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 چکیده
ای با ساختارهای محیطی، انسانی ـ   ترین هدف این تحقیق، تحلیل رابطة بین توسعة پایدار منطقه مهم

جمعیـتی و اقتصـادی ـ اجتماعی است. جهـت رسیـدن به این هدف، ابتدا شـاخ  تریییـی توسـعة     
ایجـاد شـدا اسـت. براسـاس ایـن       GISهـای الـلی و    ای براساس تحلیل آمـاری روش مللهـه   منطقه
هـا در شـاخ     ای )روستایی( بـه همـراا و ن آن   دار ملثر بر توسعة منطقه ها فایتورهای معنی روش

های ما )نمونة موردبررسی( در ایـن مرللـه عیـارز ا      اند. گهتنی است یه تعداد دادا مشخ  شدا
KN   یهN ( و 289تعداد روستاها )K  ( برمینای آخرین سرشماری 25متغیرهای انتخابی )تعداد
 است.  های روستایی منجر شدا بندی گروا است. این مرلله، به رتیه 1395سال 

های اقتصادسنجی )ا جمله رگرسیون یوانتایل( جهت بررسـی عوامـل مـلثر بـر      سپس ا  روش
دسـت آمـدا،    نتـای  بـه  منزلة متغیر وابسته( بهرا گرفته شـدا اسـت. براسـاس     شدا )به شاخ  ساخته

دار  ای ا  نالیة متغیرهایی طییعی مانند شیب و ساختار طییعی اثر منهی و معنـی  شاخ  توسعة منطقه
ـ انسانی )ماننـد تقویـت نهادهـای مردمـی و مـدیریت       یـپذیرفته و ا  نالیة برخی متغیرهای اجتماع

یـارگیری الوـوی توسـعة     بـه دهندة ضـرورز   پذیرد. این نتای  نشان محلی( و جمعیتی اثر مثیت می
 خالی برای مناطق مشابه در یشور است.  

 .JEL:R1،R2، R14بندی  طیقه
، رگرسـیون یوانتایـل،   GISهای جمعیتـی ـ اقتصـادی،     متغیرهای محیطی، ویژگی های کلیدی: واژه

  ای، استان آذربایجان غربی. شاخ  توسعة منطقه
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Abstract 

The major aim of this research is to analyze the relationship between regional 

sustainable development and environmental, demographic-human and socio-

economic structures. To do this, the composite development index is initially created 

based upon Principal Component Analysis (PCA) and GIS methods. According to 

these methods, the significant effective factors on the rural development are 

identified including their weights. It is worth saying that the sample size of data ,  

equals  KN  , in which N stands the number of villages (289) and K indicates the 

number of variables (25) based on latest census in 2016. This phase of assessment 

leaded to rural groups ranking. 

At the second stage, using econometric techniques (such as quantile 

regression), we have investigated the most important factors affecting development 

index as the dependent variable. According to the results, the regional development 

index has been affected negatively and meaningfully by natural variables such as 

slop and natural structures, and positively been affected by socio-economic and 

demographic determinants such as improving non-governmental organizations and 

local management. These results indicate the necessity to apply a specific 

development pattern for other similar areas in Iran. 

JEL Classification: R1, R2,R14. 

Keywords: Environmental variables, Socio-economic features, GIS, 

Quantile Regression, Index of Regional Development, West-Azerbaijan province. 
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 مقدمه
است یه در آن هم سـاختارهای اـاهری    مههوم فنای یک نظام و تولد نظامی دیور توسعه به

هـای انسـانی،    توسعه مانند محیط، سرمایه و تکنولوژی و هم ساختارهای بنیادی مانند اندیشه
عیارز دیور، در نظریـه، سـاختارهای    ینند. به داری پیدا می فرهنگ و اجتماع تغییراز معنی

د و ساختارهای بنیادی دهن های یالسیک رسیدن به توسعه را توضیح می ااهری، قانونمندی
پردا نـد.   به چالش اساسی جوامع یه همانا نهادینه یردن فرهنگ و بـاور توسـعه اسـت، مـی    

رو، توسعه فقط به مههـوم تسـریع در رشـد اقتصـادی نیسـت، بلکـه شـامل افـزایش در          ا این
ای )رشـد لـادراز(، تغییـراز     یارآیی تولید، افزایش در سهم بخش لنعت، تولید توسـعه 

هــای نهــادی )ماننــد ســالمت،  فرهنــگ، و  یرســاخت  اختاری و بهیــود در بخــشمثیــت ســ
آمو ش، گردشوری، محیط، مدیریت منابع طییعی و ...( اسـت. بـر ایـن مینـا، چهـار عنصـر       

توانند وجود داشته باشند: اقتصاد، اجتماع، فرهنـگ، انسـان و محـیط     اساسی برای توسعه می
استای بحث فوق و بـرای محـدود یـردن بحـث     (. در ر239، ص2010و همکاران، 1)بولنت

ای نیز، عمدتاً تهاسیر در بستر دسترسی به منابع محلی موضوعیت پیـدا   توسعه به توسعة منطقه
دسـت بشـر، و    شـدا بـه   توانند به دو گروا عمدا تقسیم شوند: ساخته ینند یه این منابع می می

 (. 2015و همکاران،  2های طییعی )پاولویکز دارایی
آن نههتـه  « پایـداری »نـام   رمز موفقیت واقعی در رسیدن به توسـعه، در مههـومی بـه    الیته

وسیلة یمیسیون جهـانی محـیط  یسـت و توسـعة      شدا به است. براساس تعریف یالسیک ارائه
بـدون آنکـه توانـایی ارضـای نیا هـای      »، توسعه، پایدار است اگـر  1987در سال  3سا مان ملل

اگـر ا  ایـن منظـر بـه     «. واند به نیا های جاری افـراد پاسـد دهـد   های آیندا، یاهش یابد بت نسل
های علمی یشـف یـرد و    های توسعه را با روش توان قانونمندی توسعه نوریسته شود آنواا می

گیـری و دسـتیابی    نشان داد یه توسعه در چارچوب یک مههوم عینی، و نه ذهنی، قابـل انـدا ا  
 تر و نظم اجتماعی است.  ت  ندگی انسانیسم ای یه نتیجة آن لریت به گونه است به

با تمریز بر بحث فوق، مقالة لاضر به این سلال اساسی خواهد پرداخت یـه تـا چـه    
منزلة  توانند به شدا با عناوین محیطی، اقتصاد ـ اجتماعی و جمعیتی می  لدی متغیرهای مطرح

غربـی باشـند. بـه همـین     ای در مناطق منتخب استان آذربایجان  های توسعة منطقه ینندا تعیین
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هـای مـرتیط پرداختـه خواهـد      منظور، در بخش دوم مقاله به میانی نظری موضوع و پژوهش
شناسی و برآوردها لورز خواهد پذیرفت. بخـش   شد. سپس، بحث مهصلی درمورد روش

