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 چکيده

 در خودمات  و منواب   عادالنه فضايی توزي  به منظورها  آنی محيطی ها توانيافتگی نواحی و  توسعه ی ساختار سطوحيشناسا
از اين رو هدف اصولی ايون پوژوهش تعيوين     . باشد توسعه يکپارچه از اهميت خاصی برخوردار می راستای ای در ملی و ناحيه پهنه

متغيور در قالوب هفوت شواخص      99به اين منظور، با اسوتفاده از  . باشد های شهرستان بويراحمد می يافتگی دهستان سطوح توسعه
تفريحی كه الزمه شناخت توسعه  -فضايی و فرهنگی -سياسی، ارتباطات، كالبدی -درمانی، آموزشی، اداری -اقتصادی، بهداشتی

گيری از مودل مووريس بوه تعيوين ميوزان پراكنودگی        ها و با بهره تحليلی و سنجش كمی داده -روستايی است، با روش توصيفی
ی فضوايی نسوبتاً زيوادی در سوطوح     هوا  تفواوت كوه  نتوايج نشوان داد   . های ناحيه اقودام شوده اسوت    فضايی خدمات در دهستان

ی هوا  شواخص هوا در  يوافتگی دهسوتان   توسعهی كه ميانگين ضريب ا گونهيافتگی نواحی روستايی شهرستان وجود دارد؛ به  هتوسع
و از آن اسوت  ( 7/90)يوافتگی آموزشوی    توسوعه بسيار كمتر از ميانگين ضوريب  ( 10/01و  01/09)درمانی  -اقتصادی و بهداشتی

ی كاكوان،  هوا  دهسوتان يافتگی بااليی برخوردار بود و  توسعهنوبی از سطح دهستان شهرستان، تنها دهستان سررود ج 00مجموع 
ين دهستان در بخوش مركوزی قورار    رتيافته توسعهين و تر محرومهمچنين . يافتگی پايين قرار دارشتنددر سطح توسه چين و چنار

در . ، دوری و نزديکوی بوه مركوز شهرسوتان جسوتجو كورد      هوا  مهاجرتتوان در تمركز جمعيت، تشديد  یمداشتند كه دليل آن را 
ی مورد ها شاخصهای شهرستان در تمامی نسبت به ساير بخش( ی زياليی و مارگونها دهستانشامل )مجموع، بخش مارگون 

تخصويص   اند، خواهان توجه بوه فضوا و   در حقيقت، نواحی كه دچار ركود در سير پيشرفت خود شده .تر بودنديافته  توسعهمطالعه 
 .باشندريزی بخشی می مناب  و برنامه
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 مقدمه

جمعوه پوور،   )باشود   توسعه روستايی بخش با اهميتی از فرآيند توسعه ملی بويژه در كشورهای در حال توسوعه موی  
طرز تلقی عاموه   -جريانی چندبعدی است، مستلزم تغييرات اساسی در ساختار اجتماعی، اما از آنجايی كه توسعه (0015

 ؛(0011آسايش، )كن كردن فقر مطلق است مردم و نهادهای ملی و نيز تسري  رشد اقتصادی، كاهش نابرابری و ريشه
تموام اقشوار جامعوه     بنابراين هدف اصلی توسعه بايد ايجاد يک الگوی مطلوب رشد درآمد همگانی در راستای پوشش

های الزم برای رسيدن به چنوين توسوعه پايوداری،     شرط در هر فضای جغرافيايی، از جمله پيش(. 0011، 0تودارو)باشد 
رفاهی در راسوتای برقوراری توسوعه و     -ها و خدمات معيشتی ايجاد بستری مناسب برای رشد همراه با ارائه زيرساخت

 (.0551، 0تيتوس هيندردينک و)تعادل در آن جامعه است 

شووند،   های مختلف تقسيم موی  ها و حوزه هر ناحيه با ايفای عملکردهای حکومتی، خدمات و مناب  در بين سازمان
های حکومتی نوه تنهوا خودمات، تسوهيالت و      ارتباطات بين سازمان. يابند ها رشد می در نتيجه ارتباطات بين سکونتگاه

های سياسی و اختيارات  عنوان راهی برای كسب حمايت كند؛ بلکه به توزي  میمناب  بودجه را از طريق سيستم فضايی 
يابی به خدمات  بنابراين، دست ؛(0011افراخته، )كند  هايی كه الزمه توسعه يکپارچه است، عمل می جهت انجام فعاليت
بسوزايی در فرآينود توسوعه و    تواند نقش  نهادی الزمهِ تحول روستاها، می -ها و ديگر شرايط مالی و مهيا نمودن زمينه

 دهه چند از توسعه و روستا امر به پرداختن ضرورت در ايران،(. 0100، 0شکور)بهبود كيفيت زندگی روستاييان ايفا كند 

ريزی روسوتايی   و آنچه تاكنون تحت عنوان برنامه تلقی شد توسعه های سياست محور عنوان به و گرديد احساس پيش
طور  ريزی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا به زی توسعه فيزيکی روستا بوده و برنامهري شده اغلب برنامه مطرح

 .شايسته مورد توجه قرار نگرفته است

ريزی نامطلوب و متمركوز، مسوائل    های مرتبط با آن در اثر برنامه در اين راستا، چگونگی روند توسعه و زيرساخت 
كه دچار   مانده ای و عقب بنابراين، مناطق حاشيه؛ ای را در روند توسعه و تحول روستاهای كشور ايجاد كرده است عمده

اند، خواهان توجه به فضا و سوطح منطقوه در    فی رشد شهری آشفتهاند يا از عواقب من ركود در مسير پيشرفت خود شده
توان گفت رشد و توسعه جوام   از اين رو، می(. 0077صرافی، )اند  ريزی بخشی و كالبدی شده تخصيص مناب  و برنامه

زی و توسعه ري ها در فضاهای روستايی، برنامه انسانی بر حسب زمان و مکان و با توجه به زيست و فعاليت بخشی از آن
دهود كوه در ايوران تخصويص منواب  و توزيو         ها نشان می بررسی(. 0050افراخته، )يابد  روستايی مفهوم و مصداق می

