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چکيده
شناخت امکانات و در پی آن تعيين سطوح برخورداری جامعه روستايی ،نخستين گام در فرآيند برنامهريازی و توساعه بارای ايان
جامعه بهشمار میرود .از آنجا كه توسعه مفهومی چندبعدی است بررسای ساطوح و ابعااد مختلاف توساعه و آگااهی از ميازان
برخورداری نواحی مختلف میتواند گامی مؤثر در برنامهريزی باشد .اين امر نهتنها از بعد روستايی  ،بلکه از جنبه منطقهای دارای
اهميت است .روش پژوهش حاضر توصيفی -تحليلی میباشد .در اين پژوهش  03متغير با استفاده از مدل پرومته و گايا براساس
دادههای سال  0351تحليل شدهاست .نتايج حاصلاز پژوهش نشان میدهد دهستانهای قشالق شمالی و ساواالن در رتبههای
اول و دوم و دهستانهای اجارودشمالی ،محمودآباد ،اجارودمركزی و انگوت شرقی در رتبههای آخار قارار دارناد .از مجماو 05
دهستان موردمطالعه بهترتيب  3دهستان برخوردار ( 0 ،)%30دهستان تقريباً برخوردار ( 7 ،)%31دهستان تقريباً نابرخوردار ()%01
و  1دهستان نابرخوردار ( )%5میباشند .ميان برخورداری و اندازه جمعيت دهستانها رابطه مستقيم وجود دارد درنتيجه دهساتان-
های برخوردار  30درصد از جمعيت منطقه را در خود جای دادهاند اين درحالیاست كه  3دهستان در گاروه برخاوردار قارار دارد.
درحالیكه  1دهستان گروه نابرخوردار  5درصد از جمعيت منطقه را دارا میباشند .ادامه اين روند ،تخصيص اعتباارات و امکاناات
بيشتر به دهستانهای بزرگ ،موجب خالی شدن روستاهای دهستانهای كوچ مقياس خواهد شد و مشاکالت زياادی باهباار
خواهد آورد.
كلمات كليدی :برنامهريزی ،پرومته ،توسعه منطقهای،گايا ،نابرابری.

 -0دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه ريزی شهری ،گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايی ،دانشگاه محقا اردبيلی
 -0دانشيار جغرافيا و برنامه ريزی شهری ،گروه جغرافيا و برنامه ريزی شهری و روستايی ،دانشگاه محقا اردبيلی
(* -نويسنده مسئول)alavi.saide.1370@gmail.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2018.81868.1649
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مقدمه
برنامهريزی فعاليتی است كه بشر از آغاز بدان مشغول بوده است .زيرا هيچ اقدامی نيسات كاه بارای رسايدن باه
هدف خاصی طرحريزی شود مگر آنكه شامل برنامهريزی باشاد (تقاوايی و همکااران .)0351،تبعايض و ناابرابری از
مفاهيم مربوط به برنامهريزی فضايی محسوب میشوند ،بنابراين در فضايی كه ساكنان آن از نابرابری رناج مایبرناد،
برنامهريزی فضايی نقش مهمی در كاهش اين نابرابریها دارد (ريواس .)0110 ،0در كشور ما دولت ضرورت پارداختن
به امر روستا و توسعه آن را از چند دهه پيش احساس كرد و بهعنوان محور سياستهای توسعه تلقی نمود (ميركتولی و
كنعانی .)0351 ،توسعه منطقهای مفهومی جديد در ادبيات برنامهريزی میباشد كه هدف آن خلا چهاارچوبی مناساب
برای دستيابی به ي بهبودی با ثبات در استانداردهای زندگی برای شهروندان و روستاييان است .بهطوریكه توسعه
محلی اساس توسعه منطقهای است (آپستولچه .)0101 ،0ازطرفديگر ،استفاده از مالحظات علمی جهت تصميمگياری
در طول زمان ،تحول و تکامل زيادی يافته است و اكنون اين مالحظات علمی بهعنوان عامل اصالی در هماه ساطوح
تصميمگيری به حساب میآيند (لرمونث و همکاران .)0111 ،3موفقيت برنامههای توسعه نيازمند شناخت نيازها ،توان و
ظرفيت گروههای هدف ،تدوين برنامهريزی نظاممند و مديريت دقيا است .باه اعتقااد بساياری از صااحبنظاران ،از
ويژگی برنامه خوب اين است كه همسو با تیمين نيازهای واقعی مردم باشد .بنابراين ،بهمنظور تدوين زيربنای علمای و
منطقی برای سياستگذاری توسعه ،الزم است ارزيابی جامعی از وضعيت موجود توسعه منااطا از نظار شااخصهاای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محيطی انجام شود (يو و همکاران .)0101 ،1در اين زمينه ،مطالعه و بررسی شاخصهای
اقتصادی و اجتماعی ،ضرورتی برای كسب راهبردهای توسعه بهشمار میآيد(يسوری .)0101 ،0امروزه توسعه روساتايی
يکی از اهداف مهم در توسعه ملی محسوب می شود؛ زيرا بدون توسعه روستايی ،توسعه در سطوح باالتر ميسر نخواهد
بود ،متیسفانه از گذشتههای دور ،روستاها با اينكه قطب توليدی كشور محسوب میشدهاند اما در برنامهريزیها ماورد
كمتوجهی قرار گرفتهاند .اثرات اين كمتوجهیها در سالهای اخير در قالب كاهش جمعيت روستاها به نفع شهرها به-
دليل مهاجرت روستا شهری و فقر روستاييان ،بزرگتر شدن شهرهای اطراف روساتاها و مهامتار از هماه كام شادن
توليدات كشاورزی و دامی در پهنه سرزمين شده است و توجه مسئوالن را بهخود جلب كردهاست .بهمنظور حل مسائل
ناشی از عدم تعادل منطقهای گام نخست شناخت مناطا محروم و برخوردار میباشاد .از آنجاايیكاه هار منطقاهای
متناسب با ويژگیهای خود به برنامهريزی ويژهای نيازمند است لذا الزمه هرگونه اقدام در اين زمينه ،شناسايی وضعيت
موجود مناطا مختلف با روشهای مناسب علمی است .فراهمنمودن زمينه برخاورداری از خادمات مختلاف رفااهی و
زيربنايی ،تسهيالت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی از اساسیترين شاخصهاا در منااطا روساتايی اسات (نظامفار و
همکاران .)0351 ،پژوهش حاضر با استفاده از مدل پرومته و تحليل گايا و اطالعات بهدستآماده از سرشاماری ساال
 0351به بررسی و تحليل شاخصهای توسعه در دهساتانهاای منطقاه مغاان پرداختاه اسات .منطقاه مغاان از ساه
1 - Reeves
2 - Apostolache
3 - Learmonth et al
4 - Yu et al
5 - Yasouri
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شهرستان گرمی ،بيله سوار و پارس آباد تشکيل شده است و در شمال استان اردبيل قرار دارد .منطقه مغان از جنوب باا
شهرستان مشکين شهر از شمال و شرق با كشور جمهوری آذربايجان و از غرب باه آذربايجاانشارقی محادود اسات.
شركتهای بزرگی همچون كشت و صنعت و دامپروری مغان و شركت پارس در اين منطقه فعاليت دارند .پارسآباد در
قسمت شمالی جلگه مغان قرار گرفته و شمالیترين شهرستان استان و منطقه مغان میباشاد .هامچناين ،بار اسااس
آخرين تقسيمات كشوری ،منطقه مغان متشکل از  05دهستان میباشد.كل جمعيت استان اردبيل براساس سرشاماری
سال  0013133 ،0351نفر میباشد كه از اين تعداد جمعيت سهم منطقه مغان  300007نفر میباشد (ساالنامه اساتان
اردبيل .)0351 ،باتوجه به قرارگيری منطقه مغان در مرز كشور و توزيع نامتعادل امکانات در اين منطقه ،تعيين جايگااه
دهستانهای اين منطقه از لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه از اهميت وياژهای برخاوردار اسات .بارهمين مبناا
مهمترين هدف اين پژوهش تحليل فضايی نابرابریهای توسعه منطقهای در دهستانهای منطقه مغان میباشد .مهم-
ترين سؤاالت پژوهش پاسخگويی به اين سؤاالت است :نابرابری ميان دهستانهای منطقه مغان از لحاظ برخاورداری
از شاخصهای توسعه چگونه است؟ دهستانهای برخوردار و نابرخوردار منطقه مغان كداماند؟ چناد درصاد از جمعيات
منطقه در شرايط نابرخوردار از توسعه هستند؟ چه رابطهای ميان برخورداری دهستانها و اندازه جمعيات آنهاا وجاود
دارد؟ باتوجه به سؤاالت مطرحشده ،مسیله اصلی پژوهش شناسايی دهستانهای برخوردار و نابرخوردار از شاخصهاای
آموزشی ،ارتباطاتی ،اقتصادی ،رفاهی ،بهداشتی ،اداری و زيربنايی میباشد.
تحليل و بررسی توسعهيافتگی در مناطا روستايی از جنبههای مختلفی دارای اهميت است .نظام روستايی به مثابه
بخشی از نظام سکونتگاهی جايگاه مشخصی در حوزه برنامهريزی سرزمين دارد و اگار باه داليلای در روناد توساعه
فضاهای روستايی وقفهای ايجاد شود ،بهگونهایكه نظام روستايی قادر به ايفای نقش سازنده خويش در نظاام ملای و
سرزمينی نباشد ،در آن صورت آثار و پيامدهای مسائل روستايی در حوزههای شاهری و در نهايات در كليات سارزمين
گسترش میيابد (رضوانی .)0351،ازسویديگر تعادل نظام سکونتگاهی(شهری و روستايی) از جنباههاای اقتصاادی،
اجتماعی ،فرهنگی و محيطی شاخصی مهم در پايداری بهشمار میرود و از اين منظر شکاف ميان شهر و روستا مای-
تواند تهديدكننده پايه و اساس توسعه پايدار باشد (يانگ و همکاران .)0100 ،0از معيارهاای بسايار متاداول در تعياين
سطح توسعه نواحی و يا شهرستانهای هر كشوری ،ميزان برخورداری از شاخصهاای مختلاف اقتصاادی -اجتمااعی
است .از اينطريا میتوان نواحی را با سطوح توسعهای مختلفی دستهبندی كرد و براساس ويژگایهاای هار يا در
اولويتبندی توسعه قرار داد (رهنما و آقاجانی .)0350 ،توسعه روستايی تیمين زيرساختهای فيزيکی و اجتمااعی ،ارائاه
خدمات مالی در مناطا غيرشهری و مديريت منابع طبيعی است (باريوس.)0113 ،0
درخصوص تحليل و تبيين توسعه و توسعهنيافتگی نظريههای مختلفی ازجمله نظريههای اقتصادی رشد و توسعه،3

