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رتبه بندي توسعه يافتگي مناطق روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد
به روش فازي
آيت الِ كطهي *  ،ػجبؼ ػجسقبّي
تبضيد پصيطـ90/07/02 :
تبضيد زضيبفت90/05/14 :
چکيده
زض ايي هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ هٌغك فبظي ،زضخهِي تَؾهؼِيهبفتيي هٌهبعك ضٍؾهتبيي اؾهتبى
كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوس زض ؾبل  1384تؼييي گطزيسُ اؾت .همبزيط فبظي ّط يک اظ قهبذمّهب ثهطاي
هٌبعك ضٍؾتبيي ًكبى زاز كِ حس ثحطاًي ثطاي قهبذم تَؾهؼِيهبفتيي  57زضنهس ثهَزُ ٍ توهبهي
قْطؾتبًْب ظيط ايي همساض لطاض زاضًس .هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾهتبى زًهب ثيكهتطيي فبنهلِ ضا ثهب همهساض
ثحطاًي زاقتِ ٍ اظ ًظط تَؾؼِ يبفتيي ،زض ضتجِ آذط لطاض زاضز .كوتطيي فبنلِ قبذم تَؾؼِ يبفتيي
زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي ،ثهِ قْطؾهتبى گاؿهبضاى تؼلهك زاقهتِ ٍ هٌهبعك ضٍؾهتبيي قْطؾهتبى
كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوس ضتجِ ّبي زٍم ٍ ؾَم ضا كؿت ًوَزًس .لصا پيكٌْبز هي قَز ثِ هٌظَض كبّف
فبنلِ قبذم تَؾؼِ ثيي قْطؾتبىّبي اؾتبى ،زض تَظيغ ثَزخِ ػوطاًي ٍ ايدبز اهكبًبت ظيطثٌهبيي
زلت ثيكتطي قسُ ٍ ترهيم هٌبثغ ثِ گًَِاي ثبقس كِ ظهيٌِ اقهتابل ضا زض ؾهغا اؾهتبى فهطاّن
آٍضز.
O18, R58 JEL
ياصٌ َاي كليذي تَؾؼِ يبفتيي ،هٌغك فبظي ،كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوس.

 -1اؾتبزيبض گطٍُ التهس ككبٍضظي زاًكيبُ يبؾَج.
 -2اؾتبزيبض گطٍُ التهبز ككبٍضظي زاًكيبُ ككبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي ضاهيي اَّاظ.
* ًَيؿٌسُ ي هؿئَلAiatkarami@yahoo.com :

