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 چكيده

 آن در روند    هاي  زيرساختهاي نامطلوب و متمرکز گذشته، کيفيت توسعه و         ريزي  برنامهر  در اث 

ابعاد گونـاگون و پيچيـدگي سـاختاري    .  عمده را ايجاد کرده است يتوسعة نواحي کشور مسائل   

شـمار  اين موضوع يکي از تنگناهاي اساسي در عرضة مدل مناسب بـراي توزيـع اعتبـارات بـه                 

 بنـدي   سـطح اي شـناخت و     هاي منطقـه   حل مسائل ناشي از عدم تعادل      گام نخست در  . رود  مي

هـدف ايـن تحقيـق سـنجش ميـزان           . اسـت  گونـاگون هاي  مناطق از نظر برخورداري در زمينه     

در ايـن   . سـت ها  دهسـتان ي انساني در شهرستان شهركرد و در سطح         ها  سكونتگاه پذيري  توسعه

  بـر ايـن مبنـا،       .تحليلي استفاده شـده اسـت      ـ ي اسنادي ها  روشي ارزيابي و    ها  مدلپژوهش، از   

 شاخص آموزشي، بهداشت، تسهيالت عمومي، ارتباطات،       ۷ شاخص مورد بررسي در قالب       ۳۷

 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتـايج آن بـا            ۱۱ و در ميان     ،گردشگري، اقتصادي، و داخلي   

بر اسـاس   .  شده است  يابياي ارز   تحليل خوشه  و   ارزش مركزيت ،   سوات يها  مدلگيري از   بهره

هـا، و مقابلـه بـا        جامع براي بازنمايي نقاط قوت، تقويت فرصـت        ريزي  برنامههاي تحقيق،   يافته

                                                 
و دانشـجوي دورة    ريـزي شـهري،     ترتيب  استاديار گروه جغرافيا، دانشجوي دورة دکتـري جغرافيـا و برنامـه             به ∗

  .ريزي روستايي دانشگاه تهرانکارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه
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، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بـوده و        ها  دهستاننمايد؛ چرا که در ميان       مي يتهديدها ضرور 

 توسعه بيشترين   يابي سطوح هاي آموزشي و بهداشتي بر اين تفاوت      تفاوت و پراکندگي شاخص   

دهي سازي وضع موجود و سامان تواند در بهينه  راهکارهاي اين پژوهش مي   . تأثير را داشته است   

 .سطوح توسعه در اين شهرستان مؤثر باشد

 ). شهرستان(شهركرد / ها دهستان/ توسعه/ ها سكونتگاه /هاي انساني سكونتگاه :هاكليدواژه

∗ ∗ ∗ 
 مقدمه

اي و تمرکـز بـيش از حـد         هاي اخير عدم تعادل منطقه    ي دهه  اقتصاد ‐تغييرات اجتماعي 

هـاي  مغـاك (و محروميـت ديگـر نقـاط        ) كوژهـاي توسـعه   ( نقـاط    يامکانات در برخـ   

هـاي توسـعه،    براي  تعـديل در پـراكنش شـاخص        . را در پي داشته است    ) ماندگي  عقب

يع متعـادل  ارائه الگوي مناسب براي توز  مناطق با هدفپذيري توسعه جامع ريزي برنامه

 فرآينــددر . يابــد مــيضــرورت ) تعــادل فضــايي (هــا ســکونتگاهخــدمات، جمعيــت و 

نواحي و آگاهي از نقاط قوت يافتگي   توسعه، شناخت و تبيين سطوح توسعه      ريزي  برنامه

، چرا كه دستيابي بـه الگـووارة        )۱۴۹ ؛ ۱۳۸۳رضواني،(آنها اهميت زيادي دارد     و ضعف   

 .است... ، زيربنايي، و هاي خدماتي، اقتصاديشاخصتوزيع ر ة پايدار نيازمند تعادل دتوسع

هاي اخير، با توجه بـه تحـوالت عظـيم اقتصـادي، اجتمـاعي و سياسـي در                  در سال 

سـو بـا عـدالت اجتمـاعي و تعـادل فضـايي             المللي، مفهوم توسعة هم   سطوح ملي و بين   

عه بايد عالوه بـر     توس: گويد در تعريف توسعه مي    )۱(گولت.  گسترده يافته است   يكاربرد

اهداف اقتصادي و اجتماعي، اهداف فرهنگي و سياسي هم داشـته باشـد؛ توسـعه تمـام                 

گيرد، تغييراتي کـه جامعـه را از وضـعيت نامناسـب            تغييرات نظام اجتماعي را در بر مي      

).  ۴۲: ۱۳۸۲تقـوايي و احمـدي،    (موجود به سمت يک وضع انساني مطلوب سوق دهد          

 تغيير بنيادي در متغيرهاي اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي در هـر              منزلةاصوالً توسعه به  

شود، و تحقق آن مستلزم ايجاد همـاهنگي بـين ابعـاد گونـاگون آن               جامعه محسوب مي  

 (Rondinelli, 1985: 130).است 
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پذير نيسـت؛   توسعة اقتصادي پايدار بدون توسعة فرهنگي، اجتماعي و سياسي امکان         

و سياسي نيز بدون نگرش منطقي و علمي به مسئلة توسعة           و توسعة فرهنگي، اجتماعي     

 ديگر، براي همـاهنگي اهـداف       ياز سو . اقتصادي در بلندمدت راه به جايي نخواهد برد       

هـاي توسـعة   اي، الزم است کـه در چـارچوب سياسـت         ملي و بخشي با واقعيات منطقه     

ه قـرار گيـرد تـا       اي نيز مورد توجـ    اي و ناحيه  هاي توسعة منطقه  کالن و بخشي، سياست   

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقـه سـازگار         هاي  قابليتهاي کالن را با     بتوان سياست 

 ). ۱۷: ۱۳۸۵امين بيدخت، (کرد 

 ‐هـاي اقتصـادي    آن در رفع عدم تعادل     ييکي از ارکان توسعه جامعيت و يکپارچگ      

کانـات و   بـدين لحـاظ، توزيـع عادالنـة ام        ). ۲: ۱۳۸۲فني،(اجتماعي درون مناطق است     

  مهم اقتصـاد پويـا و سـالم اسـت      يهايثمرات توسعه در ميان اکثريت جمعيت از ويژگ       

(Friedman, 1966: 19) .کوشند تا بـا اجـراي   ي تحقق اين خواسته، ميريزان، برابرنامه

يافتگي، از هاي مثبت توسعه جانبة جنبه زدايي و گسترش همه   هاي متعدد محروميت  برنامه

هـاي  گام نخست در اين زمينـه تـدوين برنامـه       . ها بکاهند ا و عدم تعادل   هميزان نابرابري 

