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 زدی صدوق رضوانشهر مرکز ،نور امیپ دانشگاه ،ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف اریاستاد -یخادم نیحس

 زدی صدوق رضوانشهر مرکز ،نور امیپ دانشگاه ،ییروستا یزیر برنامه و ایجغراف ارشد یکارشناس یدانشجو -پورزارع فاطمه

 

 10/03/1394 :یینها دییتأ   29/09/1393 :مقاله رشیپذ

 

 دهیچک
 با ییروستا نقاط اگر .دارند کشورها شرفتیپ و توسعه در یمهم اریبس نقش ییروستا نقاط

 در شک یب ،ابندی توسعه منطقه آن یروستاها یها یژگیو با متناسب و قیدق یزیر برنامه یاجرا

 فارس استان در واقع زیر ین شهرستان ییروستا نقاط .نندک یم فایا یاساس نقش یمل توسعة

 با حیصح یزیر برنامه کی به روستاها خدمات و امکانات عیتوز در ها ینابرابر رفع منظور به

 نیا در دارد. ازین ییروستا نقاط بالفعل و بالقوه یها یتوانمند و ها تیظرف قراردادن مدنظر

 نقش نیهمچن و ها دهستان نیب شکاف نییتع و یافتگی توسعه ةدرج سنجش منظور به ،پژوهش

 رب ها آن عیتوز و خدمات و امکانات وجود ریتأث و شهرستان مرکز تا ها دهستان ةفاصل

 انتخاب 1390 سال یبرا یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد شاخص 64 ،ها دهستان یافتگی توسعه

 .شد یبررس زیر ین شهرستان یها دهستان یعدد یتاکسونوم زیآنال روش از استفاده با و شد

 مراکز و ییربنایز ،یعمران ،یتیجمع یها شاخص نظر از زآبیر دهستان دهد یم نشان جینتا

 ریسا به نسبت ادیز وسعت و تیجمع داشتن لیدلبه و دارد قرار اول ةرتب در یخدمات

 وجود با هرگان دهستان نیهمچن .شود یم محسوب دهستان نیتر افتهی توسعه ،ها دهستان

 نقاط یپراکندگ و کم تیجمع لیدلبه ،دارد زیر ین شهرستان مرکز با یاندک فاصلة کهنیا

 از .رود یم شماربه شهرستان دهستان نیتر افتهین توسعه ،بودنیکوهستان نیهمچن و ییروستا

 طشک، آباده زآب،یر یها دهستان ،شهرستان دهستان نه انیم از یافتگی توسعه سطح نظر

 در هیقطرو ،مشکان ،دهچاه ،حنا بختگان، یها دهستان ،برخوردار یها دهستان گروه در رستاق

 یبند  طبقه دهستان نیتر محروم گروه در هرگان دهستان و برخوردارمهین یها دهستان گروه

 .اند شده

 

  .یعدد سنجش، توسعه یها شاخص دهستان، ،یافتگی توسعه ،یتاکسونوم :یدیکل یها واژه
  

                                                                                                                                                                          
 09173309964 مسئول: ةویسندن  Email:zporf@yahoo.com 
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 مقدمه

 ندیفرا در گام نینخست یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح یها نهیزم در مناطق وضع لیتحل و هیتجز و شناخت

 رفع یبرا توان یم و دوش یم مشخص مناطق یها تیمحدود و تنگناها صورت، نیادر. است یا منطقه ةتوسع یزیر برنامه

 عدم بردننیازب یراستا در یگام خدمات و امکانات متعادل عیتوز ن،یبنابرا ؛(459: 1381 ،یرضوان) کرد اقدام آن

 به هیسرما و تیجمع حرکت به ،دباش شتریب مختلف ابعاد از یا منطقه یها تفاوت هرچقدر رایز ؛است یا منطقه یها تعادل

 دوش یم نیسرزم و منطقه سطح در تیجمع عیتوز تعادل عدم موجب تینهادر و دوش یمنجر م پرجاذبه یها قطب سمت

 ییرفضایغ ابعاد ،دوم یجهان جنگ از شیپ تا توسعه یها مدل و ها هینظر از یاریبس (.21: 1380 ر،یدل زادهنی)حس

 یزمان بعد از را خود توجه اقتصاددانان ،یجهان دوم جنگ از بعد .اند ردهک نییو تب لیتحل را یاقتصاد -یاجتماع یها دهیپد

 -یاجتماع توسعة ندیافر ییفضا ابعاد پردازان هینظر از یاریبس نیهمچن و کردند معطوف توسعه یا منطقه و یمکان بعد به

 جادیا از یریجلوگ و ینواح متعادل ةتوسع یا هیناح یها یزیر برنامه اهداف از یکی .کردند نییو تب فیتوص را یاقتصاد

