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 چکیده   
 نهیشایباا پ ییتاروس یدر نواح لعاتنوع مطا نیاخیر همواره مورد توجه بوده است. ا یدهه ها یکشور ط ییروستا یبه سطوح توسعه در نواح یتعادل بخش  مقدمه:

و ناابرابری هاای  اتفاایساتی اختاببرخوردار است. برای رفع نابرابری ها  یشتریب تیشکل گرفته اند, از اهم نانیکه از اسکان کوچ نش ییو سکونتگاه ها یریعشا
 مه متناسب با شرایط آنر منطقه برناهو طبیعی طبقه بندی نمود و برای  مناطق را شناخت و آنها را به لحاظ امکانات و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی انیموجود م

 .تنظیم و به اجرا درآورد

  باشد.می یسطح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان گرم یبررسو  هدف تحقیق حاضر تعیین  هدف پژوهش:

ی امروزه ناخته شده ااستفاده می شود که با روش های شبرای سنجش سطح توسعه یافتگی روستاها از شاخص های متعددی جهت   شناسی تحقیق:روش

رجه بندی نواحی از دآنرا برای  زمان مللگیرند. روش موریس یکی از معتبرترین روش های تعیین توسعه یافتگی است که در برنامه عمران ساموردارزیابی قرار می
وش تحقیق مبتنی بر دی میشوند. رس, روستاها در قالب شاخص ها و معیارهای مختلف رده بننسانی( به کار برده است. در روش موریا-لحاظ توسعه یافتگی )کالبدی

اکم بر شهرستان حطی و طبیعی یی، محیشناخت وضع موجود و تحلیل ساختارها و امکانات آن بوده که با شناخت و بررسی شرایط انسانی، اقتصادی ،کالبدی و فضا
 مورد مطالعه قرار می گیرند.

 باشد.ی میروستاهای شهرستان گرمقلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر  :فیایی پژوهشقلمروجغرا

روستا درجه یك, 3ستای مورد مطالعه رو284با توجه به نتایج تحقیق, سطوح توسعه یافتگی روستاها کاما ناهمگون است. بطوریکه از میان  ها و بحث:یافته

تگی طح توسعه یافساد جمعیت روستاها و درجه چهارم از سطح توسعه یافتگی قرار دارند و همچنین میان تعد روستا در 4روستا درجه سه و  209روستا درجه دو 69
 ارتباط بسیار قوی وجود دارد.

   ت.شده اسنالنه توزیع تایی عادتفاوت زیاد بین نواحی روستایی از لحاظ سطوح توسعه, نشانگر این است که امکانات و خدمات در بین نواحی روس :نتایج
 

ژه :کلیدوا  های روستایی، عشایر کوچنده، شهرستان گرمی.یافتگی، سکونتگاهتوسعه ها

                                                 
shahram_aeh@yahoo.com   :Mail -E                                                                     یرانتخابیشهرام امنویسنده مسئول:   *   
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  مقدمه
ناحیه و منطقه  های توسعه در میان اکثریت جمعیت هرترین خصایص اقتصاد پویا و سالم، توزیع مناسب و عادالنه امکانات و نمرهاز مهم    

ها دارند. در اکثر کشورهای ها و نابرابریزدایی سعی در کاهش شکافهای محرومیتطریق تهیه برنامه ریزان ازیا کشور است. از این رو برنامه
عی دارند و ادی، اجتمای اقتصدر حال توسعه یك و یا دو منطقه ا و در نهایت چند منطقه ا وضعیت مناسب خدمات عمومی و بالطبع شکوفای

ابرابری بین مناطق نداشتن مناطق دیگر و افزایش شکاف و کنند. این امر به بهای عقب نگهایفا میای را در ایجاد درآمد و تولید ملی نقش عمده
 (.146: 1396و نواحی است)ریاحی و جوان، 

عه روستایی ف است. توسد مختلیکی از دغدغه های مهم بویژه در کشورهای درحال توسعه، رسیدن به سطح قابل قبولی از توسعه در ابعا 
ارای ابعاد کارکردی  متعدد و در د(. توسعه 36: 1388یه های اولیه و مهم توسعه ملی هر کشور محسوب  می شود )رضوانی و احمدی ،یکی از پا

را  تعددی داده اند. میردال توسعهم(. چنانچه دانشمندان از توسعه تعاریف 1390،51واقع  منشور چند وجهی است )ابراهیم زاده و رئیس پور: 
یستم اجتماعی را در بر س( توسعه تمام تغییرات 499،1373ت یك سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو می داند. )شکوئی :عبارت از حرک

, از اهمیت ایینشینی روستگی یکجاجوامع روستایی در حال گذار از زندگی کوچ نشینی و عشایری به زندمیگیرد. بنابراین, فرایند توسعه در 
ی فرایند طآن عمدتا  وستاییرن گرمی از جمله مناطق محروم کشور در استان اردبیل است که سکونتگاه های بسزایی برخوردار است.شهرستا

شین شان, ری و کوچ نه عشایتخته قاپو نمودن عشایر شاهسون منطقه شکل گرفته اند. معیشت روستاهای شهرستان گرمی با توجه به پیشین
همین دلیل,  ته است. بهش نیافیت های بخش کشاورزی و خدمات و صنعت در آنها چندان گسترمتکی بر دامداری و باغداری است که سایر فعال

ه برنامه ریزی کرخوردارند اوتی بروستاهای این شهرستان همچنان دچار سطوح مختلفی از محرومیت هستند و روستاها از خدمات و امکانات متف
 دارد.  برای رفع این محرومیت ها و نابرابری ها, اهمیت بسیاری

انجام گرفته  احی متفاوتدر نو درباره بررسی پیشینه سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی، پژوهش های گوناگونی با روش های مختلف و   
 است که به برخی از آنان اشاره می شود.