1 - Yang et al
2 - Barrios
3 - Economic theories of growth and development
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نظريه جامعهشناختی نوسازی 0و غيره وجود دارد كه در سطح جهانی و ملّی به تبيين توسعه مایپردازناد .نظرياههاای
نوسازی ،وابستگی و نئوكالسي از مشهورترين نظريهها در اين زمينه هستند .اخيراً نيز رويکردهای نوينی در اين زمينه
مانند نقش جنبشهای محلّی ،نقش و اهميت سازمانهای غيردولتی ،موضوعات جنسيتی ،عدالت و دموكراسی و مهمتر
از همه محيطزيست و روابط محلّی ارائه گرديده است (قائدرحمتی و همکاران .)0350 ،تغيير گرايشی نيز از نظريههای
بزرگ مقياس به تحليلهای در مقياسهای متوسط و يا كوچ در فرايند توسعه وجود دارد .محققين رويکرد توسعه از
پايين و رويکرد نيازهای اساسی را مور تیكيد قرار دادهاند .رويکردی بر فقرزدايی و محور آن متمركاز اسات كاه در آن
مردم بيش از مکانها مورد تیكيد قرار دارند .همچنين نظريه نوينی در مورد رشد مطرح شده كه رشد درونزا را بايش از
رشد برونزا مورد تیكيد قرار میدهد (رضوانی .)0330 ،انديشه توسعه همه جانبه روستايی بر اين اصل استوار اسات كاه
سکونتگاههای روستايی همچون تمامی پديدهها و واحدهای مکانی  -فضايی ،نظامهايی هستند كه اجزای آن با يکديگر
در كنش متقابل است و هرگونه تغييری در ي جزء به ساير اجزا منتقل میشود ،بنابراين اجزای گوناگون آن باياد آن-
چنان هماهنگ عملكنند كه اگر جزئی از نظام بدون هماهنگی ديگر اجزاء فعال شود ،عملکرد نظام را در كل نامطلوب
نسازد (آزادی و همکاران .)0350 ،از اينرو نگرش به توسعه روستايی عالوهبر يکپارچگی محتوايی (اقتصادی ،اجتماعی)
انطباق برنامهها با ويژگیهای محلی نيز از الزامات موفقيت آن بهشمار میرود (تقيلو .)0353 ،در زنجيره ارتباط شاهر-
روستا ،باالترين پويايی توسعه روستايی در اطراف شهر است كه اغلب بهعنوان ي منطقه انتقالی مخلوطی از فعاليات
های شهری به روستا است (توزر .)0113 ،0از ديگر عوامل مؤثر در توسعه روستايی میتاوان باه موقعيات جغرافياايی،
اندازه ي روستا ،ميزان بهرهوری از زمين ،نحوه استفاده از زمين ،جمعيت فعال ،مناطا توليد كشااورزی ،نزديکای باه
منابع آبی ،مسکن مناسب ،ويژگیهای آب آشاميدنی ،باغداری ،سرمايهگذاری بر زيرساختهای اجتمااعی اشااره نماود
(ييلماز  .)0202 ،در ي ديد كلی اهداف عمده توسعه روستايی را میتوان در چهار دسته زير خالصه نمود:
اهداف اقتصادی عبارت از درآمد ثابت ،امنيت شغلی ،امکان كسب ي زندگی آزاد و غيره ،اهداف اجتماعی شاامل
حفظ سالمتی كه اساس ادامه حيات جامعه است و نيز دسترسی ،تهيه و توزيع آن در سطح جامعه ،توسعه آموزش كاه
عامل هدايت توسعه و ايجاد ي زندگی سالم است ،اهداف طبيعی عبارت از حفظ محيط طبيعی به نحاوی كاه قابال
تحمل است .اهداف سياسی كه در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد ،ولی اصاول كلای آن هماراه سااختن جامعاه
روستايی با سياست های دولت و بدنبال آن اساتفاده از روساتا باه عناوان منباع قادرتی پايادار اسات(پااپلی يازدی و
همکاران .)0351،خالصه اينکه در تعريف توسعه با در نظر گرفتن برداشتهای مختلف ،مفاهيم اصلی آن را مایتاوان
مطابا شکل  0نشان داد:

