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 23/33/3333تاریخ تصویب:          47-53صص      33/33/2333تاریخ دریافت: 

 چکيده
ها و ارائة خدمات، پیامدهای ناخواستة بیشماری را بر شهرها و روستتاها ویژه درزمینة زیرساختهای توسعة مناطق روستایی بهنابرابری هدف:

بخش مركزی شهرستان كوهدشتت روستاهای  خدماتی -ة زیرساختیسطح توسعت سعی شده اسحاضر رو، در پژوهش كند؛ ازاینتحمیل می

 مورد سنجش قرار گیرد. )استان لرستان(

روستای دارای ستکنة محتدودة جغرافیتایی یادشتده  333تحلیلی است. حجم نمونه شامل  -پژوهش حاضر از نوع كاربردی و توصیفی روش:

هتا طریق مراجعه به ادارات بختش و تکمیتل پرسشتنامه توستر افتراد كلیتدی محلتی دادهتعیین گردید. ازشاخص  33است. برپایة پیشینه 

 ،نهایتتها اعمتال شتد. درآن و در دمدست آها بهوزن شاخصتحلیل عاملی با استفاده از  ها،سازی شاخصمقیاسآوری شدند. پس از بیجمع

 .محاسبه گردیدبرای روستاها  خدماتی -توسعة زیرساختیشاخص تركیبی 

-روستاهای عمدة موردبررسی توسعة چندانی ندارند و روستاهای دهستان كوهدشت شمالی نسبت بته دهستتاندهد نتایج نشان میها: يافته

و  مركتز شهرستتان فاصتلة روستتاها از و جمعیت میزان ترتیب بینتری دارند. همچنین، بهوضعیت نامطلوبل گُلكوهدشت جنوبی و گُ های

جنگلی و ویژگتی عشتایری ازن تر ستطح توستعه  -كوهستانی طبیعی ی مثبت و منفی وجود دارد. روستاهای با شرایرسطح توسعه همبستگ

 داری با سایر روستاهای موردبررسی دارند.تفاوت معنا
  ت.اند و بین اطالعات نهادهای مختلف ناهماهنگی وجود داشته اسها در سطح روستا محدود بودهدادهها/ راهبردها: محدوديت

جنگلتی و عشتایری، در  -های پژوهش پیشنهاد شد كه دهستان كوهدشتت شتمالی، روستتاهای كوهستتانیبرپایة یافتهراهکارهاي عملي: 

 های توسعة محلی در الویت قرار گیرند.ریزیبرنامه

توستعة روستتایی شهرستتان شتامل ریزی توسعة محلی و مورداستتفادة كتارگزاران گشتتتای برنامهدستاوردهای تحقیق راهاصالت و ارزش: 

 .بخشداری، جهاد كشاورزی و مراكز خدمات روستایی خواهد بود

 .های اصلی، شهرستان كوهدشتتوسعة روستایی، تحلیل مؤلفه خدماتی، -زیرساختی توسعة ها:كليدواژه
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 ه. مقدم1
 . طرح مسئله1. 1

های مهتتتم نشتتتانهوجتتتود نتتتابرابری و ابعتتتاد مختلتتتف آن، از 

شتوند یافته شناخته متیكشورهایی توسعه ،زیرا نیافتگی است؛هتوسع

 های اقتصادی و اجتمتاعی بتاب برختوردارکه از شاخصبراینكه عالوه

عادبنته  ند، توزیع درآمدها و امکانات نیتز در آن جوامتع نستبتاًهست

ها پایین استت و نیافته مقادیر این شاخصاست. در كشورهای توسعه

(.  45 ، ص.3335نتژاد، بسیار ناعادبنه است )مصتلی هاتوزیع آننیز 

صتادی، فرهنگتی، بخشتی و نابرابری از ابعاد گونتاگون اجتمتاعی، اقت

اهمیتت در ایتن زمینته آن  ، اما نکتتة دارایبررسی استفضایی قابل

شده طی فرایندی سیستتمی موجتب های یاداست كه انواع نابرابری

در طتول گردنتد. ایر ابعتاد میایجاد بازخورد و تشدید نابرابری در ست

در مطالعتات جغرافیتایی  هتای فضتاییتوجه به نابرابری ،3373 دهة

از صاحبن ران بر این (. برخی 277 ، ص.3332نمایان شد )شکویی، 

طتور مشتخص ای و تحوبت آن بتهرابری ناحیهكه نابعقیده هستند 

های توسعة ملی، میزان رشد شهرنشتینی، درجتة ثیر سیاستتأتحت

) بتاریوس و  كشتاورزی در اقتصتاد ملتی استت و سهم شدنصنعتی

 طور سیستتمی، نابرابری را به(. گروهی دیگر5 ، ص.2334، 3استرابل

ای از عوامتل طبیعتی، ند كته مجموعتههست و معتقد بررسی نمودند

المللی موجتب نتابرابری بین اریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وت

