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  خدماتي  -تجهيزات عمراني بهينةبندي و ارزيابي تخصيص  سطح
 هاي کشور به دهياري

  *يبدر يعليرضا دربان آستانه و عل
  ۷/۲/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ۳۰/۲/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

  چكيده 
هاي کشور با استفاده از  ي به دهياريخدمات -در مقالة حاضر، تخصيص بهينة تجهيزات عمراني

رويكرد غالب تحقيق حاضر پيمايشي است؛ . ارزيابي قرار گرفت مورد اي خوشه و عاملي تحليل
اي بـا   بنـدي چندمرحلـه   گيـري طبقـه   هاي مورد نياز، با استفاده از روش نمونه داده يو گردآور

ي هـا  اسـتان دهيـاري   ۴۵۰ر ، از طريـق تکميـل پرسشـنامه د   ۱۳۸۴انتساب بهينه در سال مـالي  
اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، سمنان، كرمـان و همـدان   

پرسشنامه در مرحلة مطالعة مقدماتي، از نظرات  محتوايي روايي سنجش منظوربه .گرفت صورت
  .تفاده شدهاي کشور اس ها و دهياري ها و سازمان شهرداري کارشناسان و مديران استانداري

 يگونه تجهيزات توزيعدرصد از جامعة آماري از هيچ ۳۸/۵۷که  دهد مينتايج تحقيق نشان 
اند که  ها حداقل يک يا چند دستگاه دريافت کرده درصد دهياري ۶/۴۲برخوردار نيستند؛ و البته 

ي نشـان  آتـش  يدرصد بيشترين سهم و خودرو ۳۸/۴۲آوري زباله با  جمع ياز آن ميان، خودرو
نتـايج تحليـل عـاملي نيـز حـاکي از      . اندبا شش درصد کمترين سهم را به خود اختصاص داده

درصد واريانس كل متغيرها بدين عوامل اختصاص  ۰۷/۵۷كه استخراج يازده عامل اصلي است 
بنـدي و   هـاي جفتـي بـين متغيـر سـطح      ، مقـدار نمونـه  tهمچنين، بر اساس نتيجة آزمون . دارد

                                                 
، و دانشـيار   (astaneali@yahoo.com)يروسـتاي  يريـز جغرافيا و برنامـه  يدکتر يدانشجوترتيب، به *
  .شگاه تهراندان
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عبارت ديگر، دار است؛ به درصد اطمينان معني ۹۹سطح  در  ها دهياري فتيدريا تجهيزات شاخص
   .هاي توزيع نياز به بازنگري و اصالح دارد ها و روش آالت و شاخص توزيع ماشين فرايند

/ تحليـل عـاملي  / يارزياب/ يبندسطح/ خدماتي -تجهيزات عمراني/ ها  دهياري :هاکليدواژه
  اي تحليل خوشه 

*  *  *  
  همقدم

 يهـا  هاي توسعه به تحليـل و تبيـين ابعـاد غيرفضـاي پديـده      ها و مدلبسياري از نظريه
اقتصادي و برخي صرفًا به توصيف و تحليل پديدة توسـعه و تبيـين عوامـل     -اجتماعي

هـا و   بـه بعـد باعـث شـد تـا نظريـه       ۱۹۵۰هاي  اما نيازهاي دهه. اند مؤثر بر آن پرداخته
مانده هايي براي توسعة جوامع و مناطق عقب گيرندة نسخههايي ارائه شوند که دربر مدل
 )۴(نـورکس  )۳(»راهبرد رشد متعادل«، )۱۹۴۳( )۲(رودان  )۱(»جانبهفشار همه راهبرد«. باشند

هايي از اين راهبردهـا و  نمونه) ۱۹۸۵( )۶(هيرشمن )۵(»راهبرد رشد نامتعادل«، و )۱۹۵۳(
نظران توجه خـود را از بعـد   دوم، صاحب پس از جنگ جهاني .رونديشمار مها به مدل

اي توسعه معطـوف کردنـد و از آن زمـان تـاکنون، بخـش       زماني به بعد مکاني و منطقه
 فراينـد اند تا به توصيف و تبيين ابعـاد فضـايي    پردازان تالش کرده اي از اين نظريه عمده

ئه شد که سـعي در  هايي نيز ارا اقتصادي بپردازند؛ و در اين ميان، مدل ـ توسعة اجتماعي
کالنتـري و  (هاي کاربردي براي توسعة نـواحي روسـتايي داشـتند     ارائة الگوها و نسخه

  ).۱۳۸۲همکاران، 
پردازاني بودند که کاربردهاي  هيرشمن، ميردال، جان فريدمن و ميسرا از جمله نظريه

اي  ههـاي توسـعة منطقـ    هاي رشد و نظريـه  مدل  توسعه را شناختند و ميان فرايندمکاني 
، )۷(»نشت بـه پـايين  «و » اثرات قطبي شدن«مفاهيم   هيرشمن با ابداع. پيوند برقرار کردند
، جان ميردال با تأکيد بر رشـد  )۸(»روي اثرات واپس«و » اثرات پخش«ميردال با تأکيد بر 

مراتبـي و  و ميسرا با ارائة يک مدل سلسله )۹(»هاي رشد قطب«يکپارچة نواحي از طريق 
هـاي کشـورهاي در حـال توسـعه، کوشـيدند تـا سـازوکار         شرايط و ويژگيمتناسب با 

هاي رشد، نقاط شهري و پيامدهاي توسعه به نـواحي روسـتايي اطـراف را تبيـين      قطب
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منظور شناسايي از آن پس، کاربرد چنين الگوهايي در کشورهاي در حال توسعه به. کنند
دهي و تعادل فضايي بـين  سامان يبراريزي  و برنامه )۱۰(»هاي مرکزي مکان«نقاط رشد يا 

 .هاي شهري و روستايي گسترش يافت شبکة سکونتگاه
هـاي بررسـي تعـادل فضـايي بـين منـاطق روسـتايي، تعيـين سـطوح           يکي از روش

برخورداري و توسعة نواحي روستايي و بررسي نقاط قوت و ضعف شرايط هـر ناحيـه   
دي است که زمينة تخصيص بهينة منابع اجتماعي، فرهنگي و کالب اقتصادي،  هاي در زمينه

در اين . سازد يکپارچه و متوازن روستايي فراهم مي  و امکانات را براي توسعة هماهنگ،
راستا، بررسي و تحليل روستاهاي داراي دهياري در قالب مکاتب يادشده و دستيابي بـه  

