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چکیده
با وجود سابقه برنامهریزی توسعه در ایران ،نابرابریهای منطقهای در روستاهای کشور مشهود است .بحث نابرابری توسععه در ماعان
روستاها از موضوعاتی است که اخاراً در فرهنگ برنامعهریعزی منطقعها ی مطعر دع ا اسعت و هنعوز در کشعور معا جایدعاا نع ان
مشخصی ن ارد .بررسی جنبههای مختلف اقتصادی  -اجتماعی ،محاطی و  ...مناطق و تحلال آنها به صورت نسبی باعاندر ماعزان
برخورداری ،سطح رفاا و توسعه یافتدی آنها میباد  .نابرابریهای توسعهای که به دالیل متع دی نظار دالیعل تعاریخی ،طباععی،
دموگرافاکی ،اجتماعی ،اقتصادی و سااسی و  ...ایجاد می دون رد ناهمدون و نامتعادل ماان نواحی را سبب خواهن د  .تعاعا و
ان ازاگاری سطح توسعهیافتدی سکونتدااهای روستایی میتوان  ،موقعاتهعا و نارسعاییهعای موجعود را مشعخن کنع  .همچنعا ،
پرداخت به علل عقب مان گی و دناخت بخشهای توسعه ناافتهی برخی مناطق باععث معیدعود ،برنامعه ریعزان در تخصعان بهانعه
اعتبارات و حرکت به سوی ع الت اجتماعی که از جمله ه فهای برنامه برای برطرف کردن ناهماهندیهای توسعه بعا روسعتاها
میباد  ،توفاق یابن  .از طرف دیدر ،دناخت وضعات برخورداری روستاها ،مسئوالن برنامهریزی ناحاعهای را قعادر معیسعازد تعا در
سااستگذاری ها اصالحات الزم را به عمل آورن  .ه ف از ایع تحقاعق دناسعایی ماعزان برخعورداری و محروماعت دهسعتانهعای
دهرستان ساوا با استفادا از م ل موریس معیبادع  .روش گعردآوری اطالععات از روش مطالععه کتابخانعهای و اسعنادی و تحلاعل
داداهای آماری بودا که نهایتاً منجر به سطح بن گی سکونتدااهای روستایی از نظر مازان محرومات و درجه توسعهیافتدی میباد .
بر اساس نتایج حاصل از تحقاق سطح توسعهیافتدی دهستانهای دهرستان ساوا در بخشهای مختلف متفاوت میباد  .اما در باشتر
بخشها توسعه یافته تری دهستان طراز ناها و توسعه ناافته تری دهستان داهسونکن ی میباد .

واژگان کلیدی :توسعهیافتگی ،محرومیت ،دهستانهای ساوه ،شاخص ناموزون موریس.
( -6نويسنده مسئول) a_estelaji@yahoo.com
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مقدمه
استان مركزي از جمله استانهاي صنعتي كشور محسوب ميشود و وجود صنايع مادر در اراك و ساوه اين شههرها را
به يکي از قطبهاي صنعتي كشور مبدل كرده است وجود اين مراكز صنعتي موجب جذب جمعيت روستاها در ايهن
شهرها و خالي شدن جمعيت روستاها شده است بطوريکه جمعيت روستايي استان مركزي از سال  6955كهه حهدود
 8927درصد از كل جمعيت بوده ،در سال  6965به  56درصد كاهش يافته ،و در ادامه رونهد رو بهه كهاهش خهود در
سال  6985سهم جمعيت روستايي از كل جمعيت استان تنها به  9922درصد و در سالهاي  6975و  6921به ترتيهب
به  96و  9626درصد رسيده است .شهرستان ساوه نيز كه از مراكز صنعتي اسهتان محسهوب مهيشهود در سهال 6921
درصد جمعيت روستايي اين شهرستان به  6227درصهد رسهيده اسهتStatistics Center of Iran, 2011,page ( .

.)69
با توجه به خالي شدن جمعيت روستاها در اين شهرستان ،مطالعه سطوح برخورداري مناطق روستايي در بخهشههاي
اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي ،كالبدي-زيربنايي و بهداشتي-درماني ضرورت داشته و مهديران روسهتايي را در جههت
بهبود وضعيت خدمات رساني به روستاها ياري ميرساند .در اين فرايند ،تعيين سطوح برخورداري و توسعه نهواحي
روستايي و بررسي نقاط قوت و ضعف شرايط هر ناحيه در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و كالبهدي ،زمينهه
تخصيص بهينه منابع و امکانات را براي توسعه هماهنگ ،يکپارچه و متوازن روستاها فراهم ميسازد.
يکي از روشهاي معمول در زمينه سنجش درجه توسعهيافتگي نواحي عبارتست از روش شاخص ناموزون مهوري
كه در دسته روشهاي چند متغيره آماري قرار گرفته و دسهته بنهدي كلهي از روشههاي سهنجش توسهعهيهافتگي در
مطالعات برنامه ريزي منطقهاي را نشان ميدهد .در اين تحقيق از شاخص ناموزون موري

استفاده شده است.

