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چکیده
دستیابی به توسعه همه جانبه نیازمند توزیع عادالنه خدمات و امکانات در تمامی نواحی میباشد .در همین راستا در تحقیق حاضر به
بررسی عوامل مؤثر در توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان و نقش آن در مهاجرت های روستایی پرداخته شده است .نوع تحقیق
کاربردی ،روش تحقیق توصیفی -تحلیلی ،روش گردآوری اطالعات با استفاده مطالعات کتابخانه ای و جهت تجزیه و تحلیل و تجزیه
اطالعات بدست آمده از روش های تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق  7شهرستان استان
زنجان می باشد .یافتههای تحقیق نشان می دهد ،به طور کلی استان زنجان جزء استانهای مهاجرفرست کشور محسوب شده و در میان
 17استان مهاجر فرست کشور در رتبه  12قرار دارد .نتایج نشان میدهد ،عامل کالبدی ،اقتصادی و کشاورزی با مقدار ویژه  33.180و 58
درصد توجیح واریانس مهمترین عامل در توسعه یافتگی شهرستانهای استان زنجان میباشد .همچنین نتایج نشان میدهد ،شهرستانهای
زنجان و ابهر توسعه یافتهترین و شهرستانهای خرم دره و طارم و ماه نشان توسعه نیافتهترین شهرستانهای استان و در رتبههای  5و  6و
 7از نظر توسعه یافتگی قرار دارند .شهرستانهای زنجان و خدابنده توسعه یافتهترین و شهرستانهای ماه نشان و خرمدره کم توسعه ترین
شهرستان ها در بخش اقتصادی میباشد .شهرستانهای زنجان و ابهر توسعه یافتهترین و شهرستان های ایجرود و طارم توسعه نیافتهترین
شهرستانها در بخش کالبدی میباشد .یافتههای تحقیق نشان میدهد ،میان توسعه یافتگی شهرستانهای استان زنجان و میزان مهاجرت-
ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد ،به عبارتی دیگر شهرستانهایی که از نظر سطح توسعه در وضعیت پائین قرار داشتند ،دارای
مهاجرت بیشتری بودهاند.
واژههای کلیدی :توسعه ،مهاجرت ،نابرابری ناحیهای ،تحلیل عاملی.
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مقدمه:
وجود نابرابری میان نواحی از مسایل عمده در بیشتر کشورهای در حال توسعه میباشد
) Noorbakhsh, 2005,5ادامه این روند بسیاری از برنامهریزیهای انجام شده این کشورها را با شکست روبرو کرده است
) .(Hosseini and Nioushah,2012 ,Pacion,2003,291طی دهههای اخیر دستیابی به توسعه برابر میان مناطق یک رویکرد
مهم اقتصادی جهت توسعه و کاهش فقر بوده که میتواند با تقویت بخشهای ضعیف اقتصاد مانند کشاورزی توسعه برابر را به
همراه داشته باشد .توسعه متوازن و به ویژه در بخش هایی مانند کشاورزی میتواند در توسعه اقتصادی کشورهای در حال
توسعه و از نظر تأمین نیازهای غذایی مردم ،تأمین مواد اولیه و نیروی کار صنایع ) ، (chowdhury,2010,76اشتغال افراد و
ایجاد درآمد ) (Anthony, 2010,2اهمیت داشته باشد .این میان ،توسعه متوازن نیازمند تخصیص بهینه منابع ،امکانات و
خدمات در جهت دستیابی به اهداف برنامه های توسعه است ) . ( Abdollahzadeh,2010در حال حاضر ،وجود نابرابری مناطق
کشورهای در حال توسعه را با چالشی جدی رو به رو ساخته و فشار روز افزون جمعیت و محدودیت های ذخیره غذایی ،توجه
جهانی را به تحقیق درباره محیط ،غذا و تغذیه جلب کرده است) .(Brake,2005,30گزارش بانک جهانی هم بیانگر آن است که
اهمیت توسعه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه دستیابی به اهداف توسعه هزاره ،به ویژه در کشورهای کم در آمد رو
