
 

  

  

  

  

  

  

 ۷۶-۵۱، صفحات ۱۳۹۶ ، بهار۱، شمارة ۲۰فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

از  هاي روستايي و شهري يافتگي سکونتگاه ة سطح توسعهارزيابي و مقايس

  ة موردي شهرستان مينودشتمطالع: ن محليديدگاه ساکنا

  ∗∗∗∗علي طورانيو  ،رسول قرباني، محمدرضا پورمحمدي

 ۲۸/۱۰/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش  ۶/۴/۱۳۹۵: تاريخ دريافت

 چکيده

 بسيار اي ناحيه ريزي برنامه در ها سکونتگاه هايتنگنا و ها قابليت ،يافتگي توسعه وضعيت شناخت
اي  حليلي بر مبناي مطالعات کتابخانهت -با رويکردي توصيفي ،تحقيق حاضر ،رو از اين. دارد اهميت

ي روستايي و شهري از ديدگاه ها يافتگي سکونتگاه ، به ارزيابي و مقايسه سطح توسعهو ميداني
 عنوان به روستاي اطراف آن چهارده و مينودشت شهر ،بدين منظور. ن محلي پرداخته استساکنا

 هاي سکونتگاه يافتگي توسعه سطح سنجش راستاي در. ندبررسی شدو  انتخاب نمونه هاي سکونتگاه
 .شد استخراج شاخص ۴۶ کارشناس، دوازده مشارکت با و دلفي روش از استفاده با ،مطالعه مورد

يافتگي مينودشت  ، وضعيت توسعهي مورد مطالعهها در اکثر شاخص داد کهنتايج تحقيق نشان 

                                                           
ا و يز؛ استاد جغرافي، دانشگاه تبريزير ا و برنامهي، دانشکده جغرافيشهر يزير ا و برنامهيترتيب، استاد جغرافبه ∗

ا و يجغراف يتردک يسندة مسئول و دانشجويز؛ و نوي، دانشگاه تبريزير ا و برنامهي، دانشکده جغرافيشهر يزير برنامه
 .)ali_toorani20@yahoo.com(ز ي، دانشگاه تبريزير ا و برنامهي، دانشکده جغرافيشهر يزير برنامه
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وجود  دار ، تفاوت معنیبه لحاظ آماري، نسبت به روستاهاي مورد مطالعه بهتر است و در اين زمينه
رد مطالعه به پنج هاي مو سکونتگاه ،مراتبي اي سلسله شيوة تحليل خوشهمبناي  بر ،همچنين دارد؛

  .ندشو میخوشه تقسيم 

 هاي روستايي و شهري، مينودشت اي، سکونتگاه ريزي ناحيه ه، برنامهتوسع: هاکليدواژه
 .)شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

 در قالـب هـا   يموجود و رفع دوگانگ يها يکاهش نابرابر پردازان توسعه بر هياز نظر ياريبس

در ). ۶ :۱۳۹۱ن و همکـاران،  يپوراصـغر سـنگاچ  ( دارند تأکيدتوسعه  ياز اهداف اساس يکي

 است؛ توسعه مسير در اساسي چالشي كشورها از بسياري در اي ناحيه هاي ريبرابنا ،ن راستايا

 دستيابي و است مناطق متوازن و متعادل ةتوسع به رسيدن براي جدي تهديدي ها نابرابري اين

 ،بنابراين). Shankar and Shah, 2003: 1422( كند مي دشوار را ملّي يكپارچگي و وحدت به

 و اقتصادي هاي فعاليت تقويت در يا هياي و ناح منطقه ةتوسع هاي ت، سياسدر اکثر کشورها

 دارد مهمـي  نقش اي هيو ناح يا منطقه هاي تفاوت كاهش دنبال آن، به و محروم مناطق ةتوسع

ريـزي بـين سـطوح     نوعی واسـط برنامـه  اي  توسعه ناحيه). ۱۵۴: ۱۳۹۰و همکاران،  ييتقوا(

آن يکپارچه شدن کليه کارکردهاي توسعه در سطح د که هدف شو اي تلقي مي محلي و منطقه

 شـناخت  بر نواحي سطح در فضايي يکپارچگي به دستيابي). ۷۲ :۱۳۸۹زياري، ( ناحيه است

 اسـت  مبتنـی  فضـايي  مراتـب  سلسـله  و قلمروهـا  فضايي، تباينات فضايي، متعادل هاي نظام

 در هـا آن نگناهـاي ت و هـا  قابليـت  و نواحي وضعيت شناخت و بررسي). ۱۲۱ :۱۳۸۷ سرور،(

ـ  اهميـت  از اي ناحيـه  ريـزي  برنامـه   از اسـتفاده  ،نـه ين زميـ در ا .اسـت  برخـوردار  سـزايي  هب

 بهداشـتي و   فرهنگـي،  اجتمـاعي، ، اقتصـادي  از جمله توسعه در ابعاد مختلف هاي شاخص

 رفـع  در راسـتای  اقـدام  برای هم و نواحي آن جايگاه تعيين براي هم مناسب یمعيار ميتواند

، يو بهـار  ييتقـوا ( دباشـ  کپارچـه ي توسعه به رسيدن برای وجودم هاي نارسايي و مشكالت
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 هـاي  سـکونتگاه  در آنهـا  از بخشـي  و نبوده مکان و زمان از فارغ انساني جوامع). ۱۶ :۱۳۹۱

بـر ايـن   ). ۳ :۱۳۸۷ رضـواني، ( کننـد  مي زندگي روستايي هاي سکونتگاه در بخشي و شهري

ي هـا  يـافتگي سـکونتگاه   و مقايسه سطح توسعه به ارزيابيتحقيق حاضر در صدد است  ،مبنا

ايـن  . ناحيـه شهرسـتان مينودشـت بپـردازد     در ن محلـي روستايي و شهري از ديدگاه سـاکنا 

 بوده که جمعيت نفر ۷۵۶۵۹ داراي ۱۳۹۰ سال در ايران آمار مرکز سرشماري طبق شهرستان

) درصـد  ۶۲,۳۶( نفر ۴۷۱۸۱ و ساکن شهر مينودشت) درصد ۳۷,۶۴( نفر ۲۸۴۷۸ از آن ميان،

 شـود،  که مالحظـه مـي   گونه همان). ۱۳۹۰ ،مرکز آمار ايران( باشند مي ساکن نواحي روستايي

. ننـد ک هاي روسـتايي زنـدگي مـي    هنوز درصد زيادي از جمعيت اين شهرستان در سکونتگاه

ن سـاکنا ا با شهر مينودشت از ديـدگاه  ه يافتگي اين سکونتگاه ارزيابي و مقايسه سطح توسعه

نيز شناسايي مناطق محروم ها و  هاي توسعه بين اين سکونتگاه من نمايش نابرابريض ،محلي

، تحقق هرچه بيشـتر  هاي آينده و در نهايت ريزي ساز برنامه تواند زمينه يافته، مي توسعهو کمتر

  . اي باشد توسعه ناحيه

  مباني نظري تحقيق

پيشـرفت اجتمـاعي و    شده براي نيل به ريزي مهمفهوم کوشش آگاهانه، نهادي و برنا توسعه به

الدين افتخـاري و آقايـاري    رکن( اي نوظهور در قرن بيستم دانست توان پديده اقتصادي را مي

هـاي رشـد اقتصـادي     ي چند دهه اخير از انحصار ديـدگاه مفهوم توسعه ط). ۳۲ :۱۳۸۶هير، 

 اننـد، د يش مصرف سرانه نمياقتصادي و افزاغربي خارج شده و ديگر توسعه را رشد  ةانگار

تصور بر اين بود که توسعه با رشد اقتصادي تفاوتي ندارد و هدف  ،در حالي که پيش از اين

. گذاري، افزايش رشد توليـد ناخـالص ملـي، مصـرف و درآمـد سـرانه بـوده اسـت         سياست

ر شد که موجب تسهيل د هايي هدايت مي ها به سمت مکان گذاري و تشويق ، سرمايهبنابراين

کسـان  يع يـ کرد عـدم توز ين رويامد ايپ). ۵ :۱۳۹۱نيا و شالي،  وکليت( نيل بدين اهداف شود
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توسـعه در   ،امـا امـروزه   .)Zhuang, 2011: 281( هـا بـوده اسـت    يدرآمدها و بروز نـابرابر 

صرافي، ( طلبد دارد و تحوالت كيفي و ساختاري را ميتعاريف جديد مفهومي فراتر از رشد 

توسعه فرايندي است مستمر و پويا به لحاظ رشد كمـي و كيفـي در    ،ين مبنابر ا). ۷۴ :۱۳۸۳

) ها انسان( منظور رفع نيازهاي مادي و معنوي ها به تار و پود اجتماع با هدف افزايش توانايي

اقتصادي و  -هماهنگ كاركرد نهادهاي اجتماعي از طريق گسترش متوازن ساختارها و بهبود

، در اين راستا .)۱۱ :۱۳۸۴توانا، ياءض( محيط یها م امكانات و قابليتبرداري بهينه از تما بهره

تمـاعي،  هـاي اج  اي سياسـي، تجهيـزات اقتصـادي، فرصـت    هـ  ابعادي ماننـد آزادي » توسعه«

  ). Paul Green, 2013: 5( شود حفاظت و امنيت را شامل مي

تان اصفهان هاي شهرس يافتگي دهستان به تحليل سطوح توسعه )۱۳۹۰( قنبري و همکاران

هاي قهاب جنوبي، رودشت شرقي، برآن شـمالي،   که دهستاندهد  تايج نشان مين. اند پرداخته

گـروه محـروم   هاي سيستان، رودشـت و زفـره در    يافته و دهستان و جرقويه در گروه توسعه

هـاي   يـافتگي دهسـتان   نيز به مطالعه ميزان توسـعه ) ۱۳۹۱( کردواني و شريفي. اند قرار گرفته