 یافتگی توسعه ةدرج براساس یعمران اعتبارات صیتخص در قاتیتحق جینتا از توان یم .تاس مانده عقب و محروم ینواح

 داد اختصاص شتریب ةبودج افتهین توسعه یها دهستان به و کمتر ةبودج افتهی توسعه یها دهستان به ،جهیدرنت و کرد استفاده

 یاقتصاد ،یتی)جمع مختلف یها شاخص نظر از زیر ین شهرستان یها دهستان ،پژوهش نیا در (.184: 1370 ،ی)حق

 تیوضع و اند هشد لیتحل و هیتجز یعدد یتاکسونوم زیآنال از استفاده با (یدیتول و یدرمان ،یبهداشت ،ییربنایز ،یعمران

 و یبررس ،قیتحق نیا یاصل هدف. اند شده مشخص ها شاخص نیا نظر از ها دهستان یبرخوردار زانیم و یافتگی توسعه

 تیوضع از کامل و جامع ریتصو تا است یعلم صورت به زیر ین شهرستان یها دهستان یافتگی توسعه سطح و زانیم نییتع

 پژوهش نیا جه،یدرنت .دیآ دستبه ها آن ةسیمقا و یبند طبقه ،یافتگی توسعه درجة لحاظ از شهرستان یها دهستان

 :است ریز یها پرسش بهپاسخ  دنبال به

 دارد؟ وجود یارتباط ها دهستان تیجمع تعداد و یافتگی توسعه ةدرج نیب ایآ. 1

 دارد؟ رابطه ها دهستان یماندگ عقب با منطقه در ها دهستان امکانات و خدمات نامتعادل ییایجغراف عیتوز ایآ. 2

 دارد؟ وجود یارتباط شهرستان مرکز از ها دهستان ةفاصل و یافتگی توسعه ةدرج نیب ایآ. 3

 

 ینظر یمبان

 به حرکت مفهوم، در توسعه .است شده استفاده توسعه مفهوماز  بارها یا منطقه و یاقتصاد علوم و یزیر برنامه اتیادب در

 شینما به یتر یآرمان یهدفمند ةجنب و است تر مطلوب یطیشرا به یکنون وضع از طیشرا رییتغ و یبهبود سمت

 و ها سکونتگاه مناسب عیتوز ،ییفضا متعادل ةتوسع بر که است یمکان -ییفضا یداریپا ،توسعه یامروز مفهوم .گذارد یم

نیا از (.10 :1391 زاده،عبداهلل و ی)کالنتر دارد دیتأک ییروستا -یشهر ةشبک مناسب یمراتبسلسله ساختار و ها تیفعال

 باشد یشکلبه دیبا توسعه به یابیدست یبرا کوشش ،نیبنابرا ؛است همه یزندگ تیفیک بهبود توسعه، مطلوب مقصود ،رو

 مطلوب رییتغ ندیفرا کی خود که -توسعه ندیفرا زا جامعه از یمحدود بخش اگر و ردیدربرگ را مردم شتریب منافع که

 دیبا ییروستا نقاط تیوضع یبررس و مطالعه در .(52 :1384 پور،جمعه) دینام توسعه را آن توان ینم ،شود مند بهره -است

 یها شاخص دیبا روستاها به مربوط یعلم قاتیتحق در و ردیپذ صورت نانیاطم قابل یارهایمع قیطر از ها تیواقع سنجش

 ةینظر جمله از یاقتصاد ةتوسع و رشد یها هینظر یبرخ کیاقتصاددانان کالس .شود لیتبد یکم به یفیک یژگیو با توسعه

 فقطها  آن اما ،کردند فایا یمهم نقش ها آن لیتکم و شبردیپ در زین کینئوکالس اقتصاددانان و دادند ارائه را یخط ةتوسع

 ةده از .دهند ارائه نهیزم نیا در یحل راه نکهیا بدون ،ردندک نییتب را آن بر مؤثر عوامل و لیو تحل فیتوص را توسعه ةدیپد
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 مناطق و جوامع ةتوسع یبرا ییها نسخه یحاو کهشد  منجر ییها مدل و ها هینظر ةارائ به ازهاین یبرخ ،بعد به 1950

 رشد راهبرد» و( 1953) 4نورکس 3«متعادل رشد راهبرد» (،1943) 2رودان 1«جانبه همه فشار ةینظر» .بودند مانده عقب

 پرو فرانسوا (.42: 1382 ،گرانید و یکالنتر) هاست مدل و هاراهبرد نیا از ییها نمونه (1985) 6رشمنیه 5«نامتعادل

 (.69 :1380 ر،یدل زادهنیحس) کرد ارائه افتهیتوسعه کمتر یها شهرستان ةتوسع و رشد یبرا را رشد قطب بردراه ةینظر

