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چکیده
اهداف :یکی از مهمترین استراتژي هاي توسعة فضایی و نشت آثار این توسعه به نقاط روستایی
توجّه به تقویت شهرهاي اندازهمتوسّط و حمایت از ایجاد اینگونه شهرها در شبکة سکونتگاهی
است .این سياست بر این فرض استوار است که شهرهاي ميانی در فرایند توسعة فضایی سرزمين
نقش مثبتی داشته و میتوانند در توسعة نقاط روستایی راهگشا باشند.
روش :در این مقاله با روش توصيفی – تحليلی و با نگرش سيستمی نقش شهر ميانی ایرانشهر
در توسعة نقاط روستایی شهرستان ایرانشهر با استفاده از روشها و مدلهاي کمّی مانند مدل
توسعهیافتگیسکونتگاهی موریس ،تحليل جریانها و پرسشنامه بررسی شده و تعداد  93نقطة
روستایی از لحاظ متغيرهاي اجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی ،زیربنایی و فضایی تجزیه و تحليل شده
است .اطّالعات مورد نظر نيز به صورت کتابخانهاي و ميدانی گردآوري شده است.
یافتهها /نتایج :در بررسی صورتگرفته نتایج مدل موریس نشان میدهد که توسعهیافتگی در
سطح نقاط روستایی ناموزون است و از بين هفت دهستان فقط یک دهستان توسعهیافته است.
نتایج تحليل جریانها نشاندهندۀ این است که نقاط روستایی به ایرانشهر وابستگی زیاد دارند ،به
طوري که حدود  03درصد روستائيان براي تأمين خدمات و امکانات به ایرانشهر مراجعه میکنند.
نتایج پرسشنامه نيز با استفاده از آزمونهاي  Tو رگرسيون گویاي آن است که شهر ایرانشهر در
توسعة ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی تأثير زیادي نداشته است.
نتیجهگیری :نتایج این تحقيق نشان داد که نقاط روستایی ایرانشهر توسعهیافته نيستند و نيازمند
توجّه بيشتري به لحاظ خدمات و امکانات هستند.
کلیدواژهها :شهر ميانی ،توسعة سکونتگاهی روستایی ،مدل ،پرسشنامه ،ایرانشهر.
____________________________
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 .5مقدّمه

امروزه اکثر جمعيّت شهري کشورهاي در حال توسعه در شهرهاي کوچک و ميانی زندگی می کنند .از
سویی جمعيّت ساکن در نواحی روستایی این کشورها با این شهرها رابطة نزدیکی برقرار کرده اند (اووسو،4
 ،2332ص .)24 .بدین جهت امروزه سياست تقویت شهرهاي ميانی در کشورهاي در حال توسععه بعراي
توسعة مناطق پيرامونی و توزیع خدمات و امکانات به نقاط روستایی اطراف مطرح است (شکویی،4932 ،
صص .)941 -942 .هدف از تقویت و توسعة شهرهاي ميانی این است کعه اقتصعاد نعواحی روسعتایی را
تحریک کرده و مهاجرت به شهرهاي بزرگ را کاهش دهند و همچنين منافع رشد اقتصادي را در نعواحی
عقبمانده پخش کنند (قرخلو ،حسينی امينی و رجایی  ،4930 ،ص .) 42 .راندینلی 2در تحليل روابط شهر
و روستا میگوید :اهداف توسعة روستایی جدا از شهرها عملی نيست؛ زیرا بازارهاي اصلی براي دریافعت
مازاد توليدات کشاورزي در مراکز شهري قرار گرفتعهانعد و خعدمات معورد نيعاز جامععة روسعتایی ماننعد
بهداشت ،درمان و آموزش از طریق مراکز شهري تأمين میشود .وي معتقد است که شعهرهاي کوچعک و
متوسّط به عنوان مکان مرکزي ،بيشترین روابط را با سکونتگاههاي روسعتایی حعوزۀ نفعو خعود برقعرار
میسازند (شکویی و باقري ،4900 ،ص .) 33 .به نظر وي توسعة روستایی و شهري ارتباط تنگاتنگی دارند
و شهرهاي متوسّط میتوانند نقش مهمّی در توسعة روستایی ایفا کنند و رشد اقتصادي را در نواحی روستا
نشين تقویت کنند (حاتمی نژاد ،پورحسين ،محمّدپور و منوچهري مياندوآب ،4933 ،ص .) 21 .شعهرهاي
ميانی راه حل مناسبی در جهت توسعة روستایی ،کاهش مهعاجرت از روسعتا بعه شعهر و کعاهش فاصعلة
مهاجرتی هستند .این شهرها با عملکرد خاص خود موجب بهرهگيري استعدادها و قابليتهعاي توسععه و
تحرک شهري – منطقهاي میشوند (رهنمایی ،شعبانیفرد و اکبرپور سراسکانرود ،4933 ،ص.)91 .
شهر ميانی ایرانشهر با جمعيّت  30342نفري (مرکز آمار ایران )4933 ،با داشتن موقعيّت چهعارراهی و
شعاع عملکرد منطقهاي ،یک مکان مرکزي نسبت به شهرهاي کوچک و نقاط روستایی پيرامون خود است.
ایرانشهر داراي پتانسيلهاي بالقوّهاي از لحاظ خدماتی ،صنعتی و کشاورزي است و با سعاماندهی فضعایی
جمعيّت ،فعاليّت و خدمات میتواند به صورت کانونی براي توسعة مناطق پيرامونی خود عمل کند و نقش
1. owusu
2. Randinelly
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مهمّی در توسعة منطقهاي داشته باشد؛ بنابراین با توجّه به مطالب گفتهشده ،تحقيق حاضر درصعدد بررسعی
این موضوع است که ایرانشهر بهعنوان یک شهر ميانی تا چه اندازه توانسعته در توزیعع فضعایی جمعيّعت،
خدمات ،امکانات و در نهایت توسعة نقاط روستایی پيرامونی مؤثر عمل کرده و توسعة پایداري را بين این
شهر و نقاط روستایی حوزۀ نفو خود به وجود آورد..
 .2روش تحقیق

