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سنجش درجة توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز با روش تاکسونومی عددی
حسین خادمی -استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،مرکز رضوانشهر صدوق یزد
فاطمه زارعپور -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،مرکز رضوانشهر صدوق یزد

پذیرش مقاله1393/09/29 :

تأیید نهایی1394/03/10 :

چکیده
نقاط روستایی نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت کشورها دارند .اگر نقاط روستایی با
اجرای برنامهریزی دقیق و متناسب با ویژگیهای روستاهای آن منطقه توسعه یابند ،بیشک در
توسعة ملی نقش اساسی ایفا میکنند .نقاط روستایی شهرستان نیریز واقع در استان فارس
بهمنظور رفع نابرابریها در توزیع امکانات و خدمات روستاها به یک برنامهریزی صحیح با
مدنظر قراردادن ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل نقاط روستایی نیاز دارد .در این
پژوهش ،بهمنظور سنجش درجة توسعهیافتگی و تعیین شکاف بین دهستانها و همچنین نقش
فاصلة دهستانها تا مرکز شهرستان و تأثیر وجود امکانات و خدمات و توزیع آنها بر
توسعهیافتگی دهستانها 64 ،شاخص اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای سال  1390انتخاب
شد و با استفاده از روش آنالیز تاکسونومی عددی دهستانهای شهرستان نیریز بررسی شد.
نتایج نشان میدهد دهستان ریزآب از نظر شاخصهای جمعیتی ،عمرانی ،زیربنایی و مراکز
خدماتی در رتبة اول قرار دارد و بهدلیل داشتن جمعیت و وسعت زیاد نسبت به سایر
دهستانها ،توسعهیافتهترین دهستان محسوب میشود .همچنین دهستان هرگان با وجود
اینکه فاصلة اندکی با مرکز شهرستان نیریز دارد ،بهدلیل جمعیت کم و پراکندگی نقاط
روستایی و همچنین کوهستانیبودن ،توسعهنیافتهترین دهستان شهرستان بهشمار میرود .از
نظر سطح توسعهیافتگی از میان نه دهستان شهرستان ،دهستانهای ریزآب ،آباده طشک،
رستاق در گروه دهستانهای برخوردار ،دهستانهای بختگان ،حنا ،دهچاه ،مشکان ،قطرویه در
گروه دهستانهای نیمهبرخوردار و دهستان هرگان در گروه محرومترین دهستان طبقهبندی
شدهاند.
واژههای کلیدی :تاکسونومی ،توسعهیافتگی ،دهستان ،شاخصهای توسعه سنجش ،عددی.

 نویسندة مسئول09173309964 :

Email:zporf@yahoo.com
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مقدمه
شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینههای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نخستین گام در فرایند
برنامهریزی توسعة منطقهای است .دراینصورت ،تنگناها و محدودیتهای مناطق مشخص میشود و میتوان برای رفع
آن اقدام کرد (رضوانی)459 :1381 ،؛ بنابراین ،توزیع متعادل امکانات و خدمات گامی در راستای ازبینبردن عدم
تعادلهای منطقهای است؛ زیرا هرچقدر تفاوتهای منطقهای از ابعاد مختلف بیشتر باشد ،به حرکت جمعیت و سرمایه به
سمت قطبهای پرجاذبه منجر میشود و درنهایت موجب عدم تعادل توزیع جمعیت در سطح منطقه و سرزمین میشود
(حسینزاده دلیر .)21 :1380 ،بسیاری از نظریهها و مدلهای توسعه تا پیش از جنگ جهانی دوم ،ابعاد غیرفضایی
پدیدههای اجتماعی -اقتصادی را تحلیل و تبیین کردهاند .بعد از جنگ دوم جهانی ،اقتصاددانان توجه خود را از بعد زمانی
به بعد مکانی و منطقهای توسعه معطوف کردند و همچنین بسیاری از نظریهپردازان ابعاد فضایی فرایند توسعة اجتماعی-
اقتصادی را توصیف و تبیین کردند .یکی از اهداف برنامهریزیهای ناحیهای توسعة متعادل نواحی و جلوگیری از ایجاد
نواحی محروم و عقبمانده است .میتوان از نتایج تحقیقات در تخصیص اعتبارات عمرانی براساس درجة توسعهیافتگی
استفاده کرد و درنتیجه ،به دهستانهای توسعهیافته بودجة کمتر و به دهستانهای توسعهنیافته بودجة بیشتر اختصاص داد
(حقی .)184 :1370 ،در این پژوهش ،دهستانهای شهرستان نیریز از نظر شاخصهای مختلف (جمعیتی ،اقتصادی
عمرانی ،زیربنایی ،بهداشتی ،درمانی و تولیدی) با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی تجزیه و تحلیل شدهاند و وضعیت
توسعهیافتگی و میزان برخورداری دهستانها از نظر این شاخصها مشخص شدهاند .هدف اصلی این تحقیق ،بررسی و
تعیین میزان و سطح توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز بهصورت علمی است تا تصویر جامع و کامل از وضعیت
دهستانهای شهرستان از لحاظ درجة توسعهیافتگی ،طبقهبندی و مقایسة آنها بهدست آید .درنتیجه ،این پژوهش
بهدنبال پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .1آیا بین درجة توسعهیافتگی و تعداد جمعیت دهستانها ارتباطی وجود دارد؟
 .2آیا توزیع جغرافیایی نامتعادل خدمات و امکانات دهستانها در منطقه با عقبماندگی دهستانها رابطه دارد؟
 .3آیا بین درجة توسعهیافتگی و فاصلة دهستانها از مرکز شهرستان ارتباطی وجود دارد؟