 هر ،یو دةیعقبه .کرد شنهادیپ یصنعت شرفتةیپ یکشورها ةتجرب از الهام با را رامونیپ -مرکز ییفضا مدل دمنیفر جان

 ةسلط اثر یها راه از یا هسته مناطق و شود یم لیتشک یرامونیپ یها شهرستان و یا هسته بخش چند ای کی از یکشور

 مشاور نی)مهندس کنند یم اعمال رامونیپ بر را خود یبرتر ،یدیتول اثر و وندیپ اثر ،یروان اثر ،یساز نینو ،یاطالعات

DHV، 1371 :38). یمحل سطح در 7یمرکز یروستا شامل یا مرحله پنج مراتب سلسله مدل کی سرایم ،انیم نیا در، 

 یها قطب و یا منطقه سطح در 10رشد مراکز ،یانیم مناطق سطح در 9رشد نقاط خرد، مناطق سطح در 8خدمات مراکز

 در ژهیو به الگوها و ها هینظر نیا از یبعض است ذکر انیشا (.53: 1976 سرا،یم) داد شنهادیپ و ارائه را یمل سطح در 11رشد

 یمختلف یمنف و مثبت جینتا و آثار که است شده گذاشته اجرا به ییروستا ةتوسع ةحوز در توسعه درحال یکشورها

 .است دربرداشته

 

 پژوهش روش

 یریکارگ به با یمحاسبات آمار و است شده استفاده یعدد یتاکسونوم لیتحل روش از یلیتحل و یفیتوص قیتحق نیا در

 .ردیگ یدربرم را زیر ین شهرستان ییروستا تیجمع کل پژوهش یآمار ةجامع .است گرفته صورت Spss و Excel افزار نرم

 .است گرفته انجام مختلف ادارات به مراجعه و یشیمایپ نیهمچن و یا کتابخانه و یاسناد ةویش به اطالعات یورآگرد

  .است رفتهیپذ صورت ها دهستان یبند طبقه و شده نییتع دهستان یافتگی توسعه ةدرج یعدد یتاکسونوم روش با سپس

 

 مطالعه مورد یها شاخص یمعرف

 ،یدیتول ،یاقتصاد بخش به مربوط شاخص 64 ،زیر ین شهرستان یها دهستان یافتگی توسعه زانیم نییتع منظور به

 یها شاخص کهد ش نیتدو یمذهب و یورزش -یفرهنگ ،ییربنایز ،یآموزش یخدمات مراکز ،یتیجمع ،یدرمان و یبهداشت

 .شود یم ارائه 1 جدول در بخش هر به مربوط

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1. Bigpush strategy 

2. Rodan 
3. Balanced growth strategy 
4. Nurkse 

5. Unbalanced growth strategy 
6. Hirschm 

7. Central village 

8. Service centres 

9. Growth points 

10. Growth cetres 

11. Growth pole 
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 زیر یشهرستان ن یها دهستان یافتگی سنجش سطح توسعه یمورد استفاده برا یها . شاخص1جدول 

 
 