مرکـزي ايـن    هاي بخش پژوهش، دهستانهاي اين  بر پاية يافته. اند مريوان پرداخته تانشهرس

 علي به تحليل) ۱۳۹۳( تقيلو همچنين، .يافتگي باالتري برخوردارند شهرستان از سطح توسعه

اروميـه   شهرسـتان  مرکـزي  روستايي در بخش هاي سکونتگاه نيافتگي توسعه و يافتگي توسعه

 بسـيار  روسـتاهاي  درصـد  ۸۲ و ۸۱ حـدود ترتيـب،   به که دهد مي نشان نتايج. پرداخته است

 قـرار  باغ و زراعت مخلوط آبي زراعي اراضي کاربري محدوده در يافته توسعه و يافته توسعه

 هـاي  شهرسـتان  در توسـعه  هـاي  شـاخص  فضايي پراکنش) ۱۳۹۴( نسترن و همکاران. دندار

در چهـار   مـورد مطالعـه   های شهرستان ت آمده،دس به نتايج اساس بر کرده وايران را مطالعه 

 ۱۱۲( برخــوردار ، ميـان )شهرســتان ۸۳( ، فرابرخـوردار )شهرســتان ۵۲( برخـوردار سـطح ورا 

  .اند بندی شده تقسيم) شهرستان ۹۰(و فروبرخوردار ) شهرستان
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  شناسي  روش

ـ بـوده و اطالعـات مـورد ن    يليتحل -يفيتوص حاضر روش پژوهش ـ از از طري ق مطالعـات  ي
ة تحقيـق  هاي مورد استفاده در پرسشنام شاخص. ه استشد يآور جمع يدانيو م يا بخانهکتا
شـده اسـت    اسـتخراج  )۱(کارشـناس  دوازده مشـارکت  دلفي با از طريق روش) شاخص ۴۶(
  ). ۱جدول (

  هاي تحقيق ابعاد و شاخص -۱جدول 
  ها شاخص  ابعاد
  س، احساس خوشبختي، امکان بروز استعدادها، ميزان استرتحصيالتميزان   فردي

  ها، تغيير کاربري اراضي زراعي و باغي، کيفيت فضاهاي سبز ها، تفکيک زباله آوري زباله جمع  محيطي زيست

آب ( ها، امکانات زيربنايي نسبت تعداد افراد خانوار به تعداد اتاق، مقاومت مسکن، کيفيت راه  کالبدي
  )آشاميدني، برق، گاز، تلفن، اينترنت

مشارکت در انتخابات، ميزان اطالع از اخبار و رويدادهاي سياسي، ميزان رضايت از مديران  ميزان  سياسي
  محلي و دولتي کالن

  اقتصادي
هاي  پذيرش ابتکار و نواوري در فعاليتوضعيت اشتغال، رضايت شغلي، امنيت شغلي، ميزان 

شويي،  لباس ن، خودرو، ماشينمسک( ها انداز، دارايي اقتصادي، ميزان تمايل به کارافريني، درامد، پس
  )جارو برقي

اجتماعي، مشارکت در امور اجتماعي، ميزان اعتماد اجتماعي، ميزان امنيت  ات و تعامالتاارتباطميزان   اجتماعي
  اجتماعي، ميزان دزدي و سرقت، ميزان اعتياد، احساس محروميت

  رماني ، تفريحي، ترابري، مذهبيميزان دسترسي به خدمات اداري، بانکي، آموزشي، ورزشي، د  خدماتي

  هاي تحقيق يافته: خذأم

صـوری  روايـي   بود، کهپرسشنامه  ها داده يآور جمع يابزار اصل ،يدانيدر بخش مطالعات م
بـا اسـتفاده از    نيـز ييد قرار گرفت و پايايي آن أتن از خبرگان مورد ت و محتوايی آن از سوی ده
پايـايي مناسـب    ةدهنـد  بـوده کـه نشـان    ۸۳/۰ ييد شـد؛ ايـن ضـريب   أضريب آلفاي کرونباخ ت

، ابتـدا بـا اسـتفاده از جـداول توصـيفي و همچنـين       ،در راستاي هدف تحقيق. استپرسشنامه 
هـاي روسـتايي و شـهر     ها در سـکونتگاه  کدام از شاخصوضعيت هر  ،ويتني آزمون آماري من

 ،مراتبـي  اي سلسـله  هخوشـ  تحليـل  شيوةبا استفاده از  ،و سپس شدمينودشت ارزيابي و مقايسه 
تحقيـق شهرسـتان   ة محـدوده مـورد مطالعـ   . بنـدي شـدند   هاي مـورد مطالعـه سـطح    سکونتگاه
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چهـل  ( دهسـتان  چهار شهر و يک، )کوهساراتمرکزي و ( بخش دوداراي  بوده کهمينودشت 
ن شهرسـتان  يخانوار در ا ۲۰۸۷۰مجموع در  .ستروستا ۷۲و )  گروو  سرگلچاي، قلعه قافه، 

مرکـز  (باشند  يم يخانوار شهر ۷۷۷۶و  ييخانوار روستا ۱۳۰۹۴ ند که از آن ميان،سکونت دار
   .)۱۳۹۰، آمار ايران

  

  
  قيتحق يمدل مفهوم - ۱شکل 

نودشـت  يشهرسـتان م  ييو روسـتا  يشـهر  يها هسکونتگا حاضر قيتحق ل دريسطح تحل
. هاسـت ر آنتعداد خـانوار سـاکن د   نيز ليروستا بوده و واحد تحل ۷۲ک شهر و يمشتمل بر 

در . خـانوار بـرآورد شـد    ۳۸۲کوکران حجم نمونـه آمـاري    رابطةابتدا با استفاده از  ،نيبنابرا
متناسب با تعداد خانوارهاي روستايي و شهري ساکن در ناحيـه مـورد مطالعـه، سـهم      ،ادامه

هـا از   شد کـه نمونـه  و مقرر  تعيين ۱۳۸و سهم خانوارهاي شهري  ۲۴۴خانوارهاي روستايي 
ها توسط آنها تکميل  انتخاب و پرسشنامه) احتمالي( به روش تصادفي رپرستان خانواربين س
 -اي گيـري تصـادفي خوشـه    ، ابتدا بـا اسـتفاده از روش نمونـه   در زمينه شهر مينودشت. دشو

و در  برگزيـده شـدند  تعدادي بلوک بـه عنـوان نمونـه     ،محله انتخاب و سپسفضايي، چند 
از بـين  ) بـا اسـتفاده از روش مـنظم   ( به روش تصـادفي سـاده  هاي آماري  ، نمونهمرحله بعد
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با توجه به تعدد آنهـا،   ،هاي روستايي تخاب شدند؛ اما در مورد سکونتگاهسرپرستان خانوار ان
شده و بـا در نظـر گـرفتن مالحظـاتي      بندي طبقه گيري تصافي نمونه ابتدا با استفاده از روش

قرار و ترکيـب قـوميتي روسـتاها، چهـارده     اداري، موقعيت اسـت  -همچون تقسيمات سياسي
بـه عنـوان روسـتاهاي نمونـه انتخـاب      ) درصد روستاهاي داراي سکنه بيستمعادل ( روستا
متناسب با تعداد خانوار ساکن در آنها، تعداد نمونـه مربـوط بـه هـر روسـتا       ،و سپسشدند 

فضـايي و   -يا ادفي خوشهگيري تص ، با استفاده از روش نمونهد و در مرحله بعدشمشخص 
  . ها از بين سرپرستان خانوار انتخاب شدند ، نمونهگيري تصادفي ساده روش نمونه
  

  

  ت محدوده مورد مطالعه يموقع - ۱نقشه 
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  نتايج و بحث

  مشخصات افراد نمونه آماري

 ۳۳۵زن، ) درصـد  ۵/۱۰( نفـر  مرد و چهل) درصد ۵/۸۹( نفر ۳۴۲ن افراد مورد مطالعه، ياز ب
در گروه ) درصد ۴/۲۶( نفر ۱۰۱متاهل، ) درصد ۳/۱۲( نفر چهلمجرد و ) درصد ۷/۸۷( نفر
 ۴/۱۹( نفـر  ۷۴سـال و   ۳۱-۶۰ يدر گـروه سـن  ) درصـد  ۲/۵۴( نفر ۲۰۷سال،  ۱۵-۳۰ يسن

نفـر   ۲۴۴نودشـت و  ينفر در شـهر م  ۱۳۸. باشند يسال م شصت يباال يدر گروه سن) درصد
گونـه   همـان . ده اسـت آم ۳ر جدول کنند که مشخصات آنها د يم يزندگ ييروستا يدر نواح
متناسب با تعداد خانوارهـاي سـاکن    ييو روستا يشهر يها تر گفته شد، سهم نمونه که پيش

  .هاستدر آن
  افراد نمونه يهل و سنأ، تييتمشخصات جنس -۳جدول 

  محدوده
    وضعيت سني  هلأوضعيت ت  يجنسيت وضعيت

  مجموع  +۶۰  ۳۱- ۶۰  ۱۵- ۳۰  مجرد  متاهل  زن  مرد

  نودشتيشهر م
  ۱۳۸  ۲۵  ۷۸  ۳۵  ۱۹  ۱۱۹  ۱۴  ۱۳۴  تعداد

  ۱۰۰  ۱۸,۱  ۵۶,۵  ۲۵,۴  ۱۳,۸  ۸۶,۲  ۱۰  ۸۹  درصد

  ييروستا ينواح
  ۲۴۴  ۴۹  ۱۲۹  ۶  ۲۸  ۲۱۶  ۲۶  ۲۱۸  تعداد

  ۱۰۰  ۲۰,۱  ۵۲,۹  ۲۷  ۱۱,۵  ۸۸,۵  ۱۰,۷  ۸۹,۳  درصد

  مجموع
  ۳۸۲  ۷۴  ۲۰۷  ۱۰۱  ۳۷  ۳۳۵  ۴۰  ۳۴۲  تعداد

  ۱۰۰  ۱۹,۴  ۵۴,۲  ۲۶,۴  ۱۳,۳  ۸۷,۷  ۱۰,۵  ۸۹,۵  درصد

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

   يو شهر ييروستا يها توسعه در سکونتگاه يها ت شاخصيسه وضعيو مقا يابيارز

ها  هاي اين طيف کدام از گزينه هايي طراحي شده و به هر ، طيفها برای ارزيابي اين شاخص
در . اسـت دهنـده امتيـاز آن شـاخص     ميانگين ايـن کـدها نشـان   . کدي اختصاص يافته است
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هـا بـا اسـتفاده از    ضمن ارائه وضعيت هر دو گروه شهري و روستايي، تفاوت بين آن ،يتنها
  .ويتني سنجيده شده است آزمون آماري من

