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* بودی نژاد و یاسر زنده غالمرضا امینی

 

شهرستان  روستایی مناطق در روستایی پایدارتوسعه های  تحلیل شاخص به ارزیابی و پژوهش حاضر
 جامعه تحلیلی است. -از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی ،بر اساس هدف ،تنگستان پرداخته

 ،از منابع گیری بهرهبا  پژوهش حاضر، در. دبو خانوار ۶۷۴۵۱ با روستا ۲۹ پژوهش دربرگیرندةآماری 
 ، بررای این راستا در .در نظر گرفته شد در توسعه کدام شاخص و سهم هر یازدهمعرف در قالب  ۲۹

بررای   و پرسراا  آلرن  بنردی   تقسریم و  خطیاستانداردسازی  روش از ،ها شاخصپایداری  سنجش
از  هرا،  بنردی شراخص   اولویرت برای  ،و همچنین Z-SCORE روش ، ازیافتگی توسعهدرجه  محاسبه

 هرای  شراخص  از درصرد  ، هجرده پژوهشنتایج . بر اساس شد بحرانی استفاده هدرجروش محاسبه 

 هرا،  یافتهبر اساس  .ندداشتقرار  و بد ناپایدار وضعیتدر  درصد ۹۹ و در وضعیت پایدار شده بررسی
، باغر   های دهستانتنگستان،  هدفمند در سطح شهرستانهای  گذاری سرمایه وریزی  برنامه در زمینه
 .ندبه خود اختصاص دادرا  چهارمتا  اول های اولویتترتیب  بوالخیر بهدلوار و ، اهرم
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، تنگسیتان  بحرانیی ، درجیة  پرسیاات لنی    بنیدی  تقسیی   ها: ارزیابی، توسعة پایدار، کلیدواژه
 . )شهرستان(، بوشهر )استان(



روایرت  بره  است.  روستایی رخ داده گسترده های مهاجر پس از انقالب اسالمی،  ،در ایران
کمترر از   به ۶۰۱۱درصد در سال  ۵۹کل جمعیت کاور از  ، نسبت جمعیت روستایی بهآمار
 (.۰۴) یافته است کاهش ۶۰۲۷ سال درصد در ۹۱
 هرای مختلر    برین بخرش   ای متعرادل  رابطره کره نتواننرد    ای توسرعه  الگوهای ،کلی طور به

طرور متناسرب    پیامدهای حاصل را بره  و برقرارهای جامعه  و فرصت منابع، اجتماعیاقتصادی، 
انسانی بودن و پایداری را به همرراه داشرته    ،اهداف آرمانی توسعه یعنی توانند نمیتوزیع کنند، 

و سیاسری در   اجتمراعی نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسرعه اقتصرادی،    (.۶۷) باشند
نیرافتگی منراطق روسرتایی     عهو پیامردهای توسر   المللری  برین ، ملری، ای ، منطقرهمقیراس محلری

و نررابرابری فراینررد رشرررد سرررریع جمعیرررت، بیاررراری، مهرراجر ،  ،چررون فقررر گسررتردههم
توسررعه   نسربت بره  ناینی شهری موجب توجه به توسعه روسرتایی و حتری تقرردم آن     حاشیه
هرای   جزئری از شراخص   عنروان  بره هرای توسرعه روسرتایی     شراخص . (۷) رده استششرهری 
نظام اطالعراتی را بررای    گیری اندازهگوناگون  های پدیده، محیطی زیستو  اجتماعی -اقتصادی

برر آن   ای منطقره تمام ترالش توسرعه متعرادل    . (۶۵) سازند میتاریح نظام ساونتگاهی فراهم 
 هرای  تفراو  نواحی فراهم آورد،  هاست که بهترین شرایط و اماانا  را برای توسعه جامع هم

آن را از میران برردارد. اهمیرت     ،ه حرداقل برسراند و درنهایرت   توسعه بین مناطق روستایی را ب
تحقیق حاضر در این است که با شناخت دقیق ابعاد و زوایرای گونراگون وضرعیت موجرود و     

و  هرا  سیاسرت  در پیش گرفتنرا به  ریزان برنامههای بحرانی، توجه مدیران و  شناسایی شاخص
جلرب کنرد.    ای منطقره هرای   و کراهش نرابرابری   دستیابی به توسعه پایردار  منظور به هایی برنامه

پایردار و چگرونگی   هرای توسرعه    لحاظ شاخص شناسایی وضعیت موجود مناطق روستایی از
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بررای رفرع    ریرزی  برنامره نخستین مرحله در  تواند می ها توزیع آنها در مقایسه با دیگر شاخص
 ،بررای توسرعه مطررد شرد    از زمرانی کره پسروند پایرداری     . باشرد  هرا  عدم تعادلها و  نابرابری
توسعه پایردار منرابع    با عناوینهایی  که در بخش شال گرفتزمینه توسعه  در تازه ییها دیدگاه
 ت.نرام گرفتره اسر    روسرتاها  و شرهرها ، هرا  جنگرل پایدار  توسعهپایدار کااورزی،  توسعهآب، 
 :دکربدین شرد بیان  توان را میرویاردها و راهبردهای توسعه روستایی  ،کلی طور به
 ها؛ زیرساختشامل راهبرد بهبود  کالبدی رویارد -۶

ارضری، صرنعتی شردن و     اصرالحا  رویارد اقتصادی شامل راهبردهای انقالب سربز،   -۹
 ؛نیازهای اساسی

 ؛ ومردمی ای و ماارکت جامعه شامل راهبردهای توسعهفرهنگی  -اجتماعیویارد ر -۰

، یروفرد ، اگروپلیتنای شامل راهبردهای تحلیل ماانی،  و منطقه ای ناحیهرویارد فضایی  -۴
ناحیره و   زیسرت  و توسرعه ، ای ناحیره یاپارچره   توسرعه ، ها ساونتگاهمراتبی  سلسله نظام

 .(۹۷) توسعه پایدار
در . اسرت روستایی  ریزی برنامهرویارد توسعه پایدار آخرین رویارد مورد قبول در عرصه 

توسرعه پایردار    تحقق ازد که مانع زیادی وجود دار های چالشرسیدن به توسعه پایدار،  راستای
اسرت.  های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیای و کالبدی  ها شامل چالش چالش این. دشو می
 -در چهار نظام محیطری، اجتمراعی   ها مؤلفهتمامی باید  ،ریزی توسعه پایدار در برنامه رو، از این

ریرزی   در مطالعا  و برنامره  ،اساس این برمورد توجه قرار گیرد.  و کالبدی اقتصادیفرهنگی، 
البته باید توجه داشت که تحقرق توسرعه   . باید نگرش سیستمی مورد توجه باشد ،توسعه پایدار

مارارکت مردمری،    هرا آن تررین  مهرم کره   باشرد  مری هرایی نیرز    شرط پایدار مستلزم رعایت پیش
   .(۶۶)است مردمی در فرایند توسعه پایدار  های تاالوزشی و تقویت نقش آم های فعالیت
ایجاد  بخای و های نابرابری کاهش روستایی توسعه ریزی برنامههدف نخست  رو، این از

