
 41، شمارة پیاپی 4934، تابستان 2، شمارة 4ریزی روستایی، سال پژوهش و برنامه مجلّة
 2939-2434اپای الکترونیکی: ش 2922-2444شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 

 

 نواحی روستایی  یافتگیتوسعهتحلیل فضایی و سنجش سطح 
 (ریاستان چهارمحال و بختیا هایشهرستان)مطالعه موردی: 

 

 4الهام ویسی ـ3سید رضا حسینی کهنوج ـ*2مختاری چلچه صادق ـ1سعید امانپور

 ، اهواز، ایراناهواز شهید چمران دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و دانشیار جغرافیا -4

 4اهواز، ایران ،اهواز چمران شهید دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه ارشد یدانشجوی کارشناس -2

 اهواز، ایران ،اهواز چمران شهید دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه ارشد یدانشجوی کارشناس -9

 اهواز، ایران ،اهواز چمران شهید دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه ارشد یدانشجوی کارشناس -4

 
 23/44/4939تاریخ تصویب:         37-441صص      10/71/4939تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ی، آرایش منطقی، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و تأسیسات سازبهرهی فضایی روندی برای دهنسازماتحلیل فضایی یا  هدف:

منظور حل مسائل ناشی از عدم های تخریبی و منفی در فضای سرزمین است. بهدر فضای جغرافیایی و جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتاب

معیار  3بندی روستاها ازنظر برخورداری است، برای این منظور؛ از ، گام نخست شناخت و سطحای در محدوده موردمطالعههای منطقهتعادل

درمانی، جمعیت و -ونقل، بهداشتیاداری، تأسیسات زیربنایی، ارتباطات و حمل-ورزشی، سیاسی -اصلی شامل: خدمات آموزشی، فرهنگی

جانبه، به تحلیل فضایی و سنجش ا بتوان بر اساس دیدگاه توسعه همهتاست  شدهاستفادهفرعی  متغیر 70 ، در قالبخدماتی-بازرگانی

 های ملی همت گماشت.عنوان زیربنای برنامهیافتگی جوامع روستایی بهتوسعه

، از موردنظری آماری هادادهتواند کاربردی باشد. بدین منظور رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و ماهیت آن می روش:

 است و در ادامه از ترکیب شدهاستفادهامر  نظرانصاحبی در قالب نظرات خبرگان و اپرسشنامهاز  هادادهی مربوط اخذ و جهت سنجش هاسازمان

 به AHP FUZZYگیری چند معیاره در قالب مدل یمتصمو تکنیک  جغرافیایی اطالعات سیستم از عملکرد ترکیبی استفاده با مربوط، هاییهال

دسته از بسیار زیاد تا  3ی در افتگیتوسعههای اطالعاتی، سطح گیری از نتایج حاصل از تلفیق الیهبا بهره تاًینها یم.اپرداخته نقشه مربوط رتفسی

 ی گردید.بندمیتقسبسیار کم 

 کهیطوربهوجود دارد  ی استان چهارمحال و بختیاریهادهستانتفاوت فاحش بین  کهنتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است  ها:یافته

درصد جمعیت روستایی استان را دارا  02شهرستان کوهرنگ، لردگان و اردل، با توجه به اینکه بیش از ی موجود در هادهستان

 وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید در اولویت توسعه قرار بگیرند.یافتگی از توسعه هستند اما در بعد

 روستایی، مطالعات بعد در GIS محیط در فازی اوزان ترکیب و( جغرافیایی صرفاً) ییفضا بعد به پرداختن دلیل به مطالعه : ایناصالت و ارزش

 .کنند استفاده آن راهکارهای و هایافته از توانندمی روستایی ریزیبرنامه محققان و است جدید

 .AHP FUZZYروستایی، مدل یافتگی، توسعه توسعهیزی، تحلیل فضایی، سطح ربرنامه ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

 طرح مسئله. 1. 1
نقش و جایگاه روستاها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و ملی و پیامدهای  یامنطقهو سیاسی در مقیاس محلی، 

نواحی روستایی مانند فقر گسترده، نابرابری  یافتگینتوسعه

 نشینییهشحافزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، 

شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی گردیده و 

ریشه مشکالت شهری در کشورهای  نظرانصاحببسیاری از 

دانند مناطق روستایی می یافتگینتوسعهرا در  توسعهدرحال

در  روینازا(. 240 .ص ،4932، زادهو طالب صدر موسوی)

در  قرار گرفتنبرای دستیابی به توسعه و  یزیربرنامهفرایند 

مسیر آن، شرایط و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و 

اقدامات ضروری در این  ازجملهدر ابعاد مختلف  هاآننیازهای 

(. آنچه مسلم 24 .ص ،4937، و جاللیان زیاریاست )زمینه 

یکسان مطرح  طوربهو  جاهمهاین ضرورت در  اینکه، است

 یستنیکسان  جاهمهدر نیز  و امکانات و منابع شودینم

 شناخت و بررسینیازمند  بطوریکه (44 .ص ،4939رضوانی، )

