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  چکیده

گـاهی و  هـاي سـکونت  موجب ضعف و تسریع روند نابودي این کانون اخیر  هاي روستاها طی دههه به روز نابرابري و عدم توجب
هـاي شـهري   ت بـه سـمت کـانون   ایه، اطالعات و جمعیـ سو شدن جریان خدمات، سرمایجاد عدم تعادل فضایی درون ناحیه و یک
ضاعف در قیاس بـا  ماندگی مر، نابرابري و عقبگاههاي روستایی با دامنۀ حداکثري از فقگردیده است، ضمن روبرو ساختن سکونت

 رو نیهمـ . از ایجاب نموده اسـت  شیازپ شیبریزي و آمایش فضا در مناطق روستایی را تی کشور، ضرورت برنامهدیگر مراکز جمعی
ي هاي شهرستان قزوین انجـام گردیـد، یـک پـژوهش کـاربرد     نیز که با هدف سنجش توسعه روستایی در دهستان پژوهش در این

تحلیلی و شـیوه   -فازي به انجام رسیده است. روش تحقیق توصیفی ۀچند شاخصگیري هاي تصمیمگیري از روشبهره است که با
هـاي  ها و اطالعات جداول و فرمجه به اهداف پژوهش مبتنی بر دادهآوري با توایی و ابزار جمعخانهگردآوري اطالعات از نوع کتاب

اسـتان قـزوین) بـوده اسـت. جامعـه آمـاري        1390آماري سال سالنامه، ژهیو  بهمی نفوس و مسکن (رایج آمارنامه سرشماري عمو
 ،هاي توسعهدر قالب شاخص مؤلفه 76ها، هاي شهرستان قزوین بوده است که جهت سنجش سطح توسعه آنپژوهش کل دهستان

هـاي پـژوهش   فازي مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافتـه  وایکور رسمی استان قزوین استخراج و با استفاده از تکنیک ۀاز آمارنام
ایی نابرابر در مناطق روستایی شهرستان قزوین و تخصیص ناعادالنه امکانات و خـدمات روسـتایی،   ضمن ترسیم یک فضاي منطقه

هـاي المـوت   سـتان داراي باالترین میزان توسـعه و ده  یاقبال غربو  یاقبال شرقهاي ها، دهستاننشان داد که در مجموع شاخص
ارزیابی کلی نتایج حاصل از میزان توسعه روستایی در  اند.ترین میزان توسعه روستایی را دارا بودهپایین، خندان و الموت باال، پایین
یـافتگی از محرومیـت   ها، مناطق روستایی این شهرستان به لحاظ میزان توسـعه شاخص مجموع درشهرستان قزوین، نیز نشان داد 

  برند. نج میشدید ر
  

  فازي وایکور، شاخصه چندگیري تصمیم، قزوین شهرستانهاي دهستانتوسعه روستایی،  :هاي کلیديواژه
  

  1مسئلهو بیان  مقدمه
هاي ه به روستاها طی دههروز نابرابري و عدم توجب

اخیر کـه موجـب ضـعف و تسـریع رونـد نـابودي ایـن        
ضـایی  گاهی و ایجـاد عـدم تعـادل ف    هاي سکونتکانون

ان خـدمات، سـرمایه،   سو شدن جریـ درون ناحیه و یک
هاي شهري گردیده ت به سمت کانوناطالعات و جمعی

هـاي روسـتایی بـا    است، ضمن روبرو ساختن سکونتگاه
ضاعف ماندگی مدامنۀ حداکثري از فقر، نابرابري و عقب

تـی کشـور (شــکور و   در قیـاس بـا دیگـر مراکــز جمعی   
                                                             

  @yahoo.comyaghoub.zarei نویسنده مسئول:*

ــزيورت برنامــهضــر ،)64: 1391الــدینی، شــمس و  ری
ایجـاب   ازپـیش  بیشرا  در مناطق روستایی آمایش فضا

 یفضـای  دهی سازمانریزي فضایی یا نموده است. برنامه
و آرایش منطقـی، حفـظ    سازي ور بهرهکه روندي براي 

ت و تأسیسـات  و همـاهنگی بـین جمعیـ    توازنتعادل، 
در فضاي جغرافیایی و جلوگیري از  ایجادشدهاقتصادي 

هـاي تخریبـی و منفـی در    دم تعـادل و بازتـاب  بروز عـ 
آیـد (تقـوایی و همکـاران،    فضاي سرزمین به شمار می

، هـاي فضـایی  )، بررسـی و تحلیـل تفـاوت   131: 1391
هــاي ل شــاخصچگــونگی پراکنــدگی و تغییــر و تحــو
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منظـور   یـافتگی در سـطح منـاطق و نـواحی بـه      توسعه
 تعادل و توازن بخشـی، یکـی از کارکردهـاي مهـم آن    

). 117: 1395گردد (شـماعی و احمـدي،   محسوب می
قابل ذکر است تحلیل فضایی شـامل دو مرحلـه، یکـی    
مطالعۀ چگونگی پراکنـدگی و دیگـري تبیـین چرایـی     

ــدگی ــانی،   پراکن ــت (علیج ــا اس  ).126-129: 1393ه
طوري که در هر یک از سطوح توسعه، دسـتیابی بـه    به

ــف    ــه در آن ســطوح مختل الگــوي مناســب فضــایی ک
سکونتگاهی بتواند در قالب یک نظـام سلسـله مراتبـی    
کارآمد در ارتباط متقابل با هم قـرار گیـرد مـورد نظـر     
است. بدین منظور براي شناخت تفاوت سـطح توسـعۀ   
نواحی، الزم است ابتدا وضعیت موجود منطقـه بررسـی   
شود تا بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میـان  

 زادهحسینریزي کرد ( برنامه هایی اقدام بهبردن تفاوت
در ایــن میــان ضــرورت شــناخت ). 215: 1385، دلیــر

اي، هــاي منطقــههــا و تحلیــل علمــی شــکافنــابرابري
توسعه را بر آن داشـته   ةریزان و پژوهشگران حوزبرنامه

 چنـد گیـري  هـاي تصـمیم  است تا با اسـتفاده از مـدل  
یـافتگی منـاطق بـه     ، ضمن تعیین درجۀ توسعهمعیاره

 رو همـین از  ؛اي نیـز دسـت یابنـد   هـاي منطقـه  فاوتت
اي تبیـین زوایـاي مختلــف نـابرابري فضـایی و منطقــه    

ضمن کمک به شناخت وضعیت موجـود هـر منطقـه و    
 بندي توسعه،نظام سطح نواحی در تعیین میزان تفاوت

 بنـدي  اولویـت و  سرزمینی هايبنديتقسیم به تواندمی
ــواحی ــر از ن ــورداري نظ ــر برخ ــردد و  منج ــه گ زمین

از میان بـردن   و هامحرومیت کاهشریزي جهت  برنامه
  سازد.را فراهم ها تفاوت

  
  ضرورت و اهمیت پژوهش 

 فراینـد  در روسـتایی  نقاط توضعی بودن نامشخص
 و آشفتگی در توزیع و گیبرنامهپایدار، بی توسعه به نیل

اساسـی (غفـاري و صـالحی،     نیازهاي و منابع تخصیص
، محرومیت، بیکـاري  فقر گستره در کنار )180: 1392

عواملی است که موجـب گردیـده طـی     ترین مهم... از و
هاي روسـتایی بـه سـبب تنگناهـا،     سالیان اخیر، کانون

 محـور  عنـوان   بهساختاري،  پیچیدگی و گوناگونی ابعاد

اي توسعه منطقـه  هاي گذاري سیاستمطالعات و  اصلی
  مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند. 

از سوي دیگر با عنایت به جایگاه استراتژیک و غیر 
ستان قزوین در روند توسعه کشور (به لحاظ انکار اُقابل

توسعه صنعت و کشـاورزي در ایـن اسـتان)، ضـرورت     
توجه به اهمیت نظام روستایی در توسعه سـرزمینی، و  

در وادي  ویـژه   بـه اي همچنین کمبود مطالعات منطقه
حاضـر بـا رویکـردي     مطالعۀ روستایی در سطح استان،

متمایز نسبت به سایر مطالعات (از قبیل: سنجش ابعاد 
شـاخص   76 کـارگیري   بـه با [ روستایی توسعهمختلف 
 شاخصـه  چنـد نـوین   تکنیـک  گیـري از بهـره ، ]کلیدي

اي هـا و انتخـاب منطقـه   تحلیـل داده  وایکور فـازي در 
ــین    ــا هــدف بررســی و تبی ــا ب ــالش دارد ت همگــن) ت

ریـزي فضـایی در توسـعۀ منـاطق     ي برنامـه هـا  اولویت
روســتایی شهرســتان قــزوین، ضــمن ســنجش میــزان 

هاي منطقه مورد مطالعه و تبیـین  برخورداري دهستان
ه توجـ و سـازي  هـا، زمینـه آگـاه   دقیق سطح توسعه آن

ریـزي  برنامـه  و به مناطق محـروم  را متولیان امربیشتر 
 ایـن منـاطق   توسـعه فضـایی و رفـع محرومیـت     جهت

  راهم سازد. ف
  

  پیشینه تحقیق
ــا اســتفاده از مــدلپژوهشــگران متعــددي  هــاي ب

بـه تبیـین زوایـاي مختلـف      معیـاره  چندگیري  تصمیم
  اند به عنوان نمونه:نابرابري فضایی در کشور پرداخته

ریـزي  بندي توسـعه و اولویـت برنامـه   تعیین سطح
ــتان  ــایی دهس ــرابی و   فض ــفهان (ض ــتان اص ــاي اس ه