1 - Sociological theories of modernizatio
2 - Totzer
3 - Yılmaz
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توسعه مفهومی جامع است
مفهوم توسعه شامل ابعاد كمی و كيفی است
توسعه دارای ابعاد مادی و معنوی است
توسعه ي

مفهوم ارزشی است

شکل  -مفاهيم اصلی توسعه (منبع :سر كمال و همکاران)0331 ،

درمورد توسعهيافتگی سکونتگاه روستايی ،مطالعات زيادی انجام شده است كه ابتدا برخی از پژوهشهاای انجاام-
شده در ايران طی سالهای اخير و سپس جهان اشاره میشود .فرجیسبکبار و همکاران ( )0351پژوهشای باا عناوان
«سطحبندی سکونتگاههای روستايی با تیكيد بر مؤلفههای سرمايه اجتماعی ،دهستان تيرجرد ،شهرستان ابركوه» انجام
دادند .نتايج نشانداد روستاهای عزيزآباد ،احمدآباد و فيروزآباد بهترتيب كوتاهترين فاصله را باا جرياان ورودی مثبات و
دورترين فاصله را با جريان خروجی منفی دارند .اكبری( )0351پژوهشی با عنوان «تحليل فضايی شاخصهای توساعة
آموزشی در مناطا شهری و روستايی كهگيلويه و بويراحمد» انجام داد .در اين پژوهش از  01نماگر شهری و روستايی
و روش های ضريب ويژگی و تکني م گراناهان به تحليل فضايی اين نماگرها پرداخته است .يافتهها نشانداد كاه
ياسوج با شاخص تركيبی  30/00در رتبة اول استان قرار گرفتهاست .كريمی و احمدوند()0353در پژوهشای باا عناوان
«وضعيتسنجی و اولويتبندی شاخصهای توسعه پايدار در مناطا روستايی بهعنوان نمونه بخش مركزی شهرساتان
بويراحمد» را موردمطالعه قراردادند .نتايج تحقيا نشانداد 30 ،درصد از شاخصهای موردبررسی در وضعيت پايدار30 ،
درصد پايداری متوسط و  31درصد در وضعيت ناپايدار قرار دارند .تقيلو ( )0353در پژوهشی باا عناوان «تحليال علال
توسعهيافتگی و توسعهنيافتگی سکونتگاههای روستايی به صورت موردی بخش مركزی شهرستان اروميه» را باا مادل
تاپسيس مورد ارزيابی قرارداد .نتايج تحقيا نشانداد كه موقعيت روستاها نسبت به شهرها تنها  3درصد سطح توسعه-
يافتگی آنها را تبيين میكند .عنابستانی و همکاران ( )0350در مطالعهای با استفاده از تکني تاپسيس باه بررسای و
رتبهبندی دهستان های فيروزآباد پرداخته و به اين نتيجه رسايدند كاه ساطح بااالی ناابرابری و پراكنادگی ناامتوازن
شاخصهای توسعه در بين دهستانها بهچشم میخورد .قائدرحمتی و همکاران ( )0350در پژوهشی باعنوان «تحليال
شاخصهای توسعه و سطحبندی دهستانهای استان يزد» وضعيت  00دهستان استان يزد را بر اساس شااخصهاای
زيربنايی ،فرهنگی ،آموزشی ،اقتصادی و جمعيتی با استفاده از روش تحليل عاملی موردمطالعه قرار دادهاناد .بار اسااس
نتايج اين تحقيا دهستانهای استان يزد از لحاظ سطح توسعهيافتگی از تعادل متناسبی برخاوردار نيساتند .گراگای 0و
همکاران ( )0101در پژوهشی با عنوان «مطالعه كيفيت زندگی مناطا روستايی در روساتای كاروات» باه ايان نتاايج
دستيافتند كه زندگی روستايی مشکالت عمدهای در زمينههای اقتصادی ،طبيعت ،فرصتهای شغلی ،حرفاه و شاغل

