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چکیده

تهای اکولوژیک تا ح یدایز د   
تعادل بخشی توسعه در روستاها به عنوان مراکز اصلی تأمین امنیت غذایی جامعه ،عالوه بر قابلی 

ل-
مرهون نظام برنامهریزی است .این امر با توجه به روند فزاينده شهرنشینی در آینده ،براي توسعه مت کش و طيحم شيامآ و نزاو لللل لللل
گیری جامعه شهری پايدار غیرقابل اجتناب است .از آنجا ک عبدنچ یموهفم هعسوت ه د سوت داعبا و حوطس یسررب ،تسا ی ع و ه       
آگاهی از میزان برخورداری نواحی میتواند گامی مؤثر در تجدی و نامزاس د

مانرب ههه ههههری رما نیا .دشاب یحاون یز ت هن ننن ننن نننننننه دعب زا ا   

روستایی ،که از جنبه منطقهای دارای اهمیت است .این پژوهش باهدف شناخت مناطق برخوردار و محروم شهرستان تالش ،در پی
صهای تحقی ،یشزومآ داعبا رد ق    
تشخیص تفاوتهای ناحیهای در زمینه شاخصهای توسعه با روش اسنادی و میدانی است .شاخ 
بهداشتی ،زیربنایی ،اجتماعی ،خ قبط یسایس و یرادا ،یتامد ههه ههههبن و هدش ید  هدافتسا اب ا پات کینکت ز س قیفلت و سی        ش خا صصصها ا
بررسیشدهاند .جامعه آماری تحقیق دهستانهای شهرستان تالش است .نتایج این پژوهش نشان داد که نخست دهس ات نننه یا ی زا هک    
ب توسعهههی هد سپس .دنرادروخرب یرتالاب یگتفا س قیوح نات
ارتباط بیشتر و مناسبتری با مرکز شهرستان برخوردارن یرض زا ،د بب بب
باالترین و دهستانهای اسالم و کوهستانی تالش پایینترین میزان توسعهی تشاد ار یگتفا هه هههان هک داد ناشن قیقحت نیا تیاهن رد .د   
صها در ناحیه مورد بررسی صورت گرفته است.
نابرابری و ناهمگنی از نظر توزیع شاخ 

واژگان کلیدی :توسعه یافتگی ،توسعه روستایی ،سطح بندی توسعه ،سکونتگاههای روستایی ،تالش.

 -1وحید ریاحی (نویسنده مسئول) Riahi@khu.ac.ir
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مقدمه
چنانچه دانشمندان از توسعه تعاریف متعددی دادهاند ،میردال توسعه را عبارت از حرک یس کی ت س کی مت تسد

    

یداند ( .)Shakui,1995:499هدف کلی توسعه ،رشد و تع مه یلا هه هههجانب یناسنا عماوج ه    
اجتماعی به سمت جلو م 
است ،از این رو در فرآیند برنامهریزی دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در مسیر آن ،شناخت و درک ش عماوج طیار   
انسانی و نیازهای آنان در ابعاد مادی و معنوی از جمله اقدامات ضروری در ای هنیمز ن    اس  ت ( (.)Rezvani, 2012:1
شالودههای نگرش منطقهای اصو ًالًال بر بنیاد طرح و بررسی مسائل توسعه ناهمگون مناطق و نواحی مطرح میشود .به
عبارت دیگر ،نگرش منطقهای داعت مدع هب هجوت نمض للللل لللللله ر یوجتسج رد ،ا اا اااههاای متص م و رو م ییاپرب نک    
هماهنگیها و توازنهای منطقهای است ،چرا که سعادت و رفاه انسانها از اهداف اولیه و اصلی چنین نگرشی اس .ت
بر چنین مبنایی ،قاعدتًاًا پیش از هر چیز الزم میآید تا مشخص گردد ،مسائل منطقهای اصو ًالًال ب یللع و تلع هچ ه     
بروز میکنند و چه ویژگی و تعریفی دارند .نابسامانیهای منطقهای بیش از هر چیز ،ریشه در توزیع ناهمگون منابع و
نتیجتًاًا فعالیتها و بهرهبرداریهای متفاوت دارند .البته سیاست گزاری و تصمیمگیریهای اقتص و هجوت نودب ،یدا
یگ در د و 
آگاهی از پیامدهای حاصله ،از دیگر عللی است که معمو ًالًال به عدم تعادل در سطح مناطق و نواحی منجر می ی
یت یهجو
باالخره تصمیمگیریهای سیاسی و دخالت دولتها در ایجاد تغییر و تحول در مناطق خاص و در نتیجه بی ی
به تبعات و نتایج اینگونه تغییرات از اهم دالیل بروز ناهماهنگیهای منطقهای است ( .)Saeedi,2010:66-67جری نا
آزاد ب  نی ن روشک ای نیمزرس کی رد یحاو

ی آ ور د
یحان نیب لداعت یعون تدمدنلب رد هههههههههههههههههههههه هههای را ب جو ه و م د یییییی 

( .)Askari,2002:11هدف اصلی برنامههای توسعهی منطقهای و نواحی روستایی دستیابی به الگ یو ی  بسانم  ب یار    
توزیع سکونتگاهها ،امکانات و فعالیتها براساس ظرفیتهای سرزمین و فض رد .تسا ییایفارغج یا بر مان هههه هههههری یز
ته یا
فضایی و منطقهای نیز موضوع اصلی رسیدن به چنین الگویی است که در آن عناصر کالبدی ،فض یلاعف و اها تت تت
این مجموعه ارتباط و انسجام مناس ارقرب ب ر    باش  د ( ( .)Jomepoor,2007:208بن مانرب یلک فادها نیاربا هههه هههههری یز
منطقهای و یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رف رفا نیب رد تورث و ها ا ج د ا .تسا هعم یارب

     

دستیابی به اهداف یادشده در هر جامعهای به تهیه و تدوین و در نهایت اجرای برنامههای مختل اریز ،تسا زاین ف     
یکی از مهمترین خصایص اقتصاد پویا و سالم ،توزیع مناسب و عادالنه امکانات و نمرههای توسعه در می تیرثکا نا   
تزدای رد یعس ی   
جمعیت هر ناحیه و منطقه یا کشور است .از این رو برنامهریزان از طریق تهیه برنامههای محرومیت ت
فها و نابرابر 
کاهش شکا 
یها دارند ( .)Ziyari et al,2011:1در اکثر کشورهای در حال توسعه یک و ی ـ هقطنم ود ا
و در نهایت چند منطقه ـ وضعیت مناسب خدمات عمومی و ب نراد یعامتجا ،یداصتقا ییافوکش عبطلا د شقن و 

    

عمدهای را در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا میکنند .این امر به بهای عقب نگهداشتن مناطق دیگر و اف فاکش شیاز   
و نابرابری بین مناطق و نواحی است .میتوان به جرئت اظهار کرد که چنین وضعیتی بر اکثر قریب به اتفاق من و قطا
استانهای مختلف ایران حاکم است ،و شهرستان تالش نیز از این قاعده مستثنی نیست .بنابراین در تحقیق حاضر ،به
یتواند به بهترین شکل
کهای تصمیمگیری چند معیاره ـ و از بین آننها تکنیک تاپسیس ـ م ی
یرسد خانواده تکنی 
نظر م 
هدف این پژوهش را ک بتر ه هه هههبن اتسهد ید نن نننه رد شلات ناتسرهش یا