بتر افتزایش ای را عالوهف توسعة ناحیهای شده است. میسرا هداحیهن

آن بتین نتواحی مختلتف و  ام كلی، توزیتع عادبنتةحسب ارقرفاه بر

 (.73 ، ص.3337زاده دلیر، داند )حسینهای مردم میگروه

عه بین نواحی گوناگون سرزمین كه توزیع متوازن توسگونههمان

هتای اهمیت است، در مقیتاس محلتی و در ستطح ستکونتگاه دارای

متعتادل  باشد و در ارتباط تنگاتنگ با توسعةن ر میروستایی نیز مد

اهای یک منطقه نیز توستعه ای و ملی قرار دارد. در سطح روستناحیه

         متامی منتاطق روستتایی را در برگیترد.ای باشتد كته تگونتهباید بته

 وسعه به تمامی مناطق روستایی جریتانكه دستاوردهای تصورتیدر

قبتولی از توستعه دستت توان ادعا نمود كه بته ستطح قابتلیم ،یابد

ایم سترزمین بته عتدالت فضتایی نزدیتک شتده عرصةایم و در یافته

 (.33 ، ص.3333)رهنما و ذبیحی، 

 ن ر سطح توسعهبراینکه ازأسفانه نواحی روستایی كشور عالوهمت

های شهری اختالف زیادی دارند، فاصله و شکاف نسبت به سکونتگاه

افزایش جمعیتت دهندة ز درخور تأمل است و نشانها نین خود آنبی

)طالشی و و كاهش آن در روستاهای كوچک است روستاهای بزرگ 

های روستتایی (.  بسیاری از سکونتگاه333 ، ص.3333امیرفخریان، 

تر جغرافیایی و مهم های بهینةدلیل شرایر خاص محیطی، ویژگیبه

و توزیتتتع نامناستتتب ختتتدمات و  ریزی متمركتتتزاز همتتته برنامتتته

تبتدیل اند و گتاهی ها، امکانات بیشتری را جذب كردهگذاریسرمایه

ی در ایتن فراینتد جمعیتت ختود را اند و برخبه شهر و شهرك شده

اند و یا در شرف تخلیة جمعیت و خالی از سکنه شده انددست دادهاز

چرخه دادن جمعیت در یک دلیل ازدستهستند. روستاهای اخیر به

جمعیتی مناستب از  خاطر نداشتن آستانةاند و بهقرار گرفته 2معیوب

امکانتات و ختدمات محتروم  هتا،گذاریتخصیص بسیاری از سترمایه

ستطح محلتی مستتلزم  ریزی روستتایی دربرنامته ،رومانند؛ ازاینمی

از ایتن  هتای روستتایی استت؛ زیترا،سکونتگاه شناخت سطح توسعة

شتود و زمینتة وجود در منطقته شتناخته متیهای مرهگذر نابرابری

هماهنگ، یکپارچته و  تخصیص بهینة منابع و امکانات را برای توسعة

 آورد.متوازن فراهم می

 عنوان محتدودةهای بخش مركزی شهرستان كوهدشت بهروستا

بررسی حاضر كه در سه دهستتان كوهدشتت شتمالی، جنوبتتتی و 

روستتا هستتند كته از ایتن  354 ، درمجموعاندگُل استقرار یافتهگُل

(. 3334باشند )مركتز آمتار ایتران، میروستا دارای سکنه 334تعداد 

-شده نشتانهای یادمورد روستاها و دهستانهای مقدماتی دربررسی

رستد ن ر میخدماتی است كه به -دهندة توسعة ناموزون زیرساختی

-استیبر شرایر طبیعی تا حد زیادی ناشی از عوامل انسانی، كعالوه

بع و امکانتات استت. ایتن تخصیص منا ریزی و شیوةهای ن ام برنامه

 ،رووضعیت نگارندگان را بر آن داشت تا مسئله را بررسی كنند؛ ازاین

گویی به این سؤابت محوری هستیم: صدد پاسخدر تحقیق حاضر در

های موردبررستی در خدماتی روستاها و دهستان -زیرساختی توسعة

روستتاها و  ارد؟ آیا ارتبتاطی بتین ستطح توستعةچه سطحی قرار د

هتایی چتون موقعیتت طبیعتی، بررسی با ویژگتیهای مورددهستان

 ها وجود دارد؟بودن آنفاصله از مركز شهرستان و عشایری جمعیت،

  . پيشينة نظري تحقيق2. 1
و  تمركزگترا هستتند ها و راهبردهای سنتی توسعه عمدتاًن ریه

نتابرابری  ،نتیجتهافزایش تمركز فضتایی و در هایکی از پیامدهای آن

نگتر   نحوة 3روتوسعه است. فرانسوا پحالای در كشورهای درناحیه

اول بتا  دانتد كته در مرحلتةهای رشد متیبه توسعه را ناشی از قطب

شتود نابرابری ایجاد می ،گذاری كالن صنعتی در نواحی بزرگسرمایه

ستعه بتا ستایر نتواحی، برابتری با انتشار تدریجی تو ،دوم و در مرحلة

معتقتد بتود كته  5(. هیرشمن3 ، ص.3334شود )رضوانی، ایجاد می
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آیتد و وجتود متیاقتصادی ازطریتق زنجیترة نبتود تتوازن بته توسعة

های موجود، افزایش بازده فعالیت های جدید در نتیجةگذاریسرمایه

كز مکانی نامتوازن خواهد شد. این تمر ، رشدنتیجهند؛ درشوانجام می

ن، آثتار پتی آ؛ امتا درماندگی مناطق دیگر همراه خواهتد بتودبا عقب

د كترد. نتوازن را تضمین خواه نفوذكنندة متعددی تصحیح این نبود

اقتصادی به ستطح معینتی  ال بر این باور است كه وقتی توسعةمیرد

)مهندسان مشاور  های بین مناطق كاسته خواهد شدبرسد، از تفاوت

DHV  ،اما در عمل تجارب بعدی نشتان داد  (؛55 ، ص.3373 هلند

و تتاریخ است كه راهبرد قطب رشد جز در موارد معدود ناموفق بوده 

هتتایی از شکستتت یتتا تتترك ای سرشتتار از مثتتالریزی منطقتتهبرنامته

(. بتاوجود تأكیتد 3335 ، ص.3333،  4هنگام آن بوده است )پتارزود

ای نواحی در بلندمدت، ایتن هبر كاهش نابرابریمدافعان این راهبرد 

 ،با تنوع جغرافیتاییهمراهگ یک واقعیت است كه در اقتصادهای بزر

      پتذیری عوامتل تولیتد، انعطاف ر منابع پایه و امکانات و نیز نبتودن از

توانتد موجتب و تشتدید آن می یابدای افزایش میهای ناحیهنابرابری

م ملی و رشتد ناپایتدار های اجتماعی و سیاسی، كاهش انسجاناآرامی

 (.3345 ، ص.2333،  5و میترا ،گورانگا ،سمرجیتگردد )