روش تحقيق مورد نظر در این مقاله از لحاظ هدف ،کاربردي و از لحعاظ روش ،توصعيفی – تحليلعی
است و اطّالعات مورد نظر در این تحقيق به شيوۀ اسنادي و ميدانی گردآوري شده است .ایعن تحقيعق در
قالب نگرش سيستمی نقش شهر ميانی ایرانشهر را در توسعة نقاط روستایی شهرستان ایرانشهر با استفاده از
مدلهاي توسعهیافتگی سکونتگاهی ،تحليل جریانها و همچنين از طریق آزمونهاي آماري آینعدهنگعري
رگرسيون و رتبهبندي  tو از ابعاد گوناگون اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی و زیربنایی سنجش کرده
است .جامعة آماري در این تحقيق  93نقطة روستایی در شهرستان ایرانشهر طبعق سرشعماري سعال 4933
است که شامل  29399نفر و معادل  42223خانوار است .روش نمونهگيري در ایعن تحقيعق بعه صعورت
تصادفی ساده است و حجم نمونه براي نقاط روستایی با استفاده از فرمول کوکران تععداد  941خعانوار بعه
دست آمده است که پرسشنامهها در هر روستا به تناسب تعداد خانوار آن روستا توزیع شدهاند.
در روش تحليل جریانها ،ابتدا جهت و شدّت جریانهاي موجود بين شهر ایرانشعهر و نقعاط روسعتایی
پيرامون آن در سطوح مختلف تجاري ،اداري ،آموزشی و درمانی با اسعتفاده از پرسعشنامعه بررسعی شعد .در
مرحلة بعدي خروجی نتایج پرسشنامه پس از تجزیه و تحليل به وسيلة نرمافزار  Arc Gisبه صورت نقشعه-
هایی که مشخّصکنندۀ جهت و شدّت جریانها و همچنين نقشة نهایی حوزۀ نفو ایرانشهر است ترسيم شد.
در مدل موریس براي تعيين سطوح توسعة نقاط روستایی از نتعایج سرشعماري عمعومی نفعو

و

مسکن  4933و سالنامعة آمعاري  ،4932بيسعت متغيعر در قالعب شعاخصهعاي اقتصعادي ،فرهنگعی،
اجتماعی و زیربنایی استفاده شد و تمامی نقاط روسعتایی در سعطح دهسعتانهعاي شهرسعتان ایرانشعهر
سنجش و ارزیابی شعد .در ایعن روش در سعه مرحلعه تععداد امکانعات ،محاسعبة ضعرایب و محاسعبة
توسعهیافتگی انجام شده است.
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براي هعر واحعد سعکونتگعاهی ،جایگعاه توسععه

یافتگی هریک از واحدها را بر حسب هریک از شاخصهاي انتخابی مشعخّص معیشعود و در نهایعت
ميانگين مجموعة شاخصها را با استفاده از روش تحليلی شعاخص توسععه بعهگونعهاي سعاده ولعيکن
درخور توجّه تعيين کرده و سپس به رتبهبندي سکونتگاه پرداخته میشود .نحوۀ محاسبة شعاخصهعا
به صورت زیر است (رضوانی ،4939 ،ص.)421 .
()4

 :Yijشاخص ناموزون براي متغير iام ها در واحد  jام  :xijمتغير iام در واحد  jام
 :Xij MINحداقل مقدار متغير iام  :Xij MAXحداقل مقدار متغير iام
نکتة مهم در این روش این است که شاخصهاي به کار گرفته شده باید همسو یا همجهت باشند.
جهت بررسی موضوع ،تمام شاخصهاي مورد نظر در قالب فرمول یادشده به کار گرفته شده و در
نهایت براي پيدا کردن شاخص اصلی توسعة مورد نظر هر واحد از رابطة زیر استفاده میشود.
()2
در این رابطه  nتعداد شاخصهاي مورد مطالعه و  D.Iشاخص اصلی توسعة هر واحعد بعه شعمار
میرود .ضریب شاخص توسعة موریس بين  3تا  433نوسان دارد که هرچه به  433نزدیعکتعر باشعد،
سطح توسعهیافتگی بيشتر است .
 .5 .2اهداف تحقیق

 -4شناخت توانمنديهاي شهر ایرانشهر در ارائة خدمات به نقاط روستایی پيرامون.
 -2بررسی روستاهاي شهرستان ایرانشهر از لحاظ خعدمات و امکانعات و رتبعهبنعدي آنهعا از لحعاظ
توسعهیافتگی.
 -9ارائة راهکارهایی بهمنظور تقویت کارکردهاي شهري ایرانشهر در جهت ایفاي نقش مؤثر در توسعة
نواحی روستایی.
 -1شناسایی حوزۀ نفو ایرانشهر
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 .2 .2سؤال و فرضیة تحقیق