 های مرتیط سیاستی خواهد پرداخت. آخر مقاله نیز به نتای  و تولیه
 

 چارچوب نظری
هـای علمـی تیـدیل     ترین الطاللاز در ایثر  مینه به یکی ا  برجسته« ایداریپ»اخیراً، واژة 

در همـین راسـتا، دپارتمـان امـور اقتصـادی و       (2020و همکـاران،   1شـدا اسـت. )هووانـگ   
منزلـة یکـی    بـه « علم پایداری»ا  « آیندا، همین االن است»اجتماعی سا مان ملل در گزارش 

های متقابل پیچیدا و انیاشـته ا    واینش»دا است یه به های علمی یاد یر ا  جدیدترین  مینه
تا دانش یاربردی برای رسـیدن بـه توسـعة پایـدار ایجـاد       پردا د می« ار ش محیط و اجتماع
 (. 2019، 2یند )سا مان ملل

به نظر متخصصان، در بحث توسعة پایدار روستایی یمـک گـرفتن ا  مـوارد علمـی     
و در چنـد مرللـه لـورز پـذیرد )میهـای و التـو،        فوق بایستی در چارچوب یک نقشة راا

توسعة پایدار روستایی در چارچوب برنامـة  »ای جهانی با عنوان  (. برای نمونه در برنامه2020
شـود مرالـل مختلـف برنامـه را ا       المللـی دنیـال مـی    هـای بـین   یه با نظارز سـا مان « 2030

و با تییـین مصـادیق اثرگـذار بـه     ها شروع یردا  های اثرگذاری آن شناخت تهدیدها و یانال
برای یک نواا تصـویر   1پردا د یه در جدول  اندا های توسعه می اقداماز موردنیا  و چشم

 شدا است.  
هـای اساسـی ماننـد     دهد مناطق روسـتایی بـا چـالش    نشان می 1گونه یه جدول  همان

هـا و قطعـه     دایی، عدم تنوع گیاهی، عدم  یرسـاخت  تغییراز هوایی، تخریب  مین، جنول
هـا مواجـه هسـتند. ایـن درلـالی اسـت یـه  نـدگی روسـتایی بـه شـرایط             قطعه شدن  مـین 

اندا ها، رفع موانع جغرافیایی، بهیود شـرایط   جغرافیایی محلی مانند وجود منابع طییعی، چشم
اقتصادی ـ اجتماعی، و توجه به متغیرهای انسانی و جمعیتـی وابسـته اسـت. لتـی اگـر منـابع        

گیری اقتصاد سنتی نیز وجود داشته باشد با هم این اقتصـادهای روسـتایی    شکل طییعی برای
هـا و   سـالی  هـای  مـین، خشـک    های ناگهانی، رانش در مقابل مخاطراز طییعی مانند سیالب

 پذیر هستند.   فرسایش خاک یامالً آسیب

                                                                                                                                        
1.  Hoang 

2.  United Nation 
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 المللی های بین مرالل رسیدن به توسعة پایدار روستایی براساس برنامه   1جدول 
شناخت تهدیدهای 
 محیطی و اجتماعی

 مصادیق های اثرگذاری یانال
 اثرگذاری

های مدنظر  برنامه
 برای اجرا

اندا های  چشم
 ای توسعه

اثر بر خدماز  ای فقر و جوامع لاشیه
 بهداشتی و آمو شی

مهاجرز ا  
 روستا به شهر

ها و  تقویت ارفیت
 رفاا انسانی

  دایی محرومیت

سالی و  خشک
 اقلییشاور ی لد

سا ی  اثر بر متنوع
منابع گیاهی و 
 جانوری

های  ایجاد نظام امنیت غذایی
 غذایی پایدار

رسیدن به الووهای 
 غذایی سالم

فرسایش  مین و 
 جنول  دایی

تغییراز آب و  مخاطراز طییعی
 هوایی

گسترش 
های  ایوسیستم
 یشاور ی

آوری  افزایش تاب
 روستاها

عدم وجود امکاناز 
 اساسی

گذاری در  سرمایه آلودگی محیطی /انرژیآب/ بهداشت
 ها  یرساخت

دستیابی به محیط 
 های پاک وانرژی

شکاف شهری ـ  نیافته مناطق توسعه
 روستایی

عدم سا گاری 
 لایمیتی

توسعة شهرهای 
پایدار و آمادا 
یردن مناطق قیل ا  
 تیدیل به شهر

 ها یاهش نابرابری

 

هـم   های به ای ا  برنامه سعه، مجموعهلحاظ نظری برای رسیدن به سالل آرامش تو به
تـوان   ای در دنیا جهت مقابله با تهدیدها در لال پیویری است یه بـه شـرح ذیـل مـی     پیوسته
 ها را بیان یرد: های مختلف آن جنیه

ها و رفاا انسانی: برای رسیدن به این هدف بایـد الـف( همـة ابعـاد فقـر در       تقویت ارفیت
هـای   گیـری شـودب ب( نظـام    مسکن، و تـممین اجتمـاعی انـدا ا    های آمو ش، سالمت، غذا،  مینه

هـای مراقیـت ا  مـادران و فر نـدان      اندا ی شودب ج( برنامـه  ای روستایی راا تممین اجتماعی و بیمه
هـا انجـام    هـای مربـوب بـه آن    گذاری در بهداشت و آمـو ش و  یرسـاخت   پیادا شودب د( سرمایه

هـای ایجادشـدا بـه دسـت بشـر       صادی، طییعـی و فاجعـه  های اقت شودب ا( مقاومت در برابر شوک
افزایش یابدب و( لایمیت قانون و ضمانت اجراها تقویت شودب  ( دسترسی برابـر بـه خـدماز بـا     

گـذاری   ییهیت بهداشتی و آمو ش برای هموان فراهم آیدب ح( در توسعة اوان یودیی سـرمایه 
ری، ریاضـیاز و مهندسـی پشـتییانی شـود تـا      عمل آید و نرخ باالی ثیت نام در علوم، فناوال م به
 های جنسیتی توسعه پیدا یند.   ویژا در راستای یاهش نابرابریهای ال م، به ارفیت

سـوی اقتصـادهای پایـدار،     سمت اقتصادهای پایدار: در راسـتای انتقـال بـه    لریت به



 1401، بهار و تابستان 1رة ساخت، دورة یک، شما مطالعات محیط انسان       174

اد پایـدار را  هایی را یـه اقتصـ   گذاری در دارایی ها بایستی سرمایه الف( سا مان ملل و دولت
را بـرای نشـان دادن    GDPبـر   هـا معیـاری عـالوا    ینند معرفـی یننـدب ب( دولـت    تضمین می