ها، دستيابي بـه هـدف برتـر عـدالت اجتمـاعي، و شناسـايي       کارآمد و منطبق بر واقعيت    

  .(Edward and Pool,1988: 105) شرايط موجود است 

رغـم  ي شهرسـتان شـهركرد اسـت كـه علـي          هـا   دهسـتان محدودة پـژوهش حاضـر      

بـرداري بهينـه از امكانـات و نيـز توزيـع            االي توسعه، به علت عـدم بهـره        ب هاي  قابليت

از جملـه   . باشـند رو مـي  هاي توسعه، با مشكالت و مسائل فراوان روبه       ناموزون شاخص 

 مورد توجه مسئوالن در مـديريت اسـتان قـرار گرفتـه، تهيـة سـند                 يتازگاقداماتي كه به  

موقعيـت  .  قـرار دارد   ريـزي   برنامـه اوليـة   توسعة اين شهرستان است، كه البته در مراحل         

، توجـه بـه     )ميـان دو قطـب صـنعتي اصـفهان و خوزسـتان           ( ويژة شـهرکرد     يجغرافياي

هـاي مـديريتي    هـاي توسـعه و  سياسـت       پـراکنش شـاخص   , ها و  نقاط ضـعف      قابليت

 . سنجي در اين شهرستان را ضرورت بخشيده است توسعهريزي برنامه
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 اهداف تحقيق

ي انسـاني در    هـا   سـكونتگاه  پـذيري   توسـعه آن است که با سنجش ميـزان        اين تحقيق بر    

 :شهرستان شهركرد، به اهداف زير دست يابد

 )۳(و شرايط بيروني  ) نقاط قوت و ضعف   ( )۲( روشن از شرايط دروني    يارائة تصوير  •

ي ها  دهستان بندي  سطح و   ها  دهستانهاي توسعه در    شاخص) ها و تهديدها  فرصت(

 هاي توسعه؛ ور توزيع شاخصاين شهرستان از نظ
 خدماتي در شهرستان شـهرکرد بـا تأکيـد بـر جايگـاه              ‐ارائة سطوح بهينة سکونتي    •

 .ها دهستانمراکز 

 
            روش تحقيق

منظور تکميل اطالعـات الزم     با توجه به موضوع تحقيق، حوزة مطالعاتي و مسائل آن، به          

کـار رفتـه و     تحليلي و ميـداني بـه      ‐ي  اسنادي  ها  روش پژوهش حاضر، ترکيبي از      يبرا

هـاي عمـومي نفـوس و       معتبـر و سرشـماري    , بيشتر اطالعات مورد نياز از منابع مـدون       

صورت ميـداني و از طريـق توزيـع         مسکن برگرفته شده است؛ بخش اعظم اطالعات به       

جامعـة آمـاري    . دست آمده است  ي روستايي اين شهرستان به    ها  سكونتگاهپرسشنامه در   

گيـري از   در اين پژوهش، تحليل نهايي بـا بهـره        . شودي شهركرد را شامل م    يها  دهستان

جهت شـناخت وضـع      )۴( توسعه و با تأكيد بر مدل ارزش مركزيت        ريزي  برنامهي  ها  مدل

 )۶(ايجهت ارزيابي، و  مدل تحليـل خوشـه         )۵(مدل ارزش کمي و کيفي سوات     , موجود

گيـري از سـامانة     بـا بهـره    صـورت گرفـت و در نهايـت،          هـا   دهستان بندي  سطحجهت  

صورت نقشه، به تبيين دقيق سطوح توسـعه        و با ارائة خروجي به     )۷(اطالعات جغرافيايي 

هاي اوليـه و خـام ايـن        شاخص. ي اين شهرستان پرداخته شده است     ها  دهستاندر ميان   

دهـي پراکنـدگي     تهية طـرح سـامان     يصورت بررسي جامع ميداني، در راستا     پژوهش به 

ي روستايي شـهرکرد، بـا همکـاري معاونـت اجتمـاعي اسـتانداري              ها  اهسکونتگفضايي  

 .چهارمحال و بختياري تهيه شده است
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  )۸( توسعهريزي برنامهمدل و 

فهـم  توان بـه درک بخـش مفيـد و قابـل          ياند که به کمک آنها، م      علمي ي ابزارهاي ها  مدل

هاي كه در رشته  ،  ها  مدل). ۱۰۴: ۱۳۸۲آسايش،( دست يافت    ‐ و نه کل واقعيت    ‐واقعيت

شناسـي،  شناسـي، انسـان   شناسـي، اقتصـاد، جامعـه     مختلف علوم از قبيل جغرافيا، زمـين      

 شـهري و    ريـزي   برنامـه شناسي،   هاي زيست شناسي و برخي از جنبه    ، باستان شناسي  روان

 . كمي و كيفي دارنديهاحالت, گيرند مورد استفاده قرار مي... روستايي، و 

ماننـد ارزش نسـبي و      (اي از معايـب کـاربرد مـدل          پـاره  در اين پژوهش، براي رفع    

 شده است که با ترکيب منطقـي چنـد مـدل    ي، سع)نتيجة کمي يا کيفي صرف   , ايسليقه

گيـري و  دست آيد؛ در نتيجه، براي تسـهيل در تصـميم         اي مطلوب به   کيفي، نتيجه  ‐کمي

ش مركزيـت   ي کـاربردي ارز   هـا   روشکاهش خطا و نيز اطمينـان از قطعيـت نتـايج، از             

 . اي استفاده شده است، سوات، و تحليل خوشه)صورت تركيبي به(
 

 محدودة پژوهش

 دقيقه تا   ۹ درجه و    ۳۱ كيلومتر مربع در     ۱۶۵۳۲استان چهارمحال و بختياري با مساحت       

 دقيقـة   ۲۵ درجـه و     ۵۱ دقيقه تـا     ۲۸ درجه و    ۴۹ دقيقة عرض شمالي و      ۴۸ درجه و    ۳۲

، ايـن اسـتان     )۱۳۸۵(س آخرين تقسيمات سياسـي كشـور        بر اسا . طول شرقي قرار دارد   

شهرسـتان شـهركرد، بـا      .  دهسـتان اسـت    ۳۴ بخـش و     ۱۵ شهر،   ۲۴ شهرستان،   ۶داراي  

، در  ) درصد از مساحت کـل اسـتان       ۳/۲۲نزديک به   ( کيلومتر مربع    ۳۶۹۲وسعتي حدود   

