
 
 

 

 

 

 

 
 ۱۷۲-۱۴۳، صفحات ۱۳۸۷، پاييز ۳، شماره ۱۱فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 
ي حوزة تأسيسات پارس جنوبي ها دهستانگي يافت  توسعهتحليل درجة

 در استان بوشهر
 **سيد حسن حسيني ابري، و محمديحسن بيک، نژادغالمرضا اميني

 ۱۶/۱۰/۸۷: خ پذيرش، تاري۲۱/۵/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

 چکيده

مناطق روستايي حوزة تأسيسات پارس جنوبي در اسـتان بوشـهر مطالعـاتی عميـق و جـدي را          
هاي بالقوه و بالفعـل نقـاط       يي متناسب با امکانات و توانمندي     ها  برنامه تا بر اساس آن،      طلبد  مي

منظـور سـنجش سـطح      به راستا، مقالة حاضر   در اين . روستايي در اين منطقه تنظيم و اجرا شود       
ي منطقـه از لحـاظ برخـورداري از         هـا   دهستانگي و تعيين شکاف توسعه بين       يافت  توسعهنسبي  

بـرای ايـن منظـور، بـا      . ي اقتصادي و اجتماعي در ايـن حـوزه تـدوين شـده اسـت              ها  شاخص
 شـاخص اقتـصادي و اجتمـاعي در سـطح           ۶۵هاي مـوريس و تاکـسونومي،       ي از مدل  گير  بهره

و تعيـين    ي توسـعة روسـتايي    هـا   نابرابري انتخاب شد؛ و براي تحليل       ۱۳۸۵ دهستان براي سال  
نتايج اين بررسـي  . استفاده شده است  ، از روش ضريب تغييرات    ها  شاخصميزان پراکندگي اين    

 درصد در گروه    ۵/۳۸ي برخوردار،   ها  دهستاندر گروه   ها    دهستان درصد   ۴/۱۵ که   دهد  مينشان  
 . اندبندي شدهرگروه محروم طبقه درصد د۱/۴۶برخوردار، و نيمه

 

                                                 

 .جغرافياي دانشگاه اصفهاناستاد گروه و دانشيار، ريزي روستايي، ترتيب، دانشجوي دکتري برنامهبه*

 ضـريب  /مـوريس  روش /روسـتايي  توسـعة / عددي تاکسونومي /جنوبي پارس: هاکليدواژه

 .اختالف



 محمدي، سيدحسن حسيني ابري نژاد، حسن بيك غالمرضا اميني ۱۴۴
 

  مقدمه

 ي مناسـب  ي به الگـو   دستيابینواحي روستايي    اي و  منطقه ةهاي توسع   هدف اصلي برنامه  
هاي سـرزمين وفـضاي     ظرفيتاساس   ها بر فعاليت ها، امکانات و   توزيع سکونتگاه  برای

يدن بـه چنـين   اي نيز موضوع اصلي رسمنطقه ي فضايي وريز  برنامه در   .جغرافيايي است 
  ارتباط و   اين مجموعه  هايفعاليت  بين عناصر کالبدي، فضاها و     ،الگويي است که در آن    

گي يـافت   توسـعه  گونـه کـه    همـان  ).۲۰۸ :۱۳۸۵پـور،   جمعه( انسجام مناسب برقرار باشد   
در داخل يک   اين روند   ،  گيرد  میقرار   گوناگون   ی مراتب و درجات    در کشورهاي مختلف 
بـا توجـه بـه توزيـع        . نيـست هاي مختلف يکسان    در مناطق و بخش   کشور يا استان نيز     

در منـاطق  اجتمـاعي   -عوامـل مختلـف اقتـصادي     وجـود    نيـز و   فضايي ناهمگن منـابع   
 ،هـاي مختلـف کـشاورزي     گي منـاطق در بخـش     يافت  توسعهروند   ممکن است    گوناگون،

نـد کـه    از جملـه کـساني بود      )۲( و ميـردال   )۱(هيرشمن. عت و خدمات متناسب نباشد    نص
 ايجـاد پيونـد و ارتبـاط ميـان           راه کاربردهاي مکـاني فرآينـد توسـعه را شـناختند و در           

: ۱۳۵۳ميـسرا،  (  برداشـتند بلنـد ي يهـا مگـا اي هاي توسعة منطقـه هاي رشد و نظريه  مدل
 و ميـردال بـا     » ينينـشت بـه پـا     «و  » اثرات قطبي شـدن   « مفاهيم   عهيرشمن با ابدا  ). ۱۵۸

 هـاي رشـد     قطـب  سـازوکار  به حمايت از  » روياثرات واپس «و  » اثرات پخش «تأکيد بر   
 .نـد پرداختنقاط شهري و سرايت آثار و پيامدهاي توسعه به نواحي روستايي اطـراف               و

ـ     کوشيدمی ميسرا   ،در اين ميان    مراتبـي، الگـويي متناسـب      يـک مـدل سلـسله      ة تا بـا ارائ
  ارائــه دهــدهــاي توســعة روســتايي در کــشورهاي جهــان ســوم بــا شــرايط و ويژگــي

  ).۷۷-۷۴: ۱۳۸۰ کالنتري،(
تجارب كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه گوياي آن است كه تجمـع واحـدهاي               

هـاي زيـستي موجـود همـواره در          نفوذ شهرها و مجتمع    زةصنعتي در نزديكي يا در حو     
 - تغييـرات كالبـدي     نيز  اجتماعي و   و هاي اقتصادي  دگرگوني ،ايمقياس محلي و منطقه   

 دامنـه و چگـونگي ايـن        ،ماهيـت . دنبـال داشـته اسـت     بـه را  محيطـي    زيـست  فضايي و 
 هاي محيطي و توان طبيعـي و مقتـضيات تـاريخي،           تابع ويژگي  ، از يك سو   ،هادگرگوني

 بـه   ،اقتصادي، اجتماعي و نظام سياسي حاكم بر كشور و منطقه است و از سـوي ديگـر                
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ی ها و شهرهاي جديد در فضا     مجتمعيابي  ويژه الگوي مكان  هكاركرد و ب   اهداف، اندازه، 
جنـوبي   پارس ةهاي منطق پروژه تأسيسات و  ).۱۲۸: ۱۳۸۱ سليماني،( گردد بازمي موجود

  اثـرات و   ، اجتمـاعي   و که در ابعاد مختلف اقتـصادي     است  از مراکز صنعتي بزرگ ايران      
  .استکل کشور داشته در حتي  منطقه واين پيامدهايي در 

 تأسيـسات گـازي   ةاهکارهـاي توسـعة روسـتايي در محـدود     ر و ها  در تدوين برنامه  
 ميـزان   در زمينة ي علمي   ها  روششناخت جامع و مبتني بر        عدم آگاهي و   ،پارس جنوبي 

 رود کهشمار می به اساسيیبرخورداري و سطح نسبي توسعة روستايي اين منطقه مشکل
کـشف روابـط    ،  تاييگيري امکانات موجود در نظام روسـ      اندازهتوان با   می برای رفع آن،  

از . پرداخـت  به تشريح وضعيت نظام سکونتگاه روسـتايي     ،متقابل و تعيين روند متغيرها    
 پارس ةهاي حوز گي دهستانيافت توسعه هدف کلي اين مقاله سنجش سطح نسبي     رو،اين

 آنهـا از نظـر ميـزان برخـورداري يـا محروميـت از امکانـات و                  بنـدي   رتبهنيز  جنوبي و   
را هـاي توسـعة روسـتايي    يريـز  برنامـه  است تا از اين رهگذر، بتوان    تسهيالت مختلف   

هاي مختلف اقتصادي را در      بخش ةضرورت مطالع  اين موضوع اهميت و   . بهبود بخشيد 
  .سازدناپذيرميهاي استان بوشهر اجتناب دهستان

  اهداف پژوهش

 پـارس جنـوبي   ةهـاي حـوز    شناخت وضع موجود دهستانحاضر هدف اصلي پژوهش
هـا و    تعيين همگني دهستان؛ وهاي مختلف توسعه است  برخورداري از شاخصلحاظ  به

بـر ايـن    . شود محسوب مي  آن از ديگر اهداف      نيز گي و محروميت آنها   يافت  توسعه ةدرج
 . ندا بندي شدهدر سه گروه دسته پارس جنوبي ةهاي محدود  دهستان،اساس

   روش تحقيقفرضيات و

 : اند ازرتهاي اصلي تحقيق عبافرضيه

هاي اقتـصادي در منـاطق         استقرار تأسيسات نفت و گاز پارس جنوبي بر شاخص         -الف

 . روستايي مؤثر بوده است
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هاي اجتماعي در مناطق      هاي نفت و گاز پارس جنوبي بر شاخص        تأسيسات وپروژه  -ب

  .روستايي مؤثربوده است

 هـاي   گي دهـستان  فتيـا   توسـعه  ةآيا درجـ  «ال اصلي در اين پژوهش آن است که         ؤس -ج

 . »توازن بوده است يا خير؟ م پارس جنوبيةحوز

 تاکـسونومي عـددي و       تحليـل  يهـا   روش از   ، تحليلـي  -پـژوهش توصـيفي   در اين   

  صورت گرفتـه Excelر افزا محاسبات آماري نيز با استفاده از نرم   و موريس استفاده شده  

کنگان استان بوشـهر      و ،جم، دير  هاي شهرستان ة آماري تحقيق کل محدود    ةجامع. است

، اي کتابخانـه  از روش گيـری  بهـره  بـا  ،بر اين مبنـا . گيرد میرا دربر  دهستانشامل سيزده

 بنـدي   رتبه گي و يافت  توسعه ة تعيين درج  ، برای  و سپس   بررسی شده  مباني نظري موضوع  

 .است  استفاده شده و تاکسونومي عددي موريسيها روش از ،ها دهستان

  مورد مطالعه ةنگاهي به محدود

 وتأسيس شـده     ۱۳۷۷ي از منابع نفت وگاز در       بردار  بهره برای انرژي پارس    ة ويژ ةمنطق

 آن در فازهـاي مختلـف بـا         ةتوسـع  ی و بـردار   بهرهميدان گازي،   اين  با توجه به وسعت     

 فاز ۲۸بيني پيشبا  ،صادرات آن  كشور و دربه رشد گاز طبيعي    مين تقاضاي رو  أهدف ت 

ور  در دسـت ،دسـتي طيف وسيعي از صنايع پـايين   مجتمع پتروشيمي و۱۵فرآوري گاز و   

قرار دارد   خليج فارس     کرانة  اين منطقه در جنوب استان بوشهر در       . قرار گرفته است   کار