تحلیـــل فضـــایی و ســـنجش    )،1390همکـــاران، 
هـاي شهرسـتان میانـدوآب بـا     یافتگی دهسـتان  توسعه

استفاده از مدل تاپسـیس فـازي (تقـوایی و همکـاران،     
هاي مسکن در )، تحلیل نابرابري فضایی شاخص1391

ــاه (قــادرمرزي و      ــتایی اســتان کرمانش ــاطق روس من
فضــایی اســـتان   دهــی  ســازمان )، 1392همکــاران،  

اي در ریـزي منطقـه  کرد برنامـه آذربایجان شرقی با روی
)، تحلیل فضایی 1393انداز (زالی و احمدي، فق چشماُ

ــه  ــعۀ منطق ــتفاده از   توس ــا اس ــاه ب ــتان کرمانش اي اس
فر و همکاران، گیري چند معیاره (نظمهاي تصمیم مدل
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هاي توسعه در منـاطق  )، تحلیل فضایی شاخص1394
روســتایی شهرســتان دشتســتان (زارعــی و همکــاران، 

یــافتگی ) و تحلیــل فضــایی ســطوح توســعه   1395
هاي اسـتان کردسـتان (شـماعی و احمـدي،     شهرستان

ــات    1395 ــیم مطالع ــل عظ ــدودي از خی ــداد مع ) تع
محققان داخلی است که هر کـدام بـه نـوعی بـا بهـره      

گیـري بـه سـنجش    د تصمیمهاي متعدجستن از شیوه
ــابی عــدم تعــادل  ــاي توســعۀ منــاطق کشــور و ارزی ه

هاي خـارجی مـرتبط   اند. در پژوهشداختهاي پر منطقه
در مطالعـۀ   2004، 1با موضوع تحقیق نیز، فان و ژانـگ 
ــه بررســی نقــش ســرمایه  گــذاري عمــومی در خــود ب

هاي روسـتایی در چـین پرداختنـد و بـه ایـن       نابرابري
در  ها گذاري سرمایهنتیجه دست یافتند که اجراي انواع 

است، باعـث   رت یافته توسعهمنطقۀ غربی چین که کمتر 
، 2شــود. الحســناي مـی هـاي منطقــه کـاهش نــابرابري 

اي در کشـور  هاي منطقهنیز به بررسی نابرابري  2007
پرداخته و به این  1990-2000سالۀ  10غنا طی دورة 

نتیجه دست یافت که رشـد اقتصـادي طـی ایـن دوره     
منجر به کاهش عمومی در کشور شـده اسـت و چـون    

ورزي بـوده شـکاف منـاطق    رشد ناشی از صادرات کشا
شمالی با جنوبی به علّت نداشتن توان رقابت در عرصۀ 
کشاورزي بیشتر شده است. در مطالعۀ دیگـري، لـی و   

فضـایی ـ    مراتـب  سلسـله "تحـت عنـوان     2010، 3وي
ــابرابري منطقــه ، دریافتنــد کــه "اي در چــینزمــانی ن

هاي جغرافیـایی مختلـف،   اي در مقیاسنابرابري منطقه
همچنین نـابرابري    دهد؛ي متفاوتی را نشان میالگوها

ــه      ــالی ک ــت در ح ــه اس ــاهش یافت ــتانی ک درون اس
اي در حال افزایش پیدا کـردن  هاي بین منطقه نابرابري

هاي توسـعۀ جدیـد   است؛ لذا از دیدگاه آنان، استراتژي
اي، نتایج مورد انتظار را به براي کاهش نابرابري منطقه

  دست نیاورده است.  
  

  نی نظريمبا
ود کلمۀ توسعه که در لغت به معنی گسترش و بهب

شـود  ه بیشـتري مـی  است و در آن به بعد کیفـی توجـ  
                                                             
1. Fan and Zhang 
2. Al- Hassan 
3. Li and Wei 

) در برابـر رشـد   28: 1394(فرجی سبکبار و همکاران، 
معـادل افـزایش کیفیـت     را آنتوان گیرد و میقرار می

) که 187: 1388پوري، زندگی دانست (خاکپور و باوان
زنــدگی دراز، ســالم و خــالق در  برخـورداري انســان از 

زیستی غنـی و در جامعـه مـدنی و دموکراتیـک     محیط
نـژاد و رفیعـی   یرود (عباسهدف نهایی آن به شمار می

) و فعالیـت، آزادي، مشـارکت و   31-54: 1385امامی، 
توزیع عادالنـه منـافع از ارکـان اساسـی آن بـه شـمار       

  ).  213-234: 1387، نسبرخشانآید (ضرابی و  می
وسعه در مفهوم کلی، فرآیند بهبود وضع زندگی و ت

ریزي به معنی هر نوع اقـدام از پـیش اندیشـیده    برنامه
شده در این فرآیند، همیشه همراه و همگام بشر بوده و 
پدیدة جدیدي نیست. لیکن توسعه به مفهوم کوشـش  

ریزي براي ترقی و مبتنی بر برنامه شده نهادینهآگاهانه، 
اي که امروز به آن نگریسـته  ت به گونهابعاد متنوع حیا

شود از دستاوردهاي قرن بیستم اسـت کـه از سـال    می
میالدي در شوروي سابق آغاز گردید (رضـوانی،   1917
توسعه  4تودارودر تشریح اصطالح توسعه: ). 27: 1390

دانـد کـه مسـتلزم تغییـرات اساسـی در      را جریانی می
ي ملی و نیز ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادها

کـن  ابري و ریشـه تسریع رشد اقتصـادي، کـاهش نـابر   
نیـز شـرط الزم در    5کردن فقر مطلـق اسـت. میـردال   

تسریع روند توسـعه را کـاهش نـابرابري مطـرح کـرده      
میـزان تغییـرات فقـر،     6است. در همـین زمینـه سـیرز   

بیکاري و نابرابري را سئواالت اصلی توسعه یک کشـور  
). 146-147: 1385ســلی، دانسـته اسـت (پنـاهی و مر   

شاید بتوان گفت اولین بار، عنوان توسعه جغرافیایی در 
  بـه برابر توسعه اقتصادي، توسعه اجتمـاعی و فرهنگـی   

استاد جغرافیـا دانشـگاه مـک مسـتر       7رولدورها وسیله
کانــادا مطــرح شــده باشــد. وي در تعیــین معیارهــاي  

 عــدالتجغرافیـایی توسـعه، بــه چنـد عامــل از جملـه     
هـاي  ، تکنولـوژي مهارشـده، کنتـرل آلـودگی    ماعیاجت

زیست، سالمتی و رفاه اجتماعی جامعه، کیفیـت  محیط

                                                             
4. Todaro 
5. Myrdal 
6. Sears 
7. Harvldvr 
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زندگی، تهیه سرمایه الزم جهـت منـاطق کـم توسـعه     
  ).139-156: 1387 کند (وارثی و همکاران،اشاره می

نیافتگی، هرچند در تحلیل و تبیین توسعه و توسعه
تصـادي رشـد و   هاي مختلفی از جملـه نظریـۀ اق  نظریه

هـاي  شـناختی نوسـازي، نظریـه   توسعه، نظریۀ جامعـه 
 سـاختارگرایی، پسـا   مارکسیست، پسامارکسیست و نئو

گرایی، پسـا اسـتعمارگرایی و همچنـین نظریـۀ     توسعه
توسعۀ طرفداري از حقوق زنان وجود دارد که در سطح 

هاي پردازد اما نظریهجهانی و ملی به تبیین توسعه می
بســتگی و نئوکالســیک از مشــهورترین    نوســازي، وا 

، 1گردنـد (هـادر  ها در این زمینـه محسـوب مـی    نظریه
2000 :13  .(  

، »2تئوري توسعۀ فضایی هیلهورست« در این میان
فراگیرتــرین تئــوري بــا رویکــرد سیســتمی در زمینــۀ  

ــازمان ــی س ــی   ده ــمار م ــه ش ــایی ب ــاختار فض رود. س
راهبردهـاي توسـعۀ    تاهمیـ ه بـه  هیلهورست بـا توجـ  

اي، هـاي درون منطقـه  فضایی در از بین بردن دوگانگی
اي و بخشــی، چهــار اســتراتژي انســجام میــان منطقــه

متمرکز، انسجام پراکنده، گسترش متمرکز و گسـترش  
نماید. هـدف وي در خـالل چهـار    پراکنده را مطرح می

استراتژي یاد شده، دو مقولۀ اساسی بسـط و تثبیـت را   
ي تثبیــت، تقویــت نمایــد. هــدف اســتراتژ مطــرح مــی

ط، تقویـت  نیروهاي مایل به مرکز و هدف استراتژي بس
. وي استراتژي بسـط را بـه   نیروهاي گریز از مرکز است

دانـد  مثابۀ دنبالۀ طبیعی و زمانی استراتژي تثبیت مـی 
: 1393به نقل از زالیی و احمـدي،  1386ي، (پورمحمد

63.( 
هـاي توسـعه، بـه    اگرچه باید اذعان نمود که نظریه

اقدامی در جهت عکس،  اغلبهر شکلی که ارائه شوند؛ 
یعنی تبدیل شـبه جامعـۀ سـنتی بـه شـکل جدیـد و       

توصـیه   را در شـبه جامعـۀ نـوین   ترکیب یـا ادغـام آن   
ند. توسعه عالوه بر این که بهبود میـزان تولیـد و   ک می