  .رود يشمار مهاي مهم به الگوي مناسب توسعة مديريت روستايي از ضرورت
امـور مـرتبط بـا     يو غيردولتـي بـراي اداره و تصـد    مثابه نهاد عمومي ، به ها دهياري

تشـكيالت، وظـايف و انتخابـات    «مديريت روسـتايي، عمـًال پـس از تصـويب قـوانين      
موسـوم بـه قـانون    ( ۱/۳/۱۳۷۵شوراهاي اسالمي كشور و انتخـاب شـهرداران مصـوب    

متولد » اي خودكفا در روستاهاي كشوره قانون تأسيس دهياري«و ماده واحدة » )شوراها
انـدازي شـده و    روستاي واجـد شـرايط راه   ۱۹۰۰۰شدند و در حال حاضر، در بيش از 

درصـد از کـل    ۷۶حدود شانزده ميليون نفر از جمعيـت روسـتاييان واجـد شـرايط يـا      
جمعيت روستاهاي واجد شرايط را زير پوشش خدمات عمراني و خدماتي خـود قـرار   

روستاي واجـد شـرايط    ۳۵۶۷۲تا پايان برنامة چهارم، کلية  شود ميبيني  پيشاند؛ و داده
  ). ۵: ۱۳۸۶ها،  معاونت امور دهياري(مجوز تأسيس دهياري دريافت کنند 

درآمـد محلـي   «جـز  ها به هاي عمراني و خدماتي دهياري ترين منبع مالي فعاليتمهم 
موضـوع قـانون تجميـع     ، عوايـد متمرکـز  »حاصل از دريافت عوارض و بهاي خـدمات 

و عوايـد  ) ۲مـادة   ۳موضـوع تبصـرة   (عوارض است که از محل عوايد حقوق گمركي 
توزيع  ياين قانون برا) ۶مادة  ۱موضوع تبصرة (گذاري خودرو   سوخت، سيگار، شماره

هـا و   سـازمان شـهرداري  (هـاي سراسـر كشـور در اختيـار وزارت كشـور       بين دهيـاري 
همچنين، به استناد همين قانون، صد درصد عـوارض  . گيرد قرار مي) هاي كشور دهياري

 شـود  ميهاي همان شهرستان توزيع  ها بين دهياري خارج از حريم هر کدام از شهرستان



  عليرضا دربان آستانه، علي بدري  ۹۰
 

 

که اعتبارات يادشده نيـز بـا مـديريت وزارت کشـور     ) ۱۱۵: ۱۳۸۳دفتر طرح و برنامه، (
  . شود مي  هزينه) هاي کشور ها و دهياري سازمان شهرداري(

کشـور پشـتيباني و تجهيـز     يهـا يهـا و دهيـار  يکي از وظايف سـازمان شـهردار  ي
ها به تجهيزات عمراني و خدماتي است که با توجه به تعداد و پراکنش گسـتردة   دهياري
کـرد   ها در سطح کشور و محدوديت منابع اعتباري موجود، مديريت بهنية هزينه دهياري

ترين خدمات دهيـاري بـه اهـالي آن روسـتا و     ارائة مناسب ياعتبارات يادشده در راستا
ويـژه دارد؛ زيــرا ظرفيـت برخـي از تجهيــزات و     يسـاکنان روسـتاهاي مجــاور اولـويت   

بيش از نياز يک روستاست و از سوي ) نشاني آتش  يمانند خودرو(آالت توزيعي  ماشين
ـ ديگر، بسياري از روستاهاي کم د جمعيت امکان دريافت مجوز تأسيس دهياري را ندرن

. شـدة مجـاور آنهاسـت   انـدازي  هـاي راه  و وظيفة ارائة خدمات به آنها بر عهدة دهيـاري 
هاي  يا مکان(گونه تجهيزات هاي واجد شرايط دريافت اين بنابراين، بايد انتخاب دهياري

مـورد   يهـا يطوري که دهيـار باشد، به هاي علمي  ها و مؤلفه مبتني بر شاخص) مرکزي
اني به ساکنان روستاي هدف، متناسب بـا ظرفيـت تجهيـزات    رس نظر، گذشته از خدمات

دريافتي، حداکثر گسترة فضايي و جمعيتي از روستاهاي مجاور را نيز زير پوشش قـرار  
هـاي   ي يـافتگي دهيـار   بدين هدف مستلزم سنجش سـطح نسـبي توسـعه    يدستياب. دهند

القوه و يـا محروميـت   هاي بالفعل و ب ها و توان بندي آنها بر اساس قابليت کشور و سطح
  . از امکانات و تسهيالت مختلف است
  :زير است يهاپاسخ به پرسش يمطالعة حاضر با همين هدف در پ

 هاي کشور کدامند؟  هاي سطح بندي دهياري ها و مؤلفه ترين شاخصمهم - ۱
اجتمـاعي،   هـاي توسـعة    ها از نظر شاخص دهيار) برخورداري(سطح نسبي توسعه  - ۲

 گونه است؟ اقتصادي و سياسي چ
هـا و   هـاي کشـور بـر شـاخص     آيا توزيع تجهيزات عمراني و خدماتي بين دهياري - ۳

  است؟ يهاي مورد نظر مبتن مؤلفه
، »بنـدي  سـطح «تاکنون در اين زمينه، تحقيقات متعددي با عناوين و ادبياتي همچون 

و » مرکـزي   روسـتاهاي مکـان  «، »هـاي رشـد   کـانون «، »جايابي«، »يابي مکان«، »بندي رتبه«
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محققان داخلي و خارجي انجام شـده اسـت کـه     ياز سو» دهي مکاني و فضاييسامان« 
هاي ارزيـابي و نيـز    بر اساس نوع و تعداد شاخص توان ميطور کلي، اين تحقيقات را به

  ).۱۳۸۲زبردست، (بندي کرد  و تحليل مورد استفاده طبقه  روش تجزيه
به مطالعـة اصـغريان    توان ميين خصوص شده در اجمله تحقيقات انجام از در ايران،

در بخش بيضا، رضواني ) ۱۳۸۵(ي کشور، کردواني و نيکو ها استان کل سطح در) ۱۳۷۸(
در اسـتان  ) ۱۳۷۹(در بخش هير، زالي ) ۱۳۸۳(در سطح استان زنجان، آقاياري  )۱۳۸۳(