بر اساس آمار سرشماري سراسري نفوس و مسـکن         . شمال غرب استان واقع شده است     

 ۲۵۷۷۹۵ نفر جمعيت بوده است که از اين تعداد، ۳۶۸۴۶۶، اين شهرستان داراي ۱۳۸۵

اين تعداد جمعيـت    . اند نفر در نقاط روستايي ساکن بوده      ۱۱۰۶۷۱نفر در نقاط شهري و      

انـد    نقطة روسـتايي توزيـع شـده        ۸۱ دهستان و    ۱۱,  بخش ۵,  مرکز  شهري   ۱۲در ميان   

 ). ۱۶۷: ۱۳۸۳، ريزي برنامهسازمان مديريت و (
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 )شهرستان شهرکرد( موقعيت عرصة پژوهش ‐۱نقشة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هاي مورد مطالعهشاخص

گيـري بـه    انـد کـه جهـت      ترجمان اهداف کالن و کيفي     يصورت نماگرهاي ها به شاخص

 .کنندتر ميسوي اهداف را دقيق
 

 دست آمده از آن به هاي مورد مطالعه همراه با ارزش مركزيت شاخص‐۱جدول 

 ها سكونتگاهر ميان د

 هاشاخص نوع خدمات

 آموزشي ۱
، )۱۱/۰(، هنرسـتان فنـي    )۲۸/۰(، دبيرستان )۴۷/۰(، راهنمايي )۶۹/۰(، دبستان )۳۹/۰(كودكستان

 )۱۳/۰(، آموزش نهضت)۰۴/۰(، دانشكدة فني)۰۵/۰(دانشگاهي، پيش)۰۱/۰(كار و دانش

۲ 
بهداشت و 

 درمان

ــت ــة بهداشـ ــاه)۸۱/۰(خانـ ــومي، پ)۱۶/۰(، درمانگـ ــك عمـ ــتيار)۱۶(زشـ ، )۳۵/۰(، بهداشـ

 )۰۷/۰(، دامپزشك)۰۶/۰(دندانپزشك

 تسهيالت ۳
، )۰۷/۰(، كتابخانـه  )۶۷/۰(، مسجد و مؤسسـات    )۴۶/۰(، حمام )۷۹(، برق )۶۴/۰(كشيآب لوله 

 )۰۱/۰(شركت تعاوني

 ارتباطات ۴
، دسترســي بــه وســايل )۶۷(، دسترســي بــه تلفــن)۴۷(، دفتــر پســت)۶۳/۰(صــندوق پســت

 )۱۶/۰(، فاصله تا مركز دهستان)۷۲/۰(هاي تلويزيون، دسترسي به شبكه)۴۹/۰(نقليه

 )۰(، هتل و اقامتگاه)۱۶/۰( انساني‐، توريسم تاريخي)۰۱/۰(اكوتوريسم گردشگري ۵

 )۱۸/۰(، معدن)۱۵/۰(شيالت اقتصادي ۶

 داخلي ۷
، )۰۳/۰(، مركـز خـدمات روسـتايي   )۲۴/۰(، شوراي اسـالمي  )۵۴/۰(، دهياري )۱۶/۰( جمعيت

 )۴۴/۰(پايگاه بسيج

 معاونت اجتماعي استانداري و محاسبات نگارندگان: منبع
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 بحث 

گيـري از مـدل     ي شهركرد، نخست بـا بهـره      ها  دهستان پذيري  توسعه سنجش ميزان    يبرا

، هـا   سـكونتگاه شـده در    هـاي محاسـبه   ارزش مركزيت، با توجـه بـه پـراكنش شـاخص          

صورت گرفت؛ و آنگاه تحليل نتايج در   ) اها روست بندي  سطح(اي توسعه    نقطه بندي  سطح

 . به انجام رسيدها دهستاناي در سطح قالب مدل تحليل خوشه

 مرحلة اول 

هاست هاي توسعة شهركرد تشكيل ماتريس داده     ترين مرحله در سنجش شاخص    ابتدايي

 گيرند تا با استناد بـه ارزش       در ستون و خدمات در سطر قرار مي        ها  سكونتگاهكه در آن،    

دست آمده از خدمات و ضرب آن در فراواني خدمات در روستاها، ارزش واقعي نوع               به

 يهابا توجه به گستردگي كار، از آوردن جدول       . دست آيد خاص خدمت در روستاها به    

 .ها ارائه شده استاولية تحليل خودداري شده و جدول نهايي تجزيه و تحليل داده
 

 گيري از شاخص مركزيته روستاها با بهربندي رتبه ‐۲جدول 

 نام سكونتگاه
مجموع

ارزش 

درجه 

 سكونتگاه
 نام سكونتگاه

مجموع ارزش 

 خدمات

درجه 

 سكونتگاه

 ۲۱ ۴۸/۱۱ شوراب صغير ۵۰ ۸۱/۷ آزادگان
 ۵۲ ۵۵/۷ شوراب كبير ۶۷ ۷۲/۵ پهنا

 ۳۵ ۲۵/۹ كاهكش ۷۰ ۳۱/۴ جمالوي جديد
 ۶۶ ۹۸/۵ محمد آبادطباطبايي ۱۹ ۵۷/۱۱ حيدري

 ۴۴ ۴۵/۸ كاكاچم ۲۰ ۵۴/۱۱ چشمهيان
 ۳۳ ۹۸/۹ دشتي ۱۴ ۸۶/۱۲ بارده
 ۳۴ ۶۱/۹ سوادجان ۳۹ ۹۷/۸ تومانك
 ۵۷ ۹۳/۶ آبادصادق ۸ ۰۱/۱۴ شيخ شبان
 ۶۱ ۴۸/۶ قراقوش ۷۱ ۵۶/۳ كرسنگ
 ۵۳ ۴/۷ قوچان ۴۸ ۱۳/۸ الرك التان
 ۲۳ ۰۹/۱۱ گرمدره ۷۴ ۷۸/۲ ورعبداهللا
 ۲۸ ۵۱/۱۰ ماركده ۱۳ ۹۷/۱۲ وردنجان

 



 ۱۸۳ …هاي انساني در  پذيري سكونتگاه  سنجش ميزان توسعه

 

 

 

 

 

 

 نام سكونتگاه
مجموع

خدماتارزش

درجه

سكونتگاه
 نام سكونتگاه

مجموع 

 خدمات ارزش

درجه 

سكونتگاه

 ۹ ۸۹/۱۳ هوره ۳۸ ۰۶/۹ ايلبگي
 ۳۶ ۲۵/۹ چاهياسه ۵۹ ۹/۶ جنگلچم
 ۵۴ ۳۱/۷ ايرانچه ۴۰ ۹/۸ چنكچم
 ۲۵ ۷۷/۱۰ خيرآباد ۴۱ ۸۲/۸ خليفهچم
 ۶ ۹۶/۱۴ مامزادهدستگردا ۴۳ ۵۸/۸ عاليچم