به گسترش است) .(World bank, 2003, 3از طرفی دیگر ،تداوم مهاجرتهای بی رویه را می توان شاخصی در فقدان نگرشی
ناحیه ای در فضایابی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در برنامهریزی توسعه کشور تلقی نمود .بررسی ها نشان میدهد از
عوامل اصلی بروز مهاجرت ها در کشورهای در حال توسعه ،نابرابری در تولیدات و فرصتهای کاری و منابع مالی اندک در بخش
کشاورزی ) ،(LIU, 2008, 4نابرابری میان بخش اقتصادی مناطق شهری (صنعت) و روستایی (کشاورزی) ( jaylson , 2006,
) ،35نابرابری فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی ) (peter , 2004,7و انجام سرمایه گذاری ها اندک در
بخش کشاورزی ) (aileen , 2006, 32می باشد.
بنابراین جهت کاهش مهاجرت ها دستیابی به توسعه متوازن امری ضروری می باشد .نگاهی به کارکرد بخشهای
اقتصادی کشور ایران ،حاکی از موقعیت مناسب بخش کشاورزی در اقتصاد ایران است .اهمیت این بخش در ایران در آن است
که به عنوان محوری اساسی جهت ایجاد اشتغال و تولید غذا و مهمترین منبع تامین معاش مردم روستایی میباشد (Stads et
) .al, 2008این بخش با اینکه متوسط سرمایهگذاری در آن در طی  50سال اخیر کمتر از  6درصد بوده اما همچنان از نظر
اشتغال و درآمد نقش مهمی را در روند توسعه نواحی روستایی ایران ایفا میکند .در این میان ،با توجه به این که ،عدالت
اجتماعی و محرومیت زدایی ،همواره یکی از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و رفع عدم تعادل های ناحیهای
در این نظام الزم و ضروری است .بنابراین شناخت عوامل مؤثر در عدم توسعه ناحیه ای امری ضروری میباشد .بر این اساس،
استان زنجان با توجه به موقعیت استراتژیکی و بدلیل قرار گرفتن در مسیر جادة ابریشم و همچنین استقرار بر روی محور
ترانزیتی شمالغرب به تهران ،به عنوان گلوگاه متصل کننده تهران به اروپا ،وجود پتانسلهای جغرافیای متنوع و در مقیاس
بینالمللی ،ملی و ناحیهای  ....نیازمند توجه برنامهریزان و سیاستگذاران کشوری و استانی به این منطقه را به عنوان یکی از
قطبهای مهم توسعه کشور را ضروری ساخته است .نابرابری در بین شهرستانهای استان زنجان یکی از مسائل اساسی و
مهمی می-باشد در شکلگیری مهاجرت های روستایی و تخلیه جمعیت روستاهای استان و در پی آن ایجاد ناپایداری در سطح
منطقه میشود .تحقیق حاضر با هدف تحلیل سطوح توسعهیافتگی در شهرستانهای استان زنجان و رابطه آن با مهاجرتهای
روستایی و در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر تدوین شده است:
 -1وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان چگونه می باشد؟
 -2چه رابطه ای میان سطح توسعه یافتگی و میزان مهاجرت شهرستان های استان زنجان وجود دارد؟
.(Dupont,2007,193,
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یکی از مهمترین موانع دست یابی به توسعه یکپارچه و پایدار در سطح ملی و منطقه ای وجود نابرابری ها میان مناطق
مختلف می باشد .پدیده تفاوت های منطقه ای در فرآیند توسعه ملی ،زمینه اصلی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه به
شمار می آید .این امر زمانی مصداق پیدا می کند که پدیده قطبی شدن توسعه در منطقه یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد
و به ایجاد شکاف درآمد سرانه میان آنها و سایر مناطق کشور منجر می گردد ،در پی آن تفاوت های اقتصادی و اجتماعی میان
مناطق در سطح ملی بارز می شود .این تفاوت ها غالباً با از دست دادن منابع نیروی انسانی و سرمایه ای در مناطق عقب مانده
و مهاجرت نیروی فعال اقتصادی به سوی مناطق توسعه یافته همراه است و در این مناطق ،چالش ها و مسایل جدی و اساسی
شهرنشینی شتابان مانند تراکم ،حمل و نقل ،مسکن و هزینههای خدمات عمومی بروز می نماید ).(Hataminzhad.2010
یکی از اثرات وجود نابرابری های ناحیه ای بروز مهاجرت های روستایی می باشد.
پدیده مهاجرت یکی از مسائل اصلی مورد توجه جامعه شناسان ،جمعیت شناسان و مؤسسات مسئول کشورها است ،زیرا
مهاجرت در ابعاد مختلف جامعه طی زمان تغیرات تکنولوژی و اجتماعی را به وجود می آورد (tsekouras , 2005 , 17 ) .پدیده
مهاجرت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد ،لیکن نوع و ماهیت این مهاجرت ها
متفاوت است ( .)Sayani, 2008مهاجرت در کشورهای صنعتی بتدریج از قرن هفدهم آغاز شده  ،در اواطل قرن بیستم به اوج
رسید و پس از آن از شدت افتاد ،اما در کشورهای در حال توسعه بر اثر برنامه های توسعه ای در مناطق روستایی و شهری،
مهاجرت روستا – شهری مراحل آغازین خود را می پیماید ( .)Vosugi, 2004پیدایش اصطالح مهاجرت در سال  1892توسط
فردی به نام گراهام به کار برده شد ،معادل های این عبارت که در منابع گوناگون ذکر می شود ،شامل :کوچ داخلی ،برون
کوچی روستایی ،ترک روستاها ،روستا گریزی ،خالی شدن روستاها ،برون کوچی روستا به شهر و در نهایت ترک سرزمین
( .)Pithey, 1990مهاجرت عبارت است از جابه جایی مردم از مکانی به مکان دیگر به منظور کار یا زندگی ،مردم معموالً به دلیل
دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده ای مانند فقر ،کمبود غذا ،جنگ و ...مهاجرت می کنند ،دلیل دوم میتواند
شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند آموزش بهتر ،مسکن بهتر و آزادی بیشتر در مقصد مهاجرت باشدcontributors , .
) ( 2008 , 121محققان عواملی مختلف را در بروز مهاجرت ها دخیل می دانند ،اما به طور کلی مهاجران با کمبودهای زیر
روبرو هستند:
 -1دسترسی به منابع آب سالم -2 -دسترسی به تسهیالت بهداشتی مناسب -3 ،عدم وجود مناطقی برای زندگی با کیفیت،
 -4نبود کیفیت الزم در محل زندگی (ساختمان) -5 ،امنیت )  .(milleium development , 2006, p14علتهای مهاجرت
را نمیتوان از آثار آن جدا کرد ،چون از یک طرف مهاجرت معلول توسعه نابرابر و از طرف دیگر خود عامل گسترش توسعه
نابرابر است ) . (iman, 1990علل مهاجرت ،وابسته به ویژگیهای مختلف شخصیتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
سیاسی افراد متفاوت است ،هدف عده ای از مهاجرت اشتغال است و قصد عده ای دیگر تحصیل ،ازدواج و  . . .که قطعا هر
کدام نتایج متفاوتی دارد ( .)Ghasemi Ardahi, 2003محققان عوامل متفاوتی را در بروز مهاجرتهای روستایی مؤثر می
دانند ،لیو فرایند مهاجرت های روستا – شهری را بخشی از توسعه اقتصادی می داند که طی آن منابع انسانی از بخش
کشاورزی که دارای تولیدات و فرصتهای کاری و منابع مالی اندک هستند ،به طرف بخش صنعت شهری که دارای
فرصتهای کاری باال و فرصت های سرمایه گذاری می باشند حرکت می کنند ) .(LIU , 2008, 4