) ۱۳۷۸(زاده  در بخش سيمينه شهرستان بوکان، عبداهللا) ۱۳۸۲(زكاالب  شرقي، آذربايجان
در سـطح شهرسـتان خدابنـده،    ) ۱۳۸۲(در بخش چايپـاره شهرسـتان خـوي، مهـديون     

در ايـن  . در سطح شهرسـتان تربـت حيدريـه اشـاره کـرد     ) ۱۳۸۲(کالنتري و همکاران 
بندي روستاهاي مناطق مورد مطالعه با استفاده از فنـون تحليـل عـاملي،     مطالعات، سطح

نين، از جمله تحقيقـات خـارجي در ايـن    همچ. صورت گرفته است GISو  تاکسونومي 
، دفتر )Makhura and Wasike, 2003(به مطالعات ماخورا و واسيک  توان ميخصوص 

، )Alasia, 2004(، آالسـيا  )International Labor Office, 2005(المللي نيروي کار  بين
ايسـري  ، و الکشـمانا و ج )Suen, 2005(، سـوِان  )Allen et al., 2001(و همکاران  آلن

)Lakshmana and Jayasree, 2007 (هـاي صـورت   اما بـر اسـاس بررسـي   . اشاره کرد 
  . ها در ايران انجام نشده است بندي دهياري گرفته، تاکنون تحقيقي در ارتباط با سطح

تـرين  از آن است که مهـم  بندي نتايج مطالعات گذشته در اين خصوص حاکي  جمع
هـا عوامـل متعـددي را     ها و در نتيجه، دهياريبندي روستا هاي سطح ها و مالک شاخص

جمعيت، موقعيت روستا و فاصله از مركـز شهرسـتان،   : اندکه از آن جمله شود ميشامل 
هـاي اساسـي    نوع راه دسترسي، مساحت محدودة قانوني دهيـاري، کيفيـت زيرسـاخت   

و  هاي بهداشـتي  ، توسعة کالبدي، توسعة صنعتي، وضعيت زيرساخت)مانند برق و گاز(
ــاط  ــابراتي و ارتب ــاني، مخ ــييدرم ــاورزي،    -، سياس ــي، كش ــامي، آموزش اداري و انتظ

. انـد گردشگري، فرهنگي، و غيره، که البته در مطالعة حاضر نيز مورد استفاده قرار گرفته
همچنين، با توجه به قابليت تحليل عاملي در شناسايي و تعيين وزن و اهميت متغيرها و 

  .اين فن در مطالعة حاضر استفاده شده است از  بندي، هاي سطح شاخص
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  شناسي روش
هـاي مـورد نيـاز از     در اين پـژوهش، داده . رويكرد غالب پژوهش حاضر پيمايشي است

ي اصـفهان، بوشـهر، تهـران،    هـا  اسـتان دهيار  ۴۵۰طريق مصاحبه و تكميل پرسشنامه از 
دآوري شد كـه  خراسان رضوي، خراسان شمالي، خوزستان، سمنان، كرمان و همدان گر

  . پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ۴۲۰در نهايت، 
 ۱۳۸۴هاي فعال کشور در سال مـالي   جامعة آماري تحقيق حاضر شامل كلية دهياري

براي برآورد و تعيين حجم نمونه، پس از برآورد واريانس صفت برجستة تحقيـق  . است
گيـري و  ران اسـتفاده شـد؛ و نمونـه   ، از آمارة كـوك )جمعيت روستا(در مطالعة مقدماتي 

شده با انتساب بهينه بر اسـاس  بنديگيري طبقه انتخاب دهياران نيز از طريق روش نمونه
هـا و   تعداد دهياري ۱جدول . صورت گرفت ۱۳۸۴شدة اندازي هاي راه فهرست دهياري

  . دهد ميي منتخب را نشان ها استانشده از انتخاب يهانمونه
  

  ي منتخبها استانشده از انتخاب يهاها و نمونه دهياريتعداد  -۱جدول 
  درصد  تعداد نمونه  استان

 ۶/۱۲ ۵۳اصفهان
 ۹/۶ ۲۹ بوشهر
 ۳/۳ ۱۴تهران

 ۲/۲۱ ۸۹خراسان رضوي
 ۷/۱۱ ۴۹خراسان شمالي

 ۹/۶ ۲۹خوزستان
 ۸/۴ ۲۰سمنان
 ۱۵ ۶۳ كرمان
 ۶/۱۷ ۷۴همدان

 ۱۰۰ ۴۲۰ جمع كل

 يقهاي تحقيافته: مأخذ
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و ) متغير در گـام اول  ۵۷(بندي با توجه به كثرت متغيرهاي مورد استفاده براي سطح
تـر و نيـز تعيـين وزن و ميـزان اهميـت هـر کـدام از         ضرورت شناسايي متغيرهاي مهم

معمـوًال ايـن روش بـا دو هـدف متفـاوت      . متغيرها، از روش تحليل عاملي استفاده شد
-يو ويژگ  دربارة عوامل يادر صورت نبود فرضيه.. درويکار مبه» تأييدي«و » اكتشافي«

هاي سـازه يـا مفهـوم     ها، از تحليل اكتشافي و در صورت مشخص بودن عوامل و مؤلفه
در اين تحقيق، ). ۱۳۷۶سرمد و همكاران، ( شود ميمورد نظر، از تحليل تأييدي استفاده 

يص عوامـل اسـتفاده   ها و تشـخ از روش تحليل عاملي اکتشافي با رويكرد تلخيص داده
  ): ۱۳۸۵منصورفر، (اجراي اين روش شامل سه مرحله زير است . شد

 :صورت زيربه jαتعيين ضرايب عامل موقت  -۱
 ininiii eF...FFX ++++= ααα 2211  

Xi  = نمره آزمونi ام با ميانگين صفر و واريانس يك  
 inii ... ααα +++  ام iن ضريب عامل براي آزمو= 21

nF...FF +++  عامل مشترك مستقل با ميانگين صفر و واريانس يك = 21
ei=  عامل اختصاصي براي آزمونi  ام  

  براي هر فرد؛ و » مقادير عامل«محاسبة  -۲
  . دست آمده از مرحلة اولترشدن تفسير نتايج به ها با هدف راحت چرخش عامل -۳

در چـرخش  . چرخانـد  )۱۲(و غيرمتعامـد  )۱۱(امـد به دو صورت متع توان ميعوامل را 
، عوامل جديد همانند عوامل پيشين همبستگي ندارند؛ اما در چرخش غيرمتعامد، متعامد