هوا بايسوتی    امکانات و خدمات به نحوی بوده كه ناهمگونی بين روستاها را تشديد كرده است و برای رف  اين نابرابری
های اقتصادی و اجتمواعی   به لحاظ امکانات و ويژگی ها را را شناخت و آنهای موجود اين مناطق  اختالفات و نابرابری

 .بندی نمود و برای هر منطقه برنامه متناسب با شرايط آن تنظيم و به اجرا در آورد و طبيعی طبقه

شوود و امکانوات و    ینمو باشد كه ارائه مناب  و خدمات در همه جا مطرح  یمآنچه مسلم است اهميت اين ضرورت 
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ی، گام نخست، داشوتن  ا منطقهی ها تعادل  نيز در همه جا يکسان نيستند؛ بنابراين، برای حل مسائل ناشی از نبود مناب
هوای امکانوات    ينهزمی روستاها و شهرهای ناحيه از نظر برخورداری از بند سطحشناخت و اطالعات از ميزان خدمات و 

تعوادل بخشوی بوه سوطوح     (. 0011بيوات،  )نگی و غيره اسوت  اقتصادی، بهداشتی، زيربنايی و ارتباطات اجتماعی، فره
و پژوهشوگران را بوه خوود    ريوزان  ان و برنامهيت مجرير همواره ذهنياخهای دهه توسعه در مناطق مختلف كشور طی

ی مناطق محروم و مطالعات توسعه جام  نوواحی و منواطق مختلوف كشوور در     يمطالعات و شناسا .مشغول داشته است
ان، يو و مجر يزانر لی بور توجه برنامهيشده دل نه انجامين زميعی كه در ايوساجرايی  اقدامات ر و بعضاًيخا یها طول دهه

 بوروز  هنگامی ريزی برنامه به نياز واق ، در. در سطح كشور و مناطق مختلف آن است یا منطقه های یل نابرابريبه تعد

 ناهنجار ناهماهنگی و تعادل عدم بروز ای و محلی سببملی، منطقه پهنه در امکانات و مناب  ناعادالنه توزي  كه كند می

 يکی .شود می ديگر نواحی ماندگی عقب ديگر سوی از و ناحيه يک امکانات افزايش سبب سو يک از عامل اين كه گردد

 باشد، داشته وسيعی كاربرد كشور مختلفبرای توسعه يکپارچه نواحی و مناطق  ريزی برنامه در تواند می كه ابزارهايی از

 .است برخورداری عدم يا و برخورداریيا نواحی از لحاظ  مناطق بندی دسته

 تجربه را ای ناحيه و فضايی تعادل عدم و نابرابری ها كه سال است هايی استان جمله استان كهگيلويه و بويراحمد از

 ايون  مختلوف  منواطق  يوافتگی  توسعه درجه ابتدا بايستی منطقه اين در دستيابی به توسعه متوازن فضايی برای. كند می

 نگری آينده و ريزی برنامه به منطقه هر در موجود های پتانسيل از استفاده با سپس و شده شناسايی و بررسی كامالً استان

بررسی وضعيت پراكنودگی شواخص   و مدل موريس از استفاده با تا آن است پژوهش بر اين رو، اين از .نمود اقدام الزم
 يوافتگی بوه   توسعه در مؤثر( فضايی و ارتباطی -سياسی، كالبدی -درمانی، اداری -اقتصادی، آموزشی، بهداشتی)های 

نارسايی فضايی ارائه خودمات  : های شهرستان بويراحمد و به اين سؤال بپردازد كه يافتگی دهستان تعيين سطوح توسعه
 .املی هستندهای شهرستان بويراحمد بر اثر چه عوو امکانات دهستان

 يوافتگی  توسعه نظری، جنبه از. گردد می باز آن دگرگون ساز روندهای و جامعه در جاری و معين وضعيت به توسعه

 با را ملی اهداف بتوانند و شوند خويش تعيين سرنوشت به قادر كشور يک اجتماعی های گروه و افراد كه بدين معناست

 مشوکالتی  بوا  خوود  روابط و در مناسبات اينکه بدون برند، پيش به خويش امکانات و شرايط اساس آگاهانه بر انتخابی

 هويچ  تواكنون  كه دانست بايد و آرمانی است ای جامعه چنين البته. شوند مواجه سلطه و استثمار، وابستگی بحران، چون

توسوعه و   در زمينوه تحليول و تبيوين پديوده     ؛(0075سوعيدی،  ) اسوت  نيافتوه  دسوت  ،«توسعه نواب »به اين  ای جامعه
شوناختی نوسوازی،    هوای جامعوه   های اقتصادی رشد و توسعه، نظريوه  های متعددی از جمله نظريه نيافتگی نظريه توسعه
هوای زن   گرايوی و نظريوه  گرايی و پسا توسوعه مستعمره های ماركسيست و ن وماركسيست، پساساختارگرايی، پسا نظريه

، 0پيت)پردازند  الن و در سطح جهانی و ملی به تبيين توسعه میگرايی توسعه مطرح شده است كه عمدتاً در مقياس ك
های موجود ميوان كشوورها و منواطق و نوواحی در      ای توسعه، تحليل و تبيين نابرابری به هر حال هدف نظريه(. 0555

هووا و  در اين زمينه واضح است كه هيچ عامل ساده يا معينی مانند تعداد و توراكم جمعيوت، آب و   . زمينه توسعه است
 .تواند نابرابری در زمينه توسعه را تبيين كند مناب  طبيعی نمی
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توسعه روستايی عبارت است از افزايش كمی ثروت و تحول كيفی نظام اجتماعی، اقتصوادی، سياسوی و فرهنگوی    
فرهنگوی  بنابراين، توسعه روستايی به عنوان راهکاری عملی در توسعه اقتصادی، اجتمواعی و   ؛(0017افراخته، )روستا 

 درآمود  افوزايش ر بو  ،شوند می طرح «توسعه روستايی يکپارچه» عنوان تحت اغلب كه روستايی توسعه در. مطرح است

؛ 0،0071توودارو ) است شده تأكيد روستايی بخش در اقتصادی افزوده ارزش افزايش و نابرابری و فقر هشكا ،نروستاييا
 و دارند توسعه فرايند تحقق در محوری نقش هم مردمدر اين رهيافت . (0077؛ زاهدی،0550 ؛ جزايری،0،0075كوهن
به معنای افزايش توليدات كشاورزی، بهبود تغايه و ارائوه   فقط یروستاي توسعه اساس اين بر. اندتوسعه هدف خود هم

