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 1392 اسفند 26 :تاریخ پذیرش    1392آذر  3 :تاریخ دریافت
 

  چکیده
هـاي توسـعه و همچنـین    هاي شهرستان همدان به لحاظ برخـورداري از شـاخص  دهستان يبند رتبهاین تحقیق،  هدف

هاي سرشماري عمومی نفوس و با استفاده از داده راستادر این . است شهري -تاروس ةزنجیردر ها یابی مراکز دهستانمکان
 ۀدرجـ بنـدي و  هـاي منطقـه بـا روش تاکسـونومی عـددي رتبـه      شاخص انتخاب شدند و دهسـتان  37، تعداد 1385مسکن 
 ۀدرجـ بـا   یهـا در گروهـ  دهسـتان  درصـد  18/18نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه     . شـد تعیـین و تحلیـل    ها آن یافتگی توسعه
. انـد  شده يبند طبقهدر گروه محروم  درصد 18/18یافتگی متوسط و  توسعه ۀدرجدرصد  63/63، بسیار زیادیافتگی  توسعه

متـوازن، یکپارچـه و پایـدار     ۀتوسـع شهرسـتان،   ۀ روسـتاهاي توسعنشان داد که با بهبود نسبی  هانتایج بررسی ضریب تغییر
مرکز و  نیتر يشهر عنوان بهنشان داد که فامنین  ،هایابی مراکز دهستانل از مکاننتایج حاصهمچنین . دست نیامده است به

 .قرار دارندکامالً روستایی در زنجیره  ۀمنطق عنوان بهمرکزدهستان تجرك 

  
  .شهرستان همدان وسعه،ت يها شاخص شهري، -روستا ةزنجیر ،یافتگی توسعه درجۀ: يدیکل يهاواژه

                                                                                                                                                  
 .اورزي، دانشگاه بوعلی سینا، همدانگروه ترویج و آموزش کش ،کشاورزي ةدانشکد اناستادیارو  ارشدکارشناسی ۀآموختدانش-2و  1
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  مقدمه
 یافتگی توسعه از سطح مناطق این از یک هر که هاییيمند بهره و شناسایی میزان تاییمناطق روس به توجه

 پیـروزي  از پـس  کـه  ايگسـترده  تـالش  رغم علی .ملی است ۀتوسعریزي پایه در برنامه اصول ازجمله دارند،

 هـم  هنـوز  روند نای متأسفانه ،شد گرفته کار به روستاها جایگاه و نقش ۀتوسع و احیا منظور به اسالمی انقالب

کـه   آن است بیانگر امر این .دارد ادامه بیشتر تمرکزگرایی و شهرها گسترش براي  روستایی، ۀجامع ضرر به
 مناسب جایگاه به دستیابی و ها آن واقعی هویت دریافت و فعال زیستی کانون یک عنوان به روستاها، به توجه

بـر ایـن   ). 1380ابوالحسـنی، ( است روستایی ۀتوسع از تراصولی درك و بازنگري نیازمند یک ملی، ۀتوسع در
 از رهـایی  خـود،  اجتمـاعی  -اقتصـادي  زیربناهـاي  تقویـت  منظـور  بـه  ،توسعه درحال کشورهاي اساس امروزه

 منـابع  امکانـات و  شناسایی نیازمند پایدار، ۀتوسع به رسیدن تیدرنها و ايهاي منطقهیتعادل بی رفع وابستگی،

 بـراي  را متفـاوتی  پیامـدهاي  اقتصـادي،  عوامـل  و منابع متعادلنا توزیع که امر این به توجه با .هستند خویش

 و ملـی  صـحیح  ریزيبرنامه براي  الزم اطالعاتی هايبنیان از یکی ازآنجاکه و همراه داشته به مختلف مناطق
 روسـتاها،   جایگاه و موقعیت تعیین بنابراین است، مناطق مختلف امکانات و هاتوانمندي از آگاهی اي،منطقه

این موضوع تـا جـایی مهـم اسـت کـه      . )2007، 1ابدي( دارد  ايویژه اهمیت یافتگی توسعه میزان ازنظر ژهیو به
 ةزنجیـر هـا،  براي بیان ویژگی پس. دانندنظران تمایز دقیق نواحی روستایی و شهري را دشوار میبرخی صاحب

هـاي  روستاهاي کوچک قرار دارند و در طـول آن روسـتا   ةرزنجی کسریکنند که در شهري را مطرح می -روستا
، 2ویـرث ( کـالن شـهرها قـرار دارنـد     تیـ درنهاشهرها، شهرهاي کوچک و  -متوسط، روستاهاي بزرگ، روستا

در قـرن حاضـر    کـه  يطـور  بـه  ،شاهد تغییر در ایـن زنجیـره هسـتیم    ،در مسیر توسعه ).1991، 3جانستون و 1938
عیت روستانشین آن پیشی گرفته و احتماالً با سرعت زیـاد در آینـده افـزایش پیـدا     جمعیت شهرنشین دنیا بر جم

  ).2001، 4اشلی و ماکس ول( خواهد کرد

هـا  هاي مختلفی دخالت دارند که شناسایی و تحلیـل وضـعیت آن  روستاها شاخص ۀتوسع درروند ازآنجاکه
و از سوي دیگر  بکند) توسعه ملی پایدار(شهري و روستایی  ۀتوسع هاي هدفپیشبرد  بهتواند کمک شایانی می

هـاي موجـود در   و شرایط و شاخص روستاها تحقیق جامعی در رابطه با بررسی وضعیت تغییر  اینکه با عنایت به
دنبال آن خواهد  بهاي که این تحقیق مسئله ،هاي مختلف روستاها در سطح شهرستان همدان صورت نگرفتهتیپ

                                                                                                                                                  
1- Abdi 
2- Wirth 
3- Johnston 
4- Ashley and Maxwell 
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تا با انجام مقایسه مشخص شود که مـردم   استدر این مناطق  یافتگی توسعههاي بود، شناسایی و بررسی شاخص
 عالوه بـر مـوارد مـذکور، بـا توجـه بـه       . مند هستندهاي توسعه به چه اندازه بهرههر منطقه از امکانات و دستاورد