1 - Gragi
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مناسب و درآمد در مقايسه با شهر دارد كه باعث مهاجرت ،ترک روستا و درنتيجه آثار ناامطلوب ناشای از شهرنشاينی
بيش از حد شده است .اسميت و همکاران )0115( 0در پژوهشی با عنوان «برنامهريزی طرحهای ساالمت و بهداشات
جامعه پايدار در مناطا روستايی كشورهای در حالتوسعه» به ارزيابی و بررسی طرحهای بهداشت و درمان باهوسايله
سازمانهای غيردولتی در روستاهای كشورهای درحالتوسعه پرداختناد .الحسان )0117( 0باه بررسای ناابرابریهاای
منطقهای در كشور غنا در طی دورهی0551 -0111پرداخته است .نتايج تحقيا نشانداد كه رشد اقتصادی دوره مذكور
منجربه كاهش فقرعمومی دركشور شده ،اما از آنجاكه اين رشد عمدتاً ناشی از صادرات كشاورزی بوده ،شکاف توساعه
3
مناطا شمالی ،كه توان رقابت در عرصه كشاورزی نداشتهاند ،با مناطا جناوبی بيشاتر شاده اسات .ژاناگ و شانجن
( )0111نقش سرمايههای عمومی در نابرابریهای روستايی در چين را بررسی میكند و به اين نتيجاه مایرساد كاه
اجرای انوا سرمايهگذاریها در منطقه غربی چين كه كمترتوسعهيافته است ،باعث كاهش نابرابری منطقهای میشود و
از طرف ديگر بايد مراقب سرمايهگذاری اضافی درمناطا روستايی ساحلی و مركزی چين بود چراكه هرگوناه سارمايه-
گذاری اضافی در اين مناطا باعث افزايش نابرابری منطقهای خواهد شد .شاارما )0111( 1در مطالعاه خاود باا عناوان
«نابرابریهای منطقهای در بهرهوری نيروی كاركشاورزی مناطا مختلف ايالت براهماا پرتاوی هناد» را موردبررسای
قرارداد كه تفاوت در بهرهوری نيروی انسانی عامل اصلی بروز نابرابری منطقهای بهشمار میآيد .همانطوركه اشارهشد
در ارتباط با بحث توسعه و سنجش توسعهيافتگی مطالعات زيادی صورت گرفته است اما آنچهكاه مقالاه حاضار را از
ساير مطالعات پيشين متمايز میسازد اوالً بهكارگيری مدل پرومته و گايا میباشد كه سعی شده است با استفاده از ايان
مدل تحليل دقياتری انجام شود .دوماً مقاله حاضر با ديد منطقهای به تحليل نابرابری توسعه پرداخته است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف كاربردی و روش بررسی از لحاظ ماهيت ،توصيفی تحليلی است.جامعه آماری تحقيا
شامل دهستانهای شهرستان بيلهسوار ( ،)1پارسآباد ( )1و گرمی ()5در سال 0351میباشد كه برای تحليال فضاايی
نابرابری از 03متغير مربوط به شاخصهای آموزشی ،ارتباطاتی ،اقتصادی ،رفاهی ،بهداشتی ،اداری و زيربنايی اساتفاده
گرديده و اطالعات خام با توجه به جمعيت هر دهستان شاخصسازی شده است .دادهها از فرهنگ آبادیهاا اساتخراج
گرديده است .سپس بهمنظور تعيين وزن متغيرها از مدل آنتروپی شانون و جهت تحليل دادهها از مدل پرومته و تحليل
گايا بهره گرفتهشد .با توجه به خروجی مدل شهرستانهای منطقه موردمطالعه به  1طبقه برخوردار ،تقريبااً برخاوردار،
تقريباً نابرخوردار و نابرخوردار تقسيم شدند.
همانگونه كه در قسمت روششناسی پژوهش ذكر گرديد در اين تحقيا بارای تعياين وزن شااخصهاا از روش
آنتروپی شانون استفاده گرديد .جدول  0وزن هر ي از متغيرهای موردمطالعه را براساس شماره هر متغير نشان مای-
دهد .همانگونه كه جدول  0نشان میدهد هر كدام از شاخصهای درنظرگرفتهشده دارای وزنهای متفااوتی هساتند
1 -Smith et al
2 -Al-Hassan
3 - Zhang and Shenggen
4 -Sharama

تحلیل فضایی نابرابریهای توسعه دهستانهای منطقه مغان

بهگونهای كه حاصل مجمو اين شاخصها بايد برابر با عدد  0باشد .پس از وزندهی به هر ي
مدل پرومته اقدام به تحليل هر ي از دهستانها با توجه به نتايج بهدستآمده از آنها گرديد.

844

از متغيرها ،باهوسيله

جدول  -شاخصهای مورداستفاده در پژوهش
شاخص
آموزشی()A
-0كتابخانه عمومی  -0روستا مهد -3دبستان  -1مدرسه راهنمايی شبانهروزی پسرانه  -0مدرسه راهنمايی شبانهروزی دخترانه -1دبيرستان
شبانهروزی پسرانه  -7دبيرستان شبانهروزی دخترانه -3دبيرستان نظری پسرانه  -5دبيرستان نظری دخترانه  -01دبيرستان كاردانش پسرانه
-00دبيرستان كاردانش دخترانه -00هنرستان فنیوحرفهای پسرانه  -03دخترانه
ارتباطی()B
 -01صندوقپست -00دفترپست -01دفترمخابرات -07دفتر فناوری اطالعات ارتباطات( )ICTروستايی  -03دسترسی عمومی به اينترنت
-05دسترسی به روزنامه و مجله -01دسترسی بهوسيله نقليه عمومی
اقتصادی()C
 -00شركت تعاونی روستا  -00مروجكشاورزی  -03فروشگاه تعاونی  -01بان

 -00تعميرگاه ماشينآالت كشاورزی -01غير كشاورزی

بهداشتی()D
 -07مركز بهداشتی درمانی  -03داروخانه -05خانه بهداشت -31پايگاه بهداشت روستايی  -30مركزتسهيالت زايمانی -30پزش خانواده
-33پزش -10دندانپزش -30بهداشتكار دهان دندان  -31بهيار يا مامای روستايی  -37بهورز -33دامپزش -35تکنيسين دامپزشکی
 -11آزمايشگاه و راديولوژی
زيربنايی()E
-10جاده آسفالته  - 10جاده خاكی* -13برقشبکهسراسری -11گاز لولهكشی- 10آبلولهكشی  -11سامانه تصفيه آب  -17پايگاه
آتشنشانی  -13جايگاه سوخت  -15سامانه جمعآوری زباله
اداری()F
 -01شورای اسالمی -00دهيار  -00پاسگاه نيروی انتظامی  -03شورایحلاختالف  -01مركزخدمات جهاد كشاورزی
رفاهی()G
 -00بوستان روستايی  -01زمين ورزشی  -07سالن ورزشی  -03نانوايی
(ماَخذ :مطالعات نگارندگان * ،)0350 ،شاخص منفی

مدل پرومته

پرومته يکی از جديدترين روشها میباشد كه روش ساختاريافته رتبهبندی ترجيحی برای غنیساازی ارزياابیهاا
است(مومنی و شريفیسليم .)0350 ،اين روش در دهه 0530ميالدی بهوسيله برانس و وين  0برای انجام رتبهبنادی
ارائه شد( .)Caterino et al,2008:4ازجمله مزايای مهم روش  PROMETHEEمیتوان بهسادگی ،وضوح و پاياايی
نتايج ،امکان استفاده از طرح گرافيکی مدلسازی  GAIAو امکان تحليل حساسيت بهصورت ساده و سريع اشاارهكارد.