را موجتتب بتتروز  3پیرامتتون -نتتابرابر مركتتز رابطتتة 7فریتتدمن

های با تمركز شركت ،اعتقاد ویداند. بهشده میساختاری قطبی

بته بتهتا را نستقدرت رقابت زیاد در مركز، مزایای اقتصادی آن

های بتر زمینتهدهد و این غلبه عالوهش میرقبای پیرامونی افزای

            یابتتدمی بتته ابعتتاد سیاستتی و فرهنگتتی نیتتز ستترایت ،اقتصتتادی

(؛ امتتتا افتتتزایش 334، ص. 2333، 3دابروستتتکا و لوكومستتتکا)

رشد صنایع در مركز های سیاسی برای تغییر جریان سنتی فشار

 بتابرابر رانه در حاشیه تا ستطحیبردن درآمد سبه باب هاو كمک

هورستت، ها خواهد شتد )هیلآن مناطق، منجر به كاهش فاصلة بقیة

ایتن نقتد بتر ن تر وی وارد استت كته تمركتز (؛ اما 25، ص. 3373

ع شتود و توزیتاجتماعی قدرت الزاماً به تمركز فضتایی منتهتی نمتی

اقتصتادی یکپارچته و هماهنتگ  قدرت ضرورتاً با پیدایش و توستعة

 (.352، ص. 3377ی، فضایی همراه نیست )سعید

 سعه از بعد كاهش نابرابری و توسعةسنتی تو ناكامی راهبردهای

 توستعه الویتبه بعد  3373 ای موجب شد كه از دهةمتوازن منطقه

 ،نتواحی اقتصتادی هتاینابرابری اساسی، كاهش نیازهای برآوردنبه 

 كتمشتار و جلتب دولتتی خدمات بیشتر اقشار محروم به دسترسی

 و تغییر یابد و سیاسی ، اجتماعیاقتصادی در فرایندهای مردم بیشتر

را اتختاذ  33با برابتری رشد همراه هایسیاست یش از پیشها بدولت

،  راستتتادرایتتن .(5 ، ص.3333، 33) شتتابیرچیما و رانتتدینلی نماینتتد

 راهبردهای متعددی چون توسعة یکپارچه، توسعة مشاركتی، توسعة

مدلی  ... مطرح شد؛ ازجمله میسرا سعی كرد با ارائة یین به باب واز پا

كشتورهای جهتان  روستایی با توسعةمراتبی، الگویی متناسب سلسله

 ایمراتتب پتنج مرحلته، او یتک سلستلهدر این مدلسوم ارائه دهد. 

شامل روستای مركزی در سطح محلتی، مراكتز ختدمات در ستطح 

مناطق میانی، مراكز رشد در سطح مناطق خرد، نقاط رشد در سطح 

های رشد در سطح ملی را پیشتنهاد داد. برختی از ای و قطبمنطقه

توستعه ویژه در حوزة توسعة روستایی كشورهای درحالاین الگوها به

(؛ امتا 33 ، ص.3373، 32)میسترا جمله ایران به اجرا گذاشتته شتداز

در كشتورهای ریزی و اجترا نامتهمتمركز و ناهماهنگ ن ام بر الگوی

-ای همچنتان بتههای فضایی و ناحیتهشده موجب شد تا نابرابرییاد

 د.نعنوان یک معضل توسعه مطرح باش

شده نیز تاحدزیادی صتحت مطالتب های انجامبررسیمروری بر 

ای از بعد های ناحیهنابرابریگر و نشان كندذكرشده در باب را تأیید می

روستتاهای  ( توستعة3375ی )توسعة روستایی است. ابراهیمی نورعل

و  3354، 3344شهرستانهای استان لرستان را در سه مقطع زمتانی 

. نتتایج بررستی وی نشتان داد كته گیری نمتوده استتاندازه 3373

آبتاد بسیاری از خدمات و امکانات، روستاهای شهرستان خرم ازلحاظ

ترین روستتاهای برخوردارترین و روستاهای شهرستان نورآباد محروم

( ستتطح 3332نژاد )باشتتند.كالنتری، ایروانتتی و وفتتاییاستتتان می

را در سته مقطتع  حیدریتهیافتگی روستتایی شهرستتان تربتتوسعه

 %7/25بررسی نمودند و دریافتند كته  3373و  3374، 3354زمانی 

توستعه و درحال %32/33یافته، ن نسبتاً توسعهروستاهای شهرستا از

، نابرابری مناطق روستایی درطول ند. همچنینهست محروم 35/34%

( در تحلیتل ستطح 3334شده كاهش یافته است. رضوانی )دورة یاد

د كته بتین یرسهای استان زنجان به این نتیجه برخورداری دهستان

امکانتات  ،های استان تفاوت زیتادی وجتود دارد. همچنتیندهستان

هتا و محورهتای توستعه، محیطی، مجاورت با مراكتز شتهری، كانون

های زیربنایی عمده، نقتش متؤثری در های صنعتی و شبکهمحدوده

ی ستتطح برختتورداری نتتواحی روستتتایی استتتان دارنتتد. نتتتایج بررستت

( درمتورد ستتطح 3337ابتری )محمتدی و حستتینینتژاد، بیکامینی

ات پارس جنوبی در استان بوشتهر تأسیس های حوزةتوسعة دهستان

 از %5/34داد كته  ، نشتانشتاخص اقتصتادی و اجتمتاعی 54 برپایة

در گتتروه  %4/33های برختتوردار، ه دهستتتانها در گتترودهستتتان
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های محتروم در گروه دهستتان %3/55برخوردار و های نیمهاندهست

 اند.بندی شدهطبقه
 

 شناسي تحقيق. روش2
 . قلمرو جغرافيايي تحقيق1. 2

بختتش مركتتزی شهرستتتان كوهدشتتت دارای ستته دهستتتان 

و مركز آن شهر  شمالی و گُل گُل است وبی، كوهدشتكوهدشت جن

روستا هستند كه  354ع مجمودرها باشد. این دهستانكوهدشت می

. باشنددارای سکنه و بقیه خالی از سکنه می روستا 334از این تعداد 

 -شده در ابعاد گوناگون طبیعتیهای یادوضعیت روستاهای دهستان

ا دشتت شتمالی بتكوهعمتدة های آبادیانسانی بسیار متفاوت است. 