جیسون و همکاران توسعه اقتصادی رخ داده در کشورهای در حال توسعه را که نتیجه آن باعث بروز نابرابریهایی میان
مناطق شهری و روستایی گردیده را علت اصلی مهاجرت می داند )  .( jaylson , 2006, 35پیتر و همکاران باالبودن فرصتهای
سرمایهگذاری در بخش صنعت و به دنبال آن باال بودن تقاضای نیروی کار در این بخش را مشوقی برای رخ دادن مهاجرت های
روستا – شهری می شناسد )  .( peter , 2004 , 7ریکاردو معتقد است که مهاجران برای بهبود اوضاع زندگی خود اقدام به
مهاجرت میکنند و غالبا هم از زندگی خود در مکانهای جدید راضی میباشند )  .( recardo , 2007, 12سیمون برای
شناسایی عوامل مؤثر در بروز مهاجرت ها مدلی را ارائه می کند ،طبق مدل سیمون سرمایه اجتماعی در وقوع مهاجرتها مهم-
ترین عامل می باشد )  .(simon , 2008, 13بنسون کم بودن فرصتهای زندگی و تحرک اجتماعی در روستا و به دنبال آن
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وجود فرصتهای باالی زندگی در مناطق شهری را علت اصلی رخ دادن مهاجرتهای روستا – شهری می داند.
) 2009 , 4و باالخره آلن سیاست های توسعه برون زای دولت ها و انجام سرمایه گذاری ها اندک در بخش کشاورزی را در
وقوع مهاجرت های روستایی مؤثر می داند(aileen , 2006, 32 ) .
بدون تردید یکی از عوامل مؤثر در کاهش استانداردهای زندگی نواحی شهری و روستایی و در نهایت مهاجرتهای
روستایی وجود مسکن مناسب و در حد استانداردهای الزم می باشد .مسکن یکی از ضروریترین نیازهای خانوارهای روستایی
به شمار می رود ،وجود مسکن مناسب امنیت و رفاه اجتماعی را برای خانوارهای روستایی به ارمغان می آورد ،امروزه در جهان،
در مقایسه با نواحی شهری ،نواحی روستایی با محرومیت بیشتری از نظر مسکن روبرو بوده و این موضوع پایداری اجتماعی این
نواحی را کاهش داده و از عوامل اصلی در بروز مهاجرت های این نواحی به شمار می رود .در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر،
تحقیقات مختلفی صورت گرفته است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :یافته های تحقیق زنگی آبادی و
همکاران در سال  ،1392صفری و بیات در سال  ،1392مؤمنی و قهاری در سال  ،1392حموزاد و همکاران در سال  1392و
تقوایی و بهاری در سال 1392نشان دهنده وجود نابرابری توسعه در سطوح مختلف نواحی جغرافیایی ایران می باشد .میرلطفی
و همکاران ( )1391در تحقیقی به بررسی ابعاد و شاخصهای مؤثر بر توسعه توسعه کشاورزی شهرستان هیرمند پرداخته اند.
نتایج تحقیق نشان می دهد ،عامل سرانه مالکیت و درآمد مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه می
باشد .برقی و همکاران( )1390و زنگی آبادی و سلطانی ( )1391و جمشیدی ( )1388به تعیین درجه توسعه یافتگی
شهرستانهای استان اصفهان و زنجان در زمینه شاخصهای عمده بخش کشاورزی پرداخته اند ،نتایج تحقیق ،حاکی از آن
است که؛ شکاف و نابرابری بین شهرستانها در زمینه فعالیتهای کشاورزی عمیق میباشد .تحقیقات کالنتری (1998و
 ،)2004نوربخش (2002و ،)2005آذر و غالمرضایی ( )2006و نشان دهنده وجود نابرابری در توزیع و بهره برداری از خدمات،
امکانات ،منابع و زیرساخت ها بوده و تحقیقات موالیی ()2008کالنتری ،فطرس و بهشتی فرد (  )1388نشان دهنده افزایش
شدت نابرابری میان مناطق می باشد.
( benson ,