یننـدة رشـد اقتصـادی     ها دانش و فناوری تضمین وضعیت رفاا افراد معرفی ینندب ج( دولت
ای و مالیاتی همـاهنوی را بـرای رسـیدن     های یارانه ها سیاست پایدار را دنیال ینندب د( دولت

یداری دنیال ینندب ا( در راستای الالح الووهای تقاضا و مصرف به خانوارهـا یمـک   به پا
های محیطی مانند مصرف پالسـتیک بایسـتی یـاهش پیـدا      ینندا ال م انجام گیردب و( آلودا

یند تا ییهیت محیط بهیود یابدب  ( لادراز مـواد شـیمیایی خطرنـاک بـه یشـورهایی یـه       
ا ندارند محدود شودب ح( بخش خصولی واقعی در منـاطق  ها ر توانایی مدیریت پسماند آن

 ها تقویت و لمایت شود. جهت افزایش قدرز اقتصادی آن
ای سالم: برای رسیدن به ایـن   های غذایی پایدار و الووهای تغذیه بنیان گذاشتن نظام

هـا در   یننـدة یـافی و راهنمـایی    هدف هر یشور باید، الف( ا  مقرراز آمو شـی و ترغیـب  
یننـد، اسـتهادا    ای را تـممین مـی   ی تقویت غذاهایی یه استانداردهای محیطی و تغذیـه راستا

ویژا برای  نان و دختران فراهم یندب های غذایی به های یافی درمورد رژیم یندب ب( برنامه
ویژا مـوادی  ج( استهادا ا  یودهای شیمیایی را در تولید محصوالز غذایی محدود یند. به

هـا و منـابع ژنتیکـی جهـت گسـترش       یننـدب د( گونـه   ط  یسـت رهـا مـی   یه فسهر را در محی
المللـی بــرای   هـای نظـارتی ملـی و بـین     هـای یشـاور ی متنـوع شـودب ا( سیسـتم      ایوسیسـتم 

 اندا ی شود. های گیاهی راا ها و بیماری جلوگیری ا  آفت
 دایی ا  آن: در راستای رسیدن به این هدف همـة   دسترسی جهانی به انرژی و یربن

های موجـود در   ریزی ال م برای پوشش شکاف ها و مقاماز مربوب باید، الف( برنامه دولت
ــرمایه    ــدب ب( س ــوالی پوشــش دهن ــرای ن ــیته را ب ــرژی الکتریس ــرژی ان ــای  گــذاری در ان ه

هـای پـاک را در    تجدیدپذیر را در اولویت یاری خـود قـرار دهنـدب ج( اسـتهادا ا  انـرژی     
د( یـارایی انـرژی را در منـاطق هـدف بهیـود بیخشـندب ا(       پز مناطق بهیـود بیخشـندب    و پخت
 های فسیلی را ا  ردة مصرف خارج ینند.   انرژی

توسعة شهرهای پایدار و آمادا یردن مناطق قیل ا  تیدیل به شـهر: بـرای رسـیدن بـه     
این مقصود باید، الف( الول تمریز دایی دنیال شود تا شهرها برمینـای محوریـت مردمـان    

ویـژا درآمـد ـ هزینـه     کل گیرند و قدرز مقاماز محلـی ا  همـة جوانـب بـه    همان مناطق ش
گیـری شـهرها ملثرنـد، ماننـد      گـذاری در نهادهـایی یـه در شـکل     افزایش یابدب ب( سرمایه

 مان پیوندهای ال م بین شهرها برای انتقال تجربیاز افزایش  ها، افزایش یابد و هم شهرداری
با مقیاس متوسط انجـام شـودب د( تـالش بـرای ایجـاد      یابدب ج( تالش جهت ایجاد شهرهایی 
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هـای شـهری بـرای     بندی در برنامه مشاغل فناوری ـ محور در شهرها افزایش یابدب ا( اولویت 
 ای در دستور یار قرار گیرد.  آوری منطقه افزایش تاب
 

 پیشینة تحقیق
سا ی عملـی   اسنجی پیاد در راستـای الـول علمـی ـ اجرایی فوق و در جهت بررسی امکان 

 اند. های مرتیط انجام دادا ها، تعدادی ا  محققان پژوهش آن
( در مطالعة خود اثر دانش بومی را بـر توسـعة   1384الدین افتخاری و بوذرجمهری ) رین

ها در این مطالعه نقش دانـش بـومی هـر منطقـه را در ینـار       اند. آن روستایی موردبررسی قرار دادا
 اند.   بر پراهمیت بودن دانش بومی در توسعه تمیید یردا دانش رسمی ار یابی یردا و

روایـی   ارائة الووی مناسب لکم»( در مطالعة 1391الدین افتخاری و همکاران ) رین
روایی را در مههوم یلی نحوة تعامل سه قطب دولـت، مـردم    لکم« خوب روستایی در ایران

روایـی   لکم»یی ایران را دورتر ا  و نهادهای مدنی درنظر گرفته و نتای  آن در مناطق روستا
روایی موجود را چـالش سـر راا توسـعة پایـدار      اند. این مطالعه، لکم ار یابی یردا« مطلوب

 قلمداد یردا است.  
الوــوی ســنجش پایــداری محــیط  یســت »( در تحقیــق 1394بیوــی ) شــرفی و علــی

و همکـاری   های  یست محیطـی در روسـتا، مشـاریت    عواملی مانند اجرای طرح« روستایی
های دولتی لـامی محـیط  یسـت     تمامی اهالی روستا، وجود افراد، نهادهای محلی و سا مان

های مـرتیط بـا محـیط  یسـت      محیطی و آمو ش محیطی، وجود اعتقاداز و باورهای  یست
 اند.  های مناسیی در سنجش پایداری  یست محیطی شناخته شدا شاخ 

جایواا مدیریت نوین روستایی »د با عنوان ( در مطالعة خو1399عطایی و همکاران )
انـد یـه در منـاطق     بـه ایـن نتیجـه رسـیدا    « در تحوالز اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی

اند آنوونـه یـه بایـد در راسـتای      ها نهادهای نواهور مانند شوراها نتوانسته مطالعة موردی آن
 توسعة روستایی عمل ینند.  
ی در جنوب و جنوب شرق آسـیا بـه ایـن نتیجـه     ( در تحقیق2017) 1یونس و چادری

ای در گرو تعامل عوامل محیطی، اقتصـادی و اجتمـاعی    اند یه پایداری توسعة منطقه رسیدا
دار دارند. بنابراین، منابع یم  است یه علیرغم مستقل بودن هر یدام، روی همدیور اثر معنی

سـمت   گانة فوق بهود عوامل سهای تخصی  پیدا یند یه اطمینان لالل ش گونهمالی باید به