-نظـام برنامـه  گیري هستند و سـطحی مجهـول در   در حال شکل روزافزون طور بهروستاهاي در حال تغییر  اینکه

هـا  ریزي آنتا برنامه شود توجهها روستا گونه نیاهاي شناسایی ویژگی به ضرورت دارد که هستند،ریزي کشور
کـه در   شـده  انجـام نواحی روستایی  یافتگی توسعهسنجش  ۀزمینمتعددي در  هاي پژوهش. شود رتریپذ امکاننیز 

هـاي  دهسـتان  یافتگیـ  توسـعه  هـاي  سـطح بـه سـنجش   ) 1383( رضـوانی . است شده اشارهها به برخی از آن ادامه
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و خـدماتی و  شاخص در زمینه 31با استفاده از  1375شهرستان سنندج در سال 

هـاي زیـادي در   نتایج نشان داد که تفاوت و نابرابري. تاکسونومی عددي و مدل موریس پرداخت يریکارگ بهبا 
یافتگی تطبیقی سطح توسعه ۀبامطالع ) 1386( آهنگري و سعادت مهر. ها وجود داردانیافتگی دهست توسعهسطح 

هاي آمـوزش، بهداشـت، مسـکن، خـدمات رفـاهی، کشـاورزي و       هاي استان لرستان به تفکیک بخششهرستان
دو روش تحلیـل عـاملی و تاکسـونومی عـددي بـه ایـن        يریکارگ بهبا  1382و  1373صنعت در دو مقطع زمانی 

هـاي اسـتان لرسـتان وجـود دارد ولـی در بخـش کشـاورزي نـابرابري         که نابرابري بـین شهرسـتان   یجه رسیدندنت
هاي استان همدان در بخش یافتگی شهرستانتوسعه ۀدرجگیري به اندازه) 1387( سپهردوست. است افتهی کاهش

ضـریب   ۀمقایسـ . اختـه اسـت  هاي دولت طی برنامـه سـوم توسـعه پرد   روستایی و سپس به مقایسه عملکرد برنامه
تـر امکانـات   سوم توسعه با اثراتی مثبت بر توزیع متعادل ۀبرنام، 1383تا  1378هاي نشان داد که طی سال هاتغییر

 1الحسـن . هاي استان همراه بـوده اسـت  ، آموزش و بهداشت روستایی شهرستانها رساختیزاي در بخش توسعه
هــاي کالســتر و تحلیــل عــاملی بــه بررســی نــابرابري ۀتجزیــروش  بــا اســتفاده از 1990-2000 ةدوردر ) 2007(

نتایج تحقیق نشان داد که رشد اقتصادي ناشی از صادرات کشـاورزي منجـر بـه    . اي درکشور غنا پرداخت منطقه
در منـاطق مختلـف ایالـت    ) 2004( 2شـاراما  ۀمطالعـ . شکاف توسعه در مناطق شمالی نسبت به جنوبی شده اسـت 

. اي استهاي منطقهوري نیروي انسانی عامل اصلی بروز نابرابريند نشان داد که تفاوت در بهرهبراهما پوتراي ه
تحلیـل عـاملی و    ةمتغیـر آماري چند  يها فنبندي مناطق پرتغال با استفاده از ، به رتبه)2000( و همکاران سوارز

دل در منـاطق مختلـف ناشـی از عوامـل     تعـا  نبـود اي پرداخته و به این نتیجه رسیدند که نابرابري و تحلیل خوشه
  .استمختلف محیطی، اقتصادي و جمعیتی 

 در ،هاي شهرستان همـدان دهستانبندي تحقیق حاضر رتبه اینهدف گذشته، هاي  پژوهشبا در نظر داشتن 

                                                                                                                                                  
1- Al-Hassan 
2- Sharama 
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نسبی  یافتگیتوسعه میزان اساس بر )بنایی، آموزشی و اقتصادي زیر کشاورزي، بهداشتی،( شاخص پنج گروه
  .است شهري -روستا ةزنجیردر  ها آنیابی کانو م

  روش تحقیق
نواحی  یافتگی توسعه هاي تحلیلی و هدف از انجام آن، تعیین سطح -رویکرد حاکم بر این تحقیق توصیفی

 شـده  گرفتـه هاي در نظـر  هر یک از این مناطق از شاخص مندي هرهبمیزان  بر اساسروستایی شهرستان همدان، 
هـاي  ، اقـدام بـه انتخـاب شـاخص    بررسـی شـده   ۀ جامعـ  یافتگی توسعهتعیین سطح  منظور به، در این راستا. است

اول : ابتـدایی توجـه شـود    ۀنکتها سعی شده به دو در انتخاب شاخص. شد مطلوبرسیدن به هدف  برايمناسب 
جتمـاعی،  ا ۀجانبـ  همـه  ۀتوسـع گوناگون و نیز سـطح   بعدهايتا حد امکان  شده گرفتههاي در نظر اینکه شاخص

تـوان  بـراي ایـن منظـور مـی     اگرچـه ( را در برگیرنـد  یادشـده اقتصادي، کشاورزي، آموزشی و بهداشتی مناطق 
جـامع   المقـدور  یحت شده گرفتههاي در نظر که شاخص شدهاي بیشتر و مختلفی را لحاظ کرد، اما سعی شاخص

-کـه جمـع  یی دوم، از آنجـا  .)باشـند  هبررسی شد روستاهاي  در  هاتفاوت ةدهندنشانو گویاي وضع موجود و 

اعتبـار، رسـمی بـودن و     :هـایی همچـون   از ویژگـی  بایـد تحلیل و بررسـی آن  الزم براي آوري اطالعات و آمار
 مرکزهـاي ها از طریـق  که دسترسی به آن شود استفادههایی شاخص از شد،بودن برخوردار باشند، سعی  مطمئن

