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 مقدمه

شتغال کشور دارن  و همچنین با عنایت به ادکونت حجدم قابد     رواتاها با توجه به نقش مهمی که در نظام تولی  و ا
ای برخوردارند  و ا  اجدزاء و عناصدر    ریزی کشور ا  جایگاه ویدژه ان ، در نظام برنامهتوجهی ا  جمعیت که در خود جای داده

-ن تجربۀ تاریخی فرآین  تواعه در کشورهای تواعه(. همچنی1922، اعی ی و راتگاررون  )اصلی تواعۀ ملی به شمار می

بایسدتی در  یافته، این امر را نمایا  ااخته که تواعۀ پای ار رواتایی ی  ضرورت بنیادی بدرای توادعۀ مل دی اادت و مدی     
هدۀ  های تواعه قرار گیرد. در کشور ما نیز ضرورت پرداختن به امر تواعۀ رواتایی ا  اوی دولدت ا  چند  د  اولویت برنامه

(. با وجود این، به 1923 ،شکوریها تلقی ش ه اات )عنوا  محور ایااتپیش، مورد توجه قرار گرفته و در غالب موارد، به
هدا،  من  به کارکرد این اکونتگاهدلی  نبود فضای منااب  ن گی؛ ع م اشتغال در رواتاها و نیز به علت فق ا  نگر  نظام

(. فزو  بدر  1922و حسینی،  ورمزیارین  مهاجرت به شهرها و در نتیجه میزا  شهرنشینی به ش ت افزایش یافته اات )رو
درص  خواه  رادی  کده    92میالدی به  8393نگری اا ما  مل ، میزا  جمعیت شهری ایرا  در اال این، بر اااس آین ه

کشورهای صنعتی در  مینۀ گذار جمعیتی را  فیردهمۀ ایرا  با اایر کشورهای در حال تواعه و مالحظقاب این امر تفاوت 
 (.1922کن  )ورمزیاری و حسینی، بیا  می

خورد  های اخیر، مخصوصاً بع  ا  اصالحات ارضی و به هم اویۀ شهر بر رواتا در طی دهها  طرفی نیز، تسلط ی   
ای که در کارکردهدای اقتصدادی، اجتمداعی و فرهنگدی داشدته و مکمد        و وابستگی دو جانبه روابط متقاب  شهر و رواتا

ها، دات به دات هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر رواتا ا  نظدر بنیدۀ اقتصدادی و بده     یک یگر بود  آ 
، و بلکه تشد ی  هدم نمدوده اادت     همفراشهر را  -های رواتا نسبت جلوه و تواعۀ برتر شهری انجامی ه و  مینۀ مهاجرت

های کداذب؛ مختد  شد   بخدش     توا  به وجود شغ (. ا  آ ار منفی مهاجرت رواتاییا  به شهرها می1923،  ادهابراهیم)
(. 1929، آقدایی امدین نشینی؛ رش  نامو و  شدهرها و غیدره اشداره نمدود )    کشاور ی؛ ارقت؛ فقر و نابرابری؛ فحشا؛ حاشیه

 گیری ا  عوار  اوء رش  شهرنشینی، بای  در پی تحقق تواعۀ برابر و مو و  رواتایی بود.پیش منظوربهبنابراین، 

های گوناگو  اعمال ش ه که این وضدع  ریزی و م یریت مناطق رواتایی به صورتتاکنو  الگوی واح ی برای برنامه
ریزی رواتایی نه بر اااس نیا ها، ااتع ادها های تواعه ش ه اات،  یرا م یریت و برنامهاراایی و ناکارآم ی برنامهباعث ن

های بالقوه و بالفع  طراحی و اجدرا گردید ه اادت    نگری در نیا ها و تواناییهای رواتاها، بلکه با نوعی یکسا و توانمن ی
هدای موجدود بدرای    ها و ظرفیدت های ویژه و متنااب با پتانسی (. نواحی همگن نیا من  برنامه1943و همکارا ،  یرضوان)

ای یکسا  در نظر گرفتده شدون  )رضدوانی و همکدارا ،     توان  به گونهتواعه رواتاها اات. ا  این رو، نواحی رواتایی نمی
بن ی مناطق رواتایی بر ای مفی  واقع شود، اطحریزی منطقهان  در برنامهتو(. در این رااتا، یکی ا  ابزارهایی که می1943

 باش .های متعارف تواعه میحسب شاخص

گدذاری و  ای و بخشدی، ایاادت  هدای منطقده  ای، کاهش ناهمگونی و نابرابریتوجه به رهیافت تعادل و توا   منطقه
هدای هدر منطقده    های ااختاری، امکاندات و محد ودیت  ژگیوی  برحسبهایی که ای برای تو یع ه فریزی منطقهبرنامه

ای کنن ، مستلزم مطالعه و شناخت اهمیت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگداه آ  در کد  ایسدتم منطقده    تعیین می
سبت به یک یگر در ی  منطقه،  نه یافتگی مناطق رواتایی ن(. درک و شناخت بهتر اطوح تواعه1929، رو بها باش  )می

هدای موجدود و   شود، بلکه موجب شناخت نقاط قوت و ضعف، پتانسدی  ها میتنها باعث توجه خاص ا  نظر اقتصادی به آ 
(. همچنین، اهمیت 1943و اکبری،  آبادی نگیشود )ای میریزی منطقهها، و در نهایت موجب توفیق برنامهکمبودهای آ 
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تدوا  ادطح   ها و اطوح تواعه نواحی مدی بن ی با توجه به وضع موجود آ  اات که با شناخت تنگناها و قابلیتاین اطح
هایی، جهت کاهش محرومیت آ  ندواحی پرداخدت و شدرایط    ی نشا  داد و به ارایه برنامهخوببه ن گی مردم ی  ناحیه را 

ریدزا  را بدرای   یدافتگی، برنامده  ی تواعهگیری درجهااخت. عالوه بر این، تعیین و ان ا همنااب برای برو  تواعه را مهیا 
(. پدس  1941، کریمدی کند  ) های ج ی  کم  مدی گیریهای گذشته و تأ یر آ  بر تصمیمگذاریشناخت با خورد و ارمایه

ریدزا  را  یافتگی، توجه م یرا  و برنامهکه با شناخت دقیق اطوح تواعهتوا  گفت، اهمیت تحقیق حاضر در این اات می
ای جلدب کند . در همدین راادتا،     های منطقده هایی جهت داتیابی به تواعه و کاهش نابرابریها و برنامهبه اتخاذ ایاات

هدای  ریدزی برنامده  منظوربهیافتگی مناطق رواتایی شهراتا  کوهرنگ، ه ف اصلی پژوهش حاضر، ار یابی اطح تواعه
بند ی  یدافتگی و رتبده  ی توادعه ادنجش درجده   باش  که اه اف اختصاصی  یر را هم به دنبال دارد:ی رواتایی میتواعه

یدافتگی منداطق روادتایی شهرادتا      های متعدارف توادعه  مناطق رواتایی شهراتا  کوهرنگ؛ وضعیت انجی شاخص
 کوهرنگ.