مبانی نظری
در ادبیات برنامهریزی و علوم اقتصادی و منطقهای بارها از مفهوم توسعه استفاده شده است .توسعه در مفهوم ،حرکت به
سمت بهبودی و تغییر شرایط از وضع کنونی به شرایطی مطلوبتر است و جنبة هدفمندی آرمانیتری به نمایش
میگذارد .مفهوم امروزی توسعه ،پایداری فضایی -مکانی است که بر توسعة متعادل فضایی ،توزیع مناسب سکونتگاهها و
فعالیتها و ساختار سلسلهمراتبی مناسب شبکة شهری -روستایی تأکید دارد (کالنتری و عبداهللزاده .)10 :1391 ،از این
رو ،مقصود مطلوب توسعه ،بهبود کیفیت زندگی همه است؛ بنابراین ،کوشش برای دستیابی به توسعه باید بهشکلی باشد
که منافع بیشتر مردم را دربرگیرد و اگر بخش محدودی از جامعه از فرایند توسعه -که خود یک فرایند تغییر مطلوب
است -بهرهمند شود ،نمیتوان آن را توسعه نامید (جمعهپور .)52 :1384 ،در مطالعه و بررسی وضعیت نقاط روستایی باید
سنجش واقعیتها از طریق معیارهای قابلاطمینان صورت پذیرد و در تحقیقات علمی مربوط به روستاها باید شاخصهای
توسعه با ویژگی کیفی به کمی تبدیل شود .اقتصاددانان کالسیک برخی نظریههای رشد و توسعة اقتصادی از جمله نظریة
توسعة خطی را ارائه دادند و اقتصاددانان نئوکالسیک نیز در پیشبرد و تکمیل آنها نقش مهمی ایفا کردند ،اما آنها فقط
پدیدة توسعه را توصیف و تحلیل و عوامل مؤثر بر آن را تبیین کردند ،بدون اینکه راهحلی در این زمینه ارائه دهند .از دهة
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 1950به بعد ،برخی نیازها به ارائة نظریهها و مدلهایی منجر شد که حاوی نسخههایی برای توسعة جوامع و مناطق
عقبمانده بودند« .نظریة فشار همهجانبه» 1رودان« ،)1943( 2راهبرد رشد متعادل» 3نورکس )1953( 4و «راهبرد رشد
نامتعادل» 5هیرشمن )1985( 6نمونههایی از این راهبردها و مدلهاست (کالنتری و دیگران .)42 :1382 ،فرانسوا پرو
نظریة راهبرد قطب رشد را برای رشد و توسعة شهرستانهای کمتر توسعهیافته ارائه کرد (حسینزاده دلیر.)69 :1380 ،
جان فریدمن مدل فضایی مرکز -پیرامون را با الهام از تجربة کشورهای پیشرفتة صنعتی پیشنهاد کرد .بهعقیدة وی ،هر
کشوری از یک یا چند بخش هستهای و شهرستانهای پیرامونی تشکیل میشود و مناطق هستهای از راههای اثر سلطة
اطالعاتی ،نوینسازی ،اثر روانی ،اثر پیوند و اثر تولیدی ،برتری خود را بر پیرامون اعمال میکنند (مهندسین مشاور
 .)38 :1371 ،DHVدر این میان ،میسرا یک مدل سلسلهمراتب پنج مرحلهای شامل روستای مرکزی 7در سطح محلی،
مراکز خدمات 8در سطح مناطق خرد ،نقاط رشد 9در سطح مناطق میانی ،مراکز رشد 10در سطح منطقهای و قطبهای
رشد 11در سطح ملی را ارائه و پیشنهاد داد (میسرا .)53 :1976 ،شایان ذکر است بعضی از این نظریهها و الگوها بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه در حوزة توسعة روستایی به اجرا گذاشته شده است که آثار و نتایج مثبت و منفی مختلفی
دربرداشته است.