رتثٍ تىذي تًسعٍ یافتگي مىاطك ريستایي استان كُگيلًیٍ ي . . .
پيشگفتار
يكي اظ اّساف اؾبؾي زٍلت ايهطاى ،كهبّف فمهط ٍ هحطٍهيهت اظ ؾهيوبي هٌهبعك هحهطٍم ٍ
ثطلطاضي ػسالت اختوبػي زض هٌبعك هرتلف ككَض هيثبقهس .تؼهبزل ثركهي ثهِ ؾهغَو تَؾهؼِ زض
هٌبعك هرتلف ككَض عهي ؾهِ زّهِ اذيهطّ ،وهَاضُ شّهي هدطيهبى ،ثطًبههِضيهعاى ٍ پػٍّكهيطاى
التهبزي -اختوبػي ضا ثِ ذَز هكاَل كطزُ اؾت .ايي شٌّيت كِ ثِ زًجبل اػوبل ًَػي ػسم توطكع
زض اهَض اخطايي ٍ ػوطاًي اظ اٍايل ؾبل  1350زض ككَض قكل گطفتِ ،پؽ اظ پيطٍظي اًمالة اؾهالهي
زض ؾبل  1357ظهيٌِؾبظ الهساهبت اخطايهي گؿهتطزُاي زض هٌهبعك هرتلهف ككهَض گطزيهسُ اؾهت.
هغبلؼبت قٌبؾبيي هٌبعك هحطٍم ٍ هغبلؼبت تَؾؼِي خبهغ اؾتبىّبي هرتلف ككَض كهِ زض عهَل
زِّّبي اذيط اًدبم قسُ ٍ زض ثطذي هَاضز الساهبت اخطايي ٍؾيؼي ضا ًيع زض هحسٍزُّبي هؼيي ثهِ
زًجبل زاقتِ اؾت ،زليلي ثط تَخِ ٍ تأهل ثطًبهِضيعاى ٍ هدطيبى ثِ تؼسيل ًبثطاثطيّبي هٌغمِاي زض
ؾغا ككَض ٍ اؾتبى ثِ قوبض هيآيس .لصا قٌبذت ٍضؼيت هَخَز هٌبعك ،ثِذهَل تَاًوٌهسيّهب،
ًمبط لَت ٍ ّواٌيي كبؾتيّب ،هحسٍزيتّب ٍ ًمبط ضؼف زض همبيؿِ ثب يكسييط اظ اّويت ذبنهي
ثطذَضزاض اؾت .زض ضاؾتبي كؿت ايي قٌبذت ،هغبلؼِي حبضط ثهِ تؼيهيي زضخهِي تَؾهؼِيهبفتيي
اؾتبى كْييلَيهِ ٍ ثَيطاحوهس زض همبيؿهِ ثهب ككهَض ٍ ّواٌهيي تؼيهيي زضخهِي تَؾهؼِيهبفتيي
قْطؾتبىّبي ايي اؾتبى السام ًوَزُ اؾت.
تساٍم تفبٍتّبي ػوسُي التهبزي ثيي هٌبعك ثطاي زٍضُّبي ظهبًي عَالًي ،آثبض هرطثهي ثهط
كبضايي التهبز هلي ثِ خبي هيگصاضز .ثِػالٍُ ،چٌيي تفبٍتّبيي هوكي اؾت ثهِ لحهبػ ؾيبؾهي ٍ
اختوبػي ًيع ًتبيح ًبگَاضي ثِ زًجبل زاقتِ ثبقس.
ضطٍضت تحمك ػسالت اختوبػي ٍ كبّف ًبثطاثطي ٍ ػسم توطكع اظ ٍظبيف هْن زٍلت ثَزُ كهِ
ايي هْن زض اؾٌبز ثطًبهِّبي پٌح ؾبلِ تَؾؼِ ثِ ٍضَو ثيبى قسُ اؾت .ثطاي كبّف ًهبثطاثطيً ،يهبظ
ثِ قٌبؾبيي تفبٍتّبي هٌغمِاي اؾت .ترهيم اػتجبض ثِ قْطؾتبىّبي اؾهتبى ثبيهس ثهِ گًَهِاي
نَضت پصيطز كِ ثيكتطيي اثطثركي ضا زاقتِ ٍ تؼبزل هيبى آًْب ًيع هتٌبؾت ثب تَؾؼِيبفتيي ثطلطاض
گطزز .الجتِ يكؿبى زض ًظطگطفتي اّويت ٍ ٍظى قبذمّبي هحطٍهيتظزايي ،ثبػث هيقَز كهبّف
ًبّويًَي ثيي هٌبعك ثِ عَض ٍالؼي نَضت ًييطز.
هؿألِ ايي اؾت كِ ثب تَخِ ثِ هدوَػِي هحهسٍزيتّهب ٍ ًكهبت ههصكَض ،اػتجهبضات ٍ هٌهبثغ
اؾتبًي چيًَِ ثيي قْطؾتبىّب ترهيم يبثس؟ ثِ عهَضيكهِ ضهوي لحهبػ ًوهَزى اّويهت ٍ ٍظى
قبذم ّبي ترهيم اػتجبض ،تَظيغ آى ثيي قْطؾتبىّهبي هحهطٍم تهط كهِ ترههيم هٌهبثغ آًْهب
ضطٍضي تط تكريم زازُ هي قَز ،ثِ عَض هتؼبزل نَضت گطفتِ ٍ ثبػث كبّف ًبثطاثطي قَز .يكهي
اظ ًيبظّبي تهوينگيطاى ٍ ثطًبهِضيعاى ككَضي ٍ هٌغمِايً ،يبظ ثِ هيعاى تَؾهؼِيهبفتيي ثركهْبي
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هرتلف التهبزي ٍ تَليسي ككَض زض ؾغَو هرتلف هلي ٍ هٌغمِاي اؾت .اعالع اظ خبييبُ هٌهبعك
هرتلف ككَض ٍ اؾتبى ٍ لحبػ كطزى آى زض ثطًبهِضيعي(كَتبُ هست ٍ ثلٌس ههست) ،هَضهَػي اؾهت
كِ ثِ اثطثركي ثطًبهِ كوک ثِ ؾعايي ذَاّس ًوهَز .ظيهطا ثهسٍى هكهرمقهسى خبييهبُ ّطيهک اظ
هٌبعكّ ،سفگصاضي ٍ اؾتطاتػيّب ثِ تؼبزل فضبيي ككَض كوک ًرَاّس كطز .هغبلؼِ حبضهط ثهط آى
اؾت كِ خبييبُ هٌبعك ضٍؾهتبيي قْطؾهتبىّهبي اؾهتبى ضا ثؼهس اظ گهصض ؾهِ ثطًبههِي تَؾهؼِي
التهبزي ،اختوبػي ٍ فطٌّيي اظ حيث ثطذَضزاضي اظ قبذمّهبي التههبزي ،اختوهبػي ٍ فطٌّيهي
ضٍقي ًوبيس.
مواد و روشها
ثْجَز ٍضؼيت التهبزي -اختوبػي اظ قطايظ تَؾؼِ يبفتيي هحؿَة هيقًَس .خْت
ثطضؾي ٍضؼيت تَؾؼِيبفتيي ،هغبلؼبت هتؼسزي ثب كوک ضٍـّبي آهبضي ثب اًتربة هدوَػِاي اظ
هتايطّب اًدبم قسُ اؾت كِ زض ايي گًَِ ضٍـّب ثب فطآيٌسّبي اذتيبضي ٍ اًتربة قبذمّبي
ٍاؾغِاي زض اكثط هَاضز ًتبيح هجْن ٍ ًبهؼمَل حبنل قسُ اؾت .ضٍـ خسيس هٌغك فبظي ،تحت
ػٌَاى ؾيؿتنّبي َّقوٌس ههٌَػي ،ثِ خبي ضٍـّبي ػوَهي هَضز اؾتفبزُ ،ثِ ٍخَز آهسُ اؾت.
زض ايي تحميك ،قبذم هطكت تَؾؼِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ فبظي هَضز هحبؾجِ لطاض گطفت .ايي ضٍـ
ثِ ٍؾيلِي يک ضيبضيزاى ايطاًي ثِ ًبم پطٍفؿَض لغفيظازُ ( )1965اثساع قس .ايي ًظطيِ لبزض اؾت
ثِ ثؿيبضي اظ هفبّين ،هتايطّب ٍ ؾيؿتنّبي ًبزليك (فبظي) ٍ هجْن ،نَضتثٌسي ضيبضي ثركيسُ ٍ
ظهيٌِ ضا ثطاي اؾتسالل ،اؾتٌتبج ،كٌتطل ٍ تهوينگيطي زض قطايظ ػسم اعويٌبى فطاّن آٍضز .تئَضي
هدوَػِي فبظي ،اؾبؼ هٌغك فبظي اؾت كِ ثب تَخِ ثِ زازُّب ،هفبّين ٍ هتايطّبي هدوَػِي
فبظي ،قبذم تَؾؼِ هحبؾجِ هيگطزز .تئَضي هٌغك فبظي ،ثطاؾبؼ تئَضي ػسم اعويٌبى غيط
آهبضي(غيط تهبزفي) قكل هيگيطز .ثحث انلي ايي ضٍـ زض هَضز ًبهٌبؾت ثَزى ضٍـّبي هتساٍل
هَضز اؾتفبزُ زض تحميمبت ثب زازُّبي غيط زليك ٍ فبظي اؾت كِ ػسم اعويٌبًي زضثبضُ آًْب ٍخَز
زاضز .زض حبلي كِ زض ضٍـ هٌغك فبظي ثِ ٍؾيلِ هتايطّبي ظثبًي ،ايي ًَع ػسم اعويٌبًي ًيع زض
ًظط گطفتِ هيقَز.
ضٍـ هٌغك فبظي ،زازُ ٍضٍزي ضا زضيبفت ٍ ثِ فطم فبظي تجسيل هيكٌس كِ ايي فطآيٌس،
فبظي ؾبظي ًبهيسُ هيقَز .ؾپؽ اػوبل فطآيٌس فبظي اظ عطيك اضظيبثي اعالػبت ٍضٍزي ،هغبثك ثب
لَاػس اگط ٍ آًيبُ نَضت هيگيطز .زض فطآيٌس فبظي ،ذطٍخي ثب تَخِ ثِ تبثغ ػضَيت تؼييي قسُ ثب
ثطآٍضز لَاػس ٍ هحبؾجِي ًتيدِي فبظي ثِزؾت هيآيس .اؾتسالل ٍ اؾتٌتبج تطكيت هٌغمي اظ
ذطٍخيّبي لَاػس اگط -آًيبُ اًدبم هيگيطز .هتٌبظط ثب قطايظ لؿوت" اگط" هيتَاى لبػسُ ًَقت.
تطكيت هتايطّب ّوعهبى زض ًتبيح ذطٍخي فبظي هؤثط اؾت .هٌغك فبظي اظ ّوِي لَاػس ًَقتِ قسُ
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ثطاي ثطآٍضز ذطٍخي اؾتفبزُ هيكٌسٍ .ضٍزي يک تبثغ ػضَيت ثب زاضا ثَزى قطايظ ثيبى قسُ زض
لؿوت اگط ،يک ذطٍخي ذَاّس زاز .همساض ًْبيي ثِ نَضت فبظي ؾغا هٌحٌي اظ تطكيت هٌغمي
ًتبيح لَاػس حبنل هيقَز .ثط اؾبؼ آًاِ ػٌَاى قسً ،حَُ اؾتفبزُ اظ قبذمّبي هَضز اؾتفبزُ زض
لبلت ضّيبفت هٌغك فبظي ثهَضت ظيط اؾت:
فطو كٌيس كِ  N ٍ i  1, N تؼساز ًمبط قْطي يب ضٍؾتبيي هَضز هغبلؼِ ثَزُ ٍ

 j  1, M كِ ً jيع قبذم ّبي هَضز اؾتفبزُ اؾتّ .واٌيي فطو هيكٌين كِ  x jهمساضي
اؾت كِ قبذم  jثطاي هٌغمِ  iاذتيبض هيكٌس .اگط همبزيط قبذم ّبي هَضز اؾتفبزُ ضا
ثِ نَضت ًعٍلي ضتجِثٌسي كٌين كِ عي آى همبزيط ثبالتط ثطاي قبذم يبز قسُ ثِ هؼٌي ثطذَضزاضي
ثيكتط ثبقس ،آًيبُ تبثغ ػضَيت قبذم  jضا ثطاي هٌغمِ )  j (iهيتَاى ثهَضت ظيط تؼطيف ًوَز

(ثطًيط ٍ ٍضزيطچَچبى:)2007 ،
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 . x maxتبثغ )  j (iزضخِ ثطذَزاضي iاهيي
 Maxi ( xij ) ٍ x min
كِ زض آى )  Mini ( xij
j
j
هٌغمِ ضا ًؿجت ثِ قبذم  jاًساظُگيطي هيكٌس .ثِ ّويي تطتيت ،اگط قبذم ّب ثِ نَضت

نؼَزي هطتت قًَس ،تبثغ ػضَيت )  j (iثهَضت ظيط تؼطيف ذَاّس قس:

()2

تَاثغ يبز قسُ تَاثؼي افعايكي اظ زضخِ ثطذَضزاضي هٌغمِ ثَزُ ٍ همبزيطي ثيي نفط ٍ يک اذتيبض
هيكٌٌس.
ثب تَخِ ثِ ايٌكِ قبذم ّبي هَضز اؾتفبزُ ًبهتدبًؽ ّؿتٌس ،لصا الظم اؾت ثِ گًَِاي هتدبًؽ
گطزًس .زض ايي هغبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ پيكٌْبزي كطيَلي ٍ ظاًي( )1990ثطاي تبثغ ػضَيت
قبذمّبي هَضز اؾتفبزُ ،هيبًييي ٍظى ٌّسؾي ثهَضت ظيط تؼيييي گطزيس:
M

()3
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زض ضاثغِ فَق  1 ٍ w j  0
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 .زض ايي ضاثغِ ٍ w jظى قبذم  jاؾت .هبضتيٌتي ٍ