  يدر بعد فرد يو شهر ييروستا يها سکونتگاه يافتگي سه توسعهيو مقا يابيارز

الت ين شـاخص سـطح تحصـ   يشاخص مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اول ، چهارن بعديدر ا
دست آمـده   ج بهينتا. ه استشد يطراح يسواد تا دکتر ياز ب يفي، طآن يابيارز بوده که برای

 ۲۲/۲ ييروسـتا  يو در نواح ۸۶/۲نودشت ين شاخص در شهر مين ايانگيمکه دهد  ينشان م
پلم و در يـ نودشـت د يگو در شـهر م  شتر افراد پاسخيالت بيسطح تحص سخن، گريد است؛ به

 يايـ گو يتنيو جه آزمون منينت ،ن راستايدر ا. بوده استکل يالعه سمورد مط ييروستا ينواح
اسـت  درصـد   ۹۹نـان  ين دو شاخص در سـطح اطم يانگين ميب يدار آمار وجود تفاوت معنی

  .)۴جدول (

نودشت به لحاظ يشهر م و ييروستا يها سه سکونتگاهيت و مقايوضع يابيارز -۴جدول 

 التيشاخص تحص

  کارشناسی  کاردانی  ديپلم  کلسي  ابتدايی  سواد بی  محدوده
کارشناسی 

  ارشد
  دکتری

  داری معنی  امتياز
  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  ۰ُ  کد

شهر 
  نودشتمي

  ۱  ۱۲  ۲۲  ۴  ۳۲  ۳۹  ۱۵  ۱۳  تعداد
۲,۸۶  

۰,۰۰۰  
  ۰,۷  ۸,۷  ۱۵,۹  ۲,۹  ۲۳,۲  ۲۸,۳  ۱۰,۹  ۹,۴  درصد

 نواحی
  یروستاي

  ۲  ۱۲  ۱۸  ۵  ۴۱  ۸۹  ۴۴  ۳۳  تعداد
۲,۲۲  

  ۰,۸  ۴,۹  ۷,۴  ۲  ۱۶,۸  ۳۶,۵  ۱۸  ۱۳,۵  درصد

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

ن يدومـ . کرت استفاده شديل يا نهيگز ف پنجياز ط ،يفرد يها ر شاخصيسا يابيارز برای
ـ از ايامت. ن بخش ميزان بروز استعدادهاستيشاخص مورد مطالعه در ا ن شـاخص در شـهر   ي

آزمـون   يدار ب معنـی يضـر . است ۶۶/۲مورد مطالعه  ييروستا يو در نواح ۰۹/۳نودشت يم
درصـد   ۹۹نـان  ين دو گـروه در سـطح اطم  يوجود تفاوت ب يايکه گو بوده ۰۰۱/۰ يتنيو من
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ن شـاخص نشـان   يـ ق در مـورد ا يتحق يها افتهي. ن شاخص ميزان استرس استيسوم. است
از يـ کـه امت ای  گونه به است ياز شهر مرکز شيب ييروستا يزان استرس در نواحيدهد که م يم
ج آزمـون  يامـا نتـا   ؛اسـت  ۰۴/۳نودشت يو در شهر م ۲۸/۳ ييروستا ين شاخص در نواحيا

که اين تفـاوت بـه لحـاظ آمـاري      دهد دست آمده نشان مي به يدار ب معنیيو ضر يتنيو من
امتيـاز  . چهارمين شاخص مورد مطالعه احساس خوشبختي است ،در نهايت. يستدار ن معنی

ضــريب . اســت ۳تايي و در ســطح نــواحي روســ ۹۶/۲ايــن شــاخص در شــهر مينودشــت 
 دار بوده که حاکي از عدم تفاوت معنی ۸۲۵/۰دست آمده در مورد اين شاخص  داري به معنی

  .)۵جدول (است بين دو گروه 

 يها نودشت به لحاظ شاخصيشهر م و ييروستا يها سه سکونتگاهيو مقا يابيارز -۵جدول 

  توسعه يفرد

  شاخص
  محدوده

 يليخ
  کم

  اديز  متوسط  کم
 يليخ
  داری معنی  متيازا  اديز

  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  کد

زان بروز يم
  استعداد ها

  نودشتيشهر م
  ۲۳  ۲۷  ۴۳  ۲۹  ۱۶  تعداد

۳,۰۹  
۰,۰۰۱  

  ۱۶,۷  ۱۹,۶  ۳۱,۲  ۲۱  ۱۱,۶  درصد

  ييروستا ينواح
 ۱۷ ۲۸ ۸۴ ۸۵ ۳۰  تعداد

۲,۶۶ 
  ۷  ۱۱,۵  ۳۴,۴  ۳۴,۸  ۱۲,۳  درصد

  ميزان استرس
  نودشتيشهر م

  ۲۶  ۲۹  ۳۱  ۲۸  ۲۴  تعداد
۳,۰۴  

۰,۰۹۶ 
  ۱۸,۸  ۲۱  ۲۲,۵  ۲۰,۳  ۱۷,۴  درصد

  ييروستا ينواح
 ۴۸ ۵۸ ۷۶ ۳۷ ۲۴  تعداد

۳,۲۸ 
  ۱۹,۷  ۲۳,۸  ۳۱,۱  ۱۵,۶  ۹,۸  درصد

احساس 
  يخوشبخت

  نودشتيشهر م
  ۱۲  ۲۷  ۵۸  ۲۵  ۱۶  تعداد

۲,۹۶  
۰,۸۲۵ 

  ۸,۷  ۱۹,۶  ۴۲  ۱۸,۱  ۱۱,۶  درصد

  ييروستا ينواح
 ۱۲ ۵۸ ۱۰۱ ۶۳ ۱۰  تعداد

۳ 
  ۴,۹  ۲۳,۸  ۴۱,۴  ۲۵,۸  ۴,۱  صددر

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  يدر بعد کالبد يو شهر ييروستا يها سکونتگاه يافتگي سه توسعهيو مقا يابيارز

ت تعداد افـراد خـانوار بـه تعـداد     ين شاخص نسياول. ه شاخص استفاده شداز نُ ،ن بعديدر ا
ـ بر ا. استاتاق   يو در نـواح  ۷۸/۳ودشـت  نيتعـداد نفـر در خـانوار در شـهر م     ،ن اسـاس ي
 يو در نـواح  ۷۳/۲نودشـت  يمتوسط تعداد اتـاق در شـهر م   ،نيهمچن. است ۸۳/۳ ييروستا
نودشـت  يت تعداد افراد خانوار به تعداد اتـاق در شـهر م  ينس ،نيبنابرا بوده و ۷۶/۲ ييروستا

 ،هـا  اس دادهيبودن مق يبا توجه به کم ،نهين زميدر ا. است ۶۶/۱ ييروستا يو در نواح ۷۶/۱
 يايـ گو) ۱۲۳/۰داری  معنـی ( دسـت آمـده   ب بهيکه ضر هودنت استفاده شدياست ياز آزمون ت

مطالعـه   مـورد  يهـا  ديگـر شـاخص  . اسـت ن دو گروه يب يدار آمار عدم وجود تفاوت معنی
در مـورد مقاومـت    دسـت آمـده   بـه  جينتـا  بوده که بر اساسها  ت راهيفيمقاومت مسکن و ک

ب يضـر . اسـت  ۳ ييروستا يو در نواح ۲۷/۳نودشت يشهر من شاخص در ياز ايامت ،مسکن
دهنده وجود تفاوت آماري بـين دو   نيز نشان) ۰۰۰/۰داری  معنی( يتنيو آزمون من يدار معنی

هـا   ت راهيفيدست آمده در مورد ک جه بهينت ،همچنين. استدرصد  ۹۹گروه در سطح اطمينان 
در مـورد شـهر    هـا  ت راهيـ فياخص کاز شي؛ امتاستن دو گروه يب چشمگيراز تفاوت  يحاک

دسـت   به يدار ب معنیيطبق ضر ،نيبنابرا است و ۷۵/۲ ييروستا يو در نواح ۹/۳نودشت يم
  ).۶جدول ( ن دو گروه وجود دارديدار ب تفاوت معنی ،)۰۰۰/۰داری  معنی( آمده

از آب  يپـنج شـاخص برخـوردار    ، ازييربنايت امکانات زيوضع يابيارز ، برایدر ادامه
ج ينتـا  ،نـه سـه شـاخص اول   يدر زم. نترنت استفاده شدي، برق، گاز، تلفن ثابت و ايدنيمآشا

تفاوت  ،باشند؛ در مورد شاخص تلفن ثابت يان برخوردار مگوي پاسخ يتمام که دهد ينشان م
و در  ۰۴/۱۷نودشت يهر مشتلفن ثابت در  فاقد که درصد افرادای  گونه ، بهوجود دارد ياندک
ـ  ،نترنتياز ا ياما در مورد شاخص برخوردار. بوده است ۴/۲۶ ييروستا ينواح ن ياختالف ب