روش پژوهش
در این تحقیق توصیفی و تحلیلی از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شده است و محاسبات آماری با بهکارگیری
نرمافزار  Excelو  Spssصورت گرفته است .جامعة آماری پژوهش کل جمعیت روستایی شهرستان نیریز را دربرمیگیرد.
گردآوری اطالعات به شیوة اسنادی و کتابخانهای و همچنین پیمایشی و مراجعه به ادارات مختلف انجام گرفته است.
سپس با روش تاکسونومی عددی درجة توسعهیافتگی دهستان تعیین شده و طبقهبندی دهستانها صورت پذیرفته است.

معرفی شاخصهای مورد مطالعه
بهمنظور تعیین میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز 64 ،شاخص مربوط به بخش اقتصادی ،تولیدی،
بهداشتی و درمانی ،جمعیتی ،مراکز خدماتی آموزشی ،زیربنایی ،فرهنگی -ورزشی و مذهبی تدوین شد که شاخصهای
مربوط به هر بخش در جدول  1ارائه میشود.

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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جدول  .1شاخصهای مورد استفاده برای سنجش سطح توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز
متغیرها

اقتصادی

تولیدی

مراکز
خدماتی

آموزشی

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

شاخصها

معدن
کارخانه
واحد مرغداری
گاوداری
دامداری صنعتی
میزان تولید پسته در هکتار
میزان تولید انار در هکتار
میزان تولید انجیر دیم در هکتار
میزان تولید بادام در هکتار
میزان تولید محصوالت باغی (انگور،
هلو ،به ،سیب)
گلخانه
سطح زیرکشت
چاه عمیق
قنات
چشمه
تعداد دام بزرگ
تعداد دام کوچک
نانوایی
جایگاه عرضة سوخت
باجة خدمات بانکی
مرکز خدماتی جهاد کشاورزی
مرکز خدماتی دامپزشکی
پست و دفاتر ICT
دهیاری
فروشگاههای تعاون روستایی
مراکز تعاون روستایی
مقاطع ابتدایی
مقاطع راهنمایی
مقاطع دبیرستان
مراکز شبانهروزی
تعداد زنان باسواد
تعداد مردان باسواد
تعداد مهدکودک

متغیرها

بهداشتی و
درمانی

جمعتی

زیربنایی

فرهنگی،
ورزشی و
مذهبی

شاخصها

ردیف

34
35
36
37
38
39
40
41
42

خانه بهداشت
مرکز بهداشت
داروخانه
تعداد پزشک
بهیار
بهورز
دامپزشک
حمام عمومی
اورژانس

43

دندانپزشک

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

سرانة بیمة خانوار روستایی
کاردان بهداشت محیط
مراکز تسهیالت زایمانی
تعداد جمعیت
بعد خانوار
تعداد مردان
تعداد زنان
آب لولهکشی
گاز لولهکشی
مخابرات
برق
راه آسفالت
حملونقل عمومی
اجرای طرح هادی و مقاومسازی منازل روستایی

58

دسترسی به روزنامه و مجله

59
60
61
62

تعداد کتابخانههای عمومی
برخورداری به شبکههای تلویزیونی و صداوسیما
برخورداری از مکان ورزشی
برخوردار از شورای اسالمی

63

برخوردار از مسجد ،حسینیه ،امامزاده

64

دسترسی به اینترنت

منبع :نگارندگان

محدودة پژوهش
منطقة مورد مطالعه شهرستان نیریز واقع در شرق استان فارس است که با  9دهستان و  234نقطة روستایی و  4نقطة
شهری ،حدود  8/8درصد مساحت استان را دربرمیگیرد و از نظر وسعت در بین شهرستانهای استان رتبة دوم را دارد.
تعداد آبادیهای شهرستان زیاد و بهصورت پراکنده است و جمعیت محدود دارد.