شاخصها ،نشانگرهايي هستند كه فرايند جمعآوري ،طبقهبندي و تجزيه و تحليل اطالعات و نتيجهگيهري را منطقهي
و به طور كلي جهت فعاليتها را مشخص و از حيث مفههومي چهارچوب مناسهبي را بهراي هدفگهذاري ،تهدوين و
برنامهريزي و ارزشيابي فعاليتها به دست ميدهند .تعيين شاخصها ،مهمترين گام در مطالعات توسعة ناحيهاي و در
واقع ،بيان آماري پديدههاي موجود در ناحيه است (.)Kalantari, 2001,page 111
هدف اصلي اين تحقيق مقايسه تطبيقي نتايج سطحبنهدي در هريه

از بخهشههاي مختلهف (اقتصهادي ،اجتمهاعي-

فرهنگي ،كالبدي -زيربنايي و بهداشتي-درماني) و شناخت دهستانهاي برخوردار و محروم شهرسهتان سهاوه از ن هر
شاخصهاي توسعهيافتگي ميباشد.
مبانی نظری
 توسعهتوسعه در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفتهتهر شهدن ،قدرتمنهدتر شهدن و حتهي بزرگتهر شهدن اسهت
( .)Oxford Dictionary, 2001از توسعه تعاريف و مفاهيم متفاوتي توسط صاحب ن ران مطرح گرديهده اسهت و
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گرچه مفهوم ترقي ،رشد ،پيشرفت و گسترش از گذشتههاي خيلي دور در ادبيات اقتصادي و اجتماعي مطهرح بهوده،
ليکن واژه توسعه به مفهوم متداول كنوني آن ،پ

از جنگ جهاني دوم رواج پيدا كرده است.

توسعه در مفهوم وسيع آن يعني بهبود در كيفيت سطح زندگي از همه ابعاد آن ،يعني چيزي بهيش از افهزايش درآمهد،
يعني آموزش بهتر ،بهبود استانداردهاي بهداشتي و تغذيه ،كهاهش فقهر ،محهيط زيسهت بهتهر و برابهري اقتصهادي و
اجتمهاعي بهاتتر در برخهورداري از امکانهات و فرصهتهها ،آزادي بيشهتر فهردي و زنهدگي غنهيتهر فرهنگهي
(.)Taheri,1997,page 24
 رویکرد فضایی -کالبدی توسعه روستاییيکي از رويکردها دربرنامهريزي توسعه روستايي ،رويکردفضايي -كالبدي است كه بر ابعاد مکاني برنامهريزي توسعه
به ويژه در زمينههاي موقعيت ،فاصله يابي ،مقياس و اندازه ،توزيع و پراكنهدگي و سلسهله مراتهب تاكيهد دارد .بطهور
كلي پديدههاي جغرافيايي داراي دو بعد محتوا و كالبد هستند ،محتوا همان خصوصيات اقتصادي و اجتماعي و كالبهد
همان ويژگيهاي فضايي-كالبدي است .محتوا و كالبد پديدهها با يکهديگر رابطهه دارنهد و بهرهم تهث ير مهيگذارنهد.
متناسب با هر محتوا ،كالبد خاصي وجود دارد و بالعک  .توسعه و از جمله توسعه روستايي ههر دو بعهد اقتصهادي-
اجتماعي و فضايي -كالبدي را دارد .بدون توجه به ابعاد فضايي و كالبدي ،توسعه در زمينههاي اقتصادي و اجتمهاعي
آ ار نامطلوبي دارد و پايداري تزم را نخواهد داشت ،همين طور تاكيد صرف بر جنبههههاي فضهايي-كالبهدي ،بهدون
توجه تزم به ابعاد اقتصادي-اجتماعي توسعه ،سرمايهگذاريها را به هدر ميدهد و در فرايند دستيابي به توسهعه بهي
تث ير است .توجه به ابعاد مکاني و فضايي برنامهريزي توسعه روستايي از دهه  6281شروع شد و تاكنون راهبردههاي
متعددي در اين زمينه ارائه شده است.
راهبرد مراكز رشد روستايي ،راهبرد برنامهريزي مراكز روستايي ،راهبرد توسعه روستا-شههري و راهبهرد كاركردههاي
شهري در توسعه روستايي در ايران چه در قالب برنامههاي پنج ساله و چه در چارچوب طرحهاي توسهعه روسهتايي
در سطوح ملي ،منطقهاي و محلي ،كم و بيش استفاده شده است.)Rezvani, 2004,page 111-112( .
 شاخص ناموزون مورياين روش يکي از كاربرديترين روشهاي برنامهريزي ناحيهاي به شمار ميرود .موارد استفاده و كاربرد اين روش را
ميتوان به شرح ذيل بيان نمود:
 -6در برنامهريزي و ساماندهي فضايي به كار گرفته ميشود.
طبقهبندي نمود.