 ةنقطـ  ۱۷۶بـيش از    شود؛ و بـا      را شامل می   جم  و ،جوار كنگان، دير  هاي هم  شهرستان و

درصد از جمعيـت اسـتان       ۲/۲۱ و درصد از مساحت   ۵/۱۸ ، شهري ة نقط ۱۱ روستايي و 

 تـراکم  ،  ۱۳۸۵بـر اسـاس آمـار سرشـماري         . بـه خـود اختـصتص داده اسـت        را   بوشهر

 اسـتانداري بوشـهر،   ( بـوده اسـت    کيلومتر مربـع    نفر در  ۷/۳۳  اين منطقه  نسبي جمعيت 

 . است دهآم ۱  در جدولکيتفک به مطالعاتيةمشخصات محدود ).۶-۱۲ :۱۳۸۶
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  تأسيسات پارس جنوبيةت سياسي در محدود جمعيت وتقسيما-۱جدول 

 تعداد جمعيت
 شهرستان

 روستا شهر دهستان بخش روستايي کل
 تراکم مساحت

 ۷/۱۹ ۱۹۵۲ ۸۰ ۲ ۵ ۲ ۲۶۶۷۰ ۳۸۵۷۸ جم

 ۸/۲۰ ۱/۲۳۳۳ ۶۶ ۴ ۴ ۲ ۱۹۷۰۰ ۴۸۶۳۶ دير

 ۵/۸۴ ۱۱۲۸ ۳۰ ۴ ۴ ۲ ۴۶۴۰۴ ۹۵۳۴۹ کنگان

 ۷/۳۳ ۱/۵۴۱۳ ۱۷۶ ۱۰ ۱۳ ۶ ۹۱۷۷۴ ۱۸۲۵۶۳ جمع

 ۱۳۸۶مرکز آمار ايران، : منبع

 

 
  موقعيت نسبي منطقة مطالعاتي در پهنة جغرافيايي كشور-۱نقشة 

 ضرورت پژوهش 

 اي منطقـه  عةي توسـ  ريـز   برنامـه ترين موضـوع در     شناسايي وضع موجود مناطق اساسي    

فرهنگـي   و ،هاي اقتـصادي، اجتمـاعي    تحليل بخش   که مستلزم تجزيه و    رودشمار می  به

هـاي مختلـف     عظـيم در بخـش     یاستقرار تأسيسات پارس جنوبي منشاء تحـوالت      . است
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گـسترش   بـا ايجـاد و  ناگفته پيداست کـه  . ده استبواجتماعي استان بوشهر   اقتصادي و 

شرايط زندگي نسبت به گذشته       در آينده،  ،دستياي از صنايع پايين   صنايع مادر و زنجيره   

 . د شدتحول جدي خواه طور کلي دستخوش تغيير وهب

خـدمات در ايـن ناحيـه از عـدم آگـاهي             امکانـات و   کمبـود شـديد   و   توزيع   ةنحو

 راستای پژوهش حاضر در     رو،از اين .  حکايت دارد  ان استان بوشهر  ريز  برنامهن و   مسئوال

 ةهـاي توسـعه در منـاطق روسـتايي محــدود     شـاخص از  ميـزان برخـورداري   سـايی شنا

 .گرفته استتأسيسات پارس جنوبي صورت 

 ني نظري پژوهش مبا

  مطالعـة  ها از طريق معيارهاي معتبر و      واقعيت سنجش بهتر است    ،در مطالعات روستايي  
و تحقيقات   ها در بررسي  ،بر همين اساس  . صورت گيرد تغييرات آنها در شرايط مختلف      

نظـر  هـا ضـروري بـه   ها و به کميت در آوردن کيفيت   استفاده از شاخص  ،  علمي روستاها 
 .رسدمي

مجموعة کلی از   توان دو   نيافتگي، مي هاي توسعه و توسعه    اجمالي بر نظريه   با مروري 
ـ       .  توسعه را مطـرح کـرد      و نوين هاي بنيادين   چارچوب  ةمکتـب تکـاملي توسـعه، نظري

 هـاي بنيـادين    وابـستگي در چـارچوب     ة و نظري  ،نوسازي، ديدگاه مارکسيستي از توسعه    
 در  عميـق  هـاي عقالنـي   ريـشه ، با   کاتباين م  ).۳۵ :۱۳۸۱ازکيا،  ( گيرند قرار مي  توسعه

هـاي   دولت در توسعه همراه با مشارکت کمـک ةاقتصاد کينزي، به گسترش نقش مداخل 
 لحـاظ   بـه در تمام اين مکاتـب،      ). DHV، ۱۳۷۱: ۳۲ مهندسين مشاور ( قدندتخارجي مع 

ي توسـعه   ريـز   برنامـه  و ايفـاي نقـش حـاکميتي دولـت در            »باال به پايين  « رويکرد   ةغلب
گيـري    ل، بهـره  ئدليـل نگـرش جزءگرايانـه در تحليـل مـسا           و به  ،)۱۵۸ :۱۳۷۷ي،  صراف(

هـاي رياضـي بـراي سـهولت درک و شـناخت            ي کمـي و مـدل     ها  روشان از   ريز  برنامه
  ).۱۱ :۱۳۷۴ افراخته،( است ناپذيراجتناب مختلف مناطق در مشکالت و لئ مساهاي پيچيدگي
 ةتوان به دو گروه عمد اقتصادي را ميةوسع دستيابي به تپيرامونشده هاي ارائهنظريه

  . رشد نامتعادل و رشد متعادل تقسيم کردهاینظريه
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 ،)۴(، هيرشـمن، سـينگر    )۳(پـرو   فرانـسوا  دانـشمندان و پژوهـشگراني همچـون       -الف

  ة نظريــبازتـابی از نــد کـه  ارشـد نامتعـادل   از پيـروان دکتــرين  )۶( روسـتو  و،)۵(اسـترتين 

  استوار است،   اثرات تمرکز و پخش    دسته رشد پويا بر دو       قطب ةنظري. استقطب رشد   

هـاي  افتد بلکـه در نقـاط يـا قطـب         جا اتفاق نمي  زمان در همه  بدين صورت که رشد هم    

  ايـن نقـاط توسـعه       ؛)اثـر تمرکـز   (ست  باالآنها   ةافتد که قدرت جاذب    اتفاق مي  ایتوسعه

  گــذارد مــیأثيرکــل اقتــصاد تــبــر کــه )اثــر پخــش(کننــد هــايي پخــش مــيمجرارا در 

  ).۷۷-۶۹: ۱۳۸۰، کالنتري(

طـور  گـذاري بـه   طرفداران رشد نامتعادل اقتصادي بر اين باورنـد کـه بايـد سـرمايه             

به عقيدة هيرشمن، هيچ کشور در      . هاي منتخب اقتصادي صورت گيرد    زمان در بخش   هم

مـان در  زاي نيست که سرمايه و منابع کافی داشته باشـد و بتوانـد آن را هـم             حال توسعه 

از طرف ديگر، فرانـسوا     ). ۳۰۹: ۱۳۷۵باغيان،  قره(هاي اقتصادي به جريان درآورد      بخش

ــة  ــة نظري ــا ارائ ــرو ب ــرد قطــب رشــد«پ ــراي رشــد و توســعة شهرســتان» راهب هــاي ب

زمـان در   طور هـم  ، معتقد است که رشد به     )۶۹: ۱۳۸۰زاده دلير،   حسين(ه  يافت  توسعهکمتر

مراکز خاص، از طريق فعل و انفعاالتي،  ها و قطب  ظهور در  با شود بلکه نمي ظاهر جاهمه

او ). ۲۴۷-۲۴۶: ۱۳۸۰کرمـاني،   صـباغ (سازد  آثار نهايي خود را در کل اقتصاد نمايان مي        

دانـد کـه در مرحلـة اول، بـا          هـاي رشـد مـي     نحوة نگرش به توسعه را ناشـي از قطـب         

شـود و در    ابري ايجـاد مـي    گذاري کالن صنعتي در نواحي بزرگ، واگرايي و نابر         سرمايه

آيـد  مرحلة دوم، با انتشار تدريجي توسعه به ساير نواحي، همگرايي و برابري پديد مـی              

ــردال«). ۶۵-۶۲: ۱۳۸۵رضــواني، ( ــار مي ــابرابري» گون ــه علــل ن  اي را مــورد هــاي ناحي

جـويي  دليل انگيزة سود  داند که به   و آن را ناشي از عوامل خارجي مي        دهد  ميبحث قرار   

کنـد  هـاي تـاريخي نـواحي آن را تـشديد مـي            گرفته است و برتري اوليه و زمينه       شکل

 ).۶۴: ۱۳۷۵گيلبرت و کاگلر، (

 پيرامون را با الهـام از تجربـة کـشورهاي پيـشرفتة             -جان فريدمن مدل فضايي مرکز    

اي و  بخـش هـسته   ) يـا چنـد   (به عقيدة وي، هر کـشوري از يـک          . صنعتي پيشنهاد کرد  
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ي اثر سلطة اطالعاتي، ها راهاي از شود؛ و مناطق هستهونی تشکيل مي  هاي پيرام شهرستان

کنند سازی، اثر رواني، اثر پيوند، و اثر توليدي، برتري خود را بر پيرامون اعمال مي              نوين

ای کـامًال   گونـه ؛ در نتجه، ساختار فضايي کشور بـه       )DHV  ،۱۳۷۱ :۴۸مهندسين مشاور (

مرکـز  ). ۱۰۳: ۱۳۸۱عظيمـي،   (شود  امون تقسيم مي  آشکار به دوبخش متمايز مرکز و پير      

محل تمرکز اطالعات، نوآوري، و تخصص، و جايگاهی مناسب بـراي رخـداد توسـعه               

هـاي اقتـصادي و     است و بيشترين پيشرفت خود را از طريق تسلط و کنترل بر فعاليـت             

 . آورددست ميپيراموني بههاي پيراموني و نيمهسياسي شهرستان

 اجتمـاعي و    ة قطب رشد معتقدند که گسترش شهرها به توسع        ة نظري  طرفداران - ب

دنبـال گـسترش و رشـد صـنايع در           بايد به  ،د و در نتيجه   شومنجر مي  اقتصادي روستاها 

 .شهرهاي بزرگ بود
 قطـب رشـد نتوانـسته       نظريـة ند که   بر اين باور   و ميسرا    ،ميردال، هاريسن، دان فورد   

نيافتـه از بـين     طق مختلف را در کشور هاي توسعه      ماندگي بين منا  است نابرابري و عقب   
 الگوي مناسبي بـراي     رو،از اين  و   ؛اي شده است  ببرد، بلکه باعث تشديد نابرابري منطقه     