بحث و یافتهها
از معروفترین روشهای رتبهبندی مناطق از لحاظ توسعهیافتگی روش تاکسونومی عددی است که براساس آن،
مجموعهای از نقاط ،مکانها و درکل موارد به زیرمجموعههای کموبیش همگن تقسیم میشود و برای بررسی و سنجش
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میزان توسعهیافتگی نواحی ،مقیاسی قابلقبول در اختیار برنامهریزان قرار میگیرد .این روش برای نخستینبار در اوایل
دهة  1950در عرصة مطالعات برنامهریزی بهکار گرفته شد .در سال  ،1952ریاضیدانان لهستانی این روش را بهطور
علمی در برنامهریزی بهکار بردند (بیدآبادی .)5 :1362 ،در سال  ،1968پرفسور هلوینگ از مدرسة عالی اقتصاد یونسکو
(زیاری ،)137 :1380 ،این روش را برای درجهبندی ،طبقهبندی و مقایسة مناطق و سکونتگاههای مختلف با توجه به
درجة توسعه و نوینسازی آنها مطرح کرد (داتا .)5 :1365 ،در این روش ،بهمنظور ردهبندی و گروهبندی نواحی،
سکونتگاهها و سایر نقاط ،شاخصهای مختلف مرتبط با برنامهریزی توسعه درنظر گرفته میشود و پس از انجامدادن
محاسبات الزم ،ابتدا زیرمجموعههای همگن تعیین میشوند و پس از ردهبندی نواحی یا سکونتگاهها داخل هر گروه،
درجة توسعه هرکدام مشخص میشود .در مراحل بعد ،با استفاده از نتایج رتبهبندی و با توجه به اهداف کوتاهمدت،
بلندمدت و میانمدت ،میتوان عدم تعادل بین نواحی و سکونتگاهها را رفع کرد (هجرتی .)132 :1379 ،از آنجاکه هدف از
این پژوهش بررسی وضعیت توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز بوده است ،همة دهستانها در یک مجموعة
همگن درنظر گرفته شده است .بهمنظور بررسی درجة توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز براساس
بهترتیب درجة توسعهیافتگی آنها مرتب شده است.

شکل  .1شهرستان نیریز به تفکیک دهستانها

جدول  .2درجهبندی نقاط براساس درجة توسعهیافتگی
مناطق بهترتیب درجة توسعهیافتگی

درجة توسعهیافتگی

ریزآب
آباده طشک
رستاق
قطرویه
بختگان
حنا
دهچاه
مشکان
هرگان

0/6560718
0/7098412
0/736978
0/7608935
0/76655601
0/7799134
0/8016556
0/8384108
0/9671202

