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 چكيده 
امكانات و زيرساخت  يتوازن  بي اين نواحي به جذب و بي  ناتواني  ،ها در روستاهاي گردشگرپذيرتوزيع  توجهي گردشگران را به 

داشت خواهد  ام .  دنبال  به  توجهي  زيرساخت  كاناتبي  گردشگرپذيرو  روستاهاي  در  زيان   ها  تمام  بر  ناپايداري عالوه  آن،    هاي 

نواحي  اقتصادي توسعه    اين  به  رسيدن  براي  بنابراين  داشت.  خواهد  دنبال  به  به  را  توجه  لزوم  گردشگري  طريق  از  اقتصادي 

توسعه شاخص کمتر    نواحيو    هاي  رو  برخوردارروستايي  اين  از  است.  ح   ، ضروري  تحليلپژوهش  باهدف  توزيع    اضر  نظام 

رضوانشهر تدوين شده است. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و    در روستاهاي گردشگرپذير ناحيه  يافتگي هاي توسعهشاخص

انجام،   روش  نظر  تحليلي از  ـ  آماري ست.  ا   توصيفي  را    جامعه  حاضر  )  تحقيق  گردشگرپذير  ناحيه    30روستاهاي  روستا(  

دوانشهر  رض مي  توسعههدتشكيل  مطالعه  اين  در  گردشگرپذير.  روستاهاي  بهره ش   7با    يافتگي  با  کلي   تكنيک  اخص  از  گيري 

استفاده گرديد. جهت  ماتريس روش تاپسيس  ها از  دهي شاخص مورد تحليل قرار گرفت. براي وزن  ايو تحليل خوشه  تاپسيس

در روستاهاي مورد مطالعه    يافتگيتوسعهکه نخست، درجه    استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد  Spssو    Excelها از  تحليل داده 

  موردروستاي    کمتربرخوردارترين(  0.0952)زندانهو روستاي    برخوردارترين(  0.8314)  پونلمتفاوت است به طوري که روستاي  

(  درصد  16تا)روس  5اي نشان داد که  محسوب شد. همچنين نتايج حاصل از تحليل خوشه اي  هاي توسعهمطالعه به لحاظ شاخص 

از لحاظ    برخوداري کم درصد( در وضعيت    34روستا)  10و    نيمه برخورداردرصد( در وضعيت    50روستا)  15،  برخورداردر وضعيت  

بنابراينشاخص  دارند.  قرار  توسعه  به قوانينتوسعه  هايگذاريسياست است در    زم ال  ، هاي  توجه    فضا  ايي مهندسي جغرافي  اي 
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  مقدمه 
بی اقتصاد  جریاندر  جمله  از  گردشگری  امروز،  جهانی  با مرز  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  ترکیب  بیانگر  خوبی  به  که  است  هایی 

رویکرفعالیت یک  در  و  است؛  اقتصادی  میهای  شکل  را  پسامدرن  و  مدرن  مدرن،  ماقبل  فضاهای  تمامی  بر  سیطره  جهانی  -د 
انگیزهJavan et al, 2019: 134دهد) با  فراغت  اوقات  در  فضا  از  استفاده  به  میل  گردشگری  دیگر،  سخنی  به  اهداف  (  و  ها 

هاست که در  کنش متقابل میان آنبندد که در یک کلیت در برگیرنده جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و  مختلفی را نقش می
می جای  بر  مختلفی  آثار  جغرافیایی  استفاده بسترهای  برای  فضا،  عرضه  در  محلی  ساکنان  برای  اشتغال  و  درآمد  ایجاد  نهد. 

 ایجاددر جوامع محلی  باالترین میزان ارزش افزوده را  تواند  میکه    (Briedenhann, 2004: 7گردشگران یکی از این آثار است )
. تأکید بر امر اقتصادی در کنندبه عنوان صنعت اول دنیا یاد مینظران توسعه از گردشگری  از صاحببسیاری    ترتیب،و بدیند  کن

-گذاریکند. این امر خود مستلزم سیاستفضاهای جغرافیایی برای توسعه و رفاه ساکنان محلی اهمیت گردشگری را دوچندان می
 :Sugiyarto, 2003کند )خصوص گردشگری است که آن را به امری جهانی بدل می  های کالن اقتصادی در سطح جهان در

683-684  .) 
ها و اولویت توسعه درون زا و توجه به  انسانی آن ها و استعدادهای طبیعی و اتکا بر ظرفیت ، یعنی1راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا

صورت لحاظ راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا   سعه پایدار منجر شود. درتواند به تودر مرحله بعد و در صورت نیاز می  توسعه برون زا
  -مدیریتی و کالبدی  -اقتصادی، نهادی  فرهنگی،  -اکولوژیک، اجتماعی  -با در نظر گرفتن تمامی ابعاد توسعه پایدار اعم از محیطی

بهینفضایی می توزیع  موجبات  آن،  درون  و  مناطق  در  آن  اهداف  و  توسعه  در سطوح ملی،   ه تواند ضمن تحقق  فعالیت  و  جمعیت 
انسانی و در سطوح مختلف   های طبیعی و ای و محلی فراهم شود. راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا با تکیه بر توانای، ناحیهمنطقه

ای  هریزی نقطبرنامه  ای به جایریزی محدودهملی تا محلی و با رعایت اصول عدالت فضایی، دسترسی به جای برخورداری، برنامه
زا بصورت  برون  گیری از توسعهزا همراه با بهرهنماید و با تاکید بر توسعه درونجای تمرکزگرایی میو پراکندگی و تمرکززدایی به  

 (.،Molaei Hashjin& SalehiBabamiri .2017: 1)کندو در ابعاد مختلف آن را تضمین میمکمل در راستای توسعه پایدار  