كیلتومتر( و  43بتیش از  مركز شهرستان فاصله زیادی دارند )گتاهی

كته جمعیتت ایگونتهجمعیت هستند؛ بتهالعبور، پراكنده و كمصعب

 نفتر، كوهدشتت  7335روستتا  75ی بتا شتمال روستایی كوهدشت

نفتر  32343روستتا  34با  لگُنفر و گُل 35323روستا  45ی با جنوب

 .(3334یران، )مركز آمار ا است

 

 
كوهدشت مركزي شهرستان بخشهاي موقعيت دهستان -1شکل 

 3333های پژوهش، : یافتهمأخذ
 

 . روش تحقيق2. 2
سی آن توصتیفی پژوهش حاضر از نوع كاربردی و رو  برر 

روستتاهای دارای ستکنه  تحلیلی است. جامعتة آمتاری همتة -

های مركزی شهرستان كوهدشت است كه براساس یافتته بخش

نفتر  33533بتا باشد و جمعیت آن برابرروستا می 333میدانی 

استت و  گیری انجتام نشتدهكه نمونه است. بزم است ذكر شود

شتماری در تحقیتق همة روستاهای جامعة آماری به شیوة تمام

ختدماتی  -اند. برای تعیین سطح توستعة زیرستاختیقرار گرفته

ص شتتاخ 33یتتق تحق ، برپایتتة پیشتتینةبررستتیروستتتاهای مورد

نیاز های موردآوردن دادهستد(. برای به3تعیین گردید )جدول 

ده است. اطالعات اولیته از اطالعات اولیه و ثانویه بهره گرفته ش

 دستتبا مراجعة مستقیم به روستاها و تهیة پرسشنامة روستا به

ن روستتا و اند. این پرسشنامه توستر مستؤوبن و معتمتداآمده

ها تکمیتل گردیتده استت. ستایی و دهیاریاعضای شوراهای رو

بهداشت  عات ثانویه نیز ازطریق مراجعه به بخشداری، شبکةاطال

      كتته ییآنجتتاانتتد. ازآوری شتتدهجمتتع و ستتایر مراجتتع متترتبر

 گیری و مقیاس متفاوتن ر واحد اندازهشده ازهای تهیهشاخص

فتع ها را با استتفاده از رو  تقستیم بتر میتانگین رند، آنهست
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با توجه  (.333، ص. 3333ایم )كالنتری، اختالف مقیاس نموده

هتا دارای وزن و اهمیتت متفتاوتی یتک از شتاخصبه اینکته هر

ن ر قترار ایستی در استخراج شتاخص تركیبتی متدكه ب هستند

ها از رو  تحلیل عاملی )تحلیل گیرد، برای اعمال وزن شاخص

 های اصلی( استفاده شده است.لفهمؤ

 

 

 

 هابررسي و وزن آني موردخدماتي روستاها -زيرساختي هاي ارزيابي توسعةشاخص -1 جدول

 3333های پژوهش، : یافتهمأخذ

مسکن  سرانة -3(؛ 555/3لح مدرن و مقاوم )درصد منازل با مصا -2 ؛(332/3نسبت واحدهای مسکونی به تعداد خانوار ) -3

های روستا به راه های آسفالتةدرصد راه -4 ؛(537/3ای حمام  بهداشتی)درصد منازل دار -5 ؛(333/3) -متر مربع -روستایی 

درصد  -3 ؛(723/3درصد واحدهای مسکونی دارای تلفن ) -7 ؛(55/3درصد واحدهای مسکونی دارای برق ) -5 ؛(753/3روستا )

درصد منازل  -33 ؛(335/3ن برق صنعتی به كل مشتركین )درصد مشتركی -3 ؛(773/3كشی)واحدهای مسکونی دارای آب لوله

برخورداری از خدمات عمومی )نانوایی،  -32 ؛(34/3عمومی به خانوار ) قلیةنسبت وسایل ن -33 ؛(345/3دارای گاز طبیعی )

، برخورداری از تأسیسات عمومی )سالن ورزشی -33 ؛(332/3)نفر  333ازای هر به خانه، مسافرخانه، غذاخوری(فروشگاه، قهوه

 فضای آموزشی سرانة -35 ؛(533/3)نفر  333به ازای هر  مسافربری، انبار غله، غسالخانه( سوخت، پاركینگ، مؤسسةجایگاه توزیع 

 333بهداشت، داروخانه( به ازای هر  روستایی )درمانگاه روستایی، خانة درمانی -خدمات بهداشتیاز  برخورداری -34 ؛(343/3)

 333( به ازای هر ICTسیاسی )دهیاری، پاسگاه، شورا، پست، بیمه، بانک، دفتر  -ریبرخورداری از خدمات ادا -35 ؛(555/3نفر )

شركت تعاونی، پایگاه مقاومت بسیج، ، عمومی مسجد، كتابخانةاقتصادی ) -برخورداری از خدمات اجتماعی -37 ؛(253/3نفر )

زا شامل برخورداری از واحدهای اشتغال -33 ؛(32/3نفر جمعیت ) 333( به ازای هر ای كشاورزی روستاییشركت خدمات مشاوره