خب شششششششششه رد و ،هعسوت فلتخم یا

شاخصهای انتخابی بر مبنای معیارهای علمی توسعهیافتگی است ،ب و ،دزاس هدروآر هب تیاهن رد

بلاق     

اقم یییی یییییس یبسن ه   
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دهستانها با یکدیگر بپردازد .لذا به منظور شناخت قابلیتها و ارزیابی وضعیت دهستانهای شهرستان تالش از لحاظ
دسترسی به امکانات توسعه روستایی به تعیین درجه توسعهیافتگی دهستانهای این شهرستان در مقطع زم ینا

0931

یشود.
طبق شاخصهای سازمان آمار کشور مبادرت م 
روش تحقیق
این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانههای و بر پایه دادهای رسمی کشور صورت گرفته اس .ت
دادههای مورد استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  0931و سالنامه آماری کشور اخذ شده است.
در این راستا در محاسبات با نرمافزار  Excelو از نرمافزار  GISدر ترسیم نقشه استفاده گردیده اس خاش .ت صص صصصه یا
صهای آموزشی ،بهداشتی ـ درمانی ،سیاسی ـ اداری ،خ طابترا ،یناگرزاب ـ یتامد ا و ت
مورد استفاده در قالب شاخ 
حملونقل ،مذهبی و زیربنایی جمعآوری شده است .سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس ب کی ناونع ه ی زا  ا اا ااااعض یا
کهای تصمیمگیری چند معیاره امروزه در رتبهههبن  میهافم ید م رد فلتخ
خانواده  MCDMیا تکنی 

گ مولع و ان گون      

جایگاه ویژهای یافته است که مهمترین دلیل آن را میتوان منطق ریاضی و شفاف و نی رجا تالکشم مدع ز ا نآ یی

  

دانست ( .)Ziyari et al,2011:21عمل رتبهبندی صورت پذیرفته است.
صها
جدول ( )1ابعاد و شاخ 
ابعاد

ص ها
شا خ 

ب خ ش آم و ز ش

درصد روستاهای دارای روستا مهد ،درصد روستاهای دارای دبستان ،درصد روستاهای دارای راهنمایی پسرانه ،درصد
روستاهای دارای راهنمایی دخترانه

بخش بهداشتی ـ درمانی

درصد روستاهای دارای مرکز بهداشت ،درصد روستاهای دارای خانه بهداشت ،درصد روستاهای دارای پزشک خانواده،
درصد روستاهای دارای پزشک ،درصد روستاهای دارای بهورز

بخش سیاسی ـ اداری

درصد روستاهای دارای شورای اسالمی ،درصد روستاهای دارای دهیار ،درصد روستاهای دارای شورای حل اخ ،فالت
درصد روستاهای دارای شرکت تعاونی روستایی

بخش بازرگانی ـ خدماتی

درصد روستاهای دارای نمایندگی نفت سفید ،درصد روستاهای دارای بقالی ،درصد روستاهای دارای ن یاونا ی دصرد    ،
روستاهای دارای تعمیرگاه کشاورزی

لونقل
بخش ارتباطات و حم 

درصد روستاهای دارای دفتر مخابرات ،درصد روستاهای دارای دفتر فناوری اطالعات ،درصد روستاهای دسترس هب ی   
اینترنت ،درصد روستاهای دارای دسترسی به وسیله نقلیه عمومی

بخش زیربنایی

درصد روستاهای دارای برق ،درصد روستاهای دارای گاز ،درصد روستاهای دارای آب

بخش مذهبی

درصد روستاهای دارای مسجد ،درصد روستاهای دارای امامزاده

در  7ب ع د

 6 2شا خ ص

Source: Census of population and housing census,2010

ساختار مدل  TOPSISو مراحل آن
یکی از بهترین مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه بوده ،که توسط هوانگ وی لاس رد نو     1 98 1پیش رد .دیدرگ داهن   
این روش  mگزینه به وسیله  nشاخص مورد ارزیابی قرار میگیرد .اساس تکنیک براین مفهوم استوار است که گزینه
شترین فاصله را ب هدیا لح هار ا    
انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بی 
آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد (.)Momeni,2009:40
مراحل کلی روش مذکر به صورت زیر است:
ـ تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یک ماتریس استاندارد.
صها به عنوان ورودی الگوریتم
ـ ایجاد ماتریس استاندارد موزون با مفروض بودن بردار وزن شاخ 
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ـ مشخص نمودن راه حل ایده آل مثبت و منفی
ـ محاسبه اندازه فاصله از ایدهآلهای مثبت و منفی.
ـ محاسبه نزدیکی نسبی گزینهها به راه حل ایده آل
ـ رتبهبندی گزینهها بر اساس نزدیکی نسبی آنها به راهحلهای ایده آل (.)Asgharpour,2006:67
شهای مختلفی از قبیل :روش حداقل مربعات ،روش ح تاعبرم لقاد   
الزم به ذکر است تعیین وزن شاخصها به رو 
لگ قت شور ،هژیو رادرب شور ،یمتیرا ر یپورتنآ شور و یبی

ماجنا لباق نوناش

              اس  ت

(( ( Azar and

 .)Rajabzade,2003:143در این مقاله وزن شاخصها بر اساس تکنیک آنتروپی شانون تعییین گردی  هد ووو ب ناونع ه   
یشود.
ورودی به الگوریتم  TOPSISوارد م 
صها
تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین وزن شاخ 
یگردد:
در این روش ابتدا ماتریس دادههای اولیه بر اساس فرمول زیر نرمال م 
rij

�

i=1

∑ Pij = rij/

که در رابطه فوق  Pijمقدار نرمال شده شاخص  jام در مکان  iام rij ،مقدار ش و هیلوا صخا

 mتع یزگ داد نن نننههاایی

است که قابل رتبهبندی شدن هستند .سپس (Ejآنتروپی هر شاخص) از مجموعه  pijها به ازای هر شاخص محاس هب
یگردد:
م

))k=1/(Ln(n*m

M

)Ej = −K ∑(Pij ∗ LnPij
i=1

که در رابطه فوق  nتعداد شاخصها و  mتعداد مکانهایی است که باهم مقایسه میشوند .بر اساس رابطه ( ،)2ع مد
یآید.)Afrakhteh,2012:114-115( :
اطمینان یا درجه انحراف ( )djهر یک از شاخصها به صورت زیر به دست م 
و در نهایت وزن هر شاخص

dj=1-Ej
روش  TOPSISخطی ( )Wjبه صورت زیر قابل محاسبه است:
�

∑ Wj = dj/
j=1

یگیرد:
در روش تاپسیس ،مرحله اول یا استانداردسازی شاخصها بر اساس رابطه زیر صورت م 
ابتدا باید حداکثر مقدار هر شاخص  xj+و حداقل آن  xij−مشخصشده و با استفاده از رابطه زیر نسبت به نرمالسازی
اقدام گردد ،در صورتی که شاخصهایی با جنبه مثبت و جنبه منفی به طور ترکیبی در نظر گرفت هبنج ،دشاب هدش ه     