1 -Brans and Vincke
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درنهايت رتبهبندی از بزرگترين تا كوچ ترين عدد صورت میگيرد (گليامز و همکارن .)0110 ،0اين روش نسبت باه
روش ديگر دارای كارايی باالتر و نتايج بهتری است .همچنين اين روش بهنحو مؤثری سابب كااهش اثارات جبرانای
میگردد .البته اين ويژگی در نو ديگری از روشهای چندمعياره كه  ELECTREنامدارد نيز ديده مایشاود .باا ايان
تفاوت كه روش  PROMETHEEنسبتبه روش  ELECTREدارای قابليت فهم بيشتر و فرمولهای رياضی ساده-
تری است .بهعالوه اين روش دارای محاسبات دقياتر و نيز جزييات بيشتر و استفاده آسان میباشد .درنتيجه میتوان
گفت كه در مطالعه اخير روش تصميمگيری PROMETHEنسبت به ساير روشها تارجيح داده شاده اسات (زيناگ
مينگ و همکاران .)0103 ،0در زير مراحل اجرای مدل پرومته شرح داده شده است.
تشکيل ماتريس تصميمگيری و تعيين نوع معيار

تفااوت
پس از تشکيل ماتريس تصميمگيری در گام نخست بايد بر پايهرابطاه
هري از گزينهها در هري از شاخصها نسبت به يکديگر بهدست آورد .اين تفاوت برای شاخص Maxزمانی معنادار
باشد .برای شاخصهای  Minاين رابطه برعکس است .پس از محاسبه ميزان تفاوت
خواهد بود كه
بهدستآورده میشود اين مقدار از قرار دادن در تابع برتری مرباوط باه هار
گزينهها با يکديگر ،مقدار
شاخص بهدست میآيد .توابع برتری در مدل پرومته شامل تابع عادی ،خطی ،همسطح ،گاوسای ،ناحياه بایتفااوتی و
بخشی است(چو و همکاران0111 ،3؛ برنس و مارسل0110 ،1؛ كالگرس و همکاران.)0111 ،0
ميزان مجموع موزون برتری گزينه

رتبهبندی پايانی يا اولويت گزينه با جمعكردن اولويت همه شاخصها بهدست میآيد كه باه آن مقاداركلی گفتاه
میشود و از رابطه  0بهدست میآيد(دلنر و پاسجین :)0220 ،
𝜋

()0
بهگونهای كه:

برابر وزن شاخص jام است.

جريان رتبهبندی مثبت و منفی

اگر تعداد گزينهها(كه با nنشان داده میشود)بيشتر از دوتا باشاد ،رتباهبنادی پاياانی باهوسايله مجماو مقاادير
میتوان جريان رتبه-
و با درنظرگرفتن گزينههای ديگر
مقايسات زوجی بهدست میآيد .برای هر گزينه
1 - Gilliams et al
2 - Xing- Ming et al
3 - Cho et al
4 - Brans and Mareschal,
5 - Kalogeras et al
6 - De Leeneer and Pastijn
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بندی زير را بهدست آورد (برنس:)0991 ،0
( )0جريان رتبهبندی مثبت
( )3جريان رتبهبندی منفی
جريان اولويتبندی مثبت نشان میدهد كه هر گزينه چه ميزان اولويت نسابت به ساير گزينهها دارد و لذا بزرگ-
نشاندهناده قاوت و قادرت گزيناه  aاسات .جرياان
گزينه برتر میباشد .بهعبارت ديگر
ترين
گزينه
اولويتبندی منفی نيز نشان میدهد كه ديگر گزينهها چه مقدار برهرگزينه اولويت دارد و لذا كمترين
نشاندهنده ضعف گزينه  aاست (اصغریزاده و همکاران.)0351 ،
برتر میباشد .بهعبارت ديگر
محاسبه جريان خالص رتبهبندی

جريان خالص حاصل توازن ميان جريان رتبهبندی مثبت و منفی است .جريان خالص باالتر نشاان دهناده گزيناه
برتر است .برای محاسبه جريان خالص رتبهبندی از رابطه  1استفاده میشود (برنس و مارسل:)0991 ،0
()1
نتايج و بحث
در پژوهش حاضر جهت تحليل فضايی نابرابریهای توسعه دهساتانهاای منطقاه مغاان باه لحااظ مؤلفاههاای
آموزشی ،ارتباطاتی ،اقتصادی ،رفاهی ،بهداشتی ،اداری و زيربنايی از روش پرومته ،كه با نرمافازار وياژالپرمتاه قابال
انجام است استفادهشده است .روش به كار گرفتهشده جهت محاسبه اهميت نسبی مؤلفهها ،مدل آنتروپی شانون مای-
باشد .نتايج حاصل از محاسبات روش آنتروپی شانون در جدول  0نشان دادهشده است.
زيرشاخصهای مورداستفاده شده جهت رسيدن به هدف پژوهش و پاساخگويی باه ساؤاالت پاژوهش شاامل 03
زيرشاخص آموزشی 7 ،زيرشاخص ارتباطی 1 ،زيرشاخص اقتصادی 01 ،زيرشاخص بهداشتی 5 ،زيرشاخص زيربناايی،
زيرشاخص اداری و  1زيرشاخص رفاهی میباشد .در مدل پرومت مقدار  Phiبيانگر رتبه نهايی هر دهستان از مجمو
 03متغير موردمطالعه است كه اين مقدار بين  0تا  -0تعيين میگردد و هرچه عدد به ي نزدي تر باشد نشاندهناده
ميزان توسعهيافتگی و هرچه به  -0نزدي تر باشد نشانگر عدم توسعهيافتگی است .برای هماين سااطح توسااعه باا
توجه به باالترين و پايينترين امتياز به  1ساطح تقسيم گرديد كه در جدول  1و 3نشان دادهشده اسات.