 ۱۷ ۹۴/۱۱ سورك ۳۶ ۱۸/۹ چلوان
 ۵ ۲/۱۵ دزك ۴۹ ۱۲/۸ چمزين
 ۱۱ ۴۵/۱۳ سرتشنيز ۶۴ ۰۹/۶ نارچم
 ۸۰ ۲۷/۱ سوختهقلعه ۶۵ ۰۴/۶ خرمچم

 ۶۹ ۸۹/۴ كتك ۳۰ ۲۷/۱۰ كيشنرجان
 ۷۶ ۴۱/۲ محمدآباد ۵۱ ۷۷/۷ آبادموسي
 ۲۸ ۶/۱۰ آبادمصطفي ۷۲ ۱/۳ آباداسالم

 ۳ ۸۵/۱۵ هاروني ۶۳ ۱۵/۶ اميرآباد
 ۲ ۲۹/۱۶ وانان ۱۵ ۴۶/۱۲ تشنيز
 ۶۲ ۳۸/۶ سليمقلعه ۴۲ ۷۴/۸ جعفرآباد
 ۸۱ ۲۷/۱ احمدآباد ۴۵ ۳/۸ آبادحاجي

 ۷۵ ۴۱/۲ بغازاوچ ۷ ۱۹/۱۴ خراجي
 ۷۸ ۰۶/۲ آبادخاكيخليل ۷۳ ۷۸/۲ بيددره

 ۷۱ ۰۶/۲ آبادخاكيدولت ۱ ۴/۱۷ دستنا
 ۷۹ ۰۶/۲ آبادخاكيكريم ۴۷ ۸۷/۱۰ سلم
زوردگن  شهرك  ۴ ۵۸/۱۵ مرغملك ۶۰ ۶۱/۶ 
 ۱۰ ۵۱/۱۳ ارجنك ۳۱ ۱۳/۱۰ تكقلعه
 ۱۸ ۷۲/۱۱ پيربلوط ۲۹ ۴۱/۱۰ ممكاقلعه

 ۳۲ ۱۲/۱۰ كاكلك ۲۷ ۵۸/۴/۱۱ اسدآباد
 ۱۲ ۰۱/۱۳ هرچگان ۶۸ ۵ اميرآباد
 ۴۶ ۲۲/۸ آبادبهرام ۵۵ ۲۲/۷ اقبالغ
 ۵۶ ۰۸/۷ سيرك ۲۲ ۳/۱۱ خوي
 ۱۶ ۰۷/۱۲ آبادشمس ۵۸ ۹۳/۶ آبادفتح

 ۴۷ ۲۲/۸ نوآباد   
 مطالعات ميداني و محاسبات نگارندگان: منبع



  …حسين حاتمي نژاد، مصطفي محمدي ده چشمه،  ۱۸۴

 

 

ي روستايي شهرکرد بر مبناي توزيـع خـدمات را نشـان            ها  سکونتگاه بندي  رتبه ۲جدول  

 . دهد مي

 مرحلة دوم

ي هـا   سـکونتگاه در ادامه، با تحليل مدل سوات از توزيع امکانـات و خـدمات در ميـان                 

 بررسي ها سکونتگاه اين پذيري توسعهيي شهرستان، نقاط ضعف و قوت و سطوح       روستا

 . شده است

 
 ي روستايي شهرستان شهركردها سكونتگاهي توسعه در ها توانسنجي   امکان‐۳جدول 

  سوات به روش
شرايط بيروني دروني

 

 ها زمينه
ها فرصت نقاط ضعف نقاط قوت  تهديدها 

ي
ش
وز
آم

 

% ۷۰ برخورداري بيش از

روستاها از مدرسة ابتدايي، 

از مدرسة % ۵۰ه نزديك ب

بيرستان، داز% ۲۸راهنمايي، 

دانشگاهي،  ازمركزپيش% ۱۱

از كالس فراگيران % ۱۳  

كودكستاناز% ۳۹نهضت و   

با توجه به موقعيت 

ضرورت ،يجغرافياي

 احداث آموزشكدة 

فني، مراكز كار و دانش، 

و هنرستان در 

يها سكونتگاه  

 روستايي

 يويت روستاها داراتق

ظرفيت باالي جمعيتي با 

مراكز فني، كار و دانش و 

هاي ها در رشتهآموزشكده

 كشاورزيويژه بهمرتبط 

با توجه به فقدان امكانات 

آموزشي مناسب در 

روستاها، مهاجرت اغلب 

اقشار در سن تحصيل به 

شهرهاي استان و حتي 

 بيرون از استان

ي
شت
دا
به

 

 %۸۰ بيش از يمند بهره

روستاها از خدمات 

بهداشتيار در شهرستان و 

از اين % ۴۰نزديك به 

 خدمات در خود روستاها

% ۱۶ تنها يمند بهره

روستاها از پزشك 

از % ۶عمومي و

پزشك دندان  

 با توجه به فقدان مطب(

خصوصي، اين  پزشك

 مورد محاسبه 

)نشده است  

دولتي گذاري بخشسرمايه

 دولتيهاي هدرمانگا ايجاددر

خصوصي خشريك بو تح

) مطب(ايجاد مراكز  براي

ها؛روستا  صوصي دراينخ

مشاورة توسعة مراكز 

تخصصي براي ودرماني 

 اقشار خاص 

 مختلف جنسي ‐سني

با توجه به نبود اطالعات (

هاي درماني و مينهدر ز

 ،)متخصص كمبودنيروهاي

، )خودتجويزي(خوددرماني

بروز  فقدان فرهنگ اعتماد،

ماني و  در‐مسائل بهداشتي

هاي واگيرداربيماري  



 ۱۸۵ …هاي انساني در  پذيري سكونتگاه  سنجش ميزان توسعه

 

 

 ۳ادامه جدول 
 شرايط بيروني دروني

 

 

 تهديدها ها فرصت نقاط ضعف نقاط قوت ها زمينه

ت
ال
هي
س
ت

 

 ي نزديك به مند بهره

 روستاها از برق،% ۸۰

 كشي،از آب لوله% ۷۰

از حمام عمومي و % ۵۰

از % ۷۰خصوصي، و 

مسجد و مؤسسات مذهبي

فقدان كتابخانة 

 يمند بهرهعمومي؛ 

روستاها از % ۷تنها 

 يا امكانات كتابخانه

رساني  تكميل آبيتالش برا

به روستاها؛ توسعة فرهنگ 

استفاده از حمام خصوصي 

در روستاهايي كه ساخت 

 صرفه  حمام عمومي به

ة نيست؛ ايجاد كتابخان

 كوچك روستايي در 

 مذهبيمساجد و مراكز

هاي آلوده گيري از آببهره

هاي ، حتي آبيو در موارد(

فرهنگ ؛ نبود)كشي آلودهلوله

استفاده از حمام خصوصي؛ 

تالشكاهش تمايل به مطالعه و 

هاي كاريابي؛ و مهاجرتيبرا

  شهري‐روستا

ي
اد
ص
اقت

 