هـاي اساسـی در   درآمد را در بر دارد، شامل دگرگـونی 
ــادي، اجتمــاعی  ســاخت ــاي نه ــین ا -ه داري و همچن

هـاي عمـومی مـردم اسـت (ازکیـا،      ایستارها و دیـدگاه 

                                                             
1. Hodder 
2. Hylhovrst 

الخصـوص  ). به همین منظور، توسعه و علـی 45: 1391
توسعه پایدار در گرو تحقق عـدالت اجتمـاعی و ایجـاد    

کـه فقـدان تعـادل در    هاي برابر است و مـادامی فرصت
اي و محلـی مشـهود   توزیع خدمات و امکانـات منطقـه  

 بنـابراین  ن مهم محقق نخواهد گردید؛تردید ایاست بی
ریزي فضایی توجه ویژه به مقوله برنامه کارگیري  بهدر 

تـر بـه   خـدمات مناسـب   ارائـۀ جهـت   اجتماعی عدالت
نیافتـه،   مناطق محروم و بهبود شرایط منـاطق توسـعه  

  اصلی است که نباید به دست فراموشی سپرده شود
  

  روش تحقیق
ردي و نوع روش پژوهش حاضر بر اساس هدف کارب

. شـیوه  تحلیلـی اسـت   -به کـار رفتـه در آن توصـیفی   
 کتـاب  -آوري اطالعات نیـز بـه صـورت اسـنادي    جمع
سرشـماري   رسـمی  است که با اتکا به آمارنامه اییخانه

آمـاري سـال    سالنامه ویژه  بهعمومی نفوس و مسکن (
   .است گردآوري شده) قزویناستان  1390

از تکنیـک فـازي   هـاي پـژوهش   جهت تحلیل داده
و حـل   معیـاره  چنـد سازي بهینه« که به معنی 3یکوراو

  بـه ) 1011-1024: 2007، 5(چو و همکاران 4»سازشی
گیـري چنـد معیـاره    هـاي تصـمیم  یکی از روش عنوان

یافته (وي و متریک توسعه پی توافقی بر مبناي روش ال 
بهـره گرفتــه شـد. در ایــن روش،    )1: 2008، 6جیانـگ 

اي گزینـه و  بندي و انتخـاب از مجموعـه  هتأکید بر رتب
هاي توافقی بـراي مسـئله بـا معیارهـاي     حلتعیین راه

کـه   )232-242: 2009، 7(چـن و وانـگ   متضاد اسـت 
ــمیم  ــاتریس تص ــاخص م ــري و وزن ش ــا، ورودي گی ه

) 741-759: 2006، 8جیا و همکـاران سیستم هستند (
ک آل نزدیـ حل ایدههایی موجه است که به راهحل و راه

). از آنجـا کـه برخـی    1949-1954: 2008باشد (رائو، 
 مفهوم دقیق نبودن به توجه با که باورند این بر محققان

                                                             
3. Vlse Kriterijumska Optimizacija I 
Kompromisno Resenje 
4. Multi Criteria Optimization and Compromise 
Solution   
5. Chu et al 
6. Wei and Xiangyi 
7. Chen and Wang 
8. Xia et al 
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است (عمرانی  تر مطلوب فازي محاسبات کاربرد توسعه،
ــري،  ــه) و 127: 1389و پیـ ــاي مجموعـ ــازي، هـ  فـ

واقعـی   دنیـاي  بـه  و داشـته  بیشـتري  پـذیري  انعطـاف 
)، 381: 1387 کیـوان، زاهـدي  و است (اکبري تر نزدیک

گیري از رویکرد مبنا بررسی حاضر نیز با بهره همین بر

فازي و روش وایکور، طی پنج گام بـه تحلیـل موضـوع    
  ):147: 1393(اصغرپور،  پردازدمی

: ماتریس تصـمیم بـر اسـاس اطالعـات     1مرحله 
  شود.از مسئله تشکیل می شده  آوري جمع

ت اعداد فازي فرض کنید اعداد جدول تصمیم به صور 
  مثلثی باشند.
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 شود.به میها محاس: مقدار مطلوبیت و عدم مطلوبیت گزینه3مرحله 
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را بر اسـاس   VIKORمحاسبه شاخص :  4 مرحله
کـه عـددي اسـت     Vابتدا باید  اده شده زیر:رابطه د

 گیرنـده دارد بسـته بـه نظـر تصـمیم    و بین صفر و یک 

گرفتـه  در نظـر   5/0معمـوالً  ( تعیین و مشخص گـردد 
  شود)می
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ها بر اسـاس شـاخص   بندي گزینه: رتبه5مرحله 

VIKOR: هـا، مقـادیر   بندي گزینهبراي رتبهSj ،Rj،Qj 
سـازیم. بـر ایـن اسـاس،     صورت نزولی مرتـب مـی   را به

ترین مقدار برخوردار باشـد، بهتـرین   اي که از کمگزینه
ــی  ــوب م ــه محس ــردد.گزین ــر در  نک گ ــایان ذک ــه ش ت

، Sjها، این است که باید مقـادیر  بندي نهایی گزینه رتبه
Rj،Qj اسـاس  یـن بـر ا ت نزولی مرتـب شـوند و   صور به ،

ین مقدار برخوردار باشـد، بهتـرین   تراي که از کمگزینه
بنـدي، در  گزینه محسوب گردد. در این میان در رتبـه 

صورتی که دو شرط زیر برقرار باشد، به عنوان بهتـرین  
  شود:جواب سازشی انتخاب می

  الف: شرط مزیت قابل قبول

1
1

/)1()2(



m

AQAQ  
بندي بـه وسـیله   بهترین گزینه دوم در رتبه A2که 
 Qبهترین گزینه با کمترین مقدار براي  Q ،A1شاخص 

  هاي موجود است.تعداد گزینه nو 
گیري کـه گزینـه   ب: شرط ثبات قابل قبول در تصمیم

A1  باید درS  (و) یاR   نیز داراي بهترین رتبه باشد کـه
گاه یک مجموعه بـه  اگر یکی از شروط برقرار نشود، آن

  شود:صورت زیر پیشنهاد می
   A2و  A1هاي م برقرار نشد، گزینه. اگر تنها شرط دو1

 …,An A1,A2,هاي . اگر شرط اول برقرار نشد، گزینه2
ــه Anکــه  ــه رابطــه nاي اســت در موقعیــت گزین ام ک

1
1

/)1()(


mnAQnAQ باشـد  در مورد آن صادق می
  ).37: 1391مقدم و همکاران، (توکلی

  
  محدوده پژوهش

حت، مسـا  کیلومترمربـع  5689با شهرستان قزوین 
 54دقیقـه و    56درجـه و   49در مختصات جغرافیایی 

ثانیه طول شرقی و  36دقیقه و   3درجه و  50ثانیه تا 
 20درجـه و   36ثانیـه تـا    25دقیقه و  14درجه و  36

حمدي (اثانیه عرض شمالی واقع شده است  3 دقیقه و
ایـن   طبق آخرین آمار ).226: 1394همبري، و جعفري

و  دهستان 14شهر و  7بخش،  5از  متشکلشهرستان 
آبــادي  166آبــادي داراي ســکنه و  392آبــادي ( 558

ایـن شهرسـتان    ).1(جـدول   خالی از سکنه) بوده است
 1273761 ی برابـر بـا  جمعیتـ داراي  ،1395طبق آمار 

کـه از ایـن    اسـت خـانوار بـوده    397165 در قالبنفر، 
ــداد  ــب   321610تع ــر در قال ــانوار در  102044نف خ

سـازمان مـدیریت و   اند (تایی سکنی گزیدهمناطق روس
جامعه آماري  ).1 :1395، قزوین استانداري ریزيبرنامه

هـاي قابـل سـکونت در ایـن     پژوهش نیز کلیه دهستان
 14دهــد کــه مشــتمل بــر شهرســتان را تشــکیل مــی
) کــه طــی آن ســطوح    1دهســتان اســت (شــکل   

نقطه روستایی مـورد بررسـی قـرار     392یافتگی  توسعه
  .گرفتند
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  : مشخصات عمومی مناطق مورد مطالعه پژوهش1 جدول
  جمعیت   تعداد خانوار  تعداد روستا   نام دهستان  نام بخش

  رودبارالموت شرقی
  5067  1924  39  الموت باال

  3241  1290  39  الموت پایین
  3170  1211  15  معلم کالیه

  رودبارالموت غربی
  7584  2634  51  رودبارشهرستان

  9355  3268  49  زمانیرودبار محمد
  2704  965  27  دستجرد

  طارم سفلی

  3547  1177  20  چوقور
  12013  4060  48  خندان
  4547  1385  31  کوهگیر
  4248  1454  20  نیارك

  10360  3298  18  اقبال شرقی  مرکزي
  27796  8465  65  اقبال غربی

  3298  10650  36  قازان شرقیایالت  کوهین
  8465  7161  100  قازان غربیایالت

  )3: 1395ریزي استانداري قزوین، سازمان مدیریت و برنامهمنبع: (
  

  
  : موقعیت محدوده مورد مطالعه به تفکیک دهستان1 شکل

  

  پژوهش هاي مورد بررسیشاخص
براي ارزیابی و مقایسـه سـطح   اي ها وسیلهشاخص

زندگی و رفاه نسبی در هر جامعه هسـتند کـه اهـداف    
نمایند. به طوري که هـدف از بـه   یمختلفی را دنبال م
بهبـود بخشـیدن بـه     سـو  کیـ هـا از  کارگیري شـاخص 

ریزي (آسـایش،  شالوده اطالعاتی براي سیاست و برنامه
ــرار دادن    30: 1384 ــار ق ــر در اختی ــوي دیگ ) و از س