که شررایط توقر    اهداف است  با تحقق این صرفاًتعادل فضایی بین مناطق روستایی است. 
اجتمراعی در منراطق روسرتایی فرراهم      -توسعه و رونق اقتصرادی  و مهاجر  جمعیت فعال
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توسرعه نیازمنرد شرناخت نیازهرا، تروان و  رفیرت        هرای  برنامره موفقیرت   (.۹۹) خواهد شد
تدوین  منظور به، بنابراین .و مدیریت دقیق است مند نظام ریزی تدوین برنامههدف،  های گروه
وضرعیت  ، الزم است ارزیابی جامعی از گذاری توسعه علمی و منطقی برای سیاست زیربنای
اسرتفاده از  ه برالقو  ترثییر  .انجرام شرود  توسرعه  هرای مختلر     نظر شراخص  مناطق از موجود
 برر و افرزون   سرازد  مری را با اولویت موضوعا  آشرنا   گیران تصمیمها این است که  شاخص
درک  را بره سرمت   عمرومی  کنرد و افارار   می، ارتباطا  را آسان و گسترده مای خط تدوین

، کلری  طور به (.۹۰) دهند ها را انجام فعالیتدیدی تازه،  با تا دهد میاصلی سوق  موضوعا 
حسرب   بر ها برنامه گذاری به هدفکم   :چنین برشمرد توان میرا  ها شاخصکاربرد اصلی 

موقعیرت   تحلیرل ، شرده  تعیرین  کمری اهرداف   گیری اندازهمعیارهای کمی، اماان ارزشیابی و 
 ومناسرب   هرای  سیاسرت  مطالعره و تنظریم   ة موردمنطق محیطی زیست ودی اجتماعی، اقتصا

-اقتصرادی  هرای  شراخص عنروان جزئری از    بره  توسعه روسرتایی  های شاخص .(۰۲) کارآمد
نظام اطالعراتی را بررای تارریح     گیری اندازه های گوناگون پدیده، محیطی و زیستاجتماعی 

تحقیق حاضر در این است کره برا شرناخت     اهمیت. (۶۵) سازند مینظام ساونتگاهی فراهم 
توجره  ، هرای بحرانری   موجرود و شناسرایی شراخص   دقیق ابعاد و زوایای گوناگون وضعیت 

دستیابی بره توسرعه    منظور به هایی برنامه وها  گرفتن سیاست پیش ریزان را به برنامه مدیران و
 د.جلب کن ای های منطقه کاهش نابرابری پایدار و

 ونتراکن تدریج وارد ادبیا  داناگاهی ایرران شرد.    به ۶۰۵۱سال  از رپایداموضوع توسعه 
بندی  سطح بندی و رتبه مانده و ای و شناسررایی مناطررق عقب های منطقه ه نابرابریدر زمینرر

هرای   نگرشخارجی با  و داخلی متعرردد مطالعررا مختلرر  جغرافیایرری،  سطود ها درآن
   .شررود میاشرراره  آنها نتایج از ای پارهبه  پی،گرفته اسررت کرره در  مختلرر  انجام

بررسی مناطق مختل  ایالت براهماپوترای هند، ناان داد که تفراو  در   در ،(۰۱) شارما

برا   نیرز  (۶) الحسرن . اسرت  ای منطقههای  عامل اصلی بروز نابرابری نیروی انسانی وری بهره
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، ناران داد کره رشرد    ۹۱۱۱-۶۲۲۱ دورهدر کارور غنرا در    ای منطقره هرای   بررسی نابرابری

ایرن   در ایرن دوره، اقتصادی منجر به کاهش فقر عمومی در کاور شده است؛ امرا ازآنجاکره   

 کره )ه مناطق شمالی افزایش شااف توسع و به از صادرا  کااورزی بوده عمدتاً ناشی رشد

در  (۶۰) حیدری. ده استانجامیو مناطق جنوبی  (اند ه کااورزی را نداشتهتوان رقابت عرص

منظرور تعیرین    های شهرستان آمل به یافتگی دهستان سنجش درجه توسعه»عنوان  ای با  مطالعه

هرای   ین نتیجره رسرید کره دهسرتان    دبر  ،«های توسعه با استفاده از مدل تاکسرونومی  اولویت

و  تحلیرل  در ،(۰۷) تقروایی . نرد برخوردار یرافتگی همگرن   سرطح توسرعه   ازشهرستان آمرل  

ن ، بردی هرای توسرعه انسرانی    های کاور بر اساس شراخص  بندی مناطق روستایی استان طبقه

های توسعه بسریار   نظر شاخص های کردستان و سیستان و بلوچستان از نتیجه رسید که استان

 .دنر رو شرمار مری   ههای برخوردار کاور بر  های فارس، تهران و اصفهان استان محروم و استان

 ۰/۰۰هات استان یا  ،های محروم ها جزو استان درصد استان ۹۷/۴۰یازده استان یا  ،همچنین

یافته و سیزده اسرتان   های توسعه جمله استان قوی از HDI شاخصها با داشتن  درصد استان

بردری  اند.  بودههای محروم و بسیار محروم  استان جزو HDI شاخصازنظر  درصد ۶۴/۷۴ا ب

ین ، چنیافتگی نواحی روستایی شهرستان کامیاران در تعیین سطود توسعه نیز (۵) رانهمااو 

های شهرستان کامیراران متفراو  بروده و     یافتگی بین دهستان ند که ضریب توسعهگرفتنتیجه 

یر    ،هفرت دهسرتان ایرن شهرسرتان    میان که از ای  گونه است، بهدارای اختالف و نابرابری 

 اسرت. نیافته بروده   توسعه و ی  دهستان نیز توسعه حال ن درپنج دهستا ،یافته دهستان توسعه

ه رابطره  در پژوهای، با استفاده از روش آماری، بره مطالعر   (۴۹) ل  زارع و زندی ،همچنین

هرای ایرران    خارن در برین اسرتان    جررائم اجتماعی با میرزان   -یافتگی اقتصادی طح توسعهس

 -ه اقتصرادی برین توسرع   و نسبتاً ضرعی   مثبت ای هین نتیجه رسیدند که رابطدپرداختند و ب

 رئیسیهاست.  فرهنگ خردهوجود دارد که متثیر از با میزان جرائم خان  اجتماعی و ابعاد آن

ان نار  ،«نواحی شرهر شریراز   یافتگی توسعهسنجش ی در تارجس» ةمقالدر  هم (۹۱) رئیسی و
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دارای سرطح   ق و شمال شررقی شریراز  ه جنوب، شرحاشی فرهنگی -دادند که بافت تاریخی

یافتگی  و بین نواحی مختل  شیراز اختالف زیادی به لحاظ توسعه استیافتگی  توسعه پایین