نترنت يکه تعداد افراد برخوردار از اای  گونه ، بهشتر استيب ييروستا ينودشت و نواحيشهر م
  ). ۷جدول ( درصد است ۹/۸۸ ييروستا يدرصد و در نواح ۹/۷۹نودشت يدر شهر م
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 يها نودشت به لحاظ شاخصيشهر م و ييروستا يها سه سکونتگاهيو مقا يابيارز -۶جدول 

  ها ت راهيفيمقاومت مسکن و ک

  شاخص
  محدوده

 يليخ

  کم
  اديز  متوسط  کم

 يليخ

  داری معنی  امتياز  اديز

  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  کد

مقاومت 

  مسکن

  نودشتيشهر م
  ۲۵  ۳۴  ۴۷  ۱۷  ۱۵  تعداد

۲۷/۳  

۰۰۷/۰  
  ۱/۱۸  ۴/۲۶  ۱/۳۴  ۳/۱۲  ۹/۱۰  درصد

  ييروستا ينواح
 ۲۳ ۳۷ ۱۱۲ ۶۲ ۱۰  دتعدا

۳ 

  ۴/۹  ۲/۱۵  ۹/۴۵  ۴/۲۵  ۱/۴  درصد

  ها ت راهيفيک

  نودشتيشهر م
  ۴۴  ۵۴  ۲۶  ۱۲  ۲  تعداد

۹/۳  

۰۰۰/۰  
  ۹/۳۱  ۱/۳۹  ۸/۱۸  ۷/۸  ۴/۱  درصد

  ييروستا ينواح
 ۱۴ ۳۶ ۹۵ ۷۴ ۲۵  تعداد

۷۵/۲ 

  ۷/۵  ۸/۱۴  ۹/۳۸  ۳/۳۰  ۲/۱۰  درصد

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 يها نودشت به لحاظ شاخصيشهر م و ييروستا يها سه سکونتگاهيو مقا يبايارز -۷جدول 

  ييربنايسات زيسأت

  يت برخورداريوضع
  ننرنتيا  تلفن  گاز  برق  آب

  بله  ريخ  بله  ريخ  بله  ريخ  بله  ريخ  بله  ريخ

  ۱  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰  کد

  نودشتيشهر م
  ۲۸  ۱۱۰  ۲۴  ۱۱۴  ۱۳۸  ۰  ۱۳۸  ۰  ۱۳۸  ۰  تعداد

  ۳/۲۰  ۷/۷۹  ۴/۱۷  ۶/۸۲  ۱۰۰  ۰  ۱۰۰  ۰  ۱۰۰  ۰  درصد

  ييروستا ينواح
  ۲۷  ۲۱۷  ۶۰  ۱۸۴  ۲۴۴  ۰  ۲۴۴  ۰  ۲۴۴  ۰  تعداد

  ۱/۱۱  ۹/۸۸  ۶/۲۴  ۴/۷۵  ۱۰۰  ۰  ۱۰۰  ۰  ۱۰۰  ۰  درصد

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  يطيمح ستيدر بعد ز يو شهر ييروستا يها سکونتگاه يافتگي سه توسعهيو مقا يابيارز

بـين شـهر مينودشـت و     ،در ايـن راسـتا  . ص استفاده شدن بعد از چهار شاخيا يابيارز برای
درصـد   ۹۹دار آماري در سـطح اطمينـان    ستايي در هر چهار شاخص تفاوت معنینواحي رو
و در  ۵۶/۴آوري زبالـه در شـهر مينودشـت     ، امتياز شـاخص جمـع  در اين زمينه. وجود دارد

شـهر مينودشـت    هـاي تـر و خشـک در    تفکيک زباله، امتياز شاخص ۰۲/۳نواحي روستايي 
، امتياز شاخص تغييرات کاربري اراضي زراعي و بـاغي در  ۶۸/۱و در نواحي روستايي  ۵۴/۲

و امتيـاز وضـعيت فضـاي سـبز در شـهر       ۰۶/۳و در نواحي روسـتايي   ۴۳/۳شهر مينودشت 
  ).۸جدول (است  ۲۹/۴و در نواحي روستايي  ۶۴/۳مينودشت 

نودشت به لحاظ يشهر م و ييروستا ياه سه سکونتگاهيت و مقايوضع يابيارز -۸جدول 

  محيطي زيست يها شاخص

 يليخ  محدوده  شاخص
 يليخ  اديز  متوسط  کم  کم

  داری معنی  امتياز  اديز
  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  کد

 يآور جمع
  ها زباله

 ۵۶/۴  ۹۳  ۲۹  ۱۶  ۰  ۰  تعداد  نودشتيشهر م

۰۰۰/۰  
  ۴/۶۷  ۲۱  ۶/۱۱  ۰  ۰  درصد

 ۰۲/۳  ۲۲  ۴۶  ۱۰۶  ۵۸  ۱۲  تعداد  ييروستا ينواح
  ۹  ۹/۱۸  ۴/۴۳  ۸/۲۳  ۹/۴  درصد

 تفکيک
هاي تر و  زباله

  خشک

 ۵۴/۲  ۶  ۲۴  ۴۲  ۳۳  ۳۳  تعداد  نودشتيشهر م

۰۰۰/۰ 
  ۳/۴  ۴/۱۷  ۴/۳۰  ۹/۲۳  ۹/۲۳  درصد

  ۰  ۲/۱  ۹/۱۸  ۲۷  ۹/۵۲  درصد ۶۸/۱  ۰  ۳  ۴۶  ۶۶  ۱۲۹  تعداد  ييروستا ينواح

 ير کاربرييتغ
 يزراع ياراض

  يو باغ

 ۴۳/۳  ۱۹  ۴۰  ۶۳  ۱۴  ۲  تعداد  نودشتيشهر م

۰۰۲/۰ 
  ۸/۱۳  ۲۹  ۷/۴۵  ۱/۱۰  ۴/۱  درصد

  ۹/۱۳  ۹/۲۰  ۶/۳۳  ۱۶  ۶/۱۵  درصد ۰۶/۳  ۳۵  ۵۱  ۸۱  ۳۹  ۳۸  تعداد  ييروستا ينواح

 يت فضايفيک
  سبز

 ۶۴/۳  ۲۶  ۴۳  ۶۲  ۷  ۰  تعداد  نودشتيشهر م

۰۰۰/۰  
  ۸/۱۸  ۲۱/۳۱  ۹/۴۴  ۱/۵  ۰  درصد

  ۳/۵۳  ۹/۲۷  ۱/۱۳  ۷/۵  ۰  درصد ۲۹/۴  ۱۳۰  ۶۸  ۳۲  ۱۴  ۰  تعداد  ييروستا ينواح
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  ياسيدر بعد س يو شهر ييروستا يها سکونتگاه يافتگي سه توسعهيو مقا يابيارز

ـ  که دهد ين بخش نشان ميا يها افتهي. از چهار شاخص استفاده شد ،ن بعديا يابيارز برای ن يب
دار  تفـاوت معنـی   ياسـ يس يهاداديخص اطالع از اخبار و رودو گروه مورد مطالعه تنها در شا

ـ امت ،ن راسـتا يدر ا. وجود دارد يآمار ـ از اي  يو در نـواح  ۷/۳نودشـت  ين شـاخص در شـهر م  ي
وجـود تفـاوت در    يايـ کـه گو  بوده ۰۰۰/۰دست آمده  به يدار ب معنیيو ضر ۲۳/۳ ييروستا

 ييروستا يانتخابات در نواح زان مشارکت درياز شاخص ميامت. درصد است ۹۹نان يسطح اطم
ان در انتخابـات  ييشـتر روسـتا  ييدهنده مشارکت  بوده که نشان ۱۱/۴نودشت يو در شهر م ۲۴/۴

ـ ترت ، بهکالن يران دولتيت از مديو رضا يران محليت از مدياز شاخص رضايامت. است در  ،بي
دو شـاخص  ن يـ در ا. اسـت  ۲۳/۳و  ۱۲/۳نودشت يو در شهر م ۳۹/۳و  ۲۶/۳ ييروستا ينواح

  ).۹جدول ( نان استياز شهرنش شيان بييت روستايزان رضايز مين

  ياسيس يها شاخص نودشت به لحاظيشهر م و ييروستا يها سه سکونتگاهيو مقا يابيارز - ۹جدول 

 يليخ  محدوده  شاخص
 يليخ  اديز  متوسط  کم  کم

  داری معنی  امتياز  اديز
  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  کد

ميزان مشارکت 
  در انتخابات

  ۱۱/۴  ۶۹  ۳۰  ۲۶  ۱۱  ۲  تعداد  نودشتيمشهر 
  ۵۰  ۷/۲۱  ۸/۱۸  ۸  ۴/۱  درصد  ۱۳/۰

  ۴/۵۹  ۴/۱۶  ۸/۱۴  ۸/۷  ۶/۱  درصد ۲۴/۴  ۱۴۵  ۴۰  ۳۶  ۱۹  ۴  تعداد  ييروستا ينواح
ميزان اطالع از 

اخبار و 
رويدادهاي 

  سياسي

  ۷/۳  ۴۹  ۱۹  ۵۲  ۱۶  ۲  تعداد  نودشتيشهر م
۰۰۰/۰  

  ۵/۳۵  ۸/۱۳  ۷/۳۷  ۶/۱۱  ۴/۱  درصد

 ۲۳/۳  ۲۶  ۵۹  ۱۱۵  ۳۳  ۱۱  تعداد  ييروستا ينواح
  ۷/۱۰  ۲/۲۴  ۱/۴۷  ۵/۱۳  ۵/۴  درصد