بن ی مناطق رواتایی بخش مرکدزی شهرادتا    ( پژوهشی را با عنوا  ار یابی و طبقه1922محم ی ) و بی  هخ اپنا
ی های تواعه انجام دادن . ه ف ا  انجدام ایدن پدژوهش، بررادی و مطالعده     اردبی  بر اااس میزا  برخورداری ا  شاخص

ها ا  نظر بن ی این دهستا و رتبه موردمطالعههای های اجتماعی، فرهنگی، به اشتی و  یربنایی، دهستا وضعیت شاخص
هدای توادعه در منطقده    ها و نشا  داد  اولویتترین و برخوردارترین آ های تواعه و تعیین محرومبرخورداری ا  شاخص
 یاات و با اادتفاده ا  رو  تاکسدونومی عد دی، درجده     قرارگرفتهشاخص تواعه مورد ااتفاده  93بود. در این پژوهش، 

ده ، دهستا  اردابه، به علت های بخش مورد مطالعه تعیین ش ه اات. نتایج این تحقیق نشا  مییافتگی دهستا تواعه
ی ی ح  متواط تواعه و بقیده باش ، دهستا  کلخورا  در رتبهها ناهمگن مییافتگی بیشتر نسبت به دیگر دهستا تواعه
( پژوهشی را با عنوا  کاربرد تحلی  عاملی 1922و شفیعی ) تقواییر دارن . ی محروم و خیلی محروم قراها در رتبهدهستا 
مکانی مناطق رواتایی ااتا  اصفها  انجام دادن . در این پدژوهش، بده منظدور ادنجش      -ای در ار یابی فضاییو خوشه

گدروه   2ش ه اات و مناطق رواتایی ااتا  اصفها  را در  شاخص ااتفاده 92یافتگی مناطق مورد مطالعه ا  اطوح تواعه
( پژوهشدی را بدا عندوا  تحلید  ادطوح      1943و همکدارا  )  قنبدری بن ی ش ه اادت.  یافتگی طبقها  لحا  اطوح تواعه
 99نومی و موریس و با ااتفاده ا  های تاکسوهای شهراتا  اصفها  انجام دادن . ب ین منظور ا  رو برخورداری دهستا 

ها های مورد مطالعه پرداختن . نتایج نشا  داد که شکاف و نابرابری بین دهستا یافتگی دهستا شاخص به انجش تواعه
ی پاید اری و  ( پژوهشی با عنوا  انجش درجده 1943ایاهویی و همکارا  ) عامریگانه عمیق اات.  99های در شاخص

تواعه رواتایی در بخش شهاب شهراتا  قشم انجام دادن . در ایدن پدژوهش، بدرای ادنجش درجده پاید اری و توادعه        
رواتایی ا  دو م ل موریس و تاکسونومی ع دی ااتفاده ش ه اات. نتایج این پدژوهش نشدا  داد کده، روادتاهای مدورد      

( پژوهشی را باعنوا  انجش و ار یابی پای اری 1943و همکارا  ) خسروبیگیمطالعه در چهار اطح ا  پای اری قرار دارن . 
تاپسیس در شهراتا  کمیجدا  انجدام دادند . در     -گیری چن  متغیره فا یدر مناطق رواتایی با ااتفاده ا  تکنی  تصمیم

هدا ا  رو   وار و بده منظدور تعیدین و   شداخص     امهای انجش پای اری ا  رویکرد اناین پژوهش برای انتخاب شاخص
AHP و  ادبکبار فرجیبن ی ش ه اات. ااتفاده ش ه اات. در نهایت، رواتاهای مورد مطالعه به اه اطح ا  پای اری گروه

بالغ ااتا   نجا  انجدام  ا  آق( پژوهشی را با عنوا  انجش کیفیت  ن گی در مناطق رواتایی در دهست1943همکارا  )
ی دهند ه ااتفاده ش ه اات. نتایج تحقیدق آنهدا نشدا     AHPدادن . ب ین منظور در این پژوهش ا  رو  ترکیبی وایکور و 

( پژوهشی را با 1941و همکارا  ) ب ریوجود تفاوت فضایی به لحا  کیفیت  ن گی در میا  رواتاییا  مورد مطالعه اات. 
بن ی اطح پای اری نقاط رواتایی براااس م ل وایکور در رواتاهای شهراتا  فسدا در اادتا  فدارس انجدام     عنوا  رتبه
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( اادتفاده شد ه   ANPای )دادن . در این پژوهش برای داتیابی به اه اف، ا  رو  ترکیبی وایکور و فرآین  تحلید  شدبکه  
که این رو  برای ح  مسای  تصمیم گسسته، بر مبنای انتخداب بهتدرین گزینده ا      ده اات. نتایج این تحقیق نشا  می

( پژوهشی را باعنوا  1949و احم ون  ) کریمیبن ی ا  قابلیت باالیی برخوردار اات. های موجود بر اااس رتبهمیا  گزینه
ش مرکزی شهراتا  بویراحم  بدا اادتفاده ا  رو  ترکیبدی وایکدور،     یافتگی مناطق رواتایی بخاا ی اطوح تواعهم ل

-های فا ی انجام دادن . در این پژوهش، رویکرد ج ید ی بدرای ادنجش توادعه    تحلی  السله مراتبی و تئوری مجموعه

ادنجش قدرار   هایی مدورد  آلیافتگی مناطق رواتایی ارایه ش ه اات. در واقع در این رویکرد ج ی ، رواتاها بر مبنای ای ه
یافتگی مشخص اات. نتایج پژوهش نشا  داد که، رواتاهای مدورد مطالعده بدا    ها ا  لحا  تواعهگیرن  که وضعیت آ می

 )دامنه میانگین صفر و ی ( در وضعیت نامناابی ا  لحا  تواعه یافتگی قرار دارن . 929/3یافتگی ی تواعهمیانگین درجه

بخدش ا  شهرادتا     19ی مناطق رواتایی در ( پژوهشی را با عنوا  انتخاب ی  ایستم برای تواعه8339) 1نیطال
ی هدای توادعه  موجود شاخص پذیر، موقعیتی روشی انعطافااوه در ااتا  مرکزی انجام داد. وی در این پژوهش با ارایه
ی روادتایی  هدای توادعه  ی پدروهه بن ی تخصیص بودجهویترواتایی را با ااتفاده ا  تحلی  تاکسونومی ع دی جهت اول

-ی نقشهی اطالعات جغرافیایی، م لی فضایی برای تواعهی مقیاای ا  طریق اامانهمشخص کرده و با طراحی پنج نقشه

چند    ( پژوهشدی را بدا عندوا  رو    3983و همکارا  ) 8جایوهای منااب پیشنهاد داده اات. همچنین های اولیه ا  مکا 
ها ان . آ ای ارایه دادهی منطقهتواعه ای در پرتغال به منظور حمایت ا  ایااتهای منطقهمتغیره جهت شنااایی نابرابری

 "شاخص اقتصادی، به اشتی، آمو شی و فرهنگی، که به نُه عام   99گیری ا  با ااتفاده ا  تحلی  عاملی اکتشافی و بهره
های صدنعتی؛ خد مات بیمارادتانی؛ گردشدگری؛     ق رت خری  و تراکم جمعیت؛ تحرک جمعیتی؛ تجارت خصوصی؛ فعالیت
-بن ی ش  و با ااتفاده ا  تحلی  خوشده تقسیم "بزرگساال  فعال و نیا های محیطی؛ نرخ بیکاری؛ نرخ مرگ و میر نو ادا 