كبپطٍ( )1996هؼتمسًس همبزيط ٍظى قبذم ّب ثبيس ثيي حساكثط ٍ حسالل ثبقس .ايي هؼيبض ثطّوكٌف
هيبى قبذم ّب ضا لحبػ هيكٌس .ثط ايي اؾبؼ ٍظى قبذم ّب ثهَضت ظيط تؼطيف هيگطزز(ثطًيط ٍ
ٍضزيطچَچبى:)2007 ،
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زض ضاثغِ فَق wj ،تبثؼي هؼكَؼ هيبًييي ؾغا قبذمّب ًؿجت ثِ قبذم  jاؾت .تبثغ ليبضيتوي
ًيع ثيبًيط آى اؾت كِ ؾغا تَؾؼِ تبثؼي غيطذغي اظ قبذم ّبي هَضز اؾتفبزُ هيثبقس.
زض ايي ضٍـ همساض ثحطاًي قبذم  jثهَضت ظيطتؼطيف هيقَز(ثطًيط ٍ ٍضزيطچَچبى:)2007 ،
()6

F (  j crit )  1  

كِ زض آى  Fتبثغ تَظيغ تدوؼي ٍ  همساض هيبًييي قبذم  jاؾت.
شاخص َاي مًرد استفادٌ
خْت هكبّسُي ٍضؼيت هٌبعك هرتلف اظ زٍ زؾتِ قبذم ٍاؾغِاي ٍ ًْبيي اؾتفبزُ
هيقَز .قبذمّبي ٍاؾغِاي ثبػث ثْجَز قبذمّبي ًْبيي قسُ ٍ ثط ضفبُ افطاز تأثيط هيگصاضز.
قبذمّبي ًْبيي ،ذَز قبهل قبذمّبي" تأثيط گصاض ٍ هبحهل" اؾت .قبذمّبي تأثيطگصاض
ًكبى زٌّسُي اثؼبز ضفبُ ًظيط ثْساقت ،ؾَاز ٍ اهٌيت هيثبقٌس .قبذمّبي هبحهل،
ًكبىزٌّسُي اهكبًبتي ًظيط زؾتطؾي ثِ اػتجبضات ٍ ضضبيت هٌسي اظ ذسهبت كِ ثط ضفبُ اًؿبىّب
تأثيط هيگصاضًس ٍ ضاثغِي ًعزيكي ثب ثْجَز ضفبُ افطاز خبهؼِ زاضًس ،هيثبقٌس .قبذم ٍاؾغِاي
قبهل ػَاهلي ّؿتٌس كِ اظ عطيك فطآيٌسّبي هرتلف زض ثْجَز قبذم هبحهل ًمف زاضًس.
قبذمّبي ٍاؾغِاي ًيع قبهل قبذم زازُ ٍ ؾتبًسُ هيثبقٌسٍ .ؾبيل هَضز ًيبظ ثطاي افعايف
ؾَاز(قبذم ًْبيي) قبهل هسضؾِ ،هؼلن ٍ كالؼ هيثبقس .همساض هربضج ػوَهي ثطاي كالؼ تحت
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ػٌَاى قبذم زازُ ثِ حؿبة هيآيس ،زض حبلي كِ هسضؾِي ؾبذتِ قسُ ،قبذم ؾتبًسُ
هيثبقس(ثطظٍيبى.)1374 ،
زض ايي هغبلؼِ ،ؾؼي گطزيس اظ قبذمّبيي كِ زض ازثيبت تَؾؼِيبفتيي هَضز تَخِ
ّؿتٌس ،اؾتفبزُ قَز .ثِ عَض كلي اضائِ قبذم يب قبذمّبي ٍاحس ثِ ػٌَاى هؼيبضي اظ تَؾؼِ
التهبزي -اختوبػي هككل اؾت .ثِ گًَِاي كِ ثب اعويٌبى هيتَاى گفت ػليطغن لبثل پيفثيٌي
ثَزى پيكطفتّب زض اًساظُگيطي تَؾؼِ ،اًساظُگيطيّبي لبثللجَل خْبًي ّيايبُ تحمك ًرَاّس
يبفت(گيليؽ ٍ ّوكبضاى .)1385 ،قبذمّبيي كِ گيليؽ ٍ ّوكبضاى ( ،)1385زض خوغثٌسي اظ
ازثيبت تَؾؼِ اضائِ كطزُاًس قبهل زضآهس ؾطاًِ ،قبذم تَؾؼِ اًؿبًي ،فمط ٍ تَظيغ زضآهسً ،طخ ضقس
خوؼيت ،قبذمّبي ؾالهت ٍ ثْساقت(ؾطاًِ ترت ثيوبضؾتبى ،ؾطاًِ پعقک ،زؾتطؾي ثِ هطالجت
ّبي ثْساقتي) زؾتطؾي ثِ آة قطة ؾبلن ،زضنس ثبؾَازي ،اًتكبض ضٍظًبهِ ،هيعاى ههطف اًطغي،
هطگ ٍ هيط ًَظازاى ،ؾطاًِ تَليسات نٌؼتي ،زضنس ثجت ًبم زض هساضؼ اثتسايي ٍ ؾْن خوؼيت
ضٍؾتبيي هيثبقس .اهب زض ػيي حبل آًْب تأكيس ًوَزًس كِ آًاِ كِ ثتَاًس ثيبًيط ضفبُ اختوبػي
گطٍُّب هَضز ثطضؾي ثبقس ،ثِ ػٌَاى هؼيبضي اظ تَؾؼِ هَضز اؾتفبزُ ذَاّس ثَز.
هيط( ،)1378زض اضظيبثي ذَز اظ ؾغا تَؾؼِيبفتيي ككَضّب ،هؼيبضّبيي ّواَى زضآهس
ؾطاًِ ،قبذم تَؾؼِ اًؿبًي ،قبذمّبي فمط ،تَظيغ زضآهس ،هطگ ٍ هيط ًَظازاى ،ؾغا آهَظـ،
هيعاى پؽاًساظ ،زضنس خوؼيت ضٍؾتبيي ،هيعاى زؾتطؾي ثِ آة آقبهيسًي ؾبلنً ،طخ ثجت ًبم زض
هساضؼ ضا هَضز تأكيس لطاض زازُ اؾت.
تَزاضٍ(ً ،)2004يع زض هيبى قبذمّبي هتؼسزي كِ اغلت آًْب ثب هَاضز يبز قسُ
ّوپَقبًي زاضًس ثِ ػَاهل زييطي ّواَى ًمف ظًبى زض خبهؼِ ٍ ّواٌيي آظازيّبي فطزي ٍ
اختوبػي تأكيس هيكٌس .ثغَض كلي تَزاضٍ( ،)2004هدوَػِ قبذمّبي ثيبًيط ثْجَز ظًسگي افطاز ٍ
ضفبُ ضا ًكبى هي زّس ٍ هيتَاًس ثِ ػٌَاى قبذمّبي تَؾؼِ هحؿَة گطزز.
زض خوغثٌسي اخوبلي قبذمّبي ثيبى قسُ تَؾظ ؾِ ًظطيِپطزاظ ثطخؿتِ ازثيبت
التهبز تَؾؼِ هيتَاى گفت ّط قبذهي كِ ثتَاًس ؾالهت ٍ ثْجَز ظًسگي ثكط ضا ًكبى زّس،
هيتَاًس هؼيبضي ًؿجي اظ ؾغا تَؾؼِيبفتيي ثِ قوبض آيس .هغبلؼبت يبز قسُ زض تسٍيي قبذمّب اظ
زازُّبي ككَضّبي هرتلف اؾتفبزُ كطزُاًس ٍ ثبال ثَزى تؼساز ًوًَِ هَضز ثطضؾي ػبهلي هحسٍز
كٌٌسُ ثطاي لحبػ قبذمّبي ثيكتط هحؿَة قسُ اؾت .اظ ايي ضٍ زض ايي هغبلؼِ ؾؼي گطزيس
افعٍى ثط قبذم يبز قسُ فَق كِ اعالػبت هٌبؾجي ثطاي آًْب فطاّن ثَز ،ثِ تٌبؾت قطايظ اؾتبى اظ
قبذمّبي زييطي ًيع اؾتفبزُ قَز كِ ايي قبذهْب قبهلً :ؿجت خوؼيت قْطي ثِ ضٍؾتبيي،
تطكيت ؾٌي خوؼيتً ،طخ ذبلم افعايف خوؼيت ،اظزٍاج ٍ عالق ،ؾطلت ،اًتكبض خطايس ،ؾطاًِ
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ثَزخِ ػوطاًي ،حدن ؾپطزُّبي ثبًكي ،اقتابل ظًبىً ،طخ اقتابل ،ثْساقت ٍ ؾالهت،كتبثربًِ ٍ
كبًَى پطٍضـ فكطي ،اهكبًبت تفطيحي ٍ ٍضظقي ،آهَظـ ،ؾَاز ،ثطق ٍ گبظ ،آة ،تلفي ،تطكيت
اقتابل ،ثؼس ذبًَاض ٍ خبزُّبي اضتجبعي هيثبقس .آهبض ٍ اعالػبت هَضز ًيبظ اظ عطيك آهبضًبهِّبي
اؾتبى ٍ ؾبظهبىّبي هطثَعِ گطزآٍضي گطزيس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضّبي Excel , Matlab
قبذمّب تؼييي گطزيس .الظم ثِ شكط اؾت كِ ثب اؾتفبزُ اظ ضّيبفت فبظي كِ پيفتط اضائِ قسُ،
هدوَػِ قبذمّبي هَضز اؾتفبزُ ثب يكسييط تطكيت ٍ يک قبذم تَؾؼِيبفتيي هحبؾجِ گطزيس.
زض اؾتفبزُ اظ قبذمّب پؽ اظ هحبؾجِ آًْب ،ؾؼي گطزيس ثِ قكلي تجسيل ٍ هَضز اؾتفبزُ لطاض
گيطز كِ همبزيط ثبالتط قبذم ثيبًيط ؾغا تَؾؼِيبفتيي ثبالتط ثبقس .ثِ ػٌَاى هثبل ،يكي اظ
قبذم ّبي هَضز اؾتفبزًُ ،ؿجت تؼساز هَاضز ؾطلت ثِ خوؼيت ثَز كِ ثب تَخِ ثِ ايٌكِ ضلن
پبيييتط ايي قبذم ثِ هؼٌي هَلؼيت ثْتط ثَز ،لصا اظ هؼكَؼ ًؿجت تؼساز هَاضز ؾطلت ثِ تؼساز
خوؼيت اؾتفبزُ قس.
نتايج و بحث
قبذمّبي هَضز اؾتفبزُ زض هٌبعك ضٍؾتبيي ،ثط اؾبؼ قهبذمّهبي تؼطيهف قهسُ تَؾهظ
گيليؽ ٍ ّوكبضاى( ،)1385هيط( ٍ )1378تَزاضٍ( )2004قبهل  15قبذم هيثبقسً .تبيح زض لبلت
همبزيط فبظي آًْب ثِ ّوطاُ ضتجِثٌسي هٌبعك تسٍيي قسُ اؾت .زض خساٍل ( )2( ٍ )1همبزيط فبظي ّط
يک اظ قبذمّب آهسُ اؾت .زض هيبى قبذمّبي هَضز اؾتفبزُ ،ثط اؾبؼ ضاثغهِ ( )4ثهبالتطيي ٍظى
ثِ قبذمّبي ًطخ افعايف خوؼيت ٍ زؾتطؾي ثِ ثطق تؼلك زاضزّ .ط يهک اظ ايهي قهبذمّهب 10
زضنس اظ كل قبذم تطكيجي هحبؾجِ قسُ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس .قبذمّبي ثَزخِ ػوطاًي،
آهَظـ ،ثْساقت ٍ ؾالهت ٍ ًؿجت اقتابل غيطككبٍضظي ثِ اقتابل ككبٍضظي زاضاي ضطيت ٍظًي 8
زضنس ّؿتٌسّ .واٌيي ؾِ قبذم اظزٍاج ٍ عالقً ،طخ اقتابل ٍ گهبظّ ،هط يهک ضهطيت ٍظًهي 7
زضنس زاضا ّؿتٌس .قبذمّبي كيفيت ٍ هههطف آة ٍ خهبزُ اضتجهبعي ،ضهطيت ٍظًهي  6زضنهس ضا
اذتيبض كهطزُاًهس .قهبذم تلفهي زاضاي ٍظى  5زضنهس ٍ تطكيهت ؾهٌي خوؼيهت اظ ٍظى  4زضنهس
ثطذَضزاض اؾت .زٍ قبذم كتبثربًِ ٍ كبًَى پطٍضـ فكهطي ٍ ؾهَاز زاضاي ضهطيت ٍظًهي  3زضنهس
هيثبقٌس.
همبزيط هغلك قبذم ّبي هَضز اؾتفبزُ زض هٌبعك ضٍؾتبيي زض خساٍل ( )2( ٍ )1آهسُ اؾت.