 ریزیبرنامه در بعد هاآن تنگناهای و هایتقابل نواحی، وضعیت

 ،هاطرح ارائه جهت نواحی، ضعف و قوت نقاط از آگاهی .است

 که یاگونهبه ،باشدمی ضروری هاگذارییاستس ،هابرنامه

 کالبدی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هایشاخص از استفاده

 جایگاه تعیین برای مناسب معیاری بتواند غیره و بهداشتی

 هاینارسایی و مشکالت رفع جهت در مهم عاملی و نواحی

 راستا این در. باشد پایدار توسعه به رسیدن درراه موجود

 نحوه و خدماتی تسهیالت و امکانات توزیع وضعیت به نگرش

 مسائل از توزیع فضایی، این از روستاها از یک هر برخورداری

 روستاها، بر توسعه روند بر تأثیرگذاری بر عالوه که است مهمی

زاده حسینقنبری و گذارد )یم یرتأث نیز را هاآن حیات تداوم

مختلف  مناطق که(. اشاره به این نکته 2 .ص ،4934دلیر، 

 جغرافیایی گی،فرهن تاریخی، عوامل تأثیر تحت کشور روستایی

 توسعهی ینهدرزم گوناگونی مسیرهای کالن؛ هاییاستس و

دهه  از روستایی معیشت شیوه تفوق همچنینو  اندکرده طی

 متعاقب و شده مدرن شبه ارضی، اصالحات دلیلبه  بعد به 41

 کشور فضایی نظام ،تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب وقوع آن

 توجه از لطف نیست. با ، خالیاست نموده تعادل عدم دچار را

 متعدد یهاچالش با ایران در یافتگیتوسعه و توسعه اینکه به

 هایینابرابر کاهش منظوربه حالتی، چنین است در روروبه

 اجتماعی، عدالت برقراری و روستا و شهر فضای دو بین زیستی

 هاییزیربرنامه بطن در روستایی یزیربرنامه به توجه لزوم

در این زمینه،  گردد.می نمایان چه بیشتر هر ای،منطقه و ملی

 کمتر آن ابعاد ایران، در گسترده مطالعات انجام رغمبه

 موجود خأل ؛رسدمی نظر به است و قرارگرفته موردتوجه

 توسعه و عام طوربه روستایی توسعه هایشاخص ینهدرزم

 توسعه فضایی تحلیل امکان که خاص، طوربه روستایی پایدار

 تحلیل به توجه عدم دالیل از یکی ،سازدمی فراهم را اییروست

، صفریبیات و است ) ایران در روستایی توسعه ایمنطقه ابعاد

 .(94 .ص ،4932

بیان کرد،  توانمیآنچه در باب اهمیت ضرورت این پژوهش 

شهر و روستا در استان  دارجهتواگرایی در امر توسعه 

است که این امر، موجب  چهارمحال و بختیاری کامالً مشهود

شکاف، بین نواحی سکونتگاهی در این استان شده است. به 

 توسعه لحاظ ازبررسی و تحلیل جایگاه نواحی همین منظور، 

آتی دارای  هایریزیبرنامهمبنایی برای  عنوانبه روستایی

تنها با تعیین وضعیت کمی و  چراکهاهمیت بسزایی است؛ 

 هاییتقابلوضع موجود بر پایه گوناگون در  هایشاخصکیفی 

روشنی امیدوار بود. فراتر از  اندازچشمبه  توانیم هاآنبنیادین 

سطح  ازلحاظروستایی  یهاشاخصآن بررسی نرخ سنجش 

د دید کلی در ارتباط با فضای جغرافیایی آن توانمیتوسعه، 

و تثبیت  برخوردار و یا عدم برخورداری بدهد ازلحاظمنطقه 

نواحی روستایی و نهایتاً توسعه روستایی را در این جمعیت در 

 ،بر این اساس، هدف پژوهش حاضر داشته باشد. به دنبالاستان 

واکاوی و تبیین علمی تحلیل فضایی و سنجش سطح توسعه 

استان چهارمحال و  هایشهرستانمراکز روستایی واقع در 

 هانهیگزبختیاری، از طریق تعیین میزان ارزش فازی معیارها و 

و تلفیق آن با سیستم اطالعات جغرافیایی است و به دنبال 

چه اندازه شکاف و  کهاساسی  سؤالیافتن پاسخی به این 

 باشد.می؟شودیمنابرابری در بین مراکز روستایی مشاهده 

 پیشینه پژوهش .1.2

 شدهانجام هاینامهپایانبا مراجعه به منابع، کتب، مقاالت و 

مختلفی دست  هایپژوهشبه  موضوع تحقیق، یدرزمینه

؛ اما اندکردهمتفاوتی به موضوع توجه  هایجنبهکه از  یابیممی

 است شدهاستفاده هاآنکه در برخی از  هاییتکنیکو  هاروش

 هایجنبهو یا فقط  شدهخالصهدر چند مورد معمول  تنها

چند مورد از  اجمالبه. در ادامه انددادهنظری را پوشش 

 در این زمینه معرفی خواهد شد. شدهنجاما هایپژوهش
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سوووونجش و تحلیوووول سووووطوح »در  (4939رضوووووانی )

با استفاده  «نواحی روستایی در شهرستان سنندج یافتگیتوسعه

های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی و بوا شاخص در زمینه 94از 

می و موودل موووریو سووطوح واسووتفاده از تحلیوول تاکسووون

شهرسوتان سونندج را تعیوین و نواحی روسوتایی  یافتگیتوسعه

توجه بیشوتر بوه ابعواد  ضرورتبهتحلیل نموده است و در پایان 

هووای آینووده توسووعه روسووتایی در راسووتای اقتصووادی در برنامووه

 .کندیکپارچگی و پایداری این نواحی را پیشنهاد می

 بنام ایمقاله در (4934) ، اکبریان رونیزی و جواهریبدری

 شهرستان روستایی نواحی تگییافتوسعه سطوح تعیین»

 بین یافتگیتوسعه ضریب که رسیدند نتیجه این به «کامیاران

 و اختالف دارای و بوده متفاوت کامیاران شهرستان هایدهستان

 این دهستان هفت تعداد از کهطوریبه باشندمی نابرابری

 توسعهدرحال دهستان پنج یافتهتوسعه دهستان یک شهرستان

 است. بوده نیافتهتوسعه نیز دهستان یک و

تحت  ایمقاله( در 4933) یانچ، اسدی و چوبکالنتری

 مناطق پایدار توسعه هایشاخص اعتبارسنجی و تدوین»عنوان 

 از جزئی عنوانبهرا  روستاییتوسعه  هایشاخص، «روستایی

 هایپدیده محیطی، - زیست و اجتماعی– اقتصادی هایشاخص

 سیستم و گیریاندازه مختلف حسطو در را روستایی توسعه

 فراهم روستایی سکونتگاهی نظام تشریح برای را اطالعاتی

 تقریباً روستایی توسعه 4331 هایسال اوایل در .سازندمی

 کشاورزی بخش بر عالوه امروزه، اما بود، کشاورزی بخش معادل

 بخشیتنوع ،زاییاشتغال صنایع، توسعه نظیر توسعه، ابعاد سایر

 پزشکی، هایمراقبت آموزشی، امور روستایی، اداقتص به

 .شودمینیز شامل  را غیره و هازیرساخت

ای با عنوان ( در مقاله4933) و نوروزی آورگانی تقوایی

های تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استان»

-ی عددی و تحلیل خوشهنومگیری از روش تاکسوکشور با بهره

ای می عددی و تحلیل خوشهوهای تاکسوناز تلفیق روش «ای

شاخص  24استان و با استفاده از  91در سطح مناطق روستایی 

درصد  7.4 کهبه این نتیجه رسیده است  استفاده کرده و

ها درصد استان 44.34، یافتهتوسعهها در حد تا حدودی استان

 .اندمحرومدرصد بسیار  41.74در حد محروم و 

بندی فرهنگی مناطق ( با خوشه4933) فسخودیامینی  

خوب مناطق  نسبتاًطبقه ضعیف، متوسط،  9روستایی کشور در 

 ازجملهبندی نموده است که مناطق مرزی روستایی را دسته

کردستان و سیستان و بلوچستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار 

 بودند.