-9به كم

اين تکني

ميتوان سکونتگاهها را درجهبندي و سپ

-9به كم

اين تکني

ميتوان مکانهاي مركزي و درجهبندي سکونتگاهها را مشخص نمود.

 -9با استفاده از اطالعاتي كه براي هر واحد سکونتگاهي در دست ميباشد ،ميتوان جايگهاه توسهعهيهافتگي را ميهان
سايرين تعيين نمود.
 -5ميتوان انواع متغيرهاي اقتصادي – اجتماعي و كالبدي را در اين تکني

به كار گرفت .درحقيقت ميتهوان گفهت

اين روش بسياري از كاراييهاي مدل اسکالوگرام و مدل تاكسنومي را داشته ،ضمن آنکهاه روش كهار بها ايهن تکنيه
بسيار سادهتر است (.)Asayesh and Estelaji, 2003,page 147-148
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موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
شهرستان ساوه در شمال استان مركزي بين عرض جغرافيايي  99درجه و  99دقيقه تا  95درجه و  95دقيقه عرض
شمالي و  92درجه و  65دقيقه تا  51درجه و  99دقيقه طول شرقي واقع شده است و از جهت شمال به تهران-
شهريار و قزوين ،از جهت شرق به قم و ري ،از جهت غرب به همدان و قزوين و از طرف جنوب به تفرش و اراك
محدود شده است.
شهر ساوه مركز شهرستان ساوه در فاصله  655كيلومتري شمال مركز استان (اراك) و  696كيلومتري جنوب غربي
تهران واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا  261متر بوده و نزديکترين شهر به آن ،تفرش در  61كيلومتري جنوب آن
ميباشد .شهرستان ساوه داراي مساحت  9669كيلومتر مربع ميباشد.
جامعهي آماري تحقيق شامل روستاهاي شهرستان ساوه طي سرشماري سال  6921ميباشد .شهرستان سهاوه براسهاس
آخرين تقسيمات كشوري سال  6921داراي سه شهر (سهاوه ،غهرق آبهاد و نهوبران) و دو بخهش مركهزي (شهامل 9
دهستان شاهسوندكندي ،طرازناهيد ،قره چاي ،نورعلي بيگ) و نوبران (شامل  9دهستان آق كهريز ،بيات و كوه پايهه)
بوده است .جمعيت شهرستان بر اساس سرشماري سال  ،6921برابر با  952191نفر در قالب  85675خانوار بوده كهه
 699687نفر مرد و  696959نفر زن بوده است .براساس سرشماري آمهاري سهال  56978 ،6921نفهر در روسهتاهاي
شهرستان ساوه ساكن بودهاند.

نقشه شماره  -نقشه تقسیمات استان مرکزی به تفکیک شهرستان Source:amar.org.ir
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جدول  :مشخصات جمعیتی شهرستان ساوه در سال 931
تعداد
جمعيت

خانوار

درصد

كل

952191

611

نقاط شهري

918699

7126

نقاط روستايي

56978

6229

كل

85675

611

نقاط شهري

61919

8227

نقاط روستايي

65976

9129

Source:amar.org.ir

روش تجزیه و تحلیل
روش موري

كه به روش محروميت نيز مرسوم است ،يکي از روشهاي مؤ ر در زمينه تركيب منطقي شاخصههاي