اٍليي قبذم زض هيبى ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي ،تطكيت ؾٌي خوؼيت اؾت .زض توبهي هٌبعك ضٍؾتبيي
قْطؾتبىّبي هٌترت ،ثيف اظ ًيوي اظ خوؼيت زض زاهٌِ ؾٌي غيط فؼبل اظ ًظط التهبزي لطاض زاضًس
كِ ؾْن زاهٌِ ؾٌي كوتط اظ  11ؾبل ثبلغ ثط يک ؾَم خوؼيهت ضٍؾهتبيي ههيثبقهس .ثهِ ٍيهػُ زض
هٌبعك ضٍؾتبيي كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوس ثِ تطتيت  36 ٍ 37زضنهس اظ خوؼيهت ضا افهطاز كوتهط اظ 11
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ؾبل تككيل هيزٌّس .ؾْن خوؼيت ثبالتط اظ  65ؾبل ًيع حسٍز  3الي  4زضنس اؾت .اظ ًظط ؾهْن
خوؼيت فؼبل التهبزي كِ زض زاهٌِ ؾٌي  19-65ؾبل لطاض زاضًس ،هٌبعك ضٍؾتبيي زًب ٍ گاؿهبضاى
ثب  42زضنس ثيكتطيي ؾْن ضا زاضا ّؿتٌس .ايي ضلن ثطاي هٌبعك ضٍؾتبيي كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوهس ثهِ
تطتيت ثطاثط ثب  39 ٍ 38زضنس اؾت .ثط اؾبؼ هؼيبض هحبؾجِ قسُ ،قْطؾتبىّبي گاؿبضاى ٍ زًب زض
ضتجِ ًرؿت لطاض زاقتِ ٍ هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوس زض ضتجِّهبي زٍم ٍ
ؾَم لطاض زاضًس.
ثط اؾبؼ قبذم ًطخ ضقس خوؼيت ،هٌبعك ضٍؾتبيي گاؿبضاى ثب ؾبيط هٌبعك زاضاي اذتالف
لبثل هالحظِ اؾت .اهب زض ؾِ قْطؾتبى زييط ايي ضلن ثِ يكسييط ًعزيک ٍ زض زاهٌِ  1/5-1/6لهطاض
زاضز .زض حبلي كِ ايي ضلن زض هَضز قْطؾتبى گاؿبضاى  0/93هيثبقس.
اظ ًظط زضنس عالق زض هٌبعك ضٍؾتبيي ،زض هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى گاؿبضاى زضنس عالق
ثؿيبض ثبال ٍ زاضاي اذتالف لبثل هالحظِ ثب ؾبيط قْطؾتبىّب هيثبقهس .ثهِ گًَهِاي كهِ زض هٌهبعك
ضٍؾتبيي ايي قْطؾتبى 20 ،زضنس اظ اظزٍاجّبي نَضت گطفتِ ثِ عالق هٌتْي هيگطزز .زض حهبلي
كِ زض هٌبعك ضٍؾتبيي ؾبيط قْطؾتبىّب ايي ضلن زض حسٍز  3يب  4زضنهس اؾهت .زضنهس عهالق زض
هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى كْييلَيِ ثبالتط اظ ضلن هكبثِ آى زض هٌبعك قْطي ايي قْطؾتبى اؾت.
خبزُ ضٍؾتبيي اظ قبذمّبيي اؾت كِ ثطاي هٌبعك ضٍؾهتبيي ههَضز تَخهِ لهطاض گطفهت .ثهط
اؾبؼ ًتبيح خسٍل ( )1اظ ًظط زضنس خبزُّبي آؾفبلتِ هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي ههَضز
ثطضؾي اذتالف لبثل هالحظِاي ٍخهَز زاضز .ثهِ ايهي تطتيهت كهِ زض هٌهبعك ضٍؾهتبيي قْطؾهتبى
ثَيطاحوس ،تٌْب  8زضنس اظ خبزُّبي اضتجبعي اظ پَقف آؾفبلت ثطذَضزاض اؾهت .زض حهبلي كهِ ايهي
ضلن زض هَضز هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى زًب  38زضنس اؾت .ؾْن خبزُ آؾفبلت زض هٌبعك ضٍؾتبيي
قْطؾتبىّبي گاؿبضاى ٍ ثَيطاحوس ثِ تطتيت ثطاثط ثب  16 ٍ 24زضنس اؾت.
زض ؾتَى آذط خسٍل (ً )1يع ًطخ اقتابل زض هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى ّب آهسُ اؾهتً .هطخ
اقتابل ضٍؾتبيي پبييي اؾت ،ثِ گًَِاي كِ زض قْطؾتبىّهبي گاؿهبضاى ٍ زًهب تٌْهب  55زضنهس اظ
خوؼيت فؼبل ضٍؾتبيي قبغل ّؿتٌس .ايي ضلن ثطاي هٌبعك ضٍؾهتبيي قْطؾهتبىّهبي ثَيطاحوهس ٍ
كْييلَيِ ثِ تطتيت ثطاثط ثب  76/5 ٍ 65زضنس اؾت.
زض خسٍل ( )2گطٍُ زييطي اظ قبذمّب اضائِ قسُ اؾت .ثط اؾبؼ ًتبيح ايي خهسٍل هكهبّسُ
هي قَز كِ ؾطاًِ ثَزخِ ػوطاًهي زض هٌهبعك ضٍؾهتبيي قْطؾهتبى گاؿهبضاى زض همبيؿهِ ثهب ؾهبيط
قْطؾتبى ّب ثبالتط اؾت .ثِ گًَِاي كِ زض ايي قْطؾتبى ثِ اظا ّط فهطز ضٍؾهتبيي ،ثَزخهِ ػوطاًهي
ثطاثط ثب ّ 1223عاض ضيبل اؾت .زض حبلي كِ زض هٌبعك ضٍؾتبيي ؾهبيط قْطؾهتبىّهب ،ضلهن فهَق زض
زاهٌِ ّ 730-830عاض ضيبل لطاض زاضز .اظ ًظط ؾطاًِ ثَزخِ ػوطاًي هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾهتبى زًهب
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زض ضتجِ آذط لطاض زاضز ٍ ؾطاًِ ثَزخِ ػوطاًي ضٍؾهتبيي آى ّ 730هعاض ضيهبل اؾهت .ؾهطاًِ ثَزخهِ
ػوطاًي ضٍؾتبيي كْييلَيِّ 813 ،عاض ضيبل اؾت ٍ اظ ايي ًظط زض ضتجِ ؾَم هيبى هٌهبعك ضٍؾهتبيي
اؾتبى لطاض زاضز .زض قْطؾتبى ثَيطاحوس ّ 829عاض ضيبل اؾت .زض هَضز ًؿجت خوؼيت ثِ كتبثربًِ ٍ
كبًَى پطٍضـ فكطي زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي اؾهتبى ،هٌهبعك ضٍؾهتبيي قْطؾهتبى
ثَيطاحوس زض قطايظ ًبهغلَةتطي لطاض زاضز .ثِ ايي تطتيت كِ ًؿجت خوؼيت ثهِ تؼهساز كتبثربًهِ ٍ
كبًَى پطٍضـ فكطي زض هٌبعك ضٍؾتبيي ايي قْطؾتبى زض حسٍز ّ 20عاض اؾت .زض حهبلي كهِ ايهي
ضلن ثطاي قْطؾتبًْبي زييط زض زاهٌِ  10300-11600لطاض زاضز .ثهط اؾهبؼ ايهي قهبذم هٌهبعك
ضٍؾتبيي قْطؾتبى كْييلَيِ زض ضتجِ اٍل لطاض زاضز ٍ قْطؾتبىّبي گاؿبضاى ٍ زًب زض ضتجهِ زٍم ٍ
ؾَم لطاض زاضًس.
ثطاي اضظيبثي قبذم آهَظـ ضٍؾتبيي ،ثب تَخِ ثِ اعالػبت زاهٌِ ؾٌي زض زؾهتطؼ قهبذم
ثهَضت زضنس افطاز زضحبل تحهيل زض زٍضُّبي ضاٌّوبيي ٍ زثيطؾتبى هَضز اؾهتفبزُ لهطاض گطفهت.
ايي ًؿجت زضنس افطاز ٍالغ زض زاهٌِ ؾٌي زٍضُ آهَظـ ضاٌّوبيي ٍ زثيطؾتبى ضا قبهل هيقَز .ثهط
اؾبؼ ًتبيح خسٍل ( ،)2ثبالتطيي زضنس ثِ هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى ثَيطاحوس هطثَط هيقَز .ثهِ
ايي تطتيت كِ  69زضنس اظ افطاز كِ زض زاهٌِ ؾٌي تحهيالت ضاٌّوبيي ٍ زثيطؾتبى لهطاض زاضًهس ،زض
حبل تحهيل هيثبقٌس .پؽ اظ قْطؾتبى ثَيطاحوس ًيع قْطؾتبى كْييلَيِ ثب ًطخ  59/4زضنس لطاض
زاضز .زضنس يبز قسُ زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي گاؿبضاى ٍ زًب ثطاثهط ثهب  53/2زضنهس
اؾت.
ًطخ ثبؾَازي زض هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي اؾهتبى زض زاهٌهِ  63-74زضنهس لهطاض زاضز.
ثبالتطيي ًطخ ثبؾَازي زض هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي گاؿبضاى ٍ زًب هكبّسُ هيقَز كهِ 73/6
زضنس اظ خوؼيت ضٍؾتبيي ايي قْطؾتبىّب زاضاي ؾَاز ّؿتٌس .زضنهس ثبؾهَازي زض هيهبى هٌهبعك
ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي ثَيطاحوس ٍ كْييلَيِ ثِ تطتيت ثطاثط ثب  63/4 ٍ 69/8زضنس اؾت.
ثطاي اضظيبثي ؾغا زؾتطؾي ثِ ثطق ؾطاؾطي ثِ زليل ػسم زؾتطؾي ثِ اعالػبت حدهن ثهطق
ههطفي ،تٌْب اظ ًؿجت تؼساز هكتطكيي ثِ خوؼيت اؾتفبزُ گطزيس .ثط اؾبؼ ايهي ًؿهجت ،ثهبالتطيي
ؾغا زؾتطؾي ثِ هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى ثَيطاحوس تؼلهك زاضز كهِ ثطاثهط ثهب  0/24اؾهت .ايهي
ًؿجت ثطاي هٌبعك ضٍؾهتبيي قْطؾهتبى ّهبي زًهب ٍ گاؿهبضاى ثطاثهط ثهب  ٍ 0/16ثهطاي قْطؾهتبى
كْييلَيِ ثطاثط ثب  0/17اؾت.
اضظيبثي قطايظ ثْساقت ٍ ؾالهت ًيع هحسٍز ثِ ظيطقبذم هيعاى زؾتطؾي ثِ هطاكع ثْساقت
ٍ زضهبى ضٍؾتبيي ٍ پعقک ثَز .ثط اؾبؼ ًؿجت خوؼيت ثهِ تؼهساز هطاكهع ثْساقهتي ٍ زضههبًي زض
هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى كْييلَيِ ثِ اظا ّط ً 883فط يک هطكع ثْساقت ٍ زضهبى ٍخهَز زاضز ٍ اظ