ی وجود چهار اطح تواعه با ان . نتایج تحقیق نشا  دهن هرداختهی تواعه یافتگی پبن ی مناطق ا  لحا  درجهای، به رتبه
ای و همگرایدی بدین   های منطقه( به بررای تفاوت8339) 9نوربخشی مورد پژوهش بوده اات. درجات مختلف در منطقه

دادت  اجتمداعی بدرای بده    -های اقتصدادی شاخصهای هن  پرداخته اات. وی با ااتفاده ا  رو  تحلی  عاملی، ا  ایالت
بن ی کرده اادت. وی بدرای تعیدین    آورد  ی  شاخص ترکیبی ااتفاده نموده و مناطق مورد مطالعه را با توجه به آ  رتبه

های اصلی، ضریب ندابرابری و ترکیبدی ا  آ  اادتفاده نمدوده     های تحلی  مرلفهها ا  رو ی اهمیت شاخصو   و درجه
دات آم ه و شاخص تواعه انسانی به آ مو  نتایج پرداخته و در انتها، با تحلی  رگرایونی، بین اه شاخص بهاات. اپس 

(، بدا  8339) 9و رای باهاتیدا بن ی نموده اات. اجتماعی مورد مطالعه رتبه -های اقتصادیهای هن  را براااس شاخصایالت
 98بلدوک در   923های تحلی  عاملی و تاکسونومی ع دی به تعیدین ادطح توادعه    به کم  رو  شاخص 99ااتفاده ا  

-ها تعیدین شد ه، بده   شاخص، اطح تواعه بلوک 98ان . در این پژوهش یکبار با ک  پرداخته 8331منطقه ا  هن  در اال 

بلدوک توادعه نیافتده     98واعه یاقته و بلوک کمتر ت 112بلوک نسبتاً تواعه یافته،  129بلوک تواعه یافته،  99طوری که 
 بند ی کدرده  شاخص مربوط به بخش کشاور ی، این بخش را به لحا  توادعه، رتبده   18شناخته ش ن . اپس بار دیگر، با 

 اات. 

 

                                                 
1-Talani 

8- Joao 
9- Noorbakhsh 

9- Bhatia and Rai 
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 هامواد و روش

ها، تحقیقی کمّی اات. رو  پژوهش پژوهش حاضر به لحا  ه ف، تحقیقی کاربردی و ا  لحا  تجزیه و تحلی  داده
اات. جامعه آماری پژوهش، نواحی رواتایی باالی ده خدانوار  مقطعی انجام گرفته باش  که به صورت رو نیز اانادی می

 (1باشن  )ج ول رواتا می 198شهراتا  کوهرنگ بودن  که شام  

 مورد مطالعه هایدهستا تفکی   جمعیت، خانوار و واح  مسکونی بهحجم  .1جدول 

 تعداد روستا دهستان
 1331ال س

 واحد مسکونی تعداد خانوار جمعیت

 391 399 8999 12 با فت باال

 1621 1988 2999 89 با فت پایین

 228 1318 9991 13 شوراب تنگزی

 1992 1333 6431 93 دشت  رین

 669 993 9936 11 میانکوه موگویی

 629 993 9968 88 دوآب

 49 44 931 9 شهریاری

 6333 3999 84968 198 ک 

 1941، مرکز آمار ایرا منبع: *

 

ی طراحدی چد  لیسدتی بدا عندوا       های  انویه بودن ، کده بده وادیله   های مورد نیا  ا  نوع دادهدر این پژوهش، داده
تکمی  گردید . همچندین در ایدن     1943های کوهرنگ در اال ی آماری شهراتا ی رواتا با مراجعه به االنامهشناانامه

ی مدورد  ی روادتایی در منطقده  های تواعهها، که بیانگر ویژگیچارچوبی منظم و منطقی ا  شاخصپژوهش، برای ت وین 
هدای کلید ی و ا رگدذار در    شاخص "تجربیات جهانی، ادبیات موضوع و بررای اطالعات موجود "مطالعه باشن ، براااس 

 ت.( به آنها اشاره ش ه اا8ی رواتایی انتخاب ش ن  که در )ج ول وضعیت تواعه

ااتفاده گردی  کده بدرای تعیدین     1ها ا  اعتبار اا ه به رو  تحلی  عاملیهمچنین جهت تعیین اعتبار )روایی( شاخص
 "که دامنۀ تغییرات آ  همدواره بدین    KMOمیزا  تنااب مجموعۀ متغیرها در ماتریس همبستگی تحلی  عاملی ا  آمارۀ 

و   =919/3KMOاین پژوهش نیدز،  بدر ایدن نکتده انطبداق دارد )      باش ، بهره گرفته ش . نتایج حاص  درمی "صفر و ی 
3331/3P=    963/3وdf=   619/1288وBartlett's Test of Sphericity=    فزو  بر آ ، شاخص مجدذور کدای بدرای .)

دار اات و نشا  دهن ۀ همبسدتگی بدین   ( به لحا  آماری معنیP<331/3های پژوهش )آ مو  کرویت بارتلت، جهت اا ه
ی مورد مطالعه یافتگی در منطقهدرص  ا  تواعه 29/96های مورد مطالعه توانایی تبیین، هاات. در مجموع شاخصخصشا

 باشن .را دارا می

                                                 
1- Factor Analysis 
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 ی رواتاییها و معیارهای تواعهشاخص. 2 جدول

 هاشاخص

معکوس بار  -3معکوس نرخ بیکاری جمعیت فعال،  -9نرخ بااوادی  نا ،  -9نرخ بااوادی مردا ،  -8معکوس تع اد خانوار در واح  مسکونی،  -1
داترای به  -13وجود بواتا  رواتایی،  -4داترای به دبیراتا ،  -2داترای به دبستا ،  -9داترای به م ارس راهنمایی،  -6تکف  ، 
وجود شورای  -19ج  در رواتا، وجود مس -19وجود االن ور شی در رواتا،  -18وجود  مین ور شی روبا  در رواتا،  -11نه عمومی، اکتابخ

داترای به شبکه  -12وجود شرکت تعاونی رواتایی،  -19وجود شورای ح  اختالف،  -16وجود دهیار در رواتا،  -13ااالمی در رواتا، 
وجود خانه  -88وجود داروخانه در رواتا،  -81داترای به شبکه آب لوله کشی به اشتی،  -83داترای به شبکه گا  راانی، -14ارااری برق، 

وجود  -86آوری  باله، وجود اامانه جمع -83داترای به دامپزش  در رواتا،  -89داترای به پزش  خانواده در رواتا،  -89به اشت در رواتا، 
-93رنت، داترای عمومی به اینت -84( رواتایی، ICTوجود دفتر فناوری و ارتباطات ) -82وجود دفتر پست در رواتا،  -89نانوایی در رواتا، 

 داترای به وایله نقلیه. -91داترای به رو نامه و مجله، 

 

بهدره گرفتده    VIKOR-AHPیافتگی رواتاهای مورد مطالعه ا  رو  ترکیبی در پژوهش حاضر برای انجش تواعه
بدا  پدردا ی نیدز   ها، ا  ضریب جیندی اادتفاده شد ه اادت. داده    ی شاخصش ه اات. همچنین به منظور تعیین تو یع بهینه