سنجش توسعهيافتگي نواحي است .شاخص موري

براي محاسهبه شهاخص توسهعه انسهاني توسهط برنامهه عمهران

سازمان ملل متحد ( )UNDPنيز استفاده ميشود .يکهي از خهوام مههم و بهارز شهاخص مهوري

ايهن اسهت كهه

متغيرهاي توسعه را طوري به هم درمي آميزد و مرتبط ميسازد كه در نهايت عدد شاخص اصلي و رتبهههاي مربهوط
به آنها ،جايگاه هر سکونتگاه را به طور دقيق در مراحل توسعهيافتگي مشخص ميسازد .به طور كلهي مهيتهوان ايهن
شاخص را بصورت ذيل محاسبه نمود:

 :Yijشاخص ناموزون براي متغير  iام در واحد  jام
 :Xijمتغير  iام در واحد  jام
 :Xmaxحداكثر مقدار  iام
 :Xminحداقل مقدار  iام
شاخص اصلي توسعه در اين مدل عبارت است از:

كه nتعداد شاخصها و متغيرهاي مورد مطالعه است و  D.I.شاخص اصلي ضريب توسعه كه مقدار آن بين صفر تها
ي

متغير است؛ هر چقدر  D.Iبيشتر باشد ،نشاندهنده درجه توسهعهيهافتگي بهاتتر و هرچهه مقهدار آن كمتهر باشهد

نشاندهنده درجه توسعه كمتر است (.)Asayesh andEstelaji, 2003,page 148-149
یافتهها
در اين تحقيق جهت تعيين سطوح توسعهيهافتگي روسهتاهاي شهرسهتان سهاوه از  619شهاخص در قالهب  2بخهش
آموزشي ،فرهنگي-مذهبي ،سياسي-اداري ،زيربنايي ،بهداشتي-درماني ،بازرگاني-خدمات ،ارتباطات و حمهل و نقهل،
جمعيتي-اقتصادي و كالبدي استفاده شده است كه با مراجعه به آمارنامههها و سرشهماري عمهومي نفهوس و مسهکن
 6921و سالنامههاي آماري مختلف استخراج شده است.
 -بخش جمعيتي -اقتصادي:
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جدول  :2رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش جمعیتی -اقتصادی
دهستانها

رتبهبندي

DL

1

نورعلي بي

0.59

قره چائ

0.51

2
3

بيات

0.5

شاهسونکندئ

0.49

4

كوهپايه

0.43

5

طرازناهيد

0.36

آق كهريز

6
7

0.36
Source:research findings

جهت سطحبندي دهستانها ابتدا دامنه تغييرات سطح توسعه را بدست ميآوريم:
R=Max-Min

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط به دهستان آق كهريز با  1296و بيشترين ميزان مربوط به دهستان نورعلي بيه
با  1252ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1299ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سه گروه همگن ،ايهن
عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ

به سطحبندي ميپردازيم:

جدول  :9سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش جمعیتی -اقتصادی
اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1296≥DL ≥1299

آق كهريز ،طرازناهيد ،كوهپايه

در حال توسعه (نيمه برخوردار)

1299≥DL ≥1256

شاهسونکندي ،بيات ،قره چاي

توسعه يافته (برخوردار)

1256≥DL ≥1252

سطح توسعه

نورعلي بي

Source:research findings

 بخش آموزشي:جدول  :4رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش آموزشی
دهستانها

DL

رتبهبندي

قره چائ

0.83

1

طرازناهيد

0.81

2

0.62

3

بيات

0.50

4

كوهپايه

0.46

5

آق كهريز

0.21

6

نورعلي بي

شاهسونکندئ
0.00
Source:research findings

7

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط به دهستان شاهسونکندي با  1211و بيشترين ميزان مربوط به دهستان قره چاي
با  1279ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1279ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سه گروه همگن ،ايهن
عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ

به سطحبندي ميپردازيم:

جدول :5سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش آموزشی
سطح توسعه

اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1211≥DL ≥1297

شاهسونکندي ،آق كهريز

در حال توسعه (نيمه برخوردار)

1297≥DL ≥1256

كوهپايه ،بيات

توسعه يافته (برخوردار)

1256≥DL ≥1279

نورعلي بي  ،طرازناهيد ،قره چاي

Source:research findings

سطحبندی سکونتگاههای روستایي شهرستان ساوه403 ...