آیا ایرانشهر بهعنوان یک شهر ميانی در توسعة ساختارهاي اقتصادي ،اجتمعاعی ،فرهنگعی و زیربنعایی
سکونتگاههاي روستایی پيرامون خود تأثير داشته است؟
به نظر میرسد ایرانشهر بهعنوان یک شهر ميانی در توسعة ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگعی و
زیربنایی سکونتگاههاي روستایی پيرامون خود تأثير داشته است.
 .3 .2محدودة جغرافیایی مورد مطالعه

محدودۀ جغرافيایی مورد مطالعه در این تحقيق ،شهرستان ایرانشهر در استان سيسعتان و بلوچسعتان در
جنوب شرقی ایران است (افراخته ،4933 ،ص .)25 .شهرستان ایرانشهر از لحاظ تقسيمات سياسعی شعامل
سه بخش مرکزي ،بمپور و بزمان ،هفت دهستان حومه ،بمپور شرقی ،بمپور غربی ،دامن ،ابتر ،آب رئيس و
بزمان و  993آبادي است (سازمان مدیریت و برنامه ریزي ،4933 ،ص .)2 .در ایعن تحقيعق بعا اسعتفاده از
روش احتمالی طبقهشده (طبقهبندي روستاها بر اسا

حوزههاي نفو سهگانة شهر ایرانشهر :شامل حعوزۀ

جذب ،حوزۀ نفو و حوزۀ تاثير)  93نقطة روستایی در سطح شهرستان مطالعه شده است.

شکل  -5موقعیّت نقاط روستایی مورد مطالعه براساس حوزههای نفوذ سهگانة شهر ایرانشهر
مأخذ :نگارندگان4932 ،
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 .3مبانی نظری تحقیق

هدف کلّی توسعه ،رشد و تعالی همهجانبة جوامع انسانی است (سرائی و کمالی زاده ،4932 ،ص.)50 .
در این ميان توسعة روستایی مفهومی باسابقه است و اهميّت توسعة روستایی در کشورهاي کمتعر توسععه
یافته بيشتر به دليل نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد آنهعا اسعت (یعو ان دي پعی  ،4332 ،4ص.)43 .
توسعة روستایی تأمين زیرساختهاي فيزیکی و اجتماعی ،ارائعة خعدمات معالی در منعاطق غيرشعهري و
مدیریت منابع طبيعی است (باریو