 .يستنيافته نکشور هاي توسعه
بعد از جنگ جهاني دوم، اقتصاددانان توجه خود را از بعد زماني بـه بعـد مکـاني و                   

پردازان به توصـيف     اين نظريه  بيشتر آن زمان تاکنون،     از. دندکراي توسعه معطوف    منطقه
الگـويي  تا   اندکوشيده و   پرداخته اقتصادي   -و تبيين ابعاد فضايي فرآيند توسعة اجتماعي      

  نـد کنهـايي نيـز تجـويز       کاربردي براي توسـعة نـواحي مختلـف ارائـه دهنـد و نـسخه              
 ). ۲۸: ۱۹۹۸کالنتري، (

  پژوهش پيشينة

ي برخبه  ،اينجا در که استگرفته  صورت متعددي  مطالعات،ي مناطقگيافت  توسعه مورد در
اي در ايران، چه پيش از  شده در زمينة توسعة منطقه     مطالعات انجام  :شوداز آنها اشاره مي   

هـاي اقتـصادي و     کـه از نظـر شـاخص   دهـد  ميپيروزي انقالب و چه پس از آن، نشان       
 ).۱۳۷۸علينقي، (ترند نيافتهشور توسعهاجتماعي توسعه، مناطق مرزي از مناطق داخلي ک
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  انسانية توسعة استان از نظر درج۲۶ ميان  ، انساني در ايران   ة گزارش توسع  ر اساس ب

عدم از  همگرايي، ة نظريبر اساستنها  نهو خورد؛چشم میای بهاي گسترده تفاوت منطقه 

 مطالعـه نيـز     ردمـو هـاي   ه بلکه ضريب پراکندگي بين واحـد      سته نشد اي کا تعادل منطقه 

 .افزايش يافته است

 شاخص  ۴۰ ازهاي استان فارس، با استفاده      مقايسة شهرستان  براي   زياري و جالليان،  

 بنــدی آنهــا در قالــب يــک شهرســتان برخــوردار،  ترکيبــي توســعة انــساني، بــه طبقــه

 ه و شـدت نـابرابري      برخـوردار، و ده شهرسـتان محـروم پرداختـ         چهار شهرسـتان نيمـه    

انـد  محاسـبه کـرده    ۴۴/۰، و   ۵۹/۰،  ۶۶/۰ترتيـب    بـه  ۱۳۸۵ تا   ۱۳۵۵ی سه دهة    طآنها را   

 ). ۷۷: ۱۳۸۷زياري و جالليان، (

 ةبنـدي پايـداري توسـع   سـطح «افتخاري و آقاياري، در پژوهشي با عنـوان       الدينرکن

هـاي   و تحليـل )۷( بـارومتري گيری از فنـون  با بهره ،» موردي بخش هيرةروستايي، مطالع 

تحقيـق از   ايـن   نتـايج   . انـد بندي پايداري توسعة روسـتايي پرداختـه      ه سطح ب ،)۸(فضايي

افتخـاري و آقايـاري،     الدينرکن( دارد    اين بخش حکايت   وضعيت نامطلوب پايداري در   

۱۳۸۶ :۳۱.( 

تعيين و تحليل سطوح برخورداري نـواحي       «، در پژوهشي با عنوان      )۱۳۸۲(رضواني  

 شـاخص در  ۲۷از شـاخص نـاموزون مـوريس و      گيري    ، به بهره  »روستايي استان زنجان  

دهندة تفاوت زيـاد  نتيجة اين مطالعه نشان. هاي اقتصادي و اجتماعي پرداخته است    زمينه

هاست؛ و همچنين، امکانات محيطـي و نزديکـی بـه مراکـز               سطوح برخورداري دهستان  

مـده  هاي زيربنايي ع  هاي صنعتي، و شبکه   ها و محورهاي توسعه، محدوده    شهري، کانون 

 .در سطوح برخورداري نواحي روستايي استان نقشی مؤثر داشته است

گي نـواحي   يـافت   توسـعه بدري و اکبريان رونيـزی، در پژوهـشي بـه تعيـين سـطوح               

 کـه ضـريب     دهـد   مـي  تحقيـق نـشان      نتيجـة . انـد روستايي شهرستان کامياران پرداختـه    

آنها زياد است؛ و از مجموع های کامياران متفاوت و نابرابري ميان      گي دهستان يافت  توسعه

ه، پنج دهستان در سطح در حال توسعه،        يافت  توسعههفت دهستان، يک دهستان در سطح       
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 بـدري و اکبريـان رونيـزي،      (انـد   نيافتـه قـرار گرفتـه     و يک دهستان نيز در سطح توسعه      

۱۳۸۵ :۱۱۶-۱۲۸ .( 

 شهرستان  نژاد به بررسي سنجش سطح توسعة روستايي در       کالنتري، ايرواني و وفائي   

، شـکاف و    ۱۳۶۵ -۷۹انـد کـه در دورة زمـاني         تربت حيدريه پرداخته و نتيجـه گرفتـه       

است؛ اما  نابرابري بين مناطق روستايي از نظر دسترسي به امکانات مختلف کاهش يافته             

دستيابي به توسعة متوازن و يکپارچه، همچنان نقاط روستايي راه طوالني در پـيش              براي  

 ).۵۴-۴۱: ۱۳۸۲همکاران، کالنتري و (دارند 

دگرگـوني روسـتاهاي حاشـية شـهرهاي        «، در پژوهشي بـا عنـوان        )۱۳۸۱(سليماني  

هـاي   فضايي و پيامدهاي تحـول شـهري در دوره         -، به دگرگوني کالبدي   »جديد صنعتي 

اي بـراي  است که در نبود هر گونه طرح و برنامـه مختلف پرداخته و بدين نتيجه رسيده    

ر با شهر صنعتي البرز، ايـن منـاطق در معـرض تحـوالت صـنعتي                جواتوسعة مناطق هم  

اند و شهر الوند، طي چهار دهه دگرگوني و همزيستي با شـهر صـنعتي            سريع قرار گرفته  

 . البرز، در حد يک کانون زيستي خودرو ظاهر شده است

 انـسان و    :شناسـي شـهر   درآمدي بر جامعـه   « عنوان   با در کتاب خود     ،)۱۳۸۲( نقدي

 اسـتان   ۲۴ عمومي و از طريـق تحليـل عـاملي،           ةهاي توسع    استفاده از شاخص    با ،»شهر

 ۱۳۷۵ و شـهري در سـال        ، فرهنگـي، اقتـصادي    ةهـاي توسـع     کشور را از نظر شـاخص     

 .  است پرداختههاگي استانيافت توسعه ة درجةمطالعه و مقايسبه  وده کر بندي رتبه

ــ ــدي توســع ســطحةدر زمين ــاطقةبن ــه،  من ــادي ب ــا روشمطالعــات زي ــل ه  ي تحلي

  و زادهابــراهيم: اســتجملــه آن  از  کــهتاکــسونومي عــددي صــورت گرفتــه عــاملي و

 ؛۱۳۷۳،  اشــتري؛۱۳۷۲،  اســالمي؛۱۳۸۰آبــادی،  و زارع شــاهزيــاري؛ ۱۳۸۰همکــاران، 

  و ؛۱۳۷۹ ، زالي ؛۱۳۷۵ ، منصوري ثالث  ؛۱۳۷۴برزويان،  ؛  ۱۳۷۳ ی، دهقان ؛۱۳۷۳،  مزروعي

 .۱۳۸۳ ،رضواني
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 گييافت توسعه ةسنجش درجي ها روش

 توزيع منـابع،    برایي مناسب   ي به الگو  دستيابیي نواحي روستايي    ريز  برنامههدف نهايي   
هـاي سـرزمين در راسـتاي       قابليـت   درست از منـابع و     ة استفاد نيزخدمات و    امکانات و 

 اسـت کـه   شهري   هاي روستايي و  سکونتگاه عدم تعادل بين مناطق و     کاهش نابرابري و  
هايي کـه  مدل  وفنون ،بنابراين .خواهد بودپذير مراتبي امکانايجاد نظام سلسله  بر اساس   

مراتـب را نـشان     بنـدي سلـسله   سـطح   و ،الگوي توزيع، برخورداري يا عدم برخورداري     
 ). ۲۰۹: ۱۳۸۵پور، جمعه( اند گستردهی کاربرددارای، دهند مي

ي هـا   روشان از   ريـز   رنامـه ب گيـري   ل، بهره ئدليل نگرش جزءگرايانه در تحليل مسا     به
ل و  ئي مـسا  هـا   پيچيـدگي هـاي رياضـي بـراي سـهولت درک و شـناخت             کمي و مـدل   

، در  همـه با ايـن    ). ۱۱: ۱۳۷۴افراخته،  ( دنمايناپذير مي مشکالت مناطق مختلف اجتناب   
 کمي وجـود    فنون و   ها  روش گوناگون انواع   ،گييافت  توسعه سنجش و تعيين سطح      ةزمين

 بسته به ميزان اعتبار و وثـوق اطالعـات در          ،دهي و ارزيابي اطالعات    سازمان دردارد که   
 ايـن   ة از جملـ   ؛گيرنـد ان محلي مورد استفاده قـرار مـي       ريز  برنامههاي  دسترس و مهارت  

را هـاي عـصبي      شـبکه  ، و اي تاکـسونومي، عـاملي، خوشـه      هایتوان تحليل  مي ،ها  روش
  ).۵۳ :۱۳۶۹بدري، (يارآور شد 
اند، از   عددي و موريس، که از سوي سازمان ملل معرفي شده          ي تاکسونومي ها  روش

 انـساني  توسعة گزارش ساله،همه و روندمي شماربه بنديسطح يها  روش پرکاربردترين
مثبت  هايداده انواع از روش، دو هر در .شودمي منتشر اساس همين بر متحد ملل سازمان

 از بـين    هـا   روشرجـة ذهنيـت در ايـن        رو، د شود و از اين   و منفي در تحليل استفاده مي     
ي ها  روش ساير از ها  روش اين همچنين، شود؛مي استوار هاداده اساس تحليل بر  و رود  مي

 هاي دهستان ةبراي تحليل سطوح توسعبر اين اساس، . ترندتر و قابل فهمبندی سادهسطح
 .تاساستفاده شده و تاکسونومي عددي ي موريسها روشاز   پارس جنوبيةحوز

 روش تاکسونومي عددي
 روش تاكـسونومي    گييـافت   توسـعه  مناطق از لحاظ     بندي  رتبهي  ها  روشترين  از معروف 

طـور کلـي، مـوارد بـه        ها يا بـه   اي از نقاط، مکان    که بر اساس آن، مجموعه     عددي است 
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وبـيش همگـن تقـسيم شـده و بـراي بررسـي و سـنجش ميـزان                  هـاي کـم   زيرمجموعه
كارگيري هب. گيردان قرار مي  ريز  برنامهاسی قابل قبول در اختيار      گي نواحي، مقي  يافت  توسعه