 ها شاخص فیرد رهایمتغ ها شاخص فیرد رهایمتغ

 یاقتصاد
 معدن 1

 و یبهداشت
 یدرمان

 بهداشت خانه 34

 بهداشت مرکز 35 کارخانه 2

 یدیتول

 داروخانه 36 یمرغدار واحد 3

 پزشک تعداد 37 یگاودار 4

 اریبه 38 یصنعت یدامدار 5

 بهورز 39 هکتار در پسته دیتول زانیم 6

 دامپزشک 40 هکتار در انار دیتول زانیم 7

 یعموم حمام 41 هکتار در مید ریانج دیتول زانیم 8

 اورژانس 42 هکتار در بادام دیتول زانیم 9

10 
 ،انگور) یباغ محصوالت دیتول زانیم

 (بیس ،به ،هلو
 پزشک دندان 43

 ییروستا خانوار ةمیب ةسران 44 گلخانه 11

 طیمح بهداشت کاردان 45 رکشتیز سطح 12

 یمانیزا التیتسه مراکز 46 قیعم چاه 13

 قنات 14

 یجمعت

 تیجمع تعداد 47

 خانوار بعد 48 چشمه 15

 مردان تعداد 49 بزرگ دام تعداد 16

 زنان تعداد 50 کوچک دام تعداد 17

 یینانوا 18

 ییربنایز

 یکشلوله آب 51

 مراکز
 یخدمات

 یکش لوله گاز 52 سوخت ةعرض گاهیجا 19

 مخابرات 53 یبانک خدمات ةباج 20

 برق 54 یکشاورز جهاد یخدمات مرکز 21

 آسفالت راه 55 یدامپزشک یخدمات مرکز 22

 یعموم ونقل حمل ICT 56 دفاتر و پست 23

 ییروستا منازل یساز مقاوم و یهاد طرح یاجرا 57 یاریده 24

 ییروستا تعاون یها فروشگاه 25
 مجله و روزنامه به یدسترس 58

 ییروستا تعاون مراکز 26

 ییابتدا مقاطع 27

 ،یفرهنگ
 و یورزش

 یمذهب

 یعموم یها کتابخانه تعداد 59

 یآموزش

 مایصداوس و یونیزیتلو یها شبکه به یبرخوردار 60 ییراهنما مقاطع 28

 یورزش مکان از یبرخوردار 61 رستانیدب مقاطع 29

 یاسالم یشورا از برخوردار 62 یروز شبانه مراکز 30

  باسواد انزن تعداد 31
 امامزاده ،هینیحس مسجد، از برخوردار 63

  باسواد انمرد تعداد 32

 نترنتیا به یدسترس 64 مهدکودک تعداد 33

 نگارندگان: منبع
 

 پژوهش ةمحدود

 ةنقط 4 و ییروستا ةنقط 234 و دهستان 9 باکه  است فارس استان شرق در واقع زیر ین شهرستان مطالعه مورد ةمنطق

 .دارد را دوم ةرتب استان یها شهرستان نیب در وسعت نظر از و ردیگ یدربرم را استان مساحت درصد 8/8 حدود ،یشهر

 .دارد محدود تیجمع و است پراکنده صورت به و ادیز شهرستان یها یآباد تعداد
 

 ها افتهبحث و ی

 روش تاکسونومی عددی است که براساس آن، یافتگی لحاظ توسعه مناطق از یبند رتبه یها روش نیتر از معروف

بررسی و سنجش  ید و براوش میهمگن تقسیم  شیوب کم یها رمجموعهیموارد به ز رکلو د ها مکان از نقاط، یا مجموعه
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ل ایاو در بار این روش برای نخستین. ردیگ یریزان قرار م برنامه اریقبول در اخت مقیاسی قابل نواحی، یافتگی میزان توسعه

 طور بهلهستانی این روش را  دانان یاضیر ،1952در سال گرفته شد.  کار بهی زیر مطالعات برنامه ةدر عرص 1950 ةده

هلوینگ از مدرسة عالی اقتصاد یونسکو  پرفسور ،1968در سال (. 5: 1362)بیدآبادی،  بردند کار ی بهزیر برنامهعلمی در 

مختلف با توجه به  یها مناطق و سکونتگاه ةو مقایس یبند طبقه ،یبند درجه یاین روش را برا (،137: 1380)زیاری، 

نواحی،  یبند و گروه یبند منظور رده در این روش، به(. 5: 1365)داتا،  ها مطرح کرد آن یساز نیتوسعه و نو ةدرج

 دادن و پس از انجام شود یتوسعه درنظر گرفته م یزیر مختلف مرتبط با برنامه یها شاخص نقاط، ریها و سا سکونتگاه

 ها داخل هر گروه، نواحی یا سکونتگاه یبند پس از ردهو  شوند یهمگن تعیین م یها رمجموعهیمحاسبات الزم، ابتدا ز

 مدت، و با توجه به اهداف کوتاه یبند با استفاده از نتایج رتبه در مراحل بعد، .شود یتوسعه هرکدام مشخص م ةدرج

هدف از از آنجاکه  (.132: 1379)هجرتی،  ردکرفع را ها  عدم تعادل بین نواحی و سکونتگاه نتوا یم ،مدت انیبلندمدت و م

 ةها در یک مجموع دهستان ةهم، استبوده  زیر یشهرستان ن یها دهستان یافتگی وضعیت توسعهبررسی این پژوهش 

 di و cioبراساس  زیر یشهرستان ن یها دهستان یافتگی توسعه ةمنظور بررسی درج به ست.اشده  همگن درنظر گرفته

 .مرتب شده استها  ی آنافتگی توسعه ةترتیب درج   به

 

 
 ها دهستان کیتفک به زیر ین شهرستان. 1 شکل

 
 یافتگی توسعه ةدرج براساس نقاط یبند درجه .2 جدول

 یافتگی توسعه ةدرج یافتگی توسعه ةدرج بیترتبه مناطق

 6560718/0 زآبیر

 7098412/0 طشک آباده

 736978/0 رستاق

 7608935/0 هیقطرو

 76655601/0 بختگان

 7799134/0 حنا

 8016556/0 دهچاه

 8384108/0 مشکان

 9671202/0 هرگان

 نگارندگان :منبع
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 در ها دهستان ةیبق و است دهستان نیتر افتهین توسعه هرگان دهستان و نیتر افتهی توسعه زآبیر دهستان ،بیترتنیبد