 تعیین» تحت عنوان ایمقاله در (4931) تبریزی و ضرابی

 رویکرد -مازندران استان هایشهرستان یافتگیهتوسع سطح

 در توسعه میزان که اندرسیده نتیجه این به «عاملی تحلیل

 به تعادل عدم این که نبوده متعادل ،استان هایشهرستان سطح

 اقتصادی، مختلف هایشاخص توزیع در بارز تفاوت دلیل

 ... بوده است. و خدماتی بهداشتی، فرهنگی،

 یقشناسی تحقروش .2

 قلمرو جغرافیایی تحقیق. 2.1

 4041994 حدود وسعتی با بختیاری و چهارمحال استان

 میانی محدوده در و ایران غربی جنوب در کیلومترمربع

 استان به مشرق و شمال از .دارد قرار زاگرس هایکوهستان

 به غرب از ،بویراحمد و کهکیلویه استان به جنوب از و اصفهان

 محدود لرستان استان به غرب شمال از و خوزستان استان

 سطح از متری 2100 ارتفاع در شهرکرد استان، این مرکز. است

 و است استانی مراکز بین در شهر ترینمرتفع که دارد قرار دریا

 ،4930 آهنجیده،) است یافته شهرت ایران بام به علت همین به

 سال پایان تا سیاسی تقسیمات آخرین اساس بر(. 44ص.

 44 بخش، 24 شهر، 94 شهرستان، 3 دارای ستانا ،4939

استان چهارمحال و ) است مسکونی آبادی 700 و دهستان

 (.4934بختیاری، 
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 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده  -1 شکل

 .4939، های پژوهشیافته: مأخذ

 روش تحقیق. 2.2
 روش و کاربردی -ایتوسعه حاضر پژوهش بر حاکم رویکرد

 سطوح تحلیل و تعیین به که ؛است تحلیلی -وصیفیت آن انجام

 تفکیک به بختیاری و چهارمحال استان هایدهستان یافتگیتوسعه

 هایداده ،موردنظر هدف به رسیدن برای. است پرداخته شهرستان

 بختیاری و چهارمحال استان 4/ 2111 رقومی هاینقشه از مکانی

 و مربوطه هایازمانس به مراجعه با نیز آماری هایداده و تهیه

 در متغیر 70 از استفاده با گردید و آوریجمع آمار مرکز سایت

 شهرستان تفکیک به استان هایدهستان اصلی، شاخص 3 قالب

ها و نظر آوری دیدگاهبرای این منظور جهت جمع. شد گذاریارزش

برای مقایسه زوجی  شاخص 3ای مشتمل بر خبرگان، از پرسشنامه

نفر افراد خبره از  21است. پرسشنامه مذکور میان  شدهاستفاده

با  یتدرنهامراکز علمی و استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد و 

ها، نفر از پاسخگویی به پرسش 2بررسی پاسخ خبرگان و امتناع 

بندی پذیرفته شد که جدول شماره نفر برای اولویت 43های پاسخ

-های اطالعاتی را نشان میبه الیه شدهدادههای اختصاص ، وزن2

 پژوهش هایشاخص از یک هر تأثیر میزان به توجه با سپو دهد.

 فازی مراتبسلسله تحلیل روش به زوجی مقایسات از استفاده با

 از حاصل نتایج از گیریبهره با نهایتاً  و ؛گردید محاسبه هاالیه وزن

-اخصش از هرکدام برای ،GISاطالعاتی در محیط  هایالیه تلفیق

 تأثیر میزان و آن بر مؤثر هایالیه تعداد به توجه با ،موردنظر های

 دادن قرار اولویت در منظوربه مناسب عرصه ها،الیه این

 سطح افزایش و توجه به نیاز آن هایدهستان که یهایشهرستان

 .گردید نمایان دارد وجود یافتگیتوسعه
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 مدل مفهومی پژوهش -2شکل 

4939، ی پژوهشهایافته :مأخذ 

 های تحقیقمتغیرها و شاخص. 2.3

 ،آوریجمووع فرآینوود کووه هسوتند نشووانگرهایی هووا،شواخص

 و منطقوی را گیرینتیجه و اطالعات تحلیل تجزیه و بندیطبقه

 مفهووومی حیوو  از و مشووخص را هووافعالیت جهووت طورکلیبووه

 و ریزیبرناموه تودوین گوذاریهدف بورای را مناسوبی چارچوب

 هاشوواخص درواقووع. دهنوودمی دسووت بووه هووافعالیت ارزشوویابی

 کوه هسوتند کیفوی و کوالن اهوداف ترجمان ،نماگرها عنوانبه

 در دقووت. کننوودمی تردقیووق را اهووداف سووویبه گیریجهووت

 سووی از و شودمی منابع اتالف عدم باع  سویکاز  گیریجهت

 سوازدمی ممکون را مووردنظر هایسیاست و اهداف تحقق دیگر

 بتوان، باید هاشاخص این طریق از(. 444 .ص ،4939 ،رضوانی)

 اموین) آورد دسوت بوه یافتگیتوسوعه توزیع از مناسب تصویری

 و اصولی شاخص 3 از پژوهش این (. در43 .ص ،4934 بیدخت،

تا بتوان بر اساس دیدگاه توسعه است  شدهاستفاده شاخص زیر 70

جوامووع  یافتگیجانبووه، بووه تحلیوول فضووایی و سوونجش توسووعههمه

 های ملی همت گماشت.عنوان زیربنای برنامهروستایی به

 ی بکار رفته در پژوهش.هاشاخص -1جدول 

 .494 .ص ،4933و نوروزی آورگانی،  تقوایی و 422 .ص ،4933بیات،  :مأخذ
 نوع متغیر نوع شاخص

 هادهستانجمعیت کل در هریک از  جمعیت

 آموزش

دخترانه، مدرسه راهنمایی  روزیشبانهپسرانه، مدرسه راهنمایی  روزیشبانهیی روستا مهد، دبستان، مدرسه راهنما
 روزیشبانهپسرانه، دبیرستان  روزیشبانهپسرانه، مدرسه راهنمایی دخترانه، مدرسه راهنمایی مختلط، دبیرستان 
دخترانه،  کاردانشرستان پسرانه، دبی کاردانشدخترانه، دبیرستان نظری پسرانه، دبیرستان نظری دخترانه، دبیرستان 

 پسرانه و دخترانه ایحرفههنرستان فنی و 

 بوستان روستایی، کتابخانه عمومی، زمین ورزشی، سالن ورزشی ورزشی فرهنگی و

 یوادارسیاسی 
شورای اسالمی روستا، دهیار، پاسگاه نیروی انتظامی، مرکز خدمات جهاد کشاورزی، مروج کشاورزی، شورای حل 