 انجام گرفته اات.  Expert Choice و  7.10MATLABافزارهای ااتفاده ا  نرم

 مدل وایکور

گیری چن  معیاره کاربردی اات که کارایی باالیی در ح  مسای  گسسته دارد. جهدت  های تصمیموایکور یکی ا  رو 
 (. 8339، 1و تزنگ اپریکوویچشود )گیری ا  این رو ، مراح   یر به اجرا گذاشته میبهره

های مختلفی وجود شاخص وجود دارد. ب ی  nگزینه و  mتشکی  ماتریس تصمیم مکانی: فر  کنی  ی اول: مرحله

مشدخص    ijaای ا  معیارها وجود دارد که مق ار آ  بده صدورت   شود، برای هر گزینه مجموعهداده مینشا   aiدارن  که با 
 باش .ام میiمق ار شاخص  ijaبه عبارتی  گردد،می

خصدوص مسدای    گیری چن  معیداره بده  ها: در مسای  تصمیمی اهمیت خصوصیتتعیین و   و درجه ی دوم:مرحله

های موجود، گام مر ری در فرآین  ح  مسئله بوده و مدورد  گیری چن شاخصه، داشتن و دانستن او ا  نسبی شاخصتصمیم
 ها ا  رو  ماتریس  وجی )تحلی  السله مراتبی( بهره گرفته ش .وهش، به منظور تعیین و   شاخصنیا  اات. در این پژ

دهند ه ادود )مثبدت( و    تعیین بهترین و ب ترین مق ار برای همه توابع معیارها: اگر تابع معیار نشدا  ی سوم: مرحله

 شود.ب ترین محاابه می های  یر مقادیر بهترین وهزینه )منفی( باش ، به ترتیب بر اااس رابطه

(1)  ijmaxf=*
if  و     ij= minf–fi   

(8) ijmaxf=–if  و      ij= minf*
if  

                                                 
1- Opricovich and Tazang 
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 ان . در این پژوهش، معیارها به صورت مثبت و هم جهت بیا  ش ه

ل: در این مرحله، به منظور حذف ا ر واحد های متفداوت و   آح  ای هها با راهمحاابه فاصله گزینهی چهارم: مرحله

هدای  همچنین در این مرحلده و   . شودااتان ارد میهای تشکی  ش ه ، ماتریس دادهپذیر بود  انجام عملیات جبریامکا 
آید .  مدی دادت  آل مثبت بده شون ، فزو  بر آ ، فاصله هر رواتا در شاخص مورد نظر ا  ای همحاابه ش ه دخالت داده می

 شود.های  یر محاابه میاپس تجمیع آ  بر اااس فرمول

(9) 
 

(9)    

 در این داتور معنای هر ی  ا  عالیم به شرح  یر اات:

ijf=  شاخصi  ام در واحj آل مثبت شاخص ای ه =ام؛i   آل منفی شاخص ای ه =ام؛i  و   شاخص  =ام؛i  ام

ا  راه ح   iفاصله گزینه  = jRآل )ترکیب بهترین(؛  نسبت به راه ح  ای ه iفاصله ا  گزینه  =jSی چهارم؛  حاص  ا  مرحله
 آل منفی )ترکیب ب ترین(.ای ه

ی  یدر محاادبه   کده بدر ااداس رابطده     iQمق ار   .i=1, 2, …, mوایکور برای  iQمحاابه مق ار  ی پنجم:مرحله

 :شودمی

(3)      

 که در آ :    

 

 

آل مثبدت  میزا  فاصله ا  راه ح  اید ه   و   ااتراتژی )اکثریت معیارها( یا ح اکثر مطلوبت گروهی اات.  vو 

ام اادت.  مدانی   iگزینه  آل منفی برایح  ای هنشا  دهن ه فاصله ا  راه  ده . به عبارتی  ام را نشا  می iگزینه 

اات، نشا  دهن ه ح اکثر نگر   3/3کوچکتر ا   vح اکثر توافق را دارد.  مانی که  Qiاات، شاخص  3/3بزرگتر ا   vکه 
باش ، که در ایدن پدژوهش ا  توافدق گروهدی برابدر      باش ، به معنی توافق گروهی برابر می V=3/3منفی اات. در ک ، اگر 
 در نظر گرفته ش . 3/3تژی  برابر ااتفاده ش  و و   ااترا

بند ی  ها را رتبهتوا  گزینهشود، میها محاابه میکه در مرحله ششم برای گزینه iQی ششم: بر اااس مقادیر مرحله
تدوا  مقد ار   گیرن . ال م به ذکر اات کده، مدی  ها کمتر باش ، در اولویت باالتر قرار میدر آ  iQهایی که مق ار کرد. گزینه

نظر را ا  ع د ی  کم کرد، که ب ین ترتیب، رواتایی دارای اولویت در انتخاب اادت کده،  بیشدترین امتیدا  را آورده      مورد
 (.iQ-1باش  )
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 1مدل ضریب جینی

ی تو یع بهینه و متعادل امکانات در بین مناطق اات. مق ار آ  همواره بدین )صدفر و ید (    ضریب جینی نشا  دهن ه
آید   دادت مدی  بده  6ی، تر باش ، بیانگر تو یع بهینه امکانات اات. ضریب جینی ا  رابطده زدی اات، که هر چه به صفر ن

 (.1943و همکارا ،  توکلی)

(6) 
  

 

 که در این رابطه معنای هر ی  ا  عالیم به شرح  یر اات:

G=    میانگین شاخص مورد نظر. =شاخص مورد نظر؛    =؛  تع اد مناطق =ضریب جینی؛ 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

باش  که ا  گانه ااتا  چهارمحال و بختیاری میهای نُهشهراتا  کوهرنگ به مرکزیت شهر چلگرد، یکی ا  شهراتا 
 "هدای  دهستا  به نام 9 فت؛ دوآب و صمصامی و فرمان اری آ  تأایس گردی  و دارای اه بخش مرکزی، با 1923اال 

اات. جمعیت این شهراتا ، بر  "با فت باال، با فت پایین، شوراب تنگزی، دشت  ین، میانکوه موگویی، دوآب و شهریاری
باش  که ا  شدمال بده اادتا     کیلومتر مربع می 9993باش . واعت شهراتا  نفر می 93413برابر  1943اااس ارشماری 

هدای فارادا ، ادرد،ل، شدهرکرد و      و ا  غرب و جنوب غرب به ااتا  لراتا  و خو اتا  و ا  مشرق به شهرادتا  اصفها
 (.1943آماری ااتا  چهار محال و بختیاری،  االنامهشود. )ااتا  اصفها  مح ود می

 نتایج و بحث

 اطق روستایی شهرستان کوهرنگبندی منیافتگی و رتبهی توسعهسنجش درجه

های های خام هر ی  ا  معیارها در رواتایافتگی، ماتریس دادههای مورد ااتفاده برای انجش تواعهبراااس شاخص
ادا ی پرداختده شد ، کده نتیجده آ       آوری ش  و اپس به شداخص جمع 1943مورد مطالعه، ا  طریق االنامه آماری اال 