پنجـاه   ةهاي اول دهـ   بار به سال  نخستين  برای يريز  برنامه مطالعات   ة در عرص  اين روش 
ـ          رياضـي  ،۱۹۵۲در  . گردد   برمي ميالدی طـور علمـي در     هدانـان لهـستاني ايـن روش را ب
، پروفسور هلوينـگ از مدرسـة       ۱۹۶۸ در   .)۵،  ۱۳۶۲بيدآبادي،  ( كار بردند ي به ريز  برنامه

بنـدي  بندي، طبقه اين روش را براي درجه    ) ۱۳۷: ۱۳۸۰زياري،  (عالي اقتصاد در يونسکو   
سـازی آنهـا    هاي مختلف با توجه به درجة توسعه و نـوين         و مقايسة مناطق يا سکونتگاه    

 ). ۵، ۱۳۶۵داتا، (مطرح کرد 
ات همگن در يـک فـضاي ُبـرداري         وعاين روش، براي تعيين واحدها يا انواع موض       

 و بدون استفاده از رگرسيون، واريانس و تحليل همبستگي قادر خواهد بود که ي،ُبعد سه
تـوان  ؛ و بدين لحاظ، مـی     وبيش همگن تقسيم کند   اي کم يک مجموعه را به زيرمجموعه    

مثابه معياری مناسب براي شناخت ابعاد رشـد اجتمـاعي و اقتـصادي در              از اين روش به   
بنـدي   منظور رده ه ب ، در اين روش   ).۸۹: ۱۳۶۹بدري،  (حدودة مورد مطالعه استفاده کرد      م

هـاي مختلـف مـرتبط بـا           شـاخص  سـاير نقـاط،   هـا و     بندي نـواحي، سـكونتگاه      و گروه 
 ابتـدا   ،شـود و پـس از انجـام محاسـبات الزم            ي توسـعه در نظـر گرفتـه مـي         ريـز   برنامه

ها در   بندي نواحي يا سكونتگاه      رده ه پس از  ؛ آنگا شوند  هاي همگن تعيين مي     زيرمجموعه
 بـا اسـتفاده از   ،در مراحل بعـد . شود   مشخص مي  کدام هر   ة توسع ةداخل هر گروه، درج   

 رفـع   بهتوان    مدت، مي   مدت، بلندمدت و ميان     كوتاه اهدافبا توجه به    و   بندي  رتبهنتايج  
 ).۱۳۲: ۱۳۷۹هجرتي،  (پرداختها  عدم تعادل بين نواحي و سكونتگاه

 :شرح زير قابل اجراستفن تحليل تاکسونومي در قالب چندين مرحله به

 هاماتريس داده

شده در مورد سيزده دهستان مـورد       گيري   متغير اندازه  ۶۵  در اين مرحله، پس از پردازش     

وارد  Excelافـزار   در نـرم  ) ۱۳X×۶( شـاخص تركيبـي      ۶صورت  مطالعه، اين متغيرها به   

 . اندشده



 ۱۵۵ …هاي حوزه تأسيسات  يافتگي دهستان تحليل درجه توسعه 
 

 رد ماتريس استاندا

دست آمده و بـر     هاي ماتريس پيشين به     در اين مرحله، نمرات استاندارد هر كدام از داده        

 .تشكيل شده است ) ۱۳Z×۶(اساس آنها، ماتريس استاندارد 

 
 هاي  دهستان ةهاي مورد استفاده براي سنجش سطح توسع  شاخص-۲جدول 

  پارس جنوبيةحوز

ي
زش
مو
آ

 

ي داراي ها آباديي داراي دبستان، درصد ها آبادي؛ درصد درصد باسوادي کل؛ درصد باسوادي زنان
ي داراي ها آباديي داراي مدرسة راهنمايي دخترانه؛ درصد ها آباديمدرسة راهنمايي پسرانه؛ درصد 

ان دختر در کل آموز دانشي داراي دبيرستان دخترانه؛ درصد ها آباديدبيرستان پسرانه؛ درصد 
 دختر راهنمايي آموز دانشان؛ درصد آموز دانشختر ابتدايي در کل ان دآموز دانشان؛ درصد آموز دانش

ان؛ نسبت معلمان به کل آموز دانش دختر دبيرستانی در کل آموز دانشان؛ درصد آموز دانشدر کل 
ان ابتدايي؛ نسبت معلمان راهنمايي به کل آموز دانشان؛ نسبت معلمان ابتدايي به کل آموز دانش
 . انآموز دانش نسبت معلمان دبيرستان به کل ان راهنمايي؛ وآموز دانش

ي
شت
دا
به

 

ازای ي داراي حمام؛ تعداد پزشک بهها آبادي درماني؛ درصد -ي داراي مرکز بهداشتيها آباديدرصد 
ازای هر ده ازای هر ده هزار نفر؛ تعدادبهيار و ماماي روستايي بهپزشک بههر ده هزار نفر؛ تعداد دندان

ي داراي ها آباديورز؛ درصد ي داراي بهها آبادييار؛ درصد ي داراي بهداشتها ديآباهزار نفر؛ درصد 
ي ها آباديي داراي زايشگاه؛ و درصد ها آباديخانه؛ درصد ي داراي غسالها آباديداروخانه؛ درصد 

 .پزشکداراي دام
ي
اط
رتب
ا

 
ي داراي ها آباديدرصد ي داراي جادة شوسه؛ ها آباديي داراي جادة آسفالته؛ درصد ها آباديدرصد 

ي داراي وسايل نقليه؛ درصد ها آباديفروشي؛ درصد ي داراي روزنامهها آباديي آبي؛ درصد ها راه
ي داراي نمايندگي پست؛ درصد روستاهاي داراي ها آباديي داراي صندوق پست؛ درصد ها آبادي

 .پوشش راديويي؛ و درصد روستاهاي داراي پوشش تلويزيوني

ي
ناي
يرب
ز

 

ي داراي آب ها آباديي داراي دفتر مخابرات؛ درصد ها آباديي داراي برق؛ درصد ها آباديد درص
 .ي داراي گازکشيها آباديي داراي مخزن آب؛ و درصد ها آباديکشي؛ درصد لوله

ي
يد
تول

 

درصد روستاهاي داراي جوشکاري؛ درصد روستاهاي داراي نجاري؛ درصد روستاهاي داراي تعاوني 
 . زني؛ درصد اشتغال؛ و درصد اشتغال زنان روستاهاي داراي بلوکتوليدي؛ درصد

ي
مات
خد

 

درصد روستاهاي داراي زمين ورزش؛ درصد روستاهاي داراي نانوايي؛ درصد روستاهاي داراي پمپ 
های ديگر؛ درصد روستاهاي بنزين؛ درصد روستاهاي داراي بقالي؛ درصد روستاهاي داراي فروشگاه

خانه؛ درصد روستاهاي داراي شورا؛ درصد روستاهاي روستاهاي داراي قهوهداراي قصابی؛ درصد 
داراي دهياري؛ درصد روستاهاي داراي مسجد؛ درصد روستاهاي داراي حسينيه؛ درصد روستاهاي 
داراي کتابخانه؛ درصد روستاهاي داراي کانون فرهنگي؛ درصد روستاهاي داراي پايگاه بسيج؛ درصد 

ي داراي شرکت ها آباديه انتظامي؛ درصد روستاهاي داراي بانک؛ درصد روستاهاي داراي پاسگا
 .ي داراي مرکز خدماتها آباديتعاوني؛ و درصد 

 های نگارندهيافته: منبع



 محمدي، سيدحسن حسيني ابري نژاد، حسن بيك غالمرضا اميني ۱۵۶
 

 Z-scoreگانه بر اساس فرمول هاي شش  مقدار استاندارد شدة شاخص-۳جدول 

 توليدي بهداشتي خدماتي زيربنايي ارتباطي آموزشي شاخص

 -۲۹/۰ -۲۸/۰ -۴۴/۰ -۸۴/۰ ۳۴/۰ /۵۷ تانانارس
 -۱۶/۰ /۷۳ ۲/۰ ۵۰/۰ ۲۸/۰ /۱۵ تشان
 ۳۸/۰ ۷۳/۰ ۳۹/۰ ۴۹/۲ ۷۴/۱ /۵۲ ريز
 -۱۷/۰ -۳۶/۰ -۵۶/۰ -۷۵/۰ -۰۱/۱ /۰۳۶ جم
 -۰۶/۰ ۰-/۲۸ -۶۴/۰ -۹۵/۰ ۲۱/۰ /۴۷ کوري
 ۹۸/۰ ۳۷/۰ ۰۴/۰ -۴۶/۰ ۰۰۲/۱ ۵۹/۱ آبکش
 -۵/۱ -۱/۱ -۲۲/۱ -۱۲/۱ -۵۷/۱ -۰۹/۲ بردخون
 -۱۸/۱ -۵۹/۱ -۳۴/۱ -۴۵/۰ -۱۲/۱ -۵۳/۰ آبدان

 ۸۲/۰ -۸۴/۰ -۹۹/۰ -۰۲/۰ -۸۷/۰ ۰-/۶۲ حومه دير
 ۲۷/۲ ۹۳/۱ ۲۹/۱ ۲۵/۱ ۴۸/۰ ۵۵/۱ عسلويه
 -۸۶/۰ ۲۳/۰ ۱۹/۰ ۲۷/۰ ۶۲/۰ /۰۶۳ ناي بند

 -۶۲/۰ -۸/۰ ۸۴/۱ -۱۶/۰ ۸/۰ -۰۳/۱ حومه کنگان
 ۴/۰ ۲۶/۱ ۲۴/۱ ۲۲/۰ ۰۱/۱ ۳۱/۰ طاهري

 محاسبات نگارنده: نبعم 

 ماتريس فواصل 

 ، فواصل مركب    Zدر اين مرحله، با توجه به اعداد استاندارد شده در ماتريس استاندارد             

چنانچـه  : آيـد دست مي گانه بدين صورت به   هاي شش   بين سيزده دهستان براي شاخص    

از . آيـد دست مـي دست آوريم، ماتريس فواصل مركب به   ها را دو به دو به     فاصلة فعاليت 

توان نتيجه گرفت که اين مـاتريس  آنجا که ماتريس فواصل يك ماتريس قرينه است، مي    

.  اسـت ۱۳×۱۳متقارن و قطر آن مساوي صفر است؛ و همچنين، ماتريسي مربع به ابعـاد      

 و در هر    دهد  ميمقادير اين ماتريس فاصلة تركيبي هر دهستان از دهستان ديگر را نشان             