ميزان رضايت از 
  مديران محلي

  ۱۲/۳  ۱۵  ۳۲  ۵۳  ۳۱  ۷  تعداد  نودشتيشهر م
۱۶۹/۰  

  ۹/۱۰  ۲/۲۳  ۴/۳۸  ۵/۲۲  ۱/۵  درصد

  ۷/۱۲  ۲۷  ۳/۳۷  ۷/۱۹  ۳/۳  درصد ۲۶/۳  ۳۱  ۶۶  ۹۱  ۴۸  ۸  تعداد  ييروستا ينواح

ميزان رضايت از 
مديران دولتي 

  کالن

  ۲۳/۳  ۱۹  ۲۷  ۶۲  ۲۷  ۳  تعداد  نودشتيشهر م
  ۸/۱۳  ۶/۱۹  ۹/۴۴  ۶/۱۹  ۲/۲  درصد  ۲۰۹/۰

  ۱/۲۲  ۲۵  ۲/۲۶  ۲۳  ۷/۳  درصد ۳۹/۳  ۵۴  ۶۱  ۶۴  ۵۶  ۹  تعداد  ييروستا ينواح

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  يدر بعد اقتصاد يو شهر ييتاروس يها سکونتگاه يافتگي سه توسعهيو مقا يابيارز

، ميـزان  شاخص شامل وضعيت اشـتغال، رضـايت شـغلي، امنيـت شـغلي      ، يازدهن بعديدر ا
انـداز و   ريني، درامـد، پـس  هاي اقتصادي، ميزان تمايل بـه کـاراف   پذيرش ابتکارات و نواوري

  .سنجيده شده است) شويي، جارو برقي مسکن، خودرو، ماشين لباس( ها دارايي
در شـهر  . باشـند   ينفـر شـاغل مـ    ۳۵۴مورد مطالعه  يها ، در نمونهقيج تحقينتابر اساس 
شـاغل و  ) درصد ۵/۹۳( نفر ۱۲۹بيکار و ) درصد ۵/۶( نفر نُه گو نفر پاسخ ۱۳۸مينودشت از 

 ۲/۹۲( نفـر  ۲۲۵بيکـار و  ) درصـد  ۸/۷( نفـر  گو نوزده پاسخ ۲۴۴در نواحي روستايي از بين 
ـ  پاسـخ  يـي ت دارايوضـع  يابيـ رزا بـرای . باشـند  شاغل مي) درصد ان از چهـار شـاخص   گوي

بـر اسـاس   . اسـتفاده شـد   يو جـارو برقـ   ييشو ن لباسياز مسکن، خودرو، ماش يبرخوردار
 يدرصـد و در نـواح   ۵/۸۵نودشت ياز مسکن در شهر م يبرخوردار ميزان ،قيتحق يها افتهي

و در درصـد   ۵/۳۵نودشـت  ياز خودرو در شـهر م  يبرخوردار ميزاندرصد،  ۲/۹۲ ييروستا
نودشـت  يدر شـهر م  ييشـو  ن لبـاس يبرخوردار از ماشـ  ، ميزاندرصد ۵/۲۰ ييروستا ينواح

در شـهر   يبرق از جارو يبرخوردار ميزانو  درصد، ۵/۲۷ ييروستا يدرصد و در نواح ۴/۳۰
  ). ۱۰جدول (است درصد  ۲/۳۵ ييروستا يدرصد و در نواح ۶/۷۴نودشت يم

 يها شاخص نودشت به لحاظيشهر م و ييروستا يها ونتگاهسه سکيو مقا يابيارز - ۱۰جدول 

   ييت دارايوضع

  يت برخورداريوضع
  يجارو برق  ييشو ن لباسيماش  خودرو  مسکن

  بله  ريخ  بله  ريخ  بله  ريخ  بله  ريخ
  ۱  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰  ۱  ۰  کد

  نودشتيشهر م
  ۳۵  ۱۰۳  ۴۲  ۹۶  ۸۹  ۴۹  ۱۱۴  ۲۰  تعداد
  ۴/۲۵  ۶/۷۴  ۴/۳۰  ۶/۶۹  ۵/۶۴  ۵/۳۵  ۵/۸۵  ۵/۱۴  درصد

  ييروستا ينواح
  ۸۸  ۱۵۴  ۱۷۷  ۶۷  ۵۰  ۱۹۴  ۲۲۵  ۱۹  تعداد
  ۲/۳۵  ۸/۶۴  ۵/۲۷  ۵/۷۲  ۵/۷۹  ۵/۲۰  ۲/۹۲  ۸/۷  درصد
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بخـش اول  : شـوند  يم مـ يمـورد مطالعـه بـه دو بخـش تقسـ      ياقتصاد يها ر شاخصيسا
شـاغل   يرآمـا  يهـا  بوده که توسـط نمونـه   يت شغليت و امنيرنده دو شاخص رضايدربرگ
انـداز، پـذيرش    زان درآمد، پـس يو بخش دوم مربوط به چهار شاخص م ،شده است يابيارز

 کـه توسـط تمـامي    بـوده هاي اقتصادي و ميـزان تمايـل بـه کـارآفريني      ابتکارات و نوآوري
امتياز شـاخص رضـايت    که دهد دست آمده نشان مي نتايج به. گويان ارزيابي شده است پاسخ

داري  ضريب معنـی . است ۰۱/۳هاي روستايي  و در سکونتگاه ۰۳/۳ت شغلي در شهر مينودش
دار آماري بـين دو   بوده که گوياي عدم وجود تفاوت معنی ۸۳۰/۰دست آمده در اين زمينه  به

نودشـت  يمـده در مـورد شـهر م   آدست  از بهيامت ،يت شغليبه لحاظ امن ،همچنين. گروه است
 مـده دست آ به يدار ب معنیيربا توجه به ض و است ۸۴/۲ ييروستا يو در مورد نواح ۸۹/۲
 برای. وجود ندارد دار تفاوت معنیبين دو گروه مورد مطالعه در زمينه اين شاخص  )۶۵۹/۰(

درآمـد  ( کـم  يليخ شامل درآمدکه  هشد يطراح يا نهيگز پنج يفيط ،سنجش شاخص درآمد
ون تومان تـا  يليک مي( سط، متو)ون تومانيليک ميپانصد تا ( ، کم)کمتر از پانصد هزار تومان

ـ ( ادي، ز)ون و پانصد هزار تومانيليک مي ـ ليک مي ون يـ ليون و پانصـد هـزار تومـان تـا دو م    ي
از درآمـد  يـ ن امتيانگيم ،ن اساسيبر ا. است) شتريو ب تومان ونيليدو م( اديز يليو خ) تومان

ـ ي( ۲۹/۲ ييروسـتا  يو در نـواح ) متوسـط رو بـه بـاال    ،يعني( ۵۶/۲نودشت يدر شهر م  ،يعن
 ،يتنـ يو دست آمده از آزمـون مـن   به يدار ب معنیيبر اساس ضر. است) نييمتوسط رو به پا

دار در سـطح   نـه سـطح درآمـد تفـاوت معنـی     يدر زم ييروستا ينودشت و نواحين شهر ميب
به ماننـد شـاخص    ،انداز ت پسيسنجش وضع ، براینيهمچن. درصد وجود دارد ۹۵نان ياطم

سـت هـزار   يکمتر از دو( کم يليانداز خ ه که شامل پسشد يطراح يا نهيگز پنج يفيط ،درامد
، )ون تومانيليک ميپانصد هزار تا ( ، متوسط)تومان ست هزار تا پانصد هزاريدو( ، کم)تومان

ـ ( اديـ ز يليو خ) ون و پانصد هزار تومانيليک ميون تا يليک مي( اديز ون و پانصـد  يـ ليک مي
و  ۲۳/۱نودشت يانداز در شهر م از شاخص پسيامت ،ن اساسيبر ا. است) شتريهزار تومان و ب



   ۶۷  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                   ...يافتگي  ة سطح توسعهمقايسارزيابي و 

 

توان گفـت   يم ،دست آمده به يدار ب معنیيو با توجه به ضر است ۱۴/۱ ييروستا يدر نواح
  . وجود ندارد يدار به لحاظ آمار ن دو گروه تفاوت معنیيکه ب