1 - Brans
2 - Brans and Mareschal
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جدول  -وزن متعيرها براساس مدل آنتروپی شانون
متغير

وزن

متغير

وزن

متغير

وزن

متغير

وزن

متغير

وزن

A1

1/101
1/103
1/105
1/105
1/105
1/105
1/105
1/101
1/107
1/100

A11

1/103
1/103
1/103
1/115
1/100
1/107
1/107
1/107
1/103
1/103

1/100 D31 1/101 C21
1/115 D32 1/107 C22
1/100 D33 1/101 C23
1/101 D34 1/100 C24
1/115 D35 1/103 C25
1/101 D36 1/103 C26
1/107 D37 1/101 D27
1/100 D38 1/107 D28
1/100 D39 1/101 D29
1/100 D40 1/107 D30
(مآخذ :محاسبات نگارندگان)0350 ،

E41

1/107
1/101
1/100
1/107
1/105
1/107
1/100
1/103
1/107
1/107

F51

1/107
1/100
1/101
1/103
1/105
1/101
1/100
1/101

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

A12
A13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

وزن

متغير

E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
F50

F52
F53
F54
G55
G56
G57
G58

جدول -3جريان رتبهبندی مثبت ،منفی و خالص مدل پرومته در دهستانهای مغان
شهرستان

بيلهسوار

گرمی

پارسآباد

دهستان

Phi+

Phi-

Phi

رتبه عددی

رتبه

قشالق شرقی
انجيرلو
گوگ تپه
قشالق جنوبی
اجارودشرقی
اجارودشمالی
اجارودغربی
اجارودمركزئ
آزادلو
انگوت شرقی
انگوت غربی
انی
پائين برزند
اصالندوز
تازه كند
ساواالن
قشالق شمالی
قشالق غربی
محمود آباد

1/001
1/300
1/153
1/303
1/331
1/000
1/105
1/155
1/310
1/130
1/033
1/017
1/301
1/003
1/010
1/053
1/131
1/001
1/000

1/110
1/311
1/013
1/331
1/071
1/170
1/011
1/003
1/303
1/010
1/070
1/101
1/371
1/003
1/373
1/010
1/015
1/111
1/151

-1/015
-1/130
1/015
-1/111
1/001
-1/301
1/000
-1/101
1/107
-1/111
1/107
-1/003
-1/113
1/311
-1/000
1/100
1/070
-1/035
-1/371

03
01
0
5
7
01
1
03
3
05
3
00
00
1
00
0
0
01
07

قشالق شمالی
ساواالن
انگوت غربی
اصالندوز
گوگ تپه
اجارودغربی
اجارودشرقی
آزادلو
قشالق جنوبی
انجيرلو
پائين برزند
تازه كند
قشالق شرقی
قشالق غربی
انی
اجارودشمالی
محمود آباد
اجارودمركزئ
انگوت شرقی

(مآخذ :محاسبات نگارندگان)
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وضعيت نابرابری ميان دهستانهای منطقه مغان از لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه

وجود نابرابری ميان هر منطقه (در سطح كشوری ،استانی ،روستا) بهدليل وجود اختالف در پتانسايلهاای منطقاه
امری بديهی است .آنچه كه نامعلوم است ميزان نابرابری میباشد .مشخص شدن ميزان ناابرابریهاا اماری مهام در
شناختن مناطا نامحروم از توسعه میباشد تا برنامهريزی دقياتری در سياستگذاریهای آينده صورتگيرد .يافتههای
تحقيا نشان میدهد امتياز Phiقشالق شمالی بهعنوان دهستان برخوردار برابر با  1/007میباشد درحالیكه اين رقام
برای انگوت شرقی بهعنوان محرومترين دهستان برابر با  -1/111میباشد .اين رقم نشان از اخاتالف ناابرابری زيااد
ميان دهستانهای منطقه مغان است كه روند اين نابرابری در ميان بقيه دهستانها در شکل  0نشان دادهشده است.
Phi-

Phi+

Phi
0.600
0.400
0.200
0.000

قشالق شمالي
ساواالن
انگوت غربي
اصالندوز
گوگ تپه
اجارودغربي
اجارودشرقي
آزادلو
قشالق جنوبي
انجیرلو
پائین برزند
تازه كند
قشالق شرقي
قشالق غربي
اني
اجارودشمالي
محمود آباد
اجارودمركزئ
انگوت شرقي

-0.200
-0.400
-0.600

شکل  -امتيازات دهستانهای منطقه مغان بر اساس مدل پرومته

براساس يافتهها از  05دهستان موردمطالعه  3دهستان در گروه برخوردار 0 ،دهستان تقريباً برخاوردار 7 ،دهساتان
تقريباً نابرخوردار و  1دهستان نابرخوردار میباشد 3.دهستان برخوردار شامل دهستانهای قشالق شامالی ،سااواالن و
انگوتغربی 0 ،دهستان تقريباً برخوردار شامل اصالندوز ،گوگتپه ،اجارودغربی ،اجارودشرقی ،آزادلو 7 ،دهستان تقريباً
نابرخوردار شامل قشالق جنوبی ،انجيرلو ،پائين برزند ،تازهكند ،قشاالق شارقی ،قشاالق غربای و انای و  1دهساتان
نابرخوردار شامل اجارودشمالی ،محمودآباد ،اجارود مركزی و انگوتشرقی میباشد(جدول.)1
از  03زيرشاخصمورداستفاده در تعيين سطح توسعه انگوت شرقی (محرومترين دهستان) تنهاا  1زيرشااخص اثار
مثبت بر روی توسعه اين دهستان داشتهاند كه شامل داراباودن كتابخاناه عماومی ،ماروجكشااورزی ،جااده خااكی و
آبلولهكشی میباشد .بقيه شاخصها اثر منفی در توسعه اين دهستان دارند .همچنين  00زيرشاخص(مدرسه راهنمايی
شبانه روزی پسرانه ،دبيرستان شبانهروزی پسرانه ،دبيرستان شبانه روزی دختراناه ،هنرساتان فنایوحرفاه ای پسارانه و
دخترانه ،مركز بهداشتی درمانی ،دامپزش ،تکنيسين دامپزشکی ،آزمايشگاه و راديولوژی ،جاده خاكی ،و نباود شاورای-
حلاختالف) در توسعه قشالق شمالی(برخوردارترين دهستان) اثر منفی دارند و  17زيرشاخص اثار مثبات در توساعه و
برخورداری اين دهستان داشتهاند (شکل.)3
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جدول -4وضعيت دهستانهای مغان براساس مدل پرومته
وضعيت

برخوردار

تقريباً برخوردار

تقريباً نابرخوردار

نابرخوردار

ارزش

 1/311تا 1/111

 1تا 1/311

دهستان

قشالق شمالی
ساواالن
انگوت غربی

اصالندوز
گوگ تپه
اجارودغربی
اجارودشرقی
آزادلو

تعداد
جمعيت

3
01301

0
11713

 1تا -1/311
قشالق جنوبی
انجيرلو
پائين برزند
تازه كند
قشالق شرقی
قشالق غربی
انی
7
11150

-1/311تا -1/111
اجارودشمالی
محمود آباد
اجارودمركزئ
انگوت شرقی
1
03010

(مآخذ :محاسبات نگارندگان)