 بخش بهداشتي-درماني:جدول  :6رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش بهداشتی-درمانی
دهستانها

رتبهبندي

DL

طرازناهيد

0.63

1

قره چائ

0.47

2

كوهپايه

0.47

3

0.31

4

نورعلي بي
آق كهريز

0.27

5

بيات

0.26

6
7

شاهسونکندئ
0.04
Source:research findings

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط بهه دهسهتان شاهسهونکندي بها  1219و بيشهترين ميهزان مربهوط بهه دهسهتان
طرازناهيد با  1269ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1252ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سهه گهروه
به سطحبندي ميپردازيم:

همگن ،اين عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ

جدول  :7سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش بهداشتی-درمانی
سطح توسعه

اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1219≥DL ≥1299

شاهسونکندي

در حال توسعه (نيمه برخوردار)

1299≥DL ≥1299

بيات ،آق كهريز ،نورعلي بي

توسعه يافته (برخوردار)

1299≥DL ≥1269

كوهپايه ،قره چاي ،طرازناهيد

Source:research findings

 بخش ارتباطي:جدول  :8رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش ارتباطی
دهستانها

DL

آق كهريز

0.6

1

رتبهبندي
2

بيات

0.56

طرازناهيد

0.38

3

قره چائ

0.36

4

كوهپايه

0.27

5

شاهسونکندئ

0.07

6

نورعلي بي
0.07
Source:research findings

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط به دهستان نورعلي بي

7

و شاهسونکندي با  1218و بيشترين ميزان مربهوط بهه

دهستان آق كهريز با  126ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1259ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سهه
گروه همگن ،اين عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ

به سطحبندي ميپردازيم:

جدول  :3سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش ارتباطی
سطح توسعه

اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1218≥DL ≥12998

شاهسونکندي ،نورعلي بي

در حال توسعه (نيمه برخوردار)

12998≥DL ≥12999

كوهپايه ،قره چاي ،طرازناهيد

توسعه يافته (برخوردار)

12999≥DL ≥126
Source:research findings

بيات ،آق كهريز
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 بخش بازرگاني-خدمات:جدول  : 1رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش بازرگانی-خدمات
دهستانها

DL

رتبهبندي

كوهپايه

0.59

1

طرازناهيد

0.49

2

0.47

3

قره چائ

0.42

4

آق كهريز

0.41

5

بيات

0.35

6

نورعلي بي

شاهسونکندئ
0.06
Source:research findings

7

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط به دهستان شاهسونکندي با  1216و بيشترين ميزان مربوط به دهستان كوهپايهه
با  1252ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1259ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سه گروه همگن ،ايهن
عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ
جدول

به سطحبندي ميپردازيم:

 :سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش بازرگانی-خدمات
سطح توسعه

اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1216≥DL ≥12998

شاهسونکندي

12998≥DL ≥12969

بيات ،آق كهريز

در حال توسعه (نيمه
برخوردار)
توسعه يافته (برخوردار)

12969≥DL ≥1252

قره چاي ،نورعلي بي  ،طرازناهيد ،كوهپايه

Source:research findings

 بخش زيربنايي:جدول  : 2رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش زیربنایی
دهستانها

DL

رتبهبندي

طرازناهيد

0.7

1

كوهپايه

0.61

2

قره چائ

0.51

3

آق كهريز

0.44

4

شاهسونکندئ

0.34

5

نورعلي بي

0.29

6

بيات
0.22
Source:research findings

7

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط به دهستان بيات با  1299و بيشترين ميزان مربوط به دهستان طرازناهيهد بها 128
ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1297ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سه گروه همگن ،اين عهدد را
بر سه تقسيم كرده و سپ

به سطحبندي ميپردازيم:
جدول  : 9سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش زیربنایی
اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1299≥DL ≥1297

بيات ،نورعلي بي  ،شاهسونکندي

در حال توسعه (نيمه برخوردار)

1297≥DL ≥1259

آق كهريز ،قره چاي

توسعه يافته (برخوردار)

1259≥DL ≥128

سطح توسعه

Source:research findings

طرازناهيد ،كوهپايه

سطحبندی سکونتگاههای روستایي شهرستان ساوه477 ...

 بخش سياسي -اداري:جدول  : 4رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش سیاسی -اداری
دهستانها

DL

رتبهبندي

طرازناهيد

0.77

1

قره چائ

0.63

2

آق كهريز

0.4

3

كوهپايه

0.4

4

0.31

5

0.22

6

نورعلي بي
بيات

7

شاهسونکندئ
0.07
Source:research findings

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط بهه دهسهتان شاهسهونکندي بها  1218و بيشهترين ميهزان مربهوط بهه دهسهتان
طرازناهيد با  1288ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  128ميباشد .براي سطحبندي دهسهتانهها در سهه گهروه
همگن ،اين عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ

به سطحبندي ميپردازيم:

جدول  : 5سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش سیاسی -اداری
سطح توسعه

اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1218≥DL ≥1291

شاهسونکندي ،بيات

1291≥DL ≥1259

نورعلي بي  ،كوهپايه ،آق كهريز

1259≥DL ≥1288

طرازناهيد ،قره چاي

در حال توسعه (نيمه
برخوردار)
توسعه يافته (برخوردار)

Source:research findings

 بخش كالبدي:جدول  : 6رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش کالبدی
دهستانها

DL

قره چائ
نورعلي بي

رتبهبندي

0.77

1

0.7

2

طرازناهيد

0.55

3

آق كهريز

0.26

4

كوهپايه

0.23

5

بيات

0.19

6

شاهسونکندئ
0.12
Source:research findings

7

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط بهه دهسهتان شاهسهونکندي بها  1269و بيشهترين ميهزان مربهوط بهه دهسهتان
طرازناهيد با  1288ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1265ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سهه گهروه
همگن ،اين عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ

به سطحبندي ميپردازيم:

جدول  : 7سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش کالبدی
اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1269≥DL ≥1299

شاهسونکندي ،بيات ،كوهپايه ،آق كهريز

در حال توسعه (نيمه برخوردار)

1299≥DL ≥1256

طرازناهيد

توسعه يافته (برخوردار)

1256≥DL ≥1288

سطح توسعه

Source:research findings

قره چاي ،نورعلي بي
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 بخش فرهنگي -مذهبي:جدول  : 8رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش فرهنگی -مذهبی
دهستانها

DL

طرازناهيد
نورعلي بي

رتبهبندي

0.61

1

0.58

2

قره چائ

0.44

3

بيات

0.39

4

آق كهريز

0.36

5

كوهپايه

0.36

6
7

شاهسونکندئ
0.04
Source:research findings

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط بهه دهسهتان شاهسهونکندي بها  1219و بيشهترين ميهزان مربهوط بهه دهسهتان
طرازناهيد با  1266ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1258ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سهه گهروه
همگن ،اين عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ

به سطحبندي ميپردازيم:

جدول  : 3سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در بخش فرهنگی -مذهبی
سطح توسعه

اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1219≥DL ≥1299

شاهسونکندي

در حال توسعه (نيمه برخوردار)

1299≥DL ≥1299

كوهپايه ،آق كهريز ،بيات

توسعه يافته (برخوردار)

1299≥DL ≥1266

قره چاي ،نورعلي بي  ،طرازناهيد

Source:research findings

 كل بخشها:جدول  :21رتبهبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در کل بخشها
دهستانها

رتبهبندي

DL

طرازناهيد

0.59

1

قره چائ

0.55

2

0.44

3

كوهپايه

0.42

4

آق كهريز

0.37

5

بيات

0.35

6

نورعلي بي

شاهسونکندئ
0.14
Source:research findings

7

با توجه به اينکه كمترين ميزان مربوط بهه دهسهتان شاهسهونکندي بها  1269و بيشهترين ميهزان مربهوط بهه دهسهتان
طرازناهيد با  1252ميباشد ،بنابراين دامنه تغييرات مربوط به  1295ميباشد .براي سطحبندي دهستانها در سهه گهروه
همگن ،اين عدد را بر سه تقسيم كرده و سپ

به سطحبندي ميپردازيم:

جدول  :2سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در کل بخشها
اندازه DL

دهستانها

توسعه نيافته (محروم)

1269≥DL ≥1292

شاهسونکندي

در حال توسعه (نيمه برخوردار)

1292≥DL ≥1299

توسعه يافته (برخوردار)

1299≥DL ≥1252

سطح توسعه

بيات ،آق كهريز ،كوهپايه ،نورعلي بي

Source:research findings

طرازناهيد ،قره چاي

سطحبندی سکونتگاههای روستایي شهرستان ساوه479 ...

همانطور كه نتايج نشان ميدهد ،در سال  6921از تعداد  8دهستان شهرسهتان سهاوه ،در كهل بخهشهها ،دو دهسهتان
طرازناهيد و قره چاي با دارا بودن درجه توسعه بين  1299تا  1252به عنهوان دهسهتانههاي توسهعه يافتهه مهيباشهند.
همچنين چهار دهستان بيات ،آق كهريز ،كوهپايه و نورعلي بي

با دارا بهودن درجهه توسهعه بهين  1292تها  1299بهه

عنوان دهستانهاي در حال توسعه ميباشند .همچنين دهستان شاهسونکندي با دارا بودن درجه توسعه  1269كهه بهين
 1269تا  1292به عنوان دهستان توسعه نيافته (محروم) در مجموع كل بخشها ميباشد.