 حدود تا شود یم میتقس سپس و محاسبه یافتگی توسعه ةدرج راتییتغ ةدامن ،منظورنیابه .رندیگ یم قرار دو نیا فاصل حد

 :دیآ دستبه طبقه هر

 راتییتغ= دامنة  967/0 – 656/0 = 311/0

 طبقات حدود= 311/0 :3=  103/0

 : است ریز صورت به طبقه هر یگذار نام و حدود ،جهیدرنت

 باال یافتگی توسعه ةدرج با یها دهستان :656/0 تا 759/0

 متوسط یافتگی توسعه ةدرج با یها دهستان :759/0 تا 836/0

 نییپا یافتگی توسعه ةدرج با یها دهستان :836/0 تا 967/0

 یافتگی توسعه ةدرج ،زیر ین شهرستان یها دهستان ةمجموع از :باال یافتگی توسعه ةدرج با ییها دهستان. 1

 ،(زآبیر) ادیز تیجمع و وسعت یها یژگیو داشتن با ها دهستان نیا .ستباال رستاق طشک، آباده زآب،یر یها دهستان

 و امکانات( رستاق) شهرستان مرکز با کم ةفاصل و (طشک آباده) یساحل تیموقع نیهمچن و یعیطب یها یتوانمند

 .اند هکرد جذب خود به را یشتریب خدمات

 مشکان و دهچاه حنا، بختگان، ه،یقطرو شامل گروه نیا یها دهستان :متوسط یافتگی توسعه ةدرج با ییها دهستان. 2

 .اند هیشب اول ةدرج یها دهستان به باًیتقر خدمات و امکانات نظر از که شود یم

 از و شود یم محسوب شهرستان دهستان نیتر محروم هرگان دهستان :نییپا یافتگی توسعه ةدرج با ییها دهستان. 3

 ةفاصل در هرگان دهستان که است آن توجه انیشا ةنکت .دارد قرار یمناسبنا تیوضع در یافتگی توسعه یها شاخص نظر

 ساکنان نکهیا لیدلبه اما ،است زیر ین شهر به یکینزد نظر از دهستان نیدوم ودارد  قرار شهرستان مرکز یلومتریک 18

 به مربوط آن در واقع یاراض شتریب نیهمچن و است پراکنده و محدود تیجمع یدارا و افتهیاسکان ریعشا آن یروستاها

 یافتگی توسعه در تعادل و دهستان نیا از ییزدا تیمحروم منظور به .است نییپا آن یافتگی توسعه سطح ،است یمل منابع

 داده دهستان نیا به یشتریب تیاولو ،یدولت یها بودجه و یعمران اعتبارات صیتخص در دیبا ،شهرستان یها دهستان

 یکشاورز و یباغدار منظور به یمل یاراض یواگذار یرا برا الزم یزیر اقدامات و برنامه دیبان مسئوال نیهمچن .شود

 ،3 جدول در .دهند انجام ةپراکند یروستاها عیتجم ،یصنعت یدامپرور مجتمع جادیا ،آسفالت راه حداثا ،دهستان یاهال

نظر  نیاز ا ،شود یم مالحظه که طور انهم .شود یم مشخص مختلف یها شاخص کیتفک به ها دهستان یبند رتبه

 نظر از ؛زآبیر دهستان یخدمات مراکز ،ییربنایز -یعمران ،یتیجمع شاخص نظر از .دارد وجود ها دهستان نیب ییها تفاوت

 دهستان یمذهب ،یورزش ،یفرهنگ شاخص لحاظ از ؛طشک آباده دهستان یدرمان و یبهداشت -یآموزش یها شاخص

 یها شاخص بعد از .اند گرفته یجا اول یها رتبه در رستاق دهستان یدیتول و یاقتصاد شاخص در نیهمچن و دهچاه

 و یبهداشت ،یآموزش یها شاخص نةیزم در ؛بختگان دهستان یاقتصاد شاخص نةیزم در ؛مشکان دهستان یتیجمع

 قرار آخر یها رتبه در هرگان دهستان ،یدیتول و یخدمات ،یمذهب و یورزش ،یفرهنگ ،ییربنایز و یعمران ،یدرمان

 .اند گرفته
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 ها شاخص کیتفک به یافتگی توسعه تیوضع نظر از ها دهستان یبند رتبه. 3 جدول