چـرخش عـاملي متعامـد بـه سـه روش      . عوامل جديـد بـا يكـديگر همبسـتگي دارنـد     
بـا هـدف    )۱۴(با هدف ساده كردن سطرهاي ماتريس عاملي، واريماكس )۱۳(كوارتيماكس

با هدف ساده كردن هم سـطرها   )۱۵(هاي ماتريس عاملي، و اكويماكس ده كردن ستونسا
روش در ايـن تحقيـق، از شـيوة چـرخش متعامـد بـه      . گيـرد  ها صورت مـي  و هم ستون

منظـور  بـه  ۳/۰واريماكس، بدون تعيين محدوديت تعيين عوامل و حـداقل بـار عـاملي    
اين مرحله، سعي بر آن اسـت تـا    در. افزايش قدرت تفکيک عوامل، استفاده شده است
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تر به كمترين تعداد تقليـل يابنـد و بـدين ترتيـب، بـر      بار عاملي بزرگ يدارا يمتغيرها
  .ها افزوده شود پذيري عاملتبيين

پـس از  . آمـده اسـت   ۴هاي مـورد اسـتفاده در تحليـل عـاملي در جـدول        شاخص
هـا    دهيـاري ) ورداريبرخ(سطح نسبي توسعة استخراج عوامل اصلي و ضرايب عاملي، 

هاي کـامًال برخـوردار، برخـوردار، نسـبتًا      محاسبه شد و سرانجام، در پنج گروه دهياري
بنـدي نتـايج    سـطح  يهمچنين، برا. بندي شدند برخوردار، محروم، و کامًال محروم طبقه

اي و بـراي   ، از روش تحليـل خوشـه  هـا  اسـتان بـين   يتحليل عاملي و تجهيزات تـوزيع 
 Tآالت دريـافتي، از آزمـون    هـا و ماشـين   ين بين متغير امتياز سطح دهياريمقايسة ميانگ

  .هاي جفتي استفاده شد نمونه

  ها يافته
  سطح پوشش مديريت روستايي

، تعـداد  ۱۳۸۴ي مـورد مطالعـه در   هـا  اسـتان گرفتـه، در  هـاي صـورت   بر اساس بررسي
ـ      ۴۶۲۴شده اندازي هاي راه دهياري نفـر   ۴۲۷۸۴۳۱ا دهياري اسـت کـه جمعيتـي برابـر ب

شـده مربـوط بـه اسـتان     انـدازي  راه  بيشترين تعداد دهياري. دهد ميروستايي را پوشش 
دهياري  ۵۴دهياري و کمترين تعداد مربوط به استان سمنان با  ۱۶۶۱خراسان رضوي با 

کل کشـور، کـل جمعيـت روسـتاهاي      ۱۳۸۵همچنين، بر اساس آمار سرشماري . است
نفر است که بر ايـن اسـاس، حـدود     ۷۱۹۸۲۶۳امعة آماري خانوار در سطح ج ۲۰باالي 

  ) خـانوار  ۲۰بـاالي  (درصد جمعيـت روسـتاهاي واجـد شـرايط تأسـيس دهيـاري        ۶۰
اطالعـات تکميلـي در ايـن خصـوص در     . اند  زير پوشش مديريت روستايي قرار گرفته

  .آمده است ۲جدول 
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  مورد مطالعه يها ي دهياريگنقشه موقعيت مکاني و پراکند -۱شکل 

تفکيک شده بهاندازي هاي راه تعداد، جمعيت و ميانگين جمعيت دهياري -۲جدول 
 ها استان

 ميانگين جمعيت
)نفر(هر دهياري 

جمعيت روستاهاي 
 خانوار ۲۰باالي 

هايدهياريجمعيت
)نفر(شدهاندازيراه

هايدهياري
دهشاندازيراه رديف نام استان

 ۱ اصفهان ۴۴۲ ۵۰۹۵۶۰  ۷۲۶۵۶۹  ۸۵/۱۱۵۲

 ۲ بوشهر ۱۳۶ ۱۹۲۳۵۴  ۳۱۸۶۸۲  ۳۷/۱۴۱۴

 ۳ تهران ۸۸ ۱۳۷۴۸۳  ۱۳۷۴۱۵۸  ۳۱/۱۵۶۲

 ۴ خراسان رضوي ۱۶۶۱ ۱۲۹۱۲۵۰  ۱۴۷۷۹۳۷  ۳۹/۷۷۷

 ۵ خراسان شمالي ۵۳۲ ۳۱۴۹۱۰  ۴۴۸۲۷۱  ۹۴/۵۹۱

 ۶ خوزستان ۷۶۶ ۴۸۹۵۸۳  ۱۰۴۹۳۴۵  ۱۴/۶۳۹

 ۷ سمنان ۵۴ ۷۳۶۲۶  ۱۴۸۹۶۴  ۴۴/۱۳۶۳

 ۸ كرمان ۵۳۰ ۶۸۹۵۶۵  ۷۹۴۸۷۰  ۰۷/۱۳۰۱

 ۹ همدان ۴۱۵ ۵۸۰۱۰۰  ۸۵۹۴۶۷  ۸۳/۱۳۹۷

 ** جمع ۴,۶۲۴ ۴,۲۷۸,۴۳۱ ۷,۱۹۸,۲۶۳  ۲۶/۹۲۵

  ۱۳۸۶ها،  معاونت امور دهياري: مأخذ
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  ها بندي دهياري سطح
تـر نيـز اشـاره شـد، در ايـن مطالعـه، پـس از شناسـايي مجموعـه          گونه که پـيش همان

منظور پـي بـردن   س مطالعات گذشته، بهها بر اسا بندي دهياري هاي اصلي سطح شاخص
هـر کـدام از     هـا و تعيـين ضـرايب و وزن    به متغيرهاي زيربنايي، تلخيص مجموعة داده

هاي اصلي مورد اسـتفاده   شاخص. شد عوامل و متغيرها، از روش تحليل عاملي استفاده 
  ،ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعي     شـاخص و در زمينـة   ۴۲ها شامل  بندي دهياري براي سطح
آمده  ۴هاي عمراني و خدماتي و کالبدي بوده که فهرست متغيرها در جدول  زيرساخت