يی نيسوت؛  آموزش، بهداشت و در يک كالم افزايش رفاه عمومی و بهبود سطح زندگی روسوتا  خدمات اساسی از قبيل
ريزی، اجرا و بکارگيری تجربيات گيری، برنامهبلکه متضمن مشاركت مردم در فرايند توسعه اجتماع محلی يعنی تصميم

باشود  برداری از مناب  محلی و بارور ساختن آنهوا بورای دسوتيابی بوه رفواه اجتمواعی نيوز موی        در جهت كنترل و بهره
 (.0071كالنتری، )

شناسايی جايگاه مناطق نسبت به يکديگر به لحاظ توسعه است كه جهت رسويدن بوه    ريزی، الزمه شناخت برنامه
 ميزان سنجش برای(. 0051تقوايی و همکاران،)های مختلف نقش اساسی دارد  اين مهم، استفاده از مدل ها و تکنيک

 هر كه دارد وجود گوناگونی های كمی ناحيه، روش يک مختلف های كشور و يا بخش يک مختلف نواحی يافتگی توسعه
كه بسته به ميوزان اعتبوار و اطمينوان بوه اطالعوات در دسوترس       ( 0011حسين زاده دلير،)دارد  محاسنی و معايب يک

 .گيرند ريزان محلی، برای ساماندهی و ارزيابی مورد استفاده قرار می های برنامه مهارت

كه بتواند چارچوب  است ها بی از سکونتگاهريزی مکانی، تشخيص و تشکيل سلسله مراتيکی از مسايل مهم برنامه
يوافتگی و   ی مناطق و توسوعه  ی تعيين سطح توسعه در زمينه(. 0017افراخته، )ريزی در محل باشد  مؤثری برای برنامه

ای كه موضوع ايون پوژوهش    در سطح محلی و ناحيه. ها تحقيقات زيادی انجام شده است های بين آن بررسی نابرابری
 یدرجوه  در پژوهشوی،  (0010)موسووی  . شووند صوورت گرفتوه كوه موواردی بوه اختصوار بيوان موی         است، مطالعاتی

 اقتصوادی،  شواخص  01 از اسوتفاده  بوا  0079 سال درسياسی  -اداری تقسيمات اساس بر را ايران نواحی يافتگی توسعه

 :01 ناحيه 090 مجموع از كه بود آن از حاكی ها يافته. است داده قرار سنجش مورد غيره و بهداشتی فرهنگی، اجتماعی،
 ايران در ای ناحيه های نابرابری علل اين محقق. اند بوده محروم ناحيه 000 و برخوردار نيمه ناحيه 001 برخوردار، ناحيه

 و ريوزی  برنامه نظام نارسايی فرهنگی، -قومی مسائل سياسی، اقتصاد رشد، های قطب طبيعی، عوامل فضايی بازتاب را
 در روستايی توسعه سطح سنجش بررسی به ایمطالعه در( 0010) همکاران و كالنتری. كند می بيان اقتصادی دوگانگی

 روستايی مناطق بين نابرابری و ، شکاف0019 -75 زمانی دوره در كه نشان دادند و اندپرداخته حيدريه تربت شهرستان

 نقواط  همچنوان  يکپارچه، و متوازن توسعه به دستيابی برای اما است؛ يافته كاهش مختلف امکانات به دسترسی نظر از

 بوه  فوازی  منطوق  روش از اسوتفاده  بوا  ای مطالعوه  در( 0010) صوحنه  رضووانی و . دارند پيش در طوالنی راه روستايی

 ها دهستان اين كه اند رسيده نتيجه اين به و اند پرداخته تركمن بندر و قال آق شهرستان های دهستان توسعه بندی سطح

 هوای  تفواوت  يوافتگی  توسوعه  سوطح  و برخوورداری  ميوزان  لحواظ  از همگون،  تقريبواً  محيطوی  شورايط  داشتن عليرغم

                                                                                                                                                         
1- Todaro 
2- Kohen 
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 كالبدی و اقتصادی فرهنگی،-اجتماعی ابعاد از يک هر در ها دهستان برخورداری سطح همچنين. دارند ای مالحظه قابل

 .نيست برابر يکديگر با

تعيوين   منظوور  بوه  آمل شهرستان هایدهستان يافتگیتوسعه درجه عنوان سنجش با پژوهشی در( 0010)حيدری 
 دارای شهرسوتان  هوای ايون  دهسوتان  كوه  است رسيده نتيجه اين تاكسونومی به مدل از استفاده با توسعه هایاولويت

 روستاهای نواحی يافتگی توسعه سطح تحليل با( 0019)بدری و رونيزی  .هستند متعادلی و همگن يافتگیتوسعه سطوح

 و اختالفوات  و بوده متفاوت كامياران روستاهای بين يافتگی توسعه ضريب كه نشان دادند پرداختند كامياران شهرستان
 يوک  و توسوعه  حوال  در دهسوتان  پنج يافته، توسعه دهستان يک شهرستان اين دهستان هفت از دارند زيادی نابرابری

 اسواس  بور  كشوور  هوای روسوتايی اسوتان   منواطق  بندیطبقه و حليلبا ت( 0019)تقوايی . است نيافته توسعه دهستان

 هوای شواخص  نظور  از سيستان و بلوچسوتان،  و های كردستاناستان كه است رسيده نتيجه اين توسعه به هایشاخص

 .اندبوده برخوردار هایاستان اصفهان، تهران، های فارس،استان و اندبوده محروم بسيار توسعه

تاكسوونومی   روش اسوتفاده از  بوا  شويروان  شهرستان های دهستان يافتگی توسعه ميزان سنجش در( 0019)خاكپور 
-دهسوتان  ترين نايافته توسعه ترين و يافته به ترتيب توسعه« زيارت»و « حومه»دهستان  رسيده كه نتيجه اين به عددی

 «گليوان » و« حوموه » هسوتان د دو شهرسوتان  دهسوتان  1از  يوافتگی  توسوعه  نظر از. روند می به شمار شهرستان های
 و نوژاد  امينوی  .رونود  موی  شومار  به نيافته توسعه ها دهستان ی بقيه و متوسط حد در «مرانتک» تر، دهستان يافته توسعه