 تعاونی روستایی اختالف، شرکت

 زیربنایی ساتیتأس
دارای  کشیلولهآب، کشیلولهآب، کشیلولهدیزلی، انرژی )خورشیدی، بادی و ...(، گاز  موتوربرق، سرتاسریبرق شبکه 

 سامانه تصفیه آب

 
 بهداشتی درمانی

 

رکز تسهیالت زایمان، پزشک حمام عمومی، مرکز بهداشتی درمانی، داروخانه، خانه بهداشت، پایگاه بهداشت روستایی، م
، بهیار یا مامای روستایی، سازدندانتجربی یا  پزشکدنداندهان و دندان،  کاربهداشتیا  پزشکدندانخانواده، پزشک، 

 زباله آوریجمعبهورز، دامپزشک، تکنسین دامپزشکی، آزمایشگاه و رادیولوژی، غسالخانه، سامانه 

 خدمات و بازرگانی
، نمایندگی پخش نفت سفید، نمایندگی پخش سیلندر گاز، فروشگاه تعاونی، بقالی، نانوایی، نشانیآتشپایگاه 
 سوخت جایگاه غیر کشاورزی، آالتماشینکشاورزی، تعمیرگاه  آالتماشین، بانک، تعمیرگاه خانهقهوه، فروشیگوشت

ارتباطات و 
 ونقلحمل

ی، دسترسی عمومی به اینترنت، دسترسی به روزنامه و روستای ICTصندوق پست، دفتر پست، دفتر مخابرات، دفتر 
 آهنراهنقلیه عمومی، دسترسی به ایستگاه  وسیلهبهمجله، دسترسی 
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 یهاشاخصپیوست درصد  عنوانبهدر ادامه جدول شماره یک، 
استان به تفکیک شهرستان طبق  یهادهستاندر  موردمطالعه

ود هر یک از که گویای درصد وج ، آمده است2جدول شماره 
 است. موردمطالعهدر روستاهای شهرستان  هاشاخص

 ی استان به تفکیک شهرستانهادهستاندر  موردمطالعهی هاشاخصدرصد  -2جدول 
 .4939های پژوهش، : یافتهمأخذ

هاشهرستان  
 شاخص متغیر

 بروجن کیار شهرکرد سامان بن فارسان لردگان اردل کوهرنگ
 دبستان 72.3 97 73.9 411 39.9 74 03 09.9 47.3

 آموزشی
 4راهنمایی 41.3 20.4 43.4 24.9 21 47.4 41.3 42 9.4

 2دبیرستان 7.9 2.2 3.3 41.3 21.3 3.3 4.4 4.0 4.0

 9کاردانش 2.4 0.4 1 2.2 1 9.0 1.0 9.4 1.3

 4هنرستان 1 4.9 2.2 1 1 1 1.7 4.4 1.2
   1 تاییبوستان روس 2.4 3.7 3.7 1 1  

 فرهنگی و
 ورزشی

   7.44  کتابخانه عمومی 41.4 0.4 4.9 24.7 99.9
   7.44  زمین ورزشی 44.0 43.0 47.3 47.3 41

   9.0  سالن ورزشی 4.2 0.4 3.7 3.7 99.9

   49.0  شورای اسالمی 43.9 01.3 04.2 34.7 74

سیاسی و 
 اداری

   93.9  دهیار 94.4 41 01.3 73.9 74
   1  نیروی انتظامی 0.9 1 4.9 3.7 3.9
   1  خدمات جهاد 3.9 2.2 4.9 47.4 3.9
   1  مروج کشاورزی 0.9 2.2 47.4 4.9 3.9
   94.7  شورای حل اختالف 22.3 47.4 24.7 47.4 24
   94.7  تعاونی روستایی 27.4 49.4 01.3 79.3 43.9
   34.7  برق شبکه سرتاسری 39.9 74.7 37 411 34.7

 
 

 تأسیسات
 زیر بنایی

 

   1  موتوربرق دیزلی 1 1 1 1 1
   1  انرژی نو 1 1 1 1 1
   74.4  کشیگاز لوله 77.4 09 32.0 34.9 00.7
   32.4  کشیلولهآب 34.4 07.4 37 411 34.7
   49.0  سامانه تصفیه آب 43.3 49 91.4 93.4 40.7
     صندوق پست دارد 44.3 23.9 40.4 40.4 74

 ارتباطات و
ونقلحمل  

     دفتر پست دارد 90.3 97 47.3 04.2 74
     دفتر مخابرات دارد 47.3 49.4 04.2 03.2 39.9
     دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 27.4 93.4 94.3 42.2 43.9
     دسترسی به اینترنت 99.9 44.9 93.4 03.0 43.9
     دسترسی به روزنامه 1 3.7 94.3 91.4 3.9

     وسیله نقلیه عمومیدسترسی به 71.3 74.7 34.9 37 34.7
     آهندسترسی به ایستگاه راه 1 1 1 1 3.9
     مرکز بهداشتی درمانی 42.4 44.2 93.4 24.7 99.9

 و بهداشتی
 درمانی

     داروخانه 41.4 3.7 24.7 49 44.7
    .700  خانه بهداشت 47.3 44.9 04.2 34.9 
     پایگاه بهداشت 4.2 49 4.9 49 24
     تسهیالت زایمان 1 1 1 4.9 1
     پزشک خانواده 27.4 20 93.4 42.2 43.9
     پزشک 43.3 24.7 03.0 42.2 43.9
    1 1 1 4.0  پزشکدندان 44.0 
     پزشک تجربیدندان 1 4.9 1 1 1
     یا مامای روستایی 21.3 43.0 24.7 47.3 44.7
     بهورز 49.3 41 04.2 37 00.7
     دامپزشک 4.2 3.7 4.9 1 1
     تکنسین دامپزشکی 1 2.2 3.7 1 1
     آزمایشگاه و رادیولوژی 1 1 3.7 4.9 1
     غسالخانه 49.3 44.9 40.4 37 74

     آوری زبالهجمع 22.3 44.9 40.4 03.0 00.7

     نشانیپایگاه آتش 2.4 1 49 3.7 1

 بازرگانی و
 خدمات

    24 20.4 4.20  پخش نفت سفید 0.9 47.4 
     پخش سیلندر گاز 4.2 47.4 94.3 94.3 44.7
     فروشگاه تعاونی 23.2 44.9 42.2 04.2 00.7
     بقالی 71.3 09 73.9 34.7 39.9
     نانوایی 40.7 24.7 40.4 91.4 44.7
     فروشیگوشت 22.3 94.3 93.4 42.2 41
     خانهقهوه 1 2.2 3.7 4.9 1
     بانک 42.4 49 94.3 94.3 99.9
     آالت کشاورزیتعمیرگاه ماشین 3.9 41.3 20.4 47.4 24
     رزیآالت غیر کشاوتعمیرگاه ماشین 0.9 41.3 49 94.3 24