 .وجود دارد
منراطق روسرتایی شهرسرتان     بندی هدف پژوهش حاضر سطحبا توجه به آنچه گفته شد، 

با اسرتفاده  که ست ا آن برتحقیق حاضر  ،بنابراین. یافتگی است نظر مریزان توسعه از تنگستان
منراطق  توسرعه   سرطح  توسرعه پایردار،   هرای  با مالحظه شاخصره از رویارد توسعه پایدار و 

 :سازد ماخص بدین شرد رانمونه  روستایی

 ؛تنگستانشهرستان های  دهستان های توسعه در د پایداری شاخصوسط تعیین -۶
 پایردار؛ توسرعه  های  ارتباط با شاخص های شهرستان تنگستان در های دهستان تعیین نابرابری -۹

 و
 .شهرستان در آنها بندی اولویتهای توسعه پایدار و  بودن شاخص بحرانی هدرج تعیین -۰

 و شررایط مطالعره برر اسراس     نیازمنرد توسرعه   هرای   رفیتلحاظ  از تنگستانشهرستان 
 درصرد از جمعیرت آن در   ۱۲/۰۶چراکره  و نیازهای توسعه اسرت،   ها شاخصبندی  اولویت

  .(۰۴کنند ) میزندگی  مناطق روستایی

باید احاام توسعه در یر  ماران مارخص کره روسرتا نامیرده        ،در تعری  توسعه روستایی
ویرژه روسرتاهای    با توجه به سراختارهای روسرتا بره    ،د. به تعبیری دیگرشورعایت  ،شود می

بایرد باعرب بهبرود وضرع موجرود       ،فرهنگی فقیر هستند ایران که اغلب به لحاظ اقتصادی و
، توسعه روسرتایی تقریبراً   ۶۲۲۱ ی ماخص در این زمینه باشد. در اوایلراهبرد شود و شامل

برا اشراره ضرمنی بره عمرران کلری منراطق         نیز مفهوم آن و کااورزی بود مترادف با توسعه
 ،مفهروم  با تمرکز بر اصالد کیفیت زندگی روستاییان همراه بود. در چارچوب این ،روستایی
رفرت کره توسرعه کاراورزی و      شرمار مری   وستایی موضوعی جامع و چندبعدی بره ر توسعه
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 اهرداف توسرعه   (. همچنین،۹) گرفت برمیدر های وابسته بدان در مناطق روستایی را فعالیت

سیاسری و   -اجتمراعی، اقتصرادی   -علمی، قاعدتاً ارتقای فرهنگی -از منظر نظری ،روستایی
 کرالم،  هرا و در یر    گونره سراونتگاه   فضایی روستاها برای قابل زیست کردن ایرن  -کالبدی

 اجرایری نیرز   -تایی است؛ و از منظر عملری بسترساز، برای اعتالی شثن و منزلت انسان روس
اقتصرادی و رویاردهرای    -هرای غالرب سیاسری    گرایش توجه به اهداف توسعه روستایی با
، توسرعه روسرتایی   کلری  طرور  (. بره ۹۵)شرود   تعیین مری  ریزی تبیین و جاری به مقوله برنامه

ی، تسرهیال   فنراور منرابع طبیعری و انسرانی،     گیری از بهره فرآیند توسعه و عبار  است از
تارویق و تسرریع    در راسرتای ا هر  های دولت و برنامه سیاست ها، زیربنایی، نهادها و سازمان

اشتغال و بهبود کیفیرت زنردگی روسرتایی بررای      منظور بهرشد اقتصادی در مناطق روستایی 
افزون بر رشد اقتصادی درگیر تغییرا  در طرز تلقی و در بسیاری  ،ادامه زندگی. این جریان

جریان  که رسد زیرا به نظر می ،استحتی شامل تغییرا  در عادا  و اعتقادا  مردم  ،موارد
 کنرد  شرایط مطلوب حرکت مری  سوی به ماعی روستایی از شرایط زندگی نامطلوبم اجتنظا
تروان   می ،های مختل  در مورد توسعه روستایی بنابراین، با توجه به تعاری  و دیدگاه (.۹۲)

 :توسعه روستایی دارای خصوصیا  زیر باشد باید کرد که بر این ناته تثکید

 بود شرایط برای اکثریت مردم باشد؛به راستایتغییری در  -۶

 شوند؛ از مردمی باشند که متضرر میبرند، باید بیش  مردمی که از توسعه سود می -۹

نیازهرای ضرروری زنردگی     کم مردم را نسبت به تثمین حداقل نیازهای زندگی یا دست -۰
 مطملن سازد؛

 باعب تاویق خوداتاایی شود؛ -۴
 داشته باشد؛ردم هماهنگی و مطابقت با نیازهای م -۷
 والنی و مستمر را به ارمغان آورد؛ وبهبود ط -۱
 .(۶۱) اودنزیست طبیعی  باعب تخریب محیط -۵
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 مفهوم توسعة پایدار

در جوامرع   ویرژه  بره سطح عمومی زندگی مردم  کاهش ومحیطی  بروز ضایعا  زیست دلیل به
 .(۰) اسرت ده شسازمان ملل مطرد  سوی ازرهیافت توسعه پایدار طی دو دهه گذشته ، شهری
 کررده اسرت:  تعریر    گونره  ایرن توسرعه پایردار را    ،توسرعه  جهانی محیط زیست و کمیسیون
 ای مخراطره که نیازهای کنونی را بدون آناه  گیرند میچارچوب پایداری قرار  در هایی توسعه

تحقرق   .(۰۵) محقرق سرازد   ،تثمین نیازهایاان داشرته باشرند   درهای آینده  برای توانایی نسل
 -ریزی توسعه در همه ابعاد، در مناطق شهری و روسرتایی  گرو برنامه پایدار کاور درتوسعه 

یند عملری  آتوجهی بدان، موجب فاصله گرفتن کاور از فر توجهی و بی عاایری است که کم
محیطی، اقتصادی،  توسعه از طریق افزایش شااف شهری و روستایی، بروز مااال  زیست

هرای جرذب    عنروان کرانون   ستایی و نیز منراطق شرهری بره   اجتماعی و فرهنگی در مناطق رو
تررین   مقبرول  (.۹۹) جمعیت خواهد بود که طی چند دهه اخیر در کاور اتفاق افتراده اسرت  

عنروان   هرا بره   شاخص هاست. کارگیری شاخص به گیری توسعه روستایی برای اندازه رهیافت
ای و محلری مرورد    منطقه سوی توسعه در سطود مختل  ملی، گیری پیارفت به ابزار اندازه

بررای تردوین چرارچوبی     حاضرر،  در پژوهش به همین منظور، (؛۰۹گیرند ) استفاده قرار می
مطالعره   های توسعه روستایی در منطقره مرورد   ها که بیانگر ویژگی منظم و منطقی از شاخص

های کلیردی و   رب، ادبیا  موضوع و بررسی اطالعا  موجود، شاخصاباشند، بر اساس تج
مند انتخاب شردند.   ایرگذار در وضعیت توسعه روستایی شناسایی و با توجه به رویارد نظام