ها   ترين فاصله ميان آن دهستان با ساير دهستان       دهندة كوتاه  نشان سطر آن، كمترين مقدار   

 .و يا بيشترين ميزان نزديكي است
2)ZbjZDab aj −= 



 ۱۵۷ …هاي حوزه تأسيسات  يافتگي دهستان تحليل درجه توسعه 
 

 صورت زير نمايش دادتوان بهميرا  (D)ماتريس فواصل مركب
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 وبيهاي حوزة تأسيسات پارس جن  مقادير فواصل اقليدسي دهستان-۴جدول 

 دهستان
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 ۹۵/۲ ۱۶/۳ ۶۰/۱ ۵۲/۲ ۰۵/۲ ۳۱/۲ ۳۹/۳ ۲۹/۲ ۲۲/۱ ۹۲/۰ ۲/۴ ۹۶/۱ ۰ انارستان
 ۵۲/۱ ۷۲/۲ ۲۶/۱ ۳۳/۳ ۶۵/۲ ۲۸/۳ ۲۶/۴ ۲۲/۲ ۰۶/۲ ۲۳/۲ ۵۷/۲ ۰ ۹۶/۱ تشان
 ۵۹/۲ ۹۷/۳ ۵۵/۳ ۱۶/۳ ۳۷/۵ ۵۱/۱ ۳۵/۶ ۳۲/۳ ۱۸/۴ ۵۷/۲ ۰ ۵۷/۲ ۲/۴ ريز
 ۳۷/۳ ۲۹/۳ ۶۱/۱ ۸۲/۲ ۵۱/۱ ۸۷/۱ ۷۲/۲ ۰/۳ ۳۲/۱ ۰ ۵۷/۲ ۲۳/۲ ۹۲/۰ جم
 ۹۶/۳ ۸۳/۲ ۰۱/۲ ۸/۴ ۸/۱ ۳۲/۲ ۹۸/۲ ۶۶/۲ ۰ ۳۲/۱ ۱۸/۴ ۰۶/۲ ۲۲/۱ كوري
 ۱۶/۲ ۷۶/۳ ۹۸/۲ ۹۸/۲ ۳۳/۳ ۲۱/۲ ۵۲/۵ ۰ ۶۶/۲ ۰/۳ ۳۲/۳ ۲۲/۲ ۲۹/۲ آبكش
 ۴۲/۵ ۲۳/۴ ۲۱/۳ ۲۷/۷ ۰۶/۳ ۸۵/۱ ۰ ۵۲/۵ ۹۸/۲ ۷۲/۲ ۳۵/۶ ۲۶/۴ ۳۹/۳ بردخون
 ۷۹/۴ ۸۸/۳ ۶۲/۲ ۲۱/۶ ۲۲/۲ ۰ ۸۵/۱ ۲۱/۲ ۳۲/۲ ۸۷/۱ ۵۱/۱ ۲۸/۳ ۳۱/۲ آبدان

 ۷۴/۳ ۶/۳ ۲۲/۲ ۸۱/۲ ۰ ۲۲/۲ ۰۶/۳ ۳۳/۳ ۸/۱ ۵۱/۱ ۳۷/۵ ۶۵/۲ ۰۵/۲ حومه دير
 ۶۱/۲ ۹۹/۴ ۲۸/۲ ۰ ۸۱/۲ ۲۱/۶ ۲۷/۷ ۹۸/۲ ۸/۴ ۸۲/۲ ۱۶/۳ ۳۳/۳ ۵۲/۲ عسلويه

 ۵۲/۲ ۷/۲ ۰ ۲۸/۲ ۲۲/۲ ۶۲/۲ ۲۱/۳ ۹۸/۲ ۰۱/۲ ۶۱/۱ ۵۵/۳ ۲۶/۱ ۶۰/۱ بند ناي
 ۷۷/۲ ۰ ۷/۲ ۹۹/۴ ۶/۳ ۸۸/۳ ۲۳/۴ ۷۶/۳ ۸۳/۲ ۲۹/۳ ۹۷/۳ ۷۲/۲ ۱۶/۳كنگان حومه

 ۰ ۷۷/۲ ۵۲/۲ ۶۱/۲ ۷۴/۳ ۷۹/۴ ۴۲/۵ ۱۶/۲ ۹۶/۳ ۳۷/۳ ۵۹/۲ ۵۲/۱ ۹۵/۲ طاهري

 محاسبات نگارنده : منبع

 هاي همگنترين فاصله و تشخيص بخشتعيين کوتاه
دهندة فاصـلة بـين هـر دو فعاليـت در           ترين فواصل هر عنصر ماتريس نشان     تعيين كوتاه 

ترين فاصلة بين دو فعاليت     در اين ماتريس، در هر سطر، كوتاه      . شاخص مورد نظر است   
سـپس،  . نويـسيم مـي ) dمـثًال سـتون      (کنيم و آن را در ستونی جداگانـه       را مشخص می  

را محاسبه ) dيعني، همان ستون (ترين فواصل هر سطر     و انحراف معيار كوچك    ميانگين



 محمدي، سيدحسن حسيني ابري نژاد، حسن بيك غالمرضا اميني ۱۵۸
 

وحد پايين ) +d(هاي همگن، فواصل حد باال آنگاه براي مشخص کردن فعاليت . كنيممي
)-d ( كنيم ، محاسبه ميمعادله زيررا طبق) ،۱۵۵: ۱۳۸۰کالنتري:( 

 :ده شده استزير استفارابطة  از ، مناطقیبراي تعيين همگن
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 هاي حوزة پارس جنوبي در بين دهستان) d(ترين فواصل  بردار كوتاه-۵جدول 

 d ها دهستان d ها دهستان

 ۵۱/۱ آبدان ۹۴/۰ انارستان
 ۵۱/۱ حومه دير ۲۶/۱ تشان
 ۶۱/۲ عسلويه ۵۱/۱ ريز
 ۲۶/۱ بندنای ۳۲/۱ جم
 ۷/۲ حومه کنگان ۲۲/۱ کوری
 ۵۲/۱ طاهری ۱۶/۲ آبکش
   ۸۵/۱ بردخون

 محاسبات نگارندگان: منبع

 : است؛ و بنابراين، خواهيم داشتSd=۵۴/۰و d⎯ =۶۴/۱هاي باال، طبق داده

۵۶/۰ =۰۸/۱- ۶۴/۱ =-D 

۷۲/۲= ۰۸/۱ +۶۴/۱=+D 

حدود، هيچ مورد ناهمگوني    اين   مقادير آن با     ةمقايس با مراجعه به ماتريس فواصل و     

 . ه استاهده نشددر اين مرحله مش

 آلمحاسبة فاصلة مرکب هر منطقه از منطقة ايده

آل را در   هـا، مـورد ايـده       تك شاخص هاي استاندارد شده، براي تك      در ماتريس شاخص  

برخـورداري  «هـا،   تـك فعاليـت   آل بـراي تـك    گيريم؛ و پس از يافتن مقادير ايده      نظر می 

 .كنيم دار سطري ذخيره ميبراي هر فعاليت را محاسبه و در قالب يك بر» مطلوب



 ۱۵۹ …هاي حوزه تأسيسات  يافتگي دهستان تحليل درجه توسعه 
 

 گانههاي شش آل شاخص مقدار سرمشق ايده-۶جدول 

 Xj توليدي بهداشتي خدماتي زيربنايي ارتباطي آموزشي

۵۹/۱ ۷۵/۱ ۴۹/۲ ۸۴/۱ ۹۳/۱ ۲۷/۲ Zo 

 گانمحاسبات نگارند: منبع

 
 آلدهي مقدار مجذور فاصلة هر بخش از بخش آ-۷جدول 

 توليدي بهداشتي خدماتي زيربنايي ارتباطي آموزشي دهستان

 ۵۴/۶ ۸۹/۴ ۲۱/۵ ۱۲/۱۱ ۳۵/۴ ۰۲/۱ انارستان
 ۹۱/۵ ۴۴/۱ ۶۹/۲ ۹۴/۳ ۲۰/۲ ۰۷/۲ تشان
 ۵۷/۳ ۴۲/۱ ۰۹/۲ ۰/۰ ۰/۰ ۱۳/۱ ريز
 ۹۵/۵ ۲۵/۵ ۷۸/۵ ۵۲/۱۰ ۶۳/۷ ۶۵/۲ جم

 ۴۴/۵ ۸۹/۴ ۱۴/۶ ۸۳/۱۱ ۳۸/۲ ۲۳/۴ کوري
 ۶۷/۱ ۴۴/۲ ۲۴/۳ ۶۹/۸ ۵۶/۰ ۰/۰ آبکش

 ۲۳/۱۴ ۲۲/۹ ۳۵/۹ ۹۵/۱۲ ۰/۱۱ ۵۵/۱۳ بردخون
 ۹۴/۱۱ ۳۷/۱۲ ۱۲/۱۰ ۶۳/۸ ۲۲/۸ ۵۰/۴ آبدان

 ۱۱/۲ ۷/۷ ۰/۸ ۳۲/۶ ۷۹/۶ ۸۹/۴ حومة دير
 ۰/۰ ۰/۰ ۳۰/۰ ۵۲/۱ ۶۰/۱ ۰/۰ عسلويه
 ۷۹/۹ ۸۷/۲ ۷۳/۲ ۹۴/۴ ۶۲/۵ ۳۳/۲ ناي بند

 ۳۳/۸ ۴۸/۷ ۰/۰ ۰/۷ ۹۰/۰ ۸۷/۶ حومه کنگان
 ۴۹/۳ ۴۴/۰ ۳۶/۰ ۱۴/۵ ۵۶/۰ ۶۴/۱ طاهري

 محاسبات نگارندگان: نبعم

 ها بر اساس سطح نسبي توسعهسازی بخشمحاسبة سطح توسعه و مرتب

هـاي حـوزة پـارس      و سطح نسبي توسعة هر بخش براي دهستان (Cio)سرمشق توسعه   

هـا،    در ادامه، براي هر کدام از دهـستان       .  آمده است  ۸جنوبي در استان بوشهر در جدول       

∑(ق  جمـع مجـذورات فـو     ريشة دوم حاصـل   
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=−=
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قـادير  م ۸ها ذخيره شده است، كه جـدول           دهستان »سرمشق بهينگي «عنوان  محاسبه و به  

 . دهد ميآن را نشان 

گي بيشتر  يافت  توسعهتر باشد، دليل بر      كوچك Cioشود كه هر چه مقدار      يادآوری می 

كمتر است؛ و هـر  ) ۰(آل  ام تا دهستان ايدهiام است؛ يعني، فاصلة بين دهستان       iدهستان  