 جایگاه سوخت 0.9 2.2 3.7 4.9 1 0 1.1 2.7 0.3
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 پژوهش نظری مبانی. 3

ادبیات توسعه روستایی تعاریف متعددی از توسعه روستایی را در 

مشترک فراوانی را در خود  هایمؤلفهاین تعاریف،  هرچندخود دارد 

مشهودی نیز برخوردارند که این اختالف  هایتفاوتدارد، لیکن از 

ی از بینش نظری و سطح تحلیل و بررسی اختیار شده برای تعیین ناش

تر فضای مفهومی توسعه روستایی به موضوع است. برای تبیین مناسب

 .گرددمیاشاره  شدهمطرحبرخی از تعاریف 

 توسعه روستاییمفهوم  . 3.1

برداشت مشترک از مفهوم توسعه حاکی از این است که هدف 

 روازاینجوامع انسانی است و  یجانبههمهلی اساسی توسعه، رشد و تعا

شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازها و تقاضاهای 

اقدامات اساسی در مسیر پیشرفت و  ازجملهآنان در ابعاد مادی و معنوی 

دارای  هاآنروستاها و مردم ساکن در  ازآنجاکه. شودمیتوسعه تلقی 

اص خود هستند، بنابراین توسعه روستایی شرایط، امکانات و مسائل خ

. در تعریف توسعه روستایی آمده است؛ کندمیضرورت و توجیه پیدا 

 هایتوانایی»و پایداری است که در چارچوب آن  جانبههمهفرایند 

در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی و کنترل « اجتماعات روستایی

لی )اکولوژیکی، مح سکونتنظام  یدهندهشکلمؤثر بر نیروهای 

، ولی با توجه به وجود یابدمیاجتماعی، اقتصادی و نهادی( رشد و تعالی 

فقر مطلق و گسترده در روستاهای مناطق مختلف جهان، یعنی جمعیت 

، اندمواجهزیادی که در تأمین نیازهای اساسی و حداقل خود با مشکل 

ل بیشتر ی آن در سطح جهانی و در عمهابرنامهروستایی و  یتوسعه

اساسی فقرا است. در همین  یاولیهمتوجه فقرزدایی و تأمین نیازهای 

روستایی، معتقد  یتوسعه نظرانصاحب، از 4زرراستا است که رابرت چمب

گروه  توانمندسازیروستایی راهبردی است برای  یتوسعهاست که 

روستایی باید این  یتوسعهو  خاصی از مردم شامل زنان و مردان فقیر

خود و فرزندانشان است تأمین  موردنیازروه را وادار سازد تا آنچه را که گ

روستایی تا بتوانند از منابع  هایگروهنمایند، کمک کردن به فقیرترین 

 هدف توسعه (.44 .ص، 4970توسعه حداکثر استفاده را ببرند )شهبازی، 

 فرایند در روازاین است، انسانی جوامع جانبههمه تعالی و رشد در کل،

 و شناخت آن، مسیر در گرفتن قرار و توسعه به دستیابی برای ریزیبرنامه

 و مادی ابعاد در آنان نیازهای و انسانی جوامع مقتضیات و شرایط درک

 ،4939رضوانی، ) استزمینه  این در ضروری اقدامات ازجمله معنوی

 از اهآن تنگناهای و هاقابلیت نواحی، وضعیت شناخت و بررسی (.4 .ص

 از آگاهی امروزه است، برخوردار ایناحیه ریزیبرنامه در ایویژه اهمیت

 هاگذاریسیاست ،هابرنامه ،هاطرح ارائه جهت نواحی، ضعف و قوت نقاط

 اجتماعی، اقتصادی،) هاشاخص از استفاده که ایگونهبه است، ضروری

 تعیین برایمناسب  معیاری تواندمی غیره( و بهداشتی کالبدی، فرهنگی،

 موجود هاینارسایی و مشکالت رفع جهت در مهم عاملی و نواحی جایگاه

 ،4934دلیر، زاده حسینقنبری و ) باشدرسیدن به توسعه پایدار  درراه

 (.2 .ص

های یافتگی در مناطق روستایی از جنبهتحلیل و بررسی توسعه

ظام بخشی از ن مثابهبهمختلفی دارای اهمیت است. نظام روستایی 

ریزی سرزمین دارد و گاهی جایگاه مشخصی در حوزه برنامهسکونت

ای ایجاد شود، توسعه فضاهای روستایی وقفه دررونداگر به دالیلی 

که نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده خویش در نظام  ایگونهبه

ملی و سرزمینی نباشد، در آن صورت آثار و پیامدهای مسائل روستایی 

 یابددر کلیت سرزمین گسترش می درنهایتهای شهری و هدر حوز

، روستایی مقصود مطلوب توسعه، بنابراین ؛(2 .ص ،4931رضوانی،)

مفهوم در تعریف  کهاینخالصه . بهبود کیفیت زندگی همه است

-های مختلف، مفاهیم اصلی آن را میتوسعه با در نظر گرفتن برداشت

 نشان داد: 9 شکل شمارهتوان مطابق 

 

 
 مفاهیم اصلی توسعه -3 شکل

 

.419، ص. 4930 ،بیرانوندزادهو االسالمی شیخعلیزاده، : سرخ کمال مأخذ

 توسعه مفهومی جامع است

 مفهوم توسعه هم ابعاد کمی و هم کیفی دارد

 مادی و معنوی است ابعادتوسعه دارای 

 توسعه یک مفهوم ارزشی است
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 ضرورت توسعه روستایی  .3.2
ضرورت تقدم و توجه به  گویدیمکه مایکل تودارو  گونهآن

که نیست  علتینابهتوسعه روستایی نسبت به توسعه شهری 

اکثریت جمعیت جهان سوم در مناطق روستایی قرار دارند، بلکه 

نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم  حلراهاست که  علتینابه

 .ص ،4972، 0تودارواست )جمعیت، بهبود محیط روستایی 

. با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و (44

ارکت وسیع مردم در روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مش

و متمتع شدن  گیردیمکه برای توسعه ملی صورت  ییهاتالش

گام بزرگی در جهت  توسعهدرحالاز مواهب آن، کشورهای 

ضرورت  .داشت بر خواهنددر تحقق معنای حقیقی توسعه 

اصلی توسعه روستایی در کشور را باید در بعد توسعه انسانی آن 

کاهش مستمر نسبت جمعیت روستایی در  رغمعلیجویا شد، 

از جمعیت کشور در نواحی  ایعمدهطول تاریخ، هنوز هم بخش 

درصد  94حدود  4934. در سال کنندمیروستایی زندگی 

که اگر  کردندمیجمعیت کشور در نقاط روستایی زندگی 

شهر را نیز  -نواحی روستایی را مبنا قرار دهیم و جمعیت روستا

 یابدمیدرصد افزایش  4، این نسبت به حدود در نظر بگیریم

 (.7 .ص ،4931رضوانی، )