با توجه به موقعيت (

ي ها توانروستاها و 

  يمند بهره) موجود

روستاها % ۲۰نزديك به 

 از شيالت و معدن

ي از مند بهرهعدم 

هاي طبيعي رفيتظ

 منابع ويژه بهموجود 

آبي و سنگ و حتي 

 پوشش گياهي

 كوچك يهاايجاد كارخانه

 يتوليدي و شيالت برا

ز منابع ي مطلوب امند بهره

موجود؛ امكان جذب 

 هاگذاري سرمايه

؛ها توانگيري بهينه از عدم بهره

ي ها استانانتقال منابع به 

ر  در شرايط نياز؛ جوا هم

آشنايي با ناتخريب به علت 

 فرهنگي طبيعي و ساختار

ي
گر
ش
رد
گ

 

% ۳۲ بيش از يمند بهره

روستاها از جاذبة 

از % ۱۹گردي و  طبيعت

 ي گردشگريهاجاذبه

 تاريخي

جويي آشکارعدم بهره

از طبيعت بكر منطقه 

 ويژه بهيي ها بخشدر 

مانند دهستان سامان؛ 

عدم وجود 

اقامتگاهي و  امكانات

 تسهيالت الزم

 براي ايجاد يريز برنامه

هاي گردشگري و دهكده

مراكز اقامتگاهي موقت و 

 ها، دائم؛ شناخت جادبه

تبليغ و تدوين طرح 

 گردي، و ايجاد  طبيعت

 شبکة راهنماهاي محلي

؛ها توانگيري بهينه از عدم بهره

تخريب به علت ناآشنايي با 

 ساختار طبيعي و فرهنگي؛ 

هاي نبود فرهنگ و آموزش

ه با گردشگران؛الزم در مواجه

 ...تبليغات؛ و

ي
خل
دا

 

% ۵۴ بيش از يمند بهره

روستاها از خدمات 

از % ۲۴دهياري روستا، 

از% ۴۴شوراي اسالمي، و 

 پايگاه بسيج

ضعف مراكز خدمات 

روستايي در روستاها 

و فقدان فرهنگ 

مشاركت در مديريت 

 روستايي

ي از اختيارات مند بهره

ها، شوراهاي دهياري

هاتي شورايارياسالمي، وح

براي حل بهتر مسائل، 

 ...مديريت بهينة منابع، و

وجود ساختار مديريت فاميلي

كه در آن، مديران روستايي 

جاي در سطوح مختلف به

حاكميت مشاركتي روستايي 

نوعي مديريت فاميلي و 

 اند كرده ايجاد ياستبداد

ت
طا
با
رت
ا

 

روستاها از% ۶۰ يمند بهره

از % ۵۰صندوق پست، 

از خط% ۶۰فتر پست، و د

%۶۵تلفن ثابت؛ دسترسي 

 روستاها به راه آسفالت

فقدان ارتباطات تلفني

و پستي در نزديک به 

روستاها؛ % ۵۰

ارتباطات فيزيکي و 

هاي ارتباطي راه

% ۲۰نامطلوب در 

 روستاها

توجه به مقولة ارتباطات 

هاي فيزيكي؛ نصب آنتن

مخابراتي براي نفوذ تلفن 

ارتباطات همراه؛ تقويت 

 شهري از طريق ‐روستا

 پست، تلگراف و تلفن

تخريب اراضي کشاورزي و 

ها، و تغيير کاربري آنها درباغ

 مرتبط با حمليهااثر کاربري

هاي ارتباطي راهويژه بهو نقل 
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 مرحلة سوم 

 ها دهستانتحليل سطح توسعه و شکاف  عملکردي در ميان 

اي، بـه   ، بـا اسـتفاده از روش تحليـل خوشـه          هـا  دهستان کلي   بندي  رتبهدر ادامه، جهت    

طـور کلـي، در ايـن       بـه . پـردازيم  مي ها  دهستانبندي سطوح توسعه در      و طبقه  بندي  رتبه

 با منابع طبيعي و امکانات کشاورزي در محـدودة          ها  سکونتگاهشهرستان، ساختار توسعة    

جمعيـت و سـاختار     ,  بيشتر متأثر از موقعيت    ها  سکونتگاهشهرستان انطباق دارد و اندازة      

هاي توسعة شهرکرد در    شکاف عملکردي در پراکنش شاخص    . طبيعي حاکم بر آنهاست   

 .  مشخص شده است۴جدول 

 

 ۱۳۸۵ي شهرستان شهرکرد در ها دهستان ارزيابي ارزش مرکزيت خدمات در ‐۴جدول 

 محاسبات نگارندگان: منبع

 

خدمات

 دهستان  
گردشگريارتباطاتداخلياقتصاديتسهيالتبهداشتيآموزشي

زشجمع ار

 مرکزيت

رود   زاينده

 جنوبي
۰۳/۱۲ ۵۸/۸ ۱/۱۴ ۶۳/۰ ۵۸/۱۲۲۴/۰ ۰۳/۴ ۱۹/۵۲ 

 ۵۵/۵۳ ۱۴/۵ ۰۳/۶۷۸/۰ ۶۹/۰ ۶۹/۱۷ ۳/۸ ۹۲/۱۴ وردنجان

 ۷۶/۸۹ ۲۲/۱ ۶۴/۲۲۰۷/۰ ۶۶/۰ ۷۹/۲۶ ۹۹/۱۱ ۷۹/۲۵ سامان

 ۷۳,۳۳ ۵۴/۹ ۷۸/۲۶۳۲/۰ ۵۴/۰ ۳۶/۴ ۹۷/۱۱ ۸۲/۱۹ هوره

 ۶۱/۴۵ ۷۲/۳ ۴۵/۱۱۹۷/۰ ۱۸/۰ ۶۲/۱۰ ۹۷/۳ ۷/۱۴ دستگرد

 ۸۵/۳۸ ۹۹/۳ ۸۲/۱۲۵۵/۰ ۶۶/۰ ۷۵/۱۵ ۰۷/۵ ۳۲/۱۴ كيار شرقي

 ۸۱ ۲۷/۳ ۹۴/۲۰۵۵/۰ ۱۸/۰ ۴۵/۲۰ ۴۵/۱۳ ۳/۲۰ كيار غربي

 ۶۷/۸۱ ۷۸/۷ ۶/۳۶۴۸/۰ ۹۶/۰ ۹۶/۰ ۸۴/۱۵ ۳۲/۱۹ الر

 ۳۳/۲۷ ۲۵/۱ ۹۸/۲۲۶/۱ ۵۴/۰ ۰۱/۱۱ ۳۶/۶ ۷۹/۳ مرغملك

 ۶۲/۴۷ ۱۶/۴ ۹۸/۱۱۰ ۱۸/۰ ۱/۱۶ ۶۱/۴ ۵۹/۱۰ حومه

 ۰۷/۳۸ ۰۶/۴ ۳۷/۹۴۸/۰ ۶۶/۰ ۵۵/۸۷۵/۴۲/۱۰ طاقانك



 ۱۸۷ …هاي انساني در  پذيري سكونتگاه  سنجش ميزان توسعه

 