                                                                                                                                        
1.  Younis & Chaudhary 



 1401، بهار و تابستان 1رة ساخت، دورة یک، شما مطالعات محیط انسان       176

 گرا هستند.   همدیور هم
ــیو ــاران ) 1ش ــاعی را در      2018و همک ــادی ـ اجتم ــل اقتص ــود عوام ــة خ ( در مطالع

دهنـد،   هـا نسـیت مـی    و گذار جمعیتی را بـه آن  اند دار یافته ای معنی اثرپذیری جمعیت منطقه
ب جمعیـت در اثـر   ولی فایتورهای محیطی مناسب را در مسن شـدن جمعیـت )تغییـر ترییـ    

 اند.  دار ار یابی یردا مهاجرز( غیرمعنی
( در مطالعة خود اثر عوامـل محیطـی )عوامـل مصـرح در     2020هوانگ و همکاران )

های فکری( را بر توسعة  نامة لقوق مالکیت دارایی توافق 22های مرتیط با تجارز مادة  جنیه
دهـد یـه متغیرهـای     ها نشـان مـی   ی  آناند. نتا پایدار مناطق روستایی در ویتنام بررسی یردا
هـا همچنـان    انـد هـر چنـد یـه برخـی چـالش       جغرافیایی اثر مثیت بر توسعة این مناطق داشته

 اند.  پابرجا ماندا
هـای اقتصـادی ـ اجتمـاعی را در      یننـدا  ( اثر تعیـین 2020و همکاران ) 2بروچاوسکی

قی بررسـی یـردا و بـه    های یوچک محیط روستایی اروپای مریزی و شـر  آوری بنواا تاب
هـا بسـیار اثرگـذار     آوری بنوـاا  رغم اینکه مقیاس تولید در تـاب  اند یه علی این نتیجه رسیدا

تـر   اند ولی برای پایدار یردن آن توجه به ادغام بـا ار محصـوالز یشـاور ی )بـزر      بودا
 یردن آن( ضروری است. 

ها فقط ا  یک جنیـه   دهد یه اغلب آن مروری بر هر یدام ا  مطالعاز فوق نشان می
انـد. امـا    یا یک گروا ا  متغیرها و اثر آن بر توسعة مناطق روستایی را موردبررسی قـرار دادا 

تری به عوامل ملثر بر  ها در آن است یه اوالً نواا جامع وجه تمایز مطالعة لاضر با اغلب آن
منزلـة یـک    رگذار نیز بـه ای داشته است و ثانیاً، اثر متقابل این متغیرهای اث بحث توسعة منطقه

 یانال مهم اثرگذاری موردتوجه این مطالعه قرار گرفته است. 
 

 روش 
 ها داده

 5های مـایو )دو شـهر، دو بخـش و     های این تحقیق ا  آمارهای روستایی شهرستان بخشی ا  دادا
دهستان(، چالـدران )دو شـهر، دو بخـش و پـن  دهسـتان(، شـوب )دو شـهر، دو بخـش و چهـار          

بـودا گرفتـه شـدا و بخشـی      1395( و پلدشت در استان یه مربـوب بـه سرشـماری سـال     دهستان
( GISدیور یه عمدتاً مربوب به ساختارهای طییعی هستند ا  طریق سیستم اطالعـاز جغرافیـایی )  

                                                                                                                                        
1.  Xu  

2.  Borychowski 



 177       ... های اقتصادی تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت

 

تر، در مرللة اول، برای ایجاد شـاخ  توسـعة روسـتایی بـیش      عیارز دقیق محاسیه شدا است. به
هـا بـر شـاخ  توسـعة      دالیل ملثر نیـودن برخـی ا  آن  شدا بود یه بهآوری  شاخ  جمع 30ا  

 25روستایی براساس تجربه و تحقیقاز پراینـدا و محـدودیت شـدید آمـاری در اسـتان، تعـداد       
انـد:   بندی شـدا  لورز  یر دستهها به این شاخ  2شاخ  را وارد تحلیل یردیم یه در جدول 

 ( ساختار اجتماعی ـ اقتصادی.4هاب   یرساخت (3( ساختار جمعیتیب 2( ساختار طییعیب 1
 

 اطالعاز متغیرها   2جدول 

 نوع متغیر ردیف گروه متغیرها
عالمت 
 اختصاری

واحد اندازه 
 گیری

 مقیاس

 ساختارهای طییعی

  متر ELEV ارتهاع 1
 Slope - 0-30 شیب 2
 LU  1-9 نوع  مین 3
 NS  1-3  مین روستا 4
 EROS - 1-3 میزان فرسایش 5
 4-0 ییلومتر DIS نزدیکی به با ار 6
 5-0 ییلومتر NTR نزدیکی به رودخانه 7
  سانتیوراد TEMP دما 8
  میلیمتر Rain میزان بارش 9

 ساختار جمعیتی

  تعداد Pop یل جمعیت 10
  % WR نسیت  نان /جمعیت 11
  تعداد NUH تعداد خانوار 12
  % EMPR نسیت جمعیت فعال 13
  تعداد Menemp مردان شاغل 14
  تعداد Woemp  نان شاغل 15

 ها  یرساخت
   Road نوع جادا 16
   Water نوع آب آشامیدنی 17

ساختار اقتصادی ـ  
 اجتماعی

  % IRT سوادی  نرخ بی 18
  % SPRT آمو ان   نسیت دانش 19
  تعداد Menedu مردان باسواد 20
 SCH  1-0 وجود مدرسه 21
 HSE  1-0 وجود مریز بهداشت 22
 COOP  1-0 وجود شریت تعاونی 23
 ISC  1-0 وجود شوراهای اسالمی 24
 IL  1-3 سطح درآمد روستا 25

 منیع: تعریف متغیرها توسط محققان
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 ها مراحل تحلیل داده
در  یننـدة توسـعة روسـتایی    تـرین متغیرهـای تعیـین    ها و تعیین اینکـه مهـم   جهت بررسی دادا

نوالی شمال و شمال غرب استان آذربایجـان غربـی یـدام متغیرهـا هسـتند ا  روش تحلیـل       
های مشـابهی توسـط    ( استهادا شدا است. این روش قیالً برای تحلیلPCAهای اللی ) مللهه

( مورداستهادا قرار گرفته اسـت.  8، ص1992و همکاران ) 1( و هیر2010بولنت و همکاران )
KNدر ایــن تحلیــل هــای مـا   مـاتریس دادا     اســت یـه در آن   25×289یـاN  یــا تعــداد
ــر   ــتاها براب ــر    Kو  289روس ــا براب ــداد متغیره ــا تع ــا    25ی ــایس و ب ــالک واریم ــت. ا  م  اس

های الـلی اسـتهادا شـدا     منزلة یک روش چرخشی در تحلیل مللهه نرماالیزسا ی یایسر به
 است.