 راهبردهای توسعه روستایی. 3.3
در واکنش به روال  4371راهبردهای نوینی از دهه 

توسعه مطرح شد. راهبردهای نیازهای اساسی از  ریزیبرنامه

 ،7توسط سازمان جهانی کارپرنفوذترین این راهبردها بود که 

به تصویب  4370شده و چند سالی بعد در سال  بندیصورت

صرافی، ) رسیدجهانی اشتغال  اجالس کشورهای جهان در

 توسعهدرحال(. این راهبرد در کشورهای 443 .ص: 4977

بسیاری از این  هایحکومتزیادی را موجب شد و  هایمناقشه

یی چون ارائه هابرنامهکشورها از پذیرش آن امتناع کردند و به 

روستایی، مسکن  هایجادهت بهداشتی، آب آشامیدنی، تسهیال

روستایی، برق روستایی و... اهمیت دادند. به دلیل اینکه در 

خارجی برای این نوع  هایکمکدسترسی به  المللیبینسطح 

بیات، ) گیردمیو با سرعت بیشتری انجام  ترراحت هابرنامه

ریات متعددی راهبرد نظاشاعه این  موازاتبه(. 421 .ص ،4933

و  3فریدمن ازجملهدر دگرگونی راهبردهای متداول ابراز شد. 

 را پیشنهاد 41اگروپولیتنفضایی توسعه  ؛ با نگرش3داگالس

و شهر  شودمیکردند. در قالب این راهبرد، روستا به شهر آورده 

منفرد  ایمجموعهشهر در قالب -و روستا شودمیبه روستا برده 

ژه خود را دارد. سیاست تجمیع و متمرکز خاص و وی ریزیبرنامه

 ازکیا) استاز این رویکرد الهام گرفته  نوعیبهساختن روستاها 

روستایی  جانبههمه(. راهبرد توسعه 92 .ص ،4939، غفاریو 

راهبرد دیگری است که در دهه هشتاد مطرح شد و متضمن 

ذهنی و  ازنظراست که غالبًا  اندازهاییچشماز  ایمجموعه

. این راهبرد معتقد است آن چنانچه اندبودهئولوژیکی متضاد اید

روستایی بر ابعاد مختلف  نیافتگیتوسعهپیامدهای توسعه و 

 یافتگیتوسعهبرای تحقق  گذارندمی تأثیرحیات اجتماعی 

و عوامل مختلف و متعددی که با  هازمینهروستایی نیز باید به 

 (.421 .ص ،4933ت، بیا) کنندیکدیگر در تعامل هستند توجه 

 توسعه روستایی در ایران هایشاخص. 3.4
توسعه روستایی در  هایطرحو  هابرنامه، هاپژوهشدر 

متعدد و متنوعی برای سنجش  هایشاخصکشور تاکنون 

 هایشاخصاست. ماهیت و ترکیب  شدهمعرفیتوسعه روستایی 

، مورداستفادهبرحسب اهداف مطالعه، رویکرد  مورداستفاده

در دسترس و مقیاس مکانی مطالعه؛ متفاوت بوده  هایداده

نمونه در یک طرح پژوهشی برای تدوین  عنوانبهاست. 

توسعه روستایی در ایران که به سفارش کمیته  هایشاخص

است،  شدهانجام 4930فرعی توسعه پایدار روستایی در سال 

اجتماعی و  زیستمحیطسیستم  9در قالب  هاشاخصاین 

معیار، به معرفی  92و  مؤلفه 44و در قالب  بعد 0دی و اقتصا

شاخص برای سنجش توسعه پایدار روستایی در کشور  247

 (.4 .ص ،4931رضوانی، ) شدتدوین 

 پژوهش یهاافتهی .3

)سنجش ضرایب و اهمیت  AHP FUZZYمدل . 4.1

 معیارها(
از معیارها با همدیگر  هرکدامهای منظور شده برای وزن

یا معیار ارزش باالتری  الیهیکو ممکن است  مساوی نیست

 منظوربهنسبت به دیگری داشته باشد. در این مرحله از پژوهش 

ها نسبت به به معیارها و تعیین میزان ارزش الیه یوزن ده

 (FAHP)یکدیگر از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 

و ها آوری دیدگاهاست. برای این منظور جهت جمع شدهاستفاده

برای  شاخص 3ای مشتمل بر نظر خبرگان، از پرسشنامه

 21است. پرسشنامه مذکور میان  شدهاستفادهمقایسه زوجی 

نفر افراد خبره از مراکز علمی و استان چهارمحال و بختیاری 

نفر از  2با بررسی پاسخ خبرگان و امتناع  یتدرنهاتوزیع شد و 

بندی ی اولویتنفر برا 43های ها، پاسخپاسخگویی به پرسش
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به  شدهدادههای اختصاص وزن 2پذیرفته شد. جدول شماره 

 دهد.های اطالعاتی را نشان میالیه

به دست  منظوربه: هاشاخصگام اول استخراج ارزش وزنی 

و منتخب پژوهش با  گانههشت یهاشاخصآوردن ارزش وزنی 

 AHP FUZZYاز قابلیت مقایسه زوجی در مدل  یریگبهره

 یدوئ–است. بدین منظور جدول مقایسه دو  شدههمحاسب

 ازنظرتشکیل شد و میانگین وزنی حاصل  جدول شماره()

 سنجی با تکنیک دلفی در آن گنجانده شد.

 .فازی اعداد با هاشاخص زوجی مقایسه -2جدول 

 .4939، های پژوهشیافته: مأخذ

 جمعیت شاخص
ارتباطات و 

 ونقلحمل

 فرهنگی و

 ورزشی

و بازرگانی 

 خدمات

سیاسی 

 واداری

بهداشتی 

 درمانی

خدمات 

 زیربنایی
 آموزشی

4،4،4 آموزشی

خدمات 

 زیربنایی
4،4،44،9،4

بهداشتی 

 درمانی
4،4،42،4،0

سیاسی 

 واداری
4،4،4

بازرگانی و 

 خدمات
4،4،4

 فرهنگی و

 ورزشی
4،4،4

ارتباطات و 

 ونقلحمل
4،4،4

4،4،4 جمعیت

 

 ساختار ریاضی متغیرها. 2.4
 سطرهای از یک هر برای مقادیر اساس این بر

 :با است برابر ماتریو این
 

 (21.17 ,13.98 ,7.65) = (1/3+1/3+7+6+5+1/2+1+1) ,(1/5+1/5+5+4+3+1/4+1/3+1) ,(1/7+1/7+3+2+1+1/6+1/5+1 آموزشی= 