. (۹) دانسرت  حالتی از تعادل و تروازن برین ابعراد مختلر  توسرعه      توان میپایدار را  توسعه
و جررامع و   نگررر  آینررده یابی بره دیردگاهی   دسرت  منظرور  بره ینردی اسرت   آتوسعه پایدار، فر

 گرری  مداخله و زیست محیطو  ها انسانشناخت روابط میران  طریق از مستمر مندی رضایت
ی جدید، دانش بومی و تثکیرد  فناورتلفیقری  کرارگیری برهبهبود این روابط،  منظور بهعقالنی 

، گیرد دربرمیعی و محیطی را پایدار سه بعد اقتصادی، اجتما توسعه .(۴) بر حقوق آحاد بار
 بنابراین، توسعه پایدار صرفاً .است مراتبی سلسله دارای ساختار ماخص و نظام این ابعاد که
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محیطی نیست و بدون حل مسائل اجتماعی و اقتصادی، توسعه پایردار   های سیاستمبتنی بر 
توسرعه محیطری،    هرای  سیاستدر  نگرانه کلدار نیازمند دیدی یمحقق نخواهد شد. توسعه پا

اجتماعی و اقتصادی و ایجاد یاپارچگی در این سه بعد است. در تبیین نظری مفهوم توسعه 
توسرعه اقتصرادی، اجتمراعی و محیطری تثکیرد دارد،       گانره  سره پایدار کره برر تعامرل ابعراد     

. هردف غرایی   اند گرفتهشال  گرایی جامعهو  گرایی محیط، گرایی حفا ترویاردهایی چون 
رسراندن منرافع، حفا رت و     حرداکثر  بره صادی رسیدن به رشد اقتصرادی پایردار،   توسعه اقت
از نیازهرا و   منردی  رضرایت  ،و در توسعه اجتمراعی  ؛منابع، و کاهش ضایعا  است بازیافت

زیسرت و توسررعه،    طبق نظر کمیسیون جهانی محیط (.۹۱) اند یافته افزایش خوداتاایی معنا
تغییر کیفیت رشد  -۹، رشد اقتصادی فزایشا -۶ ز:اند ا اهداف کارکردی توسعه پایدار عبار 

کنتررل   -۴، ، آب و بهداشرت فع نیازهای ضروری بررای اشرتغال، غرذا، انرر ی    ر -۰اقتصادی؛ 
توجره   -۵ ،دگرگرونی فنراوری   -۱ ،حفا رت و نگهرداری منرابع    -۷ ،حرد پایردار   جمعیت در

روابرط اقتصرادی    سرازی  دگرگرون  -۹ ،هرا  گیرری  تصمیمزیست و اقتصاد در  زمان به محیط هم
  (.۴۱) ماارکتی کردن توسعه -۲ و ،المللی بین

 با توجره بره موضروع    بوده و تحلیلی –توصیفینوع تحقیق کاربردی و روش بررسی در آن 

در  .اسرت اسنادی و میردانی   -ای کتابخانهگردآوری آمار و اطالعا  مورد نیاز  ، شیوةتحقیق

بردین شررد    برا سره فرضریه    توسرعه پایردار  های  ، مطالعه و ارزیابی شاخصحاضر پژوهش

 نامطلوب تنگستانشهرستان  های دهستان در توسعهسطح پایداری : اول، صور  گرفته است

و سوم،  ؛تنگستان متفاو  است شهرستان های دهستانیافتگی بین  ضریب توسعه م،؛ دواست

( وضرعیت ) نظرر درجره   تنگسرتان از سرتان  شهر هرای  دهستان توسعه پایدار درهای  شاخص

 بحرانی متفاو  است.
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 بررای  (،۶۱الردین افتخراری و آقایراری هیرر )     به سیاق مطالعرة رکرن   ،حاضر در پژوهش 

 بنردی  تقسریم و  خطری از روش استانداردسرازی   ،مطالعه مورد های شاخص سنجش پایداری

 .شده است بهره گرفته آلنپرساا  
 مقادیر عددی وضعیت پایداری -۶جدول 

 وضعیت پایداری معادل
 بد یا ناپایدار ۱ – ۴/۱
 متوسط یا بینابین ۴/۱ - ۱/۱
 پذیرفتنی یا پایدار ۱/۱ – ۶

  (۶۱الدین افتخاری و آقایاری هیر ) رکن خذ:ثم

درجرره  محاسرربه هررا و دادهتحلیررل و برررای  برررای استانداردسررازی، از روش خطرری  

 ،ریرزی  و برنامه ها شاخص بندی اولویتبرای و همچنرین،   Z-SCORE روش از یافتگی، توسعه

 .شد بحرانی استفاده هدرجمحاسبه  روشاز 

 کره  هرا  شراخص تردوین چررارچوبی مررنظم و منطقرری از     منظور به ،در پژوهش حاضر

، ۶۱، ۱) بررسی مطالعا  گذشته اساس برپایدار روستایی باشند، ه های توسعویژگی بیرانگر

 ههای اصرلی و ایرگرذار در وضرعیت توسرع    شاخص(، ۴۶، و ۰۱، ۹۱، ۹۴، ۶۲، ۶۹، ۶۴، ۶۹

 .انتخاب شدند ۹شرد جدول  ، بهمند نظام پایدار روستایی شناسایی و با رویارردی

جمعیتی بعضی از روستاها در حدی نیست که از  آستانهدرخور توجه این است که  ناته

برا   رو، ؛ از ایرن شروند  منرد  بهرهاز سوی دولت  شده ارائهعه توس های شاخصخدما  و  همه

هرای   مطلوب دسترسی بره شراخص   )سطح خدما  عرضه استانداردهای وضوابط  به توجه

 فاصرله  روستایی بریش از حرداکثر   فاصلهاگر  (،۹۶) کاورروستاهای  عدد شاخص ،(توسعه

قررار  آسرتانه پرایین و براال     و عدد شاخص روسرتاهایی کره در   شود میدسترسی باشد، صفر 

 .شود می ماخصروش فازی  ، بر اساس تابع عضویت و استانداردسازی بهگیرند می
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 ها ها و معرف شاخص -1جدول 

 معرف شاخص

 جمعیت
 کرل جمعیرت،  نسربت شراغالن بره     زنران،  زنان باسواد به جمعیت مردان و کل جمعیت، نسبت مردان و
 محصالن مرد و زن به جمعیت مردان و زنانکل جمعیت، نسبت  نسبت جمعیت فعال به

 آموزشی

مدرسره   روزی دخترانره،  مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسرانه، مدرسه راهنمایی شبانه دبستان، روستامهد،
روزی پسررانه،   دبیرسرتان شربانه   مدرسره راهنمرایی مخرتلط،    مدرسه راهنمایی دخترانه، راهنمایی پسرانه،
دبیرسرتان کراردانش    دبیرسرتان نظرری دخترانره،    دبیرستان نظری پسررانه،  دخترانه،روزی  دبیرستان شبانه

