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چکيده
چگونگی توزيع امكانات در روستاها بيانگر سطح توسعهيافتگی مناطق بوده و تعادل در توزيع فضهايی امكانهات نيهز ميهزان
دسترسی جمعيت روستايی را در برخورداری از امكانات بيان مینمايد .با توجه به اينكه در كشورهای توسعه نيافته به طور طبيعی
قسمت عمدهی جمعيت در مناطق روستائی زندگی میكنند ،شناخت ويژگیهای سهاختاری سهطوح توسهعهيهافتگی و آگهاهی از
ظرفيتها و توانمندیهای محيطی هر منطقه اهميت زيادی دارد .به منظور ح مسائ ناشی از عدم تعادلههای منطقههای گهام
نخست شناخت و سطحبندی مناطق از نظر ميزان برخورداری در زمينههای اجتماعی ،اقتصادی و خدماتی در فرآيند برنامه ريزی
توسعه منطقهای میباشد كه با اين كار تنگناها و محدوديتهای مناطق مشخص شده و میتوان برای رفع آنهها اقهدام نمهود .در
اين راستا هدف اصلی اين پژوهش دستيابی به ميزان توسعهيافتگی و يا محروميت دهستانهای استان قزوين مهیباشهد .جههت
دستيابی به اين هدف از روش توصيقی -تحليلی و مدل اسكالوگرام استآاده شده است .ميزان توسعهيافتگی دهستانهای اسهتان
قزوين از نظر  10شاخص از جمله شاخصهای آموزشی ،بازرگانی ،فرهنگی ،بهداشتی –درمهانی ،زيربنهايی و  ...مهورد بررسهی و
تحلي قرار گرفته است .نتايج حاكی از آن است كه در اين رتبهبندی از بين  11دهستان موجود در استان قزوين ،پير يوسآيان در
شهرستان البرز در رتبه اول قرار داشته و دهستان الموت پايين در شهرستان قزوين در رتبه آخر جدول قرار گرفته است .سپس با
توجه به امتياز بدست آمده دهستانها به چهار دسته برخوردار ،نسبتا برخوردار ،نيمه برخهوردار و محهروم تقسهيمبنهدی شهدهانهد.
دهستانهای محروم بيشتر در شهرستانهای قزوين و آوج قرار گرفته و دهستانهای برخوردار در شهرسهتان بهوئين زههرا قهرار
گرفتهاند.
كلمات كليدی :توزيع خدمات ،روش اسكالوگرام ،عدم تعادل

 -0كارشناسی ارشد ،توسعه و برنامه ريزی اقتصاد
 -0كارشناسی ارشد ،جغرافيا و برنامه ريزی شهری
(* -نويسنده مسئول)fathali987@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه كشورهای در حال توسعه به منظور تقويت زيربناهای اقتصهادی خهود ،رههايی از وابسهتگی ،ايجهاد تعهادل
منطقهای و در نهايت ني به توسعهی اقتصادی پايدار ،نيازمند شناسايی امكانات و منابع كشورشان میباشند (ابهراهيم
زاده و همكاران .)0355 ،بسياری از نظريه پردازان توسهعه ماننهد ميهردال و تهودارو ،بهر كهاهش نهابرابری اقتصهادی و
اجتماعی به مرابه يكی از اهداف توسعه تآكيد دارند .نبود توازن ميان مناطق گوناگون در جريان توسعه به ايجاد شكاف
و تشديد نابرابری منطقه ای میانجامد كه خود مانعی در مسير توسعه اسهت (سهردار شههركی و همكهاران .)0350 ،از
طرف ديگر شناخت و تجزيه و تحلي وضع مناطق در زمينههای محيطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نخستين گام
در فرآيند برنامهريزی توسعه منطقهای است .با اين كار تنگناها و محدوديتهای مناطق مشخص شده و میتوان برای
رفع آنها اقدام كرد (موسوی .)0351 ،حصول توسعه يكپارچه در هر منطقه از طريق توزيع خدمات مختلف بهه صهورت
متعادل و متوازن ميسر است .با توجه به اين كه سيستم برنامههريهزی در ههر منطقهه متآهاوت اسهت (وونهوا ناسهانتارا
 ،)0101،0بايد ابتدا سطح توسعه فعلی مشخص شود .برای برنامهريزی بهتر در نواحی گوناگون ،الزم است كه نواحی از
نظر برخورداری طبقهبندی شوند تا نسبت به ميزان برخورداری يا عدم برخورداری آنهها ،برنامههريهزی صهورت گيهرد.
سطح بندی توسعه ،روشی برای سنجش توسعه مناطق است كه اختالف مكانی ،فضايی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
مناطق را نشان میدهد و وضعيت هر يك از مناطق را نسبت به يكديگر از نظر سطح توسعه مشخص میكنند .با اين
روش ،روند شك گيری توسعه مناطق مشخص میشود و در نهايت در برنامهريهزی مهذكور ،منهاطق نيازمنهد و كمتهر
توسعهيافته در نظر گرفته میشود و از عدم تعادل مناطق جلوگيری میشود (اميدزاده.)0350 ،
عدم تعادل در هر ناحيه جغرافيايی ،ناشی از دو دسته عوام  ،يكی درون ناحيهای و ديگری برون ناحيههای اسهت.
عوام درون ناحيهای مانند شرايط طبيعی و جغرافيايی حاكم بر ناحيه ،آب ،خاک ،ژئومورفولوژی و اقليم كه هر جا اين
شرايط مناسه باشد چنين ناحيهای برتری محسوسی خواهد داشت .عوام برون ناحيههای نيهز در پيشهرفت يها عهدم
پيشرفت نواحی تآثير بسزايی خواهند داشت ،اين عوام ناشی از سياستگذاریها و نوع استراتژی انتخابی جهت توسعه
است (خيرالدين و نادری .)0351 ،تمركز شديد و عدم تعادل از جمله ويژگیهای كشورهای جهان سوم است كهه ايهن
ويژگی معلول نتايج سياستهای رشد قطبی به شمار میآيد .در نتيجه اين سياست ،تعداد محهدودی از منهاطق ،نقهش
كليدی داشته و ساير مناطق به صورت حاشيهای عم میكنند .در نتيجه تمركز سرمايه و امكانات در مناطق بزرگتهر،
رشد روابط سرمايهداری پيرامونی و كمبود زيرساختها در نواحی را به دنبال داشته است (خادم الحسهينی و همكهاران،
.)0355
برای ايجاد تعادل نسبی ميان همه مناطق ،شناخت مناطق محروم و غيرمحهروم بهر اسهاس معيارههای خهاص از
وظايف برنامهريزان جامعه است .همچنين هدف اكرر برنامهريزان در كشورهای گوناگون دستيابی بهه توسهعه پايهدار
است .از طرف ديگر ،برای هماهنگی هدفهای ملهی و بخشهی بها واقعيهات منطقههای ،الزم اسهت كهه در چهارچوب