های مناسب در زمینه توسعه ها و برنامهریزان را در تدوین سیاستگذاران و برنامهیافتگی، سیاستهبندی و سنجش درجه توسعسطح
 2اجتماعی   عدالت   (.،Zangi abadi et al . 2013 : 79دهد)زدایی و برقراری عدالت اجتماعی یاری میو نقش آن در محرومیت

  برابر   دسترسی  و   جغرافیایی  فضای  در  امکانات  و  منابع   نهزیع عادالبه توه  ک  مفهوم توسعه است  در  از رویکردهای مهم  3فضایی و  
آنها در مراکز توسعه  پردازد.می  آن  به  افراد و افزایش جمعیت مراکز یاد    هیافتتوزیع نامتوازن منابع میان مناطق عالوه بر فشار بر 
  را  عه پایدارتوس شود و ز نیروی انسانی آنها را سبب میدهد؛ گریتوسعه را کاهش میبرداری بهینه از توان بالقوة مناطق کمبهره ،هشد

  ضرورت   هاسکونتگاه  و   جمعیت  خدمات،  ناسبمت   الگوی  ئهارا  پذیری با هدفعهریزی جامع توسترتیب برنامهاین  کند. بهمی  ناممکن
ای از  مجموعه  مبتنی بر   مناطق  گییافتتوسعه  جهها و تعیین درکه در گام اول نیازمند بررسی و شناسایی منابع و محدودیت  یابدمی

 (.JafariShamsAbadi& NazmAbadi.2016:82است) های توسعه در ابعاد مختلفشاخص
ریزی فضایی در یک منطقه دانست چرا که هدف  توان به نوعی، بخشی از فرایند برنامهبندی مقصدهای گردشگری را میسطح

و چگونگی  برنامه منابع همراه با پیشبهرهریزی فضایی، شناخت منابع سرزمین  آینده استقرار مطلوب برداری از این  بینی وضعیت 
هنه سرزمین و جلوگیری از بروز بی  انسان و عملکرد وی در طبیعت به منظور تأمین رشد معقول، متوزان و مطلوب اقتصادی بر پ

 (. ،Afrakhteh et al .2016 : 115های تخریبی و نفی در فضای سرزمین است)و بازتاب توازنی
دارای آب و هوای کوهستانی و چهار    است،  شهرستان رضوانشهر که در بین گردشگران به نگین شهرهای گیالن شهرت یافته

این امر باعث شده که در تمام طول سال بویژه در ایام تعطیالت به عنوان یکی از مقصدهای مهم گردشگری در استان  ؛فصل است
های طبیعی بسیار غنی بوده و مسافران زیادی در فصول مختلف سال به  هر از نظر زیباییرضوانششهرستان    گیالن شاخته شود.

این شهرستان سفر می به  نوروزی  تعطیالت  در  زیبای شهرستان    کنند.ویژه  جنگلی،   30سواحل  ذخایر عظیم  نوارساحلی،  کیلومتر 

 
 Space Geographic Engineering Strategy ـ  1
2 - Social justice 
3- Space Justice 

  



 3                                جوان و همكاران  -... فضا  توسعه پايدار، در گرو رعايت قوانين مهندسي جغرافيايي  

فاص حد  در  برگ  سوزنی  جنگل  کوهستانی،  نواحی  به  خزر  دریای  سواحل  در  نزدیکی  ویسادار  آبشار  سر،  پره  تا  اردجان    15ل 
بقعه   پونل،  آجری  پل  دیناچال،  رودخانه  کنار  در  مزگت،  اسپیه  مسجد  روشنده،  راه  شاله  برزکوه،  ارده،  ییالق  سر،  پره  کیلومتری 

پره ابوالمعالی  شیخ  بقعه  سیدصالح،  آقا  بقعه  کوه،  برزه  بقعه  الدین،  جاذبهسیدشرف  مجموعاً  لح سر  به  را  در هایی  گردشگری  اظ 
های تاریخی  های قابل توجه طبیعی )جنگل، کوهستان، ساحل، آبشار، رودها( و یادمانشهرستان ایجاد نموده است و با داشتن جاذبه

برخوردار  فراوانی  بالقوه  استعدادهای  از  مردم  خاص  فرهنگ  و  رسوم  و  آداب  و  هفتگی  سنتی  و  محلی  بازارهای  مذهبی،  و 
در مسیر عبور مسافران، گردشگران عازم آستارا، تالش،  شهرستان دارای م است. وقعیت چهار راهی و بین راهی ممتازی است که 

ای ناحیه رضوانشهر وجود  های طبیعی و انسانی فوق که در روستاه؛ با وجود جاذبهاستان اردبیل و کشورهای قفقاز و بالعکس است
یکی از عوامل تأثیرگذار در این جریان    .ست تأثیرات یکسانی داشته باشدگردشگری در همه نواحی این شهرستان نتوانسته ا  دارد،  

در پژوهش حاضر، تکنیک   های گردشگری در روستاهای ناحیه شهرستان رضوانشهر است.  عدم توزیع عادالنه خدمات و زیرساخت
بندی روستاهای گردشگرپذیر  تبهپژوهش را که ر    هدفمناسبی  تواند به شکل  می  (تکنیک تاپسیس)گیری چند معیاره  های تصمیم

بخش در  رضوانشهر  شاخصناحیه  قالب  در  و  توسعه،  مختلف  توسعههای  علمی  معیارهای  مبنای  بر  انتخابی  است، های  یافتگی 
 به منظور شناخت و ارزیابی وضعیت  از این رو،  برآورده سازد و در نهایت به مقایسه نسبی روستاهای مورد مطالعه با یکدیگر بپردازد.