های تصمیم گیری چند یری از مدلهای شهرستان اردبیل با بهره گیافتگی دهستانسطوح توسعهدر مقاله ای با عنوان  1396ایمانی سال 

 10ای که از بین های توسعه در وضعیت متعادل قرار ندارند، به گونههای شهرستان از لحاظ شاخصدهستاننشان دادند که  معیاره
نین دهستان محروم از توسعه بودند. همچ 4دهستان نیمه برخوردار و  2دهستان برخوردار از توسعه،  6دهستان شهرستان اردبیل، 

ای نتایج حاصل از آزمون تاوکندال نشان داد که بین دو متغیر جمعیت و نزدیکی مرکز هر دهستان به مرکز شهرستان و میانگین رتبه
ها ندارند؛ ولی بین متغیر اشتغال و میانگین یافتگی دهستانداری وجود ندارد و این دو مؤلفه تأثیری در توسعهبدست آمده ارتباط معنی

 د.یافتگی تأثیر مثبت داردار وجود دارد و درصد اشتغال بر سطح توسعههر دهستان رابطه مثبت و معنیهای رتبه

در مقاله ای با عنوان تحلیل سطوح توسعه روستایی و میزان برخورداری دهستان های استان آذربایجان غربی به این  1396نظم فر سال 
 با گرفته صورت بندیسطح که طوری به دارد وجود نابرابری و تفاوت استان هایدهستان بین یافتگیتوسعه سطح لحاظ از نتایج رسیدند که

 دهستان( 6) درصد 3/5 برخوردار، بسیار توسعه درسطح استان هایدهستان دهستان( 4) درصد 5/3 که دهدمی نشان تاپسیس تکنیك از استفاده
 از دهستان( 82) درصد 70 از بیش که است حالی در این اندگرفته قرار رخوردارب نیمه سطح در دهستان( 21) درصد 6/18 و برخوردار سطح در

-برنامه اجرای و تهیه لزوم هاتفاوت این بنابراین اند.گرفته قرار محروم بسیار و محروم توسعه سطح در یافتگیتوسعه لحاظ از استان هایدهستان

 عنوان با پژوهشی در (1395امیری) و مهدوی .کندمی ایجاب غربیآذربایجان استان متوازن و یکپارچه توسعه برای را هدفمند هایطرح و ها
وضعیت  که دادند نشان زیرساختی و خدماتی های شاخص از مندی بهره میزان براساس کیار شهرستان روستاهای بندی سطح و ارزیابی

ای که از گونهباشند بهطور نابرابر و نامتجانس مییافتگی بهعهروستاهای مورد مطالعه به لحاظ دسترسی به خدمات و برخورداری از سطح توس
 8,03، 8,47روستا شامل روستای دستگرد و امامزاده، دزک و خراجی به ترتیب با امتیازهایی برابر با  4مجموع کل روستاهای موردمطالعه، تعداد 

میرنجف  .اندند و فاصله بسیار زیادی با سایر روستاها ایجاد کردهباشمندی از خدمات درجه یك و بیشتر میجزء روستاهای با بهره 6,51و 
مطالعه موردی: ) معیاره چند گیریتصمیم مدل درمانی با-یافتگی خدمات بهداشتیتوسعه سطوح ارزیابی» موسوی و همکاران نیز در مقاله 

های استان خراسان رضوی بر اساس بندی شهرستاناولویتبا استفاده از روش های ویکور و تاپسیس به « های استان خراسان رضوی(شهرستان
بهداشتی در چهار سطح )فرا برخوردار، برخوردار، نیمه برخوردار، فرو برخوردار( پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر این -های توسعه خدماتشاخص
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یافتگی خدمات های توسعهرستان ازلحاظ شاخصعنوان مرکز اداری سیاسی و اقتصادی استان، برخوردارترین شهاست که شهرستان مشهد به
 (112-99: 1395های استان دارد ) موسوی و همکاران , درمانی بوده و اختاف چشمگیری با سایر شهرستان-بهداشتی

ا ، ب«یراناهای  استان ی نقاط شهری ریزی و توسعه ی توسعه یافتگی و پیش بینی اولویت برنامه تعیین درجه»ی  در مقالهقنبری 

ی، وسعه انسانتص ترکیبی آموزش و اقتصاد ... با استفاده از روش تحلیل عاملی و شاخ –درمان، فرهنگ و های بهداشت شاخص در بخش54
ای ه ری استانوح نقاط شهای سط گیری از روش تحلیل خوشه ی هر یك از نواحی را مشخص کرده و با بهره یافتگی و رتبه ی توسعه درجه

رفته است گواحی بهره ولویت نبینی سهم عوامل تأثیرگذار بر توسعه و ا ه است. در نهایت از مدل رگرسیون جهت پیشایران را تعیین کرد

 ، استان«استانهای ایران متای س های توسعه بندی شاخص سطح»در پژوهشی با عنوان  (1393)ضرابی و شیخ بیگلو .( 161 :1393 قنبری(
 1در  ها شاخص اهشکحلیل عاملی، ز تکنیك تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصل از تشاخص با استفاده ا 92ها را از لحاظ 

ی توسعه یافتگی  ز تغییرات درجهادرصد  61های مذکور  باشد و کاربرد رگرسیون چند متغیره در این پژوهش بیانگر آن است که عامل عامل می
ور های کش ستاناترین  حروممترین و  یافته به ترتیب به عنوان توسعه ,مای تهران و ایها دهد و استان های کشور را توضیح می استان