 

 ي شهرستان شهرکرد بر مبناي برخورداري ازها دهستان بندي رتبه ‐۱نمودار 

 ۱۳۸۵ هاي توسعه در شاخص

 

 ســامان بــا شــود، دهســتان مشــاهده مــي۱ و نمــودار ۴ کــه در جــدول گونــه همــان

, ي الرهـا  دهسـتان  در سـطح فراتوسـعه،   ۷۶/۸۹ از ارزش مرکزيت خدمات     يبرخوردار

ي طاقانك، حومه، مرغملك، كيـار      ها  دهستانتوسعه، و   هوره و کيار غربي در سطح ميان      

در ادامه، با تحليـل     . رود جنوبي در سطح فروتوسعه قرار دارند      وردنجان و زاينده  , شرقي

ي هـا   دهسـتان يق سطوح توسعه و شکاف عملکـردي آن در ميـان            اي، به تبيين دق   خوشه

 .شهرکرد پرداخته شده است
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 كيار شرقي 

 حومه 

 طاقانك 

 زاينده رود جنوبي 

 وردنجان 

 دستگرد 

 مرغملك 

 الر

 هوره 

 كيار غربي 

 سامان 

 ي شهرستان شهرکردها دهستانهاي توسعه در  تعيين خوشه‐ ۵جدول 

 خوشه دهستان خوشه دهستان

 ۲ كيار غربي ‐۷ ۳ زاينده رود ‐۱
 ۱ الر  ‐۸ ۳ وردنجان ‐۲
 ۳ مرغملك ‐۹ ۲ سامان ‐۳
 ۳ حومه ‐۱۰ ۲ هوره ‐۴
 ۳ طاقانك ‐۱۱ ۳ دستگرد ‐۵
   ۳ كيار شرقي ‐۶

 

 ي شهرستان شهرکردها دهستانهاي توسعه در  خوشه‐۲نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورت الگوي تنهايي به  مشخص شده، دهستان سامان به     ۲ که در نمودار     گونه  همان  

. قـرار گرفتـه اسـت     ) يافتـه توسـعه (ي شـهركرد در سـطح فراتوسـعه         ها  دهستانتوسعة  

ي طاقانك، حومه،   ها  دهستانتوسعه و   الر و هوره در سطح ميان     , ي كيار غربي  ها  هستاند

رود جنوبي در سطح فروتوسعه قـرار دارنـد؛ و          وردنجان و زاينده  , مرغملك، كيار شرقي  

شـود کـه    يي دسـتگرد و مرغملـک مربـوط مـ         ها  دهستانکمترين سطح برخورداري به     

 .اندخص شدهصورت يک زيرخوشة مجزا در نمودار مش به
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 ي شهرستان شهركردها دهستان پراكنش سطوح توسعه در ميان ‐۲نقشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي شـهرکرد از ارزش شـاخص       هـا   دهسـتان در تحليل شـکاف عملکـردي در ميـان          

ده، تفـاوت در  مـ دسـت آ استفاده شده است؛ بـر اسـاس نتـايج بـه     ) واريانس(پراکندگي  

ــاي آموزشــي داراشــاخص ــدگي يه ــين شــاخص بيشــترين پراکن ــعة در ب ــاي توس ه

 .  مشخص شده است۳ساير موارد در نمودار . ستها دهستان
 

ي شهرستان ها دهستانشکاف عملکردي در  وهاي توسعه   پراکندگي شاخص‐۳نمودار 

 ۱۳۸۵شهرکرد در 
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هـاي   کـه تفـاوت و ضـريب پراکنـدگي در ميـان شـاخص              دهـد   مي نشان   ۳نمودار  

اي و  منطقـه هـاي ميـان    عوامل ايجاد نابرابري   ترين  هممبهداشتي و تسهيالت از     , آموزشي

 .رونديشمار مي شهرکرد بهها دهستانفضايي در ميان 
 

 گيرينتيجه

 هـاي   زيرسـاخت هاي نامطلوب و متمرکز در گذشته، کيفيت توسعه و           ريزي  برنامهدر اثر   

ـ   .  را در روند توسعة نواحي کشور ايجادکرده است        اي  عمدهآن مسائل    اگون و  ابعـاد گون

پيچيدگي ساختاري اين موضوع از تنگناهاي اساسي درعرضة مدل مناسب براي توزيـع             

اي، گـام   هـاي منطقـه   منظور حل مسائل ناشي از عدم تعـادل       به. آيدشمار مي اعتبارات به 

هـاي اقتصـادي،     منـاطق از نظـر برخـورداري در زمينـه          بنـدي   سـطح نخست شناخت و    

.  درمـاني، آموزشـي و غيـره اسـت        ‐رهنگي، بهداشتي  ف ‐زيربنايي و ارتباطات، اجتماعي   

 مناطق بـا    پذيري  توسعه جامع   ريزي  برنامههاي توسعه،   براي  تعديل در پراكنش شاخص     

تعـادل   (هـا  سکونتگاهارائة الگوي مناسب براي توزيع متعادل خدمات، جمعيت و  هدف

ي هـا   تگاهسكون پذيري  توسعههدف اين تحقيق سنجش ميزان      . يابد  ميضرورت  ) فضايي

. ي ايـن شهرسـتان اسـت      هـا   دهسـتان انساني در شهرستان شهركرد و سطح مطالعه نيـز          

 درصـد از مسـاحت کـل        ۳/۲۲ کيلومتر مربع نزديک به      ۳۶۹۲شهركرد با وسعتي حدود     

 بـالقوة ايـن     يهـا   تـوان پـذيري و    گستردگي، موقعيـت، نقـش    . دهد  مياستان را تشکيل    

  .زده است ويژه را براي آن رقم يشهرستان شرايط

بيشـترين سـطح   ,  نفر جمعيت  ۹۴۰۱ روستا و    ۱۱دهستان سامان از بخش سامان، با        ‐۱