ریزي در سـطح  ریزي و برنامهابزارهاي عینی براي طرح
 بـردن  بـاال هـا،  رفـاه انسـان   نیتأمسرزمین در راستاي 

زیســت و کیفیــت زنــدگی، توجــه بــه کیفیــت محــیط
ــایش     ــیط و آم ــب مح ــودگی و تخری ــوگیري از آل جل

). از آنجـا کـه   5-6: 1391(کالنتري،  باشدسرزمین می
بـه هنگــام انتخــاب یــک مجموعــه شــاخص بــراي بــه  

ن سـري  ریزي توسـعه، فقـط آ  ها در برنامهکاربردن آن
ریـزي  ههـایی کـه از ظرفیـت کـاربرد در برنامـ     شاخص

هاي کلی توسـعه ارتبـاط   توسعه برخوردارند و با هدف
 ،، باید در نظر گرفته شوند (آسایشبسیار نزدیکی دارند

شـاخص   9 يآور جمـع بـا   نیـز  ) این بررسی30: 1384
مرتبط با توسعه روستایی اقـدام بـه بررسـی و تحلیـل     

شـایان ذکـر   توسعه در شهرستان قزوین نمـوده اسـت.   
هاي پژوهش سعی شده اسـت  در انتخاب شاخص است

به دو نکته ابتدایی و ضـروري توجـه شـود: اول اینکـه     
هایی در نظر گرفته شود که تا حد امکان ابعـاد  شاخص
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مناطق یادشـده   جانبه همهگوناگون و نیز سطح توسعه 
آوري آمــار و . دوم، از آنجــایی کــه جمــعردیــبرگرا در 

ت بایسـ اطالعات موردنیاز جهت تحلیل بررسی آن مـی 
از ویژگی رسمی و قابل اعتماد بودن برخـوردار باشـند   

قرار گیرد  استفاده موردهایی لذا سعی گردیده شاخص
 ها از طریق مراکز آمـاري و رسـمی  که دسترسی به آن

صــحت و درســتی  بیـ ترت نیبــدپــذیر بـوده تــا  امکـان 
فر باشد (نظم دییتأاطالعات بکار رفته در پژوهش مورد 

). بر همـین اسـاس پـژوهش    108: 1392و پادروندي، 
، اقـدام بـه   اتکـا  قابـل اي حاضر جهـت نیـل بـه نتیجـه    

ــتخراج  ــر از داده 76اس ــه   متغی ــمی آمارنام ــاي رس ه
سـال   سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان قـزوین 

ــب 1390 ــاخص 9، در قالـ ــیشـ  -(جمعیتی، فرهنگـ
، بازرگانی -اداري، زیربنایی، خدماتی -مذهبی، سیاسی

درمانی، ارتباطی و کالبدي) نموده  -آموزشی، بهداشتی
  ).2 (جدول است

  
  مورد بررسی يها مؤلفهها و شاخص :2 جدول

جمعیتی
  1x 2، دهستان باسوادي. درصدx،3 . نرخ اشتغال به تحصیل دهستانx،4 .ضریب اشتغال دهستانx. ش خدمات به کـل  نسبت شاغلین بخ

ساله و بیشـتر دهسـتان،    10. تعداد شاغالن 6xجمعیت شاغل دهستان،  . نسبت شاغلین بخش صنعت به کل5x، جمعیت شاغل دهستان
7x ساله و بیشتر دهستان 10. تعداد بیکاران.  

زیربنایی
  8x. 9شبکه برق،  ازدهستان برخورداري درصدx.  10موتوربرق دیزلی،  ازدهستان برخورداري درصدx.  گـاز   ازدهسـتان  برخورداري درصد

 برخورداري  درصد .13x، آب تصفیه سامانه ازدهستان برخورداري درصد .12x کشی،لولهدهستان از آبري برخوردادرصد .11xکشی، لوله
  .واحدهاي مسکونی معمولی بادوامدهستان از 

آموزشی
  

14x.15روستامهد،  از دهستان برخورداري درصدx.  16 دبستان،از  برخورداري دهستاندرصدx.  مدرسـه  از  برخـورداري دهسـتان  درصـد
از  برخورداري دهستاندرصد  .18xدخترانه،  روزيمدرسه راهنمایی شبانهاز  برخورداري دهستاندرصد  .17x، روزي پسرانه شبانهراهنمایی 

 راهنماییمدرسه از  برخورداري دهستان درصد.20x، دخترانه راهنماییمدرسه از  برخورداري دهستان درصد 19x، پسرانه راهنماییمدرسه 
 روزي شـبانه دبیرسـتان  از  برخـورداري دهسـتان  درصـد  .22x ،پسـرانه  روزي شـبانه دبیرستان از  برخورداري دهستان درصد.21x، مختلط
، دخترانـه  نظـري دبیرسـتان  از  برخـورداري دهسـتان  درصـد  .24x، پسـرانه  نظـري دبیرستان از  برخورداري دهستاندرصد . 23x،دخترانه

25x. 26، پسرانه کاردانشتان دبیرساز  برخورداري دهستاندرصدx. 27، دخترانه کاردانشدبیرستان از  برخورداري دهستاندرصدx. درصد
  .دخترانه ايحرفهوهنرستان فنیاز  برخورداري دهستاندرصد .28xپسرانه،  ايحرفهوهنرستان فنیاز  برخورداري دهستان

فرهنگی
مذهبی -
  29x.30یی، بوستان روستااز  برخورداري دهستان درصدx . 31، خانـه عمـومی  کتـاب از  برخورداري دهسـتان درصدx   درصـد برخـورداري .
درصـد  . 34xمسـجد،  از  برخـورداري دهسـتان  درصـد  . 33x ،از سالن ورزشی . درصد برخورداري دهستان32xاز زمین ورزشی،  دهستان

  .نه عالمخااز  برخورداري دهستان درصد .35xراتب، امام جماعت از  برخورداري دهستان

سیاسی
- 

اداري
  

36x.37شوراي اسالمی روستایی، از  برخورداري دهستان درصدx. 38دهیار، از  برخورداري دهستاندرصدx.از  برخورداري دهستان درصد
مـروج  پایگـاه  از  برخـورداري دهسـتان  درصـد  .40xکشـاورزي،  مرکز خـدمات  از  برخورداري دهستاندرصد .39x، انتظامی نیرويپاسگاه 

  .شرکت تعاونی روستاییاز  برخورداري دهستان. 42xشوراي حل اختالف،از  برخورداري دهستان. 41xکشاورزي، 

بهداشتی
- 

درمانی
  43x.44مرکز بهداشتی درمانی، از  درصد برخورداري دهستانx.45داروخانه، از  درصد برخورداري دهستانx.از  درصد برخورداري دهستان

، زایمان تسهیالتمرکز  از درصد برخورداري دهستان.47x،روستایی بهداشتپایگاه از  درصد برخورداري دهستان.46xداراي خانه بهداشت، 
48x.49، خـانواده  پزشـک از  درصد برخورداري دهستانx.   50پزشـک،   از درصـد برخـورداري دهسـتانx.   از  درصـد برخـورداري دهسـتان

درصـد برخـورداري   .52x سـاز، یـا دنـدان   تجربی دندانپزشک از صد برخورداري دهستاندر.51xکار دهان و دندان، دندانپزشک یا بهداشت
درصـد  .55xدامپزشـک،  از  درصد برخورداري دهستان.54xهورز، از ب درصد برخورداري دهستان.53xبهیار و ماماي روستایی، از  دهستان

  .آزمایشگاه و رادیولوژياز  درصد برخورداري دهستان.56xتکنسین دامپزشکی، از  برخورداري دهستان

خدماتی
- 

بازرگانی
  57x.58نشانی، پایگاه آتشاز  درصد برخورداري دهستانx.59، زباله آوري جمعسامانه  از درصد برخورداري دهستانx.   درصـد برخـورداري

 از صـد برخـورداري دهسـتان   در.61x ،سـیلندر گـاز  نمایندگی از  درصد برخورداري دهستان.60x ،سفید نفتنمایندگی پخش  از دهستان
از  . درصد برخورداري دهسـتان 64x، نانواییاز  درصد برخورداري دهستان.63xبقالی، از  درصد برخورداري دهستان.62x، تعاونی فروشگاه
از  دهسـتان . درصد برخورداري 67xاز بانک،  .درصد برخورداري دهستان66xخانه، قهوهاز  .درصد برخورداري دهستان65xفروشی، گوشت

از  . درصد برخورداري دهستان69x، کشاورزي غیرآالت تعمیرگاه ماشیناز  درصد برخورداري دهستان.68x، کشاورزي آالت ماشینتعمیرگاه 
  جایگاه سوخت.