های  لیل تطبیقی شاخصتح»در پژوهشی تحت عنوان  (1392)آبادی و همکاران  زنگی. (137،1393: شیخ بیکلوضرابی و )شناخته شدند 
 هموریس و تاپسیس به رتب  اشتغال شهری و استفاده از تکنیكشاخص کیفی و کمیِ 16با به کارگیری « اشتغال شهری شهرستانهای ایران

ا بای اشتغال ه حاظ شاخصلهای کشور از  اند. این پژوهش حاکی از آن است که شهرستان های کشور پرداخته بندی شهرستان بندی و طبقه
ه در وضعیت ها از لحاظ توسع رستاناند و سایر شه شهرستان در سطح نیمه توسعه یافته واقع شده 8ی زیادی دارند و تنها  سطح اشتغال فاصله

دن طق اروپایی:پیدا کرتنوع اجتماعی و اقتصادی منا( در پژوهشی با عنوان 2015سال) Paleviciene & Dumciuviene .محروم قرار دارند
ورهای عضو در بین کش ز توسعهگی اوجود برنامههای تخصیص منابع بلند مدت هنوز شکاف بزربا  تاثیر بر عملکرد منطقه ای نشان دادند که

ن انجام ری منطقه ای در کشور چیسلسله مراتب فضایی ا مکانی نابراب( پژوهشی با عنوان 2010سال )  Wei and Li .اتحادیه اروپا وجود دارد
 نین نابرابریدهد. همچ یمان ا نشرنابرابری منطقه ای در مقیاسهای جغرافیایی مختلف، الگوهای متفاوتی دادند، نتایج پژوهش نشان داد که 

 .های بینمنطقه ای در حال افزایش استدرون استانی کاهش یافته، در حالی که نابرابری
ابعاد گوناگون  ماهنگی بینیجاد هاتوسعه، تغییر بنیادی در متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است و تحقق آن، مستلزم    

 از عبور با نیافتگیتوسعه و ماندگیعقب ولیهشرایط ا از جوامع آن طی که است فرایندی (. توسعه2: 1392ان،آبادی و همکارزنگی) آن است
(. 185: 1391مؤمنی و صابر،) شد خواهد تبدیل یافتهتوسعه جوامع به کمی و های کیفیدگرگونی و تحمل و یکسان وبیشکم مراحل تکاملی

 دیگری هر زمان از بیش هاتعادل عدم تعدیل و رفع و توسعه هایپایه منظور تقویتبه توسعهرحالد کشورهای در خصوصبه جوامع از بسیاری

ها و نمایه شاخص بین در های موجودنابرابری یزانم از آگاهی آن کنار در و بالفعل شان و بالقوه منابع و امکانات شناسایی ریزی وبرنامه نیازمند
 از است. هدف اجتماعی توسعه ی توسعه،اصل ارکان از یکی (.107: 1392امانپور و همکاران،) باشندمی ودخ نفوذ تحت مناطق در توسعه گرهای

 توزیع عادالنة و حیاتی منابع به امعهج افراد دسترسی افزایش جامعه، افراد تمام برای اجتماعی مادی، اقتصادی و امکانات ایجاد اجتماعی، توسعه

 و توسعه جریان با آن هماهنگی و جامعه افراد زیست و کیفیت زندگی سطح ارتقاء توسعه، هدف گفت وانتمی روازاین شود؛می بیان آن
 تغذیه، و تربیت، درمان، تعلیم و بهداشت نظیر زندگی، اجتماعی هایجنبه در رشد شامل اجتماعی کشور است. توسعه اقتصادی هایپیشرفت
 . (158: 1391حمدی و همکاران،م)است آن به مربوط اهداف و رفاه اجتماعی کنندهینتأم درنهایت، که است آن مشابه موارد و اشتغال
وسعه به معنی رشد بیشتر بود و ت 1960و1950،توسعه اجتماعی در سطحی وسیع موفقیتی به دست نیاورد. در دهه های 1970تا اوایل دهه   

اً به منافع رشد سریع دسترسی داشتند ، فقرا موقت 1960شتند و در اواخر دهه فقرا چشم به بهره مندی از رشد سریع همه جانبه باال به پایین دا
ك جهانی در سال رش های بانبق گزاولی تعداد زیادی از آنها از آن سودی نبردند در نتیجه فاصله زیادی بین فقرا و ثروتمندان ایجاد شد ط

شامل خرده  ، این گروهیان استصادی و اجتماعی گروههای فقیر روستای، توسعه روستایی استراتژی برنامه ریزی جهت بهبود زندگی اقت1975
است. بدین ترتیب تا اواخر  1970هه مالکان ، مستاجران وکسانی است که زمین کمتری دارند این تعریف به معنی تغییر مفهوم توسعه در اویل د

مباحث  وقتصادی بود تغییر محتوا داد گاههای کلی توسعه یعنی رشد اسیاستها و دید بتدریج دیدگاه سنتی توسعه روستایی که متاثر از ،1970دهه
 سیاسی و اجتماعی نیز وارد بحث توسعه روستایی گردید.