انی( بود. در مرحله بع ، برای انجام م ل، نیا  به بیا  اهمیت نسبی معیارها بود که برای گیری )مکتشکی  ماتریس تصمیم
نفدر ا  کارشناادا  موضدوعی در حدو ه      13ااتفاده ش . و   نسبی معیارهای پیشنهادی به وادیله،  AHPاینکار ا  رو ، 

ارایه ش ه اات،  9نتایجی که در ج ول  (. بر اااس9تواعه رواتایی تعیین و به هر معیار تخصیص داده ش ه اات )ج ول 
شاخص معکوس تدراکم نفدر    ،3338/3های بررای ش ه عبارتن  ا : گا  لوله کشی با درجۀ اهمیت بیشترین اهمیت شاخص

در اولویدت   3943/3در اولویت دوم و وجود دهیاری در رواتا با در جۀ اهمیدت   3942/3در واح  مسکونی، با درجۀ اهمیت 
و دفتدر پسدت بدا درجدۀ اهمیدت       3139/3های وجود شورای ح  اختالف با درجۀ اهمیت . همچنین شاخصاوم قرار دارد

 های آخر قرار دارن .در اولویت 3192/3

                                                 
1-Gini coefficient model 
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  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )ترایم: نگارن گا (. 1شکل 

 

ی فت و در نهایت، امتیا ات مربوط به درجهدات آم ه، ا  طریق م ل وایکور مورد محاابه قرار گرهای بهدر ادامه داده
-ی توادعه نتایج بررای درجه (.9دات آم  )ج ول به 1943های مورد مطالعه در االیافتگی برای هر ی  ا  رواتاتواعه

-باالترین و رواتای د ک چشدمه بدا درجده توادعه     449/3یافتگی  آباد با درجه تواعهده ، رواتای قلعه علییافتگی می

یدافتگی  فزو  بر آ ، نتایج حاکی ا  وضعیت نامطلوب تواعهان . یافتگی را داشتهی  تواعهترین درجهپایین 333/3ی یافتگ
طدور  کده بده   9تحلی  اطالعدات موجدود در جد ول     ی صفر تا ی ( بود.با دامنه 819/3ی مورد مطالعه )با میانگین منطقه

 1943 هدای مدورد بررادی، در ادال    یافتگی رواتای تواعهیِ درجهاا د، ضریب جینخالصه ارایه ش ه اات، مشخص می
-های متعارف توادعه  ع م تو یع متعادل امکانات و شاخص "یاات. بنابراین، نتایج ضریب جینی بیا  کنن ه 93/3برابر با

 ی مورد مطالعه اات.در منطقه "یافتگی

شدود. در  ( ااتفاده میC=R/Kو  kn=2ی، )یی ا  دو رابطهیافتگی مناطق رواتامنظور تعیین اطوح تواعهدر ادامه، به
ی بدین ادطوح را   طول رده یا فاصله Cی تغییرات و دامنه Rاطوح یا طبقات،  kتع اد مناطق رواتایی و   nها،این رابطه

ییرات کده بدین   ی تغرواتا( و دامنه 198(. بنابراین، با توجه تع اد رواتاهای مورد مطالعه )1941کن  )کریمی، مشخص می
طول  C=R/K)ی )در رابطه Rو  Kو با جایگذاری دو مق ار  K<6>9( بین 8K=198باش ، تع اد اطوح )می "صفر و ی "

(. بنابراین، با توجه به محاادبات انجدام شد ه، روادتاهای مدورد      0.176C ،=1/7=0.147C=1/6=آی  )دات میاطوح به
 "دهد ، در ادطح   ( ارایه ش ه اات. همانطورکه این ج ول نشا  مدی 3 مطالعه در شش اطح تقسیم ش ن  که در )ج ول،

رواتا جای دارد که بیشترین درص  جمعیتدی   31نیز  "اطح تواعه نیافته"رواتا جای دارد. و در   61 "نیافته کامالً تواعه
 کنن .ی مورد مطالعه، در این اطح  ن گی میدرص  ا  ااکنا  منطقه 99/33یعنی،  
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 ها   و جهت شاخصو. 3جدول 

 وزن شاخص وزن شاخص

 3833/3 شرکت تعاونی رواتایی 3942/3 معکوس تراکم نفر در واح  مسکونی

 3998/3 شبکه ارااری برق 3829/3 نرخ بااوادی مردا 

 3338/3 گا  لوله کشی 3829/3 نرخ بااوادی  نا 

 3982/3 آب لوله کشی 3992/3 معکوس نرخ بیکاری

 3839/3 داروخانه 3899/3 معکوس بار تکف 

 3992/3 خانه به اشت 3824/3 داترای به دبستا 

 3912/3 پزش  خانواده 3892/3 داترای به م ارس راهنمایی

 3881/3 دامپزش  3912/3 داترای به دبیراتا 

 3916/3 اامانه جمع آوری  باله 3891/3 بواتا  رواتایی

 3934/3 نانوایی 3891/3 کتابخانه عمومی

 3192/3 دفتر پست 3943/3 ور شی  مین

 3913/3 دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 3898/3 االن ور شی

 3812/3 داترای عمومی به اینترنت 3999/3 مسج 

 3199/3 داترای به رو نامه و مجله 3969/3 شورای ااالمی رواتا

 3848/3 داترای به وایله نقلیه عمومی 3943/3 دهیار

 1 هامجموع و   3139/3 شورای ح  اختالف

 باش .ها بین )صفر و ی ( میدهی به شاخصی و  های پژوهش      توضیح: دامنهمنبع: یافته

 

دادت  هدای بده  یافتگی مناطق رواتایی شهراتا  کوهرنگ به تفکی  رواتاها، دادهی تواعهعالوه بر انجش درجه
طدور کده پی اادت،    ( به طور خالصه ارایه شد ه اادت. همدا    9 ها نیز محاابه ش  که در )ج ول،آم ه به تفکی  دهستا 

یافتگی برخوردار اادت،  تری نسبت به شش دهستا  دیگر ا  لحا  درجه تواعهدهستا  شوراب تنگزی ا  وضعیت منااب
ورد هدای مد  توا  اظهار نمود که بین دهسدتا  ( می9فزو  بر آ ، با توجه به نتایج آ مو  آماری کرواکال والیس )ج ول، 

 یافتگی تفاوت معناداری وجود دارد. ی تواعهمطالعه ا  لحا  درجه

ها، آ مو  من ویتنی راهگشا گردی . همانطور که این ج ول همچنین، به منظور تشخیص تفاوت دو به دو بین دهستا 
ها دارن  و هستا وضعیت بهتری نسبت به اایر د "با فت پایین، شوراب تنگزی و دشت  رین"های ده ، دهستا نشا  می

نیدز در   "با فت باال، میدانکوهموگویی، دوآب و شدهریاری   "های در ی  اطح ا  لحا  تواعه یافتگی قرار دارن . دهستا 
 ی  اطح قرار دارن .
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 های مورد مطالعهیافتگی رواتامقادیر درجه تواعه .4جدول
 روستا درجه روستا درجه روستا درجه روستا درجه