های كشاورزی بافی، سالن مرغداری، واحد صنعتی پرور  گوسفند، گاوداری صنعتی، فروشگاه نهادهبافی،كارگاه فر كارگاه گلیم

 .(334/3نفر جمعیت ) 333به ازای هر 

 

نمودن بردار اولین عامل گیری و لحاظ، با بهرهاساسبراین

و در آن اعمال شده گردید ها محاسبه یک از شاخصهروزن  33اصلی

 است: ( انجام گرفته3است. این فرایند در قالب فرمول )

(1) Wi
xi

Xij
Ci

n

i  1
 

Ciشاخص تركیبی : 
Xij روستای( مقدار متغیر مربوط به منطقه :j) 

xi شاخص : میانگینi 
Wi وزن شاخص :i بردار  -های اصلیلفهحاصل ازطریق تحلیل مؤ

  (.353، ص. 3333اولین عامل )كالنتری، 

آمده بیشتر باشد، دست، هرچه مقدار شاخص بهدر این رو 

باشد و برعکس. درراستای         یافتگی بابتر میوسعهت نشانگر

های میانگین، انحراف معیار، ژوهش از آمارههای پتحلیل دادهوتجزیه

و در سطح تحلیل از ضریب همبستگی،  35واریانس، ضریب تغییرات

مستقل در چارچوب  t و آزمون 35، آزمون توكی34تحلیل واریانس

 استفتتاده شده است.  SPSSو Excel  افزارهای های نرمقابلیت

 

 هاي تحقيق. يافته3

برای خدماتی  -زیرساختی شاخص تركیبی توسعة محاسبة

دهد كه روستاهای كوردشت بررسی نشان میروستاهای مورد

ترتیب بهباریکی خمینی و آبباباقلی، شهرك امامعلیا، نامجو، 

اند. این روستاها عمدتاً دست آوردهاول تا پنجم را به هایرتبه

نیز روستاهای ن ر فاصله با مركز شهرستان از پرجمعیت هستند.

 4ای كمتر از باریکی فاصلهخمینی و آبشهرك امام باباقلی،

رسد دو عامل ن ر میبه كیلومتر با شهرستان كوهدشت دارند.

یادشده، در باببودن سطح توسعة این روستاها مؤثر بوده است. 

سفلی و  ، روستاهای بادرة علیا، غالمعلی، بانه، بادرةمقابلدر

خدماتی را  -تیخباباعلی كمترین مقدار شاخص تركیبی زیرسا

لیل دوری از مركز شهرستان داند. این روستاها بهداشته

، ساختار عشایری و جمعیت اندك سطح توسعة كوهدشت

( نیز نشانگر آن 47/3ضریب تغییرات حاصل ) .پایینی دارند

خدماتی درمجموع  -است كه ازن ر سطح توسعة زیرساختی
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 ی وجود نداردبررساختالف و فاصلة چندانی بین روستاهای مورد

 (.2جدول )

با گرفتن میانگین شاخص تركیبی توسعه كه برابربا درن ر

معدودی با  روستاهایجز توان گفت كه بهاست، می  33/3

        بررسی از بعد، بیشتر روستاهای موردباب سطح توسعة

روستاهای  اند.چندانی نیافته شده توسعةهای ارزیابیشاخص

خدماتی به چهار گروه  -زیرساختی عةموردمطالعه ازن ر توس

روستاهای برخوردار، نسبتاً برخوردار، محروم و بسیار محروم 

تغییرات  اند. برای تعیین فاصلة طبقات، دامنةبندی شدهطبقه

شاخص تركیبی بر تعداد طبقات تقسیم شده است. از مجموع 

روستاها در گروه  از %25روستای بخش مركزی حدود  333

 گیرند.برخوردار قرار می رخوردار و نسبتاروستاهای ب

 

 

 

 37مطالعهموردخدماتي روستاهاي  -زيرساختي سطح توسعة -2 جدول

 3333های پژوهش، : یافتهمأخذ

هرتب ي شاخص تركيب روستاها  هرتب  ي شاخص تركيب روستاها   

23/23 كوردشت علیا  3 خانگر ع یمسی 322   53/3  

33/23 نامجو 2 مرادخاص  323   37/3  

33/33 باباقلی 3 ردپشت كیو وره ز 325   35/3  

خمینیشهرك امام 5  53/37 33/3 چال بردین 324   

باریکیآب 4  53/37 35/3 پشت كیوبادام 325   

35/35 سرخ دم خوشناموند 5 53/3 باباعلی 327   

33/35 اكبرآباد 7 سفلی بادرة 323   53/3  

35/35 شیخ عالی 3 54/3 بانه 323   

وسطیرقلعة چها 3  32/34 55/3 غالمعلی 333   

34/35 چهرقرعلیوند 33 علیا بادرة 333   53/3  

         25/23واریانس:                                                      33/3میانگین: 
 47/3ضریب تغییرات:                                               53/5انحراف معیار: 

 
 بررسي به تفکيک دهستانخدماتي روستاهاي مورد -سطح توسعة زيرساختي -3 جدول

 3333های پژوهش، : یافتهمأخذ

سطح توسعه 
 روستاها

مقدار شاخص 
 تركيبي

 بخش مركزي كوهدشت شمالي كوهدشت جنوبي گُلگُل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 43/5 5 54/3 2 33/3 5 3 3 4/35-22 برخوردار

 37/23 23 37/32 7 24 33 53/35 33 33-4/35 نسبتاً برخوردار

 74/52 45 35/25 35 32/45 24 52/43 37 4/4-33 محروم

 33/33 53 35/53 34 33/3 5 33/5 2 3-4/4 خيلي محروم

 333 333 333 43 333 55 333 23 - جمع

 