 ياه نودشت به لحاظ شاخصيشهر م و ييروستا يها سه سکونتگاهيو مقا يابيارز - ۱۱جدول 

  ياقتصاد

  شاخص
  محدوده

 يليخ
  کم

  اديز  متوسط  کم
 يليخ
  اديز

  داری معنی  امتياز

      ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  کد

  رضايت شغلي
  نودشتيشهر م

  ۱۳  ۲۰  ۶۲  ۲۶  ۸  تعداد
۰۳/۳  

۸۳/۰ 
  ۰۸/۱۰  ۵/۱۵  ۰۶/۴۸  ۱۶/۲۰  ۲/۶  درصد

  ييروستا ينواح
 ۰۱/۳ ۲۱ ۴۲ ۹۴ ۵۴ ۱۴  تعداد
  ۳۳/۹  ۶۷/۱۸  ۷۸/۴۱  ۲۴  ۲۲/۶  درصد

  يت شغليامن
  نودشتيشهر م

  ۱۲  ۲۳  ۴۷  ۳۳  ۱۴  تعداد
۸۹/۲ 

۶۵۹/۰ 
  ۳/۹  ۸۳/۱۷  ۴۳/۳۶  ۵۸/۲۵  ۸۵/۱۰  درصد

  ييروستا ينواح
 ۱۸ ۳۲ ۹۱ ۶۵ ۱۹  تعداد

۸۴/۲ 
  ۸  ۲۲/۱۴  ۴۴/۴۰  ۸۹/۲۸  ۴۴/۸  درصد

  درآمد
  ۵۶/۲  ۱۳  ۱۳  ۳۸  ۴۷  ۲۷  تعداد  نودشتيشهر م

۰۲۵/۰  
  ۴/۹  ۴/۹  ۵/۲۷  ۱/۳۴  ۶/۱۹  درصد

  ييروستا ينواح
 ۱۶ ۲۴ ۴۹ ۸۱ ۷۴  تعداد

۲۹/۲ 
  ۶/۶  ۸/۹  ۱/۲۰  ۲/۳۳  ۳/۳۰  درصد

  انداز پس
  نودشتيشهر م

  ۰  ۱  ۵  ۱۹  ۱۱۳  تعداد
۲۳/۱  

۱۸۹/۰  
  ۰  ۷/۰  ۶/۳  ۸/۱۳  ۹/۸۱  درصد

 ۱۴/۱  ۰ ۰ ۲ ۳۱ ۲۱۱  تعداد  ييروستا ينواح
 ۰  ۰  ۸/۰  ۷/۱۲  ۵/۸۶  درصد

پذيرش 
ابتکارات و 
ي نوآوري ها
  اقتصادي

  نودشتيشهر م
  ۱۷  ۳۸  ۵۵  ۲۰  ۸  تعداد

۲۶/۳  
۰۰۰/۰ 

  ۳/۱۲  ۵/۲۷  ۹/۳۹  ۵/۱۴  ۸/۵  درصد

 ۸۱/۲ ۳۰ ۳۰ ۷۹ ۷۴ ۳۱  تعداد  ييروستا ينواح
  ۳/۱۲  ۳/۱۲  ۴/۳۲  ۳/۳۰  ۷/۱۲  درصد

ل به يتما
  ينيکارافر

  نودشتيشهر م
  ۱۸  ۳۱  ۵۹  ۲۵  ۵  تعداد

۲۳/۳  
۳۰۱/۰ 

  ۱۳  ۵/۲۲  ۸/۴۲  ۱/۱۸  ۶/۳  درصد

  ييروستا ينواح
 ۲۶ ۴۶ ۱۱۴ ۴۹ ۹  تعداد

۱۳/۳ 
  ۷/۱۰  ۹/۱۸  ۷/۴۶  ۱/۲۰  ۷/۳۰  درصد
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هـاي اقتصـادي    از شاخص پذيرش ابتکارات و نوآورييامت ،دست آمده ج بهيبر اساس نتا
آزمـون   يراد ب معنـی يو ضـر  بـوده  ۸۱/۲ ييروستا ياز نواحيو امت ۲۶/۳نودشت يدر شهر م

ن دو گـروه مـورد   ين شاخص بيبه لحاظ ا يدار آمار نیوجود تفاوت مع يايز گوين يتنيو من
 ينيل به کـارافر يزان تماياز شاخص ميامت ،نيهمچن. درصد است ۹۹نان يمطالعه در سطح اطم

دست آمده  به يدار ب معنیيو ضر بوده ۱۳/۳ ييروستا ينواح درو  ۲۳/۳نودشت يدر شهر م
ـ  يدار آمار اوت معنیعدم وجود تف يايگو) ۳۰۱/۰( يتنيو از آزمون من  ن دو گـروه اسـت  يب

  ).۱۱جدول (

  يدر بعد اجتماع يو شهر ييروستا يها سکونتگاه يافتگي سه توسعهيو مقا يابيارز

ـ  ين بخش نشان ميج اينتا. از هفت شاخص استفاده شد ،ن بعديسنجش ا برای ن دو يدهد که ب
ـ ، ميزان اعتماد اجتماعي، ميتباطات و تعامالت اجتماعزان ارينه ميگروه مورد مطالعه در زم زان ي

 يهـا  افتـه يبـر اسـاس    .وجـود دارد  يدار به لحاظ آمـار  ت تفاوت معنیيزان محرومياد و مياعت
و در  ۸۸/۳نودشـت  يدر شـهر م  يزان ارتباطـات و تعـامالت اجتمـاع   ياز شاخص ميامت ،قيتحق
ـ بـه ا مربـوط   يدار ب معنـی يضـر . اسـت  ۶/۳ ييروستا ينواح کـه   بـوده  ۰۱۱/۰ن شـاخص  ي
در مورد شـاخص  . درصد است ۹۵نان يدر سطح اطم يدار آمار دهنده وجود تفاوت معنی نشان

 .نودشت استيشتر از شهر ميب ييروستا ياز نواحيو امت بودهت برعکس يوضع ياعتماد اجتماع
ب يضــر. اســت ۷/۳ ييروســتا ينــواح درو  ۶۱/۳نودشــت يشــهر مدر از يــامت ،نــهين زميــدر ا
در سـطح   يدار آمـار  وجـود تفـاوت معنـی    يايکه گو بوده ۰۰۳/۰ز يدست آمده ن به يدار معنی
ـ نـه م يدرصد است؛ در زم ۹۹نان ياطم ـ امت ،اديـ زان اعتي  بـيش از ) ۹۶/۲(نودشـت  يشـهر م در از ي
ـ ا يدار ب معنـی يضر ،بين ترتيبد .است )۶۱/۲( ييروستا ينواح و  بـوده  ۰۰۱/۰ن شـاخص  ي
در مـورد شـاخص    ،تيـ در نها. اسـت درصـد   ۹۹دار در سـطح   معنـی از وجود تفاوت  يحاک

ـ ادر از يـ نودشـت اسـت؛ امت  ياز شـهر م  شيب ييروستا ينواح در ازيامت ،تياحساس محروم ن ي



   ۶۹  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                   ...يافتگي  ة سطح توسعهمقايسارزيابي و 

 

ـ يو آزمون من يدار ب معنیيضر. است ۰۱/۳نودشت يشهر م درو  ۵۲/۳ ينواح ـ ن يتن  ۰۰۰/۰ز ي
  . درصد است ۹۹نان يمدر سطح اط يدار آمار وجود تفاوت معنی يايکه گو بوده

  ياجتماع يها نودشت به لحاظ شاخصيشهر م و ييروستا يها سه سکونتگاهيو مقا يابيارز - ۱۲جدول 

 يليخ  محدوده  شاخص
 يليخ  اديز  متوسط  کم  کم

  داری معنی  امتياز  اديز
  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  کد

ات و ارتباطزان يم
  ياجتماع تعامالت

  ۸۸/۳  ۴۶  ۴۲  ۳۸  ۱۲  ۰  تعداد  نودشتيشهر م
  ۳/۳۳  ۴/۳۰  ۵/۲۷  ۷/۸  ۰  درصد  ۰۱۱/۰

  ۱/۲۲  ۴/۳۲  ۵/۲۹  ۲/۱۵  ۸/۰  درصد ۶/۳ ۵۴ ۷۹ ۷۲ ۳۷ ۲  تعداد  ييروستا ينواح

زان مشارکت يم
  ياجتماع

  ۳۴/۳  ۲۴  ۲۹  ۵۷  ۲۶  ۲  تعداد  نودشتيشهر م
۱۳/۰  

  ۴/۱۷  ۲۱  ۳/۴۱  ۸/۱۸  ۴/۱  درصد

 ۵۱/۳ ۵۸ ۵۸ ۸۲ ۴۲ ۴  تعداد  ييروستا ينواح
  ۸/۲۳  ۸/۲۳  ۶/۳۳  ۲/۱۷  ۶/۱  درصد

ميزان اعتماد 
  اجتماعي

  ۴۱,۳  ۲۳  ۳۵  ۵۷  ۲۱  ۲  تعداد  نودشتيشهر م
۰۰۲/۰ 

  ۷/۱۶  ۴/۲۵  ۳/۴۱  ۲/۱۵  ۴/۱  درصد

  ۱/۲۲  ۷/۳۵  ۲/۳۳  ۸/۷  ۲/۱  درصد ۷/۳ ۵۴ ۸۷ ۸۱ ۱۹ ۳  تعداد  ييروستا ينواح

ت يزان امنيم
  ياجتماع

  ۲۲/۳  ۱۷  ۳۱  ۵۹  ۲۸  ۳  تعداد  نودشتيشهر م
۱۳۸/۰  

  ۳/۱۲  ۵/۲۲  ۸/۴۲  ۳/۲۰  ۲/۲  درصد

  ۹/۲۰  ۸/۲۳  ۴/۳۲  ۳/۱۹  ۷/۳  درصد ۳۹/۳  ۵۱  ۵۸  ۷۹  ۴۷  ۹  تعداد  ييروستا ينواح

ميزان دزدي و 
  سرقت

  ۴۸/۲  ۲  ۲۲  ۴۹  ۳۲  ۳۳  تعداد  نودشتيشهر م
  ۴/۱  ۹/۱۵  ۵/۳۵  ۲/۲۳  ۹/۲۳  درصد  ۳۶۳/۰

  ۴/۰  ۳/۳  ۹/۴۵  ۲/۴۰  ۲/۱۰  درصد ۴۳/۲  ۱  ۸  ۱۱۲  ۹۸  ۲۵  تعداد  ييروستا ينواح

  ميزان اعتياد
  ۹۶/۲  ۲  ۲۶  ۷۸  ۲۸  ۴  تعداد  نودشتيشهر م

۰۰۱/۰ 
  ۴/۱  ۸/۱۸  ۵/۵۶  ۳/۲۰  ۹/۲  درصد

  ۲  ۴/۱۶  ۳/۳۹  ۸/۳۴  ۴/۷  درصد ۷۱/۲  ۵  ۴۰  ۹۶  ۸۵  ۱۸  تعداد  ييروستا ينواح

زان احساس يم
  تيمحروم

  ۰۱/۳  ۱۵  ۱۵  ۷۳  ۲۷  ۸  تعداد  نودشتيشهر م
۰۰۰/۰ 

  ۹/۱۰  ۹/۱۰  ۹/۵۲  ۶/۱۹  ۸/۵  درصد

  ۶/۱۷  ۳۲  ۱/۳۶  ۱/۱۳  ۳۱/۱۲  درصد ۵۲/۳  ۴۱  ۷۸  ۸۸  ۳۲  ۳۲  تعداد  ييروستا ينواح

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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، يت اجتمـاع يزان امنيو م يزان مشارکت در امور اجتماعيم يها نه شاخصيدر زم ،نيهمچن
ج آزمـون  ياما با توجـه بـه نتـا    ،نودشت استيم از شهر شيب ييروستا ينواح در ازيامت ،چندهر
ـ امت ،نـه ين زميدر ا. ن دو گروه وجود نداردين ايب يدار به لحاظ آمار ، تفاوت معنیيتنيو من از ي