و ) cio(سپس، ميـانگين . خواهد بود ام iگييافت توسعهبيشتر باشد، دليل بر عدم  Cioقدر 

حـد بـاالي   « يـا  Coشـود و  مقادير سرمـشق توسـعه محاسـبه مـی    ) Sio(انحراف معيار   

 : آيددست میاز رابطة زير به»سرمشق توسعه

 ۷۰۵/۸) = ۸۰۵/۱(۲ + ۰۹۵/۵= ioioo scc 2+= 
 

 هاي حوزه پارس جنوبي مقادير سرمشق توسعه دهستان : ۸جدول 

 Cio ها دهستان Cio ها دهستان

 ۴۷/۷ آبدان ۷۶/۵ انارستان

 ۹۸/۵ حومه دير ۲۷/۴ تشان

 ۸۵/۱ عسلويه ۸۶/۲ ريز

 ۳۲/۵ بندنای ۱۵/۶ جم

 ۵۳/۵ حومه کنگان ۹۱/۵ کوری

 ۴۱/۳ طاهری ۰۷/۴ آبکش

   ۳۸/۸ بردخون

 محاسبات نگارندگان: منبع
 

سرمشق توسـعه    هر نقطه بر حد باالي)Cio(در آخرين گام، مقادير سرمشق توسعه 

)Co(  نقاط» گييافت  توسعهدرجة  «شود و مقادير     تقسيم می) fi( ۹جدول  . آيددست می  به 

هـر  . دهـد   مـي مقادير اين شاخص را كه الزامًا عددي بين صفر تا يك خواهد بود، نشان               

تر باشد، نشانة فاصلة كمتر دهستان مود نظر تا حد مطلوب           د به صفر نزديك   چه اين عد  
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رو، براي آنکه بتوان از اين نتـايج در مراحـل بعـدي تحليـل               از اين . گي است يافت  توسعه

. انددست آمده  به )fi-۱(ها با استفاده از تبديل        گي دهستان يافت  توسعهاستفاده کرد، درجة    

شرح جـدول   سيزده دهستان مورد مطالعه به    ) گييافت  توسعه رتبة(بر اين اساس، اولويت     

 نيـز بـر اسـاس نتـايج يـاد شـده، وضـعيت و درجـة                  ۱نمـودار   .  مشخص شده است   ۹

 .دهد ميها در حوزة پارس جنوبي را نشان  گي اين دهستانيافت توسعه
 

 ها، بر اساس تحليل تاکسونومييافتگي شهرستان  مقادير درجه و رتبة توسعه-۹جدول 

آبدانبردخونآبکشکوري جم ريز تشانانارستاندهستان
حومه 
 دير

بند نايعسلويه
حومه 
کنگان

طاهري

fi ۶۶۲/۰ ۴۹۰/۰ ۳۲۸/۰ ۷۰۶/۰ ۶۷۹/۰ ۴۶۷/۰ ۹۶۳/۰ ۸۵۸/۰۶۸۷/۰ ۲۱۲/۰ ۶۱۱/۰ ۶۳۵/۰ ۳۹۲/۰ 

Fi-۱ ۳۳۸/۰ ۵۱۰/۰ ۶۷۲/۰ ۲۹۴/۰ ۳۲۱/۰ ۵۳۳/۰ ۰۳۷/۰ ۱۴۲/۰۳۱۳/۰ ۷۸۸/۰ ۳۸۹/۰ ۳۶۵/۰ ۶۰۸/۰ 

 ۳ ۷ ۶ ۱ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۴ ۹ ۱۱ ۲ ۵ ۸ رتبه

 گانمحاسبات نگارند: منبع
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طـاهري   هاي عسلويه، ريـز، و  بر اساس نتايج محاسبات تاکسونومي عددي، دهستان

هاي در     دهستان بند جزو هاي برخوردار، آبکش، تشان، حومة کنگان، و ناي         جزو دهستان 

هـاي   بردخـون نيـز جـزو دهـستان     حال توسعه، و کوري، جـم، حومـة ديـر، آبـدان، و    

 .شونده قلمداد مييافت توسعهکمتر

دست آمده از تاکـسونومي عبـارت اسـت از فاصـلة هـر              از آنجا که درجة توسعة به     

تـوان ضـريب تغييـرات درجـة        ، پس مي  )باالترين شاخص (آل  شاخص از شاخص ايده   

هـا دانـست؛ بـه        بـين دهـستان   ) دوگانگي(ها را نشانگر پراکندگي       گي دهستان يافت  توسعه

عبارت ديگر، هر چه مقدار درجة توسعه بيشتر باشد، نشانة افزايش نابرابري آن منطقه با     

 . آل استمنطقة ايده

دليـل   هاي عـسلويه، ريـز، و طـاهري بـه     عددي، دهستان بر اساس تحليل تاكسونومي   

هاي مورد مطالعه از ديگـر        اختالف چشمگير در برخورداري از شاخص     توسعة بيشتر و    

های منطقه متمايزند؛ و فاصلة زياد و برخورداري نسبي آنها در مقايسه با ديگـر                 دهستان

 .اي در حوزة تأسيسات پارس جنوبي استدهندة عدم توازن منطقهها نشان دهستان

 موريسساختار الگوي 
گي يـافت   توسـعه بنـدي نـواحي از لحـاظ        گويي بـراي درجـه     عمران سازمان ملل ال    ةبرنام

شـده در سـطح     کار برده که هم جديـدترين الگـوي رسـمي اسـتفاده           انساني به  -کالبدي

ي ريـز   برنامه قابليت گسترش و جايگزيني در فضاهاي مورد          با  و هم اينکه   استجهاني  

 معـروف  »ريسمـو الگـوی  «اين الگو به    . هاي مختلف و متنوع، قابل اجراست      مقياس در

هايي است که در تعيين      اين مدل از جمله مدل     ،همچنين). ۱۸۵ :۱۳۷۴ معمارزاده،( است

 ، عمران روسـتايي   ة روستايي و يا حوز    ة سکونتگاهي، تعيين منظوم   ةالگوي استقرار شبک  

 .است ويژه بر خوردار یاز اهميت
هي، جايگاه  با استفاده از اطالعات در دسترس براي هر واحد سکونتگا ،مدل موريس 

کند و  هاي انتخابي مشخص مي      از شاخص  کدام را بر حسب هر      گي هر واحد  يافت  توسعه
هـا را      ميـانگين مجمـوع شـاخص      ، با استفاده از روش تحليل شاخص توسعه       ،در نهايت 
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هـا   سـکونتگاه  بنـدي   رتبـه  به   ، و سپس  کند؛می درخور توجه تعيين     امااي ساده و    گونه به
صورت  اين شاخص به   ة محاسب نحوة. )۱۲۱ :۱۳۸۵ ،ريان رونيزی  و اکب  بدري( پردازد مي

 :زير است

100×
−

−
=

minXmaxX
minXX

yij
ijij

ijij 
 

ijy = شــاخص نــاموزون بــراي تغييــرi ام در واحــدj؛ام ijx = متغيــرi ام در واحــد

jام؛minxij = مقدار متغير حداقلi؛ و امmaxxij = حداکثر مقدار متغيرiام. 

سـو يـا    شده هـم  کار گرفته ههاي ب    مهم اين است که بايد شاخص      ة نکت ،در اين روش  

 يـاد   رابطـة نظر در قالب     هاي مورد    بررسي موضوع، تمام شاخص    برای. جهت باشند هم

 از  ، هر واحـد   ةشاخص اصلي توسع  افتن  ي براي   ، و در نهايت   شوندمیکار گرفته   شده به 

 ةرابط
n

yij.I.D
n
i 1=∑

 . شود استفاده مي=
 هـر  ة شـاخص اصـلي توسـع   D.l و هاي مورد مطالعه    تعدا شاخص  N ،در اين رابطه  

نوسـان دارد کـه   صد   موريس بين صفر تا      ةضريب شاخص توسع  . رود  مي شمارواحد به 
 ).۱۵۴: ۱۳۸۳رضواني، ( گي بيشتر استافتي توسعهتر باشد، سطح نزديک صد هر چه به

 ها ونتايج مدل موريسيافته
 ةهـاي حـوز     از دهـستان   کـدام    گي هـر  يـافت   توسـعه  ضـريب    ،بر اساس مدل موريس   

هـا نـشان    نتـايج بررسـي    .تأسيسات پارس جنوبي در استان بوشهر محاسبه شـده اسـت          
 نوسـان   ۸۶/۸۴ثر  تـا حـداک    ۹۳/۲ها از حداقل      گي دهستان يافت  توسعه که ضريب    دهد  مي
 ۸۶/۸۴ دهـستان عـسلويه بـا        ، حـوزه   ايـن   در بين نـواحي روسـتايي      ،بدين ترتيب . دارد

همچنين، .  دارند گي را يافت  توسعهترين ضريب    پايين ۹۳/۲دهستان بردخون با     باالترين و 
 ةکه در زمينـ    دهد  مي نشان   اين حوزه هاي    گي دهستان يافت  توسعه ضريب   بندي  رتبهنتايج  

دهـستان   ترين و يـش عـسلويه ب    آبکـش و   يهـا    دهستان ، فرهنگي -وزشيهاي آم   شاخص
 ةدر زمينــ. نــدارا بــه خــود اختــصاص دادهگي يــافت توســعهبردخــون کمتــرين ضــريب 

تـرين ضـريب    دهـستان بردخـون پـايين      دهستان ريز بـاالترين و    ،  هاي ارتباطي   شاخص
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تان عـسلويه   دهـس ، درمـاني -هـاي بهداشـتي    شـاخص ةدر زمين .گي را دارنديافت توسعه
 .  را دارند رتبهيندهستان آبدان آخر باالترين و

 ها بين   ها از لحاظ شاخص     گي دهستان يافت  توسعه ضريب   ،بررسياين  بر اساس نتايج    

 شـاخص هـاي      در  کمترين و  ،موزشيآهاي     شاخص است که در   در نوسان    صدتا  صفر  

) C.V (تغييـر ب  با بررسـي ضـري    ،  ۱۰ طبق جدول . داراست را   زيربنايي بيشترين نوسان  

شـاخص آموزشـي بـا ضـريب        در  هاي مورد مطالعه، کمترين ميزان عدم تعادل         شاخص

ـ  توليدي و خـدماتي     و ،هاي بهداشتي، ارتباطي    شاخصپس از آن، در      و ۴۸/۰ ترتيـب  ه ب

 تغييـر  شـاخص زيربنـايي بـا ضـريب          .بوده است  ۷۵/۰و   ۶۷/۰ ،۶۴/۰،  ۶۳/۰ضريب  با  