 ،2333 ،2ص .)1 .عامل شهر-روستا از جمله موضوعات مورد عالقعة

محققان و صاحبنظران توسعه مانند راندینلی و ليپتون بوده است .جامعهشناسان نيز به طور فعّاالنه در زمينة
روابط بين شهر–روستا مشارکت داشته و توجّه آنها عمدتا بعر تغييعر در جوامعع روسعتایی و تحعوّل آن
معطوف است (کائور ،4332 ، 9ص .)9 .از این حيث ،توزیع عادالنة امکانات و ثمعرات توسععه ،در ميعان
اکثریت جمعيّت یک کشور از ویژگیهاي یک جامعة رو به توسعه است (شکور ،شعمسالعدینی ،زارع و
کریمی  ،4932 ،ص .)23 .بخش عمدها ي از مباحث اصلی در ادبيّات توسعه نيز بر مناسبات ميان فضاهاي
شهري و روستایی متمرکز است (جرو ،مورتن ،2334 ،1ص.)4 .
در طی دهة  4333سياست توجّه به شهرهاي ميانی توجّه محققان را به خعود جلعب کعرده و افعزایش
پذیرش نسبت به اهميّت شهرهاي کوچک و متوسّط براي توسعة روستایی و منطقعهاي هم در بعين برنامعه
ریزان و در بين پژوهشگران همواره وجود داشته است (پدرسن ،4332 ، 2ص .)93 .راندینلی بهعنوان یکی
از صاحبنظران مثبتنگر بر نقش توسعة شهرها و بهویعژه شعهرهاي ميعانی در فعراهم کعردن دامنعهاي از
خدمات براي نواحی پيرامون تأکيد دارد (ليعن  ،2332 ،5ص .)43 .نيعل هنعري در تبيعين نقعش شعهرهاي
کوچک در توسعة ملّی ،شهرنشينی اشاعهیافته از پایين را که توسعة شهرهاي کوچک و ميانی را در بر دارد؛
وسيلهاي ميّسر و عملی جهت توسعة کشورهاي در حال توسعه دانسته است که هدف آن ایجعاد فرصعت
هاي شغلی و رشد ناحيهاي و کمک به رفع نيازهاي روستایيانی است که در مجعاورت این شهرها زندگی
1. UNDP
2. Barrios
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میکنند (هنري ،2330 ،4ص .)2 .به طور کلّی دیدگاههاي اوّليه ،نقش مراکز شهري کوچعک و ميعانی را در
توسعة روستایی و منطقهاي در درون الگوهاي عمومی نظریههاي مدرن مطرح ساختند و به همعين جهعت
مراکز شهري کوچک و ميانی بهعنوان مراکزي که ابداعات و مدرنسازي را به جمعيّت روسعتایی تعراوش
میکند فرض شدند (سرور و الله پور ،4933 ،ص.)43 .
شهرهاي کوچک و ميانی بهعنوان یکی از عناصر مهم سيستمهعاي منطقعهاي در شعکلدهعی ثبعات و
تحقق اهداف کلّی سيستم عمل میکنند .شهرهاي کوچک در تعامل با کوچکترین عنصر سعکونتگعاهی
یعنی روستاها و شهرهاي ميانی در تعامل با بزرگترین شهر در سطوح منطقهاي نقش مهمّی در توسععه و
توازن منطقهاي نظير تثبيت جمعيّت ،فعاليّتها و سرمایه در فضاي ملّی کشور ایفا میکننعد (سعرور و اللعه
پور ،4933 ،ص .)43 .شهرهاي ميانه نقش انتقال و تقویت توسعه را ایفا میکنند ،نقشی که امکان معیدهعد
هریک از شهرها عملکرد خاص خود را در به کارگيري استعدادها و قابليتهاي توسعه و تحریعک شعبکة
شهري منطقهاي داشته باشند و مهاجرانی را که عازم شهرهاي بزرگ هستند جذب کعرده و شعرایط کعار و
اشتغال را فراهم سازند (شمس ،4932 ،ص .)445 .استقرار مؤسسات و خدمات وابسعته بعه فعاليّعتهعاي
کشاورزي در مراکز شهري کوچک و ميانی موجب میشود کعه هزینعههعا کعاهش یابنعد و دسترسعی بعه
خدمات مختلف براي خانوادههاي روستایی و فعاليّتهاي آنها آسانتر شود .خدمات مورد نظر عبارتند از:
ترویج کشاورزي ،مؤسسات آموزشی ،صنایع تبدیلی و بستهبندي محصعوالت کشعاورزي ،خعدمات انبعار
داري ،مراکز بهداشت و آموزش و دسترسی به خدمات دولتی دیگر ،تسهيالت بانکی با اعتبار کعمبهعره در
جهت حمایت از فعاليّتهاي کوچک و بزرگ محلّی بخشهاي خصوصی ،پست ،خدمات تخصّصعی و
مراکز عمدهفروشی و خردهفروشی ،کاالهاي کارخانهاي داخل و بيرون ناحيه .این عملکردها از پتانسيلهاي
مراکز شهري کوچک و ميانی در توسعة متوازن و نظامهاي سکونتگعاهی در سعطح منطقعهاي بعه شعمار
میآیند (سرور و الله پور ،4933 ،ص .)43 .این گروه از شهرها به دليل موقعيّت مکانی خود بازاري بعراي
محصوالت کشاورزي اطراف خود محسوب میشده و عالوه بر مصرف این محصوالت به دليل تقاضعاي
جمعيّت ،بهعنوان کانال عبور این محصوالت به شبکة تجاري سرزمين عمل معیکننعد .شعبکة انبعارداري،
بستهبندي ،حملونقل و بازاریابی و صدور محصوالت کشاورزي حوزۀ روستایی اطراف اینگونه شعهرها،
1. Henry
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زمينة بسيار مناسبی از فعاليّتهاي اقتصادي و ایجاد اشتغال در آنها است (امکچعی ،4939 ،ص .) 23 .بعه
این قرار که با افزایش جمعيّت در شهر ميانه تقاضا براي محصوالت کشاورزي توليدشده در اطعراف زیعاد
میشود .این افزایش تقاضا موجب تحرّک فعّاليتها در حوزۀ روستایی پيرامون شعده و کشعاورزي را پعر
رونقتر میکند .این امر توان اقتصادي خانوارهاي روستایی را باال برده و در نتيجعه بيشعتر فعّاليعتهعا و در
نهایت تحرّک اقتصادي شهرهاي ميانی را موجب خواهد شد (همان.)24 ،
بحث شهرهاي ميانی در ایران براي اوّلين بار به طور رسمی در گعزارشهعاي آمعایش سعرزمين سعال
 4925به ميان آمده است و طبقهبندي بين شهرهاي  22تا  223هزار نفر را برگزیدهانعد .همچنعين در سعال
 4951طرح پایة آمایش سرزمين نيز در ایران تهيّه شد که در آن شعهرهاي  23تعا  223هعزار نفعر در زمعرۀ
شهرهاي متوسط یا ميانی قرار گرفتهاند .در این گروه از شهرها شباهت به شهرهاي بعزرگ بعه دليعل غلبعة
فعاليّتهاي بازرگانی و خدماتی و شباهت آنها به شهرهاي کوچک ناشعی از اشعتغال بخعش وسعيعی از
جمعيّت به فعاليّتهاي کشاورزي است (زیاري و تقی اقدم  ،4930 ،ص.) 40 .
 .4یافتههای تحقیق
 .5 .4مدل توسعهیافتگی سکونتگاهی موریس