یکنیم ،در این صورت خواهیم داشت:
منفی را با معکوس کردن نتیجه آن به جنبه مثبت تبدیل م 
xij < 0rij = xij− /xij
xij > 0rij = xij/xj+

پس از نرمال کردن شاخصها ،باید ماتریس استاندارد موزون به دست آید ،که به صورت زیر است:
Vij = rij ∗ WjG
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پس از تعیین ماتریس استاندارد موزون ،باید ایده آل مثبت و ایده آل منفی برای هر یک از شاخصها تعیین گردد که
یشود:
به صورت زیر عمل م 

+

+

+

+

+

] A = [V1 , V2 , … . Vj , … , Vn
] A− = [V1− , V2− , … . Vj− , … , Vn−
الزم به ذکر است که در روش خطی ایده آل مثبت هر شاخص برابر  maxآن و ایده آل منفی هر شاخص برابر min

آن شاخص است.

به دست آوردن فاصله هر گزینه نسبت به ایده آل منفی و مثبت ( S +و :)S −

فاصله گزینه  iام از ایده آل مثبت:

فاصله گزینه  iام از ایده آل منفی:

n

n

j=1

j=1

n

n

j=1
+

j=1

S + = ∑ |Vij − V + j| = ∑ Dj+
S − = ∑ |Vij − V − j| = ∑ Dj−

+

−

محاسبه نزدیکی نسبی هر گزینه به ایده آل (  :)Ciاین شاخص را جهت ترکی یداقم ندرک ب ررر رررر  Sو  Sو در نتیجه

یکنیم:
مقایسه گزینهها نسبت به هم تعریف م 

Ci+ = Si+ /Si+ + Si−

رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر نزولی Ci+است به ط نیزگ هک یرو ههه ههههای ک یب یاراد ه شششششت ادقم نیر رر ررر Ci+باشد

یآی یید ( Hekmatnia
توسعهیافتهترین و گزینهای که دارای کمترین مقدار Ci+باشد توسعهنیافتهترین گزینه به شمار می ی

.)and Mousavi,2012:128-129
ضریب اختالف ()cv

برای سنجش اینکه تا چه حد مقدار یک شاخص به طور نامتعادل در بین مناطق توزیع شده است ،،از روش بیرض
اختالف ( )cvکه گاهی آن را عامل ویلیام سون استفاده میشود .ضریب اختالف با اس لیذ لومرف زا هدافت     محاس هب
یگردد:
م
̅̅̅2
)√∑n (X i − X
i−1
N
= CV
X
∑ni−1 i
N

این روش برای بررسی روند نابرابریهای موجود در شاخصهای توسعه در بین نواحی در سطح وسیع مورد استفاده
ق ار ر رادقم هک ،تسا هتفرگ             با الال الی ( )cvنشا نن ندهن  یرباربان هد ب  رد رتشی ت عیزو قوف صخاش       

      است   

(.)Kelantari,2012:140-141
معرفی محدوده مورد مطالعه
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طول جغرافیایی شهرستان تالش بین  48درجه و  32دقیقه و  49درجه و  3دقیقه شرقی و ع نآ ییایفارغج ضر   
درجه و  33دقیقه و  38درجه و  16دقیقه شمالی قرار گرفته است .شهرستان تالش در شمال غربی استان گيالن ق رار
گرفته است .از شمال به شهرستان آستارا ،از جنوب به شهرستان رضوانشهر از شرق ب زا و رزخ یايرد ه هب برغ
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استان اردبيل محدود میشود ،مساحت تالش  278/ 2215کیلومترمربع است .مرکز تالش شهر هشتپر است ک عافترا ه   
ی حو سا ،یزکرم ،قي ا ،مل    
یرسد .شهرستان تالش دارای چهار بخش به نا مممهای ی
آن از سطح دريای آزاد به  80متر م 
ن سکنههه اس  ت ( ( City
ی ب ود ن ن
ل  320آب دا ییی دارای سکنههه و  50آب دا ی ی
کرگانرود و تعداد  5شهر 10 ،دهس ات ننن و ش ما ل ل

ت بيش نيا هنهپ رت    
 .)government effortsاين شهرستان دارای دو ناحيه آب و ه ياو ی جلگهههای و کوهس سا ینات تت تت
شهرستان را دامنههای خزري رشتهکوه تالش در برگرفته است كه جلگه بار يكي آن را از س رزخ يايرد يبرغ لحا     
جدا میسازد .جلگه ساحلي با  15درصد مساحت شهرستان ،ب شي
این شهرستان با دارا بودن پوشش گیاهی نسبتًاًا وسییع و ب ارا نننخی یز

از  90درصد جمعيت را در خود جاي داده اس .ت
مناس  ب ( (ح دود

 1000تا  0041ميل تم ی رر ررر)،

تهای دامداری و کشاورزی فراهم آورده است .مردم تالش به لحاظ واقعش طیارش رد ند   
ناحیهای مساعد برای فعالی 
به و یراج یا
جغرافیایی مناسب از لحاظ آب و هوا ،نوع خاک ،پوشش گی یها  ،،آ 

نیمزریز ی ک تیعقوم ...و یفا      

مناسبی برای فعالیتهای کشاورزی و دامپروری دارند .از این رو اغلب افراد ،این نوع مشاغل را ب باختنا راک یار    
یکنند (.)Jihad Keshavarzi Shsrestan Talesh,Salname Amar Keshvar,2014
م

نقشه ( )1موقعیت سیاسی ـ اداری شهرستان تالش
Source: The authors draw,2015
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جدول ( )2توزیع جمعیت و آبادیها در دهستانهای شهرستان تالش
نام دهستان

جمعیت

خانوار

درصد جمعیت

تعداد آبادی

درصد ابادی

اسالم

6 022 2

4765

15.6

31

10

خاله سرا

0396

1 69 1

2. 5

13

4

خرجگیل

6858

1920

6. 6

33

10.5

چ وب ر

92461

3700

13

50

16

حویق

1 120 1

2550

6. 8

29

2. 9

خطبه سرا

59431

3436

10

22

7

لی سا ر

8710

2101

27

9

ساحلی جوکندان

18232

4137

14

25

8

1 906 1

0 28 4

15

35

11

طوالرود
کوهستانی تالش

6479

1512

جم ع

49 39 12

30092

7

5
100

48

15.3

313

100

Source: Statistical Center of Iran, 2010

نقشه ( )2موقعیت دهستانهای شهرستان تالش Source: The authors draw,2015

مبانی نظری
نظریه بنیانی در مورد توسعه و توسعهنیافتگی اقتصادی ،در خالل سالهای دهه

 1950شک نآ ات .تفرگ ل هن ،ماگ   

یشد و هر تالشی ک هب یارب ه ب  دو و تیعض     
سطحی پایین از توسعه و فقر ،وضعتی طبیعی تلقی م 