  . است
روش واريمـاکس، در مجمـوع،   هـا بـه   عامـل  چرخشبر اساس نتايج تحليل پس از 

 -خـدماتي، كشـاورزي، زيربنـايي    -كالبديمتغيرهاي مورد بررسي به يازده عامل اصلي 
زيربنـايي، صـنايع روسـتايي، بهداشـتي، اداري،      -آموزشـي   رفـاهي،  -ارتباطي  خدماتي،
 ۰۷/۵۷محدود شدند كـه مجموعـة عوامـل    زيربنايي، و گردشگري   زيربنايي، -موقعيتي

همچنـين، مقـادير آزمـون    . دهنـد  مـي درصد واريانس كل متغيرها را به خود اختصاص 
KMO)۱۶( و بارتلت)العـات  اط(نمايانگر قابل قبول بودن نتايج تحليل عـاملي اسـت    )۱۷

تفكيك هر همچنين، مقادير ميزان اشتراک هر متغير به). آمده است ۳تفصيلي در جدول 
منـدرج در   )۱۸(مقادير ميزان اشتراک. درج شده است ۴در جدول  چرخشعامل پس از 

آبـي، ديـم،   (حاکي از آن است که متغيرهاي مساحت اراضي کشاورزي روستا  ۴جدول 
، جمعيت روستا، و تعداد صـنايع   دودة قانوني دهياري، مساحت مح)ها و قلمستان ها باغ

شـده بيشـترين   با واريانس کـل متغيرهـاي تبيـين   ) صنايع کارگاهي و کوچک(روستايي 
  . اشتراک را دارند
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  چرخشپس از   مقدار ويژه و درصد واريانس عوامل -۳جدول 

درصد مقدار ويژه   مقدار ويژه  عوامل
  درصد تجمعي  هر عامل

 ۴۸۴/۸ ۴۸۴/۸ ۵۶۳/۳ ماتيخد ـ  كالبدي

 ۵۰۳/۱۶ ۰۱۹/۸ ۳۶۸/۳ كشاورزي

 ۶۳۲/۲۲ ۱۲۹/۶ ۵۷۴/۲ خدماتي ـ زيربنايي

 ۱۵۵/۲۸ ۵۲۳/۵ ۳۲/۲ رفاهي ـ ارتباطي

 ۶۶۷/۳۳ ۵۱۲/۵ ۳۱۵/۲ زيربنايي ـ آموزشي

 ۹۳/۳۸ ۲۶۴/۵ ۲۱۱/۲ صنايع روستايي

 ۹۵/۴۲ ۰۱۹/۴ ۶۸۸/۱  بهداشتي

 ۹۴۷/۴۶ ۹۹۸/۳ ۶۷۹/۱  اداري

 ۶۵۸/۵۰ ۷۱۱/۳ ۵۵۹/۱ زيربنايي ـ موقعيتي

 ۹۱۲/۵۳ ۲۵۴/۳ ۳۶۷/۱  زيربنايي

 ۰۸۸/۵۷ ۱۷۶/۳ ۳۳۴/۱ گردشگري

 KMO =۸۶۹/۰درصد؛  ۹۹دار در سطح يمعن ۹۴/۵۶۸۱= آزمون بارتلت
 هاي تحقيق يافته: مأخذ

  ،۵۶/۳ )۱۹(خـدماتي بـا مقـدار ويـژه      -با توجه به نتايج اين جـدول، عامـل كالبـدي   
ريانس کل متغيرها را به خود اختصـاص داده اسـت؛ متغيرهـاي مهـد     درصد از وا ۴۸/۸

کودک، بانک، دبيرستان، مرکز بهداشتي و درماني، کتابخانة روسـتايي، جمعيـت روسـتا،    
هاي ورزشي، و طرح هادي روستايي بيشترين سهم را در تشـكيل عامـل اول   زيرساخت

د از واريانس کـل متغيرهـا را   درص ۰۲/۸، ۳۶/۳عامل كشاورزي با مقدار ويژة . اند داشته
، محـدودة قـانوني   )آبـي (به خود اختصاص داده است و متغيرهاي اراضـي کشـاورزي   

ها در تشـکيل ايـن عامـل بيشـترين      ، و باغ و قلمستان)ديم(دهياري، اراضي کشاورزي 
  . سهم را دارند
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  چرخشتفكيك هر عامل پس از ميزان اشتراک متغيرها به -۴جدول 
  ميزان اشتراک  بارشده در هر عامل متغيرهاي  عامل

  خدماتي ـ  كالبدي

 ۶۶۷/۰مهد کودک
 ۵۹۴/۰بانک

 ۶۱۲/۰دبيرستان
 ۶۳۶/۰مرکز بهداشتي و درماني

 ۴۴۴/۰ کتابخانة روستايي
 ۷۳/۰)۱۳۸۲در(جمعيت روستا

 ۴۳۱/۰هاي ورزشيزيرساخت
 ۴۲۳/۰تهية طرح هادي

  كشاورزي
 ۸۸۴/۰)آبي(اراضي کشاورزي

 ۷۹۹/۰محدودة قانوني دهياري
 ۷۱۹/۰)ديم(اراضي کشاورزي

 ۷۴۹/۰هاباغ و قلمستان

 خدماتي – زيربنايي

 ۵۶/۰شركت تعاوني روستايي
 ۶۰۴/۰خانة بهداشت

 ۵۶۳/۰پزشك
 ۴۷۵/۰پايگاه بسيج

 ۴۷۳/۰روستايينوع راه
 ۴۷۶/۰تلفن روستايي

  رفاهي – ارتباطي

 ۵۶۳/۰نپمپ بنزي
 ۵۴۹/۰دفتر پست روستايي

 ۵۱۵/۰پارک روستايي
 ۴۲۹/۰صندوق پست

 ۳۹۵/۰مطبوعات

  زيربنايي –آموزشي
 ۶۰۶/۰دبستان

 ۶۴۲/۰روشنايي روستايي
 ۶۷۷/۰مدرسة راهنمايي

 ۴۷۲/۰يآب آشاميدن

  در صفحه بعد ادامه 
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   -۴ادامه جدول 

  زان اشتراکمي  متغيرهاي بارشده در هر عامل  عامل

  صنايع روستايي
 ۸۱۶/۰صنايع کارگاهي
 ۶۹۵/۰صنايع کوچک
 ۶۶۱/۰صنايع دستي

  بهداشتي
 ۵۰۱/۰مرکز دامپزشکي

 ۴۷۳/۰بهيار و ماماي روستايي
 ۵۷۱/۰داروخانه

  اداري
 ۴۸۵/۰خانة ترويج

 ۴۵۷/۰مركز خدمات روستايي
 ۴۳۲/۰پاسگاه نيروي انتظامي

 ۵۷۹/۰فاصله از مركز شهرستان ييزيربنا –موقعيتي
 ۶۵۴/۰گاز روستايي

 ۴۶۱/۰برق روستايي  زيربنايي
 ۵۰۱/۰دفتر مخابرات

 ۵۴۱/۰هاي گردشگريجاذبه  گردشگري
 ۴۶۱/۰هاي تاريخيجاذبه

  تحقيق يهايافته: مأخذ

 ــ  ارتبـاطي   خـدماتي،  ــ  زيربنايي عوامل ،كشاورزي و خدماتي ـ كالبدي عامل دو از پس