 ای دخترانه حرفه هنرستان فنی و ای پسرانه، حرفه هنرستان فنی و دبیرستان کاردانش دخترانه، پسرانه،

 سالن ورزشی زمین ورزشی، کتابخانه عمومی، بوستان روستایی، فرهنگی

 خانه عالم دارالقرآن، مدرسه علمیه، ادیان، اماکن مذهبی سایر اماکن مذهبی مسلمانان، سایر امامزاده، مسجد، مذهبی

 -سیاسی
 اداری

 شرکت تعاونی روستایی شورای حل اختالف، پاسگاه نیروی انتظامی، دهیار، شورای اسالمی روستا،

 آب و ...
 کاری،  لوله آب کای، گاز لوله ،...( بادی و انر ی نو )خورشیدی، برق دیزلی، موتور شباه سراسری برق،
 سامانه تصفیه آب

 بهداشت

پایگراه بهداشرت روسرتایی، مرکرز      داروخانره، خانره بهداشرت،    حمام عمومی، مرکز بهداشرتی درمرانی،  
پزشر    دنردان  دهران و دنردان،   کرار  پزش  یا بهداشرت  دندان تسهیال  زایمان، پزش  خانواده، پزش ،

آزمایارگاه و   تانسرین دامپزشرای،   دامپزشر ،  بهرورز،  روسرتایی، مامرای   ساز، بهیار یرا  تجربی یا دندان
 آوری زباله سامانه جمع غسالخانه، رادیولو ی،

بازرگانی و 
 خدما 

ناانی، نمایندگی پخش نفت سفید، نمایندگی پخش سیلندر گراز، فروشرگاه تعراونی، بقرالی،      پایگاه آتش
 آال ، جایگاه سوخت ماشینخانه، بان ، تعمیرگاه  فروشی، قهوه نانوایی، گوشت

ارتباطا  
 .. و

روستایی، دسترسی عمومی  صندوق پست، دفتر پست، دفتر مخابرا ، دفتر فناوری اطالعا  و ارتباطا 
 آهن ، دسترسی به راهوسیله نقلیه به اینترنت، دسترسی به روزنامه و مجله، دسترسی به

 مسان
 مسران  تعداد کل ،نسبت مسان بادوام به کل خانوار ،کل به( فلزی بتنی و اسالت) بادوام نسبت مسان

 تعداد خانوار به

 کااورزی
های کاراورزی و تجهیرزا  آبیراری، منرابع آب کاراورزی،       تعداد واحدهای خدماتی و پاتیبانی ماشین

 ها و ادوا  کااورزی تعداد انواع ماشین

 (۴۶، و ۰۱، ۹۱، ۹۴، ۶۲، ۶۹، ۶۴، ۶۹، ۶۱، ۱) مآخذ:
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 پژوهش محدوده

 کیلرومتر  ۶۲۹۱/۷ ی معرادل وسعت است و بوشهراستان  گانه  ده های شهرستانیای از  تنگستان
 شرده  واقع بوشهرمرکز استان  جنوب شرق کیلومتری ۷۷شهرستان در فاصله  این دارد. مربع

 شرمال  از ،یبره شهرسرتان دشرت    یشررق  جنوب ازبه شهرستان دشتستان،  شرق وو از شمال 
 .شرده اسرت  محردود   فارس خلیج به ،یو از غرب و جنوب غرب به شهرستان بوشهر ،یغرب

سراحلی،  بخرش  و  «آبراد » و «اهررم » هرای  نرام ه ب شهر دوشهرستان دارای  اینبخش مرکزی 
 (.۶ شال)است  «دلوار» نامه شهر ب ی  دارای

 پژوهش روستایی در محدوده جمعیت  -9 جدول

 خانوارتعداد  تعداد جمعیت تعداد روستا نام دهستان بخش

 مرکزی
 ۹۷۲۴ ۹۱۵۹ ۹۴ اهرم

 ۰۱۴۵ ۶۹۴۷۹ ۹۵ باغ 

 ۰۰۵۹ ۶۶۱۱۴ ۶۷ بوالخیر ساحلی

 ۷۹۷۵ ۹۱۴۰۷ ۹۱ دلوار

 ۶۷۴۵۱ ۷۰۷۱۲ ۲۹ جمع

 (۰۴) خذ: مرکز آمار ایرانثم
 

 

 ها در سطح شهرستان یافتگی دهستان وضعیت توسعه -1شال 



 ۴  ۶۰ة ، شمار۹۶روستا و توسعه، سال  ةفصلنام          های توسعة پایدار روستایی ...     ارزیابی شاخص

 

 

 نحاظ پایداری های توسعه از شاخص وضعیت

 هرای مرورد مطالعره،    مقادیر عرددی شراخص   یپس از احصا ،در این مرحله :استانداردسازی
 .(۴انجام شد )جدول به روش خطی  هاسازی آن مقیاس بی

 از وضع مطلوب فاصله و نحاظ پایداری های توسعه از وضعیت شاخص -4جدول 

 وضعیت از وضع مطلوبفاصله  پایداری ارزشمیانگی   شاخص 

 بد یا ناپایدار -۹۴/۱ ۶۱/۱ جمعیت

 بد یا ناپایدار -۵۷/۱ ۹۷/۱ آموزشی

 بد یا ناپایدار -۵۲/۱ ۹۶/۱ فرهنگی و ورزشی

 بد یا ناپایدار -۱۹/۱ ۰۹/۱ مذهبی

 بد یا ناپایدار -۱۰/۱ ۰۵/۱ اداری سیاسی و

 پذیرفتنی یا پایدار -۹۲/۱ ۵۶/۱ گاز ، وبرق ،آب

 بد یا ناپایدار -۵۱/۱ ۹۴/۱ درمان و بهداشت

 بد یا ناپایدار -۵۷/۱ ۹۷/۱ بازرگانی و خدما 

 بد یا ناپایدار -۵۱/۱ ۰۱/۱ ونقل حمل ارتباطا  و

 پذیرفتنی یا پایدار -۴۱/۱ ۱۱/۱ مسان

 بد یا ناپایدار -۲۲/۱ ۱۶/۱ کااورزی

 های پژوهش یافته خذ:مث

پرس از استانداردسرازی مقرادیر    : لحراظ پایرداری  از ه هرای متعرارف توسرع    ارزیابی شاخص
وضرعیت  ، ۴هرای جردول    ها، مطابق یافتهآن ارزش استانداردشده و مقادیر عددیها،  شاخص
 برا  ،لحراظ پایرداری   ازتنگسرتان  توسعه در مناطق روستایی شهرسرتان  متعارف  های شاخص
مرورد   های از شاخصبر این اساس، شد؛  ارزیابی ،بندی پایداری پرساا  آلن به سطح توجه