موج تروص دو   

یگرف  زا عومجم رد .ت ز حرط زاغآ نام
میگرفت ،به عنوان یک موضوع قابل مطالعه مورد توجه قرار نم 

ابم حث       

توسعه و توسعهنیافتگی ،مکاتب و دیدگاههای مختلفی راجع به توسعه و توسعهنیافتگی ارائهشده ک آ هلمج زا ه نن نننها
میتوان به مکتب تکاملی توسعه ،نظریه نوس یزا  ،،دی هراشا یگتسباو هیرظن و هعسوت زا یتسیسکرام هاگد        نم دو
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یتوان  دارفا نیب د ووو وووو جوامع
فهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ،هم م 
( .)Sdrmvsvy and Talebzade,2014:5شکا 
یه  یعامتجا یا وو ووو اقتص ثعاب یدا   
یآیند .نابرابر 
وهم بین مناطق بروز کند .اغلب این عدم تعادلها باهم به وجود م 
عدم تعادلهای فزاینده در زمینههای مختلف بین جوامع و مناطق مختلف میشود که در نهایت به بروز دوگ د یگنا ررر
سطوح اجتماعی ،اقتصادی و منطقهای منجر میشود .توجه به بعد فضایی توسعه تالش برای ایجاد شرایطی است که
نواحی فقیرتر و محرومتر از منافع توسعه بیشتر بهرهمند شوند و فاصله بین نواحی توسعهیافته و نواحی توسعهههنیافته
کاهش یابد .از طرفی برنامهریزی فضایی به دنبال یک نظم فضایی ارگانیک است که در آن هر جامعه و س ب نیمزر رر ررر
اساس جایگاه و مرتبهای که دارد در فرآیند توسعه ،فعالیتها و کارکردها نقش داشته باشد و درحد جایگ ها خ ا دو ززز
منابع و دستاوردهای توسعه بهرهمند ش  دو ( ( .)Jomepoor,2011:112ام یرظن هزور هه هههپ ض نازادر رور مانرب ت ههه ههههری یز
منطقهای صحیح را برای رسیدن به توسعه متوازن مطرح میسازند و معتقدند که توسعه متعادل بر آن است که بهترین
تهای کیفیت زن قطنم نیب یگد ههه ههههای و درون
شرایط و امکانات را برای پیشرفت جامع و همهجانبه فراهم آورد؛ تفاو 
منطقهای را به حداقل رساند و در نهایت از بین ببرد (.)Abrahimzadeh and Sharifi kia,2004:12
برنامهریزی فضایی فرآیندی است برای بهره ورسازی و آرایش منطقی ،حفظ تعادل ،توازن و هماهنگی بین جمعیت
و تأسیسات اقتصادی و اجتماعی ایجادشده توسط آن در فضای (ملی و منطقهای) کشور و جل مدع زورب زا یریگو   
تعادل و بازتابهای تخریبی و منفی در فضای سرزمین ،به عبارت دیگر هدف برنامهههری نیهب عیزوت ییاضف یز ه و    
سازمانیابی انسان و فعالی 
تها در سراسر سرزمین ملی است ( .)Masumi Eshkavari,2007:18در اصل برنامهههری یز
فضایی تخصیص بهینه فضا به فعالیتهای مختلف ،بر اساس قابلیتهای مناطق ،و در دوره زمانی معین است .ب نود
برنامهههری  ییاضف یز ا یاده و تکرح رازب ت و نوزوم هعسوت یوس هب ت داع لللللللللللللللللللل لله قطنم یا هههه های وج دو    ن دراد   
یگردد.
( )Ziyari,2000:34در رابطه با این مباحث برنامهریزی آمایش سرزمین مطرح م 
آمایش سرزمین ،توزیع بهتر جمعیت با توجه به منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی را به عنوان هدف ،دنبال میکند
و رفاه و توسعه کامل ظرفیتهای بالقوه جمعیت را در نظر دارد ( .)Hansen,1968:6در چنین بعد فضایی ،فعالیتها
در برنامهریزی سرزمین مورد توجه قرار میگیرد .برنامه منطقه یا طرح توسعه نیز باید به طریق هک دوش ارجا ی هب

   

منافع ملی بیفزاید نه این که در اجرای آن خلل وارد سازد ( .)Kuklinski,1978:5برنامهریزی آمایش فض ،هعسوت یا   
فرآیند سازماندهی بهرهبرداری عقالیی از امکانات ،منابع و استعدادهای فضای ملی و منطقهههای ب تفرشیپ روظنم ه    
متعادل و موزون جامعه و اقدامی هدفمند است که آشفتگی فضایی و عدم تعادلهای منطقهای و سازمانده یاضف ی   
ملی برای برنامههای توسعه را بدون رویارویی با مشکالت فضایی آینده قابل حصول نموده و بهره وری از سرررزمین
را بهینه مینماید .آمایش سرزمین بنا بر تعریف مهندسی ،ترتیبات بهره وری بهینه از ظرفیتهای اجتم یعیبط و یعا   
سرزمین است ( )Fulladi,2003:18که به من مزاس داجیا روظ ا رهب رب ینتبم ینیمزرس ن هههه ه هه ههههههههگی و عبانم زا هنیهب یر
ته یطیحم و یعامتجا ،یداصتقا یا     
ظرفیت ت

س زر م مین (ن اظ مممه )ییاضف یا    اس  ت ( ( Markaz Meli Ammayesh

 .)Sarzamin, 2007:25از زمینههای بسیار مهم آمایش سرزمین ،شناخت عدم تعادلهای ناشی از توسعه است که به
تاند از:
یکنند و عبار 
دلیل ناموزون بودن توسعه کشور در تمام سطوح بروز م 
شهای کشاورزی و صنعت)؛
ـ عدم تعادلهای بخشی (مانند عدم تعادل بین بخ 
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ـ عدم تعادلهای اجتماعی (مانند عدم تعادل بین شهر و روستا)؛
ـ عدم تعادلهای اقتصادی (مانند شکاف بین بخش نوین و سنتی اقتصاد و عدم تعادل بین تولید و مصرف)؛
به عسوت یا
داعت مدع ـ لللللل له قطنم یا هههه های (مانن اهاضف نیب لداعت مدع د ی یشاح  هه ه ههههههههه ههای و قط بب 

هههه ه)( Masumi

.)Eshkavari,2007:18-19
آمایش سرزمین و تعادل منطقهای از طرفی بسط فضای توسعه قبل از تمرکز مطلوب و ایجاد مناطقی با فضای آمایش
یافته به خرد شدن منابع و عدم کار آیی در پراکندگیهای فضایی کوچک