منبع :نگارندگان

cio

و

di
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بدینترتیب ،دهستان ریزآب توسعهیافتهترین و دهستان هرگان توسعهنیافتهترین دهستان است و بقیة دهستانها در
حد فاصل این دو قرار میگیرند .بهاینمنظور ،دامنة تغییرات درجة توسعهیافتگی محاسبه و سپس تقسیم میشود تا حدود
هر طبقه بهدست آید:
 = 0/967 – 0/656 = 0/311دامنة تغییرات
= 0/311 :3 = 0/103حدود طبقات
درنتیجه ،حدود و نامگذاری هر طبقه بهصورت زیر است:
 0/759تا  :0/656دهستانهای با درجة توسعهیافتگی باال
 0/836تا  :0/759دهستانهای با درجة توسعهیافتگی متوسط
 0/967تا  :0/836دهستانهای با درجة توسعهیافتگی پایین
 .1دهستانهایی با درجة توسعهیافتگی باال :از مجموعة دهستانهای شهرستان نیریز ،درجة توسعهیافتگی
دهستانهای ریزآب ،آباده طشک ،رستاق باالست .این دهستانها با داشتن ویژگیهای وسعت و جمعیت زیاد (ریزآب)،
توانمندیهای طبیعی و همچنین موقعیت ساحلی (آباده طشک) و فاصلة کم با مرکز شهرستان (رستاق) امکانات و
خدمات بیشتری را به خود جذب کردهاند.
 .2دهستانهایی با درجة توسعهیافتگی متوسط :دهستانهای این گروه شامل قطرویه ،بختگان ،حنا ،دهچاه و مشکان
میشود که از نظر امکانات و خدمات تقریباً به دهستانهای درجة اول شبیهاند.
 .3دهستانهایی با درجة توسعهیافتگی پایین :دهستان هرگان محرومترین دهستان شهرستان محسوب میشود و از
نظر شاخصهای توسعهیافتگی در وضعیت نامناسبی قرار دارد .نکتة شایانتوجه آن است که دهستان هرگان در فاصلة
 18کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد و دومین دهستان از نظر نزدیکی به شهر نیریز است ،اما بهدلیل اینکه ساکنان
روستاهای آن عشایر اسکانیافته و دارای جمعیت محدود و پراکنده است و همچنین بیشتر اراضی واقع در آن مربوط به
منابع ملی است ،سطح توسعهیافتگی آن پایین است .بهمنظور محرومیتزدایی از این دهستان و تعادل در توسعهیافتگی
دهستانهای شهرستان ،باید در تخصیص اعتبارات عمرانی و بودجههای دولتی ،اولویت بیشتری به این دهستان داده
شود .همچنین مسئوالن باید اقدامات و برنامهریزی الزم را برای واگذاری اراضی ملی بهمنظور باغداری و کشاورزی
اهالی دهستان ،احداث راه آسفالت ،ایجاد مجتمع دامپروری صنعتی ،تجمیع روستاهای پراکندة انجام دهند .در جدول ،3
رتبهبندی دهستانها به تفکیک شاخصهای مختلف مشخص میشود .همانطورکه مالحظه میشود ،از این نظر
تفاوتهایی بین دهستانها وجود دارد .از نظر شاخص جمعیتی ،عمرانی -زیربنایی ،مراکز خدماتی دهستان ریزآب؛ از نظر
شاخصهای آموزشی -بهداشتی و درمانی دهستان آباده طشک؛ از لحاظ شاخص فرهنگی ،ورزشی ،مذهبی دهستان
دهچاه و همچنین در شاخص اقتصادی و تولیدی دهستان رستاق در رتبههای اول جای گرفتهاند .از بعد شاخصهای
جمعیتی دهستان مشکان؛ در زمینة شاخص اقتصادی دهستان بختگان؛ در زمینة شاخصهای آموزشی ،بهداشتی و
درمانی ،عمرانی و زیربنایی ،فرهنگی ،ورزشی و مذهبی ،خدماتی و تولیدی ،دهستان هرگان در رتبههای آخر قرار
گرفتهاند.
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سنجش درجة توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز با روش...
جدول  .3رتبهبندی دهستانها از نظر وضعیت توسعهیافتگی به تفکیک شاخصها
شاخص
جمعیتی

درجة
توسعه

0
ریزآب
0/078
حنا
0/183
بختگان
0/399
رستاق
0/425
آباده طشک
0/544
دهچاه
0/684
قطرویه
0/736
هرگان
0/774
مشکان
0/597
دهچاه
0/65
قطرویه
0/667
ریزآب
0/702
آباده طشک
0/717
بختگان
0/735
مشکان
0/76
رستاق
0/82
حنا
0/962
هرگان
منبع :یافتههای پژوهش

شاخص
آموزشی

درجة
توسعه

شاخص بهداشتی
و درمانی

درجة
توسعه

شاخص
زیربنایی

درجة
توسعه

آباده طشک
بختگان
ریزآب
قطرویه
دهچاه
حنا
مشکان
رستاق
هرگان
ریزآب
آباده طشک
حنا
بختگان
قطرویه
دهچاه
مشکان
رستاق
هرگان

0/463
0/662
0/663
0/696
0/753
0/793
0/81
0/885
0/885
0/217
0/498
0/55
0/6
0/63
0/69
0/714
0/786
0/879

آباده طشک
ریزآب
قطرویه
دهچاه
مشکان
حنا
بختگان
رستاق
هرگان
رستاق
هرگان
حنا
قطرویه
دهچاه
آباده طشک
ریزآب
مشکان
بختگان

0/635
0/67
0/696
0/696
0/764
0/78
0/816
0/86
0/991
0
0/536
0/572
0/577
0/61
0/61
0/674
0/72
0/732

