامتیییاز آن اسییتخراج 

 ،در این مرحلیه ،استمورد  123روستاهای منطقه که 

 یبنیدردهدر  گرفتیه قیرارعداد روستاهای ت (2جدول )

 .دهدیمنشان  ترکییی را شاخص

 

 روستاها يبندرتبهشااص ترکيبي و -8جدول 
 رتبه تعداد روستاها بندي شااص ترکيبيطبقه رديف

1 1-2- 2 7 

2 5/1-1 12 5 

3 3-5/1 13 2 

2 5/2-3 52 3 

5 7-5/2 13 2 

7 5/7-7 17 1 

 (1333، نگارندگان)منیب: 

 

 نگارندگانمحاسبات 
در ایین : روساتاها يافتگيتوسعهتحليل فضايي الف( 

امتییاز  ،پژوهش با توجه به شاخص ترکییی هر روسیتا

و تمرکیز  یافتگیتوسعهبررسی  برایو  دشآن استخراج 

ایجییاد پایگییاه داده در روسییتاهای منطقییه بییه  توسییعه

و ه محیط سیستم اعلاعیات جغرافییایی پرداختیه شید

هر روستا در پایگاه داده با عنوان فیلد  شاخص ترکییی

از  ،نمیایش فضیایی آن .برایشید قرار دادهرتیه روستا 

 مدل گرافیک مینا کرنل استفاده گردید.

بییرای بییه تصییویر  هییاروش نیترمناسییبیکییی از 

به صیورت  یانقطه و مخصوصاًخطی  یهادادهکشیدن 

 ،ایین آزمیون است.آزمون تخمین تراکم کرنل  پیوسته،

  خطیورات در تیراکم نقیا  و ییسطح همواری از تغی

. مراحل ایین روش عییارت دکنیمروی محدوده ایجاد 

 است از:

  ودهکوچیک روی محید یهاسلولبا  یاشیکهابتدا 

 (.2)شکل  شودیمتوزیب نقا  روستایی ایجاد 

 قابل تغییری با شعاع معین روی هیر  یبعدسه تابب

سلول در ن ر گرفته و وزن هر نقطه درون شعاع کرنیل 

 ،بیه مرکیز ترییکنزد  نقا (.3 )شکل شودیمیه محاس

کیل  و در نتیجه به مقدار تراکم گیردیمتری وزن بیش

 .شودیمتری افزوده مقدار بیش ،سلول

  مقیادیر  تمامکردنجمبمقادیر نهایی سلول شیکه با

بیرای هیر مکیان بیه دسیت  اییرهداموجود در سطوح 

(.177: 1322 ،دیگیران)کلیانتری و  (2)شیکل  آیدیم

 

 
  

اي با ايجاد شبکه -2 شکل

 هاي کوچك روي محدودهسلول

 توزيع نقاط روستايي

 بکههاي شمقادير سلول محاسبه -1شکل جووتخاب شعاع جستان-9شکل
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 ینقشیه ،تخمیین تیراکم کرنیلبا استفاده از مدل 

دسیت آمیده اسیت کیه بیر بیه (5)شکل  نهایی منطقه

روستاهای شهرستان روانسیر از ن یر  ،اساس این شکل

هر چیه  .اندشدهیبنددستهبه پنج عیقه  یافتگیتوسعه

کیه در آن  یروسیتاهای ،تر باشیددر عیقات بیش اعداد

. عییق ندهسیت تریافتیه عهتوسی ،گیرنیدیمعیقه قرار 

روستاهای که با رنیگ آبیی تییره مشیخص  (،5)شکل 

روستاهای جنو  و  شامل که ترندیافته توسعه ،اندشده

 .شودیمجنو  غر  و مرکز 

 

 
 روستاهاي شهرستان روانسر يتخمين تراکم کرنل توسعه نقشه -5شکل 

 (1333 ،گاننگارندمنیب: )
 

 گيرييجهنتبندي و جمع
یکییی از  ،سییتفاده از روش آمییاری تحلیییل عییاملیا

 بندیرتیه در زمینه مسائلبرای حل  هاراه ترینمناسب

روسیتاها  ،شیهرها ،هاشهرسیتان ،)مناعق هاگاهسکونت

در . اسیت یامنطقهو  اییهناح هاییزیربرنامه...( در و

روسیتاهای منطقیه از ایین  یبندسیطح برایاین مقاله 

 بیرایص مورد اسیتفاده شاخ 37 که ،دشمدل استفاده 

 پینجروستاها با اسیتفاده از ایین میدل بیه  یبندسطح

عامل  که دهدیمنتایج نشان  عنادار تقلیل یافت. عاملم

بیه  ،درصد315/11 یویژهبا مقدار  اقتصادی -اجتماعی

درصیید از واریییانس را  753/22تنهییایی قییادر اسییت 

ل عوامیی میییاندر را محاسیییه کنیید و بیشییترین تییأثیر 

عامیل .گییردیبرمشیاخص را در چهیارو  دارد گانهشش

بیه تنهیایی  ،153/2 وییژهبا مقدار  اقتصادی -کالیدی 

درصد از واریانس را محاسیه کنید و 227/12قادر است 

و  اسیت گانهشیشدر بیین عوامیل  میؤثردومین عامل 

 -زیستی -اقتصادی.عامل گیردیبرمشاخص را در چهار

به تنهیایی قیادر اسیت ، 333/5 با مقدار ویژه اجتماعی

درصد از وارییانس را محاسییه کنید و سیومین  712/3

 چهییارو  اسیت گانهشییشدر بییین عوامیل  میؤثرعامیل 

بیا زیسیتی  -اجتمیاعی .عامل گیردیبرمشاخص را در 

 227/7اسیت قیادر  بیه تنهیایی ،211/2ی مقدار وییژه

درصد از واریانس را محاسییه کنید و چهیارمین عامیل 

شیاخص را  سیهو  اسیت گانهشیشن عوامل در بی مؤثر
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پنجمین عامیل ،کالییدی -یزیسیت عامیل. گیردیبرمدر