تـا   کنندتأیید  را ها آننظران موضوعی، و صاحب متخصصان همچنین پذیر بوده و معتبر آماري و رسمی امکان
 پرداختن به این موضوع هرچند. باشد شده یدیدر تحقیق تأ  گرفتهکار  بهبدین ترتیب صحت و درستی اطالعات 

، چراکـه امکـان   شود نظر صرفتر و کاربردي تر مهمهاي تا از برخی شاخص شدباعث ) استفاده از آمار رسمی(
. بـر بـود  و البته زمـان  ینهپرهز، امري بررسی شده روستاهاي شهرستان 177تمامی آوري آمارهاي دلخواه از جمع

ها و همچنین محدودیت ها، با توجه به اهمیت شاخصدهستان یافتگی توسعه ۀدرجتعیین  منظور بهبدین ترتیب و 
) اورزي، خدماتی، آموزشی و اقتصـادي بهداشتی، کش( متغیر در پنج گروه شاخص 37، تعداد ها آندسترسی به 

بـه   هـا بندي دهسـتان پارس تاکسونومی عددي به رتبه افزار نرمگیري از سپس با بهره). 1 جدول(شد آوري جمع
  .تفکیک هر گروه شاخص پرداخته شد

مقـدار   مبنـاي  بـر  اولیـه  اطالعـات  مـاتریس  جـدول  تشکیل ،تاکسونومی روشاولین مرحله در استفاده از 
 داراي ،مختلـف  هـاي شـاخص  اینکـه  بـه  توجه با هاداده ماتریس ۀتهی از پس. است شده استفاده ايهشاخص

 هــايشــاخص بـه  اصــلی هـاي شــاخص زیــر، ۀرابطـ  اســتفاده از بـا  اســت الزم ،هســتندمتفـاوت   هــايمقیـاس 
  :دونش تبدیل استانداردشده
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 i انحراف معیـارمتغیر  و i میانگین متغیر ،iمنطقه  در j متغیر مقدار ،استانداردشدهمقدار Zآن در  که
  .است

  قیتحق در استفاده شدههاي شاخص -1جدول 
  )درصد(اقتصادي   )درصد(آموزشی   )درصد(خدماتی    کشاورزي  بهداشتی

درصد روستاهاي داراي  -1
  بهداشت ۀخان

درصد روستاهاي داراي  -2
  حمام

تعداد پزشک به ازاي هر  -3
  ده هزار نفر

تعداد بهیار و ماماي  -4
روستایی به ازاي هر ده هزار 

  نفر
بهورز  بهداشتیار و دتعدا -5

  به ازاي هر ده هزار نفر
درصد روستاهاي داراي  -6

  داروخانه

هاي زراعی درصد زمین -1
  )آبی و دیم( کشت ریز
تعداد تراکتور به ازاي هر  -2

  هزار هکتار زمین کشاورزي
هر تعداد کمباین به ازاي  -3

  هزار هکتار زمین زراعی ده
تعداد منابع آبی به ازاي  -4

هر هزار هکتار زمین 
  شاورزيک
 نسبت کل  -5

کشاورزي به مساحت های زمین
  کل

آبی عملکرد تولید گندم  -6
  در هکتار؛) تن(
عملکرد تولید گندم دیم  -7
  در هکتار؛) تن(
درصد پوشش کل  -8

با سیستم آبیاري  ها زمین
  فشار تحت

  روستاهاي داراي برق -1
 آبروستاهاي داراي  -2

  یکش لوله 
  روستاهاي داراي گاز -3
تاهاي داراي دفتر روس-4

  پست
روستاهاي داراي دفتر  -5

  مخابرات
 ۀوسیلروستاهاي داراي -6

  عمومیۀ نقلی
روستاهاي داراي  -7

  دسترسی عمومی به اینترنت
روستاهاي داراي شرکت  -8

  تعاونی روستایی
روستاهاي داراي مکان  -9

  ورزشی
  

روستاهاي داراي  -1
  دبستان

روستاهاي داراي  -2
راهنمایی  ۀمدرس

  سرانهپ
روستاهاي داراي  -3

مدرسه راهنمایی 
  دخترانه

روستاهاي داراي  -4
راهنمایی  ۀمدرس

  مختلط
روستاهاي داراي  -5

  دبیرستان پسرانه
 روستاهاي داراي -6

  دبیرستان دخترانه
  نرخ باسوادي کل -7
  برداران باسوادبهره-8

  روستایی
  باسوادي زنان -9

  باسوادي مردان -10

  نرخ بیکاري -1
  تغال در بخشاش -2

  کشاورزي
  اشتغال مردان -3
  اشتغال زنان -4
  

  1385اقتباس از مرکز آمار ایران، : مأخذ

شـاخص از   يهـا  ستونهریک از  هاي یفرداختالف محاسبۀ با  توانمی استاندارد ماتریس ۀمحاسب از پس
 .آورد دسـت  به اهشاخص از یک هر بارةدر دیگر هايبخش به نسبت را بخش هر ۀفاصل یا تفاوت یکدیگر،

 بـر اسـاس   کاررفته به هايشاخص مجموع مبناي بر دیگر بخش از بخش هر فاصلهماتریس محاسبۀ گام بعدي 
 :زیر استرابطۀ 

                                                                                              )2   (    
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 ایـن . هاسـت  بخـش بـین   هـا  فاصله ۀمحاسبدر جدول  آمده دست به عددهاي، بیانگر e تا aکه در آن حروف 
  .شود می صفر برابر آن عناصر قطريو  بوده متقارن ماتریس

زیـر   صورت بهرا  )− D( کمترین حد و )+ D( بیشترین حد باید همگن هايبخش به دستیابی براي در ادامه
  :آورد دست بهها  فاصله ترین کوتاهبراي 

 = )3 (                                                                                                                                      
 درون در کـه  ییهـا بخـش . اسـت ه فاصـله انحـراف معیـار    وفاصـله   تـرین میانگین کوتاه d در آن که

 نیز را حدبیشترین و کمترین  هايبخش و بوده همگن هايبخش وجز ،گیرندمی قرار کمترین حد و بیشترین