بـا مقـادير ويـژة بـاالتر از دو از اهميـت       زيربنايي، و صنايع روستايي -آموزشي  رفاهي،
ترتيـب،   بـه  ۲۱/۲، ۳۱/۲، ۳۲/۲، ۵۷/۲اين عوامل بـا مقـادير ويـژة    . بيشتري برخوردارند

درصد از واريانس کل متغيرها  ۴۲/۲۲درصد و در مجموع،  ۲۶/۵، و ۲۱/۵، ۵۲/۵، ۱۲/۶
متغيرهاي شركت تعاوني روستايي، خانة بهداشت، پزشك، . ندا را به خود اختصاص داده

، متغيرهـاي  خـدماتي  ـ   زيربناييروستايي، و تلفن در تشكيل عامل   پايگاه بسيج، نوع راه
پمپ بنزين، دفتر پست روسـتايي، پـارک روسـتايي، صـندوق پسـت، و مطبوعـات در       

مدرسة راهنمـايي،    تايي،متغيرهاي دبستان، روشنايي روس رفاهي، ـ  ارتباطيتشكيل عامل 
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و نيـز کارگـاه صـنعتي، صـنايع کوچـک، و      زيربنايي،  ـ   آموزشيو آب در تشكيل عامل 
  . بيشترين سهم را دارند صنايع روستاييصنايع دستي در تشكيل عامل 

با مقـادير ويـژة   زيربنايي، و گردشگري   زيربنايي، ـ   بهداشتي، اداري، موقعيتيعوامل 
، ۶۸/۱اين عوامل با مقـادير ويـژة   . هميت در مراتب بعد قرار دارندباالتر از يک از نظر ا

و در مجمـوع،   ۱۷/۳، و ۲۵/۳، ۷۱/۳، ۹۹/۳، ۱/۴ترتيـب،  به ۳۳/۱، و ۳۶/۱، ۵۶/۱، ۶۷/۱
در ايـن عوامـل،   . انـد  درصد از واريانس کل متغيرها را به خـود اختصـاص داده   ۱۵/۱۸

ي، و داروخانه، با توجه به بـار عـاملي   متغيرهاي مرکز دامپزشکي، بهيار و ماماي روستاي
متغيرهاي خانة ترويج، مركز خدمات روستايي، و پاسگاه بهداشتي، باالتر، پيرامون عامل 

، متغيرهاي فاصلة روستا از مركـز شهرسـتان و گـاز    ادارينيروي انتظامي پيرامون عامل 
روستايي در عامل  متغيرهاي برق و دفتر مخابرات زيربنايي، ـ  موقعيتيروستايي در عامل 

هاي تاريخي پيرامون عامل  هاي گردشگري و جاذبه و باالخره، متغيرهاي جاذبهزيربنايي 
  . قرار گرفتندگردشگري 

يادشده، امتياز هر دهياري محاسبه شـد   افزار نرمپس از استخراج عوامل با استفاده از 
  ،)tانجـام آزمـون    يابـر (سازي مقياس اين متغير با متغير تجهيـزات  منظور يکسانکه به

هـا بـر اسـاس     دهيـاري   بنـدي علمـي   طبقه يمقياس آن به صفر تا صد تبديل شد؛ و برا
عمـل آمـد؛ و بـا توجـه بـه      اي استفاده به شده، از روش تحليل خوشهمحاسبه يامتيازها

هاي مورد مطالعه به پنج گروه کامًال برخوردار، برخـوردار،   ، دهيارييضريب برخوردار
تفکيـک  بندي شدند که نتايج محاسبات به خوردار، محروم، و کامًال محروم طبقهنسبتًا بر

  . آمده است ۵ميانگين، حداقل و حداکثر امتيازها در جدول 
. درصد در نوسـان اسـت   ۹۹/۹۹تا  ۸۳/۲۱شده بين محاسبه يبر اين اساس، امتيازها

هـاي مـورد    يـاري درصـد از ده  ۶/۲حاکي از آن است که تنها  ۴نتايج مندرج در جدول 
درصـد در گـروه    ۱۰درصد در گروه برخوردار،  ۶/۱۲مطالعه در گروه کامًال برخوردار، 

  محـروم  كـامال ً درصـد در گـروه    ۴۱درصد در گروه محـروم، و   ۸/۳۳نسبتاًً برخوردار، 
  .قرار گرفتند
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 تفکيک دامنة امتياز هر سطحاي به ها بر اساس تحليل خوشه بندي دهياري سطح -۵جدول 

 فراواني درصد
  ها دهياريسطوح   )۰-۱۰۰(دامنة امتياز هر سطح 

 حداکثر حداقل  ميانگين

 کامًال برخوردار ۹۹/۹۹ ۲۴/۸۸  ۴۵/۹۲ ۱۱ ۶/۲

 برخوردار ۶۹/۸۵ ۳۶/۷۰ ۲۴/۷۶ ۵۳ ۶/۱۲

 نسبتًا برخوردار ۷۷/۶۹ ۷۴/۶۱ ۹۸/۶۵ ۴۲ ۱۰

 محروم ۰۳/۶۱ ۷۲/۴۵ ۲۱/۵۳ ۱۴۲ ۸/۳۳

 کامًال محروم ۰۲/۴۵ ۸۳/۲۱ ۷۸/۳۵ ۱۷۲ ۴۱

 کل ۹۹/۹۹ ۸۳/۲۱ ۲۸/۵۱ ۴۲۰ ۱۰۰

   ۲۹/۱۶: انحراف معيار
   هاي تحقيق يافته :مأخذ

  ها تجهيزات دهياري
درصد از جامعة آماري در زمـان   ۳۸/۵۷دهياري معادل  ۲۰۱بر اساس نتايج اين تحقيق، 