ارتباطی
  70x.71، پست صندوقاز  درصد برخورداري دهستانx.72، پست دفتراز  درصد برخورداري دهستانx .دفترز ا دهستان درصد برخورداري 

درصد برخورداري .75x، عمومی اینترنتاز  درصد برخورداري دهستان.ITC ،74x دفتراز  درصد برخورداري دهستان.73x، مخابرات
  .عمومی نقلیهوسیله از  درصد برخورداري دهستان. 76x، مجله و  روزنامهاز  دهستان

  )1390آماري استان قزوین،  سالنامهمنبع: (
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در راستاي تبیین دقیق وضـعیت  : هاسازي دادهفازي
توسعه روسـتایی شهرسـتان قـزوین، در گـام نخسـت،      

اطالعات اسنادي و خـام از   صورت  بههاي اولیه که داده
انـد  آوري شـده آماري شهرستان قـزوین جمـع   سالنامه

بایست جهت انجام محاسبات به ارقامی فازي مبدل می
هاي ظر ابتدا به شاخصگردند. بنابراین معیارهاي موردن

  بـه آمده  دست بهمقیاس تبدیل شده و سپس ارقام بی
گردنـد (تقـوایی و   بیـان مـی  هاي آماري تحدید صورت

از آن جا که تحدیدهاي فـازي   ).136: 1391همکاران، 
شوند (عطـایی،  اي بیان میسلیقه صورت بهها براي داده

اد صورتی که دایره نامحـدودي از اعـد   )، به189: 1389
تا به منظـور قـرار دادن در محاسـبات     گیرد برمیرا در 

هاي خاص تبدیل به ارقام فازي در مراحل بعد به شیوه
) در ایـن  189: 1389صفر تا یک گردند (پورطـاهري،  

پژوهش جهت افزایش دقت در تحدید فازي متغیرها از 
  ).3طیف زیر استفاده گردید (جدول 

  
  اي مورد بررسی در پژوهش: تحدید حدود فازي متغیره3 جدول

  تحدید حدود  مقیاس فازي مثلثی  هاتعریف زبانی ارزش
)7/0،9/0،9/0(  مطلق کامالً  99-90  

)9/0،8/0،6/0(  بین مطلق و خیلی قوي  89-80  
)9/0،7/0،5/0(  خیلی قوي  79-70  

)8/0،6/0،4/0(  بین خیلی قوي و قوي  69-60  
)7/0،5/0،3/0(  قوي  59-50  

)6/0،4/0،2/0(  بین قوي و ضعیف  49-40  
)5/0،3/0،1/0(  ضعیف  39-30  

)4/0،2/0،1/0(  بین ضعیف و یکسان  29-20  
)3/0،1/0،1/0(  یکسان  19-10  

)0،1/0،1/0(  یکسان دقیقاً  9-0  
  )1395منبع: (زارعی، 

  
الزم به ذکر است که در این مطالعه از میـان انـواع   

است مختلف ارقام فازي، نوع مثلثی به کار گرفته شده 
عدد فازي مثلثی یک مجموعه فازي پیوسته است کـه  

 باشـد صـورت زیـر مـی    ) بـه 1 تابع عضویت آن (شـکل 
  ):1384(نعمتی و رئیسی، 

 
)1(  



















3

32232

21122

1

;0
;1))/()((
;1))/()((

:0

)(

ax
axaaaax
axaaaxa

ax

x    

  

جهـت تبـدیل اعـداد فـازي بـه      : هاداده یي زدایفاز
، شده  تشکیلبایست ماتریس فازي اعداد غیر فازي می

هاي ي) گردد. بر همین اساس روشفاززدایی (ديفازي
هـاي مـاتریس فـازي    زدایـی درایـه  مختلفی براي فازي
از روش کـریس بهـره گرفتـه     اینجـا وجود دارد که در 

ــریس       ــده کـ ــه قاعـ ــه بـ ــا توجـ ــت. بـ ــده اسـ شـ
(چنانچه

3
,

2
,

1
(~ mmmM      یک عـدد فـازي مثلثـی

 فـازي ديتـوان آن را  باشد با استفاده از فرمول زیر می
  ).5دول کرد (ج

)7  (  
6

3241)(
mmm

MD


  
  

ــا  ــین اوزان متغیره ــاخص : تعی هــاي معمــوالً ش
ــتفاده ــانی     مورداس ــت یکس ــژوهش از اهمی ــر پ در ه

سـازي  جهـت یکسـان   رو همـین برخوردار نیسـتند. از  
ها آنها محاسبۀ وزنی بردن تفاوت میاناز  ها وشاخص
ــا دهــی شــاخصوزن جهــت. اســت ضــروري امــري ه
 پنـل  از: انـد  عبـارت ددي وجود دارند که متع هاي روش

مراتبـی  سلسـله  متخصصین، ضـریب آنتروپـی، تحلیـل   
اصـلی و... . در ایـن بررسـی جهـت      يهـا  مؤلفهتحلیل 

ها و بـاال بـردن دقـت    اطمینان از ضریب اوزان شاخص
ها، از  دو روش آنتروپـی شـانون و تحلیـل    تحلیل داده

اده دهـی معیارهـا اسـتف   اصـلی جهـت وزن   يهـا  مؤلفه
که ابتدا وزن حاصل از روش آنتروپی و  طوري . بهگردید
اصـلی   يهـا  مؤلفـه وزن حاصل از روش تحلیـل   سپس
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طور جداگانه براي هـر متغیـر محاسـبه گردیـد و در      به
 بـه دسـت  ادامه جهت باال بردن دقت محاسـبات، وزن  

اصلی با هم تلفیق  يها مؤلفهآمده از آنتروپی و تحلیل 

وزن نهـایی هـر متغیـر     عنـوان  بهگردید و میانگین آن 
  ).4(جدول منظور گردید

  

  : وزن متغیرهاي مورد بررسی4 جدول
X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 شاخص 

  وزن  85/0  86/0  85/0  85/0  85/0  85/0  85/0  82/0  70/0  77/0  84/0
X22 X21 X20 X19 X18 X17 X16 X15 X14 X13 X12 شاخص 

 وزن  81/0  84/0  74/0  80/0  73/0  73/0  77/0  75/0  75/0  77/0  74/0
X33 X32 X31 X30 X29 X28 X27 X26 X25 X24 X23 شاخص 

 وزن  77/0  75/0  72/0  72/0  76/0  74/0  80/0  72/0  74/0  74/0  73/0
X44 X43 X42 X41 X40 X39 X38 X37 X36 X35 X34 شاخص 

 وزن  71/0  68/0  78/0  80/0  77/0  77/0  74/0  75/0  78/0  76/0  75/0
X55 X54 X53 X52 X51 X50 X49 X48 X47 X46 X45 شاخص 

  وزن  71/0  78/0  70/0  80/0  78/0  78/0  78/0  76/0  76/0  78/0  77/0
X66 X65 X64 X63 X62 X61 X60 X59 X58 X57 X56 شاخص 

  وزن  77/0  83/0  74/0  79/0  77/0  80/0  84/0  72/0  70/0  78/0  78/0
 X76 X75 X74 X73 X72 X71 X70 X69 X68 X67 شاخص 

  وزن  78/0  84/0  79/0  85/0  83/0  85/0  87/0  84/0  82/0  86/0  
  )1395(منبع: محاسبات نگارندگان، 

  
   ي پژوهشها یافته
طـور میـانگین در    بـه  دهد:ها نشان میحلیل یافتهت

آبـادي قابـل سـکونت وجـود دارد. در      28هر دهستان 
کـه  ها حاکی از آن است: مادامیها ارزیابیسایر شاخص

میانگین برخورداري هر دهسـتان در اکثـر متغیرهـاي    
است (میانگین دسترسی به مدرسه  1آموزشی کمتر از 

، راهنمـــایی 3/0روزي پســـرانه راهنمـــایی شـــبانه 
روزي پسرانه  ، دبیرستان شبانه4/0روزي دخترانه  شبانه

، دبیرســتان 1/0روزي دخترانــه ، دبیرســتان شــبانه2/0
، 4/0تان نظــري دخترانــه ، دبیرســ3/0نظــري پســرانه 

، هنرسـتان  1/0دانش پسرانه و دخترانـه  ودبیرستان کار
ایـی  حرفـه و، هنرسـتان فنـی  0ایی پسرانه حرفه و فنی

ی میـانگین  ). در سـایر متغیرهـاي آموزشـ   1/0دخترانه 
که میانگین برخـورداري   طوري دسترسی باالتر است. به

سـتان)،  روستا از هـر ده  15در دبستان (با برخورداري 
 2مدرسه راهنمایی پسرانه و دخترانـه (بـا برخـورداري    

مدرسـه راهنمـایی مخـتلط و    و روستا از هر دهسـتان)  
روسـتا از هـر دهسـتان)     1مهد (با برخـورداري   روستا

  بوده است.  

هــاي  ارزیــابی شــاخص جمعیتــی در دهســتان   
دهند: میانگین باسـوادي در  شهرستان قزوین نشان می

میانگین اشـتغال بـه تحصـیل     درصد، 70هر دهستان 
درصد، میانگین  27درصد، میانگین ضریب اشتغال  17

درصد و میانگین اشـتغال   18اشتغال در بخش صنعت 
درصـد بـوده اسـت.  همچنـین      19در بخش خـدمات  

طور میـانگین در   ساله و بیشتر نیز به 10د شاغالن تعدا
سـاله و   10نفـر و تعـداد بیکـاران     2249هر دهسـتان  

 شـاخص  تحلیـل  آمـده اسـت.   دست بهنفر  240بیشتر 
درمانی نیز بیشترین میـانگین دسترسـی را    -بهداشتی

روستا از هر  8بهداشت (با برخورداري 0در متغیر خانه 
ــورز دهســتان) و ــا برخــورداري  به ــر  7(ب روســتا از ه

دهســتان) و کمتـــرین میـــانگین دسترســـی را  بـــه  
ــهیالت   ــز تس ــکی، مراک ــین دامپزش ــاي تکنس  متغیره

و دنـدان و  کـار دهـان   زایمان، دندانپزشـک و بهداشـت  
  دهند.نشان می آزمایشگاه و رادیولوژي

در شـاخص فرهنگـی مـذهبی بیشـترین میــانگین     
 23ها به مساجد با (بـا برخـورداري   دسترسی دهستان