شکل -3برخوردارترين و محرومترين دهستانهای مغان بهلحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه در صفحه گايا

وضعيت جمعيت منطقه به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه

مقاسيه نتايج حاصل از مدل پرومته با تعداد جمعيت هر دهستان نشان میدهد كاه  3دهساتان برخاوردار منطقاه
مغان  30درصد از جمعيت 0 ،دهستان تقريباً برخوردار  31درصد از جمعيت 7 ،دهستان تقريباً ناابرخوردار 01درصاد از
جمعيت و  1دهستان نابرخوردار 5درصد از جمعيت منطقه را شامل میشوند .بهطوركلی  10درصد از جمعيت منطقه در
 3دهستان برخوردار از شاخصهای توسعه و  30درصد جمعيت منطقه كه در  00دهستان زندگی مایكنناد محاروم از
شاخصهای توسعه هستند (شکل .)1همچنين با توجه به نتايج تحقيا  0دهستان (قشالق شمالی ،ساواالن ،انگاوت-
غربی ،اصالندوز و گوگتپه) رتبههای 0تا  0توسعه را دارند .اين درحالیاستكه اين دهستانها همگی جمعيتی بااالی
 01هزار نفر جمعيت دارند و بقيه روستاها كمتر از ده هزار نفر جمعيت دارند .اين نشاان مایدهاد باين برخاورداری و
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محروم بودن از شاخصهای توسعه با اندازه دهستانها رابطه مستقيم وجود دارد.