 حوزه های دهستان توسعه بندی سطح در ارتباط با عددی تاكسونومی روش از استفاده با ای مطالعه در( 0017)همکاران 

 ايون  هوای  يوافتگی دهسوتان   توسعه ضريب بين زيادی نابرابری كه رسيدند نتيجه اين به بوشهر استان جنوبی در پارس

 سوطوح  در ارتبواطی  و محورهای گاز و نفت های پروژه و تأسيسات شهری، مراكز به نزديکی همواره و دارد وجود حوزه

 در روسوتايی  ی توسوعه  جام  رويکرد عدم از نابرابری و اين داشته اساسی نقش بوشهر استان های دهستان برخورداری

ريوزی فضواهای    بنودی برناموه   در پژوهشوی بوا عنووان سوطح    ( 0051)غفاری و همکاران . است شده ناشی استان اين
هوای  كنند كه توزي  خدمات و تأسيسات در كوانون گردشگری در روستاهای شهرستان بويراحمد به اين نکته اشاره می

عنابسوتانی و همکواران   . هوا بووده اسوت    فضايی هر يک از آن -ادل با جايگاه مکانیجاذب روستايی، نامتناسب و نامتع
های روستايی بخش ميمند شهرستان فيروزآباد براساس مودل ضوريب ويژگوی و     با مقايسه تطبيقی سکونتگاه( 0050)

دهنوده وجوود سوطح     نشاندو مدل ضريب ويژگی و موريس  از آمده دست به نتايج اند كه موريس به اين نتيجه رسيده
كه از كل روستاهای بخوش دو   باشد؛ ها می ها و ميزان برخورداری باالی نابرابری بين روستاها از لحاظ سطح دسترسی

روسوتا   00يافته و  روستا كمتر توسعه 09يافته، هشت روستا در حال توسعه،  يافته، چهار روستا توسعه روستا خيلی توسعه
، (0015)، زياری و ديگوران  (0011)الدين افتخاری و آقاياری  همچنين، ركن .باشند م میاز كل روستاهای بخش محرو

يافتگی مناطق در مطالعات خود به بررسی و تعيين سطوح توسعه( 0051)آبادی و اكبری  ، زنگی(0051)رضايی و عطار 
هوای  تحليل پراكندگی و نابرابری يافتگی به به طور كلی، اين پژوهش، ضمن بررسی و تعيين سطوح توسعه. اندپرداخته

 .پردازد های شهرستان بويراحمد می های توسعه در دهستانفضايی امکانات و خدمات براساس شاخص
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 هامواد و روش

تحليلوی اسوبرای تعيوين سوطوح      -هوا، توصويفی   از حيوث گوردآوری داده   تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردی و 
هفوت   قالوب  در متغير 99ها و همچنين محدوديت دسترسی به جامعه آماری، صيافتگی با توجه به اهميت شاخ توسعه

هوای   مورتبط بوا شواخص   آوری آمار و اطالعات  جهت جم  بر اين اساس، (.0جدول )شاخص در نظر گرفته شده است 
د و همچنين سالنامه آماری استان كهگيلويه و بويراحم 0051از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مورد بررسی، 

يافتگی مدل موريس  ها و تعيين سطوح توسعه در نهايت، برای تجزيه و تحليل داده. مطالعات ميدانی استفاده شده است
 .بکار برده شده است

 يافتگیشاخص و متغيرهای سطوح توسعه.  جدول 

 متغيرها شاخص رديف

 طرح هادی -تصفيه آب سامانه -كشیآب لوله -كشیگاز لوله -برق -جايگاه سوخت فضايی -كالبدی 0

 اقتصادی 0
 -كشاورزی آالت ماشين تعميرگاه -بانک -خانهقهوه -قصابی -نانوايی -بقالی -فروشگاه تعاونی

 غير كشاورزی آالت ماشين تعميرگاه

 درمانی -بهداشتی 0

 -مركز تسهيالت زايمان -پايگاه بهداشت روستايی -خانه بهداشت -داروخانه -مركز بهداشتی و درمانی
پزشک تجربی يا  دندان -دندان و دهان كار بهداشت يا پزشک دندان -پزشک -پزشک خانواده

 -غسالخانه -آزمايشگاه -تکنسين دامپزشکی -دامپزشک -بهورز -بهيار يا مامای روستايی -ساز دندان
 حمام -آوری زباله سامانه جم 

 سياسی -اداری 1
 -مروج كشاورزی -مركز خدمات جهاد كشاورزی -پاسگاه نيروی انتظامی -دهيار -شورای اسالمی

 شركت تعاونی روستايی -شورای حل اختالف

 امامزاده -بوستان روستايی -مسجد -سالن ورزشی -زمين ورزشی -كتابخانه عمومی تفريحی -فرهنگی 9

 ارتباطات 1
 -اينترنتدسترسی به  -دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات -دفتر مخابرات -دفتر پست -صندوق پست

 دسترسی به وسيله نقليه عمومی -دسترسی به روزنامه و مجله

 مدرسه دبيرستان -مدرسه راهنمايی -دبستان -روستا مهد آموزشی 7

 های تحقيقيافته: مأخا

 00 و درجوه  91 باشد كه در مختصوات  یمی استان كهگيلويه و بوبراحمد ها شهرستانيکی از  بويراحمد شهرستان
 النهار نصف از عرض شمالی دقيقه 07 و درجه 00 تا دقيقه 00 و درجه 01 و طول شرقی دقيقه 90 و درجه 90تا  دقيقه

 به شهرستان دنوا و  لشما اين شهرستان از. شده است  واق  با مركزيت ياسوجدر شمال و شمال شرقی استان  گرينويچ
 ممسونی  سوپيدان و نورآبواد   یها شهرستان به از جنوب اقليد وشهرستان از غرب به شهرستان كهگيلويه و از شرق به 

كيلومترمربو    1091اين شهرستان با وسعتی معوادل   0051تقسيمات سياسی در پايان سال  بر اساس .گردد یمحدود م
ی آباد 100دهستان، 00نقطه شهری،  9بخش،  1گيرد كه دارای  یرا در بر م از مساحت كل استان% 19/07 كه حدوداً