نقشه شماره  - 2سطحبندی توسعهیافتگی دهستانها بر اساس شاخص موریس در کل بخشها
Source: Authors, Rasouli, Shariatpanahi, Estelaj

نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهشی:
همان طور كه ذكر شد ،در اين تحقيق ،سطح توسعهيافتگي دهستانهاي شهرستان ساوه از طريهق  619شهاخص در 2
بخش مختلف با استفاده از مدل شاخص ناموزون موري

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .سطوح توسعه شامل سه

سطح توسعه نيافته ،در حال توسعه و توسعه يافته ميباشد .نتايج سطحبندي توسعهيافتگي در بخشهاي مختلهف بهه
شرح زير ميباشد:
بخش جمعیتی-اقتصادی :در اين بخش  6دهستان توسعه يافته 9 ،دهستان در حال توسعه و  9دهستان توسعه نيافتهه
ميباشند .توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه نورعلي بي

و توسعه نيافته ترين نيز دهستان آق كهريز ميباشد.

بخش آموزشی :در اين بخش  9دهستان توسعه يافته 9 ،دهستان در حال توسعه و  9دهستان توسعه نيافته ميباشهند.
توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه قره چاي و توسعه نيافته ترين نيز دهستان شاهسونکندي ميباشد.
بخش بهداشتی-درمانی :در اين بخش  9دهستان توسعه يافته 9 ،دهستان در حهال توسهعه و يه

دهسهتان توسهعه

نيافته ميباشند .توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه طرازناهيد و توسعه نيافته تهرين نيهز دهسهتان شاهسهونکندي
ميباشد.
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بخش ارتباطی :در اين بخش  9دهستان توسعه يافته 9 ،دهستان در حال توسعه و  9دهستان توسعه نيافته مهيباشهند.
توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه آق كهريز و توسعه نيافته ترين نيز دهستان نورعلي بي

ميباشد.

بخش بازرگانی-خدمات :در اين بخش  9دهستان توسعه يافته 9 ،دهستان در حال توسهعه و يه

دهسهتان توسهعه

نيافته ميباشند .توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه كوهپايه و توسعه نيافته ترين نيز شاهسونکندي ميباشد.
بخش زیربنایی :در اين بخش  9دهستان توسعه يافته 9 ،دهستان در حال توسعه و  9دهستان توسعه نيافته ميباشهند.
توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه طرازناهيد و توسعه نيافته ترين نيز بيات ميباشد.
بخش سیاسی -اداری :در اين بخش  9دهستان توسعه يافته 9 ،دهستان در حال توسهعه و  9دهسهتان توسهعه نيافتهه
ميباشند .توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه طرازناهيد و توسعه نيافته ترين نيز شاهسونکندي ميباشد.
بخش کالبدی :در اين بخش  9دهستان توسعه يافته ،ي

دهستان در حال توسعه و  9دهستان توسعه نيافته ميباشند.

توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه قره چاي و توسعه نيافته ترين نيز شاهسونکندي ميباشد.
بخش فرهنگی -مذهبی :در اين بخش  9دهستان توسعه يافته 9 ،دهسهتان در حهال توسهعه و يه

دهسهتان توسهعه

نيافته ميباشند .توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه طرازناهيد و توسعه نيافته ترين نيز شاهسونکندي ميباشد.
نتایج کل شاخصها :نتايج كلي در اين مدل نشان داد كه  9دهستان توسعه يافته 9 ،دهستان در حهال توسهعه و يه
دهستان توسعه نيافته ميباشند .توسعه يافته ترين دهستان در اين زمينه طرازناهيد و توسعه نيافته تهرين نيهز دهسهتان
شاهسونکندي ميباشد.
در همين ارتباط نتايج سنجش سطح توسعهيافتگي ،نشاندهنده اختالف سطح بين توسعه يافته ترين دهستانها (طهراز
ناهيد و قره چاي) با توسعه نيافته ترين دهستان (شاهسونکندي) در بخشهاي مختلف ميباشد .فلذا جههت بررسهي
تفاوت توسعه ميان دهستانها از مدل ضريب پراكندگي ( )C.Vاستفاده شده اسهت كهه ضهريب پراكنهدگي در زمينهه
توسعه براي دهستانها در بخشهاي مختلف متفاوت ميباشد .به طوري كه ضريب پراكندگي در بخش آموزشهي بها
عدد  629بيشترين و در بخش بازرگاني با عدد  1299كمترين ميزان ميباشد.
اين ارقام مويد آن است كه شکاف و نابرابري توسعه در بين دهستانهاي شهرستان به ترتيب در بخشهاي آموزشهي،
كالبدي ،زيربنايي ،ارتباطي ،سياسي ،بهداشتي ،فرهنگي ،جمعيتي و بازرگاني ميباشد.
جدول  6-ضریب تغییرات هریک از بخشها
بخشها