يک يا  ها نيز حداقل درصد دهياري ۶/۴۲بودند و  يتحقيق فاقد هرگونه تجهيزات توزيع
هـاي مـورد مطالعـه شـامل      ترين تجهيـزات دهيـاري  مهم. اند چند دستگاه دريافت کرده

نشاني بوده که  هاي آتش نشاني، و کپسول آتش  ي، خودرو)۲۰(بار، تراکتور، بکهولودر وانت
درصـد بيشـترين    ۳۸/۴۲دسـتگاه معـادل    ۱۷۹آوري زباله با  بار جمع در اين ميان، وانت

. انـد درصد کمترين سـهم را داشـته   ۶دستگاه معادل  ۲۶شاني با ن آتش يسهم و خودرو
هاي مورد مطالعـه   اطالعات تفصيلي در خصوص نوع و ارزش ريالي تجهيزات دهياري

  .آمده است ۶در جدول 
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  )ميليون ريال(ها در جامعة آماري  ريالي تجهيزات دهياري  نوع و ارزش -۶جدول 
 درصدفراوانيارزش ريالي نوع تجهيزات

 ۳۸/۵۷ ۲۴۱ - فاقد تجهيزات

 ۲۴/۰ ۱ ۹۳/۱ نشانيکپسول آتش

 ۱۴/۷ ۳۰ ۵۰/۱۶۹ بار وانت

 ۵۲/۹ ۴۰ ۴۳/۱۷۱ .بار، کپسول آ وانت

 ۸۱/۳ ۱۶ ۵۰/۴۰۷ بار، تراکتور وانت

 ۳۸/۱۲ ۵۲ ۴۳/۴۰۹ .بار، تراکتور، کپسول آ وانت

 ۱۴/۲ ۹ ۶۱/۴۳۳ .بار، بکهولودر، کپسول آ وانت

 ۳۸/۲ ۱۰ ۹۳/۴۵۹ .نشاني، کپسول آآتشيبار، خودرو وانت

 ۲۴/۰ ۱ ۶۸/۶۶۹ بار، تراکتور، بکهولودر وانت

 ۹۵/۰ ۴ ۶۱/۶۷۱ .بار، تراکتور، بکهولودر، کپسول آ وانت

 ۱۹/۱ ۵ ۹۳/۶۹۷ .نشاني، کپسول آآتشيبار، تراکتور، خودرو وانت

 ۹۰/۱ ۸ ۱۱/۷۲۲ .نشاني، کپسول آآتشيبار، بکهولودر، خودرو وانت

 ۷۱/۰ ۳ ۱۱/۹۶۰.نشاني، کپسول آآتشيبار، تراکتور، بکهولودر، خودرو وانت

۰۰/۱۰۰ ۴۲۰ ۷۷/۵۷۷۴ جمع کل
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  ارزيابي تخصيص تجهيزات عمراني ـ خدماتي
هـاي کشـور، از    خـدماتي بـه دهيـاري     ــ   ارزيابي تخصيص بهينة تجهيزات عمراني يبرا

ها و شاخص تجهيزات دريـافتي   بندي دهياري فتي بين متغير سطحهاي ج نمونه tآزمون 
سـازي مقيـاس دو متغيـر، متغيـر ارزش ريـالي       منظور يکسـان به. استفاده شد  ها دهياري

. تبديل شـد  ۰-۱۰۰ها به مقياس  بندي دهياري تجهيزات دهياري مانند متغير امتياز سطح
دار بـين   بسـتگي مثبـت و معنـي   رغـم وجـود هم  که علي دهد مينتايج اين آزمون نشان 

عبارت به. دار است درصد اطمينان معني ۹۹در سطح  t، آزمون )۴۳/۰(متغيرهاي يادشده 
آالت تا حدودي منطبق  ديگر، بر اساس نتايج تحليل همبستگي، اگرچه تخصيص ماشين



  ۱۰۳  …بندي و ارزيابي تخصيص بهينة تجهيزات  سطح 
 

 

آالت بـر يـک رويکـرد     توزيع ماشـين  فرايندها بوده است، اما  بر درجه و سطح دهياري
هاي توزيع به بـازنگري و اصـالح    ها و روش نگر منطبق نيست و شاخص و جامع علمي

  .نياز دارند

هاي عمراني و  بندي زيرساخت مقايسة ميانگين بين شاخص سطح -۷جدول 
 خدماتي با شاخص تجهيزات

 
 
 

  ها اختالف بين شاخص
t ميانگين  

  
انحراف 
  معيار

ميانگين اشتباه 
  انحراف معيار

  درصد اطمينان ۹۹
  الفتفاصله اخ

  باالتر تر پايين
هاينمونه   tآزمون

 جفتي
۷۷/۳۳ ۷۸/۲۰ ۰۱/۱ ۱۵/۳۱ ۳۹/۳۶۳۱/۳۳* 

  ۴۱۹= درصد؛ درجه آزادي ۹۹دار در سطح  معني*
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  گيري و پيشنهادها نتيجه
رغـم گذشـت هفـت دهـه از     که علـي  دهد ميبررسي تحوالت روستايي در ايران نشان 

ريزي براي عمران ملي، متأسفانه هنـوز   ضور دولت در روستا و شش دهه سابقة برنامهح
اي اسـت؛ و همچنـين،    توسعة روستايي در کشور فاقد يك چـارچوب منسـجم توسـعه   

هـاي مناسـب يافتـه     حـل  آنها راه يمسائل و مشكالت متعددي وجود دارند كه هنوز برا
ي زيـادي در زمينـة بهبـود    هـا  تـالش هر چند، در ايـن مـدت، اقـدامات و    . نشده است

ريزي بخشي و  دليل وجود نگرش برنامهوضعيت روستاييان صورت گرفته، اما تاكنون به
موردي به حوزة عمران و توسعة روستايي، از وحـدت و كليـت الزم برخـوردار نبـوده     

هاي خدماتي و رفاهي بين شهر و روستا،  شکاف درآمدي، دسترسي به زيرساخت. است
رويه، تخليه و تخريـب روسـتاها، تخريـب منـابع طبيعـي، و      هاي مستمر و بيمهاجرت

بعـدي بـه مسـائل     تک  وري پايين بخش کشاورزي از مصاديق و نتايج عمدة نگرش بهره
رو، در شرايط كنوني، با گسـترش و پيچيـدگي   از اين). ۱۳۸۴عمادي، (روند  شمار ميبه
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رس، و اهميـت و ضـرورت توسـعة    مسائل روستا، كمبـود و محـدويت منـابع در دسـت    
ريزي ضرورتي انکارناپذير و نيازمنـد رويکـردي    برنامه فرايندروستايي، تغيير نگرش در 