1 - Wonua Nusantara
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سياستهای توسعه كالن و بخشی ،سياستهای توسعه منطقهای و ناحيهای نيهز مهورد توجهه قهرار گيرنهد تها بتهوان
سياستهای كالن را با قابليتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه سازگار كرد (امين بيهدخت .)0350 ،يكهی از
اركان توسعه ،جامعيت و يكپارچه بودن آن در رفع عدم تعادلهای اقتصهادی و اجتمهاعی درون منهاطق اسهت (فنهی،
 .)0350با توجه به اينكه در كشورهای توسعهنيافته به طور طبيعی قسمت عمدهی جمعيت در مناطق روستائی زنهدگی
میكنند (لطيآی ،)0355 ،در فرآيند برنامهريزی برای توسعه روستايی شناخت ويژگیههای سهاختاری سهطوح توسهعه-
يافتگی و آگاهی از ظرفيتها و توانمندیهای محيطی هر منطقه اهميت زيادی دارد .به منظور حه مسهائ ناشهی از
عدم تعادلهای منطقهای گام نخست شناخت و سطحبندی مناطق از نظر ميزان برخورداری در زمينهههای اجتمهاعی،
اقتصادی و خدماتی میباشد (مهدوی و اميری .)0350 ،چگونگی توزيع امكانات در روستاها بيانگر سطح توسعهيافتگی
در اين مناطق و تعادل در توزيع فضايی امكانات نيز میتواند ميزان دسترسی جمعيت روستايی را در برخهورداری از آن
امكانات بيان نمايد ،اين امر با استآاده از بررسی شاخصهای مورد نظر در توزيع امكانات و روشههای خهاص سهطح-
بندی قاب انجام میباشد .از اين ارو در اين تحقيق ،با بررسی شاخصهای گوناگون بخهشههای آمهوزش ،بازرگهانی،
فرهنگی -ورزشی ،سياسی -اداری ،زيربنايی ،بهداشت و درمان ،حم و نق و ارتباطات در سطح دهستانهای اسهتان
میتوان ميزان برخورداری و محروميت روستاها از امكانات را تعيين نمود .در ايهن راسهتا ههدف اصهلی ايهن پهژوهش
بررسی ميزان توسعه و محروميت دهستانهای استان قزوين با استآاده از روش اسكالوگرام است .جههت دسهتيابی بهه
اين هدف در ابتدا وضع موجود امكانات و خدمات با توجه به شاخصهای اجتماعی و اقتصادی مشخص شده و در انتها
با استآاده از روش اسكالوگرام رتبه و سطح توسعهيافتگی هر يك از دهستانها مشخص و در نهايت به منظور برنامه-
ريزی و توزيع امكانات در راستای كاستن از شدت ناهمگونی دهستانهای استان با توجه به تحلي نتايج راهكارههايی
پيشنهاد شده است.
در جامعهی ايران برای اثبات رشد و توسعه دو ديدگاه غاله مورد توجه بوده است.
الف -توسعهی درون زا :توسعه درونزا توسعه ای است كه از درون اقتصاد به وسيله نظامی كه فرآينهد توسهعه را
هدايت میكند تعيين می شود .توسعه درونزا توسعهای خودمدار است اما به معنی بازگشت بهه گذشهته و يها عزلهت و
انزوا نيست .مآهوم آن تكيه بر خود و تعام با دنيای خارج است (رحيمهی .)0355 ،ب -توسهعهی بهرونزا :توسهعهای
است كه از باال به پائين است و به دنبال شرايطی است كه مؤلآههای توسعه را از جوامع صنعتی و پيشرو اخذ نمهوده و
به كشورهای در حال توسعه تزريق نمايد.
رويكرد معيشت پايدار نيز ،از بسهتر و نظريههی توسهعهی روسهتايی نهوين برخاسهته اسهت و بهه عنهوان يكهی از
رويكردهای نظريه توسعهی پايدار از دههی  0551مطرح و در دههی  0111مورد توجه جدی قرار گرفته است .نظريه-
ی توسعهی روستايی ،از اواسط قرن بيستم مبتنی بر سه تآكر پايههای؛ يعنهی مهدل جمعيهت و تكنولهوژی ،توسهعهی
كشاورزی و نظريههای اقتصاد سياسی بوده است (اليس )0111 ،0و بهه رويكردههای جديهدی ماننهد معيشهت پايهدار،
1- Ellis
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حكمرانی خوب ،كاهش فقر و غيره متمركز شهده اسهت .در ايهن ميهان ،رويكهرد معيشهت پايهدار بهه عنهوان يكهی از
رويكردهای جديد توسعهی پايدار روستايی ،شيوهای برای انديشيدن و تالش برای دستيابی به توسعه است كه در اواخر
دههی  0551با هدف پيشرفت و در جهت فقرزدايی از اجتماعات روسهتايی بهه وجهود آمهد .الهيس در تعريهف خهود از
معيشت پايدار معتقد است كه معيشت با تأكيد بيشتر بر دسترسی به دارايهی و فعاليهتههايی كهه تحهت تهأثير روابهط
اجتماعی (جنسيت ،سواد ،طبقه ،نژاد و قوميت و اعتقادات) و نهادها قرار دارند ،شهك مهیگيهرد و هرگونهه اشهاره بهه
پايداری يا توانايیها را مسترنی میكند (اليس و بيگز .)0110 ،0با وجود تعاريف مختلف ارايهه شهده از معيشهت پايهدار،
يكی از پراستنادترين تعاريف معيشت پايدار ،متعلق به چمبرز و كانوی 0است كه بيان می كنند"معيشهت از قابليهتهها،
دارايیها (انبارها ،منابع و حق دسترسی به منابع) و فعاليتهای الزم برای گذران معاش تشكي شده است ،به عبهارت
ديگر ،معيشت هنگامی پايدار است كه بتواند با فشارها و تنگناها سازگار شده و بهبود يافته ،قابليتها ،دارايیها و منابع
طبيعی خود را تقويت يا حآظ كند و فرصتهای معيشت پايدار را برای نس آينده نيز فراهم آورده و همچنهين ،منهافع
خالصی را برای معيشت ديگران در سطوح ملی يا محلی و در كوتاه مدت يا بلند مدت ايجهاد كنهد (چمبهرز و كهانوی،
.)0550
نظريه قطه رشد كه ابتدا توسط فرانسواپرو 3مطرح شد ،عمدتا با صنعت سروكار دارد .وی معتقد بود كهه جهوهر و
اص توسعه صنعتی به يكباره و در همه جا ظاهر نخواهد شد ،بلكه ابتدا در كانونهايی با شهدتههايی مختلهف ظهاهر
شده و از طريق مسيرهايی در نقاب معيّنی آغاز و گسترش میيابد .وی اين كانون را قطه رشد خوانهد .قطهه رشهد را
میتوان به عنوان مجموعهای از صنايع تعريف كهرد كهه در يهك ناحيهة شههری واقهع شهده و باعهث توسهعه بيشهتر
فعاليتهای اقتصادی در ناحيه حوزه نآوذ خود میشود .نظريه قطه رشد همانند نظريه مكان مركزی ههم بهرای درک
ساختار يك منطقه و هم به عنوان چارچوبی برای پيشبينی تغييرات اين ساختار و همچنين به عنوان يهك اسهتراتژی
برای توسعه منطقهای بكار رفته است (اجاللی . )0373 ،قطه رشد در نهايت" اثرپخش" به وجود میآورد ،يعنی آثهار
مربت توسعه را در نواحی پيرامون انتشار میدهد (زياری و همكاران.)0350 ،
عالوه بر اين در خصوص عدم تعادل فضايی بايستی اشاره نمود كه مآهههوم عدالههت مناقشههه برانگيههز بهههوده
و تعريههف آن وابسههته بههه زمان ،مهههكان و سهههاختارهای سياسهههی و اجتماعهههی جامعهههه اسهههت (آشهوری و
ديگران .)0353 ،در دهههه  ،0571مآهههوم عدالههت در توزيههع منابههع و خدمههات ،اولهين بهههار توسهههط ديويهههد
هههاروی 1مطههرح (طبيبيان و همكاران )0355 ،و در دهههههههای بعهههد توسهههط محققانهههی از جملهههه رالهههز،0
فانشههتاين ،1سههاندركاک ،7يونههد ،5سههوجا ،0لوسههی ،0تالههن 3و غيههره مههورد توجهههه قهههرار گرفهههت (داداش
1- Ellis and Biggs
2- Chambers and Conway
3- Francois Peru
4- David Harvey
5- Rawls
6- Fanshtayn
7- Sandrkak
8- Yong
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پور و ديگران .)0351 ،انديشههمندان پيههرو مكتههه ليبههرال در تعريههف آن بيشههتر بههر اسههتحقاد و شايسههتگی
و اصهه تآههاوت و آزادی فههردی و انديشههمندان پيههرو مكتههه سوسياليسههم بههر نيههاز و برابههری در توزيههع و
توليههد تأكيههد دارنههد.
سرآغاز عدالت اجتماعی ريشه در عدالت فضايی و محيطی دارد .عدالت محيطی در چارچوبهای علهوم اجتمهاعی
به صورت گستردهای بر شرايط فقرا تمركز كرده است .هدف آن تقاضای مداخالتی است كه موجد رفتار منصهآانه بهه
نآع فقرا باشد (ديكسون و راموسيندال .)0111 ،1در واقع عدالت محيطی يا فضايی بيانگر رفتار منصآانه و دربرگيرندگی
همه مردم ،بدون توجه به قوميت ،رند ،منشأ مليت يا درآمد ،در توسعه ،اجهرا و بهه كهارگيری قواعهد محيطهی اسهت
(باس .)0555 ،0عدالت فضايی طبق ايدهای كه از عدالت اجتماعی گرفته شده است به اين معناست كه بايد با ساكنين
در هر جايی كه زندگی میكنند ،بهطور برابر رفتار شوند (تسو و همكاران.)0110 ،1
براتعلی خاكپور و عليرضا باوانپوری ( ،)0355در مقاله پژوهشی باعنوان "بررسهی و تحليه نهابرابری در سهطوح
توسعهيافتگی مناطق شهر مشهد" ضمن به تصوير كشيدن ميزان و چگونگی توزيع فضائی شهاخصههای بهداشهتی-
درمهانی ،مهذهبی ،اجتماعی -فرهنگی ،ورزشی -تآريحی ،اداری -خدماتی ،علمهی -پژوهشهی در شههر مشههد ،بههه
تحليه سهطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشريح تأثير توزيع عادالنه امكانههات و پايههداری شهههری پرداختههه
است .بدين منظور ،نماگرهای فود را بها اسهتآاده از مدل موريس و نرم افهزار  ArcGisبهه تآكيهك منههاطق مههورد
سهنجش قهرار داده است .نتهايج مطالعهات نشهان میدهد  00درصد منهاطق شههری مشههد (شهام منهاطق  5 ،0و
ثامن) خيلی برخوردار 00 ،درصد مناطق (شام مناطق  5 ،7و  )00برخوردار 5/3 ،درصد (فقط منطقهه  )1متوسهط00 ،
درصد مناطق (شام مناطق  3 ،0و  )01محروم و باالخره  01/7درصد مناطق (شام منهاطق  0و  )1خيلهی محهروم
بودهاند .همچنين محاسبات ضهريه همبستگی بين تعداد جمعيت و درجه توسعهيافتگی مناطق ،رابطهای منآی حهدود
 -1 /101را نشان میدهد .علی سردار شهركی و ديگران ( ،)0350در مقاله پژوهشی با عنوان "تعيين سطوح توسهعه-
يافتگی كشاورزی و اقتصادی دربخش روستايی ايران" ،استانهای كشور را ،از نظر سطح توسعهيهافتگی اقتصهادی در
بخش شهری و كشاورزی در بخش روستايی رتبهبندی كرده است .بدين منظور از  15شاخص اقتصادی و  11شاخص
كشاورزی در بخش روستايی و دو روش تحلي عاملی و تاكسونومی عددی استآاده شده است .طبق نتهايج بهه دسهت
آمده ،استانهای اصآهان ،تهران ،مازندران ،فارس ،گلستان ،يزد و قم در دستهی اسهتانههای توسهعه يافتهه از لحهای
كشاورزی در بخش روستايی قرار دارند كه از آن ميان ،تنها سهه اسهتان تههران ،فهارس و يهزد دارای توسهعهيهافتگی
اقتصادیاند و اصآهان جزو استانهای نسبتا توسعهيافته ،گلستان جزو استانهای كمتر توسعهيافتهه و همچنهين قهم و

1- Soja
2- Lucy
3- Talon
4- Dixon J. and Ramutsindela
5- Bass
6- Tsou et al
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مازندران جزو استانهای توسعه نيافته از نظر اقتصادی به شمار میروند .آمبو ونوا نوسانتارا ( ،)0101به تجزيه و تحلي
اسكالوگرام از عملكرد ،اهميت و فرآيند سلسله مراتبی استراتژی بزرگ توسعه كشهاورزی– صهنعت در جنهوب شهرقی
سوالوسی با سه روش تجزيه و تحلي  :اسكالوگرام ،تجزيه و تحلي اهميت عملكرد و تجزيه و تحلي فرآينهد تحليه
سلسله مراتبی ( )AHPپرداخته است .نتايج تحقيق شام  1عنوان زير مهیباشهد -0 :رتبههبنهدی توانهايی پشهتيبانی
منطقهای -0 .با آگاهی از نرخ بهره بالقوه میتوان به شناسايی شكاف بين ويژگیهای عملكهرد خهدمات عمهومی كهه
توسط دولت از طريق سازمانهای مربوطه برای كمك به توسعه پتانسي كشاورزی -صهنعت پرداخهت -3 .آگهاهی از
نيازهای كشاورزی -صنعت در جنوب شرقی سوالوسی -1 .در نهايت نتايج پژوهش منجر به تدوين اسهتراتژی بهزرگ
توسعه كشاورزی -صنعت شده است .حاتم و كآاشی ( ،)0100به طبقهبندی شاخصهای ساختاری سهالمت در اسهتان
فارس با استآاده از روش تجزيه و تحلي اسكالوگرام در سهال  0100پرداختنهد .شهاخصهها در سهه دسهته :بهداشهت
ساختاری ،منابع انسانی ،و بهداشت روستايی طبقهبندی شدند .دادهها از اطالعهات سهالنامه آمهاری بدسهت آمهد و بها
استآاده از روش اسكالوگرام تجزيه و تحلي شد و سپس نقشه توزيع استان فارس بها اسهتآاده از نهرمافهزار ArcGIS
كشيده شده است .نتايج نشان داد يك ساختار سالمت قاب توجه بر روی نقشه شاخص در سراسر استان وجهود دارد و
شهرستان مهر با  50و زرين دشت با  31به ترتيه باالترين و كمترين امتيهاز را دارا مهیباشهند .در خصهوص توسهعه-
يافتگی و تكنيكهای سطحبندی در سطح ملی و منطقهای ،مطالعات گستردهای انجام شده است .در مطالعه تقهوايی و
نيلی پور كه در سال  0350به منظور بررسی شاخصههای توسهعه در منهاطق روسهتايی كشهور بها اسهتآاده از الگهوی
اسكالوگرام انجام شد ،شكاف زيادی در بهرهمندی مناطق روستايی از اين شاخصها گهزارش شهده اسهت .موسهوی و
همكاران در سال  0350در مقالهای با عنوان سطحبندی شهرستانهای استان كرمانشاه در بهرهمندی از شاخصههای
ساختاری سالمت با استآاده از الگوی اسكالوگرام به بررسی وضعيت شاخصهای ساختاری سالمت در شهرستانههای
استان كرمانشاه در سه گروه شاخصهای نهادی ،نيروی انسانی و بهداشت روستايی پرداخته است .نتايج حهاكی از آن
است كه شكاف زيادی از نظر بهرهمندی از شاخصهای ساختاری بهداشت و درمهان در بهين شهرسهتانههای اسهتان
كرمانشاه وجود دارد.
پژوهش حاضر در صدد است تا با ديدگاهی تركيبی و متأثر از ديدگاه قطه رشد و عدالت فضايی به بررسهی عهدم
تعادل فضايی در دهستانهای استان قزوين از نظر توزيع خدمات اقتصادی و اجتماعی بپردازد .در اين راستا با اسهتآاده
از روش اسكالوگرام شاخصهای گوناگون بخشهای آموزش ،بازرگانی ،فرهنگی -ورزشی ،سياسی -اداری ،زيربنهايی،
بهداشت و درمان ،حم و نق و ارتباطات در سطح دهستانهای استان را مورد تحلي قرار داده تها در نهايهت ميهزان
برخورداری و محروميت روستاها از امكانات را تعيين نمود.
مواد و روشها
بر اساس آخرين وضعيت تقسيمات كشوری در پايان سال  0353استان قزوين با مساحتی بال بر  00101كيلهومتر
مربع  1/5درصد از مساحت كشور و  0/0درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اسهت و دارای  1شهرسهتان
(قزوين ،تاكستان ،بوئين زهرا ،آبيك ،البرز و آوج) 00 ،شهر (قزوين ،اقباليه ،محمديه ،الوند ،محمودآباد نمونه ،تاكستان،
اسآرورين ،ضياء آباد ،خرمدشت ،آوج ،شال ،دانسآهان ،بهوئين زههرا ،رازميهان ،معلهمكاليهه ،آبگهرم ،آبيهك ،كهوهين،
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بيدستان ،ارداد ،خاكعلی ،نرجه ،سگزآباد ،سيردان و شريآيه) 05 ،بخش 11 ،دهسهتان و  0001آبهادی مهیباشهد .ايهن
استان با دارا بودن  510نقطه روستايی دارای سكنه با مشكالتی از قبي پراكنهدگی ايهن نقهاب و جمعيهت زيهاد آنهها
روبروست كه توسعه و پيشرفت روستايی و به تبع آن منطقه و كشور را با مشك مواجه میكند .عالوه بر ايهن قطبهی
شدن جمعيت در مركز استان و تمركز انواع فعاليتهای اقتصادی ،خدماتی در شهرها باعث برهم خوردن سلسله مراته
خدمات رسانی سكونتگاهها گرديده است ،بدين ترتيه جهت سازماندهی و برون رفت از اين مشكالت نياز است كه
روستاها را يه لحای برخورداری از امكانات و خدمات سطحبندی تموده تها روسهتاهای برخهودار و محهروم شناسهايی و
مراكز دارای قابليت به عنوان مراكز خدماترسانی تعيين گرديده و برنامهريهزیههای الزم جههت توسهعه ايهن مراكهز
صورت گيرد .روش تحقيق بهكار گرفته شده در اين پهژوهش بهه لحهای روش ،توصهيآی -تحليلهی و بهه لحهای نهوع
كاربردی میباشد .جامعه آماری نيز شام  11دهستان استان قزوين میباشد .در اين پژوهش از اطالعهات مربهوب بهه
بخش خدمات كه شام آموزش ،بهداشت و درمان و شبكه مهالی و حمه و نقه و ارتباطهات مهیباشهد و همچنهين
شاخص های بخش زير بنايی شام برد ،آب و فاضالب و گاز استآاده شده است تا ميزان توسعه يافتگی و محروميهت
دهستانهای استان با توجه به توزيع خدمات و زير بناها در سطح استان مورد بررسی قرار گيهرد .دادهههای مهورد نيهاز
تحقيق از آخرين اطالعات موجود يعنی سرشماری عمومی نآوس و مسكن سال  0351به دسهت آمهده اسهت .سهپس
اطالعات شاخصهای بخشهای اقتصادی -اجتماعی برای تعيين ميزان برخورداری دهستانها از امكانات و خدمات با
استآاده از مدل اسكالوگرام و نرمافزار سيستم اطالعات جغرافيايی مورد تحلي واقع گرديده است .در ايهن مقالهه ابتهدا
وضع موجود امكانات و خدمات با توجه به شاخصهای اجتماعی و اقتصادی مشخص شده ،سپس بها اسهتآاده از روش
اسكالوگرام رتبه و سطح توسعهيافتگی هريك از دهستانها مشخص و در نهايت به منظور برنامههريهزی و تخصهيص
منابع و توزيع امكانات در راستای كاستن از شدت ناهمگونی دهستانهای استان راهكارهايی پيشنهاد شده است.
روش اسکالوگرام

الگوهای زيادی برای انجام تجزيه تحلي مكانی و شناخت نابرابریهای منطقهای وجود دارد كه از آن جمله مهی-
توان به الگوی تحلي عاملی ،روش ساده جمعيت ،روش كاركردی ،الگوی مرلری مكانی ،تاكسونومی عهددی و الگهوی
اسكالوگرام اشاره كرد .الگوی اسكالوگرام كه يكی از روشهای مهم در برنامهريهزی بشهمار مهیرود ،در ابتهدا بوسهيله
جغرافيدانان تاريخی برای نشان دادن بنيانهای عملكردی سلسله مراته مناطق شهری مهورد اسهتآاده قهرار گرفهت (
مومنی .)0357 ،اين روش نواحی يك منطقه را بر اساس تعداد و نوع عملكردهای آنها رتبهبندی مینمايد و به ويهژه در
مواردی كه اطالعات كام در مورد خصوصيات عملكردی مناطق در اختيار نيست و يا محدوديت زمانی و مهالی بهرای
جمعآوری اطالعات وجود دارد ،مآيد است .امتياز اصلی اين روش سادگی در استآاده از آن و تجزيه و تحلي شهآاف و
عينی اطالعات است ( نامدار اردكانی و هوشياری.)0350 ،
روش اسكالوگرام يك روش گرافيكی است كه بطور موفقيتآميزی در برخی كشورها از جملهه تايلنهد ،سهريالنكا،
هندوستان ،اندونزی مورد استآاده قرار گرفته است اين روش به منظور تعيين سلسهله مراتهه سهكونتگاهی "سهنجش
سطح برخورداری نقاب شهری روستايی" مورد استآاده قرار میگيرد .اين روش به عنوان ماتريس قطری معروف اسهت
و برای رتبهبندی خدمات در برنامهريزی ناحيهای ،فضايی ،جغرافيايی مورد استآاده قرار میگيرد (كالنتهری .)0355 ،از
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جمله محاسن روش اسكالوگرام را میتوان مواردی از جمله :سادگی و سهولت اسهتآاده ،امكهان اسهتآاده از واحهدهای
مختلف برای شاخصها ،امكان حذف شاخصهای غيرضروری در فرآيند عمليات ،امكان جا به جايی شاخصهها حهين
عمليات ذكر نمود .همچنين عالوه بر مباحث انسانی در مباحث طبيعی برنامهريزی ناحيهای نيز كاربرد دارد .از معايهه
اين روش میتوان يه دقت بسيار زياد در تعيين متغيرها ،اعمال سليقه در تنظيم نهايی جدول و رتبهبنهدی اشهاره نمهود
(بيروديان.)0370 ،
در روش اسكالوگرام الزم اسههت بههه انتخههاب يههك سههری متغير پرداخت كه نشان دهنده توسعه و پيهشرفت
در يههك ناحيههه هستند .به همههين منظههور دهستانهای استان قزوين بها  10شاخص كههه بخهشههای آموزشهی،
اقتصادی -بازرگانی ،فرهنگی -ورزشی ،بهداشتی -درمانی ،حم و نق و ارتباطات را در بر مههیگيرنههد بههه شههرح
جدول  0انتخاب شدهاند.
در اين روش ابتدا شاخصها از بخشهای مختلف بر حسه مناطق جمعبندی میشوند.
در مرحله دوم طبقات همگن بدست میآيد .جهت تعيين طبقات همگن از فرمول زير اسهتآاده شهد و سهه طبقهه
بدست آمد:
S= x+ 1.4

()0
 Xبرابر ميانگين دادهها است S .برابر انحراف معيار دادهها است.

پس از محاسبه طبقه بدست آمده خنری بوده و كمتر از آن را گروه منآی و بيشهتر از آن را گهروه مربهت گوينهد و
حدود طبقات مختلف مشخص میشود.
در مرحله سوم جايگاه شاخص بر اساس طبقه ،شهرستان و نوع متغير مشخص میگردد.
مرحله چهارم تنظيم متغيرها در جدول ماتريسی میباشد كه در اين مرحله هر قدر متغيرهها در قطهر جهدول قهرار
گيرند دقت رتبهبندی باالتر میباشد.
مرحله آخر نيز محاسبه ضريه اطمينان اسكالوگرام میباشد كه بيانگر ميزان اطمينان و مناسه بودن شهاخصهها
انتخاب شده میباشد (مومنی.)0357 ،
(ك

ستاره های(*) ماتريس/مجموع ستاره های(*) خارج از قطر ماتريس)KR= 1 -

بر اساس اين روش می توان موقعيت هر شاخص را در هر دهستان بدست آورد و در نهايت اولويت سرمايهگهذاری
را بر اساس دهستان و شاخص تعيين نمود.
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جدول  .شاخصهای مورد بررسی ميزان برخورداری دهستانهای استان از امكانات زير بنايی و خدمات
رديف
0
0
3
1
0
1
7
5
5
01
00
00
03
01
00
01
07
05
05
01
00
00
03
01
00
01
07
05
05
31
30
30
33
31
30
31
37
35
35
11
10

بخش

بخش آموزش

بخش بازرگانی

بخش فرهنگی -ورزشی
بخش سياسی و اداری

بخش زير بنايی

بخش بهداشت و درمان

بخش حم ونق و ارتباطات

طرح هادی

شاخص
تراكم در هر كيلو متر مربع
سهم روستاهای تحت پوشش مدارس مهد
سهم روستاهای تحت پوشش در مدارس ابتدايی
سهم روستاهای تحت پوشش مدارس راهنمايی دخترانه
سهم روستاهای تحت پوشش مدارس راهنمايی پسرانه
سهم روستاهای تحت پوشش مدارس راهنمايی مختلط
سهم روستاهای تحت پوشش مدارس دبيرستان دخترانه
سهم روستاهای تحت پوشش مدارس دبيرستان پسرانه
سهم روستاهای تحت پوشش هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه
سهم روستاهای تحت پوشش هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه
سهم روستاهای تحت پوشش دبيرستان كارو دانش پسرانه
سهم روستاهای تحت پوشش دبيرستان كارو دانش دخترانه
درصد جمعيت تحت پوشش مراكز خريد
درصد جمعيت تحت پوشش جهت خريد از شهر
درصد جمعيت دارای دسترسی به بانك
درصد جمعيت دارای دسترسی به تعميرگاه ماشين االت كشاورزی
درصد جمعيت دارای دسترسی به تعميرگاه ماشين االت غير كشاورزی
درصد جمعيت دارای دسترسی به جايگاه سوخت
درصد جمعيت تحت پوشش كتابخانه های موجود در دهستان
ميزان دسترسی جمعيت دهستان به فضاهای ورزشی
دسترسی به مراكز خدمات جهاد كشاورزی
درصد جمعيت تحت پوشش مروجين كشاورزی
دسترسی به شركت تعاونی روستايی
درصد جمعيت برخوردار از آب لوله كشی
درصد جمعيت برخوردار از گاز
درصد جمعيت برخوردار از برد
سهم جمعيت برخوردار از پزشك
سهم جمعيت برخوردار از مركز بهداشتی درمانی
سهم جمعيت برخوردار از بهيار و مامای روستايی
درصد جمعيت برخوردار از سامانه جمع اوری زباله
درصد جمعيت دارای دسترسی به ازمايشگاه و راديولوژی
درصد جمعيت دارای دسترسی به دامپزشكی
درصد جمعيت دارای دسترسی به دفتر پست
درصد جمعيت دارای دسترسی به اينترنت
درصد جمعيت دارای دسترسی به دفتر مخابرات
درصد جمعيت دارای دسترسی به دفتر فناوری ارتباطات و اطالعات
درصد جمعيت دارای دسترسی به روزنامه و مجله
درصد جمعيت دارای دسترسی به راه اسآالته
درصد جمعيت( آباديهای ) دارای عدم دسترسی به راه (دارای راه مالرو) (شاخص منآی)
درصد جمعيت دارای دسترسی به راه اهن
درصد روستاهای برخوردار از طرح هادی روستايی

ماخذ :شاخصهای بر گرفته از سرشماری عمومی نآوس و مسكن0351 ،
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نتايج و بحث

بر اساس آخرين وضعيت تقسيمات كشهوری در پايهان سهال  0353اسهتان قهزوين دارای  1شهرسهتان (قهزوين،
تاكستان ،بوئين زهرا ،آبيك ،البرز و آوج) 00 ،شههر ( قهزوين ،اقباليهه ،محمديهه ،الونهد ،محمودآبهاد نمونهه ،تاكسهتان،
اسآرورين ،ضياء آباد ،خرمدشت ،آوج ،شال ،دانسآهان ،بهوئين زههرا ،رازميهان ،معلهمكاليهه ،آبگهرم ،آبيهك ،كهوهين،
بيدستان ،ارداد ،خاكعلی ،نرجه ،سگزآباد ،سيردان و شريآيه) 05 ،بخش 11 ،دهستان و  0001آبادی میباشد كهه 510
آبادی آن دارای سكنه و  315آبادی خالی از سكنه است .دو شهرستان قزوين با  0155كيلومتر مربع و بوئين زههرا بها
 3113كيلومتر مربع به ترتيه وسيعترين شهرستانهای استان قزوين میباشند .در اين تحقيق از اطالعات مربوب بهه
بخش خدمات كه شام آموزش ،بهداشت و درمان و شبكه مهالی و حمه و نقه و ارتباطهات مهیباشهد و همچنهين
شاخص های بخش زيربنايی شام برد ،آب و فاضالب و گاز استآاده شده است تا ميزان توسعهيهافتگی و محروميهت
دهستانهای استان با توجه به توزيع خدمات و زير بناها در سطح استان مورد بررسی قرار گيرد.
مطابق مراح روش اسكالوگرام جهت تعيين طبقات همگن ،ابتدا طبقه خنری محاسهبه شهده تها بها توجهه بهه آن
طبقات منآی و مربت مشخص شود .در مرحله بعد جايگاه شاخص بر اسهاس طبقهه ،شهرسهتان و نهوع متغيهر تعيهين
گرديده است .با توجه به نتايج بدست آمده از اين روش امتياز هر دهستان اعمال گرديده است (جدول  .)0به طور كلی
رتبهبندی دهستانهای استان ،در  7طبقه امتيازی شام  1 :تا  5امتياز 01 ،تها  05امتيهاز 01 ،تها  05امتيهاز31 ،تها 35
امتياز 11 ،تا  15امتياز 01 ،تا  05امتياز 11 ،تا  15امتياز قرار دارند .رتبههای  0تا  1استان در طبقه امتيازی بين  11تها
 15قرار دارند كه شام دهستانهای پيريوسآيان ،حصار وليعصر ،قاقازان شرقی ،زياران و رامند جنوبی میباشد.
دهستان پيريوسآيان در شهرستان البرز با مجموع  15امتياز در بين تمامی دهستانهای استان قزوين ،رتبه نخست
را داراست .رتبه دوم استانی متعلق به دهستان حصار وليعصر با مجموع  13امتياز میباشد .دو دهستان قاقازان شرقی و
زياران با امتياز  10در رتبه سوم قرار دارند .دهستان رامند جنوبی با مجموع  11امتياز  ،رتبه چهارم را به خود اختصاص
داده است .دهستانهای قلعه هاشم ،زهرای پايين ،زهرای باال ،نصرت آبهاد ،اک ،خهرم آبهاد و اقبهال شهرقی در طبقهه
امتيازی بين  01تا  05امتياز قرار دارند كه به ترتيه رتبههای  0تا  5استان را به خود اختصاص دادهاند .رتبههای  01تا
 01استان در طبقه امتيازی بين  11تا  15امتياز قرار گرفتهاند ،كه شام دهستانهای دودانگه عليا رتبه دهم ،كوهپايه
غربی رتبه يازدهم ،دشتابی شرقی و اقبال غربی رتبه دوازدهم ،زين آباد رتبه سيزدهم ،و دهستانههای رامنهد شهمالی،
قاقازان غربی ،شهيد آباد با رتبه چهاردهم میباشد .دهستانهايی كه رتبههای  00تا  05را به خود اختصاص دادهاند در
طبقه امتيازی بين 31تا  35امتياز قرار گرفتهاند و شام دهستان ههای دشهتابی غربهی ،كوهپايهه شهرقی ،سهگز آبهاد،
افشاريه ،خرقان شرقی ،حصار خروان ،بشاريات شرقی ،بشاريات غربی میباشد .دهستانهای دودانگه سهآلی و شهريف
آباد با رتبه  ،05دهستانهای رودبار محمدزمانی ،نيارک و ايالت قاقازان شرقی با رتبه  01و دهستان خندان با رتبه 00
در طبقه امتيازی بين 01تا  05امتياز قرار دارند .طبقه امتيازی بين 01تا 05رتبههای  00تا  05را به خود اختصاص داده
است كه شام دهستانهای ايالت قاقازان غربی ،ابراهيم آباد ،معلم كاليه ،نرجه ،آبگهرم ،رودبهار شهرسهتان ،خرقهان
غربی و چوقور میشود .دهستانهای دستجرد ،الموت باال ،كوهگير و الموت پايين به ترتيه رتبههای  05تا  30استان
را به خود اختصاص دادهاند كه امتيازهای بين  1تا  5را شام میشود.
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جدول  .امتياز بدست آمده دهستانهای هر شهرستان و رتبه آنها
شهرستان

تاكستان

بوئين زهرا

قزوين

آبيك

اوج

البرز

نام دهستان

جمع امتياز دهستان

رتبه دهستان در شهرستان

0
33
افشاريه
0
00
اک
0
00
خرم آباد
1
05
دودانگه سآلی
3
15
دودانگه عليا
1
11
رامند شمالی
0
10
قاقازان شرقی
1
11
قاقازان غربی
7
01
نرجه
5
05
ابراهيم آباد
0
10
دشتابی شرقی
7
35
دشتابی غربی
0
11
رامند جنوبی
1
01
زاهرای باال
3
01
زهرای پايين
1
10
زين آباد
5
31
سگز آباد
0
05
قلعه هاشم
7
00
رودبار شهرستان
3
05
رودبار محمد زمانی
00
7
كوهگير
1
00
معلم كاليه
3
05
نيارک
0
00
اقبال شرقی
0
10
اقبال غربی
01
5
الموت باال
00
1
الموت پايين
3
05
ايالت قاقازان شرقی
0
05
ايالت قاقازان غربی
5
01
چوقور
1
00
خندان
5
5
دستجرد
0
10
زياران
3
35
كوهپايه شرقی
0
10
كوهپايه غربی
1
30
بشاريات شرقی
1
30
بشاريات غربی
0
11
شهيد آباد
0
13
حصار وليعصر
3
33
خرقان شرقی
0
00
خرقان غربی
1
01
آبگرم
1
05
شريف آباد
0
00
نصرت آباد
3
33
حصارخروان
0
15
پيريوسآيان
ماخذ :نگارندگان بر اساس بافتههای پژوهش0350 ،

رتبه استانی

01
5
5
05
01
01
3
01
00
03
00
00
1
7
1
03
01
0
07
01
30
01
01
5
00
31
30
01
00
05
00
05
3
00
00
05
05
01
13
07
07
01
05
5
07
0

دهستانهايی كه رتبههای  00تا  05را به خود اختصاص دادهاند در طبقه امتيازی بين 31تا  35امتياز قرار گرفتهه-
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اند و شام دهستانهای دشتابی غربی ،كوهپايه شرقی ،سگز آباد ،افشاريه ،خرقان شهرقی ،حصهار خهروان ،بشهاريات
شرقی ،بشاريات غربی میباشد .دهستانهای دودانگه سآلی و شريف آباد با رتبه  ،05دهستانهای رودبار محمدزمانی،
نيارک و ايالت قاقازان شرقی با رتبه  01و دهستان خندان با رتبه  00در طبقه امتيازی بين 01تا  05امتياز قرار دارنهد.
طبقه امتيازی بين 01تا 05رتبههای  00تا  05را به خود اختصاص داده است كه شام دهسهتانههای ايهالت قاقهازان
غربی ،ابراهيم آباد ،معلم كاليه ،نرجه ،آبگرم ،رودبار شهرستان ،خرقان غربی و چوقور میشود .دهستانهای دسهتجرد،
الموت باال ،كوهگير و الموت پايين به ترتيه رتبههای  05تا  30استان را به خود اختصاص دادهاند كه امتيازهای بهين
 1تا  5را شام میشود.
بر اساس نتايج بدست آمده از روش اسكالوگرام میتوان دهستانها را بر اساس ميزان برخورداری و محروميت در
 1دسته برخوردار ،نيمه برخوردار به سمت باال و نيمه برخوردار به سمت پايين و محروم به شرح زير تقسيمبندی نمود:
دهستانهای پيريوسآيان ،حصار وليعصر ،قاقازان شرقی ،زياران ،رامند جنوبی ،قلعه هاشم ،زههرای پهايين ،زههرای
باال ،نصرت آباد ،اک ،خرم آباد ،اقبال شرقی كه در طبقه امتيازی بين  01تا 71امتياز و رتبه استانی 0تا  5قهرار دارنهد،
دهستانهای برخوردار میباشند.
دهستان های دودانگه عليا ،كوهپايه غربی ،دشتابی شرقی ،اقبال غربی ،زين آبهاد ،رامنهد شهمالی ،قاقهازان غربهی،
شهيدآباد ،دشتابی غربی ،كوهپايه شرقی ،سگزآباد با امتياز بين  31تا  15كه رتبههای  01تا  01را بهه خهود اختصهاص
دادهاند ،نيمه برخوردار میباشند.
دهستان های افشاريه ،خرقان شرقی ،حصار خروان ،بشاريات شرقی ،بشاريات غربی ،دودانگه سآلی ،شهريف آبهاد،
رودبار محمد زمانی ،نيارک ،ايالت قاقازان شرقی ،خندان ،ايهالت قاقهازان غربهی ،ابهراهيم آبهاد دهسهتانههای كمتهر
برخوردار میباشند كه بين امتياز  05تا  33قرار دارند و رتبههای 07تا  03را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)3
دهستانهای معلم كاليه ،نرجه ،آبگرم ،رودبارشهرستان ،خرقان غربی ،چوقور ،دسهتجرد ،المهوت بهاال ،كهوهگير و
الموت پايين دهستانهای محروم میباشند كه دارای امتيازهای بين  00-1بهوده و رتبههههای  01تها  30را بهه خهود
اختصاص دادهاند.
همانطور كه در جدول  3مشخص است ،بيشترين تعداد رتبههای زير  01استان يعنی رتبههای ( 1دهسهتان رامنهد
جنوبی)( 0 ،دهستان قلعه هاشم)( 1 ،دهستان زهرای پايين)( 7 ،دهستان زهرای باال) استان در شهرستان بهويين زههرا
قرار دارند .پراكندگی رتبههای زير  01در مابقی شهرستانها به صورت تك دهستانی است .به عبارتی در هر شهرستان
فقط يك دهستان وجود دارد كه رتبه استانی زير  01را به خود اختصاص داده است .برای مرال دهستان پيريوسآيان در
شهرستان البرز رتبه نخست هم در استان و هم در شهرستان را به خود اختصاص داده است .دهستان حصهار وليعصهر
شهرستان آوج رتبه دوم استان و رتبه نخست شهرستانی ،دهستان زياران شهرستان آبيك رتبهه سهوم اسهتانی و رتبهه
نخست شهرستانی ،دهستان اقبال شرقی رتبهه نههم اسهتان و نخسهت شهرسهتان قهزوين ،دهسهتان قاقهازان شهرقی
شهرستان تاكستان رتبه سوم استانی و نخست شهرستانی را شام میشوند.
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همانطور كه در نقشه  0مشخص است ،نتايج رتبهبندی دهستانها از نظر برخورداری از امكانات و خدمات با توجه
به روش اسكالوگرام حاكی از چهار سطح برخوردار ،نسبتا برخوردار ،كمتر برخوردار و محروم میباشد كه به ترتيهه بها
رندهای سبز ،نارنجی ،زرد و سرخابی مشخص شده است .الگوی پراكندگی دهستانها از نظر ميزان برخورداری بدين
صورت است كه دهستانهای محروم بيشتر در منطقه الموت و اوج و به عبارت ديگر در نقاب مرزی و كوهستانی قهرار
دارند تنها دهستان نرجه از نظر محروميت در نقاب مرزی قرار ندارد .دهستانههای برخهودار در سهاير شهرسهتانههای
استان پراكندهاند و دهستانهايی هستند كه از نظر مسافت تقريبا به مركز استان نزديك هستند ،بجز دهسهتان حصهار
وليعصر كه در فاصلهی بيشتری از مركز استان قرار گرفته است.
گسيختگی كالبدی در سطح منطقه از يك طرف ناشی از توزيع نامساوی مواهه طبيعی و از طرف ديگر سياست-
گذاریها و استراتژی توسعه از باال يا سياست رشد قطبی میباشد كه باعث توزيع فضايی ناهمگون جمعيت و فعاليهت
گرديده است كه نتيجه آن ايجاد فضاهای پرتراكم و فضاهای دارای پراكندگی بيشتر و تراكم كمتهر در كنهار همهديگر
شده است.
مطابق با يافتهها بيشتر دهستانهای نزديك به مركز استان و تا حدودی نيز دهستانهايی كه در مركز شهرستان-
ها واقع شدهاند ،به سطوحی از تمركز رسيده و برخوردار هسهتند .اصهلیتهرين عامه وجهود دهسهتانههای محهروم و
برخوردار در استان شرايط طبيعی و راههای ارتباطی میباشد بهصورتیكه دهستانهای توسعهيافته در محهدوده دشهت
قزوين و در مسير محورهای توسعه استان قرار دارند .ديگر دهستانها از روند توسعه باز ماندهاند و به نوعی لزوم تهيهه
برنامههای اساسی در مقياس فضايی و منطقهای را تأكيد میكنند .به عبارت ديگر از يهك طهرف دشهت بهودن مركهز
استان سبه جذب جمعيت و تمركز انواع خدمات و امكانات گرديده است و از طرف ديگر بهه دليه كوهسهتانی بهودن
مناطق شمالی و جنوبی استان و صعه العبور بودن آنها در نواحی شمالی شهرستان قزوين و جنهوب شهرسهتان بهويين
زهرا و شهرستان آوج ،امكان ايجاد زيرساخت و خدماترسانی به اين مناطق را از بين میبرد كه بهالتبع سهبه تمركهز
كمتر جمعيت و عدم برخورداری از امكانات و خدمات میگردد.
محور اصلی ترانزيتی تهران -آذربايجان كه از سمت شرد (شهرستان آبيك) وارد اسهتان شهده و پهس از گهذر از
مراكز متعدد سكونتگاهی استان و از جمله مركز استان ،از غرب استان (شهرستان تاكستان) از آن خارج میشود ،عام
اصلی و تعيين كننده ساختار فضايی استان است .اين محور جادهای شام آزاد راه و راه اصلی تههران -تبريهز كهه بهه
موازات يكديگر و با فاصله اندكی نقاب سكونتگاهی و مراكز فعاليتهای استان را به يكديگر پيوند میدهد ،شك گيری
و توسعه بخش عمدهای از فعاليتهای صنعتی و خدماتی و همچنين مراكز اصلی جمعيتی استان در حواشی اين محور
كامال مشهود است كه دشت قزوين نيز در اين ناحيه واقع شده است .در اين ميان محور آبيك -قزوين -تاكستان كهه
شام شبكه آزاد راهی ،راه اصلی و راه آهن به موازات يكديگر بهوده و از برخهی ديگهر از شهبكهههای زيربنهايی نيهز
برخوردار است ،به صورت يك كريدور توسعه عم كرده و نقش ستون فقرات اين اسهتخوانبنهدی را ايآها مهینمايهد.
محور تاكستان -آوج كه ارتباب استان را با استانهای غربی كشور برقرا مینمايد به همراه محهور قهزوين -رشهت بهه
عنوان محورهای سطح دوم استان عم مینمايند .محورهای ساوه -بويين زهرا -قزوين محورهای سطح سوم اسهتان
به حساب آمده و در مجموع ساير اركان اصلی استخوانبندی سازمان فضايی را تشكي میدهند.
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جدول  .3امتياز بدست امده هر دهستان در شهرستان مربوطه و امتياز شهرستانها و متوسط امتياز دهستان
جمع امتياز دهستان

رتبه استانی

نام دهستان
پيريوسآيان

96

1

حصار وليعصر

96

2

قاقازان شرقی

92

6

زياران

92

6

رامند جنوبی

96

4

96

9

99

9

زاهرای باال

94

7

نصرت آباد

92

8

اک

91

6

خرم آباد

91

6

اقبال شرقی

91

6

دودانگه عليا

48

16

كوهپايه غربی

49

11

دشتابی شرقی

42

12

اقبال غربی

42

12

زين آباد

41

16

46

14

قاقازان غربی

46

14

شهيد آباد

46

14

دشتابی غربی

66

19

كوهپايه شرقی

66

19

سگز آباد

69

19

افشاريه

66

17

خرقان شرقی

66

17

حصارخروان

66

17

بشاريات شرقی

62

18

بشاريات غربی

62

18

دودانگه سآلی

26

16

26

16

رودبار محمد زمانی

28

26

نيارک

28

26

ايالت قاقازان شرقی

28

26

خندان

29

21

ايالت قاقازان غربی

16

22

ابراهيم آباد

18

26

قلعه هاشم
زهرای پايين

رامند شمالی

شريف آباد

ميزان برخورداری

برخوردار

نسبتا برخوردار

كمتر برخوردار

تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدمات اقتصادی ،اجتماعی

ادامه جدول  .3امتياز بدست امده هر دهستان در شهرستان مربوطه و امتياز شهرستانها و متوسط
امتياز دهستان
جمع امتياز دهستان
19