رتثٍ تىذي تًسعٍ یافتگي مىاطك ريستایي استان كُگيلًیٍ ي . . .
ايي ًظط ايي قْطؾتبى زض ضتجِ ًرؿت لطاض زاضز .ايي ضلن ثهطاي قْطؾهتبى گاؿهبضاى كهِ زض ضتجهِ
ثؼسي لطاض زاضز  954اؾت .ضتجِّبي ثؼسي ًيع ثِ تطتيت ثِ هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾهتبىّهبي زًهب ٍ
ثَيطاحوس تؼلك زاضز كِ زض آًْب ثِ تطتيت ثِ اظا ّط ً 1372 ٍ 1185فط يک هطكع ثْساقهت ٍ زضههبى
ٍخَز زاضز .ظيطقبذم پعقک ًيع ثهَضت ًؿجت تؼساز پعقک ثِ خوؼيت هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت.
زض هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي زًب ٍ ثَيطاحوس ،زؾتطؾهي ثهِ پعقهک ٍخهَز ًهساضز .زض هٌهبعك
ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي گاؿبضاى ٍ زًب ثِ تطتيت ثِ اظاء ّط ً 8947 ٍ 2863فط يک پعقهک ٍخهَز
زاضز .زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى ّبي اؾتبى ،ثيوبضؾتبى ٍ هطاكع آظهبيكيبُ عجي ًيع ٍخَز
ًساضز.
يبفتِّبي ؾبيط قبذمّبي هَضز اؾتفبزُ زض هٌبعك ضٍؾهتبيي زض خهسٍل ( )3ذالنهِ قهسُ
اؾت .ايي قبذم ّب قبهل كيفيت ٍ كويت آة ههطفي ،گبظذبًيي ،تلفي ثبثهت ٍ تطكيهت اقهتابل
هيثبقس.
كيفيت ٍ كويت آة ههطفي زض هٌبعك ضٍؾتبيي ثِ كوک  4ظيط قبذم هغهبثك خهسٍل ()3
لحبػ گطزيس .ثط اؾبؼ ًؿجت تؼساز هكتطكيي ثِ خوؼيت ؾِ قْطؾتبى كْييلَيِ ،زًب ٍ گاؿهبضاى
زاضاي قطايظ يكؿبى ّؿتٌس ٍ ايي ًؿجت ثطاي هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى ثَيطاحوس پبييي تط اظ ؾِ
قْطؾتبى زييط اؾت .قبذم زٍم ؾهطاًِ هههطف ضٍؾهتبيي يهب ًؿهجت حدهن هههطف ثهط حؿهت
هتطهكؼت ثِ خوؼيت اؾت .ثط اؾبؼ ايي قبذم ،ؾبكٌبى ضٍؾتبيي زًب ثغَض هتَؾظ ّط يک 17/1
هتطهكؼت آة ههطف هيكٌٌس ٍ ثبالتطيي ههطف ضا زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي اؾتبى زاضا ّؿتٌس .ايي
ضلن ثطاي هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى گاؿبضاى كِ زض ضتجهِ زٍم لهطاض زاضز  15/1هتطهكؼهت اؾهت.
ههطف ؾطاًِ آة زض قْطؾتبىّبي كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوس ًيهع ثهِ تطتيهت  10/5 ٍ 10/6هتطهكؼهت
اؾت .قبذم  ECزض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي ثِ خع زض هَضز ثَيطاحوس ثيف اظ هٌبعك قْطي اؾهت.
كوتطيي همساض قبذم يبز قسُ كِ هؼطف ثْتطيي كيفيت زض هيبى هٌبعك اؾتبى اؾهت ،ثهِ هٌهبعك
ضٍؾتبيي قْطؾتبى ثَيطاحوس تؼلك زاضز كِ هؼبزل  300اؾت .ايي قبذم ثهطاي هٌهبعك ضٍؾهتبيي
قْطؾتبى زًب ثطاثط ثب  377اؾت ٍ زض ضتجهِ زٍم لهطاض زاضز .اظ ًظهط ايهي قهبذم هٌهبعك ضٍؾهتبيي
قْطؾتبى ّبي كْييلَيِ ٍ گاؿبضاى ثِ تطتيت ثب  686ٍ 600زض ضتجِّبي ثؼسي لطاض زاضًس .ضهطيت
ؾرتي آة ضٍؾتبيي زض توبهي هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّب ثهبالتط اظ همهبزيط هتٌهبظط قهْطي آًْهب
هيثبقس .زض هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى زًب ،آة كوتطيي ضطيت ؾرتي( )210ضا زاضاؾت ٍ ضتجِ اٍل
ضا اظ ايي ًظط ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .ايي ضطيت ثطاي هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى ثَيطاحوس ًجع
ثطاثط ثب  230اؾت .ضطيت ؾرتي آة هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي كْييلَيِ ٍ گاؿبضاى ثطاثهط ثهب
 350 ٍ 332اؾت ٍ اظ ايي ًظط ثِ تطتيت زض ضتجِ ؾَم ٍ چْبضم لطاض زاضًس.
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ؾغا زؾتطؾي ثِ گبظ ٍ تلفي ثهَضت زضنس ذبًَاضّبي ثطذَضزاض ثيهبى قهسُ اؾهت .اظ هيهبى
هٌبعك ضٍؾتبيي كْييلَيِ 3/1 ،زضنس اظ ذبًَاضّب ثِ گبظ ذبًيي زؾتطؾهي زاضًهس ٍ ايهي زضنهس زض
هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي اؾتبى ثبالتطيي زضنس هحؿَة هيقَز .هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى زًب ثب ضلن
 1/6زضنس زض ضتجِ زٍم لطاض زاضزّ .واٌيي  1زضنس اظ ؾبكٌبى ضٍؾتبيي قْطؾتبى ثَيطاحوس ٍ 0/4
زضنس اظ هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى گاؿهبضاى اظ گهبظ ذهبًيي ثطذهَضزاض ّؿهتٌس .زض ههَضز تلفهي
ثبالتطيي ثطذَضزاضي ثِ هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى گاؿبضاى هطثَط هيقَز كِ ثبلغ ثط  14/6زضنس
اظ ذبًَاضّبي ضٍؾتبيي اظ تلفي ثطذَضزاضًسّ .واٌيي  12زضنس اظ ذبًَاضّهبي ضٍؾهتبيي قْطؾهتبى
زًب تلفي زاضًس ٍ اظ ايي ًظط زض ضتجِ زٍم لطاض زاضز .ضلن هكبثِ ثطاي قْطؾتبى ثَيطاحوس ثطاثط ثهب 7/4
زضنس اؾت .زض هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى كْييلَيِ زؾتطؾي ثِ تلفي ثؿيبض پبييي اؾت ٍتٌْب 2/3
زضنس اظ ذبًَاضّب ثِ تلفي ثبثت زؾتطؾي زاضًس.
ًؿجت اقتابل غيطككبٍضظي ثِ ككبٍضظي زض هٌبعك ضٍؾتبيي توبهي قْطؾتبىّب كوتط اظ يک
اؾت .ثِ ايي هؼٌي كِ فؼبليت غبلت ايي هٌبعك ككبٍضظي اؾت .ايي ًؿهجت زض زاهٌهِ 0/62-0/82
لطاض زاضز .ثط اؾبؼ ايي قبذم هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى كْكيلَيِ ثهب ًؿهجت  0/82زض ضتجهِ اٍل
لطاض زاضًس .پؽ اظ كْييلَيِ ًيع قْطؾتبى گاؿبضاى لطاض زاضز كِ ًؿجت يبز قسُ ثطاثط ثب  0/7اؾهت.
ّواٌيي زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي زًب ٍ ثَيطاحوسً ،ؿجت اقهتابل غيطككهبٍضظي ثهِ
اقتابل ككبٍضظي ثطاثط ثب  0/62اؾت.
ممادیز فاسي شاخصَا
زض خساٍل ( )5( ٍ )4همبزيط فبظي ّط يک اظ قبذمّب آهسُ اؾت .زض هيبى قبذمّبي هَضز
اؾتفبزُ ،ثط اؾبؼ ضاثغِ ( )4ثبالتطيي ٍظى ثِ قبذمّبي ًطخ افعايف خوؼيت ٍ زؾتطؾي ثهِ ثهطق
تؼلك زاضزّ .ط يک اظ ايي قبذمّب  10زضنس اظ كل قهبذم تطكيجهي هحبؾهجِ قهسُ ضا ثهِ ذهَز
اذتهبل زازُاًس .قهبذم ّهبي ثَزخهِ ػوطاًهي ،آههَظـ ،ثْساقهت ٍ ؾهالهت ٍ ًؿهجت اقهتابل
غيطككبٍضظي ثِ اقتابل ككبٍضظي زاضاي ضطيت ٍظًي  8زضنس ّؿتٌسّ .واٌيي ؾِ قبذم اظزٍاج
ٍ عالقً ،طخ اقتابل ٍ گبظ ّط يک ضطيت ٍظًي  7زضنس زاضا ّؿتٌس .قبذمّبي كيفيت ٍ هههطف
آة ٍ خبزُ اضتجبعي ضطيت ٍظًي  6زضنس اذتيهبض كهطزُاًهس .قهبذم تلفهي زاضاي ٍظى  5زضنهس ٍ
تطكيت ؾٌي خوؼيت اظ ٍظى  4زضنس ثطذَضزاض اؾت .زٍ قبذم كتبثربًِ ٍ كبًَى پطٍضـ فكهطي ٍ
ؾَاز زاضاي ضطيت ٍظًي  3زضنس هيثبقٌس.
هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى كْكيلَيِ زض ذهَل قبذمّبي تطكيهت ؾهٌي خوؼيهتً ،هطخ
افعايف خوؼيت ،خبزُ اضتجبعي ،ؾطاًِ ثَزخِ ػوطاًي ،آهَظـ ،ؾَاز ،ثْساقت ٍ ؾالهت ،كيفيهت ٍ
ههطف آة ،ثطق ٍ تلفي پبيييتط اظ همساض ثحطاًي لطاض زاضًس .ايي قبذم ّب زض هدوَع  68زضنهس اظ