نوع جدیدی از فعالیت ها در سطح محلی جهت پاسخ به ماهیت مسائلی که برخی نواحی با آن مواجه  1980و اوایل دهه 1970در اواخر دهه 
تراتژیها متنوع بودند ، مانند توسعه بومی ، توسعه پایین به باال و توسعه همه جانبه روستایی در مورد مفاهیم و شده بودند حاکم شد این اس
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محتوای این استراتژیها تفاسیر متعددی وجود دارد ، اما بحث مهم آنها هدفی را که بر نقشی بزرگتر جهت مردم محلی و برای موسسات محلی 
 یات برنامه های توسعه محلی تاکید می کند شرح می دهد .در برنامه ریزی، وسایل و فرض

 شاننرا  مناطق فرهنگی و اجتماعی صادی،اقت فضایی، مکانی، اختاف که است مناطق توسعه سنجش برای بندی توسعه، روشیسطح   
 مشخص مناطق قطبی یری توسعهگشکل روند روش، این با. کندمی مشخص توسعه سطح ازنظر یکدیگر به نسبت را مناطق وضعیت و دهدمی

 الزم شود بنابراین،می جلوگیری مناطق نابرابری از و یافته تعیینتوسعه کمتر و نیازمند مناطق مناطق، توسعه ریزیبرنامه در درنهایت، و شودمی
تقوایی و ) شود ریزیبرنامه رخورداری،ب عدم یا برخورداری میزان به نسبت تا شدهبندیطبقه "برخورداری"ازنظر  کشور نواحی که است

 (.155: 1390همکاران،
نطقه مخت صحیح هر ریزی توسعه مناطق، شناخت صحیح از وضعیت کنونی آن مناطق است. برای شنابنابراین,  نخستین گام در برنامه

ختلف باید می روستایی نواح نالزم است تا بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن شناسائی شود. برای تخصیص بهینه منابع میا
 بندی گردد. تبهربایست روستاهای مختلف در مناطق گوناگون جایگاه هرروستا در منطقه مشخص شود و برای تعیین چنین جایگاهی می

مانی و قطع زود در یك میط موجبرای رتبه بندی روستاها باید از شاخص های استفاده نمود و استفاده از شاخص ها شناخت کمی دقیق شرا
ناخت و برای شرسیدن به  ن برایهمچنین روند ها، دگرگونی هایی که در طی سالها در جامعه صورت  خواهد گرفت را ممکن می سازد. بنابرای

 رتبه بندی و تعین درجه توسعه یافتگی در این  مقاله فرضیه های زیرطرح شده است
 رها از سطح توسعه یافتگی متفاوتی برخوردارند روستاهای شهرستان گرمی با توجه به نزدیکی و دوری از شه 

 .بین میزان برخورداری از انواع خدمات و توسعه یافتگی روستاها ارتباط مستقیم وجود دارد 

 .بین میزان جمعیت و توسعه یافتگی روستا ها ارتباط وجود دارد 

 

 شناسی پژوهشروش
 یسرشمار نیاز آخر ق،یتحق نیمورداستفاده در ا یها. دادهباشدیم یلتحلی – یفیتوص ق،یاست و روش تحق یکاربرد قینوع تحق    

استفاده شد.  کوریو س،یتاپس یهااز مدل ارهایمع یبندمنظور رتبهبه ق،یتحق یارهای. پس از انتخاب منطقه موردمطالعه و معدی( اخذ گرد1390)
به عمل آمد  ییهامصاحبه ا،یجغراف یهاو متخصصان رشته دیبا اسات قیتحق یهاابعاد و مؤلفه ییو شناسا میدرک کامل مفاه یادر گام نخست بر

. باشدیم لیشرح ذ که به دیانتخاب گرد ارهایموجود مع یهاو داده قینظرات متخصصان، موضوع تحق ق،یتحق اتیو سپس با توجه به ادب

ده است شاخص های اجتماعی و استفاده ش بنایی(فضایی)زیربنایی و رو –شاخص های کالبدی اقتصادی و -جمعیتی شاخص های اجتماعی و

درمانی  بهداشتی و اخص هایش -شاخص 5اخص های زیربنایی شامل ش -, شاخص 3شاخص های اقتصادی شامل –شاخص 5 جمعیتی شامل
هبی و فرهنگی شاخص های مذ -شاخص 4انتظامی شامل  وشاخصهای اداری  -شاخص 4شاخص های آموزشی شامل  -شاخص 5شامل
شاخص می  3شامل  شاخص های مسکن -شاخص 8اخص های تجاری شامل ش -شاخص 2شاخص های ورزشی شامل  -شاخص 4 شامل
 باشند.
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 . شاخص های مورد استفاده در ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان گرمی1جدول 

 هاشاخص های عمدهشاخص
 باسواد, نرخ مردان باسواد , نسبت محصانتعدادخانوار, تعدادجمعیت, نرخ زنان  اجتماعی وجمعیتی

ت به ت نسبتعمیر ماشین آالت کشاورزی, تعمیرماشین آالت غیرکشاورزی,شاغلین بخش صنعت و خدما اقتصادی
 کشاورزی

 برخورداری از آب, برق, تلفن, گاز, سامانه تصفیه آب ضایی )زیربنایی(ف-شاخص های کالبدی

ص های م(شاخشاخص های بهداشتی و درمانی)مطب پزشکی,خانه بهداشت, مامای روستایی, بهورزی, حما ضایی )روبنایی(ف-شاخص های کالبدی
 آموزشی)دبستان, راهنمایی, دبیرستان (

 شورای اسامی روستایی, دهیاری, نمایندگی پست, پاسگاه ,شورای حل اختاف شاخص های اداری وانتظامی
 کتابخانه-خانه عالم-امام زاده -مسجد شاخص های مذهبی و فرهنگی

 زمین ورزشی-سالن ورزشی شاخص های ورزشی

 شاخص های تجاری
 

 بانك تعامل فروش نف-ی,قهوه خانهقصابی,نانوای-بقالی, شرکت تعاونی روستایی, فروشگاه تعاونی روستا,

 ترمربعم159تا101,شاخص قدمت بنا با مساحت  75تا51اخص قدمت بنا بامساحت ش-تعداد واحد مسکونی شاخص های مسکن