روش تحقیق:
در تحقیق حاضر ،با توجه به پرسش های مطرح شده و در راستای پاسخگویی علمی به این سؤاالت ،به تبیین چگونه بودن
و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته شده است .بنابراین ،تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی -تحلیلی می-
باشد .روش مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر تحلیل مجموعه ای از شاخصها سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان
زنجان است ،بنابراین در گام اول شاخص های تحقیق با توجه به دارا بودن ارتباط با موضوع تحقیق ،مطابقت با اهداف و
سؤاالت تحقیق ،قابلیت کمی سازی و عملیاتی شدن ،استقالل شاخصها و عدم همپوشانی آنها و قابلیت دسترسی آسان به
جدیدترین اطالعات برای تمامی استان های مورد مطالعه انتخاب شدند .(Dale and Beyeler, 2001; Bell and Morse,
)1999بر همین اساس  57شاخص طرحی شدند( .جدول شماره .)1
جدول  -1شاخص های بکار رفته جهت بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان
شاخص ها
میزان تولید آبزیان (تن) -تعداد مزارع پرورش ماهی و میگو -طیور( قطعه ) -دام سبک (هزار راس) -گاو و گوساله(هزار رأس ) -دام سنگین گاو و گوساله ،گاومیش ،شتر،تکسمیان( هزار
راس) -تعداد واحدهای دامی صنعتی تا پایان سال  -90تعداد واحدهای دامی صنعتی به تفکیک دام (پرواری) -تعداد واحدهای دامی صنعتی به تفکیک دام (داشتی) -تعداد واحدهای طیور
صنعتی -تعداد کندو -میزان تولید عسل ( کیلوگرم) -میزان تولید گوشت قرمز(هزارتن) -میزان تولید گوشت مرغ(تن) -میزان تولید شیر(تن) -میزان تولید تخم مرغ(تن) -سطح زیر کشت
محصوالت باغی(هکتار) -سطح زیر کشت محصوالت زراعی(هکتار) -میزان تولیدات محصوالت باغی(تن) -میزان تولیدات محصواالت زراعی(تن) -تولید گندم -تولید یونجه -تولید جو -میزان
تولید محصوالت گلخانه ای(تن) ،نسبت اعضای کتابخانه به جمعیت شهرستان -نسبت کتابها به جمعیت شهرستان -نسبت کتابخانه به ازای هر  10000نفر -نسبت آموزشگاه به جمعیت
شهرستان -نسبت نمایشگاههای فرهنگی و هنری به ازای هر  10000نفر جمعیت -نسبت بازدیدکنندگان از نمایشگاههای فرهنگی به جمعیت شهرستان -نسبت سینما برای هر  10000نفر
جمعیت -نسبت تماشاگر سینما به کل جمعیت شهرستان -نسبت صندلی سینما برای هر  10000نفر جمعیت -درصد سواد ،شاغالن  10ساله و بیشتر -درصد مشارکت اقتصادی -درصد
جمعیت شاغل در صنعت -درصد متخصصان به کل جمعیت شاغل -درصد شاغالن مقامات عالی -تعداد شرکت تعاونی معدنی -تعداد شرکت تعاونی صنعتی -تعداد شرکت تعاونی مسکن-
تعداد شرکت تعاونی روستایی -تعداد واحدهای بانکی -تعداد تعاونی فرش صنعتی،تعداد مشترکان برق -تعدادروستاهای دارای برق -تعداد اقامتگاه -آزاد راه (کیلومتر) -راه (کیلومتر) -راه
روستایی (کیلومتر) -تعداد شرکت تعاونی حمل و نقل -تعداد تلفن همگانی -تعداد موسسات درمانی -مرکز بهداشتی درمانی -خانه بهداشت روستایی -تعداد پزشک
منبع :سرشماری عمومی کشاورزی  ،1393سالنامه آماری استان زنجان.1390 ،
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جهت تعیین روایی شاخصهای تحقیق شاخص توسط  15نفر از متخصصان مرتبط با برنامه ریزی منطقهای از نظر روایی
صوری و محتوایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .در ادامه برای تغییر شکل دادن داده ها به فرمت مورد نیاز برای تحلیل های
آماری معنی دار) (Shannon,2003,5داده ها استاندارد سازی شدند .برای تحلیل نابرابری سطح توسعه یافتگی شهرستان های
استان زنجان از مدل تحلیل عاملی و به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی استفاده شده است .تحلیل عاملی از تکنیک های
قدرتمندی است که در علوم مختلف کاربردهای زیادی دارد .تحلیل عاملی فرض می کند که واریانس هرکدام از متغیرهای
مشاهده شده از دو قسمت به دست می آید :یک قسمت عمومی که با دیگر متغیرهایی که موجب همبستگی میان آنها می
شوند ،مشترک است و قسمتی منحصر به فرد که از دیگر متغیرها متفاوت است .قسمت های مشترک عامل نامیده شده و نشان
دهندة مفاهیم نامرئی اند ) .(Wang,2001,24تحلیل عاملی برای متغیرهای پیوسته ،دارای پراکندگی نرمال و برای متغیرهای
دوگانه ایجاد شده است ) (Bartholomew and Knott,1999و فرض میکندکه متغیرهای ناپیدا استاندارد میباشد
) .(Wedel,2001در ادامه تحقیق جهت بررسی سطح توسعه یافتگی از تحلیل خوشه ای به روش  Kمیانگین استفاده شده ،در
پایان به تحلیل و بررسی رابطه میان سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان و مهاجرت های شهرستان های استان
زنجان در دوره آماری  1390 -1375پرداخته شده است.
تحلیل سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان:
به طور کلی استان زنجان جزء استان های مهاجرفرست کشور محسوب شده و در میان  17استان مهاجر فرست کشور در
رتبه  12قرار دارد .بیشترین سهم مهاجران وارد شده به استان متعلق به استان های تهران با  38درصد ،آذربایجان غربی با 9.5
درصد و آذربایجان شرقی با  9درصد می باشد .همچنین بیشترین سهم مهاجران خارج شده استان مربوط به استان های
تهران با  10.5درصد  ،استان قزوین  6.5درصد و استان قم با  5.2درصد می باشد.
جدول  -2مهاجران داخلی وارد شده و خارج شده استان به تفکیک شهرستان در سال 1390
محل جغرافیایی