نگین دسترسی بـه  روستا از هر دهستان) و کمترین میا
هـر  روسـتا از   1بوستان روسـتایی بـا (بـا برخـورداري     
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ــاخص اداري    ــت. در ش ــته اس ــق داش ــتان) تعل  -دهس
ها بـه  انتظامی هم بیشترین میانگین دسترسی دهستان

متغیر شوراي اسالمی و کمترین میانگین دسترسی بـه  
مراکز خدمات جهاد کشاورزي حاصـل شـده اسـت. در    
شاخص زیربنایی نیز بیشترین میـانگین دسترسـی بـه    

وسـتا از هـر   ر 27شبکه  سراسري برق (با برخـورداري  
 25برابر با (با برخورداري  کهکشی دهستان) و آب لوله

روستا از هر دهستان) بوده است. در شـاخص خـدمات   
هـا وجـود   نشانی در دهسـتان که پایگاه آتشضمن این

ندارد کمتر میانگین دسترسی متعلق به متغیر جایگـاه  
بـراي هـر دهسـتان اسـت و بیشـترین       4/0سوخت بـا  

 14اري به واحد بقـالی (بـا برخـورد   میانگین دسترسی 

در شاخص ارتباطـات نیـز   روستا از هر دهستان) است. 
هاي بـه روزنامـه و   کمترین میانگین دسترسی دهستان

و بیشترین میانگین دسترسـی بـه وسـیله     4/0مجله با 
روستا از هر دهستان)  10نقلیه عمومی (با برخورداري 

  آمده است.   دست به
 بـودن  برقـرار ها با عنایـت بـه   در ادامه تحلیل داده

در بررسـی حاضـر و قابـل قبـول بـودن       وایکورشروط 
هـاي مـورد   آمده در شهرسـتان  دست به وایکورضریب 

بهتـرین جـواب    عنوان  به شرقی اقبالمطالعه، دهستان 
ها بـر اسـاس میـزان    سازشی انتخاب و سایر شهرستان

  ).5گردند (جدول بندي مییافتگی رتبهتوسعه

  

  در مناطق مورد پژوهش یکوروامحاسبه شاخص  :5جدول 
Q  R S رتبه  دهستان  Q  R S رتبه  دهستان  
  1  اقبال شرقی  7/15  86/0  25/0  8  رودبارمحمدزمانی  1/49  87/0  93/0
  2  اقبال غربی  9/40  85/0  33/0  9  رودبارشهرستان  5/51  87/0  96/0
  3  ایالت قازان غربی  5/54  86/0  75/0  10  چوقور  8/51  87/0  96/0
  4  کالیهمعلم  8/43  87/0  86/0  11  دستجرد  52  87/0  97/0
  5  ایالت قازان شرقی  2/46  87/0  89/0  12  الموت باال  7/52  87/0  98/0
  6  نیارك  6/48  87/0  92/0  13  خندان  3/53  87/0  98/0
  7  کوهگیر  7/48  87/0  93/0  14  الموت پایین  3/54  87/0  1

  )1395هاي تحقیق، (منبع: یافته
  

آمده جهـت ترسـیم سـیمایی     دست بهمقادیر طبق 
تـوان منـاطق   روشن از چگونگی تخصیص خدمات مـی 

هاي مورد مطالعـه را در  هاي استانروستایی شهرستان
بندي نمود. سـطح نخسـت (بـا ضـریب     سه سطح طبقه

یافتـه). سـطح دوم (بـا    مناطق توسـعه  333/0کمتر از 
ــین   ــریب ب ــعه   334/0 -667/0ض ــاطق داراي توس من

مناطق  667/0-1ط) و سطح سوم (با ضریب بین متوس
  .محروم)

  

  
  بندي مناطق مورد مطالعه بر حسب سطح برخورداري سطح: 2 شکل
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آمـده بـا توجـه بـه      دسـت  بـه طور که نتـایج  همان
 دهستان 2دهد، تنها مورد مطالعه نشان می هاي مؤلفه
در مقولـه توسـعه روسـتایی     غربی اقبالشرقی و اقبال 

هــیچ  شــوند.یافتــه محســوب مــیو توســعهار برخــورد
واقـع نشـده    در جرگه مناطق توسعه متوسط دهستانی

به لحاظ توسعه روسـتایی در   دهستان دیگر 12و  است
 اند. در تبیـین توسـعه  زمره مناطق محروم جاي گرفته

آنچه  شهرستان قزویننامتوازن مناطق روستایی  بسیار
عـادل و  تـوان اذعـان نمـود فقـدان ت    که به صراحت می

برابري در توزیع بهینـه امکانـات و خـدمات روسـتایی     
ترین نقش را در پدیـد آمـدن فضـاهاي    است که اصلی

نابرابر جغرافیـایی ایفـا نمـوده اسـت. گـواه ایـن مـدعا        
ات و خدمات در ضریب باالي پراکندگی در توزیع امکان

دهـد  که محاسبات نشان می طوري این مناطق است. به
 12/0ضـریب پراکنـدگی    بـا  CV که کمتـرین میـزان  

، متغیرهـا است. این در حالی است که در توزیـع سـایر   
نیز باالتر رفته است و این  3ضریب پراکندگی از  گاهی
نامتعـادل امکانـات روسـتایی در    ید توزیع بسیار امر مؤ

ضـریب   شـدن  حاصـل اسـت.   شهرستان روستایی پهنۀ
، در 83/1هاي آموزشـی برابـر بـا    پراکندگی در شاخص

ــا  -هــاي فرهنگــیشــاخص ــر ب در  ،27/1مــذهبی براب
-در شاخص، 37/1اداري برابر با  -هاي سیاسیشاخص

 -هاي بهداشتی، در شاخص13/1هاي زیربنایی برابر با 
ــا   ــر ب ــانی براب ــاي خــدماتی، در شــاخص42/1درم  -ه

هاي جمعیتی برابر با ، در شاخص95/0بازرگانی برابر با 
تردید بی 16/1برابر با هاي ارتباطی و در شاخص 59/0

خود دلیل مبرهنی بر پراکندگی زیاد و توزیع ناهمگون 
ــتایی   ــکونتگاه روس ــات در س ــتانامکان اســت و  شهرس

سازد که به ترتیب توزیع خدمات آموزشی، مشخص می
درمـانی از بیشـترین عـدم تعـادل      -خدمات بهداشـتی 

ــد و بایســتی  ــهبرخوردارن ــوان  ب ــت اول و دوم  عن اولوی
ع خــدمات روســتایی شــناخته شــوند و توزیــع بـازتوزی 

مـذهبی، ارتبـاطی،    -اداري، فرهنگی -خدمات سیاسی
هــاي بایســتی در رده بازرگــانی -زیربنــایی و خــدماتی

ــازنگري و تخصــیص عادالنــه در دســتور کــار   بعــدي ب
  .متولیان امر قرار گیرد

  

  گیري و پیشنهادهانتیجه
 هـاي تالش نمود تا از طرق سـنجه  رو یشپبررسی 

متعدد بـه ارائـه تصـویري جـامع و شـفاف از وضـعیت       
روسـتایی در شهرسـتان   موجود توزیع خدمات و منابع 

قــزوین بپــردازد. بــر همــین اســاس تحلیــل وضــعیت  
تخصیص منابع در شهرسـتان مـورد بررسـی از وجـود     

شـده   یق در توزیع و تخصیص خدمات ارائهشکافی عم
ه نتـایج  کـ  تا جـایی . در مناطق روستایی پرده برداشت

نشان داد شـکاف بسـیار عمیقـی بـین برخـوردارترین      
تـرین  ) و محـروم 25/0با ضریب  یاقبال شرقدهستان (

ــادهســتان ( ــا ضــریب  یینالمــوت پ ــود دارد. 1ب ) وج
) 75/0( تأمـل که این فاصله بسیار زیاد و قابل  يطور به

ضمن صحه بر عدم تعـادل فضـایی شـدید در منـاطق     
ید عدم دسترسـی برابـر   مؤروستایی شهرستان قزوین، 

روســتاییان در برخــورداري از خــدمات روســتایی و    
-منـدي از فرصـت  باالي این مناطق در بهرهمحرومیت 

  باشد.هاي توسعه می
ارزیابی کلی نتایج حاصله از میزان توسعه روستایی 
در شهرستان قزوین، مبـین ایـن مطلـب اسـت کـه در      

بـه  ها، مناطق روستایی این شهرسـتان  مجموع شاخص
از محرومیـت شـدید رنـج     یـافتگی لحاظ میزان توسعه

  .برندمی
توان عنـوان نمـود کـه    می یک دید کلی اگرچه در

هـا   زائیده توزیع نابرابر منابع و فرصـت  محرومیت و فقر
تبیـین  در بین ساکنان مناطق روسـتایی اسـت امـا در    

اي، بایسـتی اذعـان   منطقـه  علل این نابرابري یا چرایی
را اي و شـکاف منطقـه   محرومیـت ایـن  دلیل نمود که 

 هـاي  یمشـ  خـط  و هـا ها، استراتژيسیاست در بایستی

در مناطق روستایی جسـتجو نمـود    اتخاذشده نادرست
که به مرور زمان زمینـه عـدم تعـادل بـین منـاطق را      
ــات     ــدمات و امکان ــیص خ ــت. تخص ــراهم آورده اس ف

هـا و  روستایی بدون قاعده و شناخت دقیـق از کاسـتی  
ایـن   یـد مؤي منـاطق روسـتایی مـورد مطالعـه،     نیازها

ریـزي بـراي منـاطق روسـتایی     مطلب است که برنامـه 
گیـرد و  همچنان از باال به پایین و تمرکزگرا انجام مـی 