رتثٍ تىذي تًسعٍ یافتگي مىاطك ريستایي استان كُگيلًیٍ ي . . .
قههبذم تطكيجههي تَؾههؼِيههبفتيي ضا تكههكيل هههيزٌّههس .ثهِ ػجههبضت زييههط زض هههَضز  68زضنههس اظ
قبذمّبي تَؾؼِ هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى كْييلَيِ پبييي تط اظ حس ثحطاًي لطاض زاضًس.
هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى زًب زض هَضز قبذمّبي تطكيت ؾهٌي خوؼيهت ،خهبزُ اضتجهبعي،
كتبثربًِ ٍ كبًَى پطٍضـ فكطي ،ؾَاز ،كيفيت ٍ ههطف آة ،ثطق ٍ تلفي ثبالتط اظ حهس ثحطاًهي لهطاض
زاضًس .ايي قبذم ّب تٌْب  28زضنس اظ ٍظى قبذم تطكيجي تَؾؼِ يبفتيي ضا تككيل هيزٌّس .ثهِ
ثيبى زييط زض هَضز  72زضنس اظ قبذمّب هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى زًب پبييي تهط اظ حهس ثحطاًهي
لطاض زاضًس.
زض قْطؾتبى ثَيطاحوس ًيع هٌبعك ضٍؾتبيي ايهي قْطؾهتبى تٌْهب زض قهبذمّهبي اظزٍاج ٍ
عالق ،آهَظـ ،ؾَاز ،كيفيت ٍ ههطف آة ٍ ثطق ثبالتط اظ حس ثحطاًي لطاض زاضًس .ايي قهبذمّهب زض
هدوَع  34زضنس اظ قبذم تطكيجي تَؾؼِ يبفتيي ضا تككيل هيزٌّس .ثِ ّويي تطتيت ،هيتهَاى
گفت زض هَضز  66زضنس اظ قبذمّب هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى ثَيطاحوس پبييي تط اظ حهس ثحطاًهي
لطاض زاضًس.
هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى گاؿبضاى زض هَضز قبذمّبي تطكيت ؾٌي خوؼيتً ،طخ افعايف
خوؼيت ،ؾطاًِ ثَزخِ ػوطاًي ،كتبثربًِ ٍ كبًَى پطٍضـ فكطي ،ؾَاز ،ثْساقهت ٍ ؾهالهت ٍ تلفهي
ثبالتط اظ حس ثحطاًي لطاض زاضًس .ايي قبذمّب زض هدوَع  41زضنس قبذم ّب ضا قهبهل ههيقهًَس.
ثؼجبضت زييط زض هَضز  59زضنس اظ قبذمّب هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى گاؿبضاى پبيييتهط اظ حهس
ثحطاًي لطاض زاضًس.
ثط اؾبؼ قبذم تَؾؼِيبفتيي تطكيجي كِ اظ هدوَع قبذمّهبي هٌهسضج زض خهساٍل (ٍ )1
( )2ثِ زؾت آهسُ اؾت ،توبهي هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبىّبي اؾتبى زض ظيط حس ثحطاًي لطاض زاضًس.
حس ثحطاًي ثطاي قبذم تَؾؼِيبفتيي  57زضنس هيثبقس كِ توبهي قْطؾتبى زض ظيهط ايهي همهساض
لطاض زاضًس .ثطذالف هٌبعك قْطي ،هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى زًب ثيكتطيي فبنلِ ضا ثب همساض ثحطاًي
زاضز ٍ اظ ًظط تَؾؼِ يبفتيي هٌبعك ضٍؾتبيي ايي قْطؾتبى زض ضتجِ آذط لطاض زاضز .كوتهطيي فبنهلِ
قبذم تَؾؼِ يبفتيي زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي ثِ قْطؾتبى گاؿبضاى تؼلهك زاضز كهِ  48زضنهس
اؾت .ايي قبذم ثطاي زٍ قْطؾتبى كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوس كِ زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي اؾهتبى زض
ضتجِ زٍم ٍ ؾَم لطاض زاضًس ،ثِ تطتيت ثطاثط ثب  38 ٍ 43زضنس اؾت.
نتيجهگيري و پيشنهادها
همساض هغلك قبذمّبي هَضز ثطضؾي ًكبى هيزّس كِ ثيكتطيي تفبٍت قْطؾتبىّهب زض
ًطخ اقتابل ثَزخِ ػوطاًي ٍ زؾتطؾي ثِ خبزُ آؾفبلتِ هيثبقس كِ ايي هَضَع ثيبًيط آى اؾت كهِ
اذتالف هَخَز زض ثيي قْطؾتبىّب ػوستبً ًبقي اظ هٌبثغ زض زؾتطؼ هيثبقس .همبزيط فبظي ّط يهک
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اظ قبذمّب ّواٌيي همبزيط ثحطاًي ٍ ٍظى ّط يک اظ قبذمّب ثطاي هٌبعك ضٍؾتبيي ًكبى زاز كِ
حس ثحطاًي ثطاي قبذم تَؾؼِيبفتيي  57زضنس هيثبقس كِ توبهي قْطؾتبًْب زض ظيط ايهي همهساض
لطاض زاضًس .زض ثيي هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى زًب ثيكتطيي فبنلِ ضا ثب همساض ثحطاًهي زاضز ٍ اظ ًظهط
تَؾؼِ يبفتيي هٌبعك ضٍؾتبيي ايي قْطؾتبى زض ضتجِ آذط لطاض زاضز .كوتطيي فبنلِ قبذم تَؾؼِ
يبفتيي زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي ثِ قْطؾتبى گاؿبضاى تؼلك زاضز كِ  48زضنس اؾت .ايي قبذم
ثطاي زٍ قْطؾتبى كْييلَيِ ٍ ثَيطاحوس كِ زض هيبى هٌبعك ضٍؾتبيي اؾهتبى زض ضتجهِ زٍم ٍ ؾهَم
لطاض زاضًس ثِ تطتيت ثطاثط ثب  38 ٍ 43زضنس اؾت .لصا پيكٌْبز هي قهَز ثهِ هٌظهَض كهبّف فبنهلِ
قبذم تَؾؼِ زض ثيي قْطؾتبى ّبي اؾتبى زض تَظيغ ثَزخهِ ػوطاًهي ٍ ايدهبز اهكبًهبت ظيطثٌهبيي
زلت ثيكتطي ثؼول آيس ٍ ترهيم هٌبثغ ثيًَِاي ثبقس كِ ظهيٌِ اقتابل ضا زض ؾغا اؾتبى فهطاّن
آٍضز.