خدمات و زیربنایی  = (1+1+1+1+2+2+1/5+1/6), (3+1+3+3+4+4+1/3+1/4), (5+1+5+5+6+6+1+1/2) = (8.37, 18.58, 29.50) 

 (27.50 ,17.92 ,9.57) = (1/2+1+7+6+5+1+1+6) ,(1/4+1/3+5+4+3+1+1/3+4) ,(1/6+1/5+3+2+1+1+1/5+2) =بهداشتی و درمانی 

واداریسیاسی   = (1/3+1/3+1/3+1+1/3+3+1/3+1/5), (1/5+1/5+1/5+1+1/5+1+1/5+1/7), (1+1+1+1+1+5+1+1/3) = (3.14, 5.87, 11.33)، 

(1/3+1/5+3+1+3+1/4+1/4+1/4) ،(1/5+1/7+1+1+1+1/6+1/6+1/6) = بازرگانی و خدمات ، (1/2+1/2+1/2+5+1+5+1/3+1) =(3.84, 8.28, 13.83) 

 (5 ,2.77 ,2.16) = (1/3+1/2+1+1+1+1/3+1/2+1/3) ,(1/5+1/4+1+1/3+1/3+1/5+1/4+1/5) ,(1/7+1/6+1+1/5+1/5+1/7+1/6+1/7) = فرهنگی و ورزشی

ونقلحملارتباطات و   = (3+1+1+1+3+2+1+1/4), (5+3+3+3+5+4+1+1/2), (7+5+5+5+7+6+1+1) = (10.25, 22.50, 35) 

جمعیت=    (2+1+1+2+2+3+1+1)، (4+3+3+4+4+5+2+1) (6+5+5+6+6+7+4+1) = (13, 26, 40) 

برای هر یک از سطرها از رابطه  در ادامه برای محاسبه

 ت.اس شدهاستفاده  ریاضی

 

پو از  لذا مقدار 

 عبارت است از: استانداردسازی
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 :با است برابر زوجی مقایسه ماتریو سطرهای از هریک برای  میزان اساس این بر
 


 


 







 یهاشاخص)در جه بزرگی هر یک از مقادیر  یتدرنها

( نسبت به همدیگر از طریق سه رابطه محاسبه و در یموردبررس

 است. شدهاعمالنقشه فاصله آن شاخص 

1-  ≥  
2-  = 0 

3-  

0.135

0.161 0.157

0.076

0.096

0.017

0.174
0.184

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

             
        

          
      

        
     

           
     

         
     

           
         

     

                   

 
 نسبت به همدیگر. هاشاخصدرجه بزرگی  -4شکل 

.4939، های پژوهشیافته: مأخذ

توان بیان داشت که در میان می 2با توجه به جدول 

، بیشترین میزان ضریب اهمیت موردمطالعههای شاخص

به  ونقلحملهای جمعیت و ارتباطات و ها به شاخصشاخص

و کمترین میزان  1.474و  1.434ب با میزان اهمیت ترتی

و  1.147ضریب اهمیت به شاخص فرهنگی و ورزشی با 

 .است یافتهاختصاص 1.170با  یادار وشاخص سیاسی 

 تحقیق هایتکنیک .4.2

 وزن دهی به معیارها. 4.2.1

-از معیارها وزن مخصوص داده می هرکداماین روش به  

های هر معیار در نقشه ورودی، وزنهای شود. همچنین کالس

گیرد و خود معیارها نیز وزن متفاوتی متفاوتی به خود می

این روش قابلیت  (.243 .ص ،4334 44کنند )بونهامدریافت می

دهی فرآیند سلسله مراتبی دارد انطباق زیادی با روش وزن

دهی به معیارها وجود دارد که وزن منظوربههای بسیاری مدل

یا  یبنددرجهدهی به روش وزن توانمیها ترین آنمهم ازجمله

نسبتی و نیز روش تحلیل سلسله مراتبی را نام برد )فرج زاده 

در این پژوهش  مورداستفادهاما روش ؛ (30 ، ص.4937اصل، 

 روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است.

 هایهالتلفیق . 4.2.2

از معیارها، این اوزان  هرکدامپو از تعیین وزن نهایی برای 

با پشتیبانی قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایی در اعمال وزن 

تلفیق  GISها در محیط گذاری آن همیروها و سپو به الیه

با توجه  موردنظری از معیارها هرکدامبرای  یتدرنهاشوند. می

ها، عرصه این الیه یرتأثبر آن و میزان  مؤثرهای به تعداد الیه

ی که هایشهرستاندر اولویت قرار دادن  منظوربه مناسب
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 یافتگیتوسعهآن نیاز به توجه و افزایش سطح  یهادهستان

 وجود دارد نمایان شود.

 به را هاشاخص از یک هر گذاریارزش میزان زیر هاینقشه

 :است شده آورده ،دهدمی نشان شهرستان تفکیک

 
 بر اساس شاخص بازرگانی گذاریارزش -6شکل            یبر اساس شاخص آموزش گذاریارزش -5شکل 

 
 تأسیساتبر اساس شاخص  گذاریارزش -8شکل                             بر اساس شاخص بهداشتی گذاریارزش -7شکل

 
یاسیسبر اساس شاخص  گذاریارزش -11شکل                          جمعیتبر اساس شاخص  گذاریارزش -9شکل 
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 بر اساس شاخص ارتباطات گذاریارزش -12شکل                  بر اساس شاخص فرهنگی گذاریارزش -11شکل 

 نواحی روستایی اشکال فوق، میزان برخورداری

. دهدمینشان  چهارمحال و بختیاری استان هایشهرستان

آموزشی،  هایشاخصدر  شودمیکه مشاهده  گونههمان

نواحی (، 7و  0، 4هداشتی )مطابق با اشکال شماره بازرگانی و ب

وضعیت  سامان، بن، شهرکرد و فارسان هایشهرستانروستایی 

 هایشهرستان و ؛دارند هاشهرستانبهتری نسبت به سایر 

 لردگان و کیار به نسبت، از توسعه پایینی برخوردارند. کوهرنگ،

ابق مط) ارتباطات، فرهنگ و بخش سیاسی، تأسیساتدر بخش 

 هایشهرستاننواحی روستایی (، 42 و 44، 41 ،3با اشکال 

سامان، بن و شهرکرد از این لحاظ از وضع مطلوبی برخوردار 

، هایشهرستانرا  هاشاخصبوده و سطح برخورداری پایین این 

 اما در بخش شاخص ؛دهندمیکوهرنگ، لردگان و اردل تشکیل 

 هایستانشهر( نواحی روستایی 3مطابق شکل ) جمعیتی

لردگان، اردل و کیار بیشترین امتیاز این بخش را به خود 

این عامل است که بین  دهندهنشانکه این  انددادهاختصاص 

استان چهارمحال  هایشهرستانجمعیت و توسعه روستایی در 

 و بختیاری هیچ ارتباطی وجود ندارد.