 آبادقلعه علی  449/3 نع  اشکنا  علیا 898/3 آبادشهرک غالم  199/3 بادآمه ی 138/3

 صمصامی 493/3 میهه آباد حی ر 891/3 باغ چنار 198/3 حاجی جلی  131/3

 شهرک میهه 418/3 شهرک ما ه اوخته 891/3 آباد اردار 162/3 الهیار بادآایف 131/3

 ده نوعلیا 293/3 ارته 893/3 میا  دوها  علیا 163/3 موردل 133/3

 بادآنصیر 999/3 قلعه ت  886/3 نیاکا  134/3 بادآمه ی 342/3

 ادآبمل   969/3 تی  883/3 هوشوت 132/3 بادآاامی 348/3

 قلعه گوشگ  998/3 آبادایف  888/3 آبادمحم   132/3 ادآبقریب 329/3

 بادآامیر 693/3 چن ار آبادایاو   819/3 نع  اشکنا  افلی 139/3 ر گه 329/3

 چم قلعه 969/3 کول ارخ 818/3 ده نوافلی 139/3 ابادآعلیشاه 323/3

 تلورد 933/3 شیخ علی خا  813/3 لب علیا 136/3 دره موال 323/3

 نالبن و  999/3 د ک افلی 834/3 فری  133/3 کوفی 329/3

 قباداباد 991/3 قلعه علی حسین 839/3 دره بی  138/3 ترکی 329/3

 کوی شهی بهشتی 983/3 آباد فخر 836/3 ده گه شامنصوری 133/3 هربکول 398/3

 قلعه فری و  949/3 مردخانه 833/3 بیراهگا  133/3 تشنوی 391/3

 مور  921/3 چمن گلی 144/3 دورک افلی 192/3 کارکن علیا 361/3

 طارم 969/3 گردوعلیا 142/3 آباد یاور 199/3 چم عبااعلی 338/3

 گزاتا  966/3 خونکار 149/3 تلو 199/3 دره توت 394/3

 صفااباد 969/3 آبادموای  149/3 آبادغالم  199/3 آبهبی 394/3

 صالح اباد ری 933/3 ای  گاه 143/3 باغ الگی 191/3 دره  رگه 392/3

 بادآافسر 994/3 تبرک علیا 124/3 قلعه انگی 193/3 بادآاب ال 393/3

 تبرک افلی 989/3 چین 124/3 آبادلقاام ابوا 194/3 ما ه فرامر ی 399/3

 خویه 919/3 شهرک رهبری 122/3 دره پیر 193/3 آبادحاجی 398/3

 شهرک چب  933/3 چهارمورا  129/3 خسرواباد 193/3 آبادمال  394/3

 د ک علیا 842/3 تلخه دا  129/3 قلعه تبرک 199/3 راکی 393/3

 گردوافلی 829/3 ادآببهمن  126/3 ارتنگ 182/3 دم تنگ 388/3

 دیمه 829/3 ارصالح کوتاه 126/3 گردوآباد ایاو   189/3 علیاالگی 383/3

 دهنا  829/3 میان وها  افلی 123/3 شهریاری 186/3 شوله 318/3

 شهرک کوشکا 828/3 آبادگ   128/3 قلعه بختیار 189/3 قنبراینی 311/3

 اراقاای  866/3 آبادغالم  128/3 دره بی  114/3 گ  ارخ 333/3

 بادآفانی 832/3 آباد نادر 121/3 آباد امیر 119/3 د ک ارچشمه 333/3

 میانرودا  899/3 شیخ عالی 192/3 اوه 113/3 میانگین ک  819/3

 دورک علیا 891/3 آباد حی ر 196/3 بی امین 186/3 ضریب جینی 93/3

 ضریب پراکن گی 232/3
 بادآشبخ 894/3 آبادحسین  196/3  رک 113/3

 بادآحمزه 893/3 گراب 196/3 چاه  139/3

 های پژوهشمنبع: یافته
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 یافتگیی تواعهبن ی مناطق رواتایی ا  لحا  درجهاطح. 5جدول

 درصد جمعیت درصد روستاها تعداد روستاها ی سطوحدامنه وضعیت سطوح

 x  3 61 81/96 39/94 ≥ < 1669/3 کامالً تواعه نیافته

 x  1669/3 31 69/92 99/33 ≥ < 9999/3 تواعه نیافته

 x  9999/3 18 34/4 69/6 ≥ < 3333/3 نسبتاً تواعه نیافته

 x  3333/3 1 96/3 91/3 ≥ < 6669/3 درحال تواعه

 x  6669/3 9 89/8 92/1 ≥ < 2999/3 تواعه یافته

 x  2999/3 9 39/9 61/1 ≥ ≤ 1 کامالً تواعه یافته

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 ااامی رواتاهای مورد مطالعه در اطوح مختلف تواعه. 6جدول 

 نام روستاهای هر سطح سطوح توسعه

 ده نوعلیا -9، شهرک میهه -9، صمصامی -8، قلعه علی اباد -1 کامالً تواعه یافته

 ،قلعه گوشگ  -9، ادآبمل   -8، بادآنصیر -1 تواعه یافته

 بادآامیر -1 درحال تواعه

 یافتهننسبتاً تواعه
 ، مور  -9، قلعه فری و  -6، بهشتی کوی شهی -3، بادآ قباد -9، نالبن و  -9، تلورد -8، چم قلعه -1

 بادآ افسر -18، باد ریآصالح  -11، بادآ صفا -13، گزاتا -4، طارم -2

 تواعه نیافته

، شهرک کوشکا-2، هنا د -9، دیمه -6، گردوافلی -3، د ک علیا -9، شهرک چب  -9، خویه -8، تبرک افلی-1
نع  اشکنا   -13، بادآحمزه  -19، بادآبخش  -19، دورک علیا -18، میانرودا  -11، بادآفانی  -13، قاای آ ار -4

 -88، بادآایف  -81، تی  -83، قلعه ت  -14، ارته -12، شهرک ما ه اوخته -19، ادمیههآب حی ر -16، علیا
 -82، بادآفخر -89، قلعه علی حسین -86، د ک افلی -83، علی خا  شیخ -89، کول ارخ -89، بادچن ارآایاو  
، چین -93، تبرک علیا -99، ای  گاه -99، بادآموای  -98، خونکار -91، گردوعلیا -93، چمن گلی -84، مردخانه

، میان وها  افلی -91، ارصالح کوتاه -93، بادآبهمن  -94، تلخه دا  -92، چهارمورا  -99، شهرک رهبری -96
 -94، گراب -92، بادآحسین  -99، بادآحی ر -96، شیخ عالی -93، بادآنادر -99، بادآغالم  -99، بادآگ  -98

 اردارآباد -31چنار، باغ-33شهرکغالمآباد، 

 کامالً تواعه نیافته

 -2، لب علیا -9، ده نوافلی -6، نع  اشکنا  افلی -3آباد، ، محم   -9، هوشوت -9، نیاکا  -8، میا  دوها  علیا -1
غالم  -13، تلو -19، بادآ یاور -19، دورک افلی -18، بیراهگا  -11، ده گه شامنصوری -13، دره بی  -4، فری 
 -88، قلعه تبرک -81، بادآ خسرو -83، دره پیر -14، ادآبابوالقاام  -12، قلعه انگی -19، باغ الگی -16آباد، 