. . . رتثٍ تىذي تًسعٍ یافتگي مىاطك ريستایي استان كُگيلًیٍ ي
References:
1. Bakhteyari, S. 2001. A comparative analysis of industrial
development in provinces of Iran. The Institute of Trade
Researces.
2. Berenger, V., & Verdier-Chouchane, A. 2007. Multidimensional
measures of well-being: Standard of living quality of life across
countries, World Development Article in Press.
3. Borzooyan, S. 1995. Determining the development ranking of the
towns of Mazandaran province. Thesis of M.SC., Economic
collage. Tehran University of Shahid Beheshti.
4. Cerioli, A., and Zani, S. 1990. A fuzzy approach to the
measurement of poverty. In C. Dagum, & M. Zenga (Eds.),
Income and wealth distribution, inequality and poverty (pp. 272–
284). Berlin: Springer-Verlag.
5. Chiappero Martinetti, E. 1996. Standard of living evaluation
based on Sen’s Approach: Some methodological suggestions.
Notizie di Politeia, 12(43/44), 37–53.
6. Datt, G. 1998. Computational tools for poverty measurement and
analysis, FCND Discussion Paper, No. 50, http://www.ifpri.org.
7. Eslami, S. 1993. Determining the development ranking of rural
areas of Iran. Thesis of M.SC., Economic Collage. Tehran
University of shahid Beheshti. Tehran.
8. Jerald, M. 1999. Basic discussion in economic development.
Translated by:Azad, Gh. Nie publications, Tehran.
9. Khezri, M. 1997. Evaluating and determining the development
ranking of the towns of Kordestan province. Thesis of M.SC.,
Economic Collage. Esfahan University. Esfahan.
10. Lotfizadeh, A. 1965. Fuzzy sets. Information and Control, 8(3),
338–343.
11. Gilis,M., Radelt, S.C., Snodqrass, D.R., Romer, M., Perkins,
D.H., Radelt, S. and
Snodqrass, D. (2006) ‘Economic
Development” Translated by:Azad, Gh. Nie publications, Tehran.
12. Mansori Sales, H. 1996. Calculating the degrre of
underdevelopment of the towns of Tehran provinces” Economic
collage. The University of Shahid Beheshti. Tehran.
13. Minot, N. and Goletti, F. 2001. Rice market liberalization and
poverty in Viet Nam, IFPRI Research Report.