زا .دیماجنا دهاوخ عمجت رگید فرط      

نالمللی و مرکزیت سیاسی آن را ب لدب یبطق ه    
بخشی ـ فضایی منابع و امکانات در یک مرکز همراه با پیوندهای بی 
یسازد که دوگانگی بافت اقتصادی ـ اجتماعی کشور را دامن می زند .مرکز رشد ب  لقث زکرم تروص ه ق و ورمل    
م
حوزهاش مبدل شده و چنان که نسبت به ظرفیت حوزهاش افزایش جذب بیرویه فعالیتها را داشته باش اهنت هن ،د    
جاذب یک طرفه منابع شده بلکه به خشک شدن حوزه نفوذش منتهی میگردد .چنین روندی را قطبی شدن مینامیم.
درحالیکه با دست یافتن به حدی از رشد در پهنهی کشور و نیز ایجاد تواناییهایی برای توس و طاقن یضعب رد هع
نواحی توسعهنیافته کشور و رسیدن به تعادلهای بخشی در اقتصاد ملی توسعه موزون ک زا ییالاب هلحرم ه

هعسوت     

یای اس هک ت   
کشور است ،آغاز میشود .ایجاد منطقهای در کشور ،سیمای توسعهههی قفا رد روشک نآ یگتفا     زمانن 
باروری یکسان قابلیتهای توسعه در آن کشور به وجود آمده باشد .یعنی تع  هرهب و عبانم صیصخت رد لدا ک یل ددددد دددددد
پایانتری از ظرفیتهای تولیدی مابین مناطق یک کشور ،یک آرمان است که با گ عسوت یرورض لحارم زا راذ هههه هههههی
هه هههی

کشور مقدور خواهد بود .برای تعادل بخشیدن ،نیاز به شناخت دقیق قابلیتها و انتخاب ص آ حیح نننه صرع رد ا

کشور است ،این از طریق آمایش سرزمین میسر است .یکی از مهمترررین وظ مانرب فیا هه هههری اکم ،ییاضف ناز ننن ننننی یبا
فضاهای توسعه به گونهای است که بهترین و بیشترین نقش در تداوم و انتشار توسعه به فضاهای مج هداتفارود روا   
را داشته باشند و بخش بزر 
گتری از سرزمین و جمعیت بیشتری را منتفع سازند (.)Masumi Eshkavari,2007:23
در بخش پیشینه تحقیق ،نگارندگان یافتههای دیگران و به عبارت دیگر ،پیشینه مسئله یا نتایج تحقیقات دیگران و نیز
قضایای کلی مرتبط با مسئله تحقیق را گردآوری کردهاند مطرح شده اس سا نیارب .ت اس ومن  ،ن هههه هههههای تحقیق هک یتا   
یشود:
دربارهی سنجش توسعهیافتگی مناطق به ویژه نواحی روستایی انجامشده به طور خالصه بیان م 
صدر موسوی و طالبزاده در مقاله خود تحت عنوان تعیین سطوح توسعهیافتگی نواحی روستایی شهرستان چال نارد
در سال  ،2931با استفاده از روشهای کمی (مدل موریس و ضریب اختالف) و با  38شاخص ،به این نت هدیسر جیا   
که از مجموع  5دهستان هیچ دهستانی در سطح توسعهیافت و هدوبن ه

  

 4دهس کی و هعسوت لاح رد حطس رد نات

دهستان نیز در سطح کمتر توسعهیافته قرار دارند .صفری و بیات در سال  1931در مقالهای ب حوطس نییعت ناونع ا     
توسعهیافتگی نواحی روستایی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک آماری تحلیل ع لحت و یلما یی یییل خوشهههای،
که با استفاده از  45شاخص ،به این نتایج رسیدند که از لحاظ سطح توسعهیافتگی بین دهستانه  توافت ناتسا یا و
نابرابری وجود دارد به طوری که از  141دهستان این استان یک دهستان در سطح ک ما ًالًال ،رادروخرب      55دهس ات نات   
حدی برخوردار 24 ،دهستان محروم 56 ،دهستان در سطح بسیار محروم ق نیما .دنراد رار ی کیب ،داژن  و یدمحم
حسینی ابری در مقالهای با عنوان تحلیل درجه توسعهیافتگی دهستانهای حوزه تأسیس رد یبونج سراپ تا

    
تسا ان     
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بوشهر در سال  ، 1387با بهرهگیری از مدلهای موریس و تاکسونومی 65 ،ش و یداصتقا صخا

رد یعامتجا

حطس     

یدهد که  15 /4درصد دهستانها در گروه دهستانهای برخوردار،
دهستان انتخاب گردیده و نتایج این بررسی نشان م 
 38 /5درصد در گروه نیمه برخوردار ،و  46 /1درصد در گروه محروم طبقهبندی شدهاند .بهرامی و عط لاقم رد را هه هههای
با عنوان تحلیلی بر درجه توسعهیافتگی شهرستانهای اس نات آذربایج لاس رد یبرغ نا      ،0931ب لدم زا هدافتسا ا    
تاپسیس و با  24شاخص کمی و کیفی ،به رتبهبندی  14شهرستان این استان پرداخته شده است ،نت یسررب نیا جیا    
نشان میدهد که ارتباط معنادار بین سطح توسعهیافتگی شهرس ات نننه نرهش خرن اب ناتسا یا ش آ ینی نن ننن ننننننه وپ .دراد ا رر ررر
قطانم     

تبن رد یعامتجا یرادیاپ ید
طاهری ،سجاسی قیداری و صادقلو در مقالهای تحت عنوان سنجش و اولویت ت

روستایی ،با استفاده از تکنیک رتبهبندی بر اساس تشابه به حل ایده آل فازی (مطالعه موردی :دهستان حوم شخب ه   
مرکزی شهرستان خدابنده) در سال  ، 1388که در سطح  21روستا و  306خ راونا نمون یزکرم هموح ناتسهد رد ه     
شهرستان خدابنده ،نتایج تحقیق نشان داد که پس از سنجش شاخصهای ذهنی پایداری اجتماعی ،روستای آقچه قیا
  

باالترین و روستای ورجوشان پایینترین میزان پایداری اجتماعی در بین روستاهای نمونه را ارائه ک در ههان ،یرایز .د
زنجیرچی و سرخ کمال در مقالهای در عنوان بررسی و رتبهبندی درجه توسعهیافتگی شهرستانه سارخ ناتسا یا ان    
رضوی با استفاده از تکنیک تاپسیس در سال  ، 1388نتایج تحقی اح ق ک ش هک دراد نآ زا ی ه هبتر دهشم ناتسر

       1و

شهرستان خلیلآباد رتبه  19را در بین  19شهرستان استان رضوی کسب کرده و ضریب پراکندگی به دست آم هد

0/3

بوده است که بیانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از مواهب توسعه است.
یافتههای تحقیق
در این پژوهش از  62شاخص برای تعیین توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان تالش استفاده گردیده اس د ،ت ررر ابت اد
صهای مورد نظر محاس و نزو نییعت زا دعب و هب
با استفاده از روش آنتروپی شانون ،وزن و اهمیت هر یک از شاخ 
اهمیت هر کدام از شاخصهای انتخابی ،از روش تاپس عسوت هجرد شجنس هب مادقا سی هههههه هههههههی اتسهد یگتفا نن نننه یا
صه  اب ا ا زا هدافتس اشن نوناش یپورتنآ شور ن      
شهرستان تالش گردیده است .بررسی نتایج محاسبات وزن ش خا ص ص
میدهد بیشترین وزن مربوط به شاخصهای درصد روستاهای دارای مدرسه راهنم یا ی یاراد یاهاتسور دصرد و     
مرکز بهداشت است .به ترتیب  0.17و  0.12و کمترین وزن مربوط به شاخصهای درصد روس و یلاقب یاراد یاهات
همه شاخصهای مربوط به بخش زیربنایی 0.00 ،و  0.01است .بر اساس یافتههاای تحقی و یرباربان ق