د سطح بر  ، در درصد( ۹۹شاخص ) نُهو  پایداردر سطح  (درصد هجده) شاخص مطالعه، دو
 .ندگرفتناپایدار قرار یا 
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 وضرعیت  ،«مسران »و « ، و گراز بررق  ،آب »شراخص   دو جرز  به که دده میناان ها  یافته
 از روشهرا برا اسرتفاده     که شراخص از آنجا . قرار دارند ناپایدارسطح  دیگر در  های شاخص
 هرفاصله   دهندة میزان ناان ۴ جدول نتایج دارند. پذیری جمع قابلیتشدند،  مقیاس  بی خطی 
هرا از لحراظ پایرداری     سرنجش شراخص  نتایج  .استمطلوب  یتاز وضع ها شاخص کدام از

مرورد   هرای  شراخص لحراظ   ازروستایی مورد مطالعه  طور کلی، مناطق به گویای آن است که
 .وضعیت ناپایدار قرار دارند در بررسی
 هرای  شراخص  تفایر   بره  تنگستانبر سنجش پایداری مناطق روستایی شهرسرتان  افزون
 هرا نیرز   تفایر  دهستان از ابعاد یادشرده برهکدام  در هر آمده دست به های دادهپایدار، توسعه 
 لحراظ  از بروالخیر دهسرتان  وضعیت  ،طور که پیداست همان. ستشده ا محاسبه ۷جدول  در

 است. تر مناسب سه دهستان دیگر ازابعاد توسعه پایدار و کل نظام 

 نحاظ ابعاد توسعه پایدار از شهرستان تنگستانهای  دهستان مقایسه -۵جدول 

 دهستان
 شاخص

 کل باغک اهرم دنوار بوانخیر

 ۶۱/۱ ۶۴/۱ ۶۱/۱ ۹۶/۱ ۹۶/۱ جمعیت
 ۹۷/۱ ۹۹/۱ ۹۱/۱ ۹۱/۱ ۰۵/۱ آموزشی

 ۹۶/۱ ۶۵/۱ ۶۹/۱ ۹۷/۱ ۹۶/۱ فرهنگی ورزشی
 ۰۹/۱ ۰۶/۱ ۰۰/۱ ۴۷/۱ ۴۲/۱ مذهبی

 ۰۵/۱ ۰۱/۱ ۹۲/۱ ۴۷/۱ ۰۱/۱ سیاسی اداری
 ۵۶/۱ ۵۱/۱ ۵۶/۱ ۵۰/۱ ۵۶/۱ آب برق گاز
 ۹۴/۱ ۹۱/۱ ۹۱/۱ ۹۲/۱ ۰۱/۱ بهداشت

 ۹۷/۱ ۹۰/۱ ۶۲/۱ ۹۲/۱ ۰۶/۱ بازرگانی و خدما 
 ۰۱/۱ ۹۹/۱ ۹۲/۱ ۰۰/۱ ۰۲/۱ ارتباطا  و حمل و نقل

 ۱۱/۱ ۷۱/۱ ۱۶/۱ ۱/۱ ۷۵/۱ مسان
 ۱۶/۱ ۱۱۶/۱ ۱۴۹/۱ ۱۱۵/۱ ۱۱۷/۱ کااورزی
 ۰۹/۱ ۹۹/۱ ۹۲/۱ ۰۷/۱ ۰۵/۱ کل
 ۹۱/۱ ۹۱/۱ ۹۶/۱ ۹۱/۱ ۶۲/۱ واریانس

 های پژوهش یافته مثخذ:
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 ها دهستان یافتگی توسعهمحاسبه درجه 

 جردول  از هرا  از دهستان کدام هرر بررایمقادیر گوناگون  یافتگی، برای محاسبه درجه توسعه
 دسرت  در برا  شود؛ میداده قررار  Z-SCORE سرتون  نرام بره سرتونی در و یدآ دست می به ۷

 .شود می محاسبه zمقادیر ، (۷ جدول) ستون هر معیار انحراف و میانگین داشتن

 های شهرستان تنگستان یافتگی دهستان توسعه درجه -۶جدول 

 شاخص
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 های پژوهش یافته مثخذ:

 ها دهستان بندی رتبه

 ،. بردین ترتیرب  دشرو  مری ها برر اسراس کمتررین امتیراز تعیرین       رتبه دهستان ،مرحله در این
دارای رتبرره اول   بنردی  اولویرت در  ،دارد هرا  دهسرتان امتیاز را در بین  کمترین کهدهرستانی 
 کره در  چنان گیرد. میتعلق   دهستانرتبه نیز به برخوردارترین  آخرین واسرت  ریرزی برنامره
 و هرای بروالخیر و دلروار مثبرت     یرافتگی دهرستان توسرعه جهدر شود، می مااهده ۵ جدول

گفت  توان بنابراین، می. منفی است( اهرم و باغ ) یافتگی دو دهرستان دیگر درجه توسعه
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که دو دهستان بروالخیر و دلروار نسربت بره دو دهسرتان دیگرر برخروردارتر و از درجره         
 از و عدم تعرادل  وجرود ناهماهنگیبره  توان می رو، محرومیت کمتری برخوردارند. از این

  .شهرستان تنگستان پری برد های بین دهستاننظر توسعه 

 شهرستان تنگستان های دهستان یافتگی توسعهدرجه   ییتع -1 جدول

 دنوار بوانخیر باغک اهرم دهستان

 ۰۷/۱ ۱۰/۵ -۷۹/۹ -۴۱/۴ یافتگی درجه توسعه

 های پژوهش یافته مثخذ:

 

 
 ها در سطح شهرستان یافتگی دهستان وضعیت توسعه -1شال 

 

عنروان   بره  باغر  دهسرتان   هرا،  شرده بررای دهسرتان    محاسبه یافتگی رتبه توسعهبر اساس 
 و اهررم  های دهستان ،ترتیب به پس از آن، و ریزی برنامهاول  دهستان در اولویت ترین محروم
عنروان برخروردارترین    بره  بوالخیر نیرز دهستان و  ،ندجای داردوم و سوم  های رتبه رد دلوار
 قرار دارد. آخر اولویت  در دهستان
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 بحرانی درجههای متعارف توسعه از نحاظ  عیی  وضعیت شاخصت

 برر  و محاسربه شرد   ها از شاخص کدام درجه بحرانی هرها، ابتدا  در تعیین وضعیت شاخص
بخرش کاراورزی   ، شراخص   ۹طبق نتایج جدول شدند.  بندی اولویت ها شاخص، آن اساس
 الزمو  بروده ریرزی   اولویت اول برنامه در و مطالعهه مورد منطق در بحرانی شاخصترین  مهم
 .داشته باشند شاخص یندبویژه  توجه روستاییه توسع ریزان برنامه است