 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 درجه39 تا دقیقه 50و درجه38 ینب اردبیل استان شمال ودر شمال غربی ایران  ,کیلومتر مربع2/1725 با مساحتی معادلشهرستان گرمی       

های بیله  ل به شهرستانشمااز  شهرستان این است شده واقع شرقی طول دقیقه12و درجه48 تا دقیقه25و درجه47و شمالی عرض دقیقه10و
ربایجان شرقی وکلیبر آذ های اهراز غرب به شهرستان از شرق به جمهوری آذربایجان و ,از جنوب به شهرستان مشکین شهر ,سوار و پارس آباد

و چشمه سارهای  1مراتع درجه  هزار هکتار 30ارتفاعات ساالوات داغی در جنوب این شهرستان کشیده شده است که دارای حدود  محدود است.
 ,شهر 2شهرستان دارای این  (285: 1385یمیابراه فراوانی است.در شمال نیز رشته ارتفاعات خروسلو گرمی را از بقیه دشت مغان جدا می سازد )

ن ت 52770در شهرها و  (%37/37تن ) 31497تن جمعیت شهرستان,  84267از  1390. در سرشماری  است آبادی 325دهستان و  8 ,بخش 3
تن کاهش  76901هرستان به شجمعیت این  1395سال در سرشماری سال  5نمودند درحالیکه تنها طی ( در نقاط روستایی زندگی می 63/62%)

( در نقاط درصد 9/58تن ) 45289درصد( و  1/41تن )  31612از مجموع جمعیت این شهرستان  1395 درصد( در سال- 74/8یافت) معادل 
 انی است.شوری و استهای ک ند و این نسبت ها حاکی از برتری زندگی روستایی در این شهرستان به نسبت میانگینروستایی زندگی می کن
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 . نقشه موقعیت موقعیت جغرافیایی شهرستان گرمی در کشور و استان اردبیل1شکل 

 

 ها و بحثیافته
 درطبقه دوم، روستا 69ول روستا درطبقه ا 3شهرستان گرمی هایی روستایی مورد بررسی  سکونتگاه 284ازمجموع  2باتوجه به جدول    

 درجه دوم، وستاها درردرصداز  04/58درجه یك، در روستاها از 30/80بعبارتی  طبقه چهارم قرارگرفته اند. در روستا 4 ،طبقه سوم در روستا209
 یافتگی واقع شده اند.درجه چهارم توسعه  در درصداز روستاها93/15درجه سوم، در روستاها از درصد 50/37
 

 درصد روستاهای شهرستان گرمی براساس سطح بندی موریس و تعداد  .2جدول 

 

 هاشاخص

 یافتگیسطح توسعه

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 19,10 27 34,44 228 53,98 34 86,66 3 جمعیتی شاخص های اجتماعی و

 4,11 157 36,78 55 61,77 46 84,96 30 شاخص های اقتصادی

 7,55 45 34,89 64 62,13 117 93,62 58 شاخص های زیر بنایی

 1 193 33,33 5 55,17 29 100 46 شاخص های بهداشتی درمانی

 1 69 32,56 87 10,94 46 100 21 شاخص های اموزشی

 7,31 149 33,33 46 49,59 50 90,88 34 شاخص های اداری وانتظامی

 1 46 0 0 32,65 147 98,88 90 شاخصص های مذهبی فرهنگی

 1 272 0 0 50 2 91,66 12 شاخص های ورزشی

 3,63 170 30,76 52 60,14 39 74,34 23 شاخص های تجاری

 17,25 82 36,27 149 57,63 43 82,42 11 شاخص های مسکن

 
وروستاهای درجه  نفر، 154/27یت روستا دارای جمع 69 نفر،روستاهای درجه دوبه تعداد734/1جمیتروستا دارای 3روستاهای درجه یك به تعداد

 می باشدنفر 228روستادارای جمعیت 4نفر و روستاهای درجه چهار به تعداد 918/23روستادارای جمعیت 209 سه تعداد
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 یافتگی روستاهای شهرستان گرمی درمحدوده بخشتوسعه. 3 جدول

 بخش موران بخش اونگوت ش مرکزیبخ سطح توسعه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 85,22 1 80,39 1 75,31 1 درجه یك

 62,43 10 58,09 30 57,61 28 درجه دو

 37,57 47 37,48 107 90,09 55 درجه سه

 3,8 1 19,97 3 0 0 درجه چهار

 

 هادهستان فتگی موریس درمحدوده درصد روستاهای گرمی براساس سطوح توسعه یا و تعداد .4جدول 

 درجه چهار درجه سه درجه دو درجه یک دهستان نام

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3,8 1 40,73 17 86,1 3 85,22 1 ازادلو

 0 0 43,78 30 57,57 19 0 0 انگوت شرقی

 19,97 3 33,83 59 61,31 7 0 0 انگوت غربی

 0 0 35,78 30 61,39 7 0 0 اجارودشرقی 

 0 0 41,18 16 58,34 7 75,31 1 اجارودشمالی

 0 0 37,81 12 59,98 7 0 0 انی

 0 0 34,55 25 46,85 6 0 0 اجارود غربی

 0 0 43,56 2 56,61 8 0 0 اجارودمرکزی

 0 0 38,96 18 54,92 4 80,39 1 پایین برزند

 

 
 های روستایی مورد مطالعهونتگاهبندی سطوح توسعه یافتگی سکدرجه. نقشه 2شکل 
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 با توجه بررسی های صورت گرفته در تحقیق حاضر نتایج ذیل حاصل شده است:

 طوری باهم دارند یادی بزشهرستان از لحاظ سطوح توسعه تفاوت  یسطوح توسعه یافتگی روستاها کاما ناهمگون است و روستاها
 4روستا در طبقه سوم و209روستا در طبقه دوم،  69روستا درطبقه اول،  3آبادی مورد بررسی شهرستان گرمی  284که از مجموع 

 روستا در طبقه چهارم قرارگرفته اند.