 .کرد يبند طبقه دیگر همگن هايگروه قالب در باید

 عـدد  ینتر بزرگ منظور بدین .کرد نديبدرجه را شده انتخاب هايبخش یا مناطق توانمی مرحله این در

 هر مرکب ۀفاصل سپس ؛شوندمی انتخاب »آل ایده مقدار« عنوان به استاندارد ماتریس هايستون از یک هر در

 واقـع  در کـه  دهـیم مـی  نمـایش  Cioعالمـت   بـا  را آن و محاسبه زیر فرمول طریق از آلایده بخش از بخش

 ةدهنـد  نشـان  ،باشـد  تـر  کوچـک  Cioمقـدار   چقـدر  هر. است )o(آل  ایده بخش تا )i(بخش  ۀفاصل ةدهند نشان
 بـود  خواهد کمتر )o( لآ ایده بخش از )i( انتخابی بخش ۀفاصل دیگر عبارته ب است، بخش آن یافتگی توسعه

  :عکس هب و

=  )4(                                                                                                                              

 مقـدار  اسـتاندارد،   مـاتریس  در موجـود  مقـادیر   آل، ایده بخش از بخش هر مرکب ۀفاصل که 

 طریـق  از بخـش  هـر  ۀتوسع نسبی سطحفوق،  هاي هبا توجه به محاسب. است فوق ماتریس در ستون هر آل ایده
  :می شود محاسبه زیررابطۀ 

)5    (                                                                                                             

 دو اضـافه  بـه  میانگین   آل، ایده بخش از بخش هر مرکب بخش، هر ۀتوسع سطح  در آن که

 آمـده  دست به میزان  هرقدر. است و یک صفر بین همواره  مقدار. است ستون همان معیار انحراف ابربر

 ةدهنـد  نشـان  ،باشـد  تـر  نزدیـک  یـک  بـه  هرقـدر و  بخـش  یـافتگی  توسـعه  بیـانگر  ،کنـد  میـل  صـفر  سمت به
 اسـاس  بـر  را هـا بخـش  تـوان می  DLاز  مدهدست آ هاي به نتیجه با استفاده از  .است فوق بخش یماندگ عقب

 بر هایافته وتحلیل یهتجز به نسبته و سپس کرد مرتب آلایده از بخش هاآن دوري یا و نزدیکی توسعه سطح
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آن  ۀمطالعـ دیگـري کـه بـه بررسـی  و      ۀنکت ).1387کالنتري، ( کرد اقدام مناطق در موجود هايمبناي واقعیت
ها براي مناطق مختلف است کـه بـدین منظـور از روش    دسترسی به انواع شاخصپرداخته شد، تفاوت در میزان 

 خـط  کـردن هـا و مشـخص   یـافتگی دهسـتان  تعیین وضعیت عمومی توسعه. شداستفاده  )C/V( ضریب اختالف
 یافتگیـ  توسـعه هـاي   یکی دیگر از اهـداف تحقیـق حاضـر بـود کـه بـدین منظـور بـا اسـتفاده از درجـه           ۀتوسع

   .ه سه گروه تقسیم شدند، بآمده دست به

و  شـراب مشتمل بـر سـه بخـش مرکـزي،     (همدان شهرستان دهستان  12در این تحقیق،  بررسی شده منطقۀ 
هـا از   که اطالعـات مربـوط بـه آن   ) 1شکل (است ) فامنین و پنج شهر همدان، مریانج، فامنین، قهاوند و جورقان

  .است شده استخراجود در این خصوص، جدیدترین آمار موج عنوان به 1385نتایج سرشماري سال 

 
 1385هاي شهرستان همدان در سال هاي استان و موقعیت بخشتوزیع فضایی شهرستان - 1شکل 

  
  نتایج و بحث

 در 1385هاي شهرسـتان همـدان بـر اسـاس پـنج گـروه شـاخص در سـال         بندي دهستاننتایج حاصل از رتبه

 در هـا از دهسـتان  یـک  هـر  ۀرتبـ  ةدهندنشان پنجم در این جدولاول تا  يها ستون. آورده شده است 2 جدول

بررسی   هايبخش از یک هر در هادهستان متفاوت جایگاه آن اساس بر که است هاي مختلفگروه شاخص
 هـا شـاخص  اسـاس مجمـوع   بـر  دهسـتان  هـر  کلـی  ۀرتبـ  جدول نیز این آخر در ستون .شود یم مشخص شده

هـا طـی یکـی از مراحـل     رفـع اخـتالف مقیـاس شـاخص     منظـور  بـه . است شده آورده) شاخص 37از  متشکل(
یر هاي یک متغزیرا این روش تنها روشی است که ویژگی ،استفاده شدمیانگین  بر  میتقستاکسونومی، از روش 
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هاي خـالی در جـدول حـاکی از    الزم به توضیح است که قسمت). 1387کالنتري، ( دهدثیر قرار نمیأرا تحت ت
  .استشده همگنی حذف فاصلۀ ن در در آن گروه شاخص به علت قرار نگرفت موردنظرآن است که دهستان 

و به تفکیک هر یک  یتگافی توسعههاي شهرستان همدان بر اساس ضریب بندي دهستاننتایج حاصل از رتبه
 رازیـ غ بـه ( هـا هـاي بهداشـتی، تمـام دهسـتان    نشـان داد کـه در گـروه شـاخص     2هـا در جـدول   از گروه شاخص

. قرار دارند )41/1( کمترین حد و  )82/2( میانگین بیشترین حد بین ) هاي الوند کوه شرقی و شوردشت دهستان
 داروخانـه  از مناطق مندي بهره میزان ةدهند نشان که ششم شاخصدر این گروه،  بررسی شده از شش شاخص 

 ایـن  در پراکنش یتعادل بی بیشترین جهیدرنت و اختالف ضریب ترینبیش داراي 14/1اختالف  ضریب با ،است

 بـا  بهداشت، ۀخاندرصد روستاهاي برخوردار از  یعنی اول شاخص دیگر سوي از .ستهادهستان بین شاخص