. كننود  یمنفر در مناطق روستايی زندگی  001101كه از اين تعداد ( 0جدول )نفر جعيت است  090915دارای سکنه و 
 .اند يدهگزدرصد از جمعيت شهرستان در اين مناطق سکنی  90به عبارتی، حدود 
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 ها و شهرهای شهرستان بويراحمد ها، دهستان تعداد آبادی . جدول 

 نام دهستان نام شهر شهرستان و بخش
 آبادیتعداد 

 خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 شهرستان بويراحمد
 

 گراب سفلی
 

 
 چين
 لوداب

790 
095 
11 
55 

100 
001 
91 
10 

005 
00 
1 
07 

 بخش لوداب
 
 

 بخش مارگون
 
 

 
 مارگون
 

 
 زياليی
 مارگون

015 
10 
001 

010 
11 
51 

17 
05 
01 

 بخش مركزی
 
 
 
 
 

 
 ياسوج
 
 

 مادوان
 

 دشت روم
 سپيدار

 سررود جنوبی
 سررود شمالی

 كاكان

010 
19 
010 
11 
01 
01 

011 
91 
15 
71 
09 
01 

10 
5 
00 
00 
0 
1 

 بخش كبگيان
 

 چيتاب
 

 
 چنار
 كبگيان

10 
00 
11 

71 
05 
19 

7 
1 
0 

 .0051سالنامه آماری استان كهگيلويه و بويراحمد، : مأخا
 .عالمت ستاره استفاده شده استباشد جلوی آن از می( شهر و دهستان)چون هر بخش دارای زير بخش  -

 
 تقسيمات سياسی شهرستان بويراحمد . شکل 
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 نتايج و بحث

به همراه نواحی مورد مطالعه تنظيم شده؛ به طوری كه در يک طرف ( 0جدول ) ها شاخصابتدا ماتريسی از مقادير 
بکوار  ی ها شاخصنکته مهم در اين روش اين است كه . اندنوشته شده ها شاخصو در ستون ديگر مقادير  ها سکونتگاه

 .بايد همسو يا هم جهت باشند شده گرفته

 ها شاخصماتريس مقادير  . جدول 

 رديف
هاشاخص  

هادهستان  
 آموزشی

 -بهداشتی

 درمانی
 اقتصادی

 -اداری

 سياسی

 -فرهنگی

 تفريحی

 -كالبدی

 فضايی
 ارتباطی

 01 50 00 11 09 19 79 زياليی 0

 01 009 00 17 01 07 15 مارگون 0

 70 007 00 70 71 17 51 سررود جنوبی 0

 00 91 1 01 01 07 10 چين 1

 11 011 01 01 01 05 91 سپيدار 9

 10 10 01 09 05 91 90 سررود شمالی 1

 19 070 1 07 07 00 95 دشتروم 7

 01 09 01 00 7 01 01 كاكان 1

 00 10 0 01 1 09 01 چنار 5

 01 001 01 05 00 01 10 لوداب 01

 01 000 00 11 01 11 91 كبگيان 00

 .های تحقيقيافته: مأخا

 

گردند و جايگزين ، با استفاده از فرمول ضريب ناموزون موريس استاندارد می0 تک اعداد جدول تکدوم در مرحله 
( حوداقل برخوورداری  )ام طبق تعريف حداكثر محروميت  I ام از هر شاخص I دامنه محروميت هر. شوند یاعداد قبل م

 :فرمول ماكور به اين شرح است. معادل صد خواهد بود( حداكثر برخورداری)صفر و حداقل محروميت  معادل

(0) Yij=
          

             

          

             
                         

 :0 در فرمول

Yij : ضريب ناموزون موريس( شاخص ناموزون برای متغيرi  ام در واحدj ام) 

Xij :است( شاخص)عدد مربوط به متغير  ی دهنده نشان( . متغيرi  ام در واحدj ام) 

Xjmin :حداقل مقادير متغيرها در هر ستون 

Xjmax :حداكثر مقادير متغيرها در هر ستون 
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 توسعه یها مقادير ضريب ويژگی شاخص. 4جدول 

 هادهستان رديف

هاشاخص  

 

 آموزشی
 -بهداشتی

 درمانی
 اقتصادی

 -اداری

 سياسی

 -فرهنگی

 تفريحی

 -كالبدی

 فضايی
 ارتباطی

79/ 11 زياليی 0  11 /10  11 /01  19  00 /70  00 /00  11 /00  

50/ 91 مارگون 0  99 /01  11 /00  11 /91  00 /00  19 /15  11 /00  

 011 011 011 011 011 011 011 سررود جنوبی 0

00/ 00 چين 1  77 /0  11 /00  17 /00  01 90 /00  1 

90/ 11 سپيدار 9  11 /05  51 /09  09 01 57 /70  00 /91  

17/ 10 سررود شمالی 1  10 /11  11 /00  11 /01  00 /10  07 /01  00 /11  

99/ 10 دشتروم 7  00 /00  11 /01  11 00 /00  10 /79  00 /90  

1/ 01 1 كاكان 1  1 1 01 1 11 /0  

9/ 00 چنار 5  1 11 /0  9 1 01 /01  00 /00  

10/ 00 لوداب 01  19 /01  71 /01  00 /10  01 15 /99  00 /01  

10/ 91 كبگيان 00  70 /01  11 /00  99 11 /01  71 /90  09 

 .های تحقيقيافته: مأخا

 
ی كوه  ا گونهبه . گيرد یمی انجام بند رتبهآمده از ضريب ناموزون موريس،  به دستدر اين مرحله با توجه به اعداد 

به دست آمده از ضوريب نواموزون مووريس، رتبوه يوک تعلوق        عددين تر بزرگدر مورد هر شاخص و در هر ستون به 
آن است كه دهستان در شاخص مورد نظر  دهنده نشانرتبه يک . گردند یمگيرد و بقيه اعداد به ترتيب رتبه گااری  یم