و در  ۵۱/۳ ييروستا يو در نواح ۳۴/۳نودشت يدر شهر م يشاخص مشارکت در امور اجتماع
 ۳۹/۳ ييروسـتا  يو در نـواح  ۲۲/۳نودشـت  يدر شهر م يت اجتماعياز شاخص امنيامت ،تينها

از يکه امتای  گونه ، بهشتر استينودشت بيشهر م در ازيامت ،و سرقت يزان دزدينه ميدر زم. است
  ).۱۲جدول ( است ۴۳/۲ ييروستا يها سکونتگاه درو  ۴۸/۲ در شهر مينودشت

  يدر بعد خدمات يو شهر ييروستا يها سکونتگاه يافتگي سه توسعهيو مقا يابيارز

ـ از هشت شـاخص در قالـب ط   ،ن بعديسنجش ا برای کـرت و آزمـون   يل يا نـه يگز ف پـنج ي
ـ  ،يخدمات يها دهد که به لحاظ شاخص ين بخش نشان ميج اينتا. استفاده شد يتنيو من ن يب

هشـت   يکه در تمامای  گونه ، بهوجود دارد يادينودشت تفاوت زيو شهر م ييروستا ينواح
 يايکه گو بوده ۰۰۰/۰ يدار ب معنیيضر دهندة نشان يتنيو مون منآز ،شاخص مورد مطالعه

ن شهر يبکه  توان گفت يدرصد م ۹۹نان يدر سطح اطم ،نيبنابرا .استن سطح تفاوت يباالتر
جـدول  ( تفاوت وجـود دارد  يخدمات يها آن به لحاظ شاخص ييروستا ينودشت و نواحيم

نودشـت  يدر شـهر م  يبـه خـدمات ادار   ياز شاخص سهولت دسترسيامت ،ن راستايدر ا ).۱۳
در  يبـه خـدمات بـانک    ياز شاخص سهولت دسترسـ ي، امت۹۲/۲ ييروستا يو در نواح ۸۱/۳

ـ ، امت۸۷/۲ ييروسـتا  يو در نـواح  ۹/۳نودشـت  يشهر م بـه   ياز شـاخص سـهولت دسترسـ   ي
ـ ، امت۱۵/۳ ييروستا يو در نواح ۵۸/۳نودشت يدر شهر م يخدمات آموزش عال ص از شـاخ ي

، ۶۱/۲ ييروسـتا  يو در نواح ۷۵/۳نودشت يدر شهر م يرزشبه خدمات و يسهولت دسترس
 يو در نـواح  ۶۵/۳نودشـت  يدر شـهر م  يبه خدمات درمان ياز شاخص سهولت دسترسيامت

 ۳/۳نودشت يدر شهر م يحيخدمات تفر به يساز شاخص سهولت دستري، امت۶۸/۲ يیروستا
در شـهر   يرابـر بـه خـدمات ت   ياز شاخص سهولت دسترسي، امت۵۹/۲ ييروستا يو در نواح

 ياز شاخص سـهولت دسترسـ  يامت ،تيو در نها ۶۳/۲ ييروستا يو در نواح ۹۲/۳نودشت يم
  . است ۵۶/۳ ييروستا يو در نواح ۹۱/۳نودشت يدر شهر م يبه خدمات مذهب



   ۷۱  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                   ...يافتگي  ة سطح توسعهمقايسارزيابي و 

 

  يخدمات ياه نودشت به لحاظ شاخصيشهر م و ييروستا يها سه سکونتگاهيو مقا يابيارز - ۱۳جدول 

 يليخ  محدوده  شاخص
 يليخ  اديز  متوسط  کم  کم

  داری معنی  امتياز  اديز
  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  کد

  ۸۱/۳  ۴۶  ۳۴  ۴۶  ۱۰  ۲  تعداد  نودشتيشهر م  
سهولت دسترسي به خدمات   ۰۰۰/۰

  اداري

  ۳/۳۳  ۶/۲۴  ۳/۳۳  ۲/۷  ۴/۱  درصد

  ۵/۱۳  ۹/۱۳  ۳۴  ۵/۲۹  ۹  درصد ۹۲/۲  ۳۳  ۳۴  ۸۳  ۷۲  ۲۲  تعداد  ييروستا ينواح
  ۹/۳  ۵۲  ۳۰  ۴۶  ۱۰  ۰  تعداد  نودشتيشهر م  

سهولت دسترسي به خدمات   ۰۰۰/۰
  بانکي

  ۷/۳۷  ۷/۲۱  ۳/۳۳  ۲/۷  ۰  درصد

 ۸۷/۲  ۲۰  ۳۲  ۹۶  ۸۸  ۸  تعداد  ييروستا ينواح
  ۲/۸  ۱/۱۳  ۳/۳۹  ۱/۳۶  ۳/۳  درصد

  ۵۸/۳  ۳۶  ۳۵  ۴۶  ۱۵  ۶  تعداد  نودشتيشهر م  
ات ميزان دسترسي به خدم ۰۰۰/۰

  موزش عاليآ

  ۱/۲۶  ۴/۲۵  ۳/۳۳  ۹/۱۰  ۳/۴  درصد

  ۵/۱۳  ۱/۲۰  ۳/۳۹  ۱/۲۲  ۹/۴  درصد ۱۵/۳  ۳۳  ۴۹  ۹۶  ۵۶  ۱۲  تعداد  ييروستا ينواح
  ۷۵/۳  ۴۴  ۳۳  ۴۵  ۱۵  ۱  تعداد  نودشتيشهر م  

ميزان دسترسي به خدمات  ۰۰۰/۰
  ورزشي

  ۹/۳۱  ۹/۲۳  ۶/۳۲  ۹/۱۰  ۷/۰  درصد

  ۵/۱۱  ۹  ۹/۲۹  ۷/۲۸  ۹/۲۰  درصد ۶۱/۲  ۲۸  ۲۲  ۷۳  ۷۰  ۵۱  تعداد  ييروستا ينواح
  ۶۵/۳  ۳۷  ۳۸  ۴۵  ۱۳  ۵  تعداد  نودشتيشهر م  

ميزان دسترسي به خدمات   ۰۰۰/۰
  درماني

  ۸/۲۶  ۵/۲۷  ۶/۳۲  ۴/۹  ۶/۳  درصد

  ۹  ۸/۷  ۱/۳۶  ۵/۳۶  ۷/۱۰  درصد ۶۸/۲  ۲۲  ۱۹  ۸۸  ۸۹  ۲۶  تعداد  ييروستا ينواح
  ۳/۳  ۲۴  ۳۲  ۵۷  ۱۲  ۱۳  تعداد  نودشتيشهر م  

خدمات  ميزان دسترسي به  ۰۰۰/۰
  تفريحي

  ۴/۱۷  ۲/۲۳  ۳/۴۱  ۷/۸  ۴/۹  درصد

  ۸/۷  ۷/۱۲  ۸/۲۵  ۱/۳۸  ۶/۱۵  درصد ۵۹/۲  ۱۹  ۳۱  ۶۳  ۹۳  ۳۸  تعداد  ييروستا ينواح
  ۹۲/۳  ۳۶  ۵۹  ۳۹  ۴  ۰  تعداد  نودشتيشهر م  

ميزان دسترسي به خدمات  ۰۰۰/۰
  ترابري

  ۱/۲۶  ۸/۴۲  ۳/۲۸  ۹/۲  ۰  درصد

  ۱/۴  ۷/۱۰  ۳۴  ۳/۴۶  ۹/۴  درصد ۶۳/۲  ۱۰  ۲۶  ۸۳  ۱۱۳  ۱۲  تعداد  ييروستا ينواح
  ۹۱/۳  ۳۷  ۶۱  ۳۱  ۹  ۰  تعداد  نودشتيشهر م  

ميزان دسترسي به خدمات  ۰۰۰/۰
  مذهبي

  ۸/۲۶  ۲/۴۴  ۵/۲۲  ۵/۶  ۰  درصد

  ۸/۱۷  ۴/۳۲  ۸/۳۹  ۷/۱۰  ۰  درصد ۵۶/۳  ۴۲  ۷۹  ۹۷  ۲۶  ۰  تعداد  ييروستا ينواح
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ـ تنها امت ييروستا يدر نواح شود، يمالحظه مکه  گونه همان ـ از ي سـهولت  ( ک شـاخص ي
امتيازهـا کمتـر    ،بيشتر و در هفت شاخص ديگر از حد متوسط) يبه خدمات مذهب يدسترس

هـاي   نامطلوب اين نـواحي بـه لحـاظ شـاخص     دهنده وضعيت بوده که نشاناز حد متوسط 
  .)۱۳جدول ( استخدماتي 

  توسعه يها طالعه به لحاظ شاخصمورد م يها سکونتگاه يبند سطح

هاي مـورد مطالعـه    سکونتگاه ،مراتبي اي سلسله شيوة تحليل خوشهبا استفاده  ،در اين قسمت
: يافتگي نامگذاري کـرد  تبه توسعهتوان آنها را بر اساس ر ، که مياند به پنج خوشه تقسيم شده

خوشـه دوم   ؛)گيفتيـا  سطح يک توسـعه (خوشه اول شامل شهر مينودشت و روستاي القجر 
خوشـه سـوم   ؛ )يافتگي سطح دو توسعه(شامل سه روستاي دوزين، قلعه قافه و چماني پايين 