 مطانعهمورد  منطقهمتعارف توسعه در  های بندی شاخص و اونویتبحرانی  وضعیت -2 جدول

 )اونویت( کل در رتبه درجه بحرانی وزن میانگی  شاخص

 ۰ ۹۹۵۷/۱ ۱۴۱/۱ ۶۱/۱ جمعیت

 ۹ ۹۹۹۱/۱ ۱۵۹/۱ ۹۷/۱ آموزشی

 ۹ ۹۹۷۵/۱ ۱۱۱/۱ ۹۶/۱ فرهنگی و ورزشی

 ۷ ۹۹۱۹/۱ ۶۱۲/۱ ۰۹/۱ مذهبی

 ۵ ۹۹۱۴/۱ ۶۱۱/۱ ۰۵/۱ سیاسی و اداری

 ۴ ۹۹۵۰/۱ ۹۱۴/۱ ۵۶/۱ آب، برق و گاز

 ۰ ۹۹۵۷/۱ ۱۱۲/۱ ۹۴/۱ بهداشت و درمان

 ۹ ۹۹۹۱/۱ ۱۵۹/۱ ۹۷/۱ بازرگانی و خدما 

 ۱ ۹۹۱۱/۱ ۱۹۱/۱ ۰۱/۱ ارتباطا  و حمل و نقل

 ۱ ۹۹۱۱/۱ ۶۵۹/۱ ۱۱/۱ مسان

 ۶ ۰/۱ ۱۱۱۰/۱ ۱۱۰/۱ کااورزی

 های پژوهش یافته مثخذ:   

منطقره  های متعارف توسرعه در   افزون بر سنجش وضعیت بحرانی شاخص، ۲در جدول 
از  کردام  در هر آمده دست به های داده، ها شاخص تفای  به (تنگستان شهرسرتان) همطالعمورد 

 آمده است. نیز ها دهستانتفایر   ابعاد یادشرده بره
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 ها در دهستان بحرانی نحاظ درجه  پایدار از عارف توسعهتهای م شاخص وضعیت -3 جدول
 وضعیت

 شاخص
 درجة بحرانی

 دنوار بوانخیر باغک اهرم
۰۶۹۱/۱ جمعیت  ۰۰۹۱/۱  ۹۴۰۹/۱  ۹۷۹۱/۱  

موزشیآ  ۰۶۹۷/۱  ۰۰۲۶/۱  ۹۴۰۷/۱  ۹۷۹۷/۱  
۰۶۹۹/۱ فرهنگی و ورزشی  ۰۰۹۹/۱  ۹۴۰۵/۱  ۹۱۴۱/۱  

۰۶۹۴/۱ مذهبی  ۰۰۲۱/۱  ۹۴۰۵/۱  ۹۷۹۵/۱  

۰۶۹۴/۱ سیاسی و اداری  ۰۰۲۱/۱  ۹۴۰۷/۱  ۹۷۹۵/۱  

۰۶۹۰/۱ آب، برق و گاز  ۰۰۹۲/۱  ۹۴۰۵/۱  ۹۷۹۱/۱  

۰۶۹۷/۱ بهداشت و درمان  ۰۰۲۱/۱  ۹۴۰۵/۱  ۹۷۹۱/۱  

۰۶۹۶/۱ بازرگانی و خدما   ۰۰۹۵/۱  ۹۴۰۷/۱  ۹۷۹۱/۱  

۰۶۹۴/۱ ارتباطا  و حمل و نقل  ۰۰۲۶/۱  ۹۴۰۱/۱  ۹۷۹۷/۱  

۰۶۹۹/۱ مسان  ۰۰۹۲/۱  ۹۴۰۵/۱  ۹۷۹۵/۱  

۰۶۶۲/۱ کااورزی  ۰۱۱۱/۱  ۹۴۱۱/۱  ۹۷۵۶/۱  

 های پژوهش یافته مثخذ:

تنگستان های شهرستان  دهستان یافتگی های توسعه شاخص بحرانیوضعیت از مقایسه درجه 
 .استها متفاو   در سطح دهستان ها وضعیت شاخصآید که  چنین برمی ۲جدول  در

 ها تحلیل شاخص و بررسی

 شاخص جمعیت  

هرای   دهسرتان با توجه به نسبت بیاتر جمعیت به تعداد روستاها و تمرکرز ترراکم جمعیتری    
نسربت بره   در رتبره براالتری   لحاظ میانگین این شاخص  از ، این دو دهستاندلوار و بوالخیر
محصرل و  افرراد غیر  دلیرل درصرد آمرار بیارتر     ها قرار دارند. دهستان باغ  به سایر دهستان
دلیل تعداد جمعیت کمترر بره   ه و دهستان اهرم ب ندگی بیاتر روستاهاتعداد و پراک ،همچنین

هرای   و اولویرت  رتبه باالتر ، درتناسب تعداد روستاهای آن، از نظر درجه )وضعیت( بحرانی
 ند.قرار دارریزی در زمینه جمعیت در سطح شهرستان  اول و دوم برنامه
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 ها ریزی ها و اونویت برنامه تحلیل فضایی وضعیت شاخص -9شال 
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 شاخص لموزشی

 ،دانارگاهی  سطح پیش تحصیلی تاموجود بودن مدارس در مقاطع مختل  و ضرور   ا توجه بهب
( وضرعیت ) نظرر درجره   دلروار(، از ) دلیل بعد مسافت از مرکز بخش سراحلی  بهدهستان بوالخیر 

 .ردها قرار دا دهستان نسبت به سایر تری رتبه پایین در ،بحرانی شاخص آموزشی

 شاخص سیاسی و اداری

نزدیاری   نیرز  و شهرستان و دلیل بعد مسافت از مراکز بخش های بوالخیر و دلوار به دهستان
ضرور  و موجود بودن ادارا  همچنین، با توجه به های تجاری بندری و  به دریا و فعالیت

نسربت بره    ،پاسگاه نیروی انتظامی و شورای حرل اخرتالف   هایی همچون گمرک، سازمان و
 ها در جایگاه باالتری قرار دارند. سایر دهستان

 بهداشت و درمان شاخص

 بره  ،نسبت بیاتر جمعیت به تعداد روستاها و همچنین لحاظوار و بوالخیر به های دل دهستان
از اماانرا  بهداشرتی و درمران بیارتری      ،دلیل بعرد مسرافت از مراکرز بخرش و شهرسرتان     

عالوه بر پراکندگی روستاها و جمعیت کم متمرکز  ،های باغ  و اهرم برخوردارند و دهستان
 ،درمانی در سطح دهستان و همچنرین  و اانا  بهداشتیدر هر روستا و استفاده ماترک از ام

بره   اماانا  مرکرز اسرتان بره جهرت نزدیاری      از استفاده از اماانا  مرکز شهرستان و بعضاً
 درمرانی کمترری   و از اماانا  بهداشتی به نسبت های اصلی مواصالتی به مرکز استان، جاده

 در سطح دهستان برخوردارند.