 .  پارس جنوبي داشته استةهاي حوز ين دهستان در ب را بيشترين عدم تعادل۹۰/۰

 پـارس جنـوبي در      ة نفوذ منطق  ةهاي حوز   گي، دهستان يافت  توسعه با توجه به ضريب     

بنـدي  ه طبقـه  يافتـ   توسـعه کمتر  و ،ه، در حال توسعه   يافت  توسعهاستان بوشهر به سه سطح      

 ، بر اين اسـاس    .دهد  ميرا نشان    ها  دهستاناين  گي  يافت  توسعهسطوح   ۱۰دول  ج. اندشده

 وجـز ) در جـم  (، و ريـز     )در ديـر  (، آبکـش    ) کنگان در( طاهري   هاي عسلويه و    دهستان

انارستان، ،  تشان ،)در کنگان ( کنگان   ة حوم بند و  ناي هاي  هاي برخوردار، دهستان    دهستان

ة بردخون، حوم هاي    دهستان و   ،برخوردارهاي نيمه    دهستان وجز) در جم (کوري  ، و   جم

 بـر   .ندروميشمار  بهه  يافت  توسعههاي محروم يا کمتر     دهستانجزو  ) در دير ( آبدان  و ،دير

بيـشتر    کـه  دهـد   مـي  نـشان     نيـز  هـا   تحليل سطوح برخورداري دهـستان    ،  ۳ ةنقشاساس  

کـز  اهـا و مر   برخوردار در نزديکـي تأسيـسات، پااليـشگاه       نيمه هاي برخوردار و    دهستان

از نيـز   ه  يافتـ   توسـعه هـاي محـروم يـا کمتر       دهـستان  بيشتر   و،  ندايافتهشهرستان استقرار   

 .مراکز شهرستان فاصله دارند محورهاي ارتباطي و

  و ،هاي عسلويه، ريز، آبکش     ضريب برخورداري دهستان  باال بودن    ی چند برای  داليل

  اسـتقرار و   :انـد از آن جملـه    در دست اسـت کـه      دهستان ديگر    نهطاهري در مقايسه با     

ي اسـتان،   طاارتبـ در محـور بزرگـراه مهـم         ، اسـتقرار  تأسيسات گـاز   ها و گسترش پروژه 

 .)در دهستان آبکش( شرايط مناسب کشاورزي  نيزخطوط سراسري انتقال آب و برق و
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ثيرگـذار در  أت  شهر کنگان از عوامل مهم و  هه ب يافت  توسعههاي     دهستان ة فاصل ينزديک

پيرامون، قطـب    -مرکزي، مرکز  مکان هایهمبناي نظري   بر کهاست  آنهسطوح برخورداري   

 ايزدي افتخاري و الدين  رکن( )UFRD(روستايي  ة  توسع  کارکردهاي شهري در    و رشد،

؛ و بـديهی اسـت کـه         قابل توجيه است   ، پخش ةنظرينيز بر اساس    و،  )۳۶: ۱۳۸۰ خرامه،

  يـک مکـان مرکـزي      مثابه نقاط باالدست منطقه به    در قالب مراکز رشد    مرکز شهرستان و  

 .مند شوندهامکانات بهر  بيشتر از خدمات ونزديکی آنها ر واقع د مناطقباشند و
 

  پارس جنوبي ةهاي حوز  برخورداري دهستانةرتب  ضريب و-۱۰جدول 

 ها تفکيک شاخصبه
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۸۸/۶۵۴۵۴/۳۵۷۸۳/۵۱۵ ۴۵/۴۸۵ ۸۶/۴۴۳ ۳۵/۵۵۵ ۹۱/۶۰۶ تشان

۰۳/۶۶۳۹۴/۴۹۵۶۱/۷۳۲ ۵۴/۵۴۴ ۱ ۱۰۰ ۱ ۱۰۰ ۲۱/۷۱۴ ريز

۸۷/۳۴۸۳۲/۳۵۸۵۰/۲۹۱۱ ۱۰۴۳/۲۴۹ ۷۱/۱۶۱۰۹۰/۹ ۷۸/۵۵۸ جم

۱۲۰۷/۲۲۱۰۰۹/۳۷۷۲۰/۳۸۶۲۴/۳۳۹ ۴۲/۴ ۵۶/۵۳۶ ۰۸/۴۴۹ کوري

۶۰/۵۵۵۷۳/۶۵۲۰۶/۶۰۴ ۴۱/۴۳۷ ۰۸/۱۸۹ ۵۵/۷۷۲ ۱ ۱۰۰ آبکش

۱۳ ۱۳۹۳/۲ ۱۲۶۸/۱۳۱۱۰۱/۰ ۱۳۸۹/۳ ۱۲۰۱/۰ ۱۳۰۱/۰ ۰۱/۰ بردخون

۱۲۷۸/۱۳۱۲ ۱۲۳۹/۸ ۱۳۰۱/۰ /۰۱ ۳۵/۴۲۱۰۵۶/۱۳۱۱۳۹/۱۸۸ آبدان

۱۰/۱۱۱۱۱۰/۲۱۱۰۴۸/۶۱۳۸۶/۳۰۱۰ ۱۶/۳۰۶ ۹۰/۳۹۱۱۴۲/۲۱۹ حومه دير

۱۸۶/۸۴۱ ۱۱۰۰ ۱۰۰ ۶۷/۸۲۲ ۷۰/۶۵۲ ۹۰/۶۱۴ ۸۸/۹۸۲ عسلويه

۷۸/۵۱۶۰۵/۱۷۱۱۳۶/۴۰۷ ۰۵/۴۸۶ ۲۵/۳۸۴ ۵۶/۲۸۸ ۴۷/۵۸۷ ناي بند

۲۶/۲۲۹۵۱/۱۳۱۰۴۰/۴۵۶ ۱ ۱۰۰ ۴۸/۲۶۷ ۷۷/۲۸۱۲۴۲/۷۱۳ حومه کنگان

۰۳/۸۱۲۴۶/۵۰۴۳۷/۶۵۳ ۹۸/۸۰۳ ۹۸/۳۶۵ ۵۵/۷۷۲ ۲۱/۶۵۵ طاهري

- ۵۳/۰- ۶۷/۰- ۶۳/۰ - ۷۵/۰ - ۹۰/۰ - ۶۴/۰ - ۴۸/۰ ضريب

 محاسبات نگارندگان: منبع



 محمدي، سيدحسن حسيني ابري نژاد، حسن بيك غالمرضا اميني ۱۶۶
 

 .دهـد   مـي  پارس جنوبي را نشان      زةي حو ها  يافتگي دهستان   توسعه سطوح   ۱۱ جدول

 و  ، درصـد در حـال توسـعه       ۵/۳۸ه،  يافتـ   توسـعه هـا     درصد دهستان  ۴/۱۵،  بر اين اساس  

اجتمـاعي   محـروم از خـدمات اقتـصادي و    يا ه ويافت توسعه درصد کمتر۱/۴۶يک به  نزد

 .ندروشمار می به
 

 ها بر اساس مدل موريس يافتگي دهستان  سطوح توسعه-۱۱جدول 

 يافتگي سطوح توسعه
ضريب 

 يافتگي توسعه
 دهستان

)برخوردار(يافته  توسعه ۶۰بيشتر از     آبکش-  طاهري-ريز -عسلويه  

)نيمه برخوردار( توسعه در حال ۶۰ تا ۳۰  ناي بند  کوري–جم  -انارستان - حومه کنگان-تشان   

)محروم(يافته  کمترتوسعه ۳۰کمتر از     آبدان- دير  حومه-بردخون 

 

  (C.V)تغييرروش ضريب 
 هـا، از روش ضـريب       دهـستان ميان   دريک شاخص   توزيع نامتعادل     ميزان براي سنجش 

گيـرد   مـي  از طريـق رابطـة زيـر صـورت         تغييـر ضـريب   حاسبة  م. شود استفاده مي  تغيير

  :)۱۴۰: ۱۳۸۰ کالنتري،(
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CV =؛مقدار ضريب تغييرات شاخص Xi =؛ مقدار شاخص در يک طبقه 

 ⎯X =؛ وميانگين همان شاخص N = و روستا،بخش، دهستان(تعداد مناطق (.  

نابرابري بيشتر در توزيع شـاخص مـورد         ةدهند نشان CV مقدار باالي    ،در اين روش  

 . نظر است



 ۱۶۷ …هاي حوزه تأسيسات  يافتگي دهستان تحليل درجه توسعه 
 

 هاي تاکسونومي عددي و موريس بررسي نتايج مدل
دهنـدة تغييـر    ها نشان    دهستان گييافت  توسعهتايج بررسي ضريب    ، ن ۱۲با توجه به جدول     

بند از عدد شش در مدل تاکسونومي به هفت در مدل مـوريس اسـت؛               رتبة دهستان ناي  

ة کنگان از رتبة هفت در مدل تاکسونومي به رتبة شش در مـدل              همچنين، دهستان حوم  

 .هاست  همگني دهستان گويایها روشبررسي نتايج اين . موريس تغيير يافته است

هـاي  هاي حوزة پارس جنـوبي بـر اسـاس مـدل            گي دهستان يافت  توسعهنتايج سطوح   

 ارائه شـده  ۳ و ۲هاي در قالب نقشه Arc viewافزار تاکسونومي و موريس از طريق نرم

 ءهاي حوزة پارس جنـوبي از نظـر سـطوح توسـعه جـز        در مجموع، اکثر دهستان   . است

 .شوندبندي ميه و در حال توسعه دستهيافت توسعههاي  دهستان
 

 هاي حوزة پارس جنوبي   ضريب و رتبة توسعة دهستان-۱۲ جدول 
 هاي تاکسونومي و موريسبر اساس مدل

 موريس تاکسونومي عددي

 دهستان ضريب رتبه رتبه ضريب دهستان
 عسلويه ۸۶/۸۴ ۱ ۱ ۲۱۱/۰ عسلويه
 ريز ۶۱/۷۳ ۲ ۲ ۳۲۶/۰ ريز

 طاهري ۳۷/۶۵ ۳ ۳ /۳۸۸ طاهري
 آبکش ۰۶/۶۰ ۴ ۴ ۴۶۴/۰ آبکش
 تشان ۸۳/۵۱ ۵ ۵ ۴۸۶/۰ تشان
 کنگان حومه ۴۰/۴۵ ۶ ۶ ۶۰۵/۰ ناي بند