 . از امکانات بيشتری برخوردار است

ام اسوت كوه بوه     I یهوا  ام از مجموع شواخص  Jهر  يافتگی تعيين درجه برخورداری و ميزان توسعه چهارم مرحله
ابطوه  ها به صورت تركيبوی از ر  كه مانند مرحله قبل اما برای تمام شاخص. آيد یصورت يک شاخص تركيبی حاصل م

    
    

 
    

    

 
شاخص اصولی توسوعه در هور     D.Iمورد مطالعه و  یها تعداد شاخص Nكه  شود یاستفاده م 

تر و دارای امکانات بيشتری يافته تر باشد منطقه يا دهستان توسعه بزرگ D.Iواحد بشمار می رود، به طوری كه هر قدر 
 .است

يافته، در  توسعهيافته،  توسعهخيلی )ی شهرستان بويراحمد به پنج سطح ها دهستانيافتگی،  توسعهبه ضريب  با توجه
تورين نارسوايی    يشبو بنودی،   يمتقسو طبق اين (. 7جدول ) اند شدهی بند طبقه( يافته و محروم توسعهحال توسعه، كمتر 

 . برقرار است ها تاندهسترين تعادل فضايی بين  يشبفضايی در شاخص اقتصادی بوده و در شاخص آموزشی 
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 (D.I)ها بر اساس شاخص نهايی توسعه  بندی دهستان رتبه .6جدول 

هاشاخص  

هادهستان  
 آموزشی

 -بهداشتی

 درمانی
 اقتصادی

 -اداری

 سياسی

 -فرهنگی

 تفريحی

 -كالبدی

 فضايی
 ارتباطی

D.I 

 رتبه مقدار

اليیزي  11/79  11/10  11 /01  19 00 /70  00 /00  11 /00  01 /15  0 
91/50 مارگون  99/01  11 /00  11 /91  00 /00  19 /15  11 /00  10 /10  0 

 0 011 011 011 011 011 011 011 011 سررود جنوبی

00/00 چين  1 11 /00  17 /00  01 90 /00  1 71 /00  5 
11/90 سپيدار  11/05  51 /09  09 01 57 /70  00 /91  00 /05  7 

10/17 سررود شمالی  10/11  11 /00  11 /01  00 /10  07 /01  00 /11  07 /11  1 
10/99 دشتروم  00/00  11 /01  11 00 /00  10 /79  00 /90  15 /10  1 
01/1 1 كاكان  1 1 01 1 11 /0  00 /9  00 
00/9 چنار  1 11 /0  9 1 01 /01  00 /00  19 /1  01 
00/10 لوداب  19/01  71 /01  00 /10  01 15 /99  00 /01  17 /11  9 
91/10 كبگيان  70/01  11 /00  99 11 /01  71 /90  09 17 /01  1 

 .های تحقيقيافته: مأخا

 

 ی شهرستان بويراحمد بر اساس مدل موريسها دهستانيافتگی  توسعهی بند سطح. 7جدول 

 تعداد ها دهستان يافتگی توسعهضريب  يافتگی توسعهی بند سطح
 0 سررود جنوبی 11بيشتر از  يافته توسعهخيلی 

 - - 11 -11 يافتهتوسعه
 9 دشت روم -لوداب -مارگون -سررود شمالی -زياليی 11 -11 توسعهدر حال 
 0 سپيدار -كبگيان 01 -11 حال توسعهكمتر در 

 0 كاكان -چين -چنار 01كمتر از  محروم

 .های تحقيقيافته: مأخا

 

در وضعيت در حوال توسوعه بوه سور      ها دهستانكه به جز دهستان سررود جنوبی بيشتر  توان گفت یمدر مجموع 
يافتوه و   توسوعه و دو دهستان كمتور   اند بودهی كه پنج دهستان در حال توسعه و سه دهستان محروم ا گونهبه . برند یم

 .است يافته بوده و در سطح توس  يافته هيچ دهستانی وجود نداشته توسعهفقط يک دهستان خيلی 

به طوور تفصويلی بيوان شوده      1ی مطالعاتی، در جدول ها شاخصو  ها دادهنتايج حاصل از مدل موريس بر اساس 
يافتوه و   توسوعه ی مورد مطالعه در سطح خيلوی  ها شاخصيافتگی دهستان سررود جنوبی در تمامی  توسعهاز نظر . است

و  1 جودول )انود   بووده در دو شاخص محوروم   دشت رومی كاكان، چين و چنار در شش شاخص و دهستان ها دهستان
 .(1تا  0 هایشکل
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 ی مورد مطالعهها شاخصی شهرستان بويراحمد بر اساس ها دهستانسطوح توسعه يافتگی  .8جدول 

 هاشاخص

 هادهستان
 آموزشی

 -بهداشتی

 درمانی

 -اداری

 سياسی
 اقتصادی

 -فرهنگی

 تفريحی

 -كالبدی

 فضايی
 ارتباطی

 سررود جنوبی
خيلی 
 يافته توسعه

 يافته توسعهخيلی 
خيلی 
 يافته توسعه

خيلی 
 يافته توسعه

 يافته توسعهخيلی 
خيلی 
 يافته توسعه

خيلی 
 يافته توسعه

 محروم محروم يافته توسعهكمتر  محروم محروم محروم محروم كاكان

 در حال توسعه يافته توسعه زياليی
خيلی 
 يافته توسعه

كمتر 
 يافته توسعه

 يافته توسعه
كمتر 
 يافته توسعه

 محروم

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم چنار
كمتر 
 يافته توسعه

 چين
كمتر 
 يافته توسعه

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم

 مارگون
خيلی 
 يافته توسعه

 در حال توسعه يافته توسعهكمتر  محروم در حال توسعه در حال توسعه
كمتر 
 يافته توسعه

 لوداب
خيلی 
 يافته توسعه

 در حال توسعه محروم
كمتر 
 يافته توسعه

 محروم در حال توسعه يافته توسعهكمتر 

 كبگيان
در حال 
 توسعه

 در حال توسعه يافته توسعهكمتر  محروم در حال توسعه در حال توسعه
كمتر 
 يافته توسعه

 سررود شمالی
در حال 
 توسعه

 در حال توسعه
كمتر 
 يافته توسعه

كمتر 
 يافته توسعه

 در حال توسعه
كمتر 
 يافته توسعه

در حال 
 توسعه

 دشتروم
در حال 
 توسعه

 در حال توسعه محروم
كمتر 
 يافته توسعه

 يافته توسعه يافته توسعهكمتر 
در حال 
 توسعه

 سپيدار
در حال 
 توسعه

 محروم
كمتر 
 يافته توسعه

 يافته توسعه يافته توسعهكمتر  محروم
در حال 
 توسعه

 .های تحقيقيافته: مأخا

 