به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادلهاي منطقهاي ،گام نخست شناخت و سطحبنعدي روسعتاها از
نظر برخورداري در زمينههاي اقتصادي ،زیربنایی و ارتباطعات ،اجتمعاعی -فرهنگعی ،بهداشعتی –درمعانی،
آموزشی و  ...است (عنابستانی ،روستا ،آوریده و صيادي آبگلی ،4932 ،ص .)434 .به همين جهت برنامعة
عمران سازمان ملل( )UNDPالگویی براي درجهبندي نواحی از لحاظ توسعهیافتگی (کالبعدي – انسعانی)
به کار برده که هم جدیدترین الگوي رسمی استفاده شده در سطح جهعانی بعوده و هعم ایعنکعه قابليعت
گسترش و جایگزینی آنها در فضاهاي مورد برنامهریزي با مقيا هاي مختلف و متنوع قابل اجراست .این
الگو به مدل موریس معروف است (حسعين زاده دليعر ،4933 ،ص .)422 .ایعن معدل همچنعين از جملعه
مدلهایی است که در تعيين الگوي استقرار شبکة سکونتگاهی ،تعيين منظومة روستایی و یا حعوزۀ نفعو
عمران روستایی از اهميّت ویژهاي برخوردار است (رضوانی ،4939 ،ص.)421 .
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محاسبة درجة توسعهیافتگی دهستانهاي شهرستان ایرانشهر در (جدول  )9نشان میدهد کعه دهسعتان
حومه به دليل نزدیکی به شهر از بيشترین و با کيفيتترین امکانات برخوردار بعوده و توسععهیافتعه اسعت.
دهستانهاي بمپور شرقی و بزمان در حال توسعه محسوب شده و دهستانهاي بمپور غربی ،دامعن و ابتعر
کمتر توسعهیافته و دهستان آب رئيس توسعهنيافته بودهاند .نتایج مدل نشان میدهد که در سطح شهرسعتان
توسعة ناموزون است ،به طوري که در بين هفت دهستان فقط یک دهسعتان توسععه یافتعه اسعت و سعایر
دهستانها از توسعة مطلوبی برخوردار نيستند؛ بنابراین الزم است در برنامهریزيهاي توسعه در سطح استان
و شهرستان توجّه بيشتري به نقاط روستایی صورت گرفته و از تمرکز امکانات و خدمات در نقاط شعهري
جلوگيري شود تا توسعة موزون و هماهنگی در بين نقاط شهري و روستایی برقرار شود.
جدول  -5تعداد امکانات و خدمات به تفکیک دهستان
مأخذ :نگارندگان ،براسا

حومه

ابتر

دامن

شرقی

غربی
بمپور

زیربنایی

بمپور

خدماتی

بزمان

اجتماعی

23
42
2
3
4
9
95
3
2
43
4
42
43
3
43
4
3
15
23
12

23
3
2
3
3
4
94
3
4
2
4
49
0
3
3
3
3
93
2
52

42
3
2
3
4
4
20
3
4
43
4
43
0
3
0
3
3
20
43
23

40
49
2
3
2
4
24
3
2
3
3
42
3
3
3
4
3
24
43
24

49
45
1
3
4
2
49
3
4
3
4
42
3
3
5
3
3
40
40
45

95
42
2
3
3
2
24
3
4
2
3
43
43
3
3
3
3
23
43
32

آب

فرهنگی

تعداد مدرسة ابتدایی
تعداد مدرسةراهنمایی
تعداد دبيرستان
تعداد هنرستان فنی و حرفهاي
تعداد کتابخانه عمومی
تعداد مکان ورزشی
تعداد مسجد
تعداد مجتمع بهزیستی
تعداد مرکز بهداشتی درمانی
تعداد خانه بهداشت
تعداد داروخانه
تعداد شوراي اسالمی
تعداد شرکت تعاونی روستایی
تعداد بانک
تعداد دفاتر خدمات پستی و مخابرات
تعداد تعميرگاه ماشينآالت کشاورزي
تعداد پمپ بنزین
آب لولهکشی و برق
راه روستایی آسفالته احداثشده
راه روستایی خاکی احداثشده

دهستان

رئیس

متغیرها

اطّالعات مرکز آمار ایران4932 ،

43
1
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
4
3
3
2
2
13
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جدول  -2محاسبة ضریب توسعهیافتگی موریس از لحاظ متغییرهای مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان4932 ،
دهستان

حومه

ابتر

دامن

شرقی

غربی
بمپور

زیربنایی

بمپور

خدماتی

جدول  -3رتبه و ضریب توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان ایرانشهر
مأخذ :نگارندگان4932 ،
رتبة توسعهیافتگی

D. I

وضعیّت توسعه

دهستان حومه

4

53/34

توسعهیافته

دهستان بمپور شرقی

2

13/30

در حال توسعه

دهستان بزمان

9

13/33

در حال توسعه

دهستان بمپور غربی

1

14/14

کمتر توسعهیافته

دهستان دامن

2

14/43

کمتر توسعهیافته

دهستان ابتر

5

13/23

کمتر توسعهیافته

دهستان آب رئیس

0

23/33

توسعهنيافته

مکان

بزمان

اجتماعی

آب

فرهنگی

تعداد مدرسة ابتدایی
تعداد مدرسة راهنمایی
تعداد دبيرستان
تعداد هنرستان فنی و حرفهاي
تعداد کتابخانه عمومی
تعداد مکان ورزشی
تعداد مسجد
تعداد مجتمع بهزیستی
تعداد مرکز بهداشتی درمانی
تعداد خانة بهداشت
تعداد داروخانه
تعداد شوراي اسالمی
تعداد شرکت تعاونی روستایی
تعداد بانک
تعداد دفاتر خدمات پستی و مخابرات
تعداد تعميرگاه ماشينآالت کشاورزي
تعداد پمپ بنزین
تعداد روستاهاي داراي آب لوله کشی و برق
تعداد راه روستایی آسفالته احداث شده
تعداد راه روستایی خاکی احداث شده