گُل و نوبی، گُلبرای دهستان كوهدشت ج شدهیاد رقم   

است كه  %4/34و  %4/35، %34ترتیب وهدشت شمالی بهك

مالی وضعیت نامساعد روستاهای دهستان كوهدشت شگر نشان

 از %53، بیش از اینبرنسبت به دو دهستان دیگر است. عالوه

روستاهای  اهای دهستان كوهدشت شمالی در زمرةروست

برای دهستان  كه این رقممحروم قرار دارند؛ درصورتی خیلی

  (.3)جدول  است %7گُل حدود گُل

خش مركزی روستاهای بكه توان نتیجه گرفت می    

خدماتی متوازن و  -یرساختیز شهرستان كوهدشت توسعة

آبادی  55. دهستان كوهدشت جنوبی با داشتن متعادل ندارند
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نفر نسبت به دو دهستان دیگر از  33355حدود  و جمعیتی

آبادی و  23گُل با لوضعیت بهتری برخوردار است. دهستان گُ

دوم و دهستان  نفر در مرتبة 32333 باجمعیتی برابر

نفر در جایگاه  3344آبادی و جمعیت  43كوهدشت شمالی با 

 سوم قرار دارد. 

 توسعةاز بعد  برای بررسی تفاوت سه دهستان ذكرشده   

ل واریانس استفاده شده است. از تحلی ،خدماتی -زیرساختی

-دستهیا واریانس ب Fدهد كه مقدار یآزمون نشان م نتیجة

-داری تفاوت بین گروهاست و سطح معنا 343/32 باآمده برابر

ید آن است كه اختالف بین است و مؤ 333/3ها  كمتر از 

 -یزیرساخت های موردبررسی ازن ر سطح توسعةدهستان

دار است. برای درك معنا %33خدماتی در سطح اطمینان 

مطالعه و دریافت این نکته كه ای موردههای دهستاننابرابری

 طریق آزمونها وجود دارد، ازاختالف واقعی بین كدام دهستان

 . نتایج این آزمون نشانها با یکدیگر مقایسه شدندتوكی آن

گُل ازن ر دهستان كوهدشت جنوبی و گُل دهد كه دومی

تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛ بررسی های موردشاخص

تان دیگر بین دهستان كوهدشت شمالی و دو دهس كهدرحالی

، ترتیباینهب شود؛مشاهده می %33با اطمینان  دارتفاوت معنا

 های توصیفی پژوهش درخصوص وضعیت توسعةیافته

  (:5)جدول  یید گردیدهای موردبررسی تأروستاهای دهستان
 

بررسي با هاي مورددهستان تفاوت سطح توسعة -4جدول 

 آزمون توكي

 3333های پژوهش، خذ: یافتهمأ 

 شرح      

 دهستان

 خدماتي -زيرساختي توسعةسطح 

 كوهدشت شمالی گُلگُل كوهدشت جنوبی

 333/3** 753/3  كوهدشت جنوبی

 332/3**  753/3 گُلگُل

  332/3** 333/3** كوهدشت شمالی
 

 -نیهای مکالفهیکی از اهداف پژوهش این بود كه تأثیر مؤ

 خدماتی محدودة -زیرساختی در بروز وضعیت توسعةفضایی را 

موقعیت و محل  ،راستاموردبررسی مشخص نماید. دراین

عنوان یک مؤلفة تأثیرگذار طبیعی بررسی استقرار روستاها به

ن ر نوع استقرار به پنج گروه شد. روستاهای موردمطالعه از

جنگلی  -روستا(، دشتی 3) روستا(، كوهستانی 23) دشتی

 -روستا( و كوهستانی 33كوهستانی ) -وستا(، دشتیر 25)

 (.3334)مركز آمار ایران،  شوندروستا( تقسیم می 42) جنگلی

دهد كه موقعیت استقرار های پژوهش نشان مییافته

 ركزی شهرستان كوهدشت، در سطح توسعةبخش م روستاهای

یا  Fها تأثیرگذار بوده است. مقدار خدماتی آن -زیرساختی

داری است و سطح معنا 733/3 باآمده برابردستهب واریانس

است كه نشانگر آن است  333/3ها  كمتر از تفاوت بین گروه

 - ر موقعیت طبیعی اختالف سطح توسعة زیرساختینكه از

 %33خدماتی روستاهای موردبررسی در سطح اطمینان 

های گوناگون طبیعی نقش موقعیت برای مقایسة دار است.معنا

 . نتیجةگردیدروستاها از آزمون توكی استفاده  توسعةدر سطح 

جنگلی و  -دهد كه بین روستاهای كوهستانیآزمون نشان می

وجود  تفاوت معنادار %33سایر روستاها در سطح اطمینان 

 (.4دارد )جدول 

ای روست 42 شدهبا توجه به اینکه روستاهای یاد

ناشی از های محدودیتكه رسد ن ر میموردبررسی هستند، به

 ی در توسعةتوجهیت كوهستانی و جنگلی مانعی درخور موقع

مقابل، ین گروه از روستاها بوده است. درخدماتی ا -زیرساختی

رند. این شرایر بهتری دا جنگلی –روستاهای دشتی و دشتی

اهای موردمطالعه مجموع روست از %53روستاها تقریباً شامل 

گُل ت جنوبی و گُلهای كوهدششوند و عمدتاً در دهستانمی

 اند.واقع شده
 

ثير موقعيت طبيعي سکونتگاه بر سطح توسعه با تأ -5جدول 
 توكيآزمون 

 3333های پژوهش، خذ: یافتهمأ
 شرح

 
 موقعيت

 خدماتي  -زيرساختي توسعةسطح 

 -دشتی كوهستانی دشتی
 جنگلی

 -دشتی
 كوهستانی

كوهستانی
 جنگلی -

 333/3** 335/3 333/3 333/3  دشتی
 332/3 253/3 344/3  333/3 كوهستانی
 -دشتی
 جنگلی

333/3 344/3  334/3 **333/3 

دشتی 
 كوهستانی

335/3 253/3 334/3  **332/3 

 -كوهستانی
 جنگلی

**333/3 332/3 
**333/

3 
**332/3  

 