زا ینگمهان

صها مشهود است .امکانات زیربنایی (شامل آب ،برق و گاز) به عنوان نیازهای اولی ناسنا یتسیز ه    
نظر توزیع شاخ 
یدهد که بیشتر آبادیهای ای کما دقاف هقطنم ن ا ییانبریز تان      
بشمار میآید ،همان طور که یافتههای تحقیق نشان م 
یباشند.
م
صها جهت تعیین درجه توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان تالش
جدول ( )3عناوین و وزن شاخ 
ردیف

شاخص

وزن شاخص

1

درصد روستاهای دارای روستا مهد

4 .0 0

2

درصد روستاهای دارای دبستان

3

درصد روستاهای دارای راهنمایی پسرانه

0.08

4

درصد روستاهای دارای راهنمایی دخترانه

0.17

5

درصد روستاهای دارای مرکز بهداشت

0.12

0.01

  

تحلیل و طبقهبندی سطوح توسعهیافتگی551 ...
6

درصد روستاهای دارای خانه بهداشت

0.01

7

درصد روستاهای دارای پزشک خانواده

0.07

8

درصد روستاهای دارای پزشک

0.06

9
10
11

درصد روستاهای دارای بهورز

0.03

درصد روستاهای دارای شورای اسالمی

0.01

درصد روستاهای دارای دهیار

0.01

12

درصد روستاهای دارای شورای حل اختالف

4 .0 0

13

درصد روستاهای دارای شرکت تعاونی روستایی

4 .0 0

14

درصد روستاهای دارای نمایندگی نفت سفید

0.02

15

درصد روستاهای دارای بقالی

0.00

16

درصد روستاهای دارای نانوایی

0.01

17

درصد روستاهای دارای تعمیرگاه کشاورزی

0.07
0.02

18

درصد روستاهای دارای دفتر مخابرات

19

درصد روستاهای دارای دفتر فناوری اطالعات

20

درصد روستاهای دسترسی به اینترنت

0.02

21

درصد روستاهای دارای دسترسی به وسیله نقلیه عمومی

0.02

22

درصد روستاهای دارای برق

0.01

23

درصد روستاهای دارای گاز

0.07

24

درصد روستاهای دارای آب

0.01

25

درصد روستاهای دارای مسجد

0.00

62

درصد روستاهای دارای امامزاده

4 .0 0

4 .0 0

Source: Research Findings, 2015

جدول شماره ( :)4ضریب اختالف ابعاد دهستانهای شهرستان تالش
ابعاد
بیرض   

()cv

آم و ز ش
اخ فالت   

0.30

بخ ـ یتشادهب ش   

سیاس ـ ی

خ ـ تامد

درمانی

اداری

بازرگانی

4 .5 0

0.03

0.28

لونقل
ارتباطات و حم 
0.38

زیربنایی

مذهبی

4 .0 0

4 .2 0

Source: Research Findings, 2015

وزن سطوح برخورداری هر یک از دهستانهای شهرستان تالش بر اساس مدل تاپسیس محاسبهشده و نت لصاح جیا   
نت اب نآ نیر     0.411مرب هب طو   
یدهد که این اوزان در میان دهستانها در نوسان است .ک ییاپ ه نن نن
از بررسیها نشان م 
یباش  د ( (ج لود
دهستان اسالم و باالترین آن با  0.516مربوط به دهستان حویق می ی

   

 .)5ب هب شور نیا زا هدافتسا ا

سنجش توزیع نامتعادل مقدار هر یک از شاخصهای مورد مطالعه در بین دهستانهای شهرستان تالش پرداخته ش هد
شها باید گف بیرض اب ،ینامرد ـ یتشادهب شخب هک ت
است .با توجه به بررسی ضریب اختالف هر یک از بخ 

     

اختالف  4 .5 0دارای بیشترین میزان نابرابری در توزیع امکانات و خدمات بوده است .بعد از آن بخ و تاطابترا ش
حملونقل با ضریب  ، 0.38بخش آموزش با ضریب اختالف  ، 0.30بخش خدمات و بازرگ فالتخا بیرض اب ینا     
 ، 0.28بخش مذهبی با ضریب اختالف  ،4 .2 0بخش زیربنایی با ضریب اخ فالت

 4 .0 0و بخ و یسایس ش

دا ا اب یر    

صه ،هعلاطم دروم یا    
یگیرند (جدول  .)4بن خاش نایم رد نیاربا صصص صصص
ضریب اختالف  0.03در ردههای بعدی جای م 
بیشترین میزان عدم تعادل در توزیع امکانات و خدمات در بخش بهداشتی و درم یب و ینا شششششت و لداعت نازیم نیر
برابری نیز در شاخص سیاسی ـ اداری بوده است.
بر اساس سطوح برخورداری شاخصهای توسعهیافتگی ،دهس ات نننه هب شلات ناتسرهش یا

حطس هس

     برخ رادرو

(توسعهیافته) ،نیمه برخوردار (در حال توسعه) و غیر برخوردار (کمتر توسعهیافته) تقسیمبن دش ید هه هههان  د ( (نقشه  2و
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جدول شماره  .)6بر طبق این تقسیمبندی ،دهستان حویق در سطح برخوردار (توسعهیافته) ق اتسهد .دراد رار نن نننه یا
چوبر ،خطبه سرا ،خاله سرا ،خرجگیل ،لیسار ،طوالرود ،ساحلی جوکندان در سطح نیم و رادروخرب ه

اتسهد ننن ننننه یا

اسالم و کوهستانی تالش نیز در سطح غیر برخوردار قرار دارند .توسعهیافتگی نواحی شمالی و شرقی شهرستان تالش
به ویژه دهستانهای واقع در محور ترانزیتی انزلی ـ آستارا نسبت به نواحی دیگر آن دارای دالی زا .تسا یفلتخم ل   
دالیل مهم این امر استقرار راههای ارتباطی و دسترسی به راههای آسفالته به دلیل نزدیک بودن به ش رد یتحار ،اهره   
ارائه تسهیالت و خدمات از جمله برق و آب میباشد که باعث برخورداری بیشتر آنها نسبت ب اتسهد ریاس ه ننن ننننها
شده است .همچنین این نکته بایستی خاطرنشان کرد این شهرستان دارای پنج نقطه شهری است ،ب هکنیا هب هجوت ا     
تامدخ هئارا رد دنشاب هتشادن یتامدخ