 شاخص
 یتیجمع

 ةدرج
 توسعه

 شاخص
 یآموزش

 ةدرج
 توسعه

 یبهداشت شاخص
 یدرمان و

 ةدرج
 توسعه

 شاخص
 ییربنایز

 ةدرج
 توسعه

 464/0 زآبیر 635/0 طشک آباده 463/0 طشک آباده 0 زآبیر

 495/0 حنا 67/0 زآبیر 662/0 بختگان 078/0 حنا

 54/0 رستاق 696/0 هیقطرو 663/0 زآبیر 183/0 بختگان

 658/0 بختگان 696/0 دهچاه 696/0 هیقطرو 399/0 رستاق

 729/0 طشک آباده 764/0 مشکان 753/0 دهچاه 425/0 طشک آباده

 731/0 هیقطرو 78/0 حنا 793/0 حنا 544/0 دهچاه

 776/0 دهچاه 816/0 بختگان 81/0 مشکان 684/0 هیقطرو

 814/0 مشکان 86/0 رستاق 885/0 رستاق 736/0 هرگان

 94/0 هرگان 991/0 هرگان 885/0 هرگان 774/0 مشکان

 414/0 رستاق 0 رستاق 217/0 زآبیر 597/0 دهچاه

 683/0 هیقطرو 536/0 هرگان 498/0 طشک آباده 65/0 هیقطرو

 684/0 مشکان 572/0 حنا 55/0 حنا 667/0 زآبیر

 728/0 زآبیر 577/0 هیقطرو 6/0 بختگان 702/0 طشک آباده

 733/0 بختگان 61/0 دهچاه 63/0 هیقطرو 717/0 بختگان

 738/0 طشک آباده 61/0 طشک آباده 69/0 دهچاه 735/0 مشکان

 799/0 دهچاه 674/0 زآبیر 714/0 مشکان 76/0 رستاق

 836/0 حنا 72/0 مشکان 786/0 رستاق 82/0 حنا

 907/0 هرگان 732/0 بختگان 879/0 هرگان 962/0 هرگان

 پژوهش یها افتهی :منبع

 

 شهرستان، یها دهستان ةمجموع از یافتگی توسعه تیوضع نظر از دهد یم نشان گرفتهصورت یها یبررس جینتا

 ةیبق به نسبت ،زیر ین شهر تا لومتریک 110 ةفاصل داشتن رغم به ادیز وسعت و تیجمع داشتن لیدلبه زآبیر دهستان

 دوم ةرد در آن از بعد شهرستان مرکز تا لومتریک 120 ةفاصل با طشک آباده دهستان .است تر افتهی هتوسع ییروستا مناطق

 تیجمع 1دارد، قرار رستاق دهستان از بعد شهرستان مرکز به یکینزد لحاظ از نکهیا با هرگان دهستان .ردیگ یم یجا

 از شهرستان مرکز از فاصله عامل اساس،نیبرا .رود شماربه آن یماندگ عقب عوامل از بودنیکوهستان و پراکنده و محدود

 یها دهستان یافتگی توسعه ةدرج سنجش هدف با پژوهش نیا .دیآ ینم شماربه هرگان دهستان یماندگ عقب عوامل

 اعتبارات صیتخص نةیزم در الزم هیتوج و ها دهستان دربارة حیصح یزیر برنامه به کمک منظور به زیر ین شهرستان

 :دهد یم پاسخ پژوهش ةشد مطرح یها پرسش به یعمران

 دارد؟ وجود یارتباط ها دهستان تیجمع تعداد و یافتگی توسعه ةدرج نیب ایآ :اول پرسش

 راتییتغ ةدامن .است رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون ،یافتگی توسعه درجة سنجش یبرا مناسب یآمار یها آزمون از

 .است ریمتغ دو نیب یهمبستگ نبود دهندة نشان صفر یهمبستگ بیضر .است نوسان در -1 تا +1 از یهمبستگ بیضر

 مقدار هرچه شک یب .هستند همسو رهایمتغ راتییتغ و مثبت یهمبستگ یعنی ؛باشد +1 تا صفر نیب یهمبستگ بیضر اگر

 دتریشد و مثبت یهمبستگ کند، دایپ لیتما +1 به هرچه و تر فیضع یول مثبت یهمبستگ باشد، تر کینزد صفر به آن

 مثبت یهمبستگ معرف که (4 )جدول است 68/0 ها دهستان یافتگی توسعه ةدرج و تیجمع نیب یهمبستگ بیضر .است

 کاهش ای شیافزا زین توسعه سطح ت،یجمع کاهش ای شیافزا با کند یم انیب موضوع نیا .است مذکور ریمتغ دو نیب

 .ابدی یم
 

                                                                                                                                                                          
 .است شدهواقع  زیر ین یلومتریک 18حدود  ةفاصل درهرگان . 1
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 ریز نی شهرستان های دهستان یافتگی توسعه درجة و تیجمع نیب یهمبستگ ضریب. 4 جدول
 یمعنادار سطح یافتگی توسعه درجة رهایمتغ
 >P 05/0 68/0 تیجمع تعداد