 -84، اوه -82، بادآ امیر -89، دره بی  -86، قلعه بختیار -83، شهریاری -89، ادگردوآبایاو   -89، ارتنگ
 -96، موردل -93، بادالهیارآایف  -99 ، حاجی جلی -99(، 1آباد)مه ی  -98، چاه  -91،  رک -93، بی امین
 -99، کوفی -99، ترکی -98، دره موال -91، بادآعلیشاه  -93، ر گه -94، بادآقریب  -92، بادآاامی  -99، ادآبمه ی

 اب ال-31، دره  رگه -33، بی آبه -94دره توت،  -92،چم عبااعلی -99، کارکن علیا -96، تشنوی -93، هربکول
 -34، شوله -32، الگی علیا -39، دم تنگ -36، راکی -33، بادآمال   -39، بادآحاجی  -39، ما ه فرامر ی -38، بادآ

 د ک ارچشمه-61، گ  ارخ -63، قنبراینی

 های پژوهشمنبع: یافته
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 های مورد مطالعهیافتگی دهستا ی تواعهمربوط درجهآ مو  کرواکال والیس . 7جدول 

 P کای اسکور ایمیانگین رتبه یافتگیتوسعه درجه تعداد روستاها هادهستان

 38/88b 1999/3 12 با فت باال

928/12 333/3 

 99/49a 8983/3 89 با فت پایین

 29/83a 9833/3 13 شوراب تنگزئ

 99/29a 8638/3 93 دشت  رین

 38/33b 1999/3 11 میانکوه موگویی

 39/93b 1283/3 88 دوآب

 99/69b 1838/3 9 شهریاری

 باش .داری در اطح ی  درص  میی تفاوت معنیهای پژوهش            توضیح: حروف غیر یکسا  نشا  دهن همنبع: یافته

 

 ی مورد مطالعهیافتگی در منطقهعارف توسعههای متوضعیت سنجی شاخص

ی بحرانی ع د کمتدری را  ( بهره گرفته ش . هر چه درجه9ها، ا  )رابطه ی بحرانی بود  شاخصبه منظور تعیین درجه
باش  و  هر چه عد د بزرگتدری را نشدا  دهد ،     ی مورد مطالعه مینشا  ده ، بیانگر وضعیت منااب آ  شاخص در منطقه

 (. 1941رانی بود  شاخص مورد نظر اات )کریمی، بیانگر بح

(9)     
                                                                                                  

   شداخص عملکدرد )ار   Mمحاابه گردید ( و   AHPدرجه اهمیت شاخص )با ااتفاده ا  رو   ،wکه در این رابطه: 
 ده . شاخص( را نشا  می

داترای االن ور شی، وجود بوادتا  روادتایی، داترادی بده     "های ده ، شاخص( نشا  می2همانطور که )ج ول، 
آوری  بالده، داترادی بده دامپزشد ،     دبیراتا ، داترای به رو نامه و مجله، داترای به کتابخانه عمومی، اامانه جمدع 

ه  مین ور شی رو با ، داترای به شبکه گا راانی، داترای به داروخانه، داترای داترای به پزش  خانواده، داترای ب
رواتایی، داترای به نانوایی، داترای به م ارس راهنمایی، وجود شورای ح  ( ICT) به دفترفناوری اطالعات و ارتباطات

هدای  یدب جدزء مهمتدرین شداخص    اختالف در رواتا، وجود دهیار، داترای به دفتر پست و وجود مسج  در رواتا، به ترت
 ها داشته باشن .ای به این شاخصریزا  امر تواعه رواتایی، توجه ویژهباشن  و بای  برنامهی مورد مطالعه میبحرانی در منطقه

 گیرینتیجه

ن ها و ایجاد تعادل فضایی در بین مناطق رواتایی و همچندی ریزی رواتایی در درجه اول، کاهش نابرابریه ف برنامه
های خد مات محدور اادت. بندابراین،     های معطوف به افزایش تولی  و درآم  رواتاییا  و برنامهبرقراری تنااب بین برنامه
 باش .های رواتایی، تواعه فراگیر و متوا   رواتایی میریزیوضعیت مطلوب در برنامه
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 های متعارف تواعه رواتایینتایج درجه بحرانی شاخص. 8جدول 

 رتبه بحرانی درجه بحرانی اهمیت شاخص اخصارزش ش شاخص

 83 3391/3 3942/3 4966/3 معکوس تراکم نفر در واح  مسکونی

 84 3981/3 3829/3 6283/3 نرخ بااوادی مردا 

 89 3339/3 3829/3 3644/3 نرخ بااوادی  نا 

 86 3381/3 3992/3 4192/3 معکوس نرخ بیکاری

 81 3463/3 3899/3 8336/3 معکوس بار تکف 

 93 3991/3 3824/3 2932/3 داترای به دبستا 

 13 8943/3 3892/3 1168/3 داترای به م ارس راهنمایی

 9 9919/1 3912/3 3899/3 داترای به دبیراتا 

 8 3398/9 3891/3 3396/3 بواتا  رواتایی

 3 3121/1 3891/3 3889/3 کتابخانه عمومی

 4 3231/3 3943/3 3628/3  مین ور شی

 1 1482/9 3898/3 3396/3 الن ور شیا

 83 1196/3 3999/3 9922/3 مسج 

 82 3333/3 3969/3 9992/3 شورای ااالمی رواتا

 19 1432/3 3943/3 8333/3 دهیار

 16 8393/3 3139/3 3932/3 شورای ح  اختالف

 12 1694/3 3833/3 1313/3 شرکت تعاونی رواتایی

 89 3399/3 3998/3 2128/3 شبکه ارااری برق

 13 3839/3 3338/3 1361/3 داترای به شبکه گا  راانی

 89 3343/3 3982/3 9149/3 آب لوله کشی

 11 9233/3 3839/3 3391/3 داروخانه

 88 3214/3 3992/3 9898/3 خانه به اشت

 2 6338/3 3912/3 3393/3 پزش  خانواده

 9 9823/3 3881/3 3939 دامپزش 

 6 9299/3 3916/3 3393/3 اامانه جمع آوری  باله

 19 9922/3 3934/3 1361/3 نانوایی

 14 1931/3 3192/3 1196/3 دفتر پست

 18 9614/3 3913/3 3628/3 ( رواتاییICTدفتر فناوری اطالعات و ارتباطات )

 19 8619/3 3812/3 3299/3 داترای عمومی به اینترنت

 9 1669/1 3199/3 3138/3 داترای به رو نامه و مجله

 91 3998/3 3848/3 2922/3 داترای به وایله نقلیه عمومی

 های پژوهشمنبع: یافته     
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ای ا  وضعیت موجود به عم  آی ، که این امر براااس ید   در این رااتا، در درجه اول بای  شناخت دقیق و همه جانبه
-ی در مناطق رواتایی امری ضروری در برنامهیافتگنگر  ایستمی امکا  پذیر خواه  بود. بنابراین، تعیین اطوح تواعه