 ر ساخت وکارکرد دن تعادل دم خورهبا به  ارد.بین میزان برخورداری از انواع خدمات و توسعه یافتگی روستاها ارتباط مستقیم وجود د
یافت خدمات تایی از دراط روست ها و تاسیسات زیربنایی در محدوده های معین, بیشتر نقفضایی ناحیه و قطبی شدن جمعیت و فعالی

واجتماعی  ات اقتصادیکز خدموامکانات اقتصادی محروم مانده اند. زیرا نبودن آستانه ی جمعیتی الزم, باعث عدم شکل گیری مرا
د و محرومیت تصادی موجونات اقهینه از منابع طبیعی وامکادرسطوح میانه و پایین درنواحی روستایی شده است. عدم بهره برداری ب

اورزی و خالی زی وغیر کشکشاور روستاها از منابع مالی و عدم شکل گیری پس انداز  سرمایه وسرمایه گذاری و ...رکود فعالیت های
 ده است.شسی باز اساشدن روستا از نیروی کار باعث ایجاد الگوی نابرابر نیروی کار شده است و روستا را از تحول  

 دم تعادل در ق بیانگر عی تحقیبین میزان جمعیت و توسعه یافتگی روستاها ارتباط وجود دارد. ماحظات آماری وتوجه به یافته ها
هایی اتفاق ر در روستای بیشتتوزیع جمعیت و امکانات و خدمات در سکونتگاه های روستایی شهرستان است.به طوری که توسعه یافتگ

شده درطی  ن امر باعثکه ای که جمعیت بیشتری دارند و روستاهای  کم جمعیت و پراکنده , از خدمات ناچیزی برخوردارند افتاده
 معیت, پیریجو جنسی  روستا خالی از سکنه شوند که به هم خوردن ساختار جمعیتی و شغلی و هم چنین ترکیب سنی 74سال 10

وستاها رجرت فرستی ند مهاواحی روستایی این مقوله باعث تشدید  بیش از بیش روجمعیت و کاهش شدید جمعیت جوان و فعال در ن
 می شود.

ی و نزدیکی به نطقه و دورریهای مموقعیت روستاها نسبت به ناهموا .البته نباید نقش عوامل جغرافیایی و طبیعی را از نظر دور داشت   
 .توسعه روستا های منطقه بی تاثیر نبوده است منابع آب و کیفیت خاک و توپوگرافی نیز در توسعه یا عدم 

روستا دارای  69و به تعداد ددرجه  و 734/1روستا دارای جمعیت 3با توجه به نتایج سطح بندی انجام شده در تحقیق،درجه یك به تعداد
 می باشد. 228عیتجمروستا دارای 4و درجه چهار به تعداد 918/23جمعیت  918 روستا دارای209ودرجه سه به تعداد154/27جمعیت

 

 گیرینتیجه
ن دلیل د و به همینیستن روستاهای شهرستان گرمی بعلت وبژگی عشایری و کوچندگی شان, دارای پیشینه اسکان و یکجانشینی چندانی

ی این روستاها, از وسعه یافتگتی سطح هنوز از سطح برخورداری چندانی از امکانات و خدمات اجتماعی و اقتصادی برخوردار نیستند. برای ارزیاب
ر دهد که براساس بررسی قرا ا موردرشاخص ها و معیارهایی استفاده شده است تا توان های طبیعی، انسانی و اقتصادی، روستاهای مورد مطالعه 

یل وجود و تحلمت وضع آن, سکونتگاه های روستایی شهرستان گرمی در چهار سطح رده بندی شده اند.روش تحقیق این مبتنی بر شناخ
نایی حاکم برروستا بایی و زیر رو بن ساختارها و امکانات آن بوده که با شناخت و بررسی شرایط انسانی، اقتصادی ، محیطی و امکانات و خدمات
ز گروه و طبقه ا ان به چهارشهرست های شهرستان مورد مطالعه ، قرار گرفته اند. با توجه به مدل موریس و بررسی های انجام شده روستا های

 لحاظ سطح توسعه یافتگی به شرح زیرتقسیم شده است.

  درصد روستا ها8,30روستا. 3تعداد  75 -100درجه یك بین 

  درصد روستا ها58,04روستا 69تعداد 75-50درجه دو بین 

  درصد روستا ها37,50روستا  209تعداد 50-25درجه سه بین 

  درصد روستا ها15,93روستا  4تعداد   0-25درجه چهار بین 

با توجه به نتایج تحقیق بیشتر روستاهای شهرستان در رده دوم و سوم از توسعه یافتگی واقع شده اند که علت این امر عاوه بر مشکات    
و تنگناهای طبیعی, باال بودن تعداد آبادیهای که به صورت مزرعه و با جمعیت اندک در شهرستان وجود دارند و ضعف خدمات رسانی اعم از 

و پهنه ای, عوامل طبیعی. دوری و نزدیکی به مراکز شهری و راه های ارتباطی همچنین رونق زندگی عشایری در منطقه و وجود  نقطه ای
سکونتگاه های عشایری که درزمان قشاق به صورت فصلی مورد استفاده قرار می گیرد که به دلیل عدم توجه ساکنین و تنها کارکرد سکونتی و 
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یادی از روستاها نیز در عدم توسعه یافتگی روستاهای شهرستان تاثیرگذار بوده اند. واما بیشترین مشکل مربوط به موقتی داشتن تعداد ز
روستاهایی است که تعداد جمعیت آنها اندک است و عماَ خدمات رسانی به آنها به علت نبود صرفه اقتصادی امکان پذیر نمی باشد .در این 