93/15
34/55
433
3
99/99
433
433
3
433
433
433
05/10
433
3
433
433
3
433
433
95/03

53/23
14/55
13
3
3
99/99
39/30
3
23
90/23
433
51/03
52/23
3
33/33
3
3
59/59
45/55
23/22

43/29
14/55
13
3
99/99
99/99
03/35
3
23
433
433
433
52/23
3
55/55
3
3
25/34
11/11
2/35

25/32
02
433
3
433
99/99
24/54
3
433
30/23
3
05/10
02
3
00/00
433
3
19/43
11/11
92/5

44/29
433
33
3
3
55/55
22/33
3
23
30/23
433
23/32
02
3
22/22
3
3
91/33
39/99
433

433
34/55
13
3
3
55/55
24/54
3
23
90/23
3
433
433
3
33/33
3
3
13/33
31/11
433

رئیس

متغیرها

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
14/00
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 . 2 .4مدل تحلیل جریانها

به طورکلّی نقش شهرها در توسعة روستایی از طریق پيوندها و مناسبات روستایی -شعهري
تحقق مییابد .پارادایمهاي جدید توسعه ،شبکهها و جریعانهعا را در نظعر معیگيرنعد؛ چراکعه
جریانها و پيوندهاي بين نواحی روستایی و شهري مهم است .برخی از جریانهعا و پيونعدهاي
روستایی–شهري میتواند براي هریک از نواحی مساعد باشد ،ولی باید توجّه داشت کعه منعافع
خالص میتواند به شيوههاي مختلف جریان یابد و درنتيجه باگذشت زمان از یک مکان به مکان
دیگر تغيير میکند (لين  ،2332 ،4ص .)2 .امروزه با تحعوّالت گسعتردۀ اقتصعادي -اجتمعاعی و
تکنولوژیک از جمله در زمينة حملونقل و راههاي ارتباطی ،روابط شهر و روستا بسيار گسترده
و متنوّع شده است .این روابط خود را به شکل جریان جمعيّت ،کاال ،عقاید ،سعرمایه ،اطّالععات
و نوآوري نشان میدهد .به همين دليل بسياري از تحعوّالت و تغييعرات در شعهرها و روسعتاها
ناشی از کم و کيف روابط بين آنهاست؛ بنابراین الزم است روابط شهري -روسعتایی در رونعد
برنامهریزي مورد توجّه قرارگيعرد (کالیتعون ،2339 ،2ص .)435 .بعه ایعن منعوال و از دیعدگاه
روابط و پيوندهاي روستایی_ شهري را میتوان از دو منظر بررسی کرد.
الف (روابط متقابل فضایی) :شامل جریانهاي افراد ،کاالها ،سرمایه ،اطّالععات ،فنّعاوري و حتّعی
مواد زائد .ب (روابط متقابل بخشی) :شامل فعاليّتهاي روسعتایی کعه در نعواحی شعهري بعه انجعام
میرسند یا فعاليّتهایی که اغلب به عنوان شهري طبقهبندي میشوند (نظير صعنعت و خعدمات( امّعا
در نواحی روستایی شکل میگيرند .بر این مبنا سکونتگاههاي روستایی به طرق گوناگون با شهرهعا
در ارتباط و پيوند قرار دارند (تاکولی ،دنت ،4333 ، 9ص .)92 .در این تحقيق براي شعناخت روابعط
بين ایرانشهر و نقاط روستایی و اطّالع از ميزان وابستگی نقاط روستایی بعه ایعن شعهر و هعمچنعين
رصد شدّت جریانها ،از جریانهاي مختلف تجاري ،اداري ،آموزشی و درمانی استفاده شده است.
 .5 .2 .4جریانهای تجاری :بر اسا

نتيجة مدل تحليل جریانها در زمينة تجاري بين شعهر

ایرانشهر با نقط روستایی اطراف نشان میدهد که با توجّه به نقعش خعدماتی شعهر ایرانشعهر و
1. Lynch
2. Clayton
3. Tacoli, Dent
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وجود بازارهاي متنوّع 09 ،درصد پاسخدهندگان اظهار داشتهانعد اولویّعت آنهعا جهعت تعأمين
خدمات در درجة اوّل ایرانشهر است و شهرهاي بمپور با  42/0ردۀ دوم ،زاهدان بهعنوان مرکعز
استان با  9/3در ردۀ سوم ،بزمان با  9/3در ردۀ چهارم ،محمدان با  9/2در ردۀ پنجم و چابهعار
با  2درصد در ردۀ ششم قرار دارند .نتایج مدل تحليعل جریعانهعاي تجعاري در (جعدول  )1و
(شکل  )2نشان داده شده است.

شکل  - 2نقشة جریانهای سطح ( 5تجاری) بین ایرانشهر و نقاط روستایی
مأخذ :نگارندگان4932 ،
جدول  -4سهم ایرانشهر در تأمین خدمات سطح ( 5تجاری) به نقاط روستایی مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان4932 ،

 .2 .2 .4جریانهای اداری :بر اسا

نتيجة مدل تحليل جریانها در زمينة اداري بعين شعهر ایرانشعهر

با نقاط روستایی نشان میدهد که بعا توجّعه اسعتقرار ادارات مختلعف در شعهر ایرانشعهر  01/2درصعد
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پاسخدهندگان اظهار داشتهاند اولویّت آنها جهت تأمين این خدمات ایرانشعهر اسعت .شعهر بمپعور بعا
 41/5درصد ردۀ دوم ،شهر زاهدان به عنوان مرکز استان با  9/3در ردۀ سعوم و شعهر بزمعان بعا  1/2در
ردۀ چهارم قرار دارد .نتایج حاصل جریانهاي اداري در (جدول  )2و (شکل  )9نشان داده شده است.