خوشه چهارم شامل روسـتاهاي تخـت،    ؛)يافتگي سطح سه توسعه( روستاي طول آرام شامل
 ؛ و)يـافتگي  سطح چهـار توسـعه  (پرنگل، کالسره، ساسنگ، دروک، باقرآباد و شرکت صحرا 

  .)يافتگی توسعهپنج سطح (آباد  دو روستاي دشت حلقه و سنچولي شاملخوشه پنجم 
  

  
  يافتگي توسعه يمورد مطالعه بر مبنا يها سکونتگاه يبند  خوشه: ۱نمودار 
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  مورد مطالعه يها سگونتگاه يافتگي توسعه يبند سطح - ۲ نقشه

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

 تنگناهـاي  و هـا  قابليـت  گی،يـافت  توسـعه  وضـعيت  شـناخت  و بررسـي با توجه به اهميـت  

 براي چه دنتوان مي توسعه در ابعاد مختلف هاي شاخص، اي ناحيه ريزي برنامه در ها سکونتگاه

 هـاي  نارسايي و مشكالت رفع راستای در اقدامي چه برای انجام و نواحي اين جايگاه تعيين

ر بـه  ق حاضيتحق ،ان مبنيبر ا .، معياری مناسب باشندکپارچهي توسعه به رسيدن برای وجودم
اه سـاکنان  هاي روستايي و شـهري از ديـدگ   يافتگي سکونتگاه ارزيابي و مقايسه سطح توسعه

ق گوياي وجود شـکاف بـين سـطح    نتايج تحقي. محلي در شهرستان مينودشت پرداخته است
 ۴۶از  ای کـه  گونه است، به) مينودشت( شهر مرکزي وهاي روستايي  يافتگي سکونتگاه توسعه

يـافتگي شـهر مينودشـت بهتـر از      ، وضـعيت توسـعه  شـاخص  ، در سیورد مطالعهشاخص م
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در  ،ويتني ، بر اساس نتايج  آزمون منميان آنکه از  هاي روستايي مورد مطالعه بود سکونتگاه
هـاي   به لحاظ آماري بين شهر مينودشـت و سـکونتگاه   دار هفده شاخص، تفاوت معنیمورد 

از شـيوة آمـاري   با استفاده  حاضر، تحقيق ، دردر ادامه .نداشتروستايي مورد مطالعه وجود 
در . هاي مورد مطالعه به پنج خوشه تقسـيم شـدند   سکونتگاه ،مراتبي  اي سلسله تحليل خوشه

صـورت   يافتگي در اين ناحيـه بـه    کند که سطوح توسعه گيري مي حاضر نتيجهتحقيق  ،نهايت
شـهر   ماننـد ( سياسـي و جمعيتـي   -يهاي داراي مرکزيـت ادار  و سکونتگاه يستيکپارچه ن

مينودشت مرکز شهرستان، روستاي القجر مرکز دهستان چهل چاي، روسـتاي دوزيـن مرکـز    
دهـي بـه    که کـانون خـدمات  )بخش کوهسارات و روستاي قلعه قافه مرکز دهستان قلعه قافه

 ويـافتگي بـاالتر برخوردارنـد     ، از سطوح توسعهشوند نواحي پيراموني خود نيز محسوب مي
، بـا توجـه بـه    نيبنـابرا . تر است در سطوح پاييننواحي سکونتگاهي پيراموني  يافتگی توسعه
هاي توسعه در زمينـه   ها و شکاف برای کاهش نابرابريريزي  ، لزوم برنامهدست آمده نتايج به
نـواحي روسـتايي نسـبت بـه شـهر       تـر بـودن سـطح توسـعة     دهندة پايين نشان هاي شاخص
اقتصادي، خدماتي و کالبدي  اين نابرابري در ابعاد ،در اين راستا .دشو ت احساس میمينودش
هـايي ماننـد    هـا بـه سـکونتگاه    ريزي شوذ که در برنامه پيشنهاد مي ،همچنين. استتر  ملموس

ــاد  ــنگ، دروک، باقرآب ــره، ساس ــه و   تخــت، پرنگــل، کالس ــرکت صــحرا، دشــت حلق ، ش
توجـه بيشـتري شـود و ايـن      ،ار دارنـد يـافتکي قـر   ، که در سطوح پايين توسعهآباد سنچولي
  . ها در اولويت قرار داده شوند سکونتگاه

  يادداشت
 دو ،يشهر يزير برنامه و ايجغراف يدکتر يدانشجو دو :عبارت بودند از کارشناسان نيا -۱

 يزير برنامه و ايجغراف يدکتر يدانشجو کي ،ييروستا يزير برنامه و ايجغراف ارشد کارشناس
 ،يشناس جامعه ارشد کارشناس کي سم،يتور يزير برنامه و ايجغراف ارشد شناسکار کي ،يطيمح
 تيريمد ارشد کارشناس کي ،يکشاورز ارشد کارشناس کي ،ياسيس علوم ارشد کارشناس کي

  .صنابع يمهندس ارشد کارشناس کي و ،اقتصاد ارشد کارشناس کي ،يياجرا
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  منابع 

 يها استان يافتگي سنجش سطح توسعه«، )۱۳۹۱( .، ميندنارويو د ؛.، اي؛ صالح.ن، فيپوراصغر سنگاچ
 .۲۶- ۵، صص ۲، شماره ۴سال ، نيش سرزميآما. »يل عامليکرد تحليران با رويکشور ا

 .»يا هيناح توسعه يها يل نابرابريتحل«، )۱۳۹۰( .گلو، ريب خيو ش ؛.ر .، حي، م،؛ وارثييتقوا
 .۱۶۸-۱۵۳ ص، ص۷۸، شماره يانسان يايجغراف يها ژوهشپ

 استان هاي شهرستان يافتگي توسعه درجه سنجش و بندي سطح«، )۱۳۹۱. (و بهاري، ع. تقوايي، م

 ريزي برنامه و جغرافيا .»اي خوشه تحليل و عاملي تحليل مدل استفاده از با مازندران

 .۳۸-۱۵ صص ،)۴۸ پياپي( ۴شماره  ،۲۳ سال ،محيطي

: موردي مطالعه ،روستايي هاي سکونتگاه نيافتگي توسعه و يافتگي توسعه علي تحليل«، )۱۳۹۳. (ا. تقيلو، ع
 .۱۰۲- ۸۵ ص، ص۱ شماره ،۴ سال ،اي منطقه ريزي برنامه. »اروميه شهرستان مرکزي بخش

، ۱۸، شماره طيش محيآما. »رانيدر ا يا منطقه يها ينابرابر«، )۱۳۹۱. (، شيو شال .ا، جين يتوکل
 .۱۵-۱ص ص

منظور  روان بهيشهرستان ش يها دهستان يافتگي توسعه زانيسنجش م«، )۱۳۸۵. (خاکپور، ب
 .۱۴۵-۱۳۳ ص، ص۷، شماره يا هيا و توسعه ناحيجغراف. »يا هيناح يزير برنامه

هاي  ها و دهياري يسازمان شهردار :تهران. ريزي روستايي مباني برنامه، )۱۳۸۷(. ر. رضواني، م
 .کشور

بندي پايداري توسعه روستايي، مطالعه  سطح«، )۱۳۸۶. (و آقاياري هير، م .الدين افتخاري، ع رکن
 .۴۴-۳۱ ص، ص۶۱، شماره هاي جغرافيايي پژوهش. »بخش هير: موردي

 .دانشگاه تهران :تهران. يا منطقه يزير برنامه يها اصول و روش، )۱۳۸۹( .، کياريز

 :تهران. اي ناحيه عمران و توسعه هاي طرح در اراضي کاربري ريزي برنامه ،)۱۳۸۷( .ر سرور،
 .پرهام

پايه مطالعات روستايي  ساز جامعه روستايي ايران بر زمينه: اداره مردمي نظام«، )۱۳۸۳( .صرافي، م
، دفتر اندازها ها و چشم قاالت کنگره توسعه روستايي؛ چالشمجموعه م .»استان همدان

 .تدوين و انتشارات منابع مديريت وبرنامه ريزي

لي گفتمان در راستاي توسعه المل گيري از فضاي بين بهره«، )۱۳۸۴( .و بريماني، ف. ح .توانا، م ضياء
دانشکده علوم  ةنشري .»ناحيه سيستان بزرگ: پايدار نواحي مرزي کشورها، مطالعه موردي

 .۲۹-۱۱ص ، ص۱۱، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره زمين
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هاي شهرستان  تانتحليل سطوح برخورداري دهس«، )۱۳۹۰( .و حجاريان، ا ؛.؛ برقي، ح.قنبري، ي
 .۱۱۲-۹۳ ص، ص۳، شماره ۱۴، سال روستا و توسعه .»اصفهان

هاي شهرستان مريوان،  دهستانيافتگي در  ميزان توسعه«، )۱۳۹۱( .و شريفي، ص .کردواني، پ
 .۱۳۰-۱۱۵ ص، ص۳، شماره ۱۵، سال روستا و توسعه .»مطالعه موردي بخش مرکزي

 .مرکز آمار ايران: تهران. استان گلستان سالنامه آماري، )۱۳۹۰(مرکز آمار ايران 

 توسعه و اجتماعي عدالت تحقق با ارتباط در راهبرهايي« ،)۱۳۸۰( .ح .س لنگرودي، مطيعي
 .۲۹۲-۲۷۹ صتهران، ص دانشگاه ،انساني علوم و ادبيات دانشکده ةمجل .»پايدار

 در توسعه هاي شاخص فضايي پراکنش«، )۱۳۹۴( ن، ،و بختياري ؛.ابوالحسني، ف ؛.نسترن، م
، شماره ۵ سال، اي ريزي منطقه برنامه. »ترکيبي بندي رتبه از استفاده با ايران هاي شهرستان
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