 پوشانیهم منطق. 4.2.3
 متفاوت هایسکال و مختلف عوارض به مدل این در

 از پذیریانعطاف ترکیبات و شدهداده مختلف هایوزن موجود،

. گیردبرمی در را اعداد از ایدامنه که آیدمی دست به هانقشه

 بندیتقسیم اشتراکی و اجتماعی نوع دو به پوشانیهم منطق

الیه همگی آن در که است روشی اجتماعی پوشانیهم. شودمی

 در اما هستند، روئیت قابل الیه،یک رد هاآن اجزای و ها

-می گرفته اشتراک موجود هایالیه بین اشتراکی، پوشانیهم

 دارا را پروژه شرایط تمامی که مناسبی موقعیت و منطقه تا شود

 همپوشانی شود،می استفاده یابیمکان در که پوشانیهم باشد،

 .(224 .ص ،4937 سنجری،) است اشتراکی

 
 استان چهارمحال و بختیاری هایدهستانتوسعه وضعیت  -13 شکل

 .4939، های پژوهشیافته: مأخذ

  گیرییجهنتبحث و  .5

تصویری  ،های اطالعاتیالیه یپوشانهماز  آمدهدستبهنقشه 

 یهاشاخصاز  برخورداری ازلحاظ ،موردنظر یهادهستان از

( 49) شماره شکل که در طورهمان .دهدیمنشان را  توسعه

شهرستان کوهرنگ،  یهادهستانشود به ترتیب، میمشاهده 

و دارند ، با توجه به اینکه جمعیت قابل قبولی لردگان و اردل

درصد جمعیت روستایی استان  41 ییتنهابهشهرستان لردگان 

نیستند و باید برخوردار مطلوبی توسعه وضعیت  از ،دار است را

 یهادهستان همچنیناولویت توسعه قرار بگیرند. در 

اول  یهارتبهسامان، بن و شهرکرد به ترتیب در  هایشهرستان

صرف ، ولی اندقرارگرفته ذکرشده یهاشاخص ازلحاظ تا سوم
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که در این  ایدر چنین مقیاس منطقه هاشاخص برخورداری از

و باید در  بودن نیست لآیدهانشانگر  ،است شدهاستفادهپژوهش 

این  که شود تا معین سنجیده شود یتربزرگمقیاس 

 قرار دارند. از در چه وضعیتی هادهستان

 سطح در تعادل ایجاد جهت ذکرشده موارد به توجه با

 .گرددیم پیشنهاد زیر موارد استان یهادهستان یافتگیتوسعه

 محروم بسیار و محروم یهادهستان دادن قرار اولویت در -

 یهااندهست خصوصبهروستایی  توسعه یهابرنامه و هاطرح در

 .شهرستان کوهرنگ، لردگان و اردل

 مشارکت به توجه و باال به پایین سطوح از یزیربرنامه-

 .یامنطقه هاییزیربرنامه در هدف یهاگروه مردمی

 جهت در کارشناسان گرفتن خدمت به و گزاریسرمایه-

 در یزیربرنامه و هادهستان بالقوه استعداد و هاییتوانا شناسایی

 .محلی یهانتوا قالب

تالش مسئولین و کارشناسان در جهت کاهش میزان -

مهاجرت روستاییان به شهرهای اطراف با ایجاد تقویت 

، اعطای تسهیالتی که باع  به وجود آمدن انگیزه هایرساختز

 برای روستاییان جهت کارآفرینی در روستا شوند.

 در جمعیت ماندگاری در مهم مقوله دو اشتغال و آموزش-

 خانگی مشاغل رونق و ایجاد با که است موردمطالعه تاهایروس

 و زنان آموزش و خصوص این در دولت اعتباری هاییتحما و

 امروزه زیرا. رسید مهم هدف این به توانیم روستاها مردان

 ماندگاری ضامن روستاها به زیربنایی امکانات تخصیص صرف

 است قولهم ینترمهم روستایی اقتصاد به توجه نیست، جمعیت

 جمعیت...  و تلفن برق، آب، داشتن با که روستاهایی بساچه

 .انددادهازدست را خود

 و هادهستان سطح در یرسانخدمات مراکز تقویت و ایجاد-

 خدمات توزیع در توازن و تعادل ایجاد و مرکزی روستاهای

 .استان یهادهستان همه سطح در روبنایی و زیربنایی

 یسپاسگزار

استان  ریزیمدیریت و برنامه ن جا دارد از سازماندر پایا

این مقاله یاری  یهادادهچهارمحال و بختیاری که ما را در تهیه 

 نهایت سپاس و قدردانی را داشته باشیم. اندکرده
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Abstract 
Purpose: For this purpose, first history and the studies done about this area was evaluated in order  to 

spatially analyze the development of the rural society as the underpinning of the national plans based 

on multilateral development perspective. 

Method: In this paper, by using a combination of descriptive, documental and developmental research 

methods and studying 76 variables in the form of 8 indices, it has been tried to analyze the condition 

of rural areas of Ch &B and classifying the towns in respect of development. Finally, by using GIS 

software and analyzing the data and also using overlapping index, it was tried to classifying the towns 

in respect of development indices in the map form. 

Findings: With regarding to the effect of each pair-wise comparison and criteria in phase hierarchical 

analysis method, weight of the layers was also calculated. Finally, by using the results obtained from 

integrating the informational layers, development level was classified based on 9 item scale (9: high, 

0: low). The results of this study show that there is a significant difference among the towns of this 

province, so that towns of the provinces Saman, Ben, Shahrekord, Farsan, Boroojen, Kiar, ardal, 

Lordegan and Koohrang are placed in 1 to9 scales, respectively. 

Limitations/ Guidelines: with regarding to the structure, one of the wrong policies of development 

which is orientated toward urban interests is to reduce the distance between city and village in Ch&B. 

Deprived and so deprived villages are preferred in the plans and programs of rural development 

specially villages of Koohrang, Lordegan and Ardal. 

Practical guidelines: If the rural development plans and services for solving the problems and 

improving the existing situation, independence and participation among the villagers will be enhanced. 

Originality/ value: since there is little research about development in the studied area, then the results 

of this study should be employed as guideline for development plans for providing and implementing 

the purposeful programs about integrating and balancing the villages of Ch&B. 

Key words: Planning, spatial analysis, development level, rural development, AHP FUZZY model. 
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