) 117-136(صص1390پایيش/3ٌ شمار/ 3جلذ/تحميمات التصاد كشايرسي
14. Norbakhsh, F. 2003. Human development and regional
differences in Iran. Journal of Economic Researches and Policies.
28:26-51
15. Saadatmehr, M. 2005. A comparative analysis of agricultural
relative level in the towns of Lorestan province. Journal of
Economic investigations,4: 18-32.
16. Srivasan, T. N. 2000. Poverty and under nutrition in South Asia,
Food Policy, 25: 269-282.
17. Todaroo, M. 2004. Economic development in developing
countries. Translated by: Farjadi, Gh., Researchs High Institute in
Planning and Development. Tehran.

رتثٍ تىذي تًسعٍ یافتگي مىاطك ريستایي استان كُگيلًیٍ ي . . .
پيوست ها:

مىطمٍ

32

36

32

37

11

كمتز اس

مأخذ :یافتٍ َاي تحميك

گاؿبضاى

ثَيطاحوس

زًب

كْييلَيِ

ريستایي

22

22

22

22

11-18

42

39

42

38

19-65

درصذ

4

3

4

3

55/2

46/2

55/2

42/2

1

2

1

3

93

54/1

54/1

59/1

1

2

2

3

0/20

0/04

0/04

0/03

3

1

2

1

24

8

38

16

65

تيشتز اس

ارسش

)آسفالت

ارسش

رتثٍ

ارسش

رتثٍ

ارسش

رتثٍ

اسدياج ي طالق

جادٌ

درصذ جادٌ (

تزكية سىي جمعيت

جمعيت

وزخ خالص افشایش

شاخص

جذيل ( )1ممادیز مطلك شاخص َاي تًسعٍ مًرد استفادٌ در مىاطك ريستایي استان كُکيلًیٍ ي تًیزاحمذ

2

4

1

3

رتثٍ

55

65

55

76/5

ارسش

1

2

3

1

رتثٍ

وزخ اشتغال

تحميمات التصاد كشايرسي/جلذ / 3شمارٌ/3پایيش(1390صص) 117-136

1223

829

730

813

ارسش

مأخذ :یافتٍ َاي تحميك

گاؿبضاى

ثَيطاحوس

زًب

كْييلَيِ

ريستایي

مىطمٍ

1

2

4

3

رتثٍ

تًدجٍ عمزاوي

11450

19755

11554

10324

ارسش

فکزي

2

4

3

1

رتثٍ

كتاتخاوٍ ي كاوًن پزيرش

53/2

69

53/2

59/4

ارسش

آمًسش

3

1

3

2

رتثٍ

73/6

69/8

73/6

63/4

ارسش

سًاد

شاخص

1

2

1

3

رتثٍ

جذيل ( )2ممادیز مطلك شاخصَاي تًسعٍ مًرد استفادٌ در مىاطك ريستایي استان كُکيلًیٍ ي تًیزاحمذ

954

1372

1185

883

تٍ جمعيت

مشتزكيه

تزق

2

4

3

1

رتثٍ

2863

0

0

8947

ارسش

1

3

3

2

رتثٍ

مزكش تُذاشت

55

65

55

76/5

ارسش

1

2

3

1

پششک

رتثٍ

تُذاشت ي سالمت

رتثٍ تىذي تًسعٍ یافتگي مىاطك ريستایي استان كُگيلًیٍ ي . . .

0/09

0/06

0/09

0/09

ارسش

1

2

1

1

رتثٍ

تعذاد مشتزكيه

مأخذ :یافتٍ َاي تحميك

گاؿبضاى

ثَيطاحوس

زًب

كْييلَيِ

ريستایي

مىطمٍ

15/1

10/5

17/1

10/6

ارسش

2

4

1

3

رتثٍ

حجم آب مصزفي

686

300

377

600

ارسش

كيفيت ي مصزف آب
EC

4

1

2

3

رتثٍ

350

230

210

332

ارسش

4

2

1

3

رتثٍ

سختي آب

شاخص

جذيل ( )3ممادیز مطلك شاخصَاي تًسعٍ مًرد استفادٌ در مىاطك ريستایي استان كُکيلًیٍ ي تًیزاحمذ

0/4

1

1/ 6

3/ 1

ارسش

گاس خاوگي

4

3

2

1

رتثٍ

14/60

7/42

12

2/31

ارسش

تلفه ثاتت

1

3

2

4

رتثٍ

0/70

0/62

0/62

0/82

ارسش

2

3

3

1

رتثٍ

تزكية اشتغال

تحميمات التصاد كشايرسي/جلذ / 3شمارٌ/3پایيش(1390صص) 117-136

مأخذ :یافتٍ َاي تحميك

ٍظى قبذم

همساض ثحطاًي قبذم

گاؿبضاى

ثَيطاحوس

زًب

كْييلَيِ

ريستایي

مىطمٍ

4

43

100

28

100

0

وزخ خالص

10

73

100

4

5

0

جمعيت

تزكية سىي

افشایش جمعيت

7

60

0

61

0

100

اسدياج ي طالق

6

55

53

0

100

28

جادٌ

7

63

0

49

0

1

اشتغال

شاخص

8

66

100

20

0

17

تًدجٍ عمزاوي

3

36

79

0

78

100

پزيرشي

كتاتخاوٍ ي كاوًن

جذيل ( )4ممادیز فاسي شاخصَاي تًسعٍ مًرد استفادٌ ي شاخص تًسعٍیافتگي كل در مىاطك ريستایي استان كُکيلًیٍ ي تًیزاحمذ (درصذ)

8

65

0

100

0

39

آمًسش

3

34

100

63

100

0

سًاد

8

63

100

0

4

44

تُذاشت

رتثٍ تىذي تًسعٍ یافتگي مىاطك ريستایي استان كُگيلًیٍ ي . . .
جذيل ( )5ممادیز فاسي شاخصَاي تًسعٍ مًرد استفادٌ ي شاخص تًسععٍیعافتگي كعل در مىعاطك
ريستایي استان كُکيلًیٍ ي تًیزاحمذ (درصذ)
قبذم
قْط

كيفيت ي مصزف آب

تزق

گاس

تلفه

تزكية اشتغال

0

0

100

0

100

100

100

44

79

0

59

63

22

42

0

18

100

0

100

39

قبذم تَؾؼِ

اضظـ

ضتجِ

43

زٍم

30

چْبضم

38

ؾَم

48

اٍل

همساض ثحطاًي قبذم

56

72

59

45

65

57

-

ٍظى قبذم

6

10

7

5

8

100

-

كْييلَيِ
زًب
ثَيطاحوس
گاؿبضاى

هأذص :يبفتِّبي تحميك