برخوردار
%30

نابرخوردار
%5

تقريبا نابرخوردار
%01

تقريبا برخوردار
%31

شکل -4درصد برخورداری از شاخصهای توسعه

نتيجهگيری
همواره سطح توسعه و ميزان برخورداری روستاها و تفاوتهای شهری -روستايی بهعنوان يکی از عوامل تعياين-
كننده و تشديدكننده در برهمخوردن ساختار سرزمين مورد تیكيد بودهاست .صرفنظر از درستی يا نادرستی اين نظار و
ميزان تیثيرگذاری توسعه روستايی در اين تحوالت ،روشن است كه سکونتگاههای روستايی از سطح يکسانی از توسعه
و برخورداری از خدمات و تسهيالت در پهنه جغرافيايی كشور برخوردار نشدهاند .از اينرو ضروری است كاه عاالوهبار
بررسی اختالف ميان مناطا روستايی و شهری ،تفاوت حوزههای روستايی در قياس با هم نيز بررسی شوند ،تا تفاوت-
های ميان مناطا و علل اثرگذار بر آن روشن گردد .اين مسئله میتواند به مديريت صحيح آمايش جمعيت و پخشايش
متعادلتر خدمات و امکانات در سطوح مختلف سکونتگاهی كم كناد و سياساتگاذاری و برناماهريازی در ساطوح
منطقهای ايجاد تعادل در سلسله مراتب سکونتگاهها و شبکه شهری را تسهيل كند .ازسوی ديگر نيز شناخت ويژگیها
و قابليتهای سکونتگاههای روستايی مسئلهای مهم و ضروری است كه در صورت بهرهگياری از شايوههاای صاحيح
میتواند گامی اساسی در شرو حركت روبهتوسعه در سکونتگاههای روستايی باشاد .پاژوهش حاضار جهات شاناخت
نابرابری در سطح منطقه مغان از 03متغير مربوط به شاخصهای آموزشای ،ارتباطااتی ،اقتصاادی ،رفااهی ،بهداشاتی،
اداری ،زيربنايی استفادهكرده تا به سؤاالت پژوهش جواب دهد .باتوجه به يافتهها در ارتباط با سؤال اول پژوهش مای-
توان گفت ،اختالف بين دهستان رتبه اول (قشالق شمالی ( ))1/070و رتبه آخر (انگوت شرقی ( 0/11 ،))-1/111می-
باشد و اين رقم نشان از نابرابری زياد ميان دهستانها میباشد .سؤال دوم پيرامون اينكاه دهساتانهاای برخاوردار و
نابرخوردار منطقه مغان كداماند؟مطرح شده كه يافتهها حاكیاز آناست كه دهستانهای قشاالق شامالی ،سااواالن و
انگوتغربی روستاهای برخوردار و دهستانهای اجارودشمالی ،محمودآباد ،اجارود مركازی و انگاوتشارقی باهعناوان
دهستانهای محروم منطقه شناختهشدهاند .دررابطه با سؤال سوم و چهارم پژوهش كه چند درصد از جمعيت منطقه در
شرايط نابرخوردار از توسعه هستند؟ و چه رابطهای ميان برخورداری دهستانها و اندازه جمعيت آنها وجود دارد؟ نتايج
نشانداد باتوجه به اينكه ميان برخورداری و اندازه جمعيت دهستانها رابطه مستقيم وجود دارد درنتيجه دهستانهاای
برخوردار  30درصد از جمعيت منطقه را درخود جایدادهاند اين درحالیاست كه  3دهستان در گروه برخوردار قرار دارد.
درحالیكه  1دهستان گروه نابرخوردار  5درصد از جمعيت منطقاه را دارا مایباشاند .درمجماو از مياان  05دهساتان
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موردمطالعه براساس نتايج مدل پرومته به ترتيب  7 ،0 ،3و  1دهستان در  1طبقه برخاوردار ،تقريبااً برخاوردار ،تقريبااً
نابرخوردار و نابرخوردار قرارگرفتهاند.
اگرچه در چند دهه اخير در نظام برنامهريزی كشور ،تالشهايی صورت گرفته اما نتايج پژوهش نشان میدهد كاه
اين سياستها در منطقه مغان موفقيت آميز نبوده است .ادامه اين روند نابرابری ميان دهستانها به هماراه تخصايص
اعتبارات و امکانات بيشتر به دهستانهای بزرگ موجب خالی شدن روستاها باه خصاوص روساتاهای دهساتانهاای
كوچ مقياس خواهد شد و مشکالت زيادی از جمله مهاجرت ،تبديل شدن روستاها به محل افراد مسان ،كامشادن
نيروی كار ،كاهش توليدات كشاورزی ،افزايش اختالف نسابت جنسای و غياره را باهباار خواهاد آورد .ايان نتاايج در
مطالعات مختلف انجام شده مانند شاهرخی ساردو و همکاران ( )0351امانپور و همکاران ( ،)0351افراخته و توفيقياان
اصل ( ،)0350صيدايی و همکاران ( )0350و زارعای و اساتعالجی ( )0351تیيياد شاده اسات .در پاياان مهامتارين
پيشنهادهای كاربردی برگرفته از نتايج پژوهش بهصورت زير اشاره میشوند:
از مجمو  1دهستان نابرخوردار 3 ،دهستان شهرستان گرمی(انگاوت شارقی ،اجارودشامالی و اجاارودمركزئ) در
وضعيت نامطلوبی قرار دارند و ضروری است در توزيع اعتبار و بودجه در اولويت اساسی قرار گيرند .شاخصهايی كه در
اكثر دهستانها دارای ضعف بود شامل شاخص دبيرستان شبانهروزی پسرانه و دخترانه ،دبيرستان كااردانش پسارانه و
دخترانه ،هنرستان فنی وحرفهای پسرانه و دخترانه ،مركز بهداشتی درمانی ،پزش  ،دندان پزش  ،دامپزش  ،تکنيسين
دامپزشکی ،بوستان روستايی و سالن ورزشی كه اكثر دهستانها از دسترسی به اين شاخصها محاروم بودناد و هام-
چناين همه دهستانهای منطقه مغان از شاخص گاز لولهكشی بیبهره هستند؛ در برنامهريزیها باه ايان شااخصهاا
توجه شود .همچنين پيشنهاد میگردد مطالعاتی در سطح خرد (روستا) انجامگيرد تاا ناابرابریهاای درون دهساتانهاا
مشخص و بهدنبال آن در برنامهريزیهای آينده در اولويت قرارگيرند .همچنين جهت رسيدن به توسعه مطلاوبتار در
دهستان قشالق شمالی ،رفع مشکالت آموزشی بهعنوان مهمترين عامل بازدارنده توسعه اين دهستان پيشانهاد مای-
گردد.
منابع
اصغریزاده ،. ،بيطرف ،ا .و اجلی ،م .0351 .ارائه ي مدل تركيبی با استفاده از PROMETHEفازی و برنامهريازی
خطی چندهدفه برای برونسپاری خدمات گارانتی .چشمانداز مديريت صنعتی.13-11: 0 ،
افراخته ،ح .و توفيقياناصل ،س  .0350 .تحليل مکاانی -فضاايی ساطوح توساعهياافتگی دهساتانهاای شهرساتان
بويراحمد .راهبردهای توسعه روستايی053-001 :)0(3 ،
اكبااری ،م .0351 .تحلياال فضااايی شاااخصهااای توسااعه آموزشاای در مناااطا شااهری و روسااتايی كهگيلويااه و
بويراحمد.جغرافيا و آمايش شهری – منطقهای.31-15 :)00(0 ،
امانپور ،س ،.مختاری ،ص ،.حسينی ،س .ر .و ويسی ،ا .0351 .تحليل فضايی و سنجش سطح توساعهياافتگی ناواحی
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روستايی (مطالعه موردی :شهرستانهای استان چهارمحال و بختياری) .پاژوهش و برناماهريازی روساتايی:)0(1 ،
001-57
آزادی ،ی .و محمدی ،ح .0350 .تحليل و طبقهبندی سطوح توسعهيافتگی نواحی روساتايی شهرساتانهاای اساتان
ايالم .برنامهريزی فضايی.10-10 :)0(0 ،
پاپلی يزدی ،م .و ابراهيمی ،م.0351 .نظريههای توسعه روستايی ،انتشارات سمت ،چا ششم ،بهار  ،0351تهران.
تقوايی ،م ،.تقديسی ،ا .و بسحاق ،م .0351.تعيين جايگاه توسعهيافتگی شهرستانهای استان فاارس در شااخصهاای
اصلی بخش كشاورزی .برنامهريزی فضايی.00-11 :)0(0 ،
تقيلو .0353 . ،تحليل علل توسعهيافتگی و توسعهنيافتگی سکونتگاههای روستايی(مطالعاه ماوردی :بخاش مركازی
شهرستان اروميه) .برنامهريزی منطقهای.30-010: )00(1 .
رضوانی ،م .0330 .تعيين و تحليل برخورداری نواحی روستايی استان زنجان .پژوهشهای جغرافياايی ،00 ،انتشاارات
دانشگاه تهران.
رضوانی ،م .0351.برنامهريزی توسعه روستايی در ايران .نشرقومس ،چا چهارم ،تهران 311 ،ص.
رهنما ،م .و آقاجانی ،ح.0350.تحليل نابرابریهای فضايی استان خراسان رضوی .برنامهريزی و آماايش فضاا(مادرس
علوم انسانی).13-33 :)0(01 ،
زارعی ،ی .و استعالجی ،ی .0351 .سنجش ميزان برخورداری سکونتگاههای روستايی شهرستان بروجرد(با بهرهگيری
از مدلهای تركيبی فازی) .برنامهريزی منطقهای003-031 :)01(7 ،
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روستايی شهرستان كوهرنگ .راهبردهای توسعه روستايی333-355 :)1(0 ،
صيدايی ،ا ،.راستی ،ه .و ساجده ،آ .0350 .تحليل ميزان توسعهياافتگی ساکونتگاههاای روساتايی و عوامال ماؤثر بار
آن(مطالعه موردی :بخش مركزی شهرستان ايرانشهر) .مطالعات برنامهريزی سکونتگاههای انسانی-33 :)31(00 ،
17
عنابستانی ،. ،روستا ،م ،.آوريده ،ا .و صيادیآبگلی ،م .0350 .بررسی و رتبهبندی درجه توسعهياافتگی دهساتانهاای
شهرستان فيروزآباد با استفاده از تکني تاپسيس .جغرافيا (برنامهريزی منطقهای).07-10: )1(3 ،
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Abstract
Recognizing the possibility and then determining the levels of having a rural society, the
first step in the process is for the community planning and development. Since development is
a multidimensional concept, studying different aspects of development and awareness levels
and having different areas is an effective step in planning. This is important not only from the
village point of view but from a regional aspect too. The research method is analytic. The study
is intended to achieve the goal of 58 variables with PROMETHE and the GAIA model is
analyzed. The results showed that the villages of the Geshlage Shomali and Savalan rank first
and second and the villages of Ojarode Shomali, Mahmud Abad, Ojarode Markazi and Angote
Shargi are placed last in the ratings. A total of 19 villages were studied and respectively 3
villages were Developed (35%), five villages were almost Developed (30%), 7 villages were
almost Undeveloped (26%) and 4 villages were Undeveloped (9%). There is a direct
relationship between the wealth and the population size of rural districts. If this process of
allocation of funds and resources to large municipalities is continued small municipalities of
Geography Department Urban planning Ardebil University Researcher and villages shall be
emptied and cause many problems. Finally suggestions and recommendations are given
according to the results.
Keywords: Planning, regional development, Gaia, inequality, PROMETHE
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