با استفاده از داده های سازمان آمار سطح بندی  از لحاظ دسترسی به امکانات و خدمات توسعه ، این روستاها روستاهای گردشگرپذیر
 آن ها مشخص می شود. یافتگی درجه توسعهو 

اینجا،   دربارهدر  که  تحقیقاتی  از  روستایی  بخشی  نواحی  در  خدمات  توزیع  و  شودب  ،شدهانجام  سنجش  می  و    .ررسی  تفاوت 
ای و کوهستانی(  موضوع مورد مطالعه در سه تیپ)ساحلی، جلگهها این است که  برجستگی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش

از این رو، تحقیق حاضر از  صورت نگرفته است.  از این دست  رضوانشهر پژوهشی    ناحیه  ارتباط با همچنین در  پرداخته شده است،  
یا    نظر محتوایی   تفا  و  تحقیقات  فضایی  با   فتاحیطیبپیشین دارد.  وت بسیاری  رزگار  و  و   (1398)نیا  تحلیل  با عنوان  پژوهشی 

توسعهسطح درجه  شهرستانبندی  که  یافتگی  داد  نشان  آنها  پژوهش  نتایج  دادند،  انجام  کرمانشاه  استان  شهرستانهای  های بین 
به لحاظ شاخص و استان  دارد  وجود  نابرابری  و  اختالف  توسعه  تاکسونومی، شهرستان  های  کارگیری مدل  به  در   هانتیجه  پنج را 

سطح بسیار برخوردار، برخوردار، تا حدودی برخوردار، محروم و بسیار محروم قرار داده که در سه سطح اول هیچ شهرستانی جای 
شهرستان و  شهرستان های نگرفته  و  محروم  سطح  در  قصرشیرین  و  پاوه  کنگاور،  هرسصحنه،  سنقر،  داالهو، های  کرمانشاه،  ین، 

قرار گرفته بسیارمحروم  در سطح  باباجانی  و ثالث  ذهاپ  جوانرود، سرپل  روانسر،  آباد غرب،  اسالم  نتایج  گیالنغرب،  اند. همچنین 
می که  نشان  شهرستان  5/28دهد  و  درصد  محروم  سطح  در  شهرستان  5/71ها  گرفتهدرصد  قرار  محروم  بسیار  سطح  در   .اندها 

تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس  ای با عنوان ( در مقاله1397ن و همکاران)هشجیموالئی
نابرابری در مناطق پنج   ،از این رو   مکانات و خدمات بیشتر در مرکز شهر تمرکز یافته اند.ا  به این نتایج رسیدند که  و آنتروپی شانون

گردد. به طوری که در آنالیز هر سه مدل مناطق یک و دو از وضعیت مطلوب تری برخوردارند ولی    گانه با اختالف زیاد مشاهده می
شدت برخورداری از امکانات و خدمات کاسته   ،در حقیقت با فاصله گیری از مرکز شهر  است. جزء محرومترین مناطق    ،منطقه پنج

جه آن تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز  می شود. این امر حاصل نتایج سیاست های رشد قطبی است که در نتی
کنند می  عمل  ای  حاشیه  صورت  به  مناطق  سایر  و  یابد  شریفعلی.  می  و  سنجش  1396زاده)یاری  عنوان  با  که  پژوهشی  در   )

داده انجام  فیروزآباد  شهرستان  گردشگری  هدف  روستاهای  در  خدمات  روست  ،اندنابرابری  که  رسیدند  نتایج  این  موشکابه  و ای  ن 
،  بیشترین نابرابری  . همچنینهستندهای توسعه  بیشترین و کمترین میزان برخورداری از شاخص  روستای روزبدان به ترتیب دارای

با جوان)  مرتبط  و  ریاحی  است.  بوده  زیربنایی  خدمات  به شاخص  نابرابری مربوط  و کمترین  اداری  ـ  در  1396شاخص سیاسی   ،)
ریزی راهبردی نواحی روستایی شهرستان تالش به این  یافتگی در راستای برنامهبندی سطوح توسعهطبقه پژوهشی با عنوان تحلیل و 

یافتگی باالتری  ارتباط بیشتر و مناسب تری با مرکز شهرستان دارند، از ضریب توسعه  هایی که  ، دهستاننخستنتایج رسیدند که  
اند. در  یافتگی را داشته ترین میزان توسعه کوهستانی تالش پایین  ی اسالم و هابرخوردارند. سپس دهستان حویق باالترین و دهستان 

سال   1شین   ها در ناحیه مورد بررسی صورت گرفته است.نهایت این تحقیق نشان داد که نابرابری و ناهمگنی از نظر توزیع شاخص

 
1- Shin  
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تواند رشد را در مرحله  نابرابری باالتر میکه  داد    پژوهشی با عنوان نابرابری درآمد و رشد اقتصادی انجام دادند نتایج نشان   2012
و   اقتصادی متوقف کند  توسعه  تشویق کند؛ )مینیز  اولیه  پایدار  در یک وضعیت تقریباً  را  توسط 2تواند رشد  درآمد  توزیع مجدد   )

را کاهش نمی نابرابری  باال همیشه  درآمد  بر  را می  ؛دهدمالیات  درآمد  برنابرابری  مالیات  با  باالتر  توان  در   ، درآمد  اما  داد،  کاهش 
های در پژوهشی با عنوان اثر سیاست  2009و همکاران سال    1میشراد.  تواند کاهش یابنمی  ، نابرابریمرحله اولیه توسعه اقتصادی

درآمد منطقه نابرابری  بر  خانوادهکشاورزی  میان  در  که  های مزرعهای  دادند  نشان  خانوارهای  ای  میان  در  درآمد  در  توزیع  مزرعه 
ت متحده است. با این حال، نابرابری درآمد در منطقه منطقه ریم فریت باالتر از سطح پراکندگی برای تمام خانوارهای مزرعه ایاال

های مزرعه  ت متحده است. در نهایت، درآمد حاصل از برنامههارت لند کمتر از سطح پراکندگی برای تمام خانوارهای مزرعه ایاال
 هش نابرابری درآمد کلی در مناطق گرمسیری و شمال پلینز شد. دولتی، باعث کا

 

   ژوهشروش پ
تحلیلی   ـ  توصیفی  انجام،  از نظر روش  و  کاربردی  از نظر هدف  پژوهش  داده هایاین  از  استفاده  با  دادهکتابخانه  و  و  ی  هاای 

ای استفاده شده است؛ ای چندمرحلهخوشه  گیریگیری در ناحیه مورد مطالعه به روش نمونهنمونهرسمی کشور صورت گرفته است.  
  ،ای( شناسایی شد. سپس از مجموع کل روستاهای شهرستان)جلگه ای، ساحلی و کوهپایه  ای که سه تیپ روستاهای ناحیهبه گونه

ی زهدرصد آن در هر تیپ روستایی انتخاب گردید و انتخاب این میزان به جهت سطح کفایتی بوده که مطالعات قبلی در حو  25
های داده ای تعداد روستاهای نمونه به تفکیک بخش و دهستان تعیین شد.  روستایی نیز تأیید نموده است. سپس با روش سهمیه

سال   مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  نتایج  از  استفاده  در    و    1395مورد  راستا  این  در  است.  شده  اخذ  کشور  آماری  سالنامه 
های  های مورد استفاده در قالب شاخصده است. شاخص ش در ترسیم نقشه استفاده    GISافزار  نرم و از    Excelافزار  محاسبات با نرم

.  آوری شده استهبی و زیربنایی جمع ونقل، مذآموزشی، بهداشتی ـ درمانی، سیاسی ـ اداری، خدماتی ـ بازرگانی، ارتباطات و حمل
ای  و آزمون تحلیل خوشه  تاپسیسمحدوده مورد مطالعه از تکنیک  روستاهای    توزیع امکانات دربندی  بندی و سطح سپس برای رتبه 

(  برخورداری کمها در سه سطح )برخوردار، نیمه برخوردار و  بندی شهرستانای نیز تقسیم استفاده شده است. در آزمون تحلیل خوشه 
 انجام شد. 

 

 و مراحل آن  2ساختار مدل تاپسيس
  mپیشنهاد گردید. در این روش  1981ه بوده، که توسط هوانگ ویون در سال شاخص گیری چندهای تصمیمیکی از بهترین مدل

ترین فاصله گیرد. اساس تکنیک براین مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کمشاخص مورد ارزیابی قرار می nگزینه به وسیله 
با ررا با راه حل ایده آل مثبت) بهترین حالت ممکن ( و بیش بدترین حالت ممکن ( داشته ترین فاصله را  اه حل ایده آل منفی) 

 (.Momeni . 2009 : 40باشد)
 مراحل کلی روش مذکر به صورت زیر است: 

 ؛ گیری موجود به یک ماتریس استانداردـ تبدیل ماتریس تصمیم 
 ؛ها به عنوان ورودی الگوریتمـ ایجاد ماتریس استاندارد موزون با مفروض بودن بردار وزن شاخص

 ؛  مودن راه حل ایده آل مثبت و منفیـ مشخص ن
 ؛ های مثبت و منفیآل ـ محاسبه اندازه فاصله از ایده 

 ؛ وها به راه حل ایده آلـ محاسبه نزدیکی نسبی گزینه 
 (. 67: 1384اصغرپور، های ایده آل)حلها به راهاساس نزدیکی نسبی آن ها برگزینه  بندیـ رتبه 

 
1- Mishra  
2 TOPSIS 
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های مختلفی از قبیل: روش حداقل مربعات، روش حداقل مربعات لگاریتمی، روش  ا به روشهالزم به ذکر است تعیین وزن شاخص
آنتروپی شانون قابل انجام است) این مقاله وزن    (. در،Azar &Rajabzadeh. 2002 : 143بردار ویژه، روش تقریبی و روش 

 شود.وارد می TOPSISتم به عنوان ورودی به الگوری اساس تکنیک آنتروپی شانون تعیین گردیده و  ها برشاخص
 ها تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین وزن شاخص

 گردد:اساس فرمول زیر نرمال می های اولیه بردر این روش ابتدا ماتریس داده 

 

که قابل هایی است  تعداد گزینه  mمقدار شاخص اولیه و    rijام ،  iمکان    ام درjمقدار نرمال شده شاخص    Pijکه در رابطه فوق  
 گردد: ها به ازای هر شاخص محاسبه میpij)آنتروپی هر شاخص ( از مجموعه Ejبندی شدن هستند . سپس رتبه 

 
k=1/(Ln(n*m)) 

(، عدم اطمینان یا 2اساس رابطه )  شوند. برهایی است که باهم مقایسه میتعداد مکان  mها و  تعداد شاخص   nکه در رابطه فوق  
 (.115ـ114: 1390افراخته، آید:)دست می ها به صورت زیر بهاز شاخص( هر یک djدرجه انحراف )

 و در نهایت وزن هر شاخص 

dj=1-Ej 
 به صورت زیر قابل محاسبه است:  (Wjخطی ) TOPSISروش 

 
 گیرد:اساس رابطه زیر صورت می ها بردر روش تاپسیس ، مرحله اول یا استانداردسازی شاخص 

شده و با استفاده از رابطه زیر نسبت به نرمال سازی اقدام مشخص  و حداقل آن    اخص  ابتدا باید حداکثر مقدار هر ش
هایی با جنبه مثبت و جنبه منفی به طور ترکیبی در نظر گرفته شده باشد، جنبه منفی را با معکوس که شاخص  گردد، در صورتی

 در این صورت خواهیم داشت: کنیم،کردن نتیجه آن به جنبه مثبت تبدیل می

 
 

 دست آید ، که به صورت زیر است:  ها ، باید ماتریس استاندارد موزون بهپس از نرمال کردن شاخص

 
ها تعیین گردد که به صورت زیر  پس از تعیین ماتریس استاندارد موزون، باید ایده آل مثبت و ایده آل منفی برای هر یک از شاخص

 شود: عمل می

 
 

آن شاخص   minآن و ایده آل منفی هر شاخص برابر  maxم به ذکر است که در روش خطی ایده آل مثبت هر شاخص برابر  الز
 است.

 (:  و   دست آوردن فاصله هر گزینه نسبت به ایده آل منفی و مثبت )  به
 ام از ایده آل مثبت: iفاصله گزینه 
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 ل منفی:ام از ایده آiفاصله گزینه 

 
و در نتیجه مقایسه    و    : این شاخص را جهت ترکیب کردن مقادیر  (محاسبه نزدیکی نسبی هر گزینه به ایده آل )

 کنیم:ها نسبت به هم تعریف میگزینه 

 
ترین یافته باشد توسعه  ترین مقدارای که دارای بیش ینه است به طوری که گز   اساس مقادیر نزولی    ها بربندی گزینه رتبه 

 : Hekmatniya & Mussavi . 2011آید)نیافته ترین گزینه به شمار میباشد توسعه  ای که دارای کمترین مقدار و گزینه 

129 ،1390) . 

 

 محدوده مورد مطالعه

  25درجه و    37های  قع گردیده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین عرضشهرستان رضوانشهر در شمال غرب استان گیالن وا  

  13درجه    49ثانیه تا    21دقیقه و    40درجه و    48ثانیه شمالی و طول جغرافیایی    34دقیقه و    40درجه و    37ثانیه تا    22دقیقه و  

از طرف شمال به دریای خزر و شهرستان  (. این شهرستان از نظر جهات جغرافیایی  1ثانیه شرقی قرار گرفته است)شکل    7دقیقه و  

جنوب شرقی به شهرستان ماسال و   سرا و از سوی جنوب و های بندر انزلی و صومعهتالش، از سمت شرق به دریای خزر، شهرستان

شهر)    2بخش) مرکزی و پره سر (،    2گردد. این شهرستان دارای  از طرف غرب به شهرستان خلخال در استان اردبیل محدود می

روستای خالی از   5روستای دارای سکنه و  107دهستان) گیل دوالب، خوشابر، دیناچال و ییالقی ارده ( و  4ضوانشهر و پره سر (، ر

 سکنه است. 

 
 سير تحوالت جمعيتي شهرستان رضوانشهر در پنج دوره سرشماري .1جدول 

 مرکز آمار ایران ـ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان رضوانشهر  منبع:   

    

کشا این شهرستان  اصلی مردم  وجود جنگل شغل  است.  و صنعت  دامپروری، صیادی  جلگه ورزی،  انبوه  ـ های  و کوهستانی  ای 

و سه حوزه آبخیز شفارود،   وجود شرکت شفارود، شرکت چوکا، پارکهای جنگلی  وسیع ـ ساحل دلنواز دریای خزر همچنین  مراتع 

کل   مساحت  با  دیناچال  و  شاخص  97032چافرود  از  میهکتار  محسوب  شهرستان  ویژگیشوهای  از  شهرستان  د.  این  های 

  10000هکتار جنگل است که از  45584هکتار مرتع،  9262هکتار اراضی باغی، 4956هکتار اراضی زراعی و  12629برخورداری از 

 گردد.به شکل مکانیزه کشت می %70هکتار اراضی شالیکاری آن حدود 

 

 سال 

  شرح 

 1396سال  1390سال    1385سال  1375سال  1365سال 

 تعداد جمعيت  تعداد جمعيت  تعداد جمعيت  تعداد جمعيت  تعداد جمعيت 

 69865 66909 64574 57737 51090 شهرستان رضوانشهر 

 42330 44016 44228 41845 39514 مناطق روستایی 
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 مورد مطالعه در کشور و استان گيالن . نقشه موقعيت جغرافيايي و پراکنش روستاهاي محدوده 1شكل

 
 . تعداد روستاهاي نمونه در هر يک از تيپ هاي روستايي شهرستان رضوانشهر2جدول 

 خانوار نمونه  روستاهاي نمونه تعداد خانوار تعداد روستا  دهستان  بخش تيپولوژي روستاها 

 جلگه ای 
 مرکزی 

 67 4 2581 15 خوشابر

 52 4 2012 15 گیل دوالب 

 84 3 3233 13 دیناچال  سر پره

 ساحلی 
 11 1 435 4 گیل دوالب  مرکزی 

 11 1 441 2 دیناچال  پره سر

 ای و کوهستانی کوهپایه

 مرکزی 
 81 7 3118 28 خوشابر

 2 1 62 1 گیل دوالب 

 پره سر
 29 6 1128 22 ییالقی ارده

 43 2 1643 6 دیناچال 

 380 30 14653 106 جمع کل 

 1395لنامه آماری استان گیالن، مأخذ: سا       
 

  و بحث هايافته
استفاده گردیده   روستاهای مورد مطالعه ناحیه رضوانشهر  کلی برای تعیین و سطح میزان برخوداری  شاخص  7در این پژوهش از  

از تعیین وزن و  های مورد نظر محاسبه و بعد  ، وزن و اهمیت هر یک از شاخصابتدا با استفاده از ماتریس روش تاپسیس  است، در
گردیده است.    روستاهای مورد مطالعه   میزان برخوداریروش تاپسیس اقدام به سنجش    های انتخابی، ازاهمیت هر کدام از شاخص

وزن شاخص های ترین وزن مربوط به شاخصدهد بیشنشان می  ماتریس روش تاپسیسها با استفاده از  بررسی نتایج محاسبات 
آموزشی نقلامکاناو    امکانات  و  حمل  و  ارتباطی  ترتیب    ت  به  شاخص  0.1666و    0.3013است.  به  مربوط  وزن  کمترین  های و 

اداریو    زیربنائی و  سیاسی  یافته   0.0951و    0.0091،  امکانات  اساس  بر  ناهمگنیاست.  و  نابرابری  تحقیق  توزیع    های  نظر  از 
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آید، همان طور  نوان نیازهای اولیه زیستی انسان بشمار می. امکانات زیربنایی) شامل آب، برق و گاز ( به عها مشهود استشاخص
 . هستندفاقد امکانات زیربنایی  ناحیهاین  کوهستانی گردشگرپذیر هایدهد که بیشتر آبادی های تحقیق نشان میکه یافته 

 

ماتريس وزن داده شده شاخص هاي پژوهش بر پايه رابطه   .3جدول 
1

1
n

i

wi
=

= يس روش تاپس 

W7  دسترسي به(
امكانات ارتباطي و  

 حمل و نقل( 

W6  دسترسي به(
امكانات بازرگاني  

 و خدمات( 

W5  دسترسي به(
امكانات بهداشتي  

 و درماني( 

W4  دسترسي(
به آب وبرق و  

 گاز( 

W3  امكانات(
سياسي و  

 اداري( 

W2  امكانات(
فرهنگي،ورزشي و  

 مذهبي( 

W1  امكانات(
 آموزشي( 

0.1666 0.1552 0.1608 0.0091 0.0951 0.112 0.3013 

 

شده و نتایج حاصل از  بر اساس مدل تاپسیس محاسبه  ناحیه رضوانشهر روستاهای مورد مطالعهوزن سطوح برخورداری هر یک از 
به    0.0952ترین آن با  در نوسان است. که پایین   روستاهادهد که این اوزان در میان  ها نشان میبررسی و    روستای زندانهمربوط 
یک از   (. با استفاده از این روش به سنجش توزیع نامتعادل مقدار هر 4جدول ) روستای پونل است مربوط به  0.8314ین آن با باالتر

 پرداخته شده است. روستاهای گردشگرپذیر ناحیه رضوانشهرهای مورد مطالعه در بین شاخص
برخورداری شاخص اساس سطوح  توسعه بر  نیمه  روستاهای گردشگرپذییافتگی،  های  برخوردار،  به سه سطح  ناحیه رضوانشهر  ر 

درصد( روستای پونل،    16)  5  بندی،(. بر طبق این تقسیم5و جدول شماره    2نقشه  اند )بندی شدهتقسیم کمتر برخوردار  و  برخوردار  
برخوردار   سطح  در  دیناچال  و  اردجان  وزشت،  گیل  50)  روستا15.  گرفتندقرار  اورما،  انگولش،  نوکنده،  رودبارسرا،  درصد(  چاالن، 

 در سطح نیمه برخوردار و   محله، حوریان، ارده و بیاچالبخش محله، سکام، دیلچسرا، الهپشت، صیقلآباد، سرک، چکچهرودکنار، تازه
رزدار، کیشروستاهای جهان نوده،  آبویار،  خلخالیان، روشنده، چروده،  پارگام،  زندانهگریه،  و  در سطح    خاله  قرار  برخوردار    کمترنیز 

 قرار دارند  واقع در محور ترانزیتی انزلی ـ آستارا  روستاهایی کهبه ویژه    ناحیه رضوانشهریافتگی نواحی شمالی و شرقی  توسعه  دارند.
و    اصلی های ارتباطیراه در کنار  استقرار ؛ از دالیل مهم این امر اند.این ناحیه در سطح باالتری قرار گرفتهدیگر  روستاهاینسبت به 

توان نام  را می، راحتی در ارائه تسهیالت و خدمات از جمله برق و آب  دلیل نزدیک بودن به شهرهاهای آسفالته به  سی به راهدستر
نقطه شهری است، با توجه به اینکه اگر شهرها عملکرد و    دو  . همچنین این نکته بایستی خاطرنشان کرد این شهرستان دارای  برد

و خدماتی نداشته باشند در ارائه خدمات به نواحی روستایی منطقه موفق عمل نخواهند کرد، از  وضعیت مناسب از لحاظ اقتصادی  
در نتیجه در ارائه خدمات   است،  نسبت به شهر مرکزی شهرستان  از نظر اقتصادی و خدماتی عملکرد ضعیفی سرپرهآنجایی که شهر 

-در محدوده شهر پره برخوردار و کمتر برخورداروستاهای نیمهبیشتر ربه نواحی روستایی خود موفق عمل نکرده است به طوری که  
و دسترسی به راه   انزلیبا توجه به موقعیت جغرافیایی خود از لحاظ نزدیکی به شهر مهم بندری    رضوانشهر. ولی شهر  سر قرار دارند

خصوص توسعه نواحی روستایی اطراف   در  ناحیهاین    سرشهر پره ارا نسبت به  )مرکز استان(    رانزیتی دو شهر بندری انزلی ـ رشتت
است. این امر   ناحیهاین  روستای گردشگرپذیر  30در بین  روستای ناحیه برخوردارترین روستای پونلخود موفق تر بوده، طوری که 

 بیشتر با نظریه مرکز ـ پیرامون فریدمن قابل تبیین است. 
خود   ه است به طوری که بیشترین ارزش باالترین اولویت را بهصورت گرفتها  امتیاز نهایی شاخصاساس ارزش و    بندی بررتبه

ترین روستا یافته( توسعه8314/0دهد، روستای پونل با مقدار )نشان می  5طوری جدول    اختصاص داده است. بر همین اساس همان
یافتگی است و روستای زندانه های مورد بررسی در زمینه توسعهاساس شاخص  در بین سایر روستاهای گردشگرپذیر مورد مطالعه بر

 های مورد بررسی است. ( کمترین برخورداری روستا بر اساس شاخص0952/0با مقدار )
شاخص  برخورداری  میزان  با  ارتباط  در  توسعه همچنین  از  های  استفاده  با  ابتدا  که  مطالعه  مورد  روستاهای  از  یک  هر  یافتگی 

تاپسیس سطح بعدبندی شده تکنیک  در مرحله  و  تحلیل خوشهاند  از روش  استفاده  با  به  ی  نیمه  3ای  )برخوردار،  و سطح  برخوردار 
  15یافتگی، برخوردار،  های توسعهروستا از نظر شاخص  5دهد،  نشان می  kای  تحلیل خوشه غیربرخوردار( تقسیم شدند. نتایج روش

 (. 5دارند )جدول روستا هم در وضعیت غیربرخوردار قرار  10برخودار و روستا در وضعیت در نیمه
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 روستاهاي مورد مطالعه ناحيه رضوانشهربندي بر حسب نتايج رتبه. 4 جدول 

 روستا 
امتياز 

 نهايي
 رتبه امتياز نهايي روستا  رتبه

 12 0.3692 سرک 18 0.2917 حوریان 

 2 0.8249 اورما  16 0.3169 سکام 

 20 0.2485 بیاچال  13 0.3486 چکچه پشت 

ار آبوی 29 0.0961 کیش خاله   0.1284 26 

 28 0.1091 رزدار  8 0.4892 گیل چاالن 

 3 0.7362 وزشت  17 0.3136 دیلج محله 

 24 0.1564 روشنده  10 0.3879 رودکنار 

 19 0.2917 ارده   15 0.3271 اهلل بخش محله 

 30 0.0952 زندانه  4 0.7143 اردجان 

 25 0.1381 چروده 14 0.3395 صیقل سرا 

 27 0.1191 نوده 23 0.2057 خلخالیان 

 22 0.2164 پارگام  11 0.3847 تازه آباد 

 21 0.2182 جهان گریه  6 0.5212 نوکنده 

 5 0.6296 دیناچال  1 0.8314 پونل 

 9 0.389 رودبارسرا  7 0.5002 انگولش 

 
 ناحيه رضوانشهر  مورد مطالعه  روستاهاي يافتگيتوسعه هايبندي ميزان شاخص. سطح5جدول 

هاي  بندي شاخص خوشه

 يافتگي وسعهت

سطح  

 توسعه
 نام روستا  تعداد روستا 

 پونل، اورما، وزشت، اردجان، دیناچال  5 برخوردار  5213/0  – 8314/0

5213/0 –  2466/0 
-نیمه

 برخوردار 
15 

پشت،  آباد، سرک، چکچهچاالن، رودبارسرا، رودکنار، تازهنوکنده، انگولش، گیل
 حوریان، ارده، بیاچال محله، بخش محله، سکام، دیلچ سرا، الهصیقل

2465/0 –  0952/0 
برخورداری  

 کم 
10 

خاله،  گریه، پارگام، خلخالیان، روشنده، چروده، آبویار، نوده، رزدار، کیشجهان
 زندانه 

 30 مجموع 

 

یک  عالوه بر اینکه سطح و جایگاه برخورداری هر یک از روستاهای گردشگرپذیر مورد مطالعه در ناحیه رضوانشهر از طریق تکن 
جلگه تیپ)ساحلی،  برخورداری سه  و  تاپسیس مشخص شد، سطح  بررسی  نیز مورد  ناحیه مورد مطالعه  و کوهستانی( روستایی  ای 

( برخوردارترین تیپ در  4529/0دهد، تیپ ساحلی با مقدار )نشان می  3و شکل    6تجزیه و تحلیل قرار گرفت به طوری که جدول  
(  3482/0ای با مقدار )یافتگی است و تیپ جلگههای مورد بررسی در زمینه توسعهس شاخصاسا  بین دو تیپ ناحیه مورد مطالعه بر

بندی روستاها نشان داده شد بیشتر طوری که در سطحهای مورد بررسی را دارا است. اما همانکمترین برخورداری بر اساس شاخص
ی این تیپ مانند پونل و  ار دارند ولی به دلیل آنکه چند روستاهای پایین در بین سایر روستاها قرروستاهای تیپ کوهستانی در رتبه

 ای قرار گرفته است. بندی نهایی در بین سه تیپ، رتبه باالتری نسبت به تیپ جلگههای باالتری قرار دادند در جمع دیناچال در رتبه 
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 ضوانشهرروستاهاي مورد مطالعه در شهرستان ر ميزان برخورداريبندي سطح. نقشه 2شكل 

 
 . سطح برخورداري در سه تيپ روستايي ناحيه رضوانشهر6جدول 

 رتبه ضريب  تيپ روستا 

 1 0.4529 ساحلی 

 3 0.3482 ای جلگه

 2 0.3530 ای/کوهستانی کوهپایه

 

 
 نمودار سطح برخورداري در سه تيپ روستايي ناحيه رضوانشهر .3شكل 
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  مبین دو دستاورد پژوهشی است: پژوهشهای یافته 

که  نخست،   میان  این  در  امکانات  و  خدمات  فضایی  توزیع  و  توسعه  روند  سایر رضوانشهر  ناحیه  روستاهایدر  الگوهای   ،
هایی ، مؤلفهناحیهاین    روستاهاییافتگی در سطح  ها و مطالعات مشابه مشاهده شده است. بدین معنا که در روند توسعهشهرستان

اه اصلی و کوهستانی بودن  یی، فاصله از مرکز شهرستان یا نزدیکی به ساحل، دسترسی به رمانند میزان جمعیت، تعداد مراکز روستا
 ؛  اثربخش بوده است

گیری در سطح و های چشمبرقرار نشده و تفاوت  روستاهای گردشگرپذیر ناحیه رضوانشهرعدالت فضایی در سطح  آن که  دوم،   
 شود. دیده می ستایی ناحیه مورد مطالعهدر نواحی رو  های مکمل گردشگریتارائه خدمات و زیرساخ

 

     گيرينتيجه
مییافته  نشان  پژوهش  زیرساختهای  و  امکانات  از  رضوانشهر  ناحیه  گردشگرپذیر  روستاهای  که  برخوردار  دهد  مساوی  های 

برنامه دلیل  به  وضعیتی،  چنین  نانیستند،  روند  خدمات،  و  اعتبارات  ناعادالنه  تخصیص  و  غیراصولی  گاه  اقتصاد های  پایداری 
تر  دقیق  عبارتی  به  است،  مرکزگرا  نگرش  با  توسعه  الگوی  پیامد  وضعیتی  چنین  است.  داده  افزایش  ناحیه  این  در  را  گردشگری 

ای به مراکز روستایی نزدیک  گردد در این میان مقدار اندکی از منابع بودجهها در نقاط شهری تخصیص و هزینه میگذاریسرمایه 
ریزی روستایی را با مشکل مواجه جمعیت در نقاط روستایی، روند برنامه  یابد. از طرفی تداوم کاهش تعدادمیبه شهرها تخصیص  

بنا ساخت.  بررسی  خواهد  توسعهبر  سطح  لحاظ  از  گرفته  صورت  زندانه  های  روستای  و  برخوردارترین  پونل  روستای  یافتگی 
 5روستای گردشگرپذیر مورد مطالعه شهرستان رضوانشهر    30مجموع از    ترین و کمترین برخوردارترین ناحیه شناخته شد درمحروم

دست آمده برای   اند. ضریب اختالف بهشده روستا محروم  و کمتر برخوردار شناسایی 10روستا نیمه برخوردار و  15روستا برخوردار ، 
نابرابرشاخص وجود شدت  بیانگر  این شهرستان  در روستاهای مورد مطالعه  بهرههای موجود  میزان  در  توسعه ی  مواهب  از  مندی 
  0.1666و    0.3013های امکانات آموزشی و امکانات ارتباطی و حمل و نقل است. به ترتیب  ترین وزن مربوط به شاخصبیشاست.  

بر اساس یافته  0.0951و    0.0091های زیربنائی و امکانات سیاسی و اداری،  و کمترین وزن مربوط به شاخص   های تحقیق است. 
ها مشهود است . امکانات زیربنایی) شامل آب، برق و گاز ( به عنوان نیازهای اولیه زیستی  نابرابری و ناهمگنی از نظر توزیع شاخص

یافته انسان بشمار می که  تحقیق نشان می آید، همان طور  آبادی های  بیشتر  که  ناحیه فاقد  دهد  این  های کوهستانی گردشگرپذیر 
به    روستاتابعه شهرستان، نزدیکی    روستاهای، به نسبت دیگر  روستای پونل. یکی از دالیل باال بودن امتیاز  دهستنامکانات زیربنایی  

از  سبت برخورداری  ، نبا دور شدن از مرکز شهرها  روستاهایک از    هر  ؛است  تالش و استان اردبیلبه    رضوانشهر  ،انزلی راه ارتباطی  
تری قرار  های پایین، به طوری که روستاهای کوهستانی در رتبهستایی کاهش می یابدبی به توسعه رو امکانات برای دستیا خدمات و

و    ناحیه رضوانشهردر    توزیع امکانات و خدمات  گیری کلی، الگوی حاکم بر ساختار فضایینتیجهاند.  گرفته به تبع از مقیاس ملی 
ورود و ماندگاری گردشگران را به  ابرابری را شدت بخشیده و  استانی، تابع نظام مرکز ـ پیرامون است. و تداوم این روند، شکاف و ن

توجه به    از این رو،.  شودسازد که در نهایت اقتصاد حاصل از گردشگری در این نواحی ناپایدار میرو میاین نواحی با مشکل روبه
اشد، برای نیل به توسعه متوازن  اساس راهبردهای منطقی و علمی استوار ب  ها بر ریزی منطقی و سیستمی که در آن نگرشبرنامه
 شود: از این رو پیشنهاد می آیدناپذیر بشمار میای، ضرورتی اجتنابناحیه 

، در غیر این صورترعایت شود.    یی فضاای، عدالت فضایی و مهندسی جغرافیار تخصیص اعتبارات عمرانی و توسعهد -
ه حکم قانون علمی، پایداری الزم را نخواهد داشت و در اگرهم توسعه ای در برخی روستاهای مورد نظر اتفاق بیفتد، ب

 طول زمان محکوم به پس افتادگی است؛ و

دون  ب  ای ونون طبعیت و جغرافیا، توسعه نقطهدر قاهمه جانبه مستلزم رعایت قوانین طبیعی نیز هست؛    توسعه متوازن و  -
تالشی   از دست خواهد داد. همانگونه که ضرب المثل  در درازمدت پایداری خود راهای مجاور، غیر ممکن و ارتباط با پهنه

عدالتی اجتماعی و فضایی باشد، دوام ، یعنی اگر آبادسازی مبتنی بر بی "ظلمینه آباد گردد، عهدینه ویرونه بو"گوید:  می
 نخواهد داشت، به عبارتی دیگر، قوانین جغرافیایی اگرچه دیر گیر هستند، اما سخت گیرند. 
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