ن ر در این پژوهش فاصله از مركز های موردیکی از مؤلفه

خدماتی  -اختیزیرس شهرستان و ارتباط آن با سطح توسعة

روستاها  موردبررسی است. میانگین فاصلة روستاهای محدودة
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ترین روستا باشد. نزدیکكیلومتر می 25/27با شهر كوهدشت 

 73در فاصله یک كیلومتری و دورترین روستا در فاصله 

بررسی  ست. برایكیلومتری شهر كوهدشت واقع شده ا

 -تیزیرساخ نگی و میزان ارتباط بین سطح توسعةچگو

از ضریب  ،ها از شهر كوهدشتآن خدماتی روستاها و فاصلة

 شده است. نتایج این آزمون استفاده  33همبستگی پیرسون

و  -547/3دار با شدت نشانگر وجود همبستگی منفی و معنا

لحاظ ستاهایی كه ازیعنی رو باشد؛می %33سطح اطمینان 

های ند، فرصتهست ترمسافت به شهر كوهدشت نزدیک

ای بهتری دارند تا از امکانات و خدمات توسعهشتری بی

یافته روستاهایی همند شوند و روستاهای كمتر توسعبهره

ها از شهر كوهدشت زیاد است. در بین آن هستند كه فاصلة

بیشترین فاصله مربوط به روستاهای  ،بررسیروستاهای مورد

این روستاها  كوهدشت شمالی است. میانگین فاصلة دهستان

كیلومتر است. این رقم برای  4/55ا مركز شهرستان حدود ب

ترتیب حدود  گُل بههستان كوهدشت جنوبی و گُلروستاهای د

 كیلومتر است. 33و  4/33

نتیجة آزمون مشابه بین اندازة جمعیتی روستاهای 

ویای ها گخدماتی آن -زیرساختی و سطح توسعةبررسی مورد

دار بستگی مثبت و معناآن است كه بین دو متغیر یادشده هم

این  هب برقرار است؛ %33و در سطح اطمینان  533/3ت با شد

 تر باشند، سطح توسعةكه هرچه روستاها پرجمعیت معنا

های پرجمعیت ها بیشتر است. سکونتگاهخدماتی آن -زیرساختی

جمعیتی بیشتر امکانات زیرساختی و خدمات  دلیل آستانةبه

خود نادرستی نوبة. این وضعیت بهاندرا جذب نموده بیشتری

    های متمركز را یادآورریزیراهبردهای باب به پایین و برنامه

و بر توزیع متوازن امکانات و خدمات در سطوح محلی و  شودمی

 گذارد.ای صحه میناحیه
 

 
مركزي شهرستان  بخشروستاهاي  توسعةسطح  -2شکل 

 كوهدشت

 3333های پژوهش، خذ: یافتهمأ
مطالعه دارای كه بسیاری از روستاهای موردییجازآنا

مستقل اختالف   tبا استفاده از آزمون ،ساختار عشایری هستند

عشایری بررسی بین روستاهای عشایری و غیر ،عهسطح توس

، 323، درجة آزادی= t =373/3  آزمون )مقدار گردید. نتیجة

 كه ازن ر توسعةنشانگر آن است ( 333/3داری= سطح معنا

خدماتی اختالف بین سطح توسعة روستاهای  -ختیزیرسا

 و تفاوت بین دار استمعنا %33موردبررسی با ضریب اطمینان 

است كه ساختار این بدان معنی  ها ناشی از تصادف نیست؛آن

 ها نقش داشته است.آن نیافتنعشایری روستاها در توسعه

 گيري نتيجهبحث و  .4
ها و خدمات زیرساخت ه توسعةبا توجه به سهم درخور توج

ها، پژوهش كلی روستاها و پایداری جمیتی آن ضروری در توسعة

تواند از رهگذر شناخت سطح توسعة ابعاد یادشده كمک یحاضر م

دة بررسی روستایی در محدو ریزی توسعةای به برنامهمالح هقابل

آن است كه ضریب تغییرات  ، نتایج حاكی ازتوضیحبا این  .كند



 33                               ...هایروستا خدماتی -زیرساختی سطح توسعهبررسی و تحلیل                                       سال سوم     

 