و تجمیع می تواند مفید واقع شود زیرا به دلیل تعداد اندک جمعیت این روستا ها ارائه خدمات مقرون به صرفه روستاها اجرای طرح های ادغام 
نمی باشد و در صورت اجرای طرح های تجمیع و ادغام می توان خدمات رسانی به این روستا ها را مقرون به صرفه نمود.وهمچنین بیشتر 

ای عشایر ی است که اهالی اینگونه سکونتگاه ها را موقتی به شمار می آورند و در جهت عمران و روستاهای توسعه نیافته مربوط به روستاه
در زمینه زندگی عشایری منطقه و اجرای سیاست های اسکان عشایری و برنامه ریزی در این زمینه آبادانی آن انگیزه ای ندارد. بنابرین مطالعه 

چرا که اسکان خود به خود و نابسامان عشایر به صورت پراکنده باعث ایجاد روستا های پراکنده می تواند مشکل روستا های عشایری حل نماید 
و کم جمعیت و فاقد امکانات شده است . ازلحاظ اقتصادی ضعف برنامه های آموزشی و ترویجی کافی نبودن امکانات و اعتبارات الزم جهت 

صوالت کشاورزی دربین روستائیان از یك طرف وضعف سیستم های بیمه گذار نیز توسعه کمی وکیفی امر کشاورزی و نبودن فرهنگ بیمه مح
 در ایجاد فقر و نداری روستا ییان تاتیر گذار بوده و مهاجرت های روستایی را در منطقه دامن زده است

عتبارات الزم مکانات و اود و اشبرای جلوگیری از خالی شدن روستاهای ناحیه باید به آموزش و برنامه های ترویجی اهمیت بیشتری داده 
رانی در عملیات عم اجرای جهت توسعه در بخشهای مختلف اختصاص یابد . با توجه به سردسیر بودن شهرستان و فرصت زمانی محدود برای
ه اعتبارات در ناید اینگولذا ب روستا ها تخصیص اعتبارات در فصول پائیز و زمستان سبب کندی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی می گردد

ر نحوه وستائیان دمومی رابتدای سال تخصیص یابد . همچنین باال بردن سطح تخصص نیرو های شاغل در بخش و نیز باال بردن فرهنگ ع
 اهمیته به نقش حائز اشد با توجه می باستفاده از امکانات و تاسیسات زیر بنایی ایجاد شده برای آنهااز مهمترین پیشنهادات قابل طرح درمنطق

وسازی روستا ها نت عمران و عتباراوجود تاسیسات و امکانات زیر بنایی در روستا ها برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه آنها به شهر باید ا
یرد که این گجدی صورت  قداماتاافزایش یابد،در زمینه صنایع دستی باید برنامه ریزی شود و در جهت تامین آب و امکانات کشاورزی باید 

ویت کرده و سبب و دامی تق شاورزیقدامات می تواند عاوه بر جلوگیری از مسائل یاد شده، روستا ها را به عنوان کانون تولید محصوالت کا
 شکوفایی اقتصاد آنها گردد.

 

 منابع
سیستان و بلوچستان با بهره گیری از  بررسی روند تغییرات درجه ی توسعه یافتگی مناطق روستایی (,1390) رئیس پور،کوهزاد ؛ابراهیم زاده،عیسی

 ,مشهد76-51صص24می, فصلنامه جغرافیا و توسعه, شمارهتاکسونو
 ل( پژوهشی در جغرافیای مغان، انتشارات نیك آموز , اردبی1385ابراهیمی،محمد، )

رنامه ریزی له مطالعات بند معیاره، مج(، سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان اردبیل با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چ1396ایمانی، بهرام )
 836ا821، صص 12، دوره 41سکونتگاه های انسانی، شماره 

 ی,ازف یه مراتبسلسل لیو تحل یونیگرسر لیدر استان کرمانشاه با استفاده از تحل داریتوسعه پا یشاخص ها یابیارز (،1392امانپور،سعید, علیزاده هادی )
  96-83صص 9ی,شماره منطقه ا - یشهر شیو آما ایجغراف

 43اره امه پژوهش های جغرافیای انسانی, شم, فصلنای در ایرانی ناحیههای توسعهتحلیل نابرابری( 1390تقوایی, مسعود. وارثی, حمیدرضا . شیخ بیگلو ) 
 , تهران 168-153صص

 (,  دیدگاه های نو در جغرافیای شهری, انتشارات سمت, تهران1373شکویی, حسین )
 29, نشریه جغرافیا ,شماره  ه نقاط شهری استان های ایرانتعیین درجه توسعه یافتگی و پیش بینی اولویت برنامه ریزی و توسع( 1390) قنبری ابوالفضل

 , تهران 179-165صص 
 هران , ت42شماره  ,, فصلنامه رفاه اجتماعی بندی شاخصهای توسعة سامت استانهای ایران سطح(. 1390ضرابی, اصغر. شیخ بیگلو, رعنا)
-108ص برنامه ریزی محیطی,ص , فصلنامه جغرافیا وشهری شهرستانهای ایرانهای اشتغال  تحلیل تطبیقی شاخص( 1392زنگی آبادی, رحیمی, علیرضا،)

 , تهران  129
نامه ن تالش، فصلحی روستایی شهرستا(، تحلیل و طبقه بندی سطوح توسعه یافتگی در راستای برنامه ریزی راهبردی نوا1396ریاحی، وحید، جوان، فرهاد )

 .161ا145ماره سوم، نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال نهم، ش
ستان بر آن در بخش مرکزی شهر های روستایی و عوامل مؤثربررسی میزان توسعه یافتگی سکونتگاه (1395صیدایی اسکندر ,راستی هادی, آذر ساجده )