های اللی جهت بسط شاخ  توسعة روسـتایی یـه ا  ایـن     ی تحلیل مللهها  خروج
شود، استهادا شدا است. در هر فـایتور ا  متغیـری یـه بیشـترین مقـدار       نامیدا می DIبه بعد 

بهرا گرفته شدا است. این متغیرها در  DIقدر مطلق را بین سایر متغیرها داشته جهت ساخت 
ــا ایــن روش ا  میــان تعــداد  یــاد متغیــر فقــط  گــزارش خواهنــد شــد. درواقــع،  5جــدول  ب
های توسعة روستایی درنظر گرفته شدا است. پس در  ینندا منزلة تعیین ها به های آن ترین مهم

شدا  استانداردشدة متغیرهای انتخاب Zبرابر است با مجموع مقادیر  DIاین لورز، شاخ  
 اند.  ست آمداداللی به یهای عوامل یه ا  روش تحلیل اجزا در و ن ضرب

منزلـة شـاخ  توسـعة روسـتایی تلقـی شـد آثـار سـایر          بـه  DIهمچنین، بعد ا  اینکه 
سـنجیدا   DIمنزلة متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة  اند به متغیرهایی یه در شاخ  وارد نشدا

یار گرفته شـدا  ( نیز بهILبر آن، این تحلیل رگرسیونی بر متغیر سطح درآمد) اند. عالوا شدا
 ت.اس

شـاخ    25در مرللة آخر، برای دقت بیشتر ا  فراینـد تحلیـل تشخیصـی و ا  همـة     
 بندی روستاها استهادا شدا است. برای گروا

 

 تحلیل تجربی مراحل فوق 
متغیر براساس معیار یایسر یه مقدار ضریب  25فایتور ا   7بعد ا  اعمال مرللة اول، تعداد 

تورهـای تمثیرگـذار انتخـاب شـدند. براسـاس نتـای        منزلـة فای  تر ا  یک بود بـه  ها بزر  آن

                                                                                                                                        
1.  Hair  



 179       ... های اقتصادی تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت

 

متغیر بـا   25درلد ا  واریانس بین  68های اللی لدود  دست آمدا ا  روش تحلیل مللهه به
هـا بـا اسـتهادا ا  روش     در روش مذیور ماتریس مللهـه  1شود. فایتور توضیح دادا می 7این 

ا  هـم مسـتقل هسـتند،    شـود فایتورهـا    لورز قطری( یه در آن فـر  مـی  واریمایس )به
 چرخش دادا شدا است.  
درلـد ا  یـل    2/19ترین فایتور این تحلیـل بـودا اسـت،  یـرا بـیش ا        فایتور اول مهم
ــی  ــانس را توضــیح م ــت )   واری ــداد جمعی ــای تع ــایتور شــامل متغیره ــن ف ــد. ای ــداد popده (، تع

غیرهـا ایـن اسـت    (، اشتغال و باسوادی مردان، است یه ویژگی مشترک تمام این متNUHخانوار)
تر، با افزایش متغیرهای فـوق شـاخ  توسـعة     عیارز دقیق یه مربوب به ساختار جمعیتی هستند. به

فـایتور  »واسطة وجود متغیرهای ذیرشدا در این فایتور نـام آن،  یند. به روستایی افزایش پیدا می
  سـایر متغیرهـا، آن   تر بودن ضریب متغیر جمعیت ا دلیل بزر شود و به انتخاب می« اندا ة روستا

ینیم. فایتور دوم، شامل متغیرهـای طییعـی و جغرافیـایی     را به نمایندگی ا  این فایتور انتخاب می
نامیم. در بین متغیرهای این فـایتور ارتهـاع روسـتا     می« فایتور موقعیت جغرافیایی»است یه آن را 

(ELEVنسیت )  دهنـدة ایـن    لـة متغیـر توضـیح   منز تـری دارد و بـه   به سایر متغیرها قدر نسیت بزر
هـای    یرسـاخت »ویـژا  ها به شود. فایتور سوم ا   یرساخت فایتور در شاخ  توسعه انتخاب می

( و شـورای اسـالمی   SCHای یه در این فایتور وجـود مدرسـه )   گونهیند. به بحث می« اجتماعی
داری را در  نـی ( نیـز و ن مع Waterای ) ای داشـت و داشـتن آب شـیکه    ( اهمیت ویژاISCروستا )

منزلـة توضـیح دهنـدة     تر بودن ضریب متغیر وجود مدرسه این متغیر بـه  دلیل بزر آن دارد. اما به
 شاخ  توسعة روستایی انتخاب خواهد شد.

بیشـترین سـهم را    865/0است یه نرخ اشـتغال بـا   « اشتغال»فایتور چهارم، مربوب به 
م نیـز نـوع یـاربری  مـین و فالـلة      در شاخ  توسعة روستا خواهد داشت. در فایتور پـنج 

دهندگی را داشته است یه ا  بـین ایـن دو فالـله ا  بـا ار در      روستا ا  با ار بیشترین توضیح
شاخ  توسعة روستایی وارد خواهد شد. در فایتورهای ششم و ههتم نیز بـه ترتیـب تعـداد    

ت در شـاخ   جمعیت  نان در یل جمعیت با عالمت منهی و میزان بارندگی با عالمت مثیـ 
هـای توسـعه    لضور خواهند داشت. تمام این فایتورهـا یـه شـامل چنـدین بعـد ا  شـاخ       

 اند. گزارش شدا 3ها در جدول  های آن است، به همراا ویژگی

                                                                                                                                        
مربوب به این محاسیاز نـزد نویسـندگان موجـود بـودا و      های دلیل محدودیت تعداد لهحاز ، جدول به  .1

 ینندگان قرار گیرد. تواند در اختیار سلال لسب مورد می
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 ها ینندة توسعه در روستاهای شمال غرب استان، و ن و عالئم آن فایتورهای تعیین   3جدول 

 وزن متغیر عالمت اختصاری (وزن فاکتور)% نام فاکتور شمارة فاکتور
 POP 96/0 20/19 اندا ة روستا 1
 -ELEV 85/0 11/16 ساختار طییعی 2
 SCH 74/0 65/8 های اجتماعی   یرساخت 3
 EMPR 875/0 2/7 اشتغال 4
 DISRank 76/0 9/6 فالله ا  با ار 5
 -WR 73/0 52/5 جمعیت  نان 6
 Rain 91/0 51/5 آب و هوا 7
   09/69  یل

 منیع: همان
 

(، یـه شـامل   DIپس ا  محاسیاز فوق، براسـاس شـاخ  چندبعـدی توسـعة روسـتایی )     
بنـدی شـدند.    روستای موردبررسـی رتیـه   289های متغیر است، تمام  و ن فایتور و ضریب و دادا
روسـتا براسـاس    10انـد. ا  بـین تعـداد مـذیور، فقـط       گـزارش شـدا   5این محاسیاز در جـدول  

یافتـه درنظـر گرفتـه     منزلة روسـتاهای توسـعه   شدا برای آن، به درنظر گرفتهو محدودة  DIشاخ  
تر ا  روش تحلیل تشخیصـی نیـز اسـتهادا     بندی دقیق اند. الیته در ادامة این مطالعه، برای گروا شدا

 خواهیم یرد.
 