 از روسـتاها  يمند بهره میزان در توازن بیشترین داراي جهیدرنت و عدد نیتر کوچکدرصد  37برابر با  ضریبی

 و دهسـتان مفــتح،  دهســتان نیتـر  افتـه ی توســعه دشـت،  چـاه  دهســتان درمجمـوع . اسـت  تیــبااهم شـاخص  ایـن 

در گـروه شـاخص   . دشـو مـی  محسـوب  در این گـروه  شده مطالعههاي  منطقه  بین در دهستان نیتر افتهین توسعه
 همگنـی  ۀفاصـل هـا در  دهسـتان  دیگـر . شدحذف  دیگر روستاها علت ناهمگن بودن با بهابرو هستان دکشاورزي 

درصـد   شـاخص نشـان داد کـه   در این گـروه  نتایج حاصل از بررسی ضریب اختالف . قرار دارند 84/4 تا 52/0
 بیشـترین  یجـه تدرن و مقـدار  ترینبیش داراي 47/2اختالف  ضریببا  فشار تحتپوشش اراضی با سیستم آبیاري 

هـاي  درصـد زمـین   اول یعنـی  شـاخص  ،دیگر سوي از. ستهادهستان بین شاخص این در پراکنش یتعادل بی
 تـوازن  بیشـترین  داراي یجهدرنت و عدد ینتر کوچک 06/0با  برابر ضریبی زراعی زیر کشت در هر دهستان، با

 بـر  هـا دهسـتان  يبند رتبه از حاصل ایجنتهمچنین . است یتبااهم شاخص این از روستاها يمند بهره میزان در

 و دهسـتان سنگسـتان،   دهسـتان  نیتر افتهی توسعه الوند کوه غربی، دهستان دادهنشان  یافتگی توسعه ۀدرج اساس
  .شودمحسوب می مطالعهروستاهاي در حال  بین در دهستان نیتر افتهین توسعه

 هـا  دهستان تمامی گرفتن قرار خدمات، و تامکانا شاخص گروه ها دردهستان بنديرتبهبارةدر مهم ۀنکت

 دسـته  یـک  در هـا آن ۀمقایسـ  امکـان  ترتیب بدین). 37/1تا  20/4 همگنی ۀفاصل( است همگن گروه در یک

هـا در سـال   گـروه  دیگـر  هـاي  اخـتالف ضریب  این گروه با اختالف ضریب ۀمقایس از .شد فراهم نسبتاً مشابه
 کـه  يطـور  بـه . اسـت ها در ایـن گـروه مشـهود    در توزیع شاخص یعادلت بیکه نابرابري و  توان گفت، می1385

 ترینبیش داراي 29/1اختالف  ، با ضریباستدرصد دسترسی عمومی به اینترنت  ةدهند نشانهفتم که  شاخص

 شـاخص  همچنـین . سـت هادهستان بین شاخص این درپراکنش یتعادل بی بیشترین یجهدرنت و اختالف ضریب

از سـوي دیگـر   . قـرار دارد  بعـدازآن  21/1 بـا  برابر ضریبی اي داراي مکان ورزشی، بادرصد روستاه نهم یعنی
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 یجـه درنت و عـدد  ینتـر  کوچـک  05/0از برق بـا ضـریب اخـتالف    مند بهرهشاخص اول یعنی درصد روستاهاي 

هـا  دهستان بنديرتبه از حاصل نتایج .است شاخص این از روستاها مندي بهره میزان در توازن بیشترین داراي
 ایـن گـروه   در دهسـتان  نیتر افتهین توسعهو دهستان ابرو  نیتر افتهی توسعه الوند کوه غربی، دهستان نشان داد که

علـت نـاهمگن    بـه  شوردشـت و  دهستان گنبـد شاخص آموزشی نتایج نشان داد که  در گروه. شوندمی محسوب
در و پـراکنش   تعـادل ). 21/2: حـد  رینکمتـ  و 26/4 :میانگینبیشـترین حـد   ( دشدند بودن با بقیه مناطق حذف 

هاي دهم، نهـم  شاخص که يطور به است،هاي دیگر مناسب ها در این گروه در مقایسه با گروهشاخص اختالف
ترتیـب بـا ضـریب     به است،درصد باسوادي مردان، درصد باسوادي زنان و نرخ باسوادي  ةدهند نشانو هفتم که 

درصد روسـتاهاي   ةدهند نشانپنجم که  شاخص. دارند را ایب اختالفضر کمترین 04/0و  02/0، 01/0اختالف 
هاي ایـن  را در بین شاخص یتعادل بیبیشترین پراکنش و  10/1با ضریب اختالف  است،داراي دبیرستان پسرانه 

و  دهسـتان  نیتـر  افتـه ی توسـعه  دهستان الوند کـوه غربـی   نشان داد که يبند رتبه از حاصل نتایج. ستگروه دارا
  .می باشند شده مطالعه مناطق در هادهستان نیتر افتهین توسعه هاي الوند کوه شرقی و جیحون دشت،تاندهس

  1385در سال  هاشاخص اختالف ضریب و یافتگی توسعه سطح کلی وضعیت -2 جدول
  نام دهستان

  

 هايشاخص
  بهداشتی

 هايشاخص
  کشاورزي

هاي شاخص
  خدماتی

 هايشاخص
  آموزشی

 هايشاخص
  ياقتصاد

مجموع 
  هاشاخص

  DL رتبه  DL رتبه  DL رتبه  DL رتبه  DL رتبه  DL رتبه
83/0 8  جیحون دشت  8  85/0  5  65/0  10  90/0  4  68/0  5  81/0  

60/0 1  چاه دشت  3  75/0  7  73/0  5  72/0  3  65/0  2  71/0  
85/0  8  73/0  8  83/0  8  74/0  8  78/0  5      شور دشت  

92/0  10          80/0  10  84/0  7  82/0  7  خور شیپ  
79/0  3  62/0  2  58/0  2  64/0  4  84/0  6  79/0  6  خرم دشت  