کیه  است 572/1مقدار ویژهبا  گانهششمؤثر در عوامل 

درصیید از واریییانس را  251/2 بییه تنهییایی قییادر اسییت

 .محاسیه کند

 کیه هفیده دهیدیمچنین نتایج پژوهش نشان هم

دارنید و ی را خص ترکیییبالاترین شیا ،روستا در منطقه

مییدل تخمییین تییراکم  .انییدگرفتهقییرار  5/7-7 در رده

بهتییرین مییدل در ارزیییابی توسییعه در  ،کرنییل توسییعه

که نتایج  است 71/1های منطقه با ضریب تعیین روستا

 ،روسیتاها یبندسیطحدر  کیه دهیدیمتخمین نشیان 

روستاهای نزدیک به مراکز شیهری و  ،ترین تمرکزبیش

 .شودمیی شهرستان را شامل غرب جنو  روستاهای

پوشیانی کیه از هیم (5شکل )به چنین با توجه هم

آمیده  دسیتبهکل عوامل در مدل تخمین تراکم کرنل 

و جنیوبی شهرسیتان  جنیو  غربییروسیتاهای  ،است

جیه بیه بیا تو رواسیت. از ایین تریافتیه توسیعهروانسر 

 یهاشاخص ،یافتگیتوسعه متغیرهای تأثیرگذار در این

از  پییستییرین تییأثیر و بیییش ،محیطیییاعی و اجتمیی

ترین تیأثیر را بیش ،اقتصادی و کالیدی یهاشاخص،آن

 .اندداشیتهروسیتاهای منطقیه  یافتگی توسعهدر سطح 

مرکیزی  و روستاهای جنیو  غربیی و جنیوبی بنابراین

صورت دشت و دارای شرایط ه چون از لحاظ محیطی ب

و  هسیتندآبیی و مکیانیزه  هاییکشیاورزمساعد برای 

همچنین از لحاظ اجتماعی در سطح بالیاتری از دیگیر 

سییطح توسییعه  ،باشییندیمنقییا  روسییتایی شهرسییتان 

و روسیتاهای شیمالی و شیمال شیرقی و  دارندبالاتری 

غربی شهرستان به دلییل کوهسیتانی بیودن منطقیه و 

و  اسیت داریمرتبصورت دیم و ه چنین کشاورزی بهم

نسییت  یترپیایینسطح از لحاظ امکانات اجتماعی در 

راین بنییاب .قییرار دارنیید یافتهتوسییعهبییه روسییتاهای 

بیه شیرح تییل  توانمیرا  بارهلازم در این یهاپیشنهاد

 بیان کرد:

  فروش محصیولات کشیاورزی  برای ییبازارهاایجاد

 روستاییان

  صیینعتی کوچییک در منییاعق  هییایکارگاهایجییاد

 مختلآ شهرستان روانسر

  وری محصییولات آفییر یبییرا ییهییاکارگاهایجییاد

 کشاورزی

  سینتی بیه  داریداماقدام لازم برای تیدیل وضعیت

داری صیینعتی در روسییتاهای شییمالی و شییمال دام

 غربی و شرقی

 تیر با توجه به نتایج به دست آمده از روستاهای کم

بیه  کیاریدیمداری و که از ن یر مرتیب یافتهتوسعه

 از ،قابیل توسیعه بیوده ،ی مناسیبدلیل آ  و هیوا

صنعتی و خیدماتی ایین  هایزیرساختباید  رواین

 ها هماهنگ کرد.روستاها را با این فعالیت

 برایهای مشخص انجام مطالعات دقیق در مقیاس 

 یهیییای توسیییعهاجیییرای عرح سیییازیظرفیت

ها و عوامل زیربنایی، خصوصاً در منیاعق زیرساخت

 .تأسیسات و تجهیزات مناسب بدونواجد توان اما 

 که از مراکیز شیهری  یرس در روستاهایساخت مدا

 هستند. دور

  آسفالته برای عیور و مرور راحیت  هایجادهساخت

 .کشاورزان جهت بازارهای شهری

  ی در شهرسییتانیدی روسییتاهییاهایعرحاجییرای 

 .روانسر

  سییاخت مراکییز بهداشییتی قابییل دسییترس بییرای

 .روستاییان

  روستایی  هایکتابخانهساخت. 

  سیاخت مسیاکن و  بیرایی بانک تسهیلاتواگذاری

 .وسایل کشاورزی

  در کنتیییرل جمعییییت  سیییازیفرهنگآمیییوزش و

 .روستاییان

 ... و 
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