 دهسـتان شـهرکرد را      ۱۱هـاي توسـعه در ميـان        برخورداري از امکانات و شـاخص     

. ي اين شهرسـتان شـناخته شـده اسـت         ها  دهستان توسعة   يداراست و به عنوان الگو    

 آن از نظـر وجـود       ياهانکتة مشخص در مورد ايـن دهسـتان ضـعف نسـبي روسـت             

. اسـت ) اي حرفـه  ‐سطح متوسطه و فني   ( درماني و آموزشي     ‐هاي بهداشتي شاخص
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 از نظـر کشـاورزي و باغـداري در          ها  سکونتگاه، قابليت باالي    ها  دهستانالبته در اين    

 .اي قابل اتکاستسطح فرامحلي و منطقه

, کيـار (ي  هـا   شبخـ الر و هـوره از      , ي کيار غربـي   ها  دهستاندر سطح دوم توسعه،      ‐۲

 هـاي   قابليـت  و   ي، بر اثر شـرايط طبيعـ      ها  دهستاندر اين   . قرار دارند ) سامان و الران  

ــه  ــدگاري جمعيــت و ب ــات و تســهيالت در  موجــود، ضــريب مان ــال آن، امکان دنب

ي هـا   بخـش توان تأمين امکانـات در      يم. ي روستايي افزايش يافته است    ها  سکونتگاه

پزشـک  (و بهداشـت و درمـان       ) ابخانـة عمـومي   منـدي از کت    بهره(تسهيالت عمومي   

ي اقتصـادي  هـا  بخشي طبيعي در    ها  ظرفيتي از   مند  بهرهو نيز   ) عمومي و تخصصي  

 روستاها  کارآييرا از راهبردهاي اصالحي براي تقويت و افزايش         ) شيالت و معدن  (

 .  خدماتي اين شهرستان به حساب آورد‐مراتب سکونتيدر سلسله
کيـار  , دسـتگرد , وردنجـان , رود جنـوبي  ي زاينـده  ها  ستانده, در سطح سوم توسعه    ‐۳

پزشک عمومي و   ( درماني   ‐ضعف در امکانات بهداشتي   . شرقي و طاقانک قرار دارند    

 در سطح متوسـطه و      ويژه  بهنارسايي امکانات آموزشي    , )تخصصي و حتي بهداشتيار   

 ي تسـهيالت عمـومي    هـا   بخشنارسايي امکانات در    ,  تخصصي ‐هاي فني آموزشگاه

 تـرين   مهـم ارتباطات و مديريت روستايي از جملـه        , )ي از کتابخانة عمومي   مند  بهره(

 . رونديشمار م بهها سکونتگاه پذيري توسعهمشکالت در 
هاي آموزشي و بهداشتي بيشترين اثربخشـي       تفاوت و پراکندگي در توزيع شاخص      ‐۴

در ) خـدمات  جمعيـت در مقابـل     ()۱۰(ايمنطقـه را بر توسعة فضايي نامتعـادل درون      

 . ي شهرستان شهرکرد داشته استها دهستان
هوره , ي سامانها دهستان در ويژه به( درصد از روستاهاي اين شهرستان       ۵۰بيش از    ‐۵

 . است) تاريخي و اکوتوريسمتوريسم (هاي گردشگري جاذبهداراي ) جنوبيرود زايندهو 
 از  يکرد حـاک  ي شـهر  هـا   دهسـتان ي مختلف اشتغال در     ها  بخشارزيابي شرايط زير   ‐۶

با توجـه بـه وجـود مراکـز شـهري و مرکزيـت              (بارگذاري عمده در بخش خدمات      

ي طبيعي اين شهرستان امکان توسعة      ها  ظرفيتاست، در حالي که موقعيت و       ) استان



  …حسين حاتمي نژاد، مصطفي محمدي ده چشمه،  ۱۹۲

 

 

گيـري از ارزش  در ادامـه، بـا بهـره   . اندبخش کشاورزي و صنعت را نيز فراهم آورده 

غال در شهرسـتان شـهرکرد مشـخص        ي مختلف اشت  ها  بخشکمي سوات،  وضعيت     

 . شده است
برخالف انتظار، دهستان حومه با وجود مراکز شهري عمده و مرکزيت استان جـزو             ‐۷

 . ي ردة فروتوسعة شهرستان قرار گرفته استها دهستان
اسـاس   در شهرسـتان شـهرکرد، بر      هـا   سکونتگاهمراتب کارکردي و خدماتي     سلسله ‐۸

 .    است ارائه شده۴تحليل حاضر، در نمودار 
 

  ۱۳۸۵ در شهرستان شهرکرد در ها سکونتگاهمراتب کارکردي و خدماتي  سلسله‐۴نمودار 
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ها و فرصت, نقاط قوت و ضعف( بررسي تطبيقي سوات از وضع  موجود ‐۵نمودار 

 اورزي شهرستان شهرکردي کشها بخشدر زير) تهديدها

 :هاقابليت 
 هاي مختلف درختان و شرايط مساعد رشد  وجود گونه  •
 آب و اراضي مناسب جهت توسعه باغباني  منابع غني وجود  •
رود با بافتي مناسب       درحاشيه زاينده  دار  اراضي شيب   وجود •

  جهت توسعه باغباني
 وجود اراضي زراعي آبي قابل توسعه  •
 :ها محدوديت 
  فني شاغالن دانشبودن  ينپاي •
 ضريب مكانيزاسيون  بودن ينيپا •
 به قمتر حوادث غير •
 مشكالت بازاريابي  •
 كمبود تسهيالت و اعتبارات بانكي  •
 كمبود صنايع فرآوري و تبديلي •

 ها كشيدگي نمودار به سمت نقاط قوت و فرصت*
 

 

ها و فرصت, نقاط قوت و ضعف( از وضع موجود   بررسي تطبيقي سوات‐۶نمودار 

 در بخش گردشگري شهرستان شهرکرد) تهديدها

  :                    هاقابليت 
 هاي اکوتوريستي هاي وسيع با جذابيتدشت,  مرتفعيهاقله •
 موقعيت نسبي مطلوب •
  ورزشي‐هاي اکوتوريستيمنابع آبي فراوان با جذابيت •
 هاي گياهي و جانوري متنوع و متراکمگونه •
 گردي چهار فصل، جذب بارش مطلوبعتاقليم مناسب طبيب •
 هاي توريسم تاريخي و مذهبيبرخورداري از جاذبه •
 : هامحدوديت 
 تنگناهاي زيربنايي •
 تنگناهاي ارتباطي و حمل و نقل  •
 تنگناهاي اقامتي و پذيرايي •
 دهي تنگناهاي مديريتي و سازمان •
 رساني و بازاريابي هاي اطالعتنگنا •