توجه چندانی بـه نقـش مشـارکتی حاکمیـت محلـی،      
نهاد و روستاییان در طراحـی، اجـر و   مردم هايسازمان
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 شـود و  اطق نمـی هاي توسعه در این منارزشیابی برنامه
 علیـرغم  اند تاموجب گردیده درمجموعاین عوامل نیز 

محرومیت، فقـر   همچنان پراکنده و گسترده هايبرنامه
روستایی شهرستان قـزوین   برخی مناطق در نابرابري و

   نمایان باشد.
باید عنوان نمود که عدم تخصیص فضـایی   چند هر

عادالنــه امکانــات و خــدمات مخــتص ایــن شهرســتان 
. اي فراگیـر اسـت  اي، پدیدهنطقهست و عدم تعادل منی

توان مطالعـات مشـابه متعـددي در    در همین راستا می
ام بــرد کــه نتــایجی منطبــق بــر حــوزه روســتایی را نــ

اند. مطالعات صـفري  نمودههاي این پژوهش ارائه  یافته
یـافتگی  تعیین سطوح توسـعه ) با هدف 1392(و بیات 

، کریمـی و  شـرقی  جـان آذرباینواحی روسـتایی اسـتان   
ــد ــی ســـطوح    1393( احمدونـ ــا هـــدف بررسـ ) بـ

ــعه ــزي     توس ــش مرک ــتایی بخ ــاطق روس ــافتگی من ی
 و همکـاران  فیروزآبـادي  ضیائیانشهرستان بویراحمد، 

بندي میزان توسـعه روسـتاهاي   سطحبا هدف  )1394(
زاده و ، اسماعیلآباد شهرستان میاندوآببخش مرحمت

ــا هــدف تحلیــل ف1394همکــاران ( ضــایی ســطوح ) ب
هـاي اسـتان   یافتگی مناطق روستایی شهرسـتان توسعه

) با هدف 1394نیا و همکاران (آذربایجان شرقی، فاضل
ــایی  ــعه فض ــابی توس ــتایی   -ارزی ــاطق روس ــانی من مک

ــر   ــتان روانس ــژوهش شهرس ــهو پ ــاران  افراخت و همک
در منـاطق   فضـایی  ارزیـابی عـدالت  ) با هـدف  1395(

هـایی از ایـن   نمونـه  هـاي اصـفهان  روستایی شهرستان
آینـد کـه همگـی بـر تخصـیص      ها به شمار میپژوهش

ناعادالنه خـدمات و توسـعه نـابرابر جغرافیـایی صـحه      
  اند.گذاشته

با عنایت به نقش حیاتی مناطق روستایی  درنهایت
ــرات ســوء   در توســعه نظــام ســرزمینی و همچنــین اث

اي و ملی، در جهـت  محرومیت محلی در توسعه منطقه
 قـزوین فضایی مناطق روستایی شهرستان  هید سازمان

 بـدین صـورت   هـا  پیشنهاد ذیل هاي شاخصبه تفکیک 
  د:نگردارائه می

 شاخص جمعیتی:  
در تمام مناطق  ارتقاء ضریب اشتغال اهتمام در جهت - 

از طریـق  هـاي محـروم،   دهسـتان  یـژه و بـه  روستایی 

 کوچـک،  يهـا  کارگـاه اعطاي تسهیالت جهت احداث 
کشـاورزي و   هايحوزه در ارآفرینیکخانگی و مشاغل 

 صنعتی.حتی و  يپرور دام
در  یـژه و بـه   هاي آموزشیافزایش دسترسی به فرصت - 

از طریق احـداث مـدارس   مقاطع دبستان و دبیرستان 
 گـذاري سـرمایه با  روستایی شهرستان نقاط محروم در

 مؤسسـات (همانند: نهادهاي خیریـه،  خصوصی  بخش
 )ساز مدرسهخیرین  مالی و

  
  اخص زیربنایی: ش
هـاي آب، بـرق و   اهتمام در جهت گسترش شـبکه  -

هـاي وابسـته بـه    گاز توسط متولیان امر و شـرکت 
روسـتایی شهرسـتان    منـاطق وزارت نیرو در تمـام  

کامـل   طور بههایی که هنوز دهستان یژهو به قزوین 
   ز خدمات زیربنایی برخوردار نیستند.ا

بهـره  کمهاي (در قالب وام اعطاي تسهیالت مسکن -
جهــت بازســازي و بهســازي مســاکن   دار)و مــدت
 روستایی

 
  شاخص آموزشی:  

ــدارس و  اســتفاده  - از ظرفیــت ســازمان نوســازي م
خیـرین) جهـت احـداث     یـژه و  بـه بخش خصوص (
، دبسـتانی  یشپـ در مقـاطع   یژهو  بهمدارس بیشتر، 

 راهنمایی و دبیرستان.  
جهت تخصیص  امر همچنین تالش بیشتر متولیان -

ــوزه  و جــذب  ــتانی در ح ــتر شهرس ــارات بیش اعتب
ــروش   ــوزش و پ ــتايآم ــت  در راس ــز و تقوی  تجهی

 .مدارس آموزشی در مناطق روستایی امکانات
 

 مذهبی: -شاخص فرهنگی
حـداث  اعتبار در حوزه فرهنگـی جهـت ا  تخصیص  -

در  هاي روستایی، سالن ورزشی و کتابخانـه بوستان
هــاي دهســتان الخصــوصمنــاطق روســتایی علــی

 رستان.شهمحروم 
گیـري از ظرفیـت سـازمان اوقـاف و     همچنین بهره -

هاي تبلیغات و خیرین جهت احداث مساجد و خانه
  .عالم در مناطق روستایی محروم شهرستان قزوین

  داري:  ا-سیاسی شاخص
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اداري توسط فرمانـداري   و تشریفات انجام مکاتبات -
دهیاري و  احداثشهرستان به وزارت کشور، جهت 

ــاري و  درشــوراي اســالمی  ــد دهی روســتاهاي فاق
 شوراي اسالمی.  

افزایش دسترسی به پاسگاه و شوراي حل اخـتالف   -
ــع     ــا مراج ــات ب ــام مکاتب ــق انج ــتایی از طری روس

قضایی و تخصیص اعتبار جهـت احـداث    -انتظامی
بسـیار محـروم و    هـاي  دهستانها در ساختمان آن

  فاقد این نهادها.
ایی (جهـت  گیري از ظرفیت اداره تعاونی روستبهره -

هـاي تعـاونی) و جهـاد کشـاورزي     احـداث شـرکت  
ها) (جهت ایجاد پایگاه مروج کشاورزي و تجهیز آن

 هاي محروم.زدایی در دهستانجهت محرومیت
  

  درمانی:  -شاخص بهداشتی
 -تخصیص اعتبار جهـت احـداث مراکـز بهداشـتی     -

ت روسـتایی  پایگاه بهداشـ درمانی، خانه بهداشت و 
 .اقد این مراکزروستایی ف در مناطق

 -هــاي بهداشــتیجهــت ارتقــاء فرصـت در  تـالش   -
بـا   توسط دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان،     درمانی

ــص   ــزام نیروهــاي متخص پزشــک،  در قالــب( اع
دندانپزشک، دامپزشک، داروساز و در برخی مـوارد  
ــروم و     ــتایی مح ــاطق روس ــه من ــا) ب ــار و مام بهی

 ها و تخصیص اعتبـار معیشت آن ینتأمدورافتاده و 
 ز و تقویت امکانات در مراکز فعلی.جهت تجهی

  
  بازرگانی: -شاخص خدماتی

-ها جهت احداث پایگاهتخصیص اعتبار به دهیاري -
نشانی، جایگاه سوخت، نمایندگی نفت و هاي آتش

 آوري زباله. و سامانه جمع گاز یلندرس
بـه  تالش متولیان براي تثبیت جمعیـت روسـتایی    -

هرسـتان بـا افـزایش    در منـاطق دورافتـاده ش   یژهو 
، بانـک و خـدماتی همچـون احـداث پسـت    امکانات 

هاي تعـاونی در منـاطق محـروم    نانوایی و فروشگاه
 شهرستان قزوین.