ی هوا  دهسوتان يوافتگی   توسوعه ای بوين سوطوح    فوراوان ی هوا  تفاوت، حاكی از آن است كه (1و  7)نتايج جداول 
ی زياليوی،  ها دهستانترين، يافته توسعهدر واق  دهستان سررود جنوبی به عنوان . شود یمشهرستان بويراحمد مشاهده 

كمتور در حوال توسوعه و     رومدشتی كبگيان و ها دهستانسررود شمالی، مارگون، لوداب و دشت روم در حال توسعه، 
با توجه به اينکه شرايط محيطی در منطقه مورد مطالعوه نسوبتاً همگون اسوت چنوين      . محروم هستند ها دهستانساير 
های فضايی و با در نظور   يینارسادر مجموع با توجه با اين . دباش یمی فضايی در پراكنش خدمات قابل توجه ها تفاوت

 :توان چنين بيان كرد یمگرفتن اطالعات در دسترس در زمينه توزي  خدمات 

و نقواط   هوا  كوانون ی، مراكوز اقتصوادی،   ا منطقوه دوری و نزديکی به مراكز شهری ناحيه، خطووط ارتبواطی    -الف
. اندی شهرستان داشتهها دهستانيافتگی  توسعهت، نقشی مهمی در سطوح سکونتگاهی كه به عنوان مراكز توزي  خدما

و بوه   شوده  واقو  نمونه بارز آن دهستان سررود جنوبی است كه در فاصله شش كيلومتری از مركز شهرستان و اسوتان  
ز مراكوز  كه دهستان كاكان به خواطر دوری ا  یدرحالترين خدمات و امکانات در اين دهستان هستند؛  يشبهمين دليل 

ی برون دهستانی آن تشديد يافته و موجب خروج جمعيوت  ها مهاجرتو در حاشيه قرار گرفتن آن، روز به روز  ذكرشده
(. ضمن اينکه هر دو دهستان در بخش مركزی قرار دارند)فعال اقتصادی و در انزوا قرار گرفتن اين دهستان شده است 
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يابد كوه ايون وضو  توا      یموح توسعه يافتگی نواحی روستايی كاهش در واق ، با افزايش فاصله از مركز شهرستان سط
 .پيرامون و نظريه توزي  قابل توجيه است -حدودی با نظريه مركز

انود بوه   اند، نتوانستهدر بخش مركزی شهرستان واق  شده( ياسوج و مادوان)با توجه به اينکه دو نقطه شهری  -ب
هور چنود كوه ضوعف     . خدمات و مناب  الزم و مقبول را انجام دهندنواحی تحت پوشش خود پخشايش فضايی متعادل 

ای و محلی را تشديد كرده است؛ های ناحيهمراكز اوليه و ثانويه خدمات رسانی يکی ديگر از عواملی است كه نابرابری
نواحی  شهرستان از لحاظ فضايی( ياسوج، مادوان، مارگون، چيتاب و گراب سفلی)به طوری كه حتی پنج نقطه شهری 

 .دهندخود را پوشش نمی

 
  ی شهرستان بويراحمدها دهستانيافتگی شاخص آموزشی  توسعهسطوح .  شکل 
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 ی شهرستان بويراحمدها دهستان يافتگی شاخص اقتصادی توسعهسطوح  . شکل 

 

ها به منواب  طبيعوی و    يتفعالگونه  ينادامداری و متکی بودن  -كشاورزی اقتصادبه دليل وابستگی روستاها به  -ج
زيرا از ؛ خود قرار داده است تأثيريرمستقيم تحت غيافتگی اين نواحی را به طور مستقيم و  توسعهشرايط محلی، سطوح 

رمس آن مربووط بوه    091551اسوتان،  ( گوسفند و بره، بز و بزغاله، گواو و گوسواله  )رمس انواع دام  0010011مجموع 
درصد از انواع دام استان را به خود اختصواص داده   50/00ه عبارت ديگر اين شهرستان ب؛ باشد یمشهرستان بويراحمد 

 .باشد یمدرصد از اراضی كشاورزی استان مربوط به شهرستان بويراحمد  15/01همچنين، . است

ر از طرف ديگو . در نواحی روستايی به دليل مساحت زياد و تعداد كم جمعيت معموالً تراكم جمعيتی اندک است -د
ی روستايی نقش مؤثری در افزايش يا كاهش جمعيت نواحی روستايی دارد و به دليل اينکه توزي  خودمات  ها مهاجرت

تواند به عنوان مانعی برای عدالت اجتماعی در توزيو  فضوايی    یمگيرد، اين عامل  یمبر اساس آستانه جمعيتی صورت 
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تورين دهسوتان اشواره     يافته توسعه ن سررود جنوبی به عنوانتوان به دهستا یمباره  يندرا. ی محسوب گرددرسان خدمات
ی هوا  دهسوتان ترين امکانات و خدمات را در خود جای داده است و از سوی ديگر،  يشبنفر جمعيت  11011كرد كه با 

 .اند بودهنفر جمعيت دارای كمترين خدمات و امکانات  0579نفر جمعيت و كاكان با  0500چنار با 

 
 ی شهرستان بويراحمدها دهستاندرمانی  -يافتگی شاخص بهداشتی وسعهتسطوح . 4شکل 
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 ی شهرستان بويراحمدها دهستانفضايی  -يافتگی شاخص كالبدی توسعهسطوح  .5شکل 

 
 ی شهرستان بويراحمدها دهستانسياسی  -يافتگی شاخص اداری توسعهسطوح . 6شکل 
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 ی شهرستان بويراحمدها دهستانيافتگی شاخص ارتباطی  توسعهسطوح  .7شکل 

    
 ی شهرستان بويراحمدها دهستانتفريحی  -يافتگی شاخص فرهنگی توسعهسطوح  .8شکل 
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 ی شهرستان بويراحمدها دهستانيافتگی  توسعهسطوح  .9شکل 