شکل  - 3نقشة جریانهای سطح ( 2اداری) بین ایرانشهر و نقاط روستایی
مأخذ :نگارندگان4932 ،
جدول  -1سهم ایرانشهر در تأمین خدمات سطح ( 2اداری) به نقاط روستایی
مأخذ :نگارندگان4932 ،

 .3 .2 .4جریانهای آموزشی :نتيجة جریان هاي آموزشی بين نقاط روستایی شهر ایرانشهر با
نقاط روستایی نشان میدهد که با توجّه بعه وجعود مراکعز آموزشعی و فرهنگعی دانشعگاهی در
ایرانشهر 03/1 ،درصد پاسخدهندگان اظهارداشتهاند اولویّت آنهعا جهعت تعأمين ایعن خعدمات
شهر ایرانشهر است .شهر بمپور با  41/9درصد ردۀ دوم ،شهر زاهدان با  2/3در ردۀ سوم ،شعهر
محمدان با  1/3در ردۀ چهارم و شهر بزمان نيز بعا  1/4در ردۀ آخعر قعرار دارد .نتعایج حاصعل
جریانهاي آموزشی بر اسا

(جدول )5و (شکل )1نشان داده شده است.
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شکل  -4نقشة جریانهای سطح ( 3آموزشی) بین ایرانشهر و نقاط روستایی
مأخذ :نگارندگان4932 ،
جدول  -6سهم ایرانشهر در تأمین خدمات سطح ( 3آموزشی) به نقاط روستایی
مأخذ :نگارندگان4932 ،

 .4 .2 .4جریانهای درمانی :نتيجة جریانهاي درمانی بين شهر ایرانشعهر بعا نقعاط روسعتایی
نشان میدهد با توجّه به وجود مراکز درمانی دولتی و خصوصی در شهر ایرانشهر 59/0 ،درصد
پاسخدهندگان اظهارداشتهاند اولویّت آنها جهت تأمين این خدمات شهر ایرانشهر اسعت .شعهر
زاهدان با  43/4در ردۀ دوم ،شهر بمپور با  3درصد در ردۀ سوم ،شهر بزمان بعا  9/3درصعد در
ردۀ چهارم ،شهرهايمحمدان و کرمان نيز با سهمی  2/3درصدي در ردههاي پنجم و ششم قرار
دارنععد .نتععایج حاصععله از مععدل نيععز بععر اسععا
است.

(جععدول  )0و (شععکل  )2نشععان داده شععده
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شکل  -1نقشة جریانهای سطح ( 4درمانی) بین ایرانشهر و نقاط روستایی
مأخذ :نگارندگان4932 ،
جدول  -7سهم ایرانشهر در تأمین خدمات سطح ( 4درمانی) به نقاط روستایی
مأخذ :نگارندگان4932 ،

تحليل جریانهاي مختلف در چهار سطح مختلف تجاري ،اداري ،آموزشی و درمانی نشان
میدهد که شهر ایرانشهر سهم عمدهاي در تأمين خدمات مختلف نقاط روستایی در سطح
تناسب

شهرستان دارد و این نکته خود مبيّ ن توزیع نامناسب خدمات و امکانات بر اسا

جمعيّت و سکونتگاههاي شهري و روستایی است که سبب شده است شدّت جریانها و
وابستگی نقاط روستایی اغلب به سمت شهر ایرانشهر باشد؛ بنابراین بر اسا

(شکل ،)5

محدودۀ نهایی جریانهاي حوزۀ نفو ایرانشهر جایی است که شدت جریانها کاهش مییابد
که با توجّه به تحليل تمامی جریانها حوزۀ نفو نهایی شهر ایرانشهر ترسيم شده است.
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شکل  -6نقشة حوزة نفوذ نهایی ایرانشهر براساس تحلیل جریانها
مأخذ :نگارندگان4932 ،
 .3 .4پرسشنامه
جدول  -8توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس جنس در نقاط روستایی
مأخذ :نگارندگان4932 ،

جدول  ) 3توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه را بر اسا

جنس آنها در نقاط روستایی که به

صورت تصادفی انتخاب شدهاند نشان میدهد .تعداد  941نفر یا  32/2درصد مرد و  22نفر یا
 40/2درصد را زنان تشکيل دادهاند.
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 .5 .3 .4آزمون T
جدول  -9آزمون  tازمتغیرهای تحقیق در نقاط روستایی