 
  شاخص ارتباطی: 

ــوزه     - ــتان در ح ــتایی شهرس ــاطق روس ــت من تقوی
ارتباطات از طریق تخصیص اعتبار بـه اداره پسـت   
جهت تعبیه صندوق پست و احداث دفاتر پست در 

 ق روستایی محروم.مناط
تخصیص اعتبار الزم به اداره مخـابرات شهرسـتان     -

اندازي دفاتر خدمات ارتبـاطی روسـتایی،   جهت راه
هـاي  دفاتر مخابرات و مرکـز اینترنـت در دهسـتان   

 تان.محروم شهرس
با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و بـا   نهایت رد

هاي شهرسـتان  نگاه ویژه به ضریب محرومیت دهستان
ریـزي فضـایی جهـت تحقـق     هاي برنامهوین اولویتقز

ترتیـب   ي بـه اهعدالت اجتماعی و کاهش شکاف منطقـ 
  گردند: ذیل پیشنهاد می

ــت اول:  ــوتاولوی ــایین الم ــاال،   پ ــوت ب ــدان، الم ، خن
  شهرستان دستجرد، چوقور، رودبار

  محمدزمانی اولویت دوم: نیارك، کوهگیر، رودبار
 ایـالت کالیـه،  ، معلـم شرقیقاقازان سوم: ایالتاولویت 
  غربیقاقازان 

  .غربیاولویت چهارم: اقبال شرقی و اقبال 
  

  منابع
. تحلیل 1394همبري.  احمدي، محمود. فرزانه جعفري .1

شهرسـتان   2015آوریل  12سینوپتیک بارش سنگین 
ــا،    ــلنامه جغرافی ــزوین. فص ــماره  ق ــیزدهم، ش دوره س

 وچهارم، تهران. چهل
شناسـی  اي بـر جامعـه  . مقدمـه 1391ازکیا، مصـطفی.   .2

 توسعه روستایی، چاپ ششم، تهران، انتشارات اطالعات.
ــور و یعقــوب زاده، حســن. شمســیه صــالحاســماعیل .3 پ

 . تحلیــل فضــایی ســطح توســعه1394ده. زااســماعیل
ــتان   ــتایی شهرس ــاطق روس ــافتگی من ــا ی ــه تان ي اس

ي توسعه پایـدار و  ها آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص
ــرمای  ــا س ــاط آن ب ــایش  ارتب ــلنامه آم ــاعی. فص ه اجتم

 جغرافیایی فضا، دوره پنجم، شماره شانزدهم، گرگان.
چنـد   يهـا  گیـري . تصمیم1393محمدجواد.  اصغرپور، .4

  تهران. تهران، انتشارات دانشگاه معیاره،
ــان و   .5 افراختــه، حســن. وحیــد ریــاحی و حمیــد جاللی

ارزیابی عدالت فضایی در توزیـع  . 1395سودابه سرائی. 
. دو ي اسـتان اصـفهان  هـا  تایی شهرسـتان خدمات روس

 فصلنامه آمایش سرزمین، سال هشتم، شماره یکم، قم.
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 . کـاربرد 1387کیوان. ه. مهدي زاهديالنعمت اکبري، .6
 ي چند شاخصه.ها گیريتصمیم و بنديرتبه يها روش
 و هـا  سـازمان شـهرداري   انتشـارات  اول، تهـران،  چاپ

 کشور. يها دهیاري
ریـزي  ي برنامهها و روشاصول . 1384آسایش، حسین.  .7

  تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.روستایی، 
. بررسـی اشـتغال   1385پناهی، رجب. ادریس مرسلی.  .8

. 1355-1385ي هـا  شهري و روستایی کشور طی سال
دوره چهـاردهم،   فصلنامه اقتصاد کشـاورزي و توسـعه،  

 ششم، تهران.وشماره پنجاه
-ي تصـمیم هـا  روش . کاربرد1389پورطاهري، مهدي.  .9

در جغرافیــا. چـاپ اول، تهــران،   گیـري چنــد شاخصـه  
  انتشارات سمت.

. مطالعات طرح آمـایش  1386محمدي، محمدرضا. پور .10
شرقی. اسـتانداري آذربایجـان شـرقی،    استان آذربایجان

 طرح پژوهشی، تبریز.
. 1391تقوایی، مسعود. مهدي احمدیان و جابر علیزاده.  .11

ي هـا  افتگی دهسـتان یـ تحلیل فضایی و سنجش توسعه
. شهرستان میاندوآب با استفاده از مدل تاپسیس فـازي 

ریـزي فضـایی، دوره اول، شـماره سـوم،     فصلنامه برنامه
 اصفهان.

مهـدي یزدانـی.   مقدم، رضا. اسـماعیل نجفـی و   توکلی .12
. انتخاب مدیر پروژه با به کارگیري یـک رویکـرد   1391

ي هــا فصــلنامه پــژوهشویکورفــازي.  -ترکیبــی دلفــی
 مدیریت در ایران، دوره شانزدهم، شماره چهارم، تهران.

اي، ریـزي ناحیـه  . برنامـه 1385زاده دلیر، کریم. حسین .13
 چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.

ررسـی و  . ب1388پـور.  ا بـاوان خاکپور، براتعلی. علیرضـ  .14
یـافتگی منـاطق شـهر    تحلیل نابرابري در سطوح توسعه

. مجله دانـش و توسـعه، دوره شـانزدهم، شـماره     مشهد
 م، مشهد.هفتوبیست

ریزي توسعۀ روستایی . برنامه1390رضوانی، محمدرضا.  .15
 چاپ چهارم، تهران، قومس. در ایران.

بنـدي  طح. بررسی، تحلیـل و سـ  1395زارعی، یعقوب.  .16
ــه   ــواحی جنــوب ایــران، (مطالع توســعه روســتایی در ن
موردي: استان بوشهر)، رساله دکتري رشـته جغرافیـا و   

-ریزي روستایی. استاد راهنمـا: مسـعود مهـدوي   برنامه
حاجیلویی و علیرضا استعالجی. دانشـگاه آزاد اسـالمی   
واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده ادبیـات و علـوم   

 جغرافیا. اجتماعی، گروه

حـاجیلویی و علیرضـا   زارعی، یعقوب. مسـعود مهـدوي   .17
ــرور.   ــیم س ــتعالجی و رح ــایی  1395اس ــل فض . تحلی

ي توسـعه در منـاطق روسـتایی شهرسـتان     هـا  شاخص
ي نو در جغرافیاي انسانی، ها دشتستان. فصلنامه نگرش

 دوره هشتم، شماره سوم، گرمسار.
یی دهی فضـا . سازمان1393زالی، نادر. حسن احمدي.  .18

اي ریزي منطقهشرقی با رویکرد برنامهاستان آذربایجان 
اي، دوره ریزي منطقهانداز. فصلنامه برنامهدر افق چشم

 چهارم، شماره چهاردهم، مرودشت. 
ریــزي اســتانداري قــزوین. ســازمان مــدیریت و برنامــه .19

استان قزوین.  1395. نتایج مقدماتی سرشماري 1390
ي، قزوین، معاونـت آمـار و   ریزسازمان مدیریت و برنامه

 اطالعات استانداري قزوین.
آفرینـی  . نقـش 1391الـدینی.  شکور، علی. علی شمس .20

ي شـهري در ایجـاد تعـادل و توسـعۀ نـواحی      ها کانون
روستایی؛ مطالعۀ موردي: شـهر مصـیري و روسـتاهاي    

انـداز جغرافیـایی، دوره هفـتم،    پیرامونی. فصلنامه چشم
 ویکم، اهر.شماره بیست

. تحلیـل فضـایی   1395عی، علـی. بـاقر احمـدي.    شما .21
ي اسـتان کردسـتان،   ها یافتگی شهرستانسطوح توسعه

مجلــه آمــایش جغرافیــایی فضــا، دوره ششــم، شــماره  
 بیستم، گرگان.

عیـین ســطوح  . ت1392صـفري، ربـاب. مقصــود بیـات.     .22
شرقی با یافتگی نواحی روستایی استان آذربایجانتوسعه

حلیــل عــاملی و تحلیــل اســتفاده از تکنیــک آمــاري ت
. فصلنامه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی، ايخوشه

 وهشتم، تهران.دوره سیزدهم، شماره بیست
-ضرابی، اصغر. جمال محمـدي و حمیدرضـا رخشـانی    .23

ي توسـعه خـدمات و   هـا  . تحلیل شـاخص 1387نسب. 
بهداشت و درمان. فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره هفـتم،  

 هران.هفتم، توشماره بیست
ضــرابی، اصــغر. فرحنــاز ابوالحســنی و ملیحــه ایــزدي.  .24

ریـزي  بندي توسعه و اولویت برنامه. تعیین سطح1390
ي استان اصفهان.  فصلنامه تحقیقات ها فضایی دهستان

یکـم،  وصـد یکهشـتم، شـماره   وجغرافیایی، دوره بیست
 مشهد.

. والیـی ضیائیان فیروزآبادي، پرویز. آرزو انوري و محمد  .25
بنـدي میـزان توسـعه روسـتاهاي بخـش      . سطح1394

آباد شهرستان میاندوآب. فصلنامه اقتصاد فضا و مرحمت
 توسعه روستایی، دوره چهارم، شماره چهاردهم، تهران.
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ارزیابی . 1385امام. نقی، رفیعینژاد، حسین. علیعباسی .26
. مجلـه  شاخص توسعه انسانی در مناطق روستایی ایران

یکــم، شــماره یکــم، وچهــل تحقیقــات اقتصــادي، دوره
  تهران.

گیري چند معیاره فازي. صمیمت. 1389عطایی، محمد.  .27
  چاپ اول، سمنان: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.

. فرهنــگ واژگــان مخــاطرات 1393علیجـانی، بهلــول.   .28
محیطی. تهران، انتشـارات جهـاد دانشـگاهی دانشـگاه     

 خوارزمی تهران.
ــی، .29 ــري.    عمران ــب پی ــد. حبی ــنجش1389محم  . س

 و سیسـتان  اسـتان  روسـتایی  مناطق در یافتگی توسعه
بلوچستان. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزي، دوره دوم، 

  شماره هفتم، مرودشت.
 توسعه بندي. سطح1392غفاري، رامین. نگین صالحی.  .30

فـازي   معیـاره  چنـد  گیـري تصـمیم  روش بـه  روستایی
سـامان).   بخـش  شـهرکرد،  موردي: شهرسـتان  (مطالعه

هشــتم، ولنامه تحقیقــات جغرافیــایی، دوره بیســتفصــ
 دهم، مشهد.وشماره یکصد

دوسـت.  نیا، غریب. غزاله احمـدي و یاسـر حکـیم   فاضل .31
. کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل 1394

فضـایی منـاطق روسـتایی     -در ارزیابی توسـعه مکـانی  
شهرستان روانسر. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، دوره 

 نجم، شماره شانزدهم، گرگان.پ
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