 

 و پيشنهادها یريگ جهينت

عمرانی، اجتماعی و توسعه روسوتايی بوا   های  بررسی وضعيت جامعه روستايی در ايران حاكی از آن است كه برنامه
هوا و   ايجاد بستری مناسب برای رشود هموراه بوا ارائوه زيرسواخت     كه الزمه آن  الگوهای توسعه پايدار سازگاری ندارد

ريوزی توسوعه    بنوابراين، در برناموه  ؛ رفاهی در راستای برقراری توسعه و تعوادل در آن جامعوه اسوت    -خدمات معيشتی
يافتگی همواره يک امور   های توسعه ها از نظر شاخص ص و تشکيل سلسله مراتبی از سکونتگاهروستايی، اهميت تشخي

های نوواحی روسوتايی    يتمحدودتحليل فضايی خدمات، امکانات و  به منظور شناسايی وبر همين مبنا، . ضروری است
يوری از  گ بهرهمتغير و با  99ب يافتگی، با استفاده از هفت شاخص در قال توسعهی ها شاخصشهرستان بويراحمد از نظر 

خيلوی  )ی شهرسوتان در پونج سوطح    هوا  دهسوتان ی بنود  رتبوه يوافتگی،   توسعهمدل موريس به بررسی و تعيين ضريب 
بور اسواس مودل مووريس،     . پرداخته شوده اسوت  ( يافته و محروم توسعهيافته، در حال توسعه، كمتر  توسعهيافته،  توسعه
ی هوا  شواخص ی شهرستان بويراحمود در  ها دهستانيافتگی  توسعهيانگين ضريب نشان داد كه م شده انجامهای  يلتحل
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آن ( 7/90)يوافتگی آموزشوی    توسوعه بسيار كمتر از ميانگين ضوريب  ( 10/01و  01/09)درمانی  -اقتصادی و بهداشتی
 .است

سوطوح   هوای فضوايی نسوبتاً زيوادی در     يینارسوا و  هوا  تفواوت ای و محلوی   يوه ناحی ديگر اينکه، در سوطح  ا نکته
ی كه دهستان سررود جنوبی به دليول تمركوز جمعيوت و    ا گونهبه . يافتگی نواحی روستايی شهرستان وجود دارد توسعه

ترين امکانوات و خودمات    يشب ها شاخصدارد در تمامی ( ياسوج)فاصله شش كيلومتری كه با مركز استان و شهرستان 
و دوری از ( آبوادی  01يوت و  جمعنفر  0579)يتی كم جمعكه دهستان كاكان به خاطر تعداد، تراكم  یدرحالرا دارا بوده، 

ای و دچار ركود در  در حقيقت، مناطقی كه حاشيه. ين دهستان بوده استتر محرومدهستان،  00مركز شهرستان از بين 
در  .ريوزی بخشوی هسوتند    ناب  و برنامهاند و خواهان توجه به فضا و سطح ناحيه در تخصيص م سير پيشرفت خود شده

يابد كه اين وض  تا حدودی  یمواق ، با افزايش فاصله از مركز شهرستان سطوح توسعه بافتگی نواحی روستايی كاهش 
 .پيرامون قابل توجيه است -با نظريه مركز

هوا بوه منواب      يوت فعالگونوه   ينادامداری و متکی بودن  -كشاورزی اقتصادهمچنين، به دليل وابستگی روستاها به 
يرمستقيم تحوت توأثير خوود قورار داده     غيافتگی اين نواحی را به طور مستقيم و  توسعهطبيعی و شرايط محلی، سطوح 

ی هوا  دهسوتان يافتوه،   توسوعه دهستان شهرستان بويراحمد، دهستان سررود جنووبی در سوطح خيلوی     00از بين . است
ی كبگيان و سپيدار در سوطح  ها دهستانروم در سطح در حال توسعه، زياليی، سررود شمالی، مارگون، لوداب و دشت 

در  ها دهستانی كاكان، چين و چنار در سطح محروم قرار دارند و هيچ يک از ها دهستانيافته و در نهايت  توسعهكمتر 
نسبی، نسبت  به طور( ی زياليی و مارگونها دهستانشامل )در مجموع، بخش مارگون . يافته قرار نداشتند توسعهسطح 

با توجوه بوه اينکوه تعوداد     . يافته تر بوده است توسعهی مورد مطالعه ها شاخصهای شهرستان در تمامی به ساير بخش
بوه  های اين نواحی  يتقابلبرند توجه به پتانسيل و  یمی شهرستان در سطح در حال توسعه به سر ها دهستانزيادی از 

هوای فضوايی در زمينوه توزيو       ینابرابرتواند به صورت چشمگيری  یم درمانی -يژه در شاخص اقتصادی و بهداشتیو
 .خدمات و امکانات را كاهش دهد و زمينه توسعه متعادل و متوازن را در سطح ناحيه برقرار كند
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Abstract  
Identifying the structure of regional development and their peripheral potentials is of vital 

importance to a fair spatial distribution of resources and services at the national and regional 

levels. For this purpose, 55 variables must be used in the form of seven indicators of economical, 

health, educational, administrative, political, communications, physical space including 

recreational and cultural that are required for rural development. These variables should be used by 

descriptive analytical methods and measurements of quantitative data. The Mauritius model may 

be used in order to determine the spatial distribution of services in the villages in the region of the 

municipalities. The results show that there is a relatively large spatial difference in the degrees 

development in rural areas of the city in which the average index of economic indicators and 

health in rural development - being 26.25 and 28.02 are is much lower than the average rate of 

educational development (i.e. 53.7). And in a total of 11 districts of the city, only South Shroud is 

highly developed and municipalities of Kakan, Chin and Chenaar are deprived and there are no 

developed districts there Also, the poorest and the most developed districts are located in the 

central part. The reason for this could be population density, increased migration, and distance to 

the center of the district. In total, the Margoon region (including Zylayy and Margoon 

municipalities) are more developed when compared with other parts of the city in all of the 

parameters studied. In fact, regions that have suffered from stagnation in the course development 

need attention to be allocated space and resources plus planning. 

 

Keywords: Rural Development, Integrated Development, Levels of Development, Mauritius 
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