81/0  4  72/0  7  70/0  3  74/0  9  74/0  2  99/0  10  مفتح  
      56/0  1  80/0  6  83/0  11      75/0  5  ابرو
  86/0  9  69/0  5  89/0  9  50/0  2  98/0  11      شرقی الوند کوه
  69/0  1  91/0  9  49/0  1  25/0  1  71/0  1  67/0  2  غربی الوند کوه

85/0  7  70/0  6  82/0  7  71/0  6  94/0  10  72/0  4  سنگستان  
97/0  11  94/0  10      88/0  12  91/0  9  71/0  3  گنبد  

85/0  6  95/0  11  71/0  4  53/0  3  77/0  4  90/0  9  هگمتانه  
c/v 64%  90%  65%  37%  36%  58%  

  هاي تحقیقیافته :مأخذ

حـد  بیشـترین  (شد با بقیه مناطق حذف  علت ناهمگن بودن به خور شیپشاخص اقتصادي، دهستان  در گروه
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 دیگـر  هـاي  اخـتالف  یبضـر بـا   گـروه  ایـن  اخـتالف  ضریب ۀمقایساز  ).41/0: حدکمترین و  58/1: میانگین

 که يطور به است،ها در این گروه بسیار مناسب و پراکنش در توزیع شاخص گیریم که تعادل، نتیجه میها گروه
ضریب اختالف در  کمترین 04/0با ضریب اختالف  است،ال مردان درصد اشتغ ةدهند نشانشاخص چهارم که 

بـا   ،اسـت درصد اشتغال زنان  ةدهند نشاناز سوي دیگر شاخص سوم که . ستهاي این گروه را دارابین شاخص
 حاصل نتایج اما. هاي این گروه داردرا در بین شاخص یتعادل بیبیشترین پراکنش و  درصد 75ضریب اختالف 

 شـاخص  لحـاظ  بـه  دهسـتان  نیتر افتهی توسعه) بخش مرکزي( دهستان ابرو ها نشان داد کهدهستان يبند رتبه از

 هـاي رده در )بخـش شـراء  ( دشـت  چاهو ) بخش فامنین( دشت خرمهاي دهستان بعدازآنو  بوده است اقتصادي

 بـین  در هـا دهسـتان  نیتـر  افتهین توسعه ،)بخش مرکزي(هاي هگمتانه و گنبد همچنین دهستان .دارند قرار بعدي
  .شوندمی محسوب شدهبررسی  روستاهاي 

الوند کوه غربی در پنج گروه شـاخص، بـا    دهستان کهها نشان داد ، نتایج بررسی مجموع شاخصدرمجموع
دهستان الوند کوه غربـی در   که ییآنجااز . است شهرستان دهستان نیتر افتهی توسعه) 69/0( یافتگی توسعه ۀدرج

ـ نسـبت بـه    بیشـتري اسـت و داراي جمعیـت و تعـداد روسـتاهاي      شـده  واقعستان همدان بخش مرکزي شهر  ۀبقی
کند توان گفت که جمعیت هر دهستان، سطح خدمات موجود در آن را مشخص میمی ، بنابراینهاستدهستان

. دباشد که باعث شده است این دهسـتان در صـدر جـدول قـرار گیـر      هایی دلیلتواند یکی از که این مطلب می
هـاي  به تحلیل دهستان یافتگی توسعهشاخص سنجش  31، در تحقیقی مشابه با استفاده از 1383رضوانی در سال 

نـه   تـرین منطقـه بـین   یافتهتوسعه عنوان بهنتایج تحقیق نشان داد که دهستان حومه که  .شهرستان سنندج پرداخت
، بدري )1383( شکور. داشته است بیشتري یتگافی توسعهسطح  ،ذکرشده هاي  دلیل به ، دهستان دیگر بوده است

 دهستان با کسب این .به نتایجی مشابه دست یافتند شده یبررسهاي  منطقههر یک در ) 1385( رونیزي انیواکبر

شـاخص   در گروهدوم  ۀرتبهاي خدماتی زیربنایی، آموزشی و کشاورزي و یک گروه شاخص در اول ۀرتب سه
 آن در دهسـتان  ایـن  کـه  گـروه شاخصـی   تنهـا  .دارد قرار شهرستان همدان ندهستا بهترین ةزمر بهداشتی در

نهم جدول قـرار گرفـت و دهسـتان گنبـد بـا       مکان در که بود اقتصادي هايشاخص ،نداشت مناسبی وضعیت
نهـم در گـروه    ۀرتبـ دهـم در گـروه شـاخص اقتصـادي،      ۀرتبـ دوازدهم در گروه شاخص خدماتی،  ۀرتبکسب 

آیـد و تنهـا گـروه    شـمار مـی   بـه دهسـتان   نیتـر  افتـه ین توسـعه ) 97/0(یـافتگی   توسعه ۀجدرشاخص کشاورزي، با 
 ۀرتبـ مربوط به گروه شاخص بهداشتی است کـه   ،است کردهخوبی در آن کسب  ۀرتبشاخصی که این دهستان 

  ).2جدول ( دست آورده است بهسوم را 

 انـواع  بـه  دسترسـی  میـزان  در وتتفـا  ،اسـت  مطالعـه  و یبررس شایستۀجدول مذکور  در که دیگري ۀنکت
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اقتصادي با ضریب  گروه هايشاخص داد که نشان c/vنتایج بررسی . است مختلف هاي طقهمن براي هاشاخص
 کـه  معناسـت  بـدان  موضوع این .هستند شده مطالعه مناطق بین در توزیع بهترین داراي ،)درصد 36(اختالف 

 همین به .ستها گروه ریسا از ترمتعادل گروه این هايشاخص به ادشدهی روستاهاي دسترسی فرصت و امکان

هـاي بعـدي قـرار     در رده) درصـد  65(، خـدماتی  )درصد 64( ، بهداشتی)درصد 37(هاي آموزشی گروه ترتیب
 کـه  جـاي دارنـد   رده آخرین در )درصد 90( ضریب ترین بزرگ هاي گروه کشاورزي باشاخص و گیرندمی