  . مند و يکپارچه استنظام
بنـدي و ارزيـابي تخصـيص بهينـة تجهيـزات       مطالعة حاضر نيز که با هـدف سـطح  

ريزي بـراي   رنامههاي کشور انجام شده، مؤيد آن است که ب خدماتي به دهياري -عمراني
هاي متعدد و جـامع   ها پيچيده و مبتني بر شاخص هاي روستايي و نيز دهياري سکونتگاه

گونه کـه نتـايج   همچنين، همان. است) ۴و  ۳هاي مندرج در جداول  عوامل و شاخص(
هـا   آالت عمراني و خـدماتي دهيـاري   ، سازوکار تخصيص ماشيندهد ميها نشان  بررسي
ها مبتني نبوده، نيازمند بازبيني و اصـالح اسـت کـه در     بندي دهياري طحبر نتايج س  دقيقًا

اين راستا و با عنايت به نتايج تحقيق، مقدورات و شرايط موجود در سطح جامعة مورد 
  :شود ميزير ارائه  يمطالعه، پيشنهادها

مند صورت گيرد و درجة مهاي جامع و نظا ها بر اساس شاخص بندي دهياري درجه - ۱
صـورت رسـمي بـه    هـا و تخصـيص منـابع، بـه     گيـري  تصـميم  يري، بـرا هر دهيـا 
  ها و واحدهاي تابعه و خود دهياري ابالغ شود؛ و  استانداري

ها از نظر ظرفيت کاري  آالت توزيعي بين دهياري هاي تحقيق، ماشين بر اساس يافته - ۲
درجـات و   يهـاي دارا  آالت يکسـان بـراي دهيـاري    تشابه دارند و توزيـع ماشـين  

؛ از دهـد  مـي برداري بهينه از ظرفيت آنهـا را کـاهش    هاي مختلف، امکان بهره ماقلي
هـا و  آالت متناسب با وضعيت دهيـاري  رو، الزم است که خريد و توزيع ماشين اين

 .شرايط آب و هوايي موجود صورت گيرد

  هايادداشت
1. big push strategy 
2. Rodan 
3. balanced growth strategy 
4. Nurkse 
5. unbalanced growth strategy 
6. Hirschman  
7. polarization effects and tricking-down 
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8. spread effects and backwash effects 
9. growth poles 
10. central places 
11. orthogonal 
12. oblique 
13. quartimax 
14. varimax 
15. equimax 
16. Kaiser-Meyer-Olkin measure 
17. Barthelet 
18. communalities 
19. eigenvalues   

   .استری و حفاری دو عملکرد اصلی آن يکه بارگ آالت عمراني و خدماتي نوعي از ماشين - ۲۰

  منابع
سـازمان  : تهـران . بر اساس تحليل عـاملي  ها استانبندي  سطح، )۱۳۷۸(اصغريان، محمدحسن 

 .ريزي كشور مديريت و برنامه
بندي پايداري توسعة روستاهاي بخـش هيـر بـا اسـتفاده از         سطح، )۱۳۸۳(آقاياري، محسن 

  GIS   .نامة كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس، دانشكدة علوم انساني پايان . 
. هـا دهياري  به  مربوط  هاي نامهو آيين  ، مصوبات قوانين  مجموعه، )۱۳۸۳(دفتر طرح و برنامه 

  . كشور  هاي ها و دهياري شهرداري  سازمان: تهران
رخـورداري نـواحي روسـتايي اسـتان     تعيين و تحليـل سـطوح ب  «، )۱۳۸۳(رضواني، محمدرضا 

-۱۲۰، صـص  ۴۹شمارة . هاي جغرافيايي فصلنامة علمي و پژوهشي پژوهش. »زنجان
۱۳۷. 
. )نمونة موردي اسـتان آذربايجـان شـرقي   (اي بندي توسعة منطقهسطح، )۱۳۷۹(زالي، نادر 

 . نامة كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز، دانشكدة تحصيالت تكميلي پايان
هـا  بندي سكونتگاهمراتب و سطحهاي تعيين سلسلهارزيابي روش«، )۱۳۸۲(فنديار زبردست، اس

، ۱۳شمارة . فصلنامة هنرهاي زيبا. »عملكردهاي شهري در توسعة روستايي    در رويكرد 
 .۶۳ -۵۲صص 
شهرستان بوكان، بخـش  : هاي روستايي دهي فضايي سكونتگاهسامان، )۱۳۸۱(زكاالب، علي 
مة كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكدة ادبيات و علـوم  نا پايان. سيمينه

 .انساني، گروه جغرافيا
. هاي تحقيق در علـوم رفتـاري   روش، )۱۳۷۶(بازرگان، عباس، و حجازي، الهه  ؛ سرمد، زهره
  . آگاه: تهران
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يي، مـورد  ريزي توسعة روستا هاي مركزي در برنامه جايگاه كانون، )۱۳۷۸(زاده، رضا  عبداهللا
نامـة كارشناسـي ارشـد دانشـگاه شـهيد بهشـتي،        پايان. بخش چايپاره شهرستان خوي

 .دانشكدة علوم زمين
هـاي توسـعة پايـدار     ترسيم خطوط كلي و تعيـين شـاخص  ، )۱۳۸۴(عمادي، محمدحسين 

هـاي علمـي    شوراي پـژوهش : تهران. روستايي در مناطق روستايي و عشايري كشور
 ).طرح مطالعاتي(كشور 

هاي بخـش بيضـا بـر اسـاس تـوان       بندي آباديرتبه«، )۱۳۸۵(کردواني، پرويز و نيکو، مصطفي 
ريـزي توسـعه و بررسـي مسـائل و      منظور برنامهجمعيتي، توان اقتصادي و دسترسي به

هـاي جغرافيـاي   فصلنامة پـژوهش . »)روش چمبـرز (روش سريع  مشکالت روستا به
 .۱۴۷-۱۳۱، صص ۵۶شمارة  .طبيعي

سـنجش سـطح توسـعة    «، )۱۳۸۲(محمد نژاد، شجاع، هوشنگ و وفايييايروان ؛ خليل ، کالنتري
. هـاي جغرافيـايي  فصلنامة پژوهش. »۱۳۶۵-۷۹روستايي در شهرستان تربت حيدريـه  

 .۵۴-۴۱، صص ۴۴شمارة 
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