تعداد مهاجران وارد
شده

تعداد مهاجران
خارج شده

استان زنجان

103078

118923

شهرستان ابهر

20206

13316

شهرستان خدابنده

12569

14029

شهرستان زنجان

52261

80541

شهرستان ایجرود

2625

1355

شهرستان خرمدره

8828

3289

شهرستان طارم

4080

2688

شهرستان ماه نشان

2509

3704

منبع  :گزارش نتایج تفصیلی عمومی نفوس مسکن .1390

در تحقیق حاضر ،به منظور تحلیل سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان زنجان از آزمون آماری تحلیل عاملی استفاده
گردیده است .به منظور تشخیص مناسب بودن داده های مربوط به مجموعه متغیرهای مورد تحلیل در خصوص تحلیل سطح
توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان ،از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره گرفته شد .معنی داری آزمون بارتلت در
سطح اطمینان  99درصد و مقدار مناسب  KMOحاکی از همبستگی و مناسبت متغیرهای مورد نظر برای انجام تحلیل عاملی
است( .جدول .)2
جدول  -2آزمون بارتلت در سطح معناداری
مجموعه مورد تحلیل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معنی داری

سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان

.675

1445.24

.000

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،
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همچنین متغیرهای مورد بررسی توسط آزمون تحلیل عاملی؛ عامل سازی گردیده است .بدین صورت که متغیرهای
بارگذاری شده در هر عامل که باالی  0.5هستند یک عامل را تشکیل میدهند و متغیرهایی که امکان تجمع با اینها را ندارند
عامل دیگری را تشکیل میدهند .نتیجه حاصل از تقلیل  57شاخص  5عامل بوده است که در جدول شماره  3آورده شده است.
جدول  -3عامل بندی متغیرهای مورد مطالعه
نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

کالبدی ،اقتصادی و کشاورزی

33.18

58.21

58.21

کشاورزی

9.212

16.162

74.373

اجتماعی ،اقتصادی و
کشاورزی

5.361

9.405

83.778

فرهنگی ،اقتصادی و زراعی

4.211

7.388

91.166

کشاورزی و فرهنگی

3.449

6.051

97.218

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

تجزیه و تحلیل عاملها:
در ذیل متغیرهای هر عامل با توجه به بارهای عاملی آورده شدهاند.
عامل کالبدی ،اقتصادی و کشاورزی :مقدار ویژه این عامل  33.180می باشد که به تنهایی قادر است  58.120درصد
واریانس را محاسبه و توضیح دهد .در این عامل  40متغیر بارگذاری شده است .از میان  40متغیر مورد بررسی در این عامل
متغیر تعداد واحدهای دامی صنعتی تا پایان سال 90با بار عاملی  ،0.963متغیر شاغالن  10ساله و بیشتر با بار عاملی 0.948
و متغیر تعداد مشترکان برق بار عاملی  0.988بیشترین تأثیر را در سطح توسعه شهرستان های استان زنجان داشته اند.
جدول  -4متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول
متغیر

بار عاملی

تعداد طیور( قطعه )

0/939

تعداد گاو و گوساله (هزار رأس )

0/872

تعداد دام سنگین گاو و گوساله ،گاومیش ،شتر،تکسمیان
(هزار راس)

0/759

تعداد واحدهای دامی صنعتی تا پایان سال 90

0/963

تعداد واحدهای دامی صنعتی به تفکیک دام (پرواری)

0/920

تعداد واحدهای دامی صنعتی به تفکیک دام (داشتی)

0/948

تعداد واحدهای طیور صنعتی

0/921

تعداد کندو

0/854

میزان تولید عسل (کیلوگرم)

0/802

میزان تولید گوشت قرمز(هزارتن)

0/914

میزان تولید گوشت مرغ(تن)

0/936

میزان تولید شیر(تن)

0/690

میزان تولیدات محصوالت باغی (تن)

0/851

میزان تولیدات محصواالت زراعی (تن)

0/730

نسبت اعضای کتابخانه به جمعیت شهرستان

0/676

نسبت سینما برای هر  10000نفر جمعیت

0/837

نسبت تماشاگر سینما به کل جمعیت شهرستان

0/872

تعداد صندلی سینما برای هر  10000نفر جمعیت

0/834

درصد سواد

0/598

شاغالن  10ساله و بیشتر

0/978

درصد متخصصان به کل جمعیت شاغل

0/656

درصد شاغالن مقامات عالی

0/579
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تعداد شرکت تعاونی معدنی

0/843

تعداد شرکت تعاونی صنعتی

0/754

تعداد شرکت تعاونی مسکن

0/932

تعداد شرکت تعلونی روستایی

0/883

تعداد واحدهای بانکی

0/962

تعداد تعاونی فرش صنعتی

0/752

تعداد مشترکان برق

0/988

تعداد روستاهای دارای برق

0/790

تعداد اقامتگاه

0/934

دسترسی به آزاد راه (کیلومتر)

0/930

دسترسی به انواع راه (کیلومتر)

0/897

دسترسی به راه روستایی(کیلومتر)