. اسـت  مختلـف  روسـتاهاي  بـین  در توزیـع  لحـاظ  بـه  کشـاورزي  ۀتوسع هايشاخص توازننبود مؤید  امر این
ـ  توسـعه  ۀدرجـ تغییـرات   ۀدامن، یافتگی توسعهوضعیت  ازنظرها بندي دهستانگروه منظور به را محاسـبه و   یافتگی

تا ) استنزدیک به هم  آمده دست به یافتگی توسعههاي درجه که نیابا توجه به ( کنیمتقسیم می 3سپس آن را به 
ها در جـدول  دهستان یافتگی توسعهبندي وضعیت و طبقه ها همحاسب نتایج حاصل از. آید دست بهحدود هر طبقه 

 وجـز دشـت،   چـاه غربـی و   کوه الوندبیانگر این مطلب است که دو دهستان ها نتیجه این. آمده است 2و شکل  3
 وجـز ) بخـش مرکـزي  ( و گنبد) بخش مفتح( خور شیپشوند و دو دهستان محسوب می افتهی توسعههاي دهستان
  .ها در گروه متوسط قرار دارنددهستان دیگرو  هستندها دهستان نیتر افتهین توسعه

  هاشاخص مجموع اساس بر همدان هاي شهرستاندهستان يبند گروه -3جدول 
  یافتگی توسعهدرجه   نام دهستان  نام بخش  رتبه  شرح

  1  دزیا یافتگی توسعه ۀدرجها با دهستان
2  

  مرکزي
  شراء

  الوند کوه غربی
  چاه دشت

691/0  
710/0  

  یافتگی متوسط توسعه ۀدرجها با دهستان

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  فامنین
  فامنین
  شراء

  مرکزي
  مرکزي

  شراء
  مرکزي

  خرم دشت
  مفتح

  جیحون دشت
  هگمتانه
  سنگستان
  شوردشت

  الوند کوه شرقی

791/0  
813/0  
817/0  
852/0  
853/0  
853/0  
864/0  

  10  کم یافتگی توسعه ۀدرجها با دهستان
11  

  فامنین
  مرکزي

  خور شیپ
  گنبد

921/0  
973/0  

  *  ابرو  مرکزي  12  
  %58: ضریب اختالف کل

  .نگرفت قرار همگن گروه یک ها، دردهستاندیگرها با ناهمگن بودن داده دلیل به دهستان ابرو - *
  هاي تحقیقیافته :مأخذ 
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  )1385( با روش تاکسونومی یافتگیتوسعه سطح ازنظر شهرستان همدان هايدهستان فضایی توزیع -2 شکل

  هاي تحقیقیافته :مأخذ 

  شهري -روستا ةزنجیردر  بررسی شده هايیابی مرکز دهستانمکان
که بر اساس ترکیب دو معیـار اصـلی، تعـداد جمعیـت و درصـد فعالیـت در بخـش کشـاورزي          3 شکلدر 

ترین منـاطق قـرار   ، روستایینمودار کسری، در استو شهر  روستا  هاي یفتعرمعیارهاي مشترك غالب  عنوان به
سـکونتگاه   ۀنقطـ ، بنابراین. گیردخیلی نزدیک به شهر یا حتی شهري قرار می هاي منطقهدارد و در سر دیگر آن 

 .دسـکونتگاهی نیـز خواهـد بـو     ۀنقطـ شاخص در هر  عنوان بهوضعیت این دو معیار  ةدهند نشاندر سطح نمودار، 
شهري با نتـایج حاصـل از    _روستا  ةزنجیردر  بررسی شده هاي مرکز دهستان یابی مکانبررسی نتایج حاصل از 

  .زیر استخالصه به شرح  طور به، 1385ها در سال بندي کلی گروه شاخصرتبه

) بشینهتجرك، بوبوك آباد و آ( شامل سه مرکز دهستان که ):هاي کامالً روستاییمرکز دهستان(گروه اول 
درصـد اشـتغال در بخـش     50نفـر و   387بـا جمعیـت    است، خور شیپروستاي تجرك که مرکز دهستان . است
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بندي ، نتایج حاصل از رتبه)استروستایی  کامالً( جایگاه را در نمودار دارد نیتر نییپاکشاورزي، اولین نقطه و 
 ۀدرجـ هـاي بـا   دهستان(در گروه سوم  خور شیپدهد که دهستان ها نیز نشان میها در کل گروه شاخصدهستان
کـه مرکـز    بـوده جایگاه را در این گـروه دارد، آبشـینه    هترینبکه  قرار دارد، روستاي بعدي) کم یافتگی توسعه

نتـایج حاصـل   . درصد اشتغال در بخش کشاورزي دارد 60نفر با  1506 بر بالغو جمعیتی  استدهستان سنگستان 
یـافتگی   توسـعه  ۀدرجـ هـاي بـا   دهسـتان (نشان داد که دهستان سنگستان در گروه دوم ها نیز بندي دهستاناز رتبه
  .قرار دارد) متوسط

گنبـد،  ( شـامل هفـت مرکـز دهسـتان    ): واجد شرایط روستاي متوسط تـا بـزرگ   مرکز دهستان(گروه دوم 
بـا   اسـت ن گنبـد  روسـتاي گنبـد کـه مرکـز دهسـتا     . شـود  می) ، اصله، انصاراالمام، قهاوند، ابروکوزه، حانیتفر

ــائین 69نفــر و  1844جمعیــت  تــرین جایگــاه را در ایــن گــروه دارد و درصــد اشــتغال در بخــش کشــاورزي، پ
روسـتا از ایـن    برتـرین  همچنـین واجـد   . اسـت  1385ها در سـال  ترین دهستان در کل گروه شاخصنیافته توسعه

درصـد اشـتغال در بخـش     60نفـر و   3786 بـر  بـالغ بـا جمعیتـی    اسـت و که مرکز دهسـتان ابـرو    بودهگروه، ابرو 
هـا مشـخص   است و جایگاه آن در بـین دهسـتان  شده همگنی حذف  ۀفاصلبه علت قرار نگرفتن در  ،کشاورزي