 DIبندی روستاها براساس شاخ  توسعة روستایی قیل ا  تحلیل تشخیصی و براساس  گروا   5جدول 

 تعداد روستاها DI های روستایی گروه
 15000DI 10 1گروا 
150002400 2گروا   DI 52 
 2400DI 227 3گروا 
 289  یل

 منیع: همان
 

شود یک  گونه یه مشاهدا می اند. همان نیز نشان دادا شدا 1بندی فوق در شکل  رتیه
یافتوی در لریت ا  شرق به غرب قابل مشـاهدا   افی و میزان توسعهارتیاب قوی بین توپوگر

تـر و   یافته در مناطق شـرقیب یعنـی مسـطح    الطالح توسعه روستای به 10ای یه  گونهاست. به 
انـد.   های فصلی یا یوچـک( قـرار گرفتـه    های اللی )نه آبراهه ها و رودخانه نزدیک به جادا

 توان یافت. ای را نمی یافته درلالی یه در ارتهاعاز غربی هیچ روستای توسعه



 181       ... های اقتصادی تحلیل ساختارهای محیطی، جمعیتی و ظرفیت

 

 

 

 یافته با توپوگرافی دهندة رابطة روستاهای توسعه نقشة نمایش    1شکل 

 

 تحلیل رگرسیونی: تغییرات شاخص توسعة روستایی
در این مرلله، جهت توضیح عوامل ملثر بر تغییراز شاخ  توسعة روسـتایی، یـه در بـاال    

 7ای یـه   گونـه موردمحاسیه قرار گرفت، ا  تحلیل رگرسیونی یمک گرفته شـدا اسـت. بـه   
وابسـته و سـایر متغیرهـایی     متغیـر  DIاند با عنوان  را تشکیل دادا DIمتغیر مهم را یه شاخ  
منزلـة   انـد بـه   در شـاخ  داشـته   5/0تـر ا    اند و لتی و ن بـزر   یه در شاخ  وارد نشدا

تـوجهی   دهندا درنظر گرفته شدا است. ا  آنجا یه ناهمسانی واریانس قابل متغیرهای توضیح
تهادا برای برآورد مدل رگرسیونی اسـ  GLSهای مقطعی ما مشاهدا شد ا  روش  در بین دادا

را  DIدرلـد تغییـراز    90توجه در این برآورد این اسـت یـه بـیش ا      شدا است. نکتة قابل
(، تعداد ISC(، وجود شوراهای اسالمی )EROSوری  مین ) متغیرهای میزان فرسایش و بهرا

(، باسوادی مـردان و  نـان و   TEMP(، دمای هوا )Roadها ) (، وضعیت جاداNUHخانوارها )
( و سـاختار طییعـی   SLOPدار و متغیرهای شیب ) لورز مثیت و معنین بهآمو ا نسیت دانش

(NSبه )نشان دادا شدا  8دهند یه در ستون دوم جدول  دار توضیح می لورز منهی و معنی
دهندا  و متغیرهای توضیح DIتر ارتیاب بین  دست آوردن تصویر دقیقاست. همچنین برای به

، GLSدا اسـت. ایـن رگرسـیون، بـرخالف رگرسـیون      ا  رگرسیون یوانتایل نیز اسـتهادا شـ  
دهـد.   را در نقـاب مختلـف نشـان مـی     DIرابطة بـین متغیرهـای توضـیحی بـا تو یـع شـرطی       

توان مشاهدا یرد متغیرهای فرسایش، تعداد  می 6جدول  5تا  3های  گونه یه در ستون همان
متغیرهای ساختار طییعی دار و  لورز مثیت و معنیخانوارها، دمای هوا و باسوادی مردان به

 اند. اثر داشته DIدار در نقاب مختلف بر تو یع  لورز منهی و معنیو شیب به
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 (.Quantile Reg GLS)تحلیل رگرسیونی    6جدول 
 DIمتغیر وابسته:  

 نام متغیر
GLS Quantile Reg. 

 ضرایب
GLS 

 ضرایب

Q=0.25 
 ضرایب
Q=0.5 

 ضرایب
Q=0.75 

COOP 21/51 31/82 36/52 74/88- 
EROS ***989 *7/615 2/445 **5/717 
HSE 2/165- 2/313- 6/178- 6/225 
ISC **996 2/765 6/337 8/832 
LU 45/36 32/96 63/32 21/56 
NS ***3/2412- **2/1602- **3/969- **6/901- 

NUH ***16/36 ***65/19 ***91/25 **2/19 
ROAD **2/658 98 32/362 32/425 
SLOP ***6/25- **8/71- *04/63- *5/33- 
TEM ***9/1499 ***5/1900 ***7/1802 ***1/1602 
water 6/281- 9/326- 87/3 39/9- 

MENEDU ***2/32 ***12/41 **7/26 ***5/47 
WOEDU *32/27 **95/16 36/4 22/6- 

IRT **2/41 7/29 9/22 2/44 
SPRT **2/63 66/41 19/78 **05/90 

CONSTANT ***22602- ***28656- ***29145- ***35202- 
Adj.R Squared 92/0 75/0 78/0 74/0 

 

 Stataشدا ا  نرم افزار  منیع: خالله
 درلد. 10داری در سطح  معنی -درلد  و * 5داری در سطح  معنی -درلد ، **1داری در سطح  معنی -***

 
 بندی روستاها  تحلیل اعتبارسنجی گروه

راساس شاخ  توسعة روستایی یه در چارچوب تحلیل عـاملی  بندی روستاها ب بعد ا  گروا
بنـدی ا  تحلیـل    لورز گرفته بود در این بخش ا  مطالعه بـرای بررسـی اعتیـار ایـن گـروا     

ــه   ــت و درلقیقــت ب ــایتور  تشخیصــی یمــک خــواهیم گرف ــر و ههــت ف جــای ههــت متغی
شـت. بعـد ا    گانـه در تشـکیل توابـع، مشـاریت خواهنـد دا      25شدا، تمام متغیرهای  انتخاب

اند یـه ضـرایب    استخراج شدا Function2و  Function1های  اعمال این تحلیل، دو تابع به نام
 گزارش شدا است. 7جدول  3و  2های  ها در ستون استانداردشدة متغیرها در آن
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 ضرایب استانداردشدا و برخی پارامترهای توابع تشخیصی   7جدول 
 Standardized canonical 