ریزآب
حنا
رستاق
بختگان
آباده طشک
قطرویه
دهچاه
مشکان
هرگان
رستاق
قطرویه
مشکان
ریزآب
بختگان
آباده طشک
دهچاه
حنا
هرگان

0/464
0/495
0/54
0/658
0/729
0/731
0/776
0/814
0/94
0/414
0/683
0/684
0/728
0/733
0/738
0/799
0/836
0/907

نتایج بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد از نظر وضعیت توسعهیافتگی از مجموعة دهستانهای شهرستان،
دهستان ریزآب بهدلیل داشتن جمعیت و وسعت زیاد بهرغم داشتن فاصلة  110کیلومتر تا شهر نیریز ،نسبت به بقیة
مناطق روستایی توسعهیافتهتر است .دهستان آباده طشک با فاصلة  120کیلومتر تا مرکز شهرستان بعد از آن در ردة دوم
جای میگیرد .دهستان هرگان با اینکه از لحاظ نزدیکی به مرکز شهرستان بعد از دهستان رستاق قرار دارد 1،جمعیت
محدود و پراکنده و کوهستانیبودن از عوامل عقبماندگی آن بهشمار رود .برایناساس ،عامل فاصله از مرکز شهرستان از
عوامل عقبماندگی دهستان هرگان بهشمار نمیآید .این پژوهش با هدف سنجش درجة توسعهیافتگی دهستانهای
شهرستان نیریز بهمنظور کمک به برنامهریزی صحیح دربارة دهستانها و توجیه الزم در زمینة تخصیص اعتبارات
عمرانی به پرسشهای مطرحشدة پژوهش پاسخ میدهد:
پرسش اول :آیا بین درجة توسعهیافتگی و تعداد جمعیت دهستانها ارتباطی وجود دارد؟
از آزمونهای آماری مناسب برای سنجش درجة توسعهیافتگی ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون است .دامنة تغییرات
ضریب همبستگی از  +1تا  -1در نوسان است .ضریب همبستگی صفر نشاندهندة نبود همبستگی بین دو متغیر است.
اگر ضریب همبستگی بین صفر تا  +1باشد؛ یعنی همبستگی مثبت و تغییرات متغیرها همسو هستند .بیشک هرچه مقدار
آن به صفر نزدیکتر باشد ،همبستگی مثبت ولی ضعیفتر و هرچه به  +1تمایل پیدا کند ،همبستگی مثبت و شدیدتر
است .ضریب همبستگی بین جمعیت و درجة توسعهیافتگی دهستانها  0/68است (جدول  )4که معرف همبستگی مثبت
بین دو متغیر مذکور است .این موضوع بیان میکند با افزایش یا کاهش جمعیت ،سطح توسعه نیز افزایش یا کاهش
مییابد.

 .1هرگان در فاصلة حدود  18کیلومتری نیریز واقع شده است.
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جدول  .4ضریب همبستگی بین جمعیت و درجة توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز
درجة توسعهیافتگی

متغیرها

0/68

تعداد جمعیت
منبع :نگارندگان

سطح معناداری
P< 0/05

پرسش دوم :آیا توزیع جغرافیایی نامتعادل خدمات و امکانات دهستانها در منطقه با عقبماندگی دهستانها رابطه
دارد؟
براساس نتایج ،درجة توسعهیافتگی دهستانها (جدول  )2مشخص شد .هشت دهستان (ریزآب ،آباده طشک ،رستاق،
قطرویه ،بختگان ،حنا ،دهچاه و مشکان) که خدمات و امکانات بیشتری دارند ،در سطوح اولیة توسعهیافتگی قرار دارند و
دهستان هرگان با فاصلة حدود  18کیلومتر از مرکز شهرستان ،امکانات و خدمات کمتری داشته است و محرومترین
دهستان شهرستان بوده و در ردة آخر توسعهیافتگی قرار گرفته است .برای پاسخگویی به این پرسش نیز از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  5گزارش میشود.
جدول  .5ضریب همبستگی بین سطوح خدمات و عقبماندگی دهستانها
متغیرها