  ).3شکل (نیست 

با جمعیتی  بوده،که مرکز دهستان هگمتانه  جورقان ):شهر -تقریباً شهري یا روستا  مرکز دهستان(گروه سوم 
. شـهري در نمـودار اسـت    تقریبـاً  ۀمنقطـ درصـد اشـتغال در بخـش کشـاورزي دومـین       71نفـر و   10950 بالغ بر
فـامنین کـه   . ها نیز نشان داد که دهستان هگمتانه در گـروه دوم قـرار دارد  بندي دهستانحاصل از رتبه هاي نتیجه

ل در بخـش  درصـد اشـتغا   74نفر و  14306ترین منطقه با جمعیت شهري عنوان به بوده،دشت  خرممرکز دهستان 
نتـایج  . اسـت هترین مکان نسـبت بـه دیگـر مرکز   شهري ،توان گفت که این منطقهمی درواقعو  استکشاورزي 

ـ  ،دشـت در گـروه دوم   خرمها نیز نشان داد که دهستان ها در کل گروه شاخصبندي دهستانحاصل از رتبه  ۀرتب
 .دارد یافتگی توسعه نظر ازاول را 

  گیري و پیشنهادهانتیجه
تحقیـق حاضـر مبنـی بـر      هـاي  هدفبا استفاده از روش تاکسونومی عددي،  ها هاز محاسب آمده دست بهج نتای

ییـد  أرا ت بررسی شـده  هاي ها در روستایافتگی و توزیع متفاوت شاخصتوسعه ۀوجود تفاوت بین سطح یا درج
از مرکـز شهرسـتان، کیفیـت     هـا دهستان ۀفاصل: توان ناشی از عوامل مختلفی همچوناین تفاوت را می .کندمی

  . دولت دانست هاي دخالت در نهایتمحیطی، توان جمعیتی روستاها و موقعیت جغرافیایی، سطح سواد و 
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  )1385 سال(شهري  -روستا ةزنجیرها در یابی آندر شهرستان همدان و مکان هادهستان هايموقعیت مرکز - 3شکل 

  هاي تحقیقیافته :مأخذ    
 

-هاي مختلف متفاوت است و در برخی از شاخصنشان داد که شدت نابرابري در شاخص صلي حاها یافته

 کـاهش و  هـاي روسـتائیان بـه شـهرها    تواند افزایش مهـاجرت دلیل آن می که استمشهود  يها، نابرابري بیشتر
ـ  شـده  ارائـه میزان امکانات و خدمات  ،آن تبع به شده استجمعیتی روستاها باشد که باعث  ۀآستان  ه روسـتاهاي  ب
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هـاي خـدماتی و بهداشـتی    شـاخص  ،دهدکه نتایج تحقیق نشان می طور همان جهیدرنت ؛کاهش یابد بررسی شده
  .هستندداراي بیشترین ضریب اختالف ) هاي کشاورزيبعد از شاخص(

 ۀدرجـ مختلـف تـا چـه انـدازه از      روسـتاهاي هـا تبیـین کـرد کـه     مرکـز دهسـتان   یابی مکاننتایج حاصل از 
نشان داد کـه مرکـز فـامنین بـا      در این تحقیق نتایج حاصله. هستند مند بهرههاي شهري یا روستایی شدن  ویژگی
دهسـتان   ترین مرکـز و مرکـز  شهري عنوان بهتعداد جمعیت و میزان اشتغال در بخش کشاورزي ترین بیشداشتن 

همگنـی نسـبی در اوضـاع     رغـم  یعلـ همچنـین   .قرار دارندکامالً روستایی در زنجیره  اي منطقه عنوان بهتجرك 
بخشـی از   .شودها مشاهده میدر بین دهستان مندي بهرهسطح  نظر ازهاي محسوسی طبیعی و جغرافیایی، تفاوت

روسـتایی   ۀتوسـع بخش گرا دانست که اثر مرکز يها يگذار استیستوان اثر اختالف و دوگانگی موجود را می
ا توجه به نتایج پژوهش، بخش اصلی شکاف و دوگـانگی موجـود   ب .هاي پیرامونی رسیده استکمتر به دهستان
هاي همگنی و تجانس از آن شاخص گرید عبارت بههاي کشاورزي است و کمترین دوگانگی یا در بعد شاخص

روسـتایی در  عۀ توسـ اي به گذاري و نگاه بخشی و منطقهید اثر سیاستؤاقتصادي و آموزشی است که این امر م
، بخـش کشـاورزي   بررسـی شـده   روستاهاي بودن جمعیت و بیکاران در  زیادبا توجه به . تشهرستان همدان اس

نیـروي کـار عـده     يجـا  به بر هیسرما يفنّاورتواند با توجه به نگاه افزایش ضریب مکانیزاسیون و جایگزینی نمی
تبـدیل کشـاورزي نیـز    صـنایع جـانبی و    ۀتوسع به شودپیشنهاد می کند، بنابراینزیادي را در خود مشغول به کار

مـرتبط بـا    هـاي  شـغل در  کـار مهاجرت به شهر براي یـافتن   يجا بهاز مردم روستایی  زیاديتا بخش  شود توجه
  .مشغول به کار شوند روستاها کشاورزي در
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Abstract 
The aim of this study is rating Hamadan`s rural areas considering rate of enjoyment of 
development indicators and to determine the location of studied villages in rural - 
Urban chain. To this end, based on data from the General Census of Population and 
Housing in 1385, 37 social - economic indicators had been selected, and classified by 
numerical taxonomy to determine their degree of development. The results showed, 
villages classified in three groups of degrees of development, including, high degrees 
of development (18.18%), average degree of development (63.63%), and low degree 
of development (18.18%). The coefficients of variation results showed that the 
improvement of relative development level of rural area has been not followed with 
equal, sustainable and integrated development. The result of positioning the village 
center districts in the Rural-Urban chain revealed that Famenin is the most urban area 
and Tajrak the most rural area in the chain. 
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