Discriminant Fun. COF. 
Structure Matrix  

Function 1 Function 2 Function 1 Function 2 
ELEV 43/0- 95/0  ***70/0  
Slope 006/0 005/0-  *290/0  
LU 03/0- 04/0  *08/0  
NS 16/0- 19/0  *4/0  

EROS 06/0- 15/0  *285/0-  
DIS Rank 09/0 04/0 *08/0   

TEMP 09/0- 5/0  *39/0  
Rain 06/0- 4/0  *05/0  
Pop 56/0 12/2- *9/0   
WR 09/0 25/0  *05/0  

NUH 006/0- 4/0 *72/0   
EMPR 3/0- 06/0  *15/0-  
Road 25/0 44/0-  *231/0-  
Water 12/0- 08/0-  *19/0-  
IRT 06/0- 19/0 *1/0-   
SCH 19/0- 03/0  *09/0-  
HSE 09/0- 5/0-  *42/0-  

COOP 16/0 06/0- *12/0   
ISC 17/0- 19/0-  *32/0  

Menemp 71/0 11/0 ***86/0   
Woemp 06/0 22/0- *21/0   
Menedu 17/0- 26/1 *89/0   

 دار در تابع موردنظر معنی -ترین سهم در بین سایر متغیرها  * بزر  -***
 

راسـاس  درلـد روسـتاهایی یـه ب    100آمـدا،   دسـت براساس این تحلیـل و نتـای  بـه   
اند. همچنـین   بندی نیز تمیید شدا یافته معرفی شدا بود براساس این گروا شاخ  قیلی توسعه

در لال توسعه عنوان شدا بودنـد همچنـان در ایـن     DIتمام روستاهایی یه براساس شاخ  
گیـری   نیافتـه سـخت   اند. اما شاخ  ما تالدودی درمورد روستاهای توسـعه  گروا باقی ماندا
ای یـه براسـاس تحلیـل اخیـر، تعـدادی ا  روسـتاهای درلـال توسـعه را          گونـه یردا بود بـه 
نیافتـه   لحاظ تعداد با این الالح ا  تعداد روستاهای توسعهنیافته قلمداد یردا بود یه به توسعه
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تـوان گهـت    شود. در لالت یلی می ها اضافه می ای مورد یاسته شدا و به در لال توسعه 18
 بندی شدا بود. درستی طیقه ی اللی بهبند درلد ا  طیقه 95یه 

 

 یافتوی بعد ا  تحلیل تشخیصی های روستایی براساس درجة توسعه گروا   8جدول 
 درصد تعداد روستاها 

 46/3 10 های درجه اول یافته توسعه
 22/24 70 درجه دوم )در لال توسعه(

 32/72 209 نیافته( درجه سوم )توسعه
 منیع: محاسیاز تحقیق

 

 بحث 
هـای آمـاری و    طـور یلـی براسـاس تحلیـل    های قیلی عنـوان شـد بـه    گونه یه در بخش همان

هـای شـمال اسـتان آذربایجـان      توان سه گروا روسـتایی را در شهرسـتان   رگرسیونی فوق می
ــت      ــدا ا ارجحی ــم متمــایز یــرد. گــروا اول روســتاهایی هســتند یــه ا  نظــر ان ــی ا  ه غرب

تر، در این گروا روستاهایی وجود دارند یه  عیارز دقیق توجهی نسیت به بقیه دارند. به قابل
ها ساین بودا و ا  نظر موقعیـت جغرافیـایی    تعداد جمعیت و خانوار به مراتب بیشتری در آن

اند و در نزدیکی با ارهای خرید واقع هستند. روشن  های تند و ارتهاعاز واقع نشدا در شیب
هـا   دارند و نوهداری دام محوریت درآمـد آن است یه این دسته فقط به یشاور ی اشتغال ن

دهد، بلکه ا  تنوع ابزارهای معیشتی برخوردارند. هر چند تعداد ایـن روسـتاها    را تشکیل نمی
اند یه ا  نظر جغرافیایی و موقعیت  رسد. در گروا دوم روستاهایی واقع شدا درلد نمی 3به 

هـای بیشـتری    ند ممکن است بارشطییعی ا  گروا اول، ارتهاع و شیب بیشتری دارند و هرچ
به گروا اول  را دریافت ینند، ولی ا  نظر جمعیت و تعداد خانوار در لال رشد بودا و نسیت

ا  با ارها دورتر هستند. هر دو گروا اول و دوم ا  مدرسـه برخوردارنـد، ولـی نـرخ اشـتغال      
زو نیروهـای بیکـار   گروا اول ا  دستة دوم بیشتر بودا و تعداد جمعیت  نان نیز یه اغلـب جـ  

شوند، در مطالعة ما، مزید بر علت برای عدم ترقـی سـریع ایـن روسـتاها عنـوان       محسوب می
های دولـت دارنـد.    تری به لمایت شدا است. اما دستة سوم روستاهایی هستند یه نیا  جدی

های فوق یه عامل توسـعة روسـتاها ذیـر شـدند در      یدام ا  شاخ  چون در این گروا هیچ
درلـد روسـتاهای منطقـه     72اند. باتوجه به اینکه بیش ا   تاها نقش مثیتی ایها نکردااین روس

ای واضـح اشـارا    توان به نابرابری شدید و عدم تعادل منطقـه  گیرند می در این دسته جای می
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اند یـه تمریـز فقـر     درلد این روستاها نیز در شهرستان چالدران واقع شدا 46یرد. بیش ا  
 ینند. ن بار تر میرا در این شهرستا

دهـد یـه تغییـراز مثیـت شـاخ  توسـعه بـا لهـ           تحلیل رگرسیونی هم نشان مـی 
هــا بــا تمهیــداز ال م، گســترش یــاریرد  هــا و جلــوگیری ا  فرســایش آن وری  مــین بهــرا

نهـاد، جلـوگیری ا     هـای مـردم   های اجتماعی ماننـد شـوراهای اسـالمی و تشـکل      یرساخت
هـا و گسـترش آگـاهی و سـواد      ، بهیـود وضـعیت جـادا   یاهش جمعیـت و تعـداد خانوارهـا   

تواند تالدودی اثراز منهی سـاختار طییعـی    ای یه این اقداماز می گونهپذیر است. به امکان
 های تند را یاهش دهد. و یوهستانی بودن منطقه و شیب

 

 گیری و پیشنهادات سیاستی نتیجه
تر ا  تغییراز رشـد تولیـد در اقتصـاد    رویکرد این مطالعه در راستای تهکر دربارة توسعه، فرا

ای بود. ما در این مطالعه فراتر ا  یک روش محدود عمل یـردیم و یـک رویکـرد را     منطقه
پیش گرفتیم یه در آن بسیاری ا  مهاهیم ییهی در ینار متغیرهای یمی وارد تحلیل شـدند.  

ایی بـود یـه   لالل این رویکرد، رسیدن به شاخصی چندبعدی ا  توسعه برای نوالی روسـت 
توانند در استان آذربایجان غربی لادق باشند. این شاخ  با در ینار هم قـرار   یم می دست

های علوم اقتصادی و جغرافیایی فراهم شد یه با توجه به  مینـه نسـیتاً مطلـوب     گرفتن آمو ا
نتـای  آن قابـل اعتمـاد بـودا و بـا مشـاهداز        ،نظری آن یه در اقتصاد و جغرافیا ریشـه دارد 

 واقعی نیز سا گار است.  
هـای طییعـی، جمعیتـی،  یرسـاختی و      در این مطالعـه، شاخصـی تریییـی ا  ویژگـی    

ای یه برخی متغیرها ا  بین چهار گـروا فـوق، بیشـترین تـمثیر را      گونهاجتماعی ایجاد شد، به
آبـادی( یـه    360در شاخ  توسعه داشتند. براساس این شاخ ، تمـام روسـتاهای منطقـه )   

لورز مطلق فاللة بیشـتری بـا    روستا به 10بندی شدند یه فقط  خانوار بودند رتیه 10باالی 
یافته قلمداد یردیم. سـپس بقیـة روسـتاها     ها را روستاهای توسعه بقیة روستاها داشتند و ما آن

نیافته مرتب شدند. همچنین، بعد  براساس امتیا  شاخ ، در دو گروا درلال توسعه و توسعه
منزلـة متغیـر وابسـته سـایر        توسـعه، بـا درنظـر گرفتـه شـدن آن بـه      ا  مشخ  شدن شـاخ 

دهندا در رگرسیون  منزلة متغیر توضیح متغیرهایی یه مستقیماً در شاخ  وارد نشدا بودند به
هـای   دست آمدا، متغیرهایی مانند تعداد خانوار، وضعیت رااوارد شدند یه براساس نتای  به

تـرین   ان، وضعیت طییعی منطقه و سطح اشـتغال ا  مهـم  روستایی، سطح باسوادی مردان و  ن
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 دار بر این شاخ  بودند.  عوامل ملثر معنی
در آخرین مرللة تحلیل تجربی، برای باال بردن دقت بررسی ا  تحلیل تشخیصی نیز 

بندی روستاها استهادا شـد.   استهادا شد یه این بار به جای ههت متغیر ا  همة متغیرها در رتیه
ها یامالً لحیح بودا است، ولی تعـدادی ا    یافته بندی توسعه نیز نشان داد یه رتیه این تحلیل

 بندی شدا بودند یه الالح شدند.  ها رتیه نیافته روستاهای درلال توسعه در گروا توسعه
توانـد ارائـه شـود     منزلة پیشـنهاداز سیاسـتی ا  ایـن بررسـی مـی      در هر لال، آنچه به

 عیارز است ا :
یافته ملثر بـودا بـیش ا  هـر     یافتوی روستاهای توسعه رسد آنچه در توسعه می . به نظر1

ای یـه منطقـة چالـدران     گونهها بودا است. به مورد، وضعیت جغرافیایی و یوهستانی نیودن آن
. براسـاس  2ای نـداردب   یافته متر هیچ روستای توسعه 7/2062با داشتن ارتهاع متوسطی درلدود 

ه الووی توسعه در مناطق یوهستانی نیاید همانند الووی مناطق دشـتی و  توان گهت ی می 2بند 
سا ی و اثرگذاری بـر متغیـر    یدام ا  مرالل شاخ  . شاخ  بهداشت در هیچ3مسطح باشدب 

داری نداشـته اسـت. آنچـه     بندی درآمد( اثر معنی وابستة شاخ  توسعه )به غیر ا  شاخ  رتیه
هـای   سیاسـتی موردتوجـه اسـت اینکـه لـرف وجـود خانـه        عنوان پیشنهاد درمورد این نتیجه به

بهداشت در مناطق روستایی شاید بتواند شرب ال م برای اثرگذاری در توسعة منطقـه را فـراهم   
آوردا باشد، ولی شرب یافی، برخورداری این اماین ا  نیروی انسـانی متخصـ  و مـدیریت    

. 4گرفــتب  ییان قــرار مــیهــای بهداشــتی منــاطق اســت یــه عــدم آن، موردنقــد روســتا چــالش
انـد یـه    داری در شاخ  توسـعة روسـتاها داشـته    نهاد مانند شوراها نقش معنی های مردم تشکل

های محلی ضـروری اسـت. بـه     گیری لزوم تقویت این نهاد و استهادة گستردا ا  آن در تصمیم
دهـای  ینـد یـه تعامـل دولـت، مـردم و نها      بیان دیور، مدیریت و لکمرانی مطلوب، اقتضا می

منزلة یـک پایـة اساسـی بـرای توسـعة روسـتایی همـوارا مـدنظر قـرار           مدنی در روستاها باید به
یـافتوی روسـتاهای    . ا  آنجا یه تعداد خانوار و جمعیـت دو متغیـر اساسـی در توسـعه    5بویردب 

اند بنابراین رشد منهی جمعیت یکـی ا  مخـاطراز اساسـی در منطقـه      موردبررسی شناخته شدا
هـای   ترین رین منزلة یکی ا  مهم سا ی الزاماز تممین معیشت باید به ین  مینه، متنوعاست. در ا
خیـزی و عـدم    محیطـی، لالـل   . در لـو ة  یسـت  6ریزی توسعة روستایی قرار بویـردب   برنامه

منزلة یکی ا  متغیرهای اثرگذار بر شاخ  توسعة روسـتایی بـودا اسـت یـه      فرسایش خاک به
هـا   یوهستانی در لـال یـاهش اسـت. بنـابراین مـدیریت شهرسـتان      این لاللخیزی در مناطق 

هـای محلـی    لورز جدی در دسترسی به این هدف اهتمام ور ند. براسـاس بررسـی  بایستی به
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هـای مخـرب    برندة لاللخیزی خـاک، سـیل   ترین عوامل ا بین تیم تحقیق لاضر، یکی ا  مهم
نـاطق مسـطح بـه منـاطق یوهسـتانی در      داران و ایـالز ا  م  هستند یه عمدتاً ناشی ا  یوچ گله

ینـد یـه عـزم جـدی      های گرم سال است یه الووی توسعة مناطق یوهسـتانی ایجـاب مـی    ماا
رویه به این مناطق یاهش یابـد و   عمل آید و یوچ بی برای ممانعت ا  ورود الشام نامحدود به

 به سایر نقاب سرشکن شوند.  
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