 ناي بند ۳۶/۴۰ ۷ ۷ ۶۲۹/۰ کنگان حومه
 انارستان ۷۵/۳۵ ۸ ۸ ۶۵۵/۰ رستانانا

 کوري ۲۴/۳۳ ۹ ۹ ۶۷۲/۰ کوري
 حومه دير ۸۶/۳۰ ۱۰ ۱۰ ۶۸۱/۰ حومه دير

 جم ۵۰/۲۹ ۱۱ ۱۱ ۶۹۹/۰ جم
 آبدان ۷۸/۱۳ ۱۲ ۱۲ ۸۵۰/۰ آبدان
 ۱۳ ۹۵۴/۰ بردخون

 

 بردخون ۹۳/۲ ۱۳



 محمدي، سيدحسن حسيني ابري نژاد، حسن بيك غالمرضا اميني ۱۶۸
 

ر بـر   هاي نفـت وگـاز در اسـتان بوشـه         ها به مراکز صنعتي و پروژه       نزديکي دهستان 

مرکـزي،  هـای مکـان   اين موضوع بر مبناي نظريه    . سطوح توسعة آنها تأثير گذاشته است     

مثابه نقـاط   تأسيسات و مراکز صنعتي به    .  پيرامون، و قطب رشد قابل توجيه است       -مرکز

رود که عرضة خـدمات سـطح       شمار می عنوان يک مکان مرکزي به    باالدست در ناحيه به   

ای کمتر با اين گيرد و نواحي پيرامونی هر چه در فاصله     مي ها در آن شکل   باال و نوآوري  

 . شوندمند ميها، امکانات، و خدمات آنها بهرهمرکز قرار گرفته باشند، بيشتر از نوآوري

 ها و پيشنهادگيرینتيجه

 ةها در حـوز      دهستان ةضريب توسع که   دهد  ميهاي اين پژوهش نشان      يافته ،طور کلي هب

بـه  با توجـه    . شودو عدم تعادل زيادي بين آنها مشاهده مي       است  ت  پارس جنوبي متفاو  

  همچنـان   روستايي ة اين ناحي  توان گفت که  میخدمات در اين منطقه،      توزيع امکانات و  

 ضـريب   ةمحاسب. روستفراوان روبه مشکالت  با  خدمات   امکانات و به  از نظر دسترسي    

تـرين  نسبت به محروم  ) عسلويه(  که برخوردارترين دهستان   دهد  مي منطقه نشان    ةتوسع

ـ   همـواره   .  برابر برخوردارتر است   ۵/۳۵) بردخون(دهستان    مراکـز شـهري،     هنزديکـي ب

سـطوح برخـورداري     و محورهـاي ارتبـاطي در      ،گـاز  هـاي نفـت و    پـروژه  تأسيسات و 

 عـدم   ازهـا      نابرابري زياد بـين دهـستان       و  استان بوشهر نقش اساسي داشته     یها  دهستان

 نـامتوازن   ةتوسع نيز    اين روند  اين استان ناشی شده و     روستايي در    ةسعرويکرد جامع تو  

تعــديل   وة روســتايی توســعراســتای در ،بنــابراين.  داشــته اســتدر پــیروســتايي را 

خـدمات از    رويکـردي مناسـب در توزيـع امکانـات و         ، ايجـاد    هـاي روسـتايي     نابرابري

 است کـه  استان بوشهر    قه و  روستايي اين منط   عةهاي توس   پارامترهاي ضروري در برنامه   

 يــک نظــام  در قالــبهــاي روســتاييدهــي ســکونتگاهمــستلزم ســامانالبتــه تحقــق آن 

هـاي توسـعه    کانون ايجاد تقويت مراکز شهري کوچک و    همچنين،  . مراتبي است  سلسله

 روستايي منطقه   ةيکپارچ  پايدار و  ةجهت توسع  هاي محروم گامي اساسي در      در دهستان 

 .رود ميشمار به



 ۱۶۹ …هاي حوزه تأسيسات  يافتگي دهستان تحليل درجه توسعه 
 

 اجـراي   بـه  پارس جنوبي    ة نفوذ منطق  ةحوزواقع در   هاي     دهستان ة هم ةيند توسع آرف

شـرايط نامناسـب    با توجه بـه      د؛ اما  سطح محروميت نياز دار     و هاي متناسب با نوع   طرح

 ةبنـد در همـ     و نـاي   ،ديـر، آبـدان   ة  حومـ  کوري، بردخـون،   هاي انارستان، جم،    دهستان

هـاي    در اجراي برنامه  ها    ست که اين دهستان   ، بديهی ا  اجتماعي هاي اقتصادي و    شاخص

 . رندگيلويت قرار وتخصيص امکانات در ا  روستايي وةتوسع
 

 
 عددي تاکسونومي مدل اساس بر جنوبي پارس حوزة هاي دهستان يافتگي توسعه سطوح -۲ نقشة

 

 
  پارس جنوبي بر اساس مدل موريسهاي حوزه يافتگي دهستان  سطوح توسعه- ۳نقشه



 محمدي، سيدحسن حسيني ابري نژاد، حسن بيك غالمرضا اميني ۱۷۰
 

 ها  يادداشت
1. Hirschman 
2. Myrdal 
3. Perroux 
4. Singer  
5. Streeten 
6. Rostow 
7. barometer technique 
8. spatial analysis 

 منابع 

ــراهيم ــسي، ســرگلزهياب ــدی  و خــسروي، احمدرضــا،زاده، عي ــ«، )۱۳۸۰(، مه ــين درج  ةتعي
 .»بنـدي تاکـسونومي   وش طبقه گي نواحي روستايي سيستان و بلوچستان به ر       يافت  توسعه
 .۱۳ ة سال هفتم، شمار. علوم انساني دانشگاه سيسات و بلوچستانةمجل

 :تهـران . نيـافتگي روسـتايي ايـران   شناسي توسـعه و توسـعه  جامعه، )۱۳۸۱( ازکيا، مصطفي   
 .اطالعات

ري داني استا ريز  برنامه معاونت   : بوشهر .۱۳۸۵ هاي سرشماري يافته ،)۱۳۸۶( داري بوشهر ناستا
 .بوشهر

راهنمـايي   بـه .يافتگي مناطق روستايي کـشور       توسعه ةتعيين درج  ،)۱۳۷۲( اهللاسالمي، سـيف  
 . دانشگاه شهيد بهشتي: تهران. کارشناسي ارشدةناممازار، پايانعباس عرب

اسـتان آذربايجـان    ) شهرسـتان (يافتگي منـاطق       توسعه ةتعيين درج  ،)۱۳۷۳( حميـد  اشتري،
 دانشگاه  :تهران . پايان نامه کارشناسي ارشد    ،پور کاظمي مد حسين راهنمايي مح به. غربي

 .شهيد بهشتي
 .جهاد دانشگاهي: زاهدان. مدل در جغرافيا، )۱۳۷۴( افراخته، حسن

 علمـي پژوهـشي رفـاه    ةفـصلنام  .»کشورهاي سالمت استانبندي رتبه«،  )۱۳۸۵( اميني، نجات 
 .۲۵ة ، سال پنجم، شماراجتماعي

بخـش جعفرآبـاد   :  موردية روستايي، نمونة مراکز توسعيابي  مکان،  )۱۳۶۹( سيدعلي بدري،
 .راهنمايي دکتر مهدي طالب    کارشناسي ارشد جغرافياي انساني، به     ةنام پايان .گازران قم 

 . دانشگاه تربيت مدرس:تهران
گي نـواحي   يـافت   توسـعه تعيين سـطوح    «،  )۱۳۸۵( سعيدرضا   ،بدري، سيدعلي و اکبريان رونيزي    

 .۸۲ ة شمار. تحقيقات جغرافياييةفصلنام .»شهرستان کاميارانروستايي 
نامـة    پايـان . هاي استان مازندران    يافتگي شهرستان   تعيين درجه توسعه  ،  )۱۳۷۴(برزويان، صمد   

 . دانشگاه تربيت مدرس: تهران. كارشناسي ارشد اقتصاد



 ۱۷۱ …هاي حوزه تأسيسات  يافتگي دهستان تحليل درجه توسعه 
 

 .و بودجهسازمان برنامه : اراک. آناليز تاکسونومي عددي، )۱۳۶۲(بيدآبادي، بيژن 
 . سمت: تهران. روستاييةريزي توسع برنامه، )۱۳۸۵( پور، محمودجمعه

 .نور: تهران. توسعة اقتصادي، )۱۳۶۸(جيروند، عبداهللا 
 . سمت: تهران. ايريزي ناحيه برنامه، )۱۳۸۰(دلير، کريم زاده حسين
مرکـز نـشر    : تهـران . ترجمـة ابوالقاسـم هاشـمي     . هـاي اقتـصادسنجي     روش،  )۱۳۶۵. (داتا، ام 

 .دانشگاهي
 بـه . هاي استان آذربايجان شرقي   يافتگي شهرستان    توسعه ةدرج تعيين ،)۱۳۷۳( دهقاني، علـي  

  . دانشگاه شهيد بهشتي:تهران.  کارشناسي ارشدةناممازار، پايانراهنمايي عباس عرب
گي نـواحي روسـتايي در      يـافت   توسـعه سنجش و تحليل سطوح      «،)۱۳۸۳(  رضواني، محمدرضا 

 . سومة شمار.اي ناحيهة جغرافيا و توسعةمجل .»رستان سنندجشه
تعيين و تحليـل سـطوح برخـورداري نـواحي روسـتايي اسـتان              «،  )۱۳۸۵( رضواني، محمدرضا 

 .۵۰ ة شمار.هاي جغرافيايي پژوهشةفصلنام .»زنجان
تحليلـي بـر رويکردهـاي      «،  )۱۳۸۰( خرامـه، حـسن      الدين افتخـاري، عبدالرضـا و ايـزدي       رکن

 .۶۲ة شمار .جغرافيايي تحقيقات ةفصلنام. »روستايي مناطق در دماتخ توزيع و يابي انمک
 ةبنـدي پايـداري توسـع     سـطح «،  )۱۳۸۶(الدين افتخـاري، عبدالرضـا و آقايـاري، محـسن           رکن

. هاي جغرافياي دانشگاه تهران  فصلنامة پژوهش . » موردي بخش هيـر    ةروستايي، مطالع 
  .۶۱شمارة 

 . ) موردي اسـتان آذربايجـان شـرقي       ةنمون(اي   منطقه ةبندي توسع سطح،  )۱۳۷۹( نادر زالي،
 .  کارشناسي ارشد، دانشگاه شيرازةنامالديني، پايانراهنمايي فرانک سيفبه

هاي استان فـارس بـر اسـاس        مقايسة شهرستان «،  )۱۳۸۷(جالليان، اسحاق   اهللا و   زياري، کرامت 
 . ۱۱ شمارة .سعهفصلنامة جغرافيا و تو. »هاي توسعه شاخص
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