عقبماندگی
روستاها
سطح
معناداری
منبع :نگارندگان

شاخص
جمعیتی

شاخص
آموزش

شاخص
فرهنگی

شاخص
زیربنایی

شاخص
بهداشتی

شاخص
خدماتی

شاخص
اقتصادی

شاخص
تولیدی

کل
خدمات

- 0/68

- 0/77

-0/76

-0/73

-0/39

-0/61

-0/18

-0/58

-0/80

0/01

0/01

0/01

0/01

0/05

0/01

NS

0/05

0/01

همانگونهکه در جدول  5مشاهده میشود ،رابطة منفی بین عقبماندگی دهستانها و سطوح خدمات وجود دارد که
این رابطه بین عقبماندگی دهستانها با شاخصهای جمعیتی ،آموزشی ،فرهنگی ،زیربنایی ،خدماتی و کل خدمات در
سطح  0/01معنیدار و در شاخص بهداشتی و تولیدی در سطح  0/05معنیدار است .به عبارت دیگر ،هرچه ارائة خدمات
در دهستانها بیشتر باشد ،دهستان توسعهیافتهتر است .هرچند رابطة عقبماندگی دهستان و خدمات اقتصادی منفی
است ،این رابطه معنیدار نیست؛ بنابراین ،توزیع نامتعادل امکانات و خدمات در دهستانهای شهرستان نیریز بهراحتی
قابلمشاهده است و این رابطه همبستگی مذکور تأیید میشود.
پرسش سوم :آیا بین درجة توسعهیافتگی و فاصلة دهستانها از مرکز شهرستان ارتباطی وجود دارد؟
در این پژوهش ،شاخصهای عمدهای برای ارزیابی درجة توسعهیافتگی بررسی شد .یکی از این شاخصها فاصلة
دهستانها تا مرکز شهرستان بود .این شهرستان شامل نه دهستان است که از میان آنها ،دهستان ریزآب با 110
کیلومتر فاصله تا شهر نیریز از نظر درجة توسعهیافتگی رتبة اول و دهستان آباده طشک با  120کیلومتر فاصله در ردة
بعدی قرار گرفته است .شایان ذکر است دهستان هرگان در فاصلة  18کیلومتری مرکز شهرستان واقع شده است و در
بین دهستانها دومین دهستان نزدیک به شهر نیریز است ،ولی بهدلیل کوهستانیبودن و جمعیت محدود و پراکنده و
کمبود امکانات و خدمات از محرومترین دهستانهای شهرستان محسوب میشود .مطابق جدول  ،3دهستان هرگان در
شاخصهای توسعه (آموزشی ،بهداشتی و درمانی ،زیربنایی ،فرهنگی ،ورزشی و مذهبی ،مراکز خدماتی و تولیدی) در ردة
آخر توسعه قرار گرفته است .برای پاسخگویی به این پرسش از ضریب همبستگی استفاده شده است که نتایج آن در
جدول  6گزارش میشود.
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سنجش درجة توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان نیریز با روش...
جدول  .6ضریب همبستگی بین فاصلة دهستانها و درجة توسعهیافتگی

متغیرها
فاصلة دهستانها
منبع :نگارندگان

درجة توسعهیافتگی
0/16

سطح معناداری
NS

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،رابطة بین فاصلة دهستانها و درجة توسعهیافتگی  0/16است و بیانگر
نبود همبستگی بین دو متغیر مذکور است که این رابطة معنیدار نیست و تأیید نمیشود.

نتیجهگیری و پیشنهادها
رویکرد برنامهریزی سکونتگاههای نواحی روستایی رسیدن به الگوی مناسبی از امکانات و فعالیتها براساس پتانسیلهای
فضاهای جغرافیایی است .در این راستا ،شناخت این مناطق از لحاظ عملکرد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بهویژه تأثیر
این ویژگیها بر مشخصات کارکردی مناطق روستایی از نظر توسعهای اهمیت زیادی در زمینة برنامهریزی دارد .در چند
دهة اخیر ،با پیشرفت فناوری و تحوالتی که در ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی رخ داده است ،این جوامع
دچار تغییرات گستردهای شده است .نگرش مناسب به وضعیت توزیع امکانات و تسهیالت خدماتی و نحوة بهرهمندی
هریک از دهستانها از این امکانات از عوامل بسیار مهم در روند توسعه و تداوم حیات روستاهاست.
نتایج پژوهش نشان میدهد تفاوتهای زیادی در سطوح توسعهیافتگی در مناطق روستایی شهرستان نیریز وجود
دارد که با مشخصشدن درجة توسعهیافتگی و جایگاه توسعهای هر دهستان ،پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت
مناطق روستایی شهرستان به شرح زیر ارائه میشود:
دهستانهای برخوردار (شامل دهستانهای درجة اول و درجة دوم)