مأخذ :نگارندگان4932 ،
متغیرها
اقتصادي

N
941

M
29/3333

SD
2/05351

Test value
21

t
-/234

اجتماعی

941

23/0934

5/43143

24

-/025

924

فرهنگی
زیربنایی
کل

941
941
941

29/1301
43/3041
35/2941

5/54394
1/14904
43/20453

21
43
03

-4/934
/233
-/191

924
924
924

d.f
924

Sig.
/003
/123
/453
/002
/552

بهمنظور اینکه مشخّص شود شهر ایرانشهر تا چه اندازه در توسعة ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعی،
فرهنگی و زیربنایی نقاط روستایی تأثير داشته است از آزمون  T-testاستفاده شده است .نتایج (جدول )3
حاکی از این است که ميانگين و انحراف معيار در ارتباط با نقش ایرانشهر بهعنوان یک شهر ميانی در
توسعة ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی سکونتگاههاي روستایی پيرامون خود برابر با
 35/29و  43/20که از ميانگين آزمون ( )30کوچکتر است و این تفاوت با  d.f=924 ،t= -3/19و
 sig=3/55به احتمال  32درصد معنادار نيست؛ بنابراین میتوان نتيجه گرفت که به نظر میرسد ایرانشهر
بهعنوان یک شهر ميانی در توسعة ساختار اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ،زیربنایی سکونتگاههاي
روستایی پيرامون خود تا حدّ متوسطی تأثير داشته است.
 .2 .3 .4رگرسیون گام به گام (مرحله به مرحله)
جدول  -51آزمون رگرسیون گام به گام از متغیرهای تحقیق در نقاط روستایی

مأخذ :نگارندگان4932 ،
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براي اینکه مشخص شود که ایرانشهر بهعنوان یک شهر ميانی در کدام سطح توسعهیافتگی
از منظر عوامل اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی در سکونتگاههاي روستایی پيرامون
خود بيشترین تأثير را داشته است ،از رگرسيون گام به گام استفاده شد که نتایج این بررسی در
(جدول  )43کر شده است.
نتایج جدول 43نشان میدهد که در بررسی اولویّتهاي توسعه از منظر عوامل اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی ،بيشترین ميزان توسعهیافتگی در گام اوّل در بعد اجتماعی در
نقاط روستایی اتفاق افتاده است و بعد از آن در گامهاي بعدي توسعهیافتگی به ميزان کمتري
در ابعاد فرهنگی ،اقتصادي و زیربنایی اتفاق افتاده است؛ بنابراین با توجّه به نتایج آزمون
رگرسيون الزم است که در آینده در نقاط روستایی مورد مطالعه ،سرمایهگذاري و توجّه
بيشتري در بخش هاي اقتصادي ،زیربنایی و فرهنگی صورت گيرد.
 .1نتیجهگیری و پیشنهادها

در این تحقيق بر اسا

مدلهاي توسعهیافتگی و تحليل جریانها مشخّص شد که از بين هفت

دهستان در سطح شهرستان ایرانشهر فقط دهستان حومه توسعهیافته است و بقية دهستان ها از
سطوح توسعهیافتگی خوبی برخوردار نيستند و توسعهیافتگی ناموزون است؛ بنابراین نقاط روستایی
نيازمند سرمایهگذاري بيشتري در خصوص امکانات و خدمات در بخشهاي مختلف هستند .سطح
روابط و وابستگی بين نقاط روستایی و شهر ایرانشهر نيز بسيار نامتعادل و یکطرفه است به طوري
که براسا

نتایج تحليل جریانها ،نقاط روستایی به دليل کمبود خدمات و امکانات در اکثر موارد

به شهر ایرانشهر و حتّی در مواردي به شهرهاي دورتر مراجعه میکنند که این امر نشاندهندۀ
وضعيّت نامطلوب امکانات و خدمات و توسعهنيافتگی نقاط روستایی است .نتایج پرسشنامه نيز
نشان داد شهر ایرانشهر در توسعة ساختارهاي اقتصادي ،فرهنگی و زیربنایی نقاط روستایی تأثير
زیادي نداشته است و فقط در بخش اجتماعی تا حدّ متوسّطی تأثيرگذار بوده است؛ بنابراین با توجّه
به نتایج کلّی تحقيق ،فرضية تحقيق تأیيد نمیشود و ایرانشهر در توسعة نقاط روستایی موفق نبوده
است که در نهایت می توان گفت براي توسعة نقاط روستایی ،استقرار فضایی متوازن جمعيّت،
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خدمات و امکانات در سطح شهرستان ضروري است و باید برنامهریزي ناحيهاي متناسب با
پتانسيلهاي نقاط روستایی تدارک دیده شود؛ بنابراین در راستاي توسعة نقاط روستایی
پيشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود.
 -4توسعه و تجهيز شهر ميانی ایرانشهر به انواع خدمات و امکانات آموزشی ،درمانی،
تجاري ،فرهنگی و ورزشی بيشتر تا ضمن برآورده کردن نيازهاي مردم شهر و نقاط روستایی
اطراف از مراجعة آنها به مرکز استان جلوگيري کند.
 -2تهيّة برنامة جامع منطقهاي و توسعه و تقویت نقاط سکونتگاهی در سطح شهرستان به
انواع خدمات و امکانات زیربنایی و روبنایی مانند مراکز شهري کوچک ،مراکز بخش ،مراکز
دهستان و نقاط روستایی کوچک تا سبب توزیع متعادلتري بين جمعيّت و خدمات در سطح
شهرستان شود.
 -9تقویت و تجهيز شبکة ارتباطات و حملونقل روستایی با توجّه به اینکه نقاط روستایی
با محدودیتهایی در زمينة راههاي آسفالته ،خدمات پستی و مخابراتی و اینترنت روبرو هستند.
 -1حمایت دولت از ایجاد بازارچههاي محلّی در مراکز شهرستان ،بخش و دهستانها براