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 چکيده

اند. لذا بايهد عملکهردی مناسهب و قرار داده تأثيردهنده پيرامون خود، توسعه اين فضاها را تحت های سرويسنقاط شهری بعنوان مکان

ای شههر نورآبهاد؛ بهه های پيرامون خود داشته باشند. بنابراين، در مقالۀ حاضر ضمن تعيهين عملکهرد پايههمؤثری در جهت توسعه سکونتگاه

و به لحها  ماهيهت روش توصهيفی آن بر توسعه اقتصادی نواحی پيرامونی پرداخته است. اين پژوهش از منظر هدف كاربردی،  تأثيرتحلي  

شود. بر اين اساس ابتدا به كمک روش ضريب مکانی اقتصاد پايه منطقه سنجيده شهد، سهپس بها اسهتفاده از تکنيهک تحليلی محسو  می

می اقتصاد پايه بر ميزان توسعۀ اقتصادی روستاهای پيراشهری مورد سنجش قهرار گرفهت. نهايتهاً بهه روش تاكسهونو تأثير Mabac تحليلی

بخش كشاورزی به عنوان بخش غالب اقتصاد ناحيهه  بندی گرديد. نتايج نشان دادسطح توسعۀ اقتصادی روستاها رتبه spssعددی با برنامه 

در  03/9و تغيير شغ  بها ضهريب وزنهی  93/9هايی چون؛ دستيابی به شغ  دوم با ضريب وزنی ارزيابی گرديد. در تحلي  ماباک نيز شاخص

-(، چشهمه01/1آباد)با وزن(، زالی0/1)با وزن آبادبندی انجام شده به روش تاكسونومی عددی، روستاهای خليفهاند. در رتبهرفتهاولويت قرار گ

های بعدی قرار دارند.  لذا با توجه به نتايج تحقيق قهرار گهرفتن در و مابقی روستاها در رده 9تا  0های (، به ترتيب در رتبه00/1خانی)با وزن

ای ايهن اصلی ترد بين شهر نورآباد با شهرها و روستاهای دور و نزديک باعث توسعۀ نسبی بعضی از مناطق شده، و عملکرد پايهه مسيرهای

شود كه به منظور توسعه متوازن ايهن نقهاط، شهر نقش  چندانی در توسعۀ اقتصادی روستاهای پيراشهری نداشته است. بنابراين پيشنهاد می

 ای شهر نورآباد، ديگر ابعاد كاركردی آن مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.رد پايهعملک تأثيرضمن اصلاح 
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 مقدمه

 اجتماعی سريع رشد با كه هستند فضايی شهری، پيرا نواحی

 فرآينهدهای و طبيعهی، كشهاورزی منهابع بين متقاب  وابستگی و

 و اقتصادی اجتماعی، فضايی عنوان به و باشندمی مراهه شهری

 و ههامحهدوديت آن، در كهه شهوند؛شهناخته مهی محيطیزيست

شيروان و همکهاران، كاظميان) شودمی مشاهده زيادی هایفرصت

 درون شهرها هستند كه شهر گرداگرد در در واقع نواحی .(0931

 دارنهد قهرار شههرها تهأثير يها تحهت و يابنهدیمه گسترش هاآن

 (.0931شيروان و همکاران، كاظميان )

 شههری متقابه  روابهط كهنش گسهتره يا پيراشهری عرصه

 نيروههای نخسهت، :اسهت عمهده دو نيهروی از متهأثر روستايی،

 روسهتاها شهر، طرف از كالبدی كه فضايی و اقتصادی اجتماعی،

خانوارهها،  در اقتصهاد بنيهادی تغييرات مث  دهد،می قرار هدف را

 شهری شدن با پيوند در اما دارد روستايی منشأ كه نيروهايی دوم،

 قبيه  مههاجرت، از هايیجريان مانند كندمی عم  شهرگرايی و

 (. 0931كرمی و همکاران، ) جمعيت انتقال و جايیجابه

عملکهرد اقتصهادی  كوچهک، شههرهای كاركردهای از یيک

 و نحهوه مصهرف سرمايه، جريان بازارها، انواع طريق از كه است

 مههم همچنين كاركردهای يابد.می عينيت درآمد جريان و خريد

 خهدمات و بهه خصهود خهدمات ارائهه كوچک، شهرهای ديگر

نظريان و بههارلويی، باشد)خود می نفوذ حوزه روستاهای به زيربنای

 در آن مركزيهت و جايگهاه بهه توجهه بها لذا اين شهرها  (.0930

-بر سهکونتگاه متنوعی اتتأثير همواره خود پوشش مناطق تحت

 فاصهله متناسهب بها اسهاس ايهن بهر دارنهد. خهود پيرامون های

 ههاشاخص در برخی گذاریتأثير اين ميزان شهر، با هاسکونتگاه

 ايهن اسهاس بر شهرها های پيرامونشود. سکونتگاهمی مترك نيز

شهوند. بعنهوان می متقب  شهرها از ات راتأثير مهمترين موضوع،

 بها را خهود نقهش بيشهترين خهدماتی، جايگهاه شهرهای با مثال

 .دهنهدمهی نشان خود پيرامون هایسکونتگاه بر ات خدماتیتأثير

محهيط  و رهاشهه آفرينهینقهش بهين قهوی رابطهه يک بنابراين

اكبهری و صهادقی، علهیصفریباشد ) داشته وجود تواندمی پيرامون

0931.) 

 اسهت، آن پويهايی انسانی هایسکونتگاه هایويژگی از يکی

 تغييهر تبادلهات، مهدد به روندهای زمانی طی فضا در پويايی اين

روميهانی و ) پهذيردمهی ههايی صهورتو انتقالنقه   و ههاشهک 

 كه قرار دارند هايیدگرگونی معرض در بنابراين (؛0931همکاران، 

 در ههااين دگرگونی گوناگون هایجلوه و دارد بيرونی منشأ اغلب

 ظهور متنوع هایزمينه و در مختلا صور به روستايی هایعرصه

 (.0931طالشی و همکاران، )كندمی پيدا

شههری  مراكهز بها آن مجاورت ويژهبه روستا مکانی موقعيت

 تهرينمهم از يکهی محلهی، و ایمنطقهه ملهی، سطوح در بزرگ

 محسو  روستاها عملکردی و ساختاری تغييرات سازعوام  زمينه

 بهه نسهبت بيشهتری سرعت با شهر پيرامون شود. روستاهایمی

 در اجتماعی و فرهنگی جمعيتی، اقتصادی، تحوّلات ساير روستاها

تبادلهات  و كهم فاصلۀ از ناشی امر اين كه شودمی ها مشاهدهآن

گسهترش  از متهأثّر ديگهر بخهش و فرهنگی، اقتصادی اجتماعی،

 وجود(. با اين 0931بابايی و همکاران، )است  بوده شهرها كالبدی

 گرفتهه، صهورت روسهتاها توانمندسازی ایبر بسياری هایتلاش

 روسهتايی نواحی اقتصادی عملکرد در بهبود هاسياست ليکن اين

 كه جابجايیطوریبه .(0114، 1اند )پورتربوده اثربی زيادی حد تا

 و فقهر گسهترش شههرها، به روستائيان گسترده هایمهاجرت و

 تايیروسه عمده جمعيت گرفتن قرار غذايی، امنيت عدم بيکاری،

 عمه  در كهه دههدمهی نشهان دست از اين مواردی و حاشيه در

 هایاشتغال گسترش پايدار درآمد، برافزايش توسعه حياتی اهداف

 منهاطق در رشهد از ناشهی منهافع تهرمتعهادل برقراری و توليدی
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 017      دلفان نورآباد شهر کزیمر بخش روستاهای پیراشهری اقتصادی توسعه در شهری نقاط ایپایه عملکرد ارزیابی صفایی و همکاران،

و  1معصهوماسهت )قديری مواجهه شهده شکسهت بها روسهتايی

 (.  0101همکاران، 

 منوط پايدار و جامع راهبردی نوانعبه روستايی نواحی توسعه

 اسهت. پايهداری سهاير ابعهاد كنهار در اقتصادی پايداری وجود به

 اقتصادی، سازوكارهای ثبات عدم اقتصادی، عدالتیبی حالبااين

 و شهغلی نارضهايتی بيکهاری، فقهر، رفاه اقتصادی، پايين سطوح

 ترديهد بها را روسهتايی نواحی اقتصادی پايداری همواره درآمدی،

 به را فضايی هاینابرابری از مختلفی سطوح و مواجه نموده است

 پيوندهای از طرفی تقويت (.0931بخشی و همکاران، ) دارد همراه

 بهه فقهر، كهاهش و توسهعه اقتصهادی باهدف شهری-روستايی

 و محلهی اكولهوژيکی و اقتصهادی-اجتمهاعی جغرافيايی، شرايط

 برای (. درنتيجه0931احمدی و همکاران، ) دارد ستگیب ایمنطقه

سهکونتگاه ههایويژگی شناخت جز ایچاره توسعه، و ريزیبرنامه

 بهرای ريهزیبرنامه و هاآن هایچالش و مسائ  و های روستايی

 .(0931حسينی و همکاران، )نيست  هاآن توسعه

 اشهتغال، از بيکهاری، نارضهايتی فقهر، از هايیجلوه ازآنجاكه

روسهتاهای بخهش  در اقتصهادی، رفهاه از پهايينی سطوح و درآمد

آن  شهود، پهژوهش حاضهر بهرمركزی شهرستان دلفان ديده می

است: به اين سؤال پاسخ دهد كه: نقش عملکرد شهر نورآبهادا در 

بخش به چه صهورت توسعۀ اقتصادی روستاهای پيراشهری اين 

ات عملکهرد نقهاط تهأثيرشهناخت  منظوربوده است؟ بنهابراين بهه

شهری در توسعۀ اقتصادی روستاهای پيراشهری ضهروری اسهت 

به مطالعاتی كهه پيرامهون ايهن موضهوع  بهر توسهعه اقتصهادی 

ضمن بررسی  شده، بپردازيم. تاروستاهای حوزه نفوذ خود پرداخته

 تهرينمهم دی روستائيان، بتوانمشکلات و موانع پيشرفت اقتصا

 مؤثر بر اين عوام  را احصاء نمود:  پارامترهای

مؤلفهه  ( دريافتنهد كهه سهه0931) معصهوم و همکهارانقديری

 كهارآفرينی اقتصهادی و فهردی هایويژگی زيرساختی، محيطی
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 د.هستن فضاهای پيراشهری توسعه برای ظرفيت بيشترين دارای

 و كمتهر بافاصهله هایسهکونتگاه فضهايی، حيهث از همچنهين

 توسهعه بهرای بالاتری هایاز ظرفيت شهر به ترمناسب دسترسی

( 0931) احمدی و همکهاران .است برخوردار كارآفرينی هایفعاليت

 دريافتند كهه از نظهر پيراشهر روستاهای يافتگیتوسعه تحلي در 

 مهراودات ميهزان و برخهورداری سهطح و شههری-روسهتا دپيونه

 از روسهتا كامه  برخورداری سطح سياسی، و اجتماعی-اقتصادی

 روستا برخوردارترين دهستان مركز تنها شهری، موردنياز امکانات

 تحولهات ( در تحقيهق رونهد0931) بابايی و همکاران .است بوده

بهه ايهن نتيجهه دسهت  پيراشهری روستاهای اجتماعی-اقتصادی

 زراعی هایزمين مختلا هایبخش در اساسی تحولات يافتند كه

 و هويهت بهر منفهی اثرات تحولات اين و نتيجه و مسکونی بوده

( در 0931) سهجودی و ياسهوری .اسهت داشهته روسهتايی جامعهه

 فضاهای ارتباطات تقويت بر يدتأك با ایمنطقه توسعه راهبردهای

 مسهئوليت بهار موجهود، شهرايط پيراشهری مشخص نمودند كه 

 رشت شهرستان مناطق ساير پذيریرقابت عدم و شهرستان بالای

 بهوده پيراشههری فضاهای بين قبولقاب  تعام  عدم و در نتيجه

 در ها كهآن پژوهش ایه( يافته0931) مکانيکی و همکاران .است

 گرفت، بهداشتی صورت و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، بعد چهار

 های نفهوذحوزه به خدمات ارائه در ایواسطه نقش كه داد نشان

 آن پيرامهونی روسهتايی جمعيت نواحی ماندگاری باعث روستايی

 پايهدار سهعهتو ( موانهع0931) حسهينی و همکهاران .اسهت شهده

رويکرد كهارآفرينی را انجهام  با روستايی هایسکونتگاه اقتصادی

 و زيسهتمحيط تعام  بهين با رابطه در نوآوری نبود اند. لذا،داده

 فقهدان روسهتا و در گهرمداخلهه متعدد هایسازمان ورود انسان،

 وكارهها،در كسب  مردم پايين مهارت روستاها، يکپارچه مديريت

 تهرين مهوانعیمههم وكار، ازكسهب بازارهای از تاطلاعا نداشتن

 بالهايی شهدت از و انهدقرارگرفته موردتوجهه كمتهر كهه هسهتند

 تنگناههای و ها( در بررسی چالش0931) كهانینجفی .برخوردارند

 توسهعه چهالش تهرينروسهتايی، مهم نواحی در اقتصادی توسعه
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 محيطهی، نههادی،زيسهت مسهائ  را مرزی روستاهای اقتصادی

( در 0931) و عزيهزی عليهائیاست.  زيرساختی دانسته و اجتماعی

 ههایسکونتگاه اقتصادی كاركرد تحولات بر مؤثر بررسی عوام 

 كهاركرد از روسهتايی نقهاط اقتصهادی كهاركرد دريافتند روستايی

-سهکونتی و صنعتی ماتی،خد كاركرد سمت كشاورزی به اقتصاد

مثبتهی  آثهار دارای كهاركرد تغيير است. اين تغييريافته خوابگاهی

 متنهوع زنهدگی، كيفيت بهبود روستاييان، درآمد افزايش همچون

-كمانرودی .است بوده اشتغال و غيره ايجاد و روستا اقتصاد شدن

 نقهش تغييهر و بابه  شهر يیرو( پراكنده0931) نياكجوری و قلی

-بخش شاغلين نسبت تغيير پيرامون، موجب روستاهای اقتصادی

اسهت.  شهده آن پيرامهون روسهتاهای و شههر اين اقتصادی های

( در تحلي  تحولات سهاختار اقتصهادی 0931) باباميری و همکاران

ند كهه تحولهات روستاهای پيرامون شهر سقز به اين نتيجه رسيد

ههای كالبههدی و روسهتاها علهاوه بهر مسههائ  اقتصهادی، ويژگهی

 رحمهانی و همکهارانگيهرد. اجتماعی فرهنگهی را نيهز در بهر مهی

های اقتصادی در رفهاه ( در بررسی تحلي  اثربخشی مؤلفه0931)

از وجود  ها در روستاهاخانوارهای روستايی دريافتند كه اين مؤلفه

 های اقتصادی حکايت دارد.نابرابری در بخش شاخص

 های شهریريزیبرنامه و مطالعات در اساسی عوام  از يکی

 منطقهه و اقتصهادی محهدوده اوضهاع بهه توجهه ایمنطقهه و

 (. 0930زاده و همکاران، ابراهيم)است  موردمطالعه

 درصد 4/09 بيکاری نرخ دارای 0934 در سال لرستان استان

كهه طوریبه .اسهت كشهوری ميهانگين از بالاتر درصد 9 كه است

-درصد و نرخ كارگاه 11/09شهرستان دلفان دارای نرخ بيکاری 

كارگهاه بهوده اسهت  4هزار نفهر جمعيهت   ازای هر به فعال های

(. شهر 0931، توسعه پنجم هبرنام در لرستان استان اقتصادی گزارش)

روسهتاهای  سهطح در خهدمات دهنهدهارائه مركز عنواننورآباد به

 بررسهی ميهان ايهن در كند.می نقش بخش مركزی دلفان ايفای

 از اهميهت نيهز اقتصهادی گذارتأثير مهم هایو معرفه هاشاخص

 ههایفعاليهت نظيهر سهطح ههايیشهاخص است. برخوردار بالايی

دوم،   شهغ  بهه درآمد، دسهتيابی ، افزايش غ ش كشاورزی، تغيير

 آن انواع و اقتصادی وضعيت شهر، بهبود در كار به افزايش تماي 

بنهابراين، ايهن مطالعهه  باشهند؛برخوردار می زيادی اهميت از نيز

ای شههر نورآبهاد در پايهه برآن است تا به بررسی نقش عملکهرد

هرسهتان توسعۀ اقتصادی روستاهای پيراشهری بخش مركزی ش

 دلفان بپردازد.

 

 هامواد و روش

 شهرستان استان لرسهتان اسهت 00شهرستان دلفان يکی از 

سه بخش اسهت. بخهش مركهزی ايهن شهرسهتان در  كه دارای

 11درجهه و  41دقيقه عهرض شهمالی تها  9درجه و  94موقعيت 

 دقيقه طول شرقی قرار دارد. ايهن بخهش شهام  سهه دهسهتان

روسهتا از  99كهه  روستا اسهت 014( و نورآباد، نورعلی و ميربگ)

آنها خالی از سهکنه اسهت. همچنهين دارای جمعيتهی بهه تعهداد 

 بعد .1آمده است 0كه در جدول شماره طورینفر است، به 93113

 بعد دلفان دارای شهرستان كه است آن از حاكی شهرستان خانوار

منظهور است. در ادامه به  استان خانوار بعد متوسط از بالاتر خانوار

بررسهی وضهعيت روسهتائيان  شده، جهتواكاوی موضوع خواسته

اين بخش، تعدادی از روستاهايی كه كمترين فاصهله را بها شههر 

انههد پههذيری را در ايههن رونههد داشههتهتأثيرنورآبههاد و بيشههترين 

 گيرند.موردبررسی قرار می

اسهنادی،  مطالعهات از و تحليلهی - توصهيفی روش حيهث از

 شام  آماری جامعه .است گرديده استفاده ايشیپيم و ایكتابخانه

 1 كهه اسهت دلفان منتخب بخش مركزی شهرستان روستاهای

 انتخا  گرديد. ترين مسافتنزديک اساس بر روستا

 

 

 

                                                                                           
0 . https://www.data.roostanet.ir 



 019      دلفان نورآباد شهر کزیمر بخش روستاهای پیراشهری اقتصادی توسعه در شهری نقاط ایپایه عملکرد ارزیابی صفایی و همکاران،

  

 
 (0933 پژوهش، یهاافتهي)موقعيت بخش مركزی شهرستان دلفان. 6شکل

 

 (0931 - 0911) جمعيت بخش مركزی نورآباد دلفان. 6جدول 

در

 يف
 دهستان

 يتجمع

89 

 يتجمع

55 

 يتجمع

59 
 تعداد خانوار

 (59تعداد روستا )

 از سکنه یخال سکنه یدارا

 09494 00114 3300 نورآباد 6

11 0111 

49 1 31 0391 

31 9111 

 1013 1941 1011 ینورعل 2

11 0103 

91 01 31 0110 

31 0314 

 01911 01000 01101 يربگم 0

11 9391 

11 00 31 4111 

31 4311 

 99 010 01101 93113 0931جمع:  

 0931www.data.roostanet.irو  0931، 0911مآخذ: 
 

 
 (0933 پژوهش، یهاافتهي)مطالعه مورد پيراشهری روستاهای و نورآباد موقعيت نقشه. 2شکل

 تخب بخش مركزی نورآباد دلفانجمعيت و فاصلۀ روستاهای من. 2جدول 



 1011، بهار 1، شماره 8جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      001

 (کيلومتر) شهر تا فاصله خانوار جمعيت دهستان روستا رديف

 0 409 0119 نورآباد خانی چشمه 6

 9 003 401 نورآباد نورعلی آباد حسين 2

 9 114 0114 نورآباد آباد خليفه 0

 1 001 100 ميربگ دوراهی آباد زالی 4

 0 000 131 نورآباد آباد ظفر 9

 4 041 119 نورآباد ادآبادمر 1

 0931www.data.roostanet.irمآخذ: 
 

 جمعيت شهری و نرخ مهاجرت شهرستان دلفان. 0جدول 

 ساليانه مهاجرت نرخ پذيری شهریخالص مهاجرت جمعيت بخش مرکزی جمعيت روستايی جمعيت شهری نورآباد رديف

6 11401 11111 93113 119 040 

 0931شماری عمومی نفوس و مسکن، بخش جمعيتی، سر مآخذ: 

 

 برحسب سن در نقاط روستايی شهرستان دلفان جمعيت فعال و مهاجر،. 4جدول 

 رديف
های رده

 سنی

تعداد 

 جمعيت

 مهاجرت

پنج سال ) 

 گذشته(

پنج سال ) سهم شهرستان

 گذشته(

پنج سال ) سهم مردان

 گذشته(

پنج سال ) سهم زنان

 ه(گذشت

6 04 - 01 1911 011 

111 019 014 

2 01 - 03 1911 004 

0 91 - 94 1403 001 

4 91 - 93 1099 19 

9 41 - 44 1111 41 

1 41 - 43 9411 01 

7 11 - 14 0409 03 

8 11 - 13 0101 00 

 0931خش جمعيتی، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بمآخذ: 

 

غيرآزمايشهی( ) تحقيق حاضهر در زمهره تحقيقهات توصهيفی

نقاط شههری در توسهعۀ  شود. برای بررسی عملکردمحسو  می

اقتصادی روستاهای پيراشهری شهرستان دلفهان از يهک سهری 

شده است. هراندازه معيارها اجزا ههدف معيارهای مرتبط استفاده 

ده هدف باشند احتمال رسيدن به كننرا پوشش دهند و بيشتر بيان

(. 0934نژاد و همکاران، حاجی)تر افزايش خواهد يافت نتيجه دقيق

منظور مشخص شدن كهاركرد شههر مهورد مطالعهه و بنابراين به

سنجش سطح توسعه اقتصادی روستائيان مورد هدف بهه ترتيهب 

تاكسههونومی  و MABAK(، LQ)ضههريب مکههانی هههایاز روش

 شده است. استفاده SPSS عددی به روش

ههای اقتصهادی جهت بررس فرضيه مورد بررسهی شهاخص

های كشاورزی، تغيير شغ  ، افزايش درآمهد ، چون: سطح فعاليت

دستابی به شغ  دوم، كاهش ميزان دامداری، تمايه  بهه كهار در 

شهر و بهبود وضعيت اقتصادی اهالی مورد استفاده قهرار گرفتهه 

 (.0931باباميری و همکاران، است )

 

  ماتريس معيارهای مورد پردازش در تحقيق. 9جدول 



 000      دلفان نورآباد شهر کزیمر بخش روستاهای پیراشهری اقتصادی توسعه در شهری نقاط ایپایه عملکرد ارزیابی صفایی و همکاران،

 معيارها شاخص

 اقتصادی
 در دامداری ميزان حسط -1دوم،  شغ  به دستيابی برای اقدام  -4روستا،  اهالی درآمد افزايش  -9روستا،  اهالی شغ  تغيير  -0كشاورزی،  هایسطح فعاليت  -0

 اهالی اقتصادی وضعيت بهبود -1شهر و  در كار به افزايش تماي  -1روستا، 

 0933 پژوهش؛ هایمأخذ: يافته

 

 (LQ)تکنیک ضریب مکانی

روشی است كه ميزان تمركهز نسهبی يهک فعاليهت در يهک 

دهد. بعنوان مثهال نسهبت اشهتغال در منطقه يا شهر را نشان می

خاد را در يک ناحيه يها شههر نسهبت بهه  يک صنعت يا بخش

ای كه ناحيه يا شههر اشتغال در همان صنعت يا بخش در منطقه

توان از فرمول مورد نظر در آن قرار دارد. و برای محاسبه آن می

 (.0931كلانتری، ذي  استفاده نمود )

(0) 

 
شان دهنهدۀ آن اسهت باشد؛ ن 0بزرگتر از  LQ چنانچه مقدار

كه بخش مورد نظر در ناحيه يا شهر از تمركز بيشتری برخهوردار 

دههد. بهرعکس اگهر بوده، لذا اقتصاد پايه منطقه را تشهکي  مهی

باشد؛ بيانگر اين موضوع است كهه منطقهه  0كمتر از  LQ ميزان

 رو است. در بخش مورد نظر با ضعا روبه

گيری چند تصميم هایترين روشروش ماباک از جمله جديد

معياره است كه در مركهز تحقيقهات دانشهگاهی دفهاعی بلگهراد 

دههی بهه معيارهها و نيهز ارزيهابی منظهور وزن توسعه يافته و به

( كهه دارای 0100، 1گيهرد )دالاههاها مورد استفاده قرار میگزينه

 باشد: هفت گام به صورت ذي  می

-ژوهش اقدام میهای پدر گام اول به تعيين معيارها و گزينه

گيهری پرداختهه، در شود، در گام دوم به تشکي  ماتريس تصميم

های مورد نظهر اقهدام بهه گام سوم با اختصاد وزن  به شاخص

دار شود، درگام چهارم ماتريس نرمهال را وزنسازی آنها مینرمال

                                                                                           
0 - Dalaha 

آوريهم. در نموده، در گام پنجم مرز ناحيه تخمين را به دست مهی

-ها تا مرز ناحيه شهباهت مهیه فاصله گزينهگام ششم به محاسب

پردازيم. و نهايتاً در گام هفتم امتياز نهايی هر گزينه را مشهخص 

 شوند.بندی میها رتبهكرده و بر اساس آن گزينه

 ههای پركهاربرد در زمينههتاكسونومی عهددی يکهی از روش

بندی و مقايسه سطح برخورداری مناطق، شهرها بندی، طبقهرتبه

ستاها از خدمات مورد نظر است. اين مدل برای نخستين بار يا رو

ميلادی پيشنهاد گرديد. سپس در  0119در سال  0توسط آدانسون

عنوان وسيلۀ برای آن را به 9ميلادی زيگنانت هلويک 0311سال 

مله  مختلها در  يهافتگی بهينبندی و تعين درجهه توسهعهطبقه

 صورت زير است:هكه مراح  آن بنحویيونسکو مطرح كرد. به

تشکي  ماتريس اوليه: برای اين منظور اطلاعهات اوليهه را -0

 -0دههيم، های مورد مطالعه در جدولی قرار میبر مبنای شاخص

محاسبه فاصله هر منطقه يا نقطه از مناطق يها نقهاط ديگهر بهر 

مشخص كردن نقهاط  -9های بکار رفته، مبنای مجموع شاخص

منطقهه  فاصلۀ مركب هر منطقه ازمحاسبه  -4يا مناطق همگن، 

كلهانتری، ) ها يها منهاطقمحاسبه سطح توسعه بخش -1آل، ايده

ها يا منهاطق بهر اسهاس سهطح مرتب كردن بخش -1و  (0931

 نسبی توسعه.

 

 نتايج

در ميان عملکردهای متنوع شهرها، اغلب يک يا چند فعاليت 

باشند. از گذار میتأثيرها بر ساير فعاليت ای داشته ونقش برجسته

اين رو تحلي  اقتصاد پايه شهر يکی از موضوعات مورد نظهر در 

                                                                                           
0 - Adanson 

9 - Zignant Heloueik 



 1011، بهار 1، شماره 8جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      002

ههای جهامع و تفضهيلی اسهت. كهه از طريهق روش تدوين طرح

ضريب مکانی قاب  حصول است. بنهابراين در ايهن پهژوهش بها 

ای شههر نورآبهاد، بهه استفاده از اين روش به تعيين اقتصاد پايهه

 صورتی كه در قالب جدول زير آمده است، پرداخته شده است.

 های عمده فعاليت و ضريب مکانی آنها در نقاط شهری استان و شهرنورآبادگروه. 1جدول 

 نقاط شهری استان شهرنورآباد فعاليت رديف
6059 

 رتبه (LQضريب مکانی)

 0 41/0 00111 119 كشاورزی 0
 0 01/0 11301 4109 صنعت 0
 9 10/1 041143 1111 خدمات 9

  091190 00031 جمع

 0933های پژوهش؛ و يافته   0931سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بخش فعاليت، مآخذ:  
 

شود، بخهش كشهاورزی بهه مشاهده می 1بطوريکه درجدول 

و  ههای صهنعتعنوان اقتصاد پايه منطقه شناخته شده، و بخهش

اند. بنابر اولويهت بهه دسهت های بعدی قرار گرفتهخدمات در رده

رسهد كهه تحليلهی از آمده در مدل ضريب مکانی لازم به نظر می

-سطح توسعۀ اقتصادی روستاهای پيراشهری در قالهب شهاخص

گذار بر اين روند كه قبلاً ذكر شده است، انجام شود. بر تأثيرهای 

صود، از طريهق روش مابهاک، اين اساس برای رسيدن به اين مق

 شده است.به آن پرداخته

 های موجهود؛ از روشدر مرحله رتبه بندی و ارزيابی شاخص

MABAC  پرسشههنامه توسههط جامعههه  91اسههتفاده گرديههد كههه

، 0كم: تهأثير، 0كم: خيلیتأثيركارشناسی در قالب سوالات طيفی )

يه  گرديهد. ( تکم1زياد: خيلیتأثيرو  4زياد: تأثير، 9متوسط: تأثير

لازم بهه توضهيح اسهت كهه جههت درج نظهرات كارشناسهان در 

ماتريس اوليه تکنيک از ميانگين امتيازات آنان، در محيط اكسه  

 استفاده شده است.

های پژوهش بهه در گام اول و دوم به تعيين معيارها و گزينه

شده است. بنهابراين گيری پرداختههمراه تشکي  ماتريس تصميم

ام مراح  تجزيهه و تحليه  در خيلهی از مهدلهای طبق روال انج

های مورد نظر را  كه بهه صهورت سهوالات كاربردی ابتدا شاخص

شده است. به صهورتی كهه در طيفی مطرح شده بود، كمی نموده

 جدول ذي  نشان داده شده است:

 
 

  های توسعه اقتصادی روستاهای پيراشهریماتريس كمی شده شاخص. 7جدول 

 روستاها

 هاشاخص
 وزن مرادآباد ظفرآباد آباد زالی آباد خليفه آباد حسين خانی چشمه

 131/1 44/9 00/9 91/9 01/9 91/9 13/9 های كشاورزیسطح فعاليت
 113/1 11/0 10/0 11/0 19/0 39/0 10/0 روستا در دامداری ميزان

 114/1 14/0 19/0 19/0 11/0 41/9 11/0 های كشاورزیتوسعه شيوه
 141/1 11/0 11/0 39/0 04/0 11/0 03/0 روستا اهالی آمددر افزايش

 119/1 19/9 14/9 40/9 10/4 31/9 91/9 بهبود وضعيت اقتصادی اهالی
 011/1 31/9 00/4 39/9 00/4 30/9 04/4 روستا اهالی شغ  تغيير

 911/1 49/0 01/0 41/0 99/0 00/0 91/0 اقدام برای دستابی به شغ  دوم
 049/1 13/9 14/9 11/9 11/9 14/9 19/9 كار در شهر افزايش تماي  به

 10/0 

 0933 پژوهش؛ هایمأخذ: يافته

 

سازی آنهها انجهام مهی شهود . از های به نرمالاستفاده از فرمولهای مورد نظهر و در گام سوم:  با اختصاد وزن  به شاخص



 003      دلفان نورآباد شهر کزیمر بخش روستاهای پیراشهری اقتصادی توسعه در شهری نقاط ایپایه عملکرد ارزیابی صفایی و همکاران،

طرفی چنانچه معيارها جنبه مثبت داشهته باشهند از رابطهه اول و 

انچه معيارها جنبه منفی داشهته باشهند از رابطهه دوم اسهتفاده چن

شهود تمهامی شود. به طهوری در جهدول فهوق مشهاهده مهیمی

  های مورد استفاده در اين پژوهش جنبه مثبت دارند.شاخص

(0) 

 
(9) 

 
 

 

 های توسعه اقتصادی روستاهای پيراشهریماتريس نرمال شده شاخص .8جدول 

 روستاها

 هاشاخص
 مرادآباد آباد ظفر زالی آباد آباد خليفه حسين آباد چشمه خانی

 1 -14/1 13/1 10/1 00/1 -11/1 های کشاورزی سطح فعاليت
 -11/1 -11/1 -111/1 14/1 0 01/1 روستا در دامداری ميزان

 -01/1 -91/1 -01/1 -04/1 0 -00/1 های کشاورزیتوسعه شيوه
 11/1 01/1 -11/1 10/1 -09/0 0 روستا اهالی درآمد افزايش

 -04/1 -04/1 -91/1 0 01/1 -41/1 بهبود وضعيت اقتصادی اهالی
 -19/1 94/1 -11/1 11/1 -10/1 0 روستا اهالی شغل تغيير

 0 -11/1 11/1 -11/0 -01/0 90/1 اقدام برای دستابی به شغل دوم
 13/1 -01/1 -41/1 0 -11/1 91/1 افزايش تمايل به کار در شهر

 0933 پژوهش؛ هایخذ: يافتهمأ

 

 هاماتريس وزن دار شده شاخص. 5دول ج

 روستاها

 هاشاخص
 مرادآباد آباد ظفر زالی آباد  آباد خليفه حسين آباد  چشمه خانی

 13/1 -11/1 13/1 00/1 90/1 -11/1 های کشاورزی سطح فعاليت
 -11/1 -41/1 11/1 00/1 11/0 09/1 روستا در دامداری ميزان

 -11/1 -04/1 -01/1 -01/1 11/0 -11/1 های کشاورزیسعه شيوهتو
 0/1 9/1 -19/1 11/1 -11/0 14/0 روستا اهالی درآمد افزايش

 -03/1 -13/1 -90/1 11/0 00/1 -91/1 بهبود وضعيت اقتصادی اهالی
 -41/1 1/1 -13/1 19/0 -11/1 01/0 روستا اهالی شغل تغيير

 91/0 -91/1 11/0 -11/1 -11/1 13/1 ماقدام برای دستابی به شغل دو

 04/1 -14/1 -99/1 04/0 -11/1 44/1 افزايش تمايل به کار در شهر

 0933 پژوهش؛ هایمأخذ: يافته

 

هها را محاسهبه در گام چهارم ماتريس وزن دار شده شهاخص

 شده است:ای زير استفاده نمودهمی شود. برای اين كار از رابطه

(4) 
 

م پس از طی مراح  توضيح داده شده، مرز ناحيه در گام پنج

آوريم. در ايهن رابطهه تخمين را از طريق فرمول زير به دست می

 m دههد،را نشهان مهی( v) عناصر ماتريس وزنی wij جايی كه 

دهد. پس از محاسهبه های جايگزين را نشان میتعداد ك  گزينه

در  G تقريبهی ، يک ماتريس از مناطقبر اساس معيارها giمقدار 

 شود.ايجاد می n*1فرم 

(1) 

 
 

 



  هاماتريس مرز تخمينی هر يک از شاخص. 65جدول 

-شاخص

 ها

 سطح

 هایفعاليت

 کشاورزی

 دامداری ميزان

 روستا در

 توسعه

 هایشيوه

 کشاورزی

 افزايش

 درآمد

 اهالی

 روستا

 وضعيت بهبود

 اهالی اقتصادی

 شغل تغيير

 ستارو اهالی

 برای اقدام

 به دستابی

 دوم شغل

 افزايش

 کار به تمايل

 شهر در

مرز 

 تخمينی
99/1- 03/1 01/1 11/1 01/1 13/1 11/1 90/1 

 0933 پژوهش؛ هایمأخذ: يافته         

 

ها تا مرز ناحيه شباهت در گام ششم به محاسبه فاصله گزينه

ار را از دمهاتريس وزن بايسهتپهردازيم. بهرای ايهن كهار مهیمی

 .كم كرد  g ماتريس

(1) Q = V - G 

 

  محاسبه فاصله هر گزينه از مرز ناحيه تخمين. 66جدول 

 روستاها

 هاشاخص

چشمه 

 خانی

حسين 

 آباد

 مرادآباد آباد ظفر زالی آباد آباد خليفه

های سطح فعاليت

 کشاورزی
44/1 11/1- 41/1- 09/0- 90/1 49/1- 

 31/1 11/1 00/1 01/1 -11/1 11/1 روستا در دامداری ميزان

 01/1 40/1 01/1 91/1 -13/1 09/1 های کشاورزیتوسعه شيوه

 41/1 01/1 04/0 -01/1 13/0 -14/1 روستا اهالی درآمد افزايش

بهبود وضعيت اقتصادی 

 اهالی
19/1 11/1 11/1- 11/1 91/1 40/1 

 01/0 03/1 01/0 -94/1 91/0 -41/1 روستا اهالی شغل تغيير

دام برای دستابی به شغل اق

 دوم
11/1 11/0 41/0 01/1- 04/0 11/1- 

افزايش تمايل به کار در 

 شهر
00/1- 11/1 10/1- 11/1 91/1 11/1 

 0933 پژوهش؛ هایمأخذ: يافته
در گام هفتم با استفاده از رابطۀ زير امتياز نهايی هر گزينه را 

شهوند. در یبنهدی مهها رتبهمشخص كرده و بر اساس آن گزينه

ههای تعداد گزينه mدهد و تعداد معيارها را نشان می nاين رابطه 

 جايگزين است.

(1) 
 

 

حال با در نظر گرفتن نتايج مراح  قب  و با توجه به امتيازات 

-ها پرداختههبندی آنها به رتبهكسب شده در هر يک از شاخص

ه شده است. كه بر اساس آن دو شاخص اقدام بهرای دسهتابی به

روستاها با داشتن بالاترين رتبهه در  اهالی شغ  شغ  دوم و تغيير

ههای بعهدی قهرار هها در ردههای اول و دوم و ديگر شاخصرده

شاخص مورد بررسی  1بنابراين اين دو شاخص از بين  گيرند.می

عملکرد اقتصاد پايه شهر نورآباد بهوده. از آنجها كهه  تأثيرمنتج از 

های كشاورزی است. ليکن اين به فعاليتاقتصاد روستاها وابسته 

ی بر توسعه اقتصادی آنها نداشهته اسهت. چهون كهه در تأثيرامر 



 005      دلفان نورآباد شهر کزیمر بخش روستاهای پیراشهری اقتصادی توسعه در شهری نقاط ایپایه عملکرد ارزیابی صفایی و همکاران،

 اند.نمودهدرجه اول اقهدام بهه دسهتيابی بهه شهغ  دوم، سهپس تغييهر آن 

 

  بندی روستاهای پيراشهر مورد هدف توسعه اقتصادیرتبه. 62جدول 

 رتبه امتياز شاخص رديف

 1 -30/0 شاورزیهای كسطح فعاليت 6

 4 49/0 روستا در دامداری ميزان 2

 1 19/1 های كشاورزیتوسعه شيوه 0

 9 14/0 روستا اهالی درآمد افزايش 4

 1 94/0 بهبود وضعيت اقتصادی اهالی 9

 0 03/9 روستا اهالی شغ  تغيير 1

 0 93/9 اقدام برای دستابی به شغ  دوم 7

 1 10/0 افزايش تماي  به كار در شهر 8

 (0933 پژوهش؛ یهاافتهي: مأخذ)

 

بنههدی روسههتاهای پيراشهههری بههه كمههک در مرحلههه رتبههه

 4) با نظرخواهی از خبرگهان، SPSS روش تکسونومی عددی به

نفر( مرتبط با مسائ  روستايی منطقه به طريق طراحهی سهؤالات 

عملکرد شهر نورآبهاد در توسهعۀ  تأثيرگيری، جويای دلفی تصميم

تاهای پيراشهری بخش مركزی شهرسهتان دلفهان اقتصادی روس

های دريافت شده از اين افهراد در است. جهت كاربرد جوا  شده

پذير تأثيرهای گويه spssبرنامه  وسيلۀمدل تکسونومی عددی به

. 9روسهتا،  در دامداری . ميزان0های كشاورزی، . سطح فعاليت0

. 1روسهتا،  اههالی درآمهد . افزايش4های كشاورزی، توسعه شيوه

. 1روسهتا،  اههالی شهغ  . تغيير1بهبود وضعيت اقتصادی اهالی، 

. افزايش تمايه  بهه كهار در 1اقدام برای دستابی به شغ  دوم و 

 8Xو  1X ،2X ،3X ،4X ،5X ،6X ،7Xهای شهر را به ترتيب با علامت

اند.  بدين منظور بها كمهک تکنيهک شدهگذاری و مشخصنشانه

هها، (  و ميانگين وزنی جهوا 0تا  1عددی )دلفی، در قالب طيا 

سطح توسعۀ هر يک از روستاهای مورد هدف بررسی شد، كه در 

 چارچو  مراح  زير آمده است:

 تشکي  ماتريس اوليه

شده شود، اعداد درج گونه كه در جدول بالا مشاهده میهمان

معيارهای مورد نظر  تأثيردر جدول، در واقع ميانگين امتياز وزنی 

ر سطح توسهعۀ اقتصهادی منهاطق پيراشههری مربوطهه از نظهر ب

-عنوان نمونه در روستای چشمهجامعۀ كارشناسی بوده است. به 

توسهعۀ اقتصهادی شههر بهر توسهعۀ  تهأثيرخانی ميانگين ميزان 

از مجمههوع نظههرات   هههای كشههاورزیشههاخص سههطح فعاليههت

 بوده است. 141/1كارشناسان 

قطه از مناطق يا نقاط ديگر محاسبه فاصله هر منطقه يا ن -0

 های بکار رفته:بر مبنای مجموع شاخص

اين ماتريس كه قطر اصلی آن برابر با صفر است، فاصله هر 

دههد. ايهن نقطه يا منطقه را از نقطه يا منطقه بعدی نشهان مهی

فواص  بر مبنای فاصهله اقليدسهی بهين سهطح توسهعه منهاطق 

ن دو منطقه كمتر باشد شده است. هر چه مقدار فاصله بيمحاسبه 

يهافتگی منطقهه از نظهر سهطح توسهعه دهد كه اين دونشان می

شباهت بيشتری نسبت به همديگر دارند و هر چه فاصله بهين دو 

 منطقه بيشتر باشد، حاكی از شکاف توسعه بين دو منطقه است.

 مشخص كردن نقاط يا مناطق همگن: -9

 

 

 



 دازش در تحقيقماتريس اوليۀ معيارهای مورد پر. 60جدول 

 روستاها
 گويه

های سطح فعاليت
 1x كشاورزی

 در دامداری ميزان
 2xروستا 

های توسعه شيوه
 3x كشاورزی

 درآمد افزايش
 4x روستا اهالی

بهبود وضعيت 
 5xاقتصادی اهالی 

 شغ  تغيير
 6x روستا اهالی

اقدام برای دستابی به 
 7xشغ  دوم 

افزايش تماي  به كار 
 8xدر شهر 

-چشمه

 خانی
14/1 11/1 11/1 11/1 11/1 00/1 00/1 11/1 

-حسين

 آباد 
10/1 19/1 19/1 19/1 14/1 11/1 11/1 11/1 

 01/1 00/1 00/1 11/1 13/1 11/1 11/1 14/1 خليفه آباد

 13/1 04/1 01/1 13/1 11/1 11/1 11/1 11/1 زالی آباد 

 11/1 13/1 13/1 11/1 11/1 14/1 11/1 19/1 ظفرآباد

 11/1 13/1 09/1 11/1 11/1 14/1 14/1 14/1 آباد مراد

 0933 پژوهش؛ هایمأخذ: يافته

 

 يگیهمساماتريس . 64جدول 

مرادآبا

 د
 ظفرآباد

زآلی آباد 

 دوراهی

خليفه 

 آباد

حسين 

آباد 

 نورعلی

چشمه 

 خانی
 مورد

 چشمه خانی 111/1 99/1 01/9 01/0 11/0 260/2

 سين آباد نورعلیح 99/1 111/1 41/1 31/1 40/9 509/4

 خليفه آباد 03/9 41/1 111/1 19/0 11/4 126/0

 زآلی آباد دوراهی 01/0 31/1 19/0 111/1 31/9 759/0

 ظفرآباد 11/0 40/9 11/4 31/9 111/1 745/6

 مرادآباد 00/0 14/4 10/9 10/9 14/0 555/5

 0933؛ پژوهشهای مآخذ: يافته

 

بهرای  ( را-D) و حهد پهائين (+D) برای اين كار بايد حد بالا

آمده اسهت، دسهتبه 04ترين فواص  كه در جدول شهماره كوتاه

 1محاسبه شود. برای محاسهبه حهد بالها و حهد پهائين از معادلهه 

 شود.استفاده می

(1) 
 

ميهانگين سهتون   حد بالا و پهائين،  در اين فرمول،  

تهرين فاصهله انحراف معيار ستون كوتهاه  صله وترين فاكوتاه

 .است

بنابر جدول فوق، مناطقی كه در درون حد بالا و پهائين قهرار 

شوند كه های يا مناطق همگن محسو  میگيرند جزو بخشمی

توانند در داخ  يک طبقه قرار گيرند. به صورتی كه مشهاهده می

 آمده قرار دارند.دستو پائين بهشود تمام روستاها بين حد بالا می

 محاسبه فاصله مركب هر منطقه از منطقه ايدئال: -4

ههای ترين عدد در هر يهک از سهتوندر اين ماتريس، بزرگ

گردنهد. عنوان مقهدار ايهدئال انتخها  مهیماتريس استاندارد بهه

شهده باشهند، بايهد های توسعه منفی انتخا كه شاخصدرصورتی

ذكر آل انتخا  نمود. قاب عنوان مقدار ايدهبهترين عدد را كوچک

است كه فاصله مركب هر بخش يا منطقه از بخهش يها منطقهه 

 ioCشده و آن را با علامهت آل از طريق فرمول ذي  محاسبهايده

 دهيم.نمايش می



 007      دلفان نورآباد شهر کزیمر بخش روستاهای پیراشهری اقتصادی توسعه در شهری نقاط ایپایه عملکرد ارزیابی صفایی و همکاران،

(3) 
 

مقهادير  ،آلفاصله مركب ههر بخهش از بخهش ايهده 

آل ههر سهتون در مقهدار ايهده يس استاندارد و موجود در ماتر

ماتريس است. برای مثال در روستای چشمه خانی فاصله مركهب 

 = Cio( 040/1 – 400/0)0 03191صورت است: بدين

 

 های موردنظرفاصله در بين شاخص ترينكوتاه .69جدول 

 نام روستا رديف
ترين کوتاه

   فاصله
+D -D 

 11/0 یچشمه خان 6

90/0 

13/1 

43/9 

09/0 

 40/9 حسين آباد 2

 19/0 آباد خليفه 0

 01/0 زالی آباد 4

 11/0 آباد ظفر 9

 11/0 مرادآباد 1

 (0933؛ پژوهشهای مآخذ: يافته)

 

 آل يدهامحاسبه فاصله مركب هر منطقه از منطقه . 61جدول 

 1ZX 2ZX 3ZX 4ZX 5ZX 6ZX 7ZX 8ZX روستا رديف

 -91/1 01/1 -40/1 41/1 41/1 19/1 11/1 11/1 خانیچشمه 6

 -13/1 -03/0 -11/0 -10/0 -34/0 -91/0 -11/0 -11/0 آبادحسين 2

 31/0 10/1 11/0 01/1 11/1 11/1 40/1 00/1 خليفه آباد 0

 13/1 19/0 11/1 00/0 10/1 03/0 00/0 10/0 زالی آباد 4

 -11/1 -13/1 -11/1 41/1 -01/1 -01/1 01/1 -90/1 ظفرآباد 9

 -03/1 -99/1 -11/1 94/1 91/1 -11/1 -13/1 09/1 مراد آباد 1

 (0933؛ پژوهشهای )مآخذ: يافته

 

 آلفاصله مركب هر منطقه از منطقه ايده.  67جدول 

 روستا
 هاشاخص

1zx 2zx 3zx 4zx 5zx 6zx 7zx 8zx  

 10/0 00/0 03/0 11/1 00/0 11/0 19/0 31/0 Cio DL (ZO) ايدئال مقدار

 00/1 10/9 91/1 19/0 31/9 11/1 13/1 49/1 03/1 11/1 خانیچشمه

 41/1 11/1 10/1 30/1 14/1 13/1 91/1 10/1 01/1 39/1 نورعلی آبادحسين

 00/1 13/0 1 10/1 1 00/0 1 01/1 41/1 11/1 آباد خليفه

 010/1 11/0 41/9 1 13/1 1 11/1 1 1 1 دوراهی آباد زالی

 90/1 00/1 93/1 31/4 11/1 41/9 11/1 03/0 30/1 14/0 ظفرآباد

 01/1 11/4 11/1 41/9 11/0 11/1 01/1 09/4 19/9 11/1 آباد مراد

IOC  0/4 
 

IOS  10/0 

 0933؛ پژوهشهای مآخذ: يافته 
 
 



دهنده تر باشد نشهانكوچک Cio در اين جدول هر چه مقدار

بيهانگر  Cioش است. برعکس بزرگ بهودن يافتگی آن بختوسعه

دههد و نشان مهی نيافتگی بخش يا منطقه موردنظر است؛توسعه

 آل دارد.كه منطقه فوق فاصله بيشتری تا رسيدن به منطقه ايده

 ها يا مناطقمحاسبه سطح توسعه بخش -1

(01) 

 

DL  ،فاصله مركب ههر  سطح توسعه هر بخش يا منطقه

اضهافۀ دو برابهر انحهراف به  ميهانگين  و نطقهبخش يا م

 آيد.معيار همان ستون كه از معادلۀ زير به دست می

(00)  + 2Sdio 

همواره بين صفر و يک است. هرقدر اين ميزان به  DL مقدار

يافتگی بخش و هرقدر كه سمت صفر مي  پيدا كند بيانگر توسعه

ماندگی بخش يا منطقهه دهنده عقبتر باشد نشانيک نزديکبه 

 فوق است.

 

ها يا مناطق بر اسهاس سهطح نسهبی مرتب كردن بخش -1

 توسعه:

ها يا مناطق را بر اساس سهطح توان بخشدر اين مرحله می

آل مرتهب ها از بخش يا منطقه ايدهتوسعه و نزديکی يا دوری آن

 است. دهكرد. به صورتی كه در جدول ذي  آم

 

  توسعهها بر اساس سطح نسبی بندی بخشرتبه. 68جدول 

 رتبه IOC DL روستا رديف

 9 00/1 10/9 چشمه خانی 6

 1 41/1 11/1 حسين آباد نورعلی 2

 0 00/1 13/0 آباد خليفه 0

 0 01/1 11/0 زالی آباد دوراهی 4

 1 90/1 00/1 آباد ظفر 9

 4 01/1 11/4 مرادآباد 1

 (0933؛ پژوهشهای تهمآخذ: ياف
 

شده در روش تکسونومی عددی و با توجه به محاسبات انجام

گذار، مشهخص گرديهد تأثيرهای با در نظر داشتن جميع شاخص

-آباد ، مرادآباد، به ترتيب در رتبهه زالی آباد، كه روستاهای خليفه

های بعدی به لحها  سهطح و مابقی روستاها در رده 9تا  0های 

انهد. پهس از سهنجش سهطوح توسهعه و قرارگرفتهيافتگی توسعه

و تحليه   تعيين جايگاه هر يک از مناطق، بايد نسبت به تجزيهه

های موجود در منهاطق اقهدام كهرد. بهر ها بر مبنای واقعيتيافته

توان گفت كه سطح توسهعه های انجام شده میبندیاساس رتبه

دارند تبعيهت ای كه با شهر روستاهای پيراشهری نورآباد از فاصله

آباد و بنهدی روسهتاهای خليفههكنند، بطوريکه در اين سهطحنمی

آبهاد و آباد نسبت روستاهای با بعد مسافت برابر مانند حسهينزالی

خانی و ظفرآبهاد در بعضاً فاصهلۀ كمتهر مثه  روسهتاهای چشهمه

اند. اين امر ناشی از قرارگيری اين دو روستا در اولويت قرار گرفته

اصههلاتی بههين شهههر نورآبههاد بهها ديگههر شهههرها و محورهههای مو

 روستاهای دور و نزديک است.

 

 گيرینتيجه

 و ريهزیمناسهب برنامهه ابزارههای از يکهی روستايی اقتصاد

 است. يکهی روستايی توسعه راستای ای درمنطقه گذاریسياست

 سهاختار مناسهب عملکهرد ارزيهابی ههایشهاخص ترينعمده از

كهه نحویاسهت. به جمعيهت داشهتنگه ميزان مناطق، اقتصادی

به دلاي  متعددی  روستايی جمعيت ميزان جمعيت و سهم كاهش

 خانوارههای به درآمد نسبت روستايی خانوار درآمد تفاوت ازجمله

 رفهتن هزينهه بالا روستايی، جامعه در بيکاری بالای شهری، نرخ

 جهذ  خانوار، عهدم رفاه سطح تغييرات روستايی، خانوارهای ك 

مهردان،  فصهلی های روستايی، اشهتغالدر فعاليت لتحصيلانافارغ

زنان و نبود امکانات رفاهی لازم و كهافی  فعاليت نرخ پائين بودن

ای پايهه باهدف بررسی نقش عملکرد حاضر بنابراين، مقاله است؛

ای اقتصادی روستاهای پيراشههری بخهش شهر نورآباد در توسعه

اسهت. آمهار و ارقهام  مركزی شهرستان دلفان بهه انجهام رسهيده

ذكرشده در اين پژوهش نشان داده كه تعداد جمعيت روسهتاييان 
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كه  يافتههای متعدد كاهشمنطقه مورد مطالعه در طی سرشماری

جهايی كهه بيشهتر متوجهه جايی داشته. جابهنشان از مي  به جابه

بزرگ و بعضاً شهری بوده اسهت. ايهن فراينهد بهه  نقاط روستايی

كهه  سال بوده 91 – 01عيت در رده سنی بين خاطر افزايش جم

هها را بهر آن داشهته نياز به كار، درآمد، امکانات بهتر و بيشتر، آن

 كه مهاجرت نمايند.

های كهاربردی تحقيهق، اقتصهاد پايهه شههر بر اساس مهدل

پائينی در توسعه اقتصهادی روسهتاها  تأثيرباشد، كه كشاورزی می

ههای اقتصهادی ک شهاخصداشته. به طوری كه در تکنيک مابها

روسهتا  اهالی شغ  چون اقدام برای دستابی به شغ  دوم و تغيير

اند. در صهورتی كهه ايهن بيشترين وزن را به خود اختصاد داده

-روند در جهت توسعه اقتصادی مناطق كه كشاورزی است، نمی

باشد. همانطور كه در روندهای جمعيتهی ايهن موضهوع برجسهته 

-توان نقش عملکرد پايهيک نگاه كلی می بوده است. بنابراين در

ای شهر نورآباد در توسعه اقتصادی روستاهای پيراشهری بخهش 

مركزی شهرستان دلفان را ضعيا ارزيابی كرد. به نحوی كهه از 

 بين روستاهای با مسافت كمتر نسبت به شههر، فقهط دو روسهتا

های ديگهر و روستا اند،آباد( در اولويت قرارگرفتهآباد و زالیخليفه)

ها جهای های بعدی اولويتمراتب در ردههرچند بافاصله كمتر به 

آمده، قهرار گهرفتن در دسهتههای بهدارند. لذا با توجه به اولويت

مسيرهای اصلی تردد بين شهر نورآباد با شهرها و روستاهای دور 

 تهأثيرو  و نزديک توسعۀ نسبی بعضهی از منهاطق را در برداشهته

ر توسعۀ اقتصادی روستاييان بخهش مركهزی های مؤثر بشاخص

 اند.نقش چندانی در اين تحولات نداشته

آمده از اين دستبا توجه به مطالعات صورت گرفته و نتايج به

توان گفت كه نتايج ايهن پژوهش، در ارزيابی عملکرد شهرها، می

گرفته همسو است، بطوريکه: رشهد پژوهش نيز با تحقيقات انجام

ايداری جمعيت روستاها به دلي  عدم برخهورداری نزولی و عدم پ

(، پهائين 0931احمدی و همکاران، ) روستاها از امکانات موردنياز

 ای شهرها در ارائه خدمات به نواحی روسهتايیبودن نقش واسطه

های (، نبود نوآوری، تعهدد سهازمان0931ميکانيکی و همکاران، )

و مهارت در كسب گر، فقدان مديريت درست، پائين بودن مداخله

( و ... باعث پهائين 0931حسينی و همکاران، )كار مردم روستايی 

بهراين  بودن سطح توسعه اقتصادی مناطق روستايی بوده اسهت؛

اساس، با بالا بردن تنهوع اقتصهادی نقهاط پيراشههری، مهديريت 

-درست و توزيع امکانات رفاهی و شغلی در مناطق روستايی، می

ويژه روسهتاهای دی مناطق روستايی بههتوان سبب توسعه اقتصا

 پيرامون شهر نورآباد شد.

 

 تقدير و تشکر

انهد، از تمامی كسانی كه در اين پژوهش ما را همراهی نموده

بخصود كارشناسان مرتبط با مسائ  روستايی بخهش مركهزی 

 شهرستان نورآباد دلفان كمال تقدير و تشکر را داريم.
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Abstract 

Urban areas, as places of service, have affected development of these spaces. Therefore, they must 

have proper and effective performance in order to develop the settlements around them. Based on this 

premise, the present article while determining the performance of Noorabad city; It analyzes its impact 

on the economic development of the surrounding areas. This research study is applied from the 

perspective of the goal. It is analytical in nature.Therefore, at first the basic economy of the region was 

measured by using the spatial coefficient (LQ) method. Then, , the effect of the basic economy on the 

economic development of the villages of Pirahshahri was measured by using the MABAK analytical 

technique. Finally, the level of economic development of the villages adjacent to Noorabad Delfan city 

was ranked according to the design method of the experts' questionnaire by using the numerical 

taxonomy method. The results indicate that the agricultural sector was considered to be the dominant 

sector of economy of the region. In the study of economic indicators affecting development of villages 

through MABAK, it was found that indicators such as getting a second job with a weighted coefficient 

of 3.399 and changing jobs with a weighted coefficient of 3.193 are among the priorities of this method. 

This is due to the fact that economic development of the regions is at a low level. Finally, in the ranking 

made in the numerical taxonomic technique, it was determined that the villages of Khalifa-Abad (weight 

0.107), Zaliabad (weight 0.152), Cheshmekhani (weight 0.212), respectively rank  1 to 3 and the rest of 

the villages have the next ranks. Therefore, according to the obtained priorities, being on the main bumpy 

routes between Noorabad city and far and near towns and villages has resulted inrelative development 

of some areas, and the basic economy of this city has not played much role in the economic development 

of Piranshahr villages. 
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