ضريب تغييرات

بازرگاني

0/343

زيربنايي

0/898

ارتباطي

0/799

جمعيتي

0/363

بهداشتي

0/607

آموزشي

1/259

سياسي

0/754

كالبدي

0/908

فرهنگي
0/563
Source:research findings

سطحبندی سکونتگاههای روستایي شهرستان ساوه472 ...

نمودار شماره ضریب تغییرات دهستانها در بخشهای مختلف
Source:research findings

لذا با توجه به سطحبندي سکونتگاههاي روستايي و تعيين ميزان درجه محروميت و توسعهيافتگي هر ي

از

سکونتگاهها  ،راهکارهاي ذيل جهت كاهش سطح محروميت دهستانهاي توسعه نيافته پيشنهاد ميگردد:
 .6ايجاد مطلوبيتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري در دهستانهاي كمتر توسعه يافته شهرستان از جمله شاهسونکندي
از طريق استقرار تاسيسات خدمات زيربنايي و اجتماعي و توليدي و كشاورزي و حمايتهاي مستقيم و غير مستقيم
 .9ايجاد جاذبههاي شغلي و اجتماعي و استقرار امکانات و تسهيالت زندگي در برخي مناطق جهت جذب جمعيت
به اين مناطق .اين عامل سبب رونق اقتصادي و افزايش سرمايهگذاريها در آنجا شده و تغيير جهت مهاجرتها از
مناطق پيشرفته به اين مناطق ميگردد به ويژه در دهستانهاي شاهسونکندي ،آق كهريز و بيات
 .9تزريق توسعه به مناطق عقب افتاده شامل اجراي برنامههاي عمراني ضربتي در مناطق روستايي كمتر توسعه يافته
شهرستان به من ور بات بردن درآمد سرانه و سطح زندگي و ايجاد رفاه اجتماعي در راستاي جذب نيروي كار و
سرمايه
 .9متعادلتر نمودن الگوي فعلي توزيع امکانات و خدمات وتمركززدايي در سطح شهرستان ساوه در جهت بهره مند
سازي كليه دهستانها از امکانات و خدمات و جلوگيري از مهاجرت بي رويه افراد
 .5تخصيص اعتبار بر اساس سطوح توسعهيافتگي و برخورداري دهستانها و افزايش سهم دهستانهاي كمتر
برخوردار از جمله شاهسونکندي و آق كهريز در اعتبارت و بودجههاي شهرستاني.
 .6حمايتهاي مالي و فني از صاحبان صنعت و معدن شهرستان و تشويق آنها براي سرمايهگذاري و احداث
واحدهاي صنعتي و توليدي و خدماتي در مناطق روستايي شهرستان با اولويت ويژه دهستانهاي كمتر توسعه يافته
شاهسونکندي و آق كهريز.
 .8تغيير رويکرد برنامه ريزي نواحي روستايي شهرستان بايد به سمت پروژههاي صنعتي و كاربر باشد و به اين من ور
ارتقاي بخش صنعت و ايجاد كارگاهها و صنايع كوچ

و متوسط در مناطق روستايي ميتواند مؤ ر واقع گردد.
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 گسترش صنايع بسته بندي و تبديلي در مناطق روستايي شهرستان در كنار توجه به بخش كشاورزي ميتواند.7
فرصتهاي درآمدزايي را براي افراد جوياي كار روستايي خلق نموده و از مهاجرت به مركز شهرستان جلوگيري
.نمايد

 ارزيابي تحليلي ميزان مشاركت مردمي و بررسي تث ير نحوه اجراي مديريت يکپارچه و همکاري و همياري.2
شوراياريها و مردم در افزايش سطح توسعهيافتگي دهستانها
، سياسي و اداري، بازرگاني و خدمات، بهداشتي و درماني، توجه ويژه و سرمايهگذار ي در بخشهاي آموزشي.61
كالبدي و فرهنگي و مذهبي دهستان شاهسونکندي به عنوان توسعه نيافته ترين دهستان شهرستان ساوه بطوريکه در
.صورت تداوم اين روند شاهد مهاجرت ساكنان و تخليه كامل اين دهستان خواهيم بود
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