0/845

شرکت تعاونی حمل و نقل

0/921

تعداد تلفن همگانی

0/886

تعداد موسسات درمانی

0/959

تعداد مرکز بهداشتی درمانی

0/983

تعداد خانه بهداشت روستایی

0/712
0/951

تعداد پزشک
منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

عامل کشاورزی  :مقدار ویژه این عامل  9.912میباشد که به تنهایی قادر است  16.162درصد واریانس را محاسبه و توضیح
دهد .در این عامل  4متغیر بارگذاری شده است .از میان  7متغیر مورد بررسی در این عامل متغیر تولید یونجه با بار عاملی
 0.828بیشترین تأثیر را بر سطح توسعه شهرستانهای استان زنجان داشته اند.
جدول  -5متغیرهای بارگذاری شده در عامل دوم
متغیر

بار عاملی

تعداد دام سبک (هزار راس)

0/702

سطح زیر کشت محصوالت زراعی(هکتار)

0/624

تولید یونجه

0/828

میزان تولید محصوالت گلخانه ای(تن)

0/535

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

عامل اجتماعی ،اقتصادی و کشاورزی:
مقدار ویژه این عامل  5.361می باشد که به تنهایی قادر است  9.405درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد .در این عامل 6
متغیر بارگذاری شده است .از میان  5متغیر مورد بررسی در این عامل متغیر نرخ مشارکت اقتصادی با بار عاملی 0.861
بیشترین تأثیر را بر سطح توسعه شهرستان های استان زنجان داشته اند.
جدول  -6متغیرهای بارگذاری شده در عامل سوم
میزان تولید آبزیان (تن)

0/640

تعداد مزارع پرورش ماهی و میگو

0/861

تعداد آموزشگاه به جمعیت شهرستان

0/441

نسبت نمایشگاههای فرهنگی و هنری به ازای هر  10000نفر جمعیت

0/167

تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاههای فرهنگی به جمعیت شهرستان

0/444

نرخ مشارکت اقتصادی

0/872

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،
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عامل فرهنگی ،اقتصادی و زراعی:
مقدار ویژه این عامل  4.211می باشد که به تنهایی قادر است  7.388درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد .در این
عامل  7متغیر بارگذاری شده است .از میان  3متغیر مورد بررسی در این عامل متغیر درصد جمعیت شاغل در صنعت با بار
عاملی  0.669بیشترین تأثیر را بر سطح توسعه شهرستان های استان زنجان داشته اند.
جدول  -7متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم
متغیر

بار عاملی

تولید جو

0/615

نسبت کتابخانه به ازای هر  10000نفر

0/454

درصد جمعیت شاغل در صنعت

0/669

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

عامل کشاورزی و فرهنگی:
مقدار ویژه این عامل  3.449می باشد که به تنهایی قادر است  6.051درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد .در این
عامل  7متغیر بارگذاری شده است .از میان  7متغیر مورد بررسی در این عامل متغیر نسبت مددکاران ترویجی به کل زارعان با
بار عاملی  0.478بیشترین تأثیر را در سطح توسعه کشاورزی استانها داشته است.
جدول  -8متغیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم
متغیر

بار عاملی

میزان تولید تخم مرغ(تن)

0/286

سطح زیر کشت محصوالت باغی(هکتار)

0/479

تولید گندم

0/857

تعداد کتابها به جمعیت شهرستان

0/344

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

در پایان مراحل تحلیل عاملی به ارائه رتبه توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان و در  5عامل بدست آمده در جدول
شماره  9ارائه شده است.
جدول -9رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان در  5مولفه تحلیل عاملی
عامل
رتبه

کالبدی ،اقتصادی و
کشاورزی

کشاورزی

اجتماعی ،اقتصادی
و کشاورزی

فرهنگی،
اقتصادی و زراعی

کشاورزی و
فرهنگی

ابهر

2

6

5

4

1

ایجرود

7

3

4

1

4

خدابنده

3

1

7

7

5

خرمدره

6

7

6

5

7

زنجان

1

4

2

3

6

طارم

4

5

1

6

2

ماهنشان

5

2

3

2

3

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد ،رابطه معناداری میان رتبه مهاجرفرستی شهرستان های
استان زنجان و رتبه توسعه کلی این شهرستان ها وجود دارد .با توجه به ضریب همبستگی  0/714و سطح معناداری 0/004
فرضیه اول تحقیق اثبات می شود ،بنابراین می توان گفت در استان زنجان با افزایش رتبه مهاجرفرستی شهرستانهای استان
زنجان سطح توسعه یافتگی شهرستان ها کاهش و با کاهش رتبه مهاجرفرستی سطح توسعه این شهرستان ها افزایش می یابد.