اگر شهرها عملکرد و وضعیت مناسب از لح و یداصتقا ظا

یحاون هب          

روستایی منطقه موفق عمل نخواهند کرد ،از آنجایی که شهر اسالم از نظر اقتصادی و خدماتی عملک فیعض در ی دراد    
در نتیجه در ارائه خدمات به نواحی روستایی خود موفق عمل نکرده است به طوری که دهستان اس ورحم ملا مممممت نیر
دهستان از لحاظ سطوح توسعهیافتگی است .ولی شهر حویق با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از لح دزن ظا ییکی
به شهر مهم بندری آستارا و دسترسی به راه ترانزیتی دو شهر بندری انزل راتسآ ـ ی ا  تبسن  به ب رهش هیق ه نیا یا   

    

شهرستان در خصوص توسعه نواحی روستایی اطراف خود موفقتر بوده ،طوری که دهستان حویق توسعهیافتهههت نیر
دهستان در بین  10دهستان این شهرستان است .این امر بیشتر با نظریه مرکز ـ پیرامون فرید من قابل تبیین است.
جدول ( )5نتایج رتبهبندی بر حسب دهستانهای شهرستان تالش
نام دهستان

رتبه

وزن

اسالم

0.411

10

خاله سرا

0.500

3

خرجگیل

0.496

6

چ وب ر

0.499

5

حویق

0.516

1

خطبه سرا

0.499

4

لی سا ر

0.487

8

ساحلی جوکندان

0.510

2

طوالرود

0.488

7

کوهستانی تالش

0.470

9

Source: Research Findings, 2015

جدول ( )6درجه سطوح برخورداری دهستانهای شهرستان تالش
برخوردار

نام دهستان
حویق

نیمه برخوردار

غیر برخوردار

**

چوبر ،خطبه سرا ،خاله س ،لیگجرخ ،ار   

**

لیسار ،طوالرود ،ساحلی جوکندان
**

کوهستانی تالش ،اسالم،
Source: Research Findings, 2015
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نقشه ( )3طبقهبندی دهستانهای شهرستان تالش بر حسب برخورداری Source: Research Findings, 2015

یافتههای تحقیق حاضر مبین دو دستاورد پژوهشی است .نخست ،نشان میدهد در روند توس هع

اجتم عیزوت و یعا   

فضایی خدمات و امکانات در میان دهستانهای شهرس هش ریاس یاهوگلا ،شلات نات ر اتس ننننن ننننننه هباشم تاعلاطم و ا    
مشاهده شده است .بدین معنا که در روند توسعهیافتگی در سطح دهستانهای این شهرستان ،مؤلفههایی مانن نازیم د   
جمعیت ،تعداد مراکز روستایی ،فاصله از مرکز شهرستان یا نزدیکی به ساحل ،دسترس ک و یلصا هار هب ی و یناتسه     
بودن اثربخشی چندانی نداشته و این امر بر خالف بیشتر مطالعات مشابه است که نشاندهنده تأثیر مؤلفههای فوق بر
روند توسعهیافتگی است .دوم ،مطابق با بررسی حاضر ،عدالت فضایی در سطح دهستانهای شهرستان ت شلا

برق رار

یشود .ای توافت ن   
نشده و تفاوتهای چشمگیری در سطح و کیفیت توسعهیافتگی در دهستانهای شهرستان دیده م 
بیانگر نحوه نابرابر دسترسی و فرصت برای ساکنان نواحی روستایی در دسترسی به منابع و خدمات است .حال آنکه
مبتنی بر رویکرد عدالت فضایی ،فرصتها و دسترسی و برخورداری از مؤلفههای توسعه و رفاه ،لزومًاًا میبایست به
نحوی برای همه گروهها و نواحی جامعه فراهم شود که برابری فرصتها و دسترسی به منابع به طور عادالن نیمأت ه   
گردد.
جمعبندی و نتیجهگیری
امروزه اقتصاددانان طرفدار رشد متوازن در مناطق مختلف کشور معتقدند که نظریه قطب رشد نه تنها در ک رقف شها   
یهای منطقهههای و ناحیهههای موف هدش زین نآ دیدشت بجوم هکلب هدوبن ق   
و رفع نابرابر 
 .)Attar,2012:9کشور ایران با شرایط ویژهی جغرافیایی متف یتوا

     اس  ت ( ( Bahrami and

به یا
قرارگرفت یشن و زارف ،نامز رذگ رد و ه ببببب ببببب
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فراوانی را طی ک فلتخم یحاون رد ،ببس نیمه هب .تسا هدر

،ناریا

       

ا و هتفرگن تروص ناسکی هعسوت رم    

نابرابر 
یهایی در میزان برخورداری از مواهب توسعه ،به وجود آمده اس  ت ( ( .)Zali and Ghanbari,2005:78از این
رو ضرورت بازنگری در نظام برنامهریزی به صورت سیستمی و بدور از تبعیضات و تصمیمات غیرمنطقی به من روظ
رفع نابرابریهای فعلی و رسیدن به توسعه متوازن و برابر توصیه میگردد .بر اساس نظریات این دسته از اقتصاددانان
هدف توسعه متعادل ،باال بردن سطح کیفیت زندگی مردم با ایجاد بهترین شرایط و امکانات ب رد هعماج هعسوت یار   
همه نواحی باشد و از طرفی تفاوتهای سطح زندگی در نواحی مختلف را به حداقل برساند .بنابراین نخس ماگ نیت
در برنامهریزی ناحیهای و منطقهای شناسایی توانهای محیطی ب کاردا ،هدو

لیلحت و هیزجت مزلتسم دوخ یطیحم       

ف بای ب د رر ررر اس حطس سا   
شاخصهای مرتبط با آن است .از این رو تخصیص منابع و اعتبارات می لتخم یحاون نا ففف ففف
بهرهمندی از مواهب توسعه شکل بگیرد .تداوم چنین برنامهههری ،یداصتقا ییافکدوخ بجوم نالک سایقم رد یز       
یگردد " .ارزیابی و رتبهبن گتنوکس ید اا اااههاای روس یات ی  هب یتخانش  ددد ددددست
همچنین مانع از خروج ارز به خارج م 
یدهد که بدون آن برنامهریزی و مدیریت در جهت پارادایم فعلی توسعه ،با دشواری روب ور ه
م

اس  ت ( ( Roknedine

".)Eftekhari and Aghayari Hir,2008:31
یافتههای تحقیق نشان میدهد که دهستانهای این شهرستان از امکانات مساوی برخوردار نیستند ،چنین وضعیتی ،به
دلیل برنامههای گاه غیراصولی و تخصیص ناعادالنه اعتبارات و خدمات ،روند ناپایداری سکونتگاهی در این ناحیه را
یه رد ا
قتر سرمایهگذار 
افزایش داده است .چنین وضعیتی پیامد الگوی توسعه با نگرش مرکزگرا است ،به عبارتی دقی 
نقاط شهری تخصیص و هزینه میگردد در این میان مقدار اندکی از منابع بودجهههای ب صیصخت ییاتسور زکارم ه

    