 ,رشت83-67؛ صص 34ایرانشهر, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی,شماره 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/145549/%d8%b9%db%8c%d8%b3%db%8c_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/233951/%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af_%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/233951/%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af_%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1305764/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1305764/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=110991


 1400  پاییز و زمستان(، 2اپی )پی دوم، شماره اولدوره  ،نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه                                                                           20  

 
( 19) 6 ;6139وستایی. وسعه رتایی و میزان برخورداری دهستان های استان آذربایجان غربی. اقتصاد فضا و نظم فر حسین. تحلیل سطوح توسعه روست

:175-159 
 گیریتصمیم مدل رمانی باد-یافتگی خدمات بهداشتیسطوح توسعه ارزیابی (1395موسوی میرنجف، مشکینی ابوالفضل, ویسیان محمد،حسینی معصومه )

 . رشت37شماره  یزی سکونتگاه های انسانیرمجله مطالعات برنامه (, های استان خراسان رضویی: شهرستانمطالعه مورد) معیاره چند
, 200-185 صص 23حیطی,شماره م, مجله جغرافیا و برنامه ریزی تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان(  1391مومنی،مهدی, صابرالهه )

 اصفهان 

 1390نفوس و مسکن  سال مرکز آمار ایران,  سرشماری
، های بهداشتی درمانی در استان آذربایجان غربیشاخص عهتحلیل فضایی توس(. 1391) محمدی، جمال؛ احمدیان، مهدی؛ علیزاده، جابر؛ جمینی، داوود

 .153-180 ، صص47، شماره 12سال  اجتماعی، فصلنامه رفاه
یرساختی، زاخص های خدماتی و ی روستاهای شهرستان کیار براساس میزان بهره مندی از ش(، ارزیابی و سطح بند1395مهدوی، داوود، امیری، آرمین)

 .109ا131، صص 24، شماره 24فصلنامه جغرافیا)برنامه ریزی منطقه ای(، دوره 
Hung-yi, w and gwo-hshiung, t and yi-hsuan, C)2009(. A fuzzy mcdm approach for evaluating banking performance 

based on balanced scorecard, expert systems with applications, vol36, pp10135–10147. 

Jih-jeng, h and gwo-hshiung, t and hsiang-his, l)2009( .A revised vikor model for multiple criteria decision making-

the perspective of regret theory, the smithsonian/nasa astrophysics data system, vol 35, pp 761- 768. 

Li, Y., Wei, Y. D., (2010), The -spatial-temporal hierarchy of  regional inequality of China, Applied Geography, 

30(3): 303-316. 

Paleviciene, A. and Dumciuviene, D. (2015 ), Socio-Economic Diversity of European Regions: Finding the Impact 

for Regional Performance. Procedia Economics and Finance,23:1096-1101. 

 
 
 
 
 

How to Cite: 

Amir Entekhabi, Shahram and Eghbali, Ziba. (2022). Analysis of development levels of rural settlements of nomadic origin 

(Case study: Garmi County). Studies of Nomads Area Plannig, 1(2), 11-20. 

 ارجاع به این مقاله:

. (ی: شهرستان گرمیالعه موردکوچنده)مط ریبا منشاء عشا ییروستا یهاسکونتگاه یافتگیسطوح توسعه  لیتحل(. 1400. )بایز، یاقبالو  شهرام، یرانتخابیام

 .11-20(، 2)1، نشینانریزی قلمرو کوچمطالعات برنامه
 
 
 
 
 
 



Studies of Nomads Area Planning 

E-ISSN: 2821-0530 

www.jsap.ir 

 

 

 

 

Vol. 1 Issue 2 (No. 2), 2022, Pp. 11-20 

DOR: 20.1001.1.28210530.1400.1.2.2.2 

Research Article 

Analysis of development levels of rural settlements of nomadic origin 

(Case study: Garmi County) 
 

 
Shahram Amir Entekhabi * -  Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, 

Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran 

Ziba Eghbali - Master of Geography and Rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payame Noor 

University, Tehran, Iran. 

 

 
Receive Date: 16 September 2021 

Accept Date: 09 November 2021 

 

 

ABSTRACT 
Introduction Balancing the levels of development in rural areas of the country has always been 

considered in recent decades. This type of study is more important in rural areas with nomadic 

backgrounds and settlements formed by nomadic settlements. In order to eliminate inequalities, it is 

necessary to recognize the existing differences and inequalities between regions and classify them in 

terms of economic, social and natural facilities and characteristics, and to formulate and implement a 

program for each region according to its conditions. 

Purpose of the research: The purpose of this study is to determine and evaluate the level of 

development of villages in Garmi County. 

Methodology To measure the level of development of villages, several indicators are used, which 

are evaluated by known methods today. The Morris method is one of the most valid methods for 

determining development, which has been used in the United Nations Development Program to 

grade areas in terms of development (physical-human). In Morris's method, villages are classified 

according to different indicators and criteria. The research method is based on recognizing the 

current situation and analyzing its structures and facilities, which are studied by recognizing and 

examining the human, economic, physical and spatial, environmental and natural conditions 

prevailing in the County. 

Geographical area of research The geographical area of the present study is the villages of Garmi 

city. 

Results and discussion According to the research results, the levels of rural development are quite 

heterogeneous. Out of 284 villages studied, 3 villages are first grade, 69 villages are second grade, 

209 villages are third grade and 4 villages are in the fourth degree of development level and also 

there is a very strong relationship between the population of villages and the level of development. 

Conclusion The large differences between rural areas in terms of levels of development indicate that 

facilities and services are not fairly distributed among rural areas. 
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