 هاط قوت و فرصتکشيدگي نمودار به سمت نقا*
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ها و فرصت, نقاط قوت و ضعف( بررسي تطبيقي سوات از وضع موجود ‐۷نمودار 

 در بخش صنعت شهرستان شهرکرد) تهديدها

 :هاقابليت

 ويژه  به ي و جانب  ي، تکميل يايجاد و توسعة صنايع تبديل     •
  و فوالديپتروشيم

 خوزستان و   يميان دو قطب صنعت    (يموقعيت جغرافياي  •
 )اصفهان

 :هامحدوديت

  پايينيبردارضرايب بهره •
  متخصص و ماهري انسانيکمبود نيرو •
 ي نظام بانککارآيي و عدم يکمبود تسهيالت اعتبار •
 و  ي صـنايع تبـديل    ي و فقـدان کـارکرد     يضعف نسـب   •

 يغذاي
   در زمينة شناخت منابعينبود مطالعات •

  نمودار به سمت تهديدهاي قوت و ضعف، و کشيدگ نقاطيبرابر*

 

 هکارها را

ي شهرستان شهرکرد راهبردهـاي زيـر       ها  دهستان اصالح ساختار فضايي توسعه در       يبرا

 :شوديارائه م

با توجه به اهميت توليد مواد غذايي در تأمين سالمت و امنيت غذايي جامعه و نيز                 ‐۱

منظور دستيابي به توليد اقتصـادي پايـدار محصـوالت          به, شرايط جغرافيايي شهرکرد  

 در بخش کشاورزي و زيربخش اقتصادي اين شهرسـتان در مقايسـه             غذايي، اشتغال 

- عامل توسعة درون   ترين  مهم است؛ و    ي اهميت نسب  يي اشتغال دارا  ها  بخشبا ساير   
 بـاال و    يهـا  قابليـت  ي دارا يدر اين زمينه، با تقويت روسـتاها      . شودزا محسوب مي  

تـوان در  د زيـر، مـي  و با تمرکـز بـر مـوار    ) ها  دهستانمراکز  (آستانة جمعيتي مناسب    

 :  سودمند دست يافتيتوسعة اقتصادي شهرستان به نتايج
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 توجـه بـه    , بيمـة محصـوالت   , پرداخت يارانـه و تسـهيالت بـانکي       , گذاريسرمايه •

, باغـداري , دامپـروري (ي آن هـا   بخشمقولة بازاريابي محصوالت کشاورزي و زيـر      

 ،  )داري و شيالتزنبور
آالت کشـاورزي در    تعمير و نگهـداري ماشـين     ،  ي ماشين يايجاد واحدهاي کشاورز   •

  و توسعة صنايع مکمل بخش کشاورزي،ها دهستانمراکز 
 جلوگيري از فروش    ي باغداران و صاحبان مزارع از بعد اقتصادي، برا        يتوانمندساز •

داران شهرنشين  به    داري شهر و روستا، سرمايه    در شکل نوين الگوي سرمايه    (ها  باغ

 آن نيـاز مـادي   يپردازند، که علت اصـل مازاد منافع به شهر ميها و انتقال    خريد باغ 

 ، و )رود در دهستان سامان است در حواشي رودخانة زايندهويژه بهروستاييان 
 بندي محصوالت کشاورزي؛ ايجاد و توسعة صنايع کوچک و بسته •
گيـري از مزايـاي يـک       هـاي گردشـگري و بهـره       بـراي ايجـاد دهكـده      ريزي  برنامه ‐۲

هـا و   شـناخت جاذبـه   , م پايدار و ايجاد مراكز اقامتگـاهي موقـت و دائـم           اکوتوريس

 در  ويـژه  بـه هـاي محلـي    راهنماگردي و ايجاد شـبکة      تدوين طرح طبيعت  , تبليغات

 ؛ )سامان و هوره(گردي  ظرفيت باالي طبيعتيي داراها دهستان
با جذب ) شيالت و معدن(ي اقتصادي ها  بخشي بهينه از قابليت طبيعي در       مند  بهره ‐۳

 ها؛ هاي دولتي و خصوصي و شناخت قابليتگذاريسرمايه
هـاي  هاي پست سـيار در حـوزه      احداث مراکز پستي و مخابراتي و توسعة صندوق        ‐۴

 روستايي؛
روزي در مراکـز     شـبانه  يهـا آموزشـگاه ,  ورزشـي  سـالن , احداث کتابخانة عمومي   ‐۵

 ؛ها دهستان
ها براي حل   مي، و حتي شوراياري   ها، شوراهاي اسال   از اختيارات دهياري   يمند  بهره ‐۶

 ؛...بهتر مسائل و مديريت بهينة منابع و 
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 در زمينـة خـدمات عمـومي و         ريـزي   برنامهتقويت و   , بهسازي و نوسازي روستاها    ‐۷

, هاي مصوب از قبيل عمران و بهسـازي زيربنايي، و تالش براي تهيه و اجراي طرح 

 هاي هادي؛  گردشگري، و طرح
هـاي   شهري و بهسازي و توسعة راه   ‐محور روستايي طي توسعه هاي ارتبا تکميل راه  ‐۸

 سامان و اصفهان؛,  در محور شهرکردويژه بهاستاني بين
ايجـاد مراکـز آموزشـي     , توزيع بهينة مراکز آموزشي در سطوح ابتدايي و راهنمـايي          ‐۹

 اي و كار   حرفه ‐ آستانة جمعيتي باال و مراكز فني      ي دارا يدورة متوسطه در روستاها   

 .ها دهستاننش در مراکز  داو
 

 هايادداشت
1. Golt 
2. internal position  
3. external position  
4. Centrality Value (CV) 

دهـد و  بـراي ارزيـابي کيفـي      بندي را ارائه مي دهي به عملکردها، شيوة خاصي از رتبه     اين روش با وزن   
لکـرد متقابـل کـل نظـام         مناسب در زمينـة عم     ي به نقاط و مراکز جمعيتي، شاخص      يرساندرجة خدمات 

  ۱۰۰ارزش مرکزيت خدمات نـوع الـف برابـر اسـت بـا              : روش محاسبه . روديشمار م  به يرسانخدمات
 .  عداد روستاهاي برخوردار از خدمات نوع الفتتقسيم بر 

5. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 
6. Cluster Analysis (CA) 
7. Geographical Information System (GIS) 

 .۱۳۸۵براي اطالع بيشتر رجوع شود به حکمت نيا و موسوي،  ‐۸
9. intra-regional 
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