 نگارندگان :منبع

 

 رابطه ها دهستان یماندگ عقب با منطقه در ها دهستان امکانات و خدمات نامتعادل ییایجغراف عیتوز ایآدوم:  پرسش

 دارد؟

 رستاق، طشک، آباده زآب،ی)ر دهستان هشتد. ش مشخص (2 جدول) هادهستان یافتگی توسعه ةدرج ،جینتا براساس 

 و دارند قرار یافتگی توسعه ةیاول سطوح در ،نددار یشتریب امکانات و خدمات که مشکان( و دهچاه حنا، بختگان، ه،یقطرو

 نیتر محروم و است داشته یکمتر خدمات و امکانات شهرستان، مرکز از لومتریک 18 حدود ةفاصل با هرگان دهستان

 بیضر از زین پرسش نیا به ییپاسخگو یبرا .است گرفته قرار یافتگی توسعه آخر ةرد رد و بوده شهرستان دهستان

 .دوش یم گزارش 5 جدول در آن جینتا که شد استفاده رسونیپ یهمبستگ

 

 ها دهستان یماندگ عقب و خدمات سطوح نیب یهمبستگ بیضر. 5 جدول

 رهایمتغ
 شاخص

 یتیجمع

 شاخص
 آموزش

 شاخص
 یفرهنگ

 شاخص
 ییربنایز

 شاخص
 یبهداشت

 شاخص
 یخدمات

 شاخص
 یاقتصاد

 شاخص
 یدیتول

 کل
 خدمات

 یماندگ عقب
 روستاها

68/0 - 77/0 - 76/0- 73/0- 39/0- 61/0- 18/0- 58/0- 80/0- 

 سطح
 یمعنادار

01/0 01/0 01/0 01/0 05/0 01/0 NS 05/0 01/0 

 نگارندگان :منبع

 

 که دارد وجود خدمات سطوح و ها دهستان یماندگ عقب نیب یمنف رابطة ،شود یم مشاهده 5 جدول در کهگونه همان

 در خدمات کل و یخدمات ،ییربنایز ،یفرهنگ ،یآموزش ،یتیجمع یها شاخص با ها دهستان یماندگ عقب نیب رابطه نیا

 خدمات ةارائ هرچه گر،ید عبارت به .است دار یمعن 05/0 سطح در یدیتول و یبهداشت شاخص در و دار یمعن 01/0 سطح

 یمنف یاقتصاد تخدما و دهستان یماندگ عقب ةرابط هرچند. است ترافتهیتوسعه دهستان ،باشد شتریب ها دهستان در

 یراحت به زیر ین شهرستان یها دهستان در خدمات و اناتکام نامتعادل عیتوز ،نیبنابرا ؛ستین دار یمعنرابطه  نیا ،است

 .دشو یم دییتأ مذکور یهمبستگ رابطه نیا و است مشاهده قابل

 دارد؟ وجود یارتباط شهرستان مرکز از ها دهستان ةفاصل و یافتگی توسعه ةدرج نیب ایآ :سوم پرسش

 ةفاصل ها شاخص نیا از یکی .شد یبررس یافتگی توسعه ةدرج یابیارز یبرا یا عمده یها شاخص ،پژوهش نیا در

 110 با بزآیر دهستان ،ها آن انیم از که است دهستان نه شامل شهرستان نیا بود. شهرستان مرکز تا ها دهستان

 ةرد در فاصله لومتریک 120 با طشک آباده دهستان و اول ةرتب یافتگی توسعه ةدرج نظر از زیر ین شهر تا فاصله لومتریک

 در و است دهش واقع شهرستان مرکز یلومتریک 18 ةفاصل در هرگان دهستان است ذکر انیشا .است گرفته قرار یبعد

 و پراکنده و محدود تیجمع و بودنیکوهستان لیدلبه یول ،است زیر ین شهر به کینزد دهستان نیدوم ها دهستان نیب

 در هرگان دهستان ،3 جدول مطابق .شود یم محسوب شهرستان یها دهستان نیتر محروم از خدمات و امکانات کمبود

 ةرد در (یدیتول و یخدمات مراکز ،یمذهب و یورزش ،یفرهنگ ،ییربنایز ،یدرمان و یبهداشت ،ی)آموزش توسعه یها شاخص

 در آن جینتا که است دهش استفاده یهمبستگ بیضر از پرسش نیا به ییپاسخگو یبرا است. گرفته قرار توسعه آخر

 .شود یم گزارش 6 جدول
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 یافتگی توسعه درجة و ها دهستان فاصلة نیب یهمبستگ بیضر. 6 جدول