مییابد .از طرفی تداوم کاهش تعداد جمعیت در نقاط روستایی ،رون مانرب د هه هههری هجاوم لکشم اب ار ییاتسور یز      
خواهد ساخت .بنا بر بررسیهای ص عسوت حطس ظاحل زا هتفرگ ترو ههههه ههههههی قیوح ناتسهد یگتفا     برخ ترادرو رررین
(توسعهیافتهترین) و دهستان اسالم و دهستان کوهستانی تالش محرومترین دهستان شهرستان شناخته شد در مجم عو
از  10دهس  ناتسرهش نات تا ی شل ک ناتسهد 

،رادروخرب              7دهس ات نن ن نیم و رادروخرب ه   

 2دهس مورحم نات    

شناساییشدهاند .ضریب اختالف به دست آمده برای شاخصهای موجود در هر یک از دهستانه نیا یا    شهرس نات
بیانگر وجود شدت نابرابری در میزان بهرهمندی از مواهب توسعه اس عبا نیا نیب رد .ت ا عب د د یرادا ـ یسایس و     
زیربنایی به ترتی فالتخا بیرض اب ب     

 0.03و  4 .0 0و و بسانم تیعض

اعبا ددد دددد بهداش و ینامرد ،یت

طابترا ا و ت

حملونقل با ضریب اختالف باال و نزدیک به عدد  1از شدت نابرابری در می ار هعسوت بهاوم زا یرادروخرب ناز
بیان میکند .یکی از دالیل باال بودن امتیاز دهستان حویق ،به نس اتسهد رگید تب ننن ننننه  ،ناتسرهش هعبات یا ن یکیدز     
دهستان به راه ارتباطی تالش به آس و .تسا ارات ه ررر رررر یک

اتسهد زا نن نننه زا ندش رود اب ا تبسن زا اهرهش زکرم      

برخورداری آنها از خدمات و امکانات برای دستیابی به توسعه روستایی کاسته میشود .نتیجهههگی یوگلا ،یلک یر    
حاکم بر ساختار فضایی در شهرستان تالش به تبع از مقیاس ملی و استانی ،تابع نظام مرکز ـ پیرامون اس موادت و .ت
این روند ،شکاف و نابرابری را شدت بخشیده و روند مهاجرتهای روستایی را دو چندان خواهد کرد .از طرف هن ی   
تنها مشکالت روستاییان حل نمیشود بلکه مشکالت شهری را نیز دو چندان خواهند کرد .لذا توجه به برنامهههری یز
منطقی و سیستمی که در آن نگرشها بر اساس راهبردهای منطقی و علمی استوار باشد ،برای نیل به توس نزاوتم هع   
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ناحیهای ،ضرورتی اجتنابناپذیر بشمار میآید .کمب و تاناکما دو

ن) و
 تامدخ ا هیلو      زیستتی (آب س کسم و ملا نن نن

تهای روستایی از شدت باالیی برخوردار باشند .ب روط ه   
همچنین کمبود درآمد مناسب موجب گردیده روند مهاجر 
کلی نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:
ـ از لحاظ سطح توسعهیافتگی بین دهستانهای شهرستان تفاوت و نابرابری وجود دارد ،توزی و تامدخ ع

ناکما ات    

در سطح دهستانها بر اساس عدالت فضایی صورت نگرفته است.
ـ دهستانهای محروم و بسیار محروم اغلب در فاصله دورتری از مراکز شهرستان قرار دارند این ام زا هدش ثعاب ر   
منافع توسعه زیاد بهرهمند نشوند.
ـ با توجه به اینکه راه ارتباطی به عنوان شریان حیاتی توسعه روستایی و وسیله خدماترس ییاتسور هب ینا ا  ن ا تس     
یهای موجود در دهستانهای این شهرستان از داشتن را ارتب مورحم هتلافسآ یطا   
ولی هم اکنون تعداد زیادی از آباد 
یباشند.
م
ـ تعدادی از آبادیهای موجود در دهستانها نیز به علت داشتن موقعیت کوهستانی در انزوای جغرافیایی خاص ق رار
داشته و فاصله زیادی از مرکز شهرستان دارند که این امر باعث ایجاد نارساییهایی در خدماترسانی به ای یحاون ن   
شده و محروم ماندن آنها را موجب گردیده است.
دهستانهای نیمه برخوردار و غیر برخوردار شهرستان جهت رسیدن به سطوح توسعهیافته و برخوردار ،نیازمند تهیه
و اجرای طرحهای متناسب با نوع و سطح توسعهیافتگی و محرومیت خوددارند .در این میان دهس ات نننه و ملاسا یا
کوهستانی تالش جهت توسعه مطلوب و پایدار در نواحی روستایی شهرس لماوع هب هجوت اب ،شلات نات        م ثؤ ررر در
سطوح توسعهیافتگی (برخورداری) ،تقویت مراکز شهری و روستایی ،ایجاد محورهای جدید توس و ناتسرهش رد هع
تقویت محورهای ضعیف موجود ضرورت دارد.
پژوهش حاضر در میان رویکردهای برنامهریزی توسعه روستایی به عنوان رویکرد اجتماعی برنامهریزی قاب ریسفت ل   
است .در این رویکرد نگرش برنامهریزی ،بر توسعه اجتماعی بیش از ابعاد اقتصادی و کالبدی تأکید نم نایرج و هدو   
توسعه را بر مبنای برنامهریزی توسعه اجتماعی تحلیل میکند .رویکرد اجتماعی برنامهریزی توسعه روستایی ح لقاد
بر سه راهبرد تأمین نیازهای اساسی ،توسعه اجتماعات محلی و راهبرد مشاارکت م مدر دیکأت ییاتسور هعسوت رد     
میکند .و در این میان ،مهمممت مانرب فده نیر ههه ههههری قحت ،ناز ق  فادها  ا قیرط زا هعسوت یعامتج

عیزوت

لداعتم

       

ته و ا
سرمایهگذاریها ،خدمات و تسهیالت رفاهی است .عالوه بر این ،تحقق اه ذم فاد ک جیا اب رو ا خاسریز د تتتتت تتتتت
یشود و در رویکرد کالب دربهار ،ییاضف ـ ید    
امکانات ،قابل تأمین است که در رویکردی کالبدی ـ فضایی تفسیر م ی
توسعهی مراکز رشد روستایی ،روستایی ـ شهری و برنامهریزی مراکز روستایی اهمیت بیشتری دارند.
بنا بر رویکردها و راهبردهای فوق ،پژوهش حاضر نیاز به برنامهریزی اجتماعی با راهبرد توسعه اجتماعات محل و ی
یکن .د
رویکرد کالبدی ـ فضایی با راهبرد توسعه روستایی ـ شهری را در سطح دهستانننهای شهرستان تالش بازگو می ی
بر این اساس ،برنامهریزی توسعه روستایی در شهرستان تالش به من ربان عفر روظ ابر یرارقرب و تامدخ عیزوت ی       
تبن رد تامدخ عیزوت ید
عدالت فضایی تسهیالت خدماتی و رفاهی الزم است ب  ه ااولویت ت
تهای برابر در همه دهستانها توجه نماید.
شهرستان و ایجاد فرص 

د اتسه نننن نننننه مورحم یا
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