این دهستانها از نظر امکانات و خدمات نسبت به دهستان هرگان وضعیت بهتری دارند .خدمات پیشنهادی ارائهشده به
این دهستانها شامل موارد زیر است:
 .1تخصیص حقابه دریاچة بختگان و طشک از رودخانه کر و سیوند؛
 .2تخصیص اعتبار الزم بهمنظور تکمیل سد چشمه عاشق در دهستان ریزآب؛
 .3تخصیص اعتبار بهمنظور تکمیل و ایجاد صنایع زیردستی پروژة صنعت فوالد در دهستان قطرویه؛
 .4تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی در روستاهای مرکزی؛
 .5توسعه و گسترش صنعت گردشگری در منطقة بهرام گور و بختگان با توجه به قرارگرفتن دوسوم شهرستان نیریز
در منطقة حفاظتشده؛
 .6فراهمکردن زمینة توسعة صنایع در دهستانها و ایجاد کارگاههای کوچک؛
 .7حمایت از فعالیتهای معادن کرومیت و سنگ چینی در دهستان حنا و آباده طشک برای رفع بیکاری و پیشرفت
اقتصادی؛
 .8وجود سیستم مناسب برای دفع فاضالب و آبهای سطحی در دهستانها؛
 .9ایجاد راههای ارتباطی با شهرستانها و استانهای همجوار بهمنظور خارجشدن دهستانها از بنبست منطقهای؛
 .10ایجاد شبکة گازرسانی در سطح دهستانها؛
 .11ایجاد دفاتر پستی و دفتر مخابراتی در روستاها؛
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 .12در زمینة کشاورزی یکپارچهسازی اراضی و بهبود وضعیت راههای بین مزارع و مکانیزهشدن بیشتر عملیات
کشاورزی.
دهستان محروم (دهستان قرارگرفته در درجة سوم)

این دهستان از خدمات بسیار ابتدایی بهرهمند میشود و اکنون باید امکانات بیشتری برای بهبود سطح خدماتی آنها
درنظر گرفته شود از جمله:
 .1دسترسی به جادة آسفالت و مناسب؛
 .2تهیه و اجرای طرحهای آبرسانی؛
 .3اجرای طرح تجمیع دامداریهای سنتی و کوچک؛
 .4واگذاری اراضی ملی توسط مسئوالن ادارة منابع طبیعی و آبخیزداری بهمنظور توسعة دامداری؛
 .5اجرای طرح تجمیع روستاهای پراکنده با جمعیت کم برای تسهیل در خدماترسانی؛
 .6اجرای طرح کاشت گل محمدی؛
 .7اجرای طرح هادی در روستاها؛
 .8ایجاد مدارس ابتدایی در روستاهای با جمعیت بیشتر؛
 .9مطالعه و بررسی مسیر ارتباطی دهستان هرگان به شهرستان داراب؛
 .10با توجه به پژوهش حاضر در دهستان هرگان نسبت به سایر دهستانهای شهرستان باالترین شکاف در توسعة
روستایی مشاهده شده است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در برنامههای میانمدت توسعهای ،اولویت اول به مناطق
محروم روستایی دهستان هرگان با هدف برقراری تعادل نسبی و توازن در سطح توسعة دهستانهای شهرستان
داده شود.
 .11در تخصیص هر نوع راهبرد توسعة روستایی باید قابلیتهای فنی و شرایط فرهنگی و اجتماعی روستاییان مدنظر
قرار گیرد .توسعه با تودة مردم سروکار دارد و در برنامههای توسعة روستایی باید به مسئلة مشارکت مردمی بهعنوان
یک پیشفرض اساسی توجه شود .بهاینمنظور ،پیشنهاد میشود بهصورت جامع و در قالب «پژوهشهای ارزیابی
مشارکت روستایی» بخشهای اولویتدار (خدماتی ،زیرساختی ،تولیدی ،بهداشتی ،آموزش ،راه و )...توسعه در هر
دهستان شناسایی شود .به عبارت دیگر ،بهتر است برای آنکه در قالب راهبرد «توسعة پایدار و همهجانبة روستایی»
عمل شود ،پروژهها و طرحهای توسعهای در یک پیمایش نزدیک و مشارکتی در هر روستای دهستانها و سپس در
سطوح باالتر تعریف شود.
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