 شود. ای محسوب میهای منطقهریزی

یدافتگی  ی تواعهدات آم ه ا  رو  مذکور نشا  داد که، رواتاهای مورد مطالعه با میانگین درجهتحلی  اطالعات به
دارند . فدزو  بدر آ ، بدا بررادی      یافتگی قرار )دامنه میانگین بین صفر و ی ( در وضعیت نامناابی ا  لحا  تواعه 819/3
( تعلق دارد. همچنین رواتای د ک 449/3یافتگی به رواتای قلعه علی آباد )ی تواعهدات آم ه باالترین درجهی بهدرجه

ی وضعیت بحرانی این رواتا، ا  لحدا   کنن هدر انتهای ج ول قرار دارد که بیا  333/3یافتگی ی تواعهارچشمه با درجه
-های مورد مطالعه ا  لحا  توادعه یافتگی دهستا باش . همچنین، وضعیت تواعهها میآل شاخصاطح ای هداترای به 

های شوراب تنگزی، با فت پایین و دشت  ریدن، ا  وضدعیت   دهستا یافتگی مورد بررای قرار گرفت. نتایج نشا  داد که، 
های پژوهش نشدا  داد،  دیگر یافته. برخوردار هستن  یافتگیهای دیگر ا  لحا  اطح تواعهتری نسبت به دهستا منااب

درصد  قدرار دارد. در ادطح     39/94درص  ا  رواتاهای مورد مطالعه با درص  جمعیتی  81/96نیافته  در اطح کامالً تواعه
ادتاها بدا   درصد  ا  رو  34/4و در اطح نسبتاً تواعه نیافته  99/33درص  ا  رواتاها با درص  جمعیتی  69/92تواعه نیافته 
 92/1درصد ،   96/3یافته به ترتیدب  یافته و کامالً تواعهقرار دارن  و در اطوح در حال تواعه، تواعه 69/6درص  جمعیتی 

-نتایج ضریب جینی و ضریب پراکن گی نشا  داد کده شداخص  فزو  بر آ ، درص  ا  رواتاها جای گرفتن .  39/9درص  و 

ای نسدبت بده تعیدین    ان . بنابراین، ال م اات که با نگری ویژهاب تو یع نش ههای متعارف تواعه رواتایی به صورت منا
نتدایج درجده بحراندی مشدخص      ها شود.گاهراانی بر اااس نظام السله مراتبی اکونتهای اصلی خ ماتمراکز و کانو 

اتا ، داترادی بده   داترای رواتاها به االن ور شی، وجود بواتا  رواتایی، داترای به دبیر"های ااخت که شاخص
آوری  بالده، داترادی بده دامپزشد ، داترادی بده پزشد         رو نامه و مجله،  داترای به کتابخانه عمومی، اامانه جمع

خانواده، داترای به  مین ور شی رو با ، داترای به شبکه گا راانی، داترای به داروخانده، داترادی بده دفترفنداوری     
رای به نانوایی، داترای به م ارس راهنمایی، وجود شدورای حد  اخدتالف در    رواتایی، دات( ICT) اطالعات وارتباطات

هدای بحراندی در   تدرین شداخص  به ترتیب جدزء مهدم   "رواتا، وجود دهیار، داترای به دفترپست و وجود مسج  در رواتا
 هدا داشدته باشدن .   صای بده ایدن شداخ   ریزا  امر تواعه رواتایی توجه ویدژه باشن  و بای  برنامهی مورد مطالعه میمنطقه

-توا  نتیجه گرفت مناطق رواتایی مورد مطالعده ا  لحدا  پدراکنش فضدایی توادعه     ده ، میهمانطور که نتایج نشا  می

-یافتگی مناادب یافتگی در وضعیت متوا نی قرار ن ارن ، به نحوی که رواتاهای نزدی  به شهر کوهرنگ ا  اطح تواعه

یافتگی رواتاها به دلی  داترای کمتر به ، با افزایش فاصله ا  مرکز این شهر، تواعهتری برخوردار هستن . به عبارت دیگر
گیرن . فزو  بر آ ، به دالی  ذکر ش ه تمرکز یافتگی قرار میتری ا  تواعههای پایینهای مورد بررای در وضعیتشاخص

در پایا ، بدا   یافتگی این مناطق محسوب گردد. توان  عام  دیگری در تواعهباش  که میجمعیت در این نواحی نیز باال می
 شود:توجه به نتایج و داتاوردهای حاص  ا  این پژوهش، پیشنهادهای  یر ارایه می

اند .  هدا بده صدورت مناادب تو یدع نشد ه      با توجه به نتایج ضریب پراکن گی و ضریب جینی مشخص ش  که شاخص
های اصلی خ مات راانی بر ااداس نظدام السدله    تعیین مراکز و کانو ای نسبت به بنابراین، ال م اات که با نگری ویژه

 ها شود.گاهمراتبی اکونت

ی امکانات در راادتای هد ف   ریزا  تواعه رواتایی، برای تو یع متوا   جمعیت و تو یع بهینهشود برنامهپیشنهاد می
ریدزی بده   های کم جمعیدت، برنامده  گاهتهای رواتایی  به امت اکونع الت اجتماعی، ا  طریق جهت داد  به مهاجرت
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 عم  آورن .

ها دارای جمعیتی کمتر ا  پنجاه خانوار هستن ، توا  جدذب  درص  آ  93نقاط رواتایی شهراتا  کوهرنگ که بیش ا  
نده  جانبه و پای ار را ن ارن . بنابراین، ضروری اات برای توریدع بهی ی همهارمایه، خ مات و تکنولوهی منااب برای تواعه

 راانی حاکم کرد.ه مراتب خ ماتلامکانات در رااتای تحقق ع الت اجتماعی بر اااس مطالعات جامع، ی  نظام الس

هایی صورت گیرد که ح اق  فاصله داترادی، بدرای   شود تو یع امکانات و خ مات راانی بیشتر در مکا پیشنهاد می
 ح اکثر رواتاها وجود داشته باش .
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Abstract 
A better understanding of geographical phenomena and scientific comprehending of 

geographical locations requires comprehensive information about these areas. In addition, the 

awareness of the spatial distribution and development levels are considered as prerequisites 

for rural development plans and programs. Therefore, the aim of this study was to evaluate 

the development levels of rural areas in Koohrang County. Statistical population was over ten 

households selected among rural areas (132 villages) in Koohrang County. The required 

secondary data were collected and designed from the statistical yearbook of Koohrang 

County in 2011. In this study, a combination method of VIKOR-AHP was used to measure 

level of development in the villages. In addition, in order to determine the optimal 

distribution of indices, the Gini coefficient was used. Data processing was conducted using 

MATLAB7.10 and Expert Choice software. Results showed that the highest and lowest 

degrees of development (0.994 and 0.005) were related to "Castle of Ali-Abad" and "Dezak-

Cheshmeh" villages, respectively. Moreover, results indicated that there was the unfavorable 

development in the study area (with average of 0. 217 in the range 0-1) in a way that most of 

the villages (21.46%) with 53.39% of the population in the area were completely 

undeveloped. Furthermore, the results based on Gini coefficient and coefficient of variability 

revealed that the conventional indices of rural development weren't distributed properly. 

Therefore, it is necessary to have special review and reconsider to determine the main service 

centers based on settlements hierarchical system. 

Keywords: Rural areas, Koohrang, Rural Development, Analytic Hierarchy Process, 

Gini coefficient. 
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