 یمعنادار سطح یافتگی توسعه درجة رهایمتغ
 NS 16/0 ها دهستان فاصلة

 نگارندگان :منبع

 

 انگریب و است 16/0 یافتگی توسعه ةدرج و ها دهستان ةفاصل نیب ةرابط ،دشو یم مشاهده 6 جدول در طورکه همان

 .شود ینم دییتأ و ستین دار یمعن ةرابط نیا که است مذکور ریمتغ دو نیب یهمبستگنبود 

 

 ها شنهادیپ و یریگ جهینت

 یها لیپتانس براساس ها تیفعال و امکانات از یمناسب یالگو به دنیرس ییروستا ینواح یها سکونتگاه یزیر برنامه کردیرو

 ریتأث ژهیو به یاجتماع و یاقتصاد یها تیفعال عملکرد لحاظ از مناطق نیا شناخت ،راستا نیا در .است ییایجغراف یفضاها

 چند در .دارد یزیر برنامه نةیزم در یادیز تیاهم یا توسعه نظر از ییروستا مناطق یکارکرد مشخصات بر ها یژگیو نیا

 جوامع نیا ،است داده رخ ییروستا جوامع یاجتماع و یاقتصاد ساختار در هک یتحوالت و یفناور شرفتیپ با ر،یاخ ةده

 یمند بهره ةنحو و یخدمات التیتسه و اناتکام عیتوز تیوضع به مناسب نگرش .است شده یا گسترده راتییتغ دچار

 .ستروستاها اتیح تداوم و توسعه روند در مهم اریبس عوامل از اناتکام نیا از ها دهستان از کیهر

 وجود زیر ین شهرستان ییروستا مناطق در یافتگی توسعه سطوح در یادیز یها تفاوت دهد یم نشان پژوهش جینتا

 تیوضع بهبود یراستا در ییها شنهادیپ ،دهستان هر یا توسعه گاهیجا و یافتگی توسعه ةدرج شدنمشخص با که دارد

 :دشو یم ارائه ریز شرح به شهرستان ییروستا مناطق

 

 دوم( ةدرج و اول ةدرج یها دهستان شامل) برخوردار یها دهستان

 به شدهارائه یشنهادیپ خدمات .دارند یبهتر تیوضع هرگان دهستان به نسبت خدمات و امکانات نظر از ها دهستان نیا

 :است ریموارد ز شامل ها دهستان نیا

 ؛وندیس و کر رودخانه از طشک و بختگان اچةیدر حقابه صیتخص .1

 ؛زآبیر دهستان در عاشق چشمه سد لیتکم منظور به الزم اعتبار صیتخص .2

 ؛هیقطرو دهستان در فوالد صنعت ةپروژ یردستیز عیصنا جادیا و لیتکم منظور به اعتبار صیتخص .3

 ؛یمرکز یروستاها در یدرمان و یبهداشت مراکز زیتجه .4

 زیر ین شهرستان دوسوم قرارگرفتن به توجه با بختگان و گور بهرام ةمنطق در یگردشگر صنعت گسترش و توسعه .5

 ؛شده حفاظت ةمنطق در

 ؛کوچک یها کارگاه جادیا و ها دهستان در عیصنا ةتوسع نةیزم کردنفراهم .6

 شرفتیپ و یکاریب رفع یبرا طشک آباده و حنا دهستان در ینیچ سنگ و تیکروم معادن یها تیفعال از تیحما .7

 ؛یاقتصاد

 ؛ها دهستان در یسطح یها آب و فاضالب دفع یبرا مناسب ستمیس وجود .8

 ؛یا منطقه بست بن از ها دهستان شدنخارج منظور به جوار هم یها استان و ها شهرستان با یارتباط یها راه جادیا .9

 ؛ها دهستان سطح در یگازرسان ةشبک جادیا .10

 ؛روستاها در یمخابرات دفتر و یپست دفاتر جادیا .11
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 سوم( ةدرج در قرارگرفته دهستان) محروم دهستان

 ها آن یخدمات سطح بهبود یبرا یشتریامکانات ب دیبا اکنون و شود یم مند بهره ییابتدا اریبس خدماتاز  دهستان نیا

 جمله: از شود گرفته درنظر

 ؛مناسب و آسفالت ةجاد به یدسترس .1
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 ؛یمحمد گل کاشت طرح یاجرا .6

 ؛روستاها در یهاد طرح یاجرا .7

 ؛شتریب تیجمع با یروستاها در ییابتدا مدارس جادیا .8

 ؛داراب شهرستان به هرگان دهستان یارتباط ریمس یبررس و مطالعه .9

 ةتوسع در شکاف نیباالتر شهرستان یها دهستان ریسا به نسبت هرگان هستاند در حاضر پژوهش به توجه با .10
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