بوده و نشانگر آن است كه  47/3 بااخص تركیبی توسعه برابرش

، درمجموع اختالف و خدماتی -زیرساختی ازن ر سطح توسعة

ی بین روستاها در سه دهستان موردبررسی وجود چندان فاصلة

با توجه به میانگین شاخص تركیبی توسعه  ،دیگرعبارتندارد. به

 استثنای كه بهتوان قضاوت كرد است، می 33/3با كه برابر

، (2شده در جدول معدودی با سطح توسعة باب )معرفیروستاهای 

. از مجموع عمدة موردبررسی توسعة چندانی نداشتندروستاهای 

روستاها در گروه  از %25، حدود روستای بخش مركزی 333

كه گیرند؛ درحالیبرخوردار قرار می روستاهای برخوردار و نسبتاً 

گر است كه نشان %4/34ن كوهدشت شمالی م برای دهستااین رق

ستان نسبت به دو دهستان وضعیت نامساعد روستاهای این ده

از روستاهای دهستان  %53، بیش از . همچنیندیگر است

 .ذكرشده در زمرة روستاهای خیلی محروم قرار دارند

( تفاوت 333/3)كمتر از داری نتایج تحلیل واریانس نیز معنا

و  كندسه دهستان یادشده را تأیید می سطح توسعة روستاهای

آزمون توكی نیز گویای این واقعیت است كه اختالف واقعی و 

( بین كوهدشت شمالی و دو دهستان 333/3معنادار )كمتر از 

قرار طبیعی روستاها در موقعیت است ،دیگر وجود دارد. همچنین

 ( و333/3داری كمتر از ها تأثیرگذار است )معناآن سطح توسعة

ت كه اختالف واقعی روستاهای ید آن اسنتایج آزمون توكی نیز مؤ

 -مورد روستاهای كوهستانیموردبررسی ازن ر سطح توسعه، در

ضریب همبستگی  ا سایر روستاها مصداق دارد. نتیجةجنگلی ب

ها از آن مورد ارتباط سطح توسعة روستاها و فاصلةپیرسون در

شدت دار با و معنا نشانگر وجود همبستگی منفی شهر كوهدشت

هرچه فاصله  ،دیگرعبارتاست. به %33و سطح اطمینان  -547/3

ها كمتر روستا ، سطح توسعةبه مركز شهرستان بیشتر باشد

جمعیتی روستاها  خواهد بود. آزمون ذكرشده درمورد ارتباط اندازة

ها نیز گویای آن است كه خدماتی آن -زیرساختی و سطح توسعة

و در  533/3ت دار با شدمبستگی مثبت و معناین دو متغیر، هب

چه این معنا كه هر هب باشد؛برقرار می %33سطح اطمینان 

ها بیشتر است. آن تر باشند، سطح توسعةروستاها پرجمعیت

وستاهای عشایری و غیرعشایری مشخص شد كه بین ر ،همچنین

دار وجود خدماتی تفاوت معنا -ازن ر سطح توسعة زیرساختی

 دارد.

اشاره  هاصورت مختصر به آنبا توجه به نتایج پژوهش كه به

خدماتی مناطق روستایی بخش  -زیرساختی ، برای توسعةشد

 گردد:مركزی شهرستان كوهدشت پیشنهادهای زیر ارائه می

 ویژه های روستاهای محروم این بخش بهاز بارزترین ویژگی

تایی د نقاط روسدهستان كوهدشت شمالی پراكندگی بیش از ح

 4ها كمتر از كه بعضی از روستاایگونهو جمعیت اندك است؛ به

در كه رسد ن ر می، ضروری بهروخانوار جمعیت دارند؛ ازاین

نقاط روستایی  دهی بهینةهای هادی و سامانچارچوب طرح

مراتب  ن ام سکونتگاهی و اتخاذ الگوی مناسب قالب سلسلهدر

توازن روستاهای و م هماهنگ ، زمینة توسعةرسانیخدمات

 منطقه فراهم گردد؛

 بین ها و خدمات درگذاریتوزیع متوازن امکانات، سرمایه

سطح كاركردی، روستاهای منطقه با رعایت عواملی ن یر 

 ... برای های تولیدی وارتباطی، ظرفیت جمعیت، مركزیت، شبکة

  از روستاها و تخلیة برخی دیگر؛پرهیز از رشد بیش از حد برخی 

  اندك روستاهای دهستان كوهدشت  ا توجه به سطح توسعةب

ریزی و اقدام ن ر برنامهكه این دهستان ازگردد شمالی توصیه می

خدماتی در الویت قرار  -اختیهای زیرسگذاریو نیز سرمایه

 گیرد؛

    با توجه به اینکه برخی از روستاهای منطقه ماهیتی عشایری

محلی بایستی به  زی توسعةریو جمعیت فصلی دارند، در برنامه

 گونه روستاها توجه شود.خاص این شرایر و مقتضیات

 هايادداشت
1. Barrios & Strobl 

2. Vicious Circle 

3. Perroux 

4. Hirschman 

5. Parr 

6. Samarjit, Gouranga,  & Mitra  

7. John  Friedman 

8. Core- priphery 

9. Dabrowska & Lukomska 

10. Growth with equity policies  

11. Shabbir Cheema & Rondinelli 

12. Misra 

13. First principal component 

14. C.V: Coefficient of Variation 

15. Variance analysis 

16. Tukey HSD 

 33روستای دارای بیشترین و  33دلیل زیادبودن تعداد روستاها، به .37

 .عه در جدول آورده شدرین سطح توسكمتروستای دارای 
18. Pearson correlation 
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Abstract: 

Purpose: Development inequalities in rural regions, especially in regard to infrastructures and delivery 

services impose numerous undesired consequences over towns and villages. Hence this research 

attempted to assess the infrastructure – services development level of villages in central district of 

Koohdasht county (Lorestan province).      

Methodology: The research is an applied and descriptive- analytical study. The sample size consists of 

131 inhabited villages of mentioned area. On the basis of literature review 18 indicators were defined. 

Data gathered via referring to district offices and also completing rural questionnaire by local key 

informants. After releasing indicators from various scales with dividing by average and weighting to 

them on the basis of factor analysis the infrastructure - services development level composite indicator 

(CI) was determined. 

Finding: Results indicate that the most of investigated villages aren’t so much privileged in terms of 

development level and villages of North Koohdasht in compare with South Koohdasht and GolGol sub 

districts are in the worst condition. Furthermore, there is a positive and negative correlation between the 

villages’ development level and their population size and distance from county center respectively. 

Moreover, villages with mountainous-forestial natural condition and nomadic characteristics have 

significant differences with other investigated villages. 

Research limitation: Data was limited at the rural level and there were contradictions between data 

obtained from different offices.  

Practical implications: On the basis of results it’s recommended that mountainous- forestial, nomadic 

villages and also North Koohdasht’s rural settlements put in the priority in regard to local planning 

programs. 

Original/value: Research achievements facilitate local development planning and can be used by 

county’s rural development agents such as district’s officers, ministry of Jihad-e-Keshavarzi and rural 

services centers. 

 Key words: Infrastructure – services development, rural development, first principal component, 

Koohdasht County. 
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