 شاخص کشاورزی

ایسرتگاه   و گسرترده،  های زیراد  نخلستان دلیل وجود مزارع، دهستان اهرم به این شاخص در
فعالیرت عمرده ایرن     ،همچنرین  عمیرق کاراورزی و   های نیمره  آال  کااورزی و چاه شینما
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و  لیمرو  ویژه کات تنباکو، به هایی، خرما و در محدوده خصوصاً بخش کااورزی دهستان در
گرچره هنروز    سرت، دارارا در سطح شهرستان نگین باالترین میا محصوال  کااورزی، سایر
های  دلیل کمبود زمین های بوالخیر و دلوار به دهستان با وضع مطلوب فاصله بسیار دارد. هم

 عمده فعالیت اهالی منطقه کره در زمینره دریرا و    ،سالی و همچنین خا  مناسب کااورزی،
فعالیرت   رو، از این پردازند و می فعالیت کااورزیکمتر به  اشتغال دارند،آن  مااغل مرتبط با

کراهش  در ایرن دو دهسرتان   میانگین شراخص کاراورزی    ،به تبع آن بخش کااورزی و در
دهسرتان باغر  نیرز بره دلیرل       قرار دارنرد. از دهستان اهرم  در جایگاه بعد و آنها یافته است

 ،ماراغل  سایر کااورزی به اشتغال در تغییر فعالیت از ،سالی و همچنین کمبود آب و خا 
 قرار دارد. کااورزی از لحاظ میانگین شاخص در کمترین رتبه ،های اخیر در سال

 های تنگستان در دهستان های متعارف توسعه پایدار ریزی شاخص برنامهاونویت  -21 جدول

 دهستان

 شاخص
 باغک دنوار بوانخیر اهرم

 چهارم سوم اول جمعیت

 سوم

 دوم

 چهارم اول آموزشی دوم

 اول سوم چهارم دوم و ورزشیفرهنگی 

 دوم سوم چهارم اول مذهبی

 دوم سوم چهارم اول سیاسی و اداری

 اول چهارم دوم سوم آب برق گاز

 دوم سوم چهارم اول بهداشت درمان

 دوم سوم چهارم اول بازرگانی و خدما 

 اول سوم چهارم دوم ونقل ارتباطا  و حمل

 اول سوم دوم چهارم مسان

 اول سوم دوم چهارم کااورزی

 های پژوهش یافته مثخذ:
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هرا و ایجراد تعرادل فضرایی در      بیش از هر چیز، کاهش نابرابری ،روستایی ریزی برنامههدف 
 ومعطروف بره افرزایش تولیرد      هرای  برنامهبرقراری تناسب بین  ،و همچنین مناطق روستایی

اسررت. بنررابراین، وضررعیت مطلرروب در  محررور خرردما  هررای برنامررهروسررتاییان و درآمررد 
بره  ابتدا بایرد   ،ین منظورد، توسعه فراگیر و پایدار روستایی است. بروستایی های ریزی برنامه

 منرد  نظرام ، که بر اسراس نگرشری   یافت دستاز وضعیت موجود  جانبه همه وشناخت دقیق 
در منراطق   هاآن بندی ولویتا. بنابراین، تعیین نیازهای اساسی توسعه و بود خواهد پذیر اماان

 ومطالعره و بررسری    از .آید می شمار به ای منطقه های ریزی برنامهدر  ضروری امریروستایی 
 ی، ناراتحاضر ه در پرژوهشمطالعمورد  شاخص( یازده) گانه ۲۹و متغیرهای  ها داده تحلیل
 است:زیر قابل استنتاج شرد  به
ماراهده   ،(۵ جردول تنگسرتان )  هرای شهرسرتان   دهستان یافتگی توسعه رتبه به توجه با -۶

ریرزی   برنامره  اول در اولویرت  ،دهسرتان ترین  محروم عنوان دهستان باغ  به شود که می
دوم و سروم   هرای  رتبره  رد دلوار و اهرم های دهستان ،ترتیب به ،آن از پس گیرد؛ قرار می

 را در چهرارم عنروان برخروردارترین دهسرتان رتبره      بهبوالخیر نیز دهستان و قرار دارند 
 تحلیلنیز در مطالعا  خود، به  (۰۷) تقوایی ت.سا به خود اختصاص داده بندی اولویت
هرای  شاخصها را  بر اساس آنپرداخته و  های کاورمناطق روستایی استانبندی  و طبقه
 ده است.کربندی  ، رتبهتوسعه

های کااورزی، آمروزش و بازرگرانی    شاخص ،(۹جدول ) پژوهش های یافته بهبا توجه  -۹
رونرد.   میشمار  بهدر این منطقه  بیاتر بحرانی دارای وضعیتهای  شاخص خدما  از و

 اند. ( نیز در پژوهش خود به نتایجی ماابه رسیده۶۹که کریمی و احمدوند ) چنان
 ایرن  ،اسرت پرایین   هرای تنگسرتان   دهستاندر  یافتگی توسعه میزان کهاز آنجا  ،مجموع در -۰

نیرز  ( ۰۷) که تقوایی چناند، شو میمحسوب محروم کاور  های شهرستانشهرستان یای از 
هرای محرروم    ین نتیجه رسیده است که استان بوشهر یاری از اسرتان  ددر مطالعا  خود، ب

 (.۰۱در سطح بسیار محروم قرار دارد ) ،ای از لحاظ اماانا  توسعه و است؛کاور 
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دلروار و  ، اهررم ، باغر   هرای  دهسرتان  حاضرر،  پرژوهش  های یافتهبر اساس  ،نهایت در -۴

در سرطح   هدفمنرد  و دار های جهرت  گذاری سرمایهو  ریزی برنامهدر زمینه انجام الخیر بو

 .دنرگی می قرار چهارمهای اول تا  اولویت ، درترتیب تنگستان، به شهرستان

مرورد  توسرعه بیارتر منطقره     منظرور  به، پیانهادهایی حاضر پژوهش های یافتهبا توجه به 

 د:شو میارائه  بدین شرد مطالعه

ضرور  دارد کره از منررابع   تنگستان، زمینه توسعه کلی شهرستان  سازی فراهم منظور به -۶

 های همچنین، از توانو تفار علمری و  بومی متخصصان و نیز از انسانیو  طبیعی متعدد

  .گیردصور  کافی  گیری بهره شهرستانقوی در این 

ارتقرای   راسرتای اساسری در   اقرداما   وریرزی   ، برنامره گذاری سرمایهمبادر  دولت به  -۹

  .ضرور  حیاتی دارد توسعه پایدار روستاییدر ابعاد  تنگستان شهرستانجایگاه 

ترا   شروند  بررسری  وشناسایی  نیافته توسعهبحرانی روستاهای  های شاخصنقاط ضع   -۰

محورهای توسعه در ایرن شهرسرتان    تسریع والزم برای تقویت  های روشنگری و بینش

   .توسعه روستایی حاصل شود ریزان برنامهو  برای مسلوالن

، اسرت بحرانی وضعیت  در مطالعهمورد منطقه  توسعه پایدار در های شاخص کهاز آنجا  -۴

 داشتهها  شاخصین دباید توجه بیاتری بتنگستان شهرستان  گذاران سیاست مسلوالن و

 .قرار دهند ریزی برنامهرا در اولویت  آن وباشند 
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