19

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /8شماره  /32زمستان 1397

جدول  -10ضریب همبستگی مهاجرت و رتبه توسعه شهرستان های استان زنجان
نام
شهرستان

رتبه
مهاجرت

رتبه کلی
توسعه

ابهر

6

2

ایجرود

1

7

خدابنده

5

3

خرمدره

2

6

زنجان

7

1

طارم

4

5

ماهنشان

3

4

ضریب
همبستگی

-0/624

سطح
معناداری

0/004

منبع  :یافته های تحقیق.1395 ،

مهمترین ویژگی سازمان فضایی امکانات زیربنایی و فعالیت های صنعتی و خدماتی استان رشد خطی این مراکز در محور
راه ترانزیت و مسیر آزادراه قزوین ،زنجان است و تمرکز بیشتر آنها در پیرامون سه سکونتگاه شهری مهم استان یعنی شهرهای
زنجان ،ابهر و خرمدره است .این موضوع بیانگر توسعه ناموزون و عدم تعادل فضایی امکانات ،فعالیت ها و عرضه خدمات
پشتیبان تولید در محدوده استان است .ویژگی مهم شبکه زیربنایی و زیرساختی استان آن است که به صورت نواری از
جنوبشرق استان به سمت شمالغرب کشیده شده است و استان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کرده است و این توسعه
خطی که بیشتر برای اتصال مرکز کشور به شمالغرب کشیده شده است و نشان دهنده الگوی توسعه متمرکز و تأثیر سیاست
های کالن ملی می باشد دارای حداقل شاخه های فرعی به بخش های داخلی استان است.

شکل -1نقشه توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان

نتیجه گیری:
تحقیق حاضر جهت رتبهبندی سطح توسع یافتگی شهرستان های استان زنجان از  56شاخص موجود در سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  1390و سرشماری کشاورزی سال  1393استان زنجان استفاده شده است .بر همین ارتباط ابتدا
ماتریس متشکل از شهرستان ها و  56شاخص مرتبط در ابعاد بخش های کشاورزی ،اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی و فرهنگی
شکل گرفت .نتایج بدست آمده از عامل بندی متغیرهای مورد مطالعه نشان میدهد ،با توجه مقدار ویژه  33.18عامل کالبدی،
اقتصادی و کشاورزی که  58.21درصد واریانس را توجیه می کند ،بنابراین این عامل مهمترین عامل مؤثر در توسعه یافتگی
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 انزوای جغرافیایی شهرستان های محروم به دلیل شرایط کوهستانی منطقه و پستی و.شهرستانهای استان زنجان می باشد
 همچنین سنتی بودن بخش مدیریت.بلندیها و همچنین دسترسی محدود این شهرستان با مرکز استان شهر زنجان می باشد
 پایین بودن سطح سواد شاغلین در بخش کشورزی و معدن که موجب پایین بودن راندمان تولید و محدودیت،اکثر معادن
 با توجه به نتایج.فعالیت های معدنی درسطح شهرستان های محروم باعث کمتر توسعه یافتگی این شهرستان ها شده است
:بدست آمده در ارتباط با " سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان " پیشنهادهای زیر ارائه می شود
 این در حالی، از بعد کشاورزی شهرستان های خرم دره و طارم ضعیف ترین سطح توسعه یافتگی را دارا می باشند استقرار صنایع،است که شهرستان طارم از نظر تولید برخی محصوالت یکی از قطب های کشاورزی منطقه می باشد
تبدیلی و تکمیل و افزایش فناوری های نوین از قبیل مکانیزاسیون می تواند روند توسعه کشاورزی این شهرستان را
.سرعت بخشد
 یافته، از بعد اجتماعی و فرهنگی شهرستان های ایجرود و طارم ضعیف ترین سطح توسعه یافتگی را دارا می باشند از بعد فرهنگی فاصله بسیار زیادی میان شهرستان زنجان و ابهر با سایر شهرستان های،های تحقیق نشان می دهد
. این امر ضرورت توسعه امکانات فرهنگی را در سایر شهرستان ها نشان می دهد،استان مشاهده می شود
 از آنجایی که، از بعد اقتصادی شهرستان های ماه نشان و خرمدره ضعیف ترین سطح توسعه یافتگی را دارا می باشندضعیف بودن اقتصاد نواحی یکی از عوامل اصلی در بروز مهاجرت ها به شمار می رود و ذکر این نکته که دو شهرستان
 ضرورت سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت دستیابی به،ماه نشان و خرمدره دارای پتانسیل های مناسب می باشند
.توسعه اقتصادی در این دو شهرستان ضروری می باشد
 پیشنهاد می شود جهت، یافته های تحقیق نشان دهنده سطح توسعه نابرابر میان شهرستان های استان می باشد.تعدیل این نابرابری ها برنامه ریزی فضایی در اولویت برنامه ریزان و سیاست گذاران استان قرار بگیرد
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