رتبه استانی
24

نام دهستان
معلم كاليه

ميزان برخورداری

14

29

آبگرم

14

29

رودبار شهرستان

12

27

12

27

16

28

دستجرد

6

26

الموت باال

8

66

كوهگير

7

61

الموت پايين

9

62

نرجه

خرقان غربی
چوقور

محروم

ماخذ :نگارندگان بر اساس بافتههای پژوهش0350 ،

شکل  .ميزان برخورداری دهستانهای استان با توجه به شاخصهای مورد بررسی
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نتيجهگيری و پيشنهادها
در اين مقاله ميزان توسعهيافتگی دهستانهای استان قزوين از نظهر  10شهاخص آموزشهی ،بازرگهانی ،فرهنگهی،
بهداشتی –درمانی ،زيربنايی و  ..مورد بررسی و تحلي قرار گرفت .با استآاده از روش اسكالوگرام  11دهستان استان با
توجه به امتياز بدست آمده رتبهبندی شدهاند ،كه در اين رتبهبندی دهستان پير يوسآيان در شهرستان البرز در رتبه اول
قرار داشته و دهستان الموت پايين در شهرستان قزوين در رتبه آخر جدول قرار گرفته است .سپس با توجهه بهه امتيهاز
اختصاص يافته به دهستانها ،آنها به  1دسته برخوردار ،نسبتا برخوردار ،نيمه برخوردار و محروم تقسيمبندی شهدهانهد.
دهستانهای محروم بيشتر در شهرستانهای قزوين و آوج قرار گرفته و دهستانههای برخهوردار در شهرسهتان بهوئين
زهرا قرار گرفتهاند.
با استآاده از امتياز بدست آمده دهستانهای هر شهرستان به رتبهبنهدی شهرسهتانههای اسهتان (در برخهورداری
دهستانهای شهرستان از شاخصهای مورد بررسی) پرداخته شده است .نتايج گويای آن اسهت كهه شهرسهتان البهرز
دارای باالترين امتياز بدست آمده از نظر توسعهيافتگی دهستانها میباشد و سپس شهرستان بوئين زهرا در رتبهه دوم
قرار گرفته است و در نهايت شهرستانهای قزوين و آوج در انتهای جدول قرار گرفتهاند.
موقعيت جغرافيايی استان و دارا بودن اختالف ارتآاع زياد و تنوع اقليميی طيهف متنهوع و وسهيعی از عرصههههای
مختلف طبيعی شده است ،بطوریكه بخش جنوبی آن چهرهی كامال دشتی داشته و بخش شمالی آن متشك از رشته
كوههای نسبتا مرتآع تا كم ارتآاع ،تپهها و تراسهای پست و بلند كه گاها عرصههای دشتی ميهان آنهها اسهت ،مهی
باشد .اين تآاوت طبيعی موجه پيدايش مراكز زيست و فعاليت با ويژگیهای متآاوت در سطح استان شده است .شهرها
و روستاهای نسبتا پر جمعيت در نواحی دشت مركزی و حواشی آن و شهرها و روستاهای پراكنده در نواحی كوهستانی
شمال و جنوب استان حاص اين تنوع طبيعی استان است.
به طور كلی میتوان گآت كه ترافيك بين مراكز زيست و فعاليت ،رابطه مسهتقيم بها ميهزان جمعيهت و پتانسهي
اقتصادی آنها داشته و با فاصله بين اين مراكز رابطه معكهوس دارد .از طرفهی پتانسهي اقتصهادی و موقعيهت طبيعهی
سكونتگاه ،تعيين كننده ظرفيت نگهداشت جمعيت در سكونتگاه میباشهد .توزيهع جغرافيهايی نقهاب سهكونتگاهی در
استان ،ترافيك رايج بين آنها ،وضع راههای موجود ،نقش خدمات رسانی مراكز جمعيتی استان ،ويژگیههای اقتصهادی،
اجتماعی ،نظامی و سياسی شهرستانها و ارتباطات آنها با يكديگر و اسهتانههای همجهوار و همچنهين شهريانههای
ارتباطی استان با استانهای همجوار ،در تعيين نوع راههای اصهلی و فرعهی و مشخصهات آنهها دخالهت دارد .موقعيهت
جغرافيايی استان و همجواری آن با استان تهران به عنوان مهمتهرين قطهه زيسهت و فعاليهت و مركهز فعاليهتههای
اقتصادی ،اجتماعی و سياسی است .همچنين قرارگيری استان بر روی يكی از اصلیترين و فعالترين شهبكه راهههای
ارتباطی و حم و نق كشور يعنی (حور ترانزيتی ايران اروپا ( نقش و موقعيت ممتازی را به آن بخشيده اسهت ،ضهمن
آنكه قزوين -به عنوان پيونددهنده اصلی بين تهران و  5استان شهمالی ،شهمالغربهی و غربهی كشهور شهام  :گهيالن،
آذربايجان شرقی ،آذربايجان غربی ،اردبي  ،همدان ،كردستان ،كرمانشاه ،ايالم و زنجان از يك سو و قرارگيری بهر سهر
راه مهمترين مرز زمينی كشاور با اتحاديه اروپا (مرز بازرگان) و مهمترين مرز دريايی و زمينی كشور با كشورهای حهوزه
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قآقاز يعنی بندر انزلی و مرز آستارا از سوی ديگر از ويژگیهای مهمی است كه در زمينه موقعيت جغرافيايی استان می-
توان به آن اشاره نمود.
در مجموع میتوان نتيجهگيری نمود كه شرايط طبيعی و راههای ارتباطی بهه عنهوان دو گهروه اصهلی عوامه در
شك گيری ساختار فضايی استان تأثيرگذار بودهاند .گروه اول با تقسيم پهنه استان به  3نهوع طبيعهت نسهبتا متآهاوت
دشتی ،كوهپايهای و كوهستانی و فراهم نمودن شرايط مساعدتر برای فعاليتهای اقتصادی در ناحيهه ميهانی (دشهتی)
استان ،موجه استقرار و توسعه فعاليتها و گسترش سكونتگاههای شهری و روستايی در اين ناحيه شدهانهد .از ديگهر
عوام تأثيرگذار طبيعی موقعيت جغرافيايی استان است كه موجه پديدآمدن ويژگی چهارراهی اين استان شده است .از
سوی ديگر شبكه راههای زمينی در طول تاريخ باتوجه به اين ويژگی استان رشد و توسعهيافته و در تكميه ويژگهی-
های طبيعی موجه تمركز و تراكم مراكز زيست و فعاليت در ناحيه دشت ميانی و بويژه در حاشيهها ،تقاطعهها و نقهاب
گرهگاهی آن شده است.
با توجه به نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر میتوان پيشنهادات زير را ارائه نمود:
توزيع اعتبارات استان می تواند بر اساس نتايج بدست آمده به نحوی صورت پذيرد كه امكان برخورداری دهستان-
های واقع شده در نواحی كوهستانی استان در شمال شهرستان قزوين ،آوج و همچنهين بخشههای جنهوبی شهرسهتان
بويين زهرا از زيرساختها و امكانات فراهم شود و بدين ترتيه توازن منطقهای شك گيرد.
با توجه به پراكندگی جمعيت با توزيع اعتبارات و فراهمسازی زيرساختها میتوان در راستای بهبود شاخصههای
اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی اقدام نمود .با توجه به اص نزديكی بيشهتر بهه نقهاب رشهد و توسهعه (مركهز اسهتان،
شهرستان و شهر) شاهد تمركز جمعيت در اين مراكز و با فاصله از اين نقاب شاهد پراكندگی جمعيت و عهدم تمركهز و
همچنين مهاجر فرستی اين نقاب به مراكز جمعيت بخصوص مهاجرت جوانان و در نتيجه بهم خوردن تعهادل سهنی و
جنسی جمعيت اين روستاها هستيم .اين امر بطور كام نشان دهنده عدم تعادل در توزيع جمعيت ،اعتبارات و درنهايت
امكانات و زيرساختها میباشد .با برنامهريزی فضايی و توزيع اعتبارات به صورت همگون میتوان در راستای توسهعه
يكپارچه و بهرهمندی يكسان از امكانات و خدمات گام برداشت تا بدين ترتيه از پديده مهاجرت نيز جلوگيری گردد.
در راستای توازن منطقهای ابتدا بايستی به بهبود شاخصههای آموزشهی ،سياسهی -اداری ،بازرگهانی ،بهداشهت و
درمان پرداخت كه طبق نتايج مدل اكرر دهستانها در بهرهمندی از اين شاخصها محرومترند .بنابراين توسعه و بهبود
اين شاخصها بايستی در اولويت قرار گيرد ،سپس ساير بخشها را مورد توجه قرار داد.
منابع
ابراهيم زاده ،ع ،.اسكندری ثانی ،م .و اسماعي نژاد ،م .0355 .كاربرد تحلي عاملی در تبيين الگوی فضهايی توسهعه و
توسعه نيافتگی شهری -منطقهای در ايران ،مجله جغرافيا و توسعه.7-05 :5 ،
اجاللی ،پ .0373 .تحلي منطقهای و سطحبندی سكونتگاهها .چاپ اول .انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،تهران.
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آشوری ،م ،.يزدی ،ع ،.بشيريه ،ح .و هاشمی ،م .0353 .حقود بشهر و مآاهيم مسهاوات  ،انصهاف و عدالت .انتشهارات
دانشكده حقود و علوم سياسی دانشگاه تهران .تهران 310 .ص.
اميدزاده ،ه .0350 .سنجش سطح توسعهيافتگی روستاهای دهستان رازان با استآاده از شاخص تركيبی توسعه انسهانی
( ،)HDIفصلنامه جغرافيا و برنامهريزی شهری چشمانداز زاگرس.57-011 :)01( 0 ،
امين بيدخت ،ع .ا .0350 .سنجش توسعهيافتگی شهرستانهای استان سمنان ،مجله آموزش رشد جغرافيا ،شهماره .71
.07-00
تقوايی ،م .و نيلی پور طباطبايی ،ش .0350 .بررسی شاخصهای توسعه در منهاطق روسهتايی اسهتانههای كشهور بها
استآاده از روش اسكالوگرام .نشريه اقتصاد كشاورزی و توسعه.015-010 :01 ،
خادم الحسينی ،ا ،.حاتمی ،ح .و حاتمی ،م .0355 .تحلي عدم تعادل فضايی توسعه در استان سيستان و بلوچستان (بها
استآاده از مدل اسكالوگرام) ،فصلنامه جغرافيايی چشمانداز زاگرس.007-011 :1 ،
خاكپور .ب .و باوان پوری ،ع .0355 .بررسی و تحلي نابرابری در سطوح توسعهيهافتگی منهاطق شههر مشههد .مجلهه
دانش و توسعه.050-010 :07 ،
خيرالدين ،ر .و نادری ،م .0351 .توفيق و ناكامی در ساماندهی مناطق كالنشهری؛ مقايسه تطبيقی محور شرد كالن-
شهر تهران با محور شرد كالنشهر پاريس .فصلنامه علمی -پژوهشی باغ نظر.00-05 :37 ،
داداشپور ،ه ،.عليزاده ،ب .و رستمی ،ف .0351 .تبيين چارچوب مآهومی عدالت فضهايی در برنامههريهزی شههری بها
محوريت مآهوم عدالت در مكته اسالم .فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان.71-01 :0 ،
رحيمی ،ح .0355 .مقدمهای بر جغرافيا و توسعه پايدار .چاپ دوم .نشر اقليدس .مشهد011 .ص.
زياری ،ک ا ،.سرخ كمال ،ک ،.زنجيرچی ،م .و كرمی ،م .0350 .نگرشهی تحليلهی بهر نظريهه قطهه رشهد در توسهعه
منطقهای مطالعه موردی :استان خراسان رضوی ،فصلنامه آمايش محيط.0-01 :07 ،
سردار شهركی ،ع ،.كريم ،م ح .و شيخ تبار ،م .0350 .تعيين سطوح توسهعهيهافتگی كشهاورزی و اقتصهادی در بخهش
روستايی ايران .فصلنامه روستا و توسعه.00-31 :)0(01 ،
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Abstract
The distribution of facilities in villages reflects the level of development of the
regions and the equilibrium in the spatial distribution of facilities can also express
the rural population's access to such facilities. Given that in the developing
countries, most of the population live in rural areas, recognizing the structural
characteristics of the level of development and awareness of the capacities and
environmental abilities of each region is important. In order to solve the problems
caused by regional imbalances, the first step is to recognize and classify regions in
terms of social, economic and service spheres in the regional development planning
process. The bottlenecks and limitations of the regions are recognized and can be
resolved. In this regard, the main objective of this research was to study the
development or deprivation of villages in the Qazvin province. To achieve this
goal, a descriptive-analytical method and a Scalogram model have been used. The
development of villages in the Qazvin province has been studied and analyzed
using 41 indicators including educational, commercial, cultural, health-therapeutic,
infrastructure and other sectors. The results indicate that among the 46 ranked
villages in the Qazvin province, Piriyosofian that is one of the villages of Alborz
city has ranked first at the top of the table and the village of Alamot down in
Qazvin city is in the last rank in the table. Then, according to the results obtained,
the villages are divided into four categories: privileged, relatively privileged, semiprivileged and deprived. The deprived villages are located in Qazvin and Avaj, and
the more developed villages are located in the city of Buin Zahra.
Keywords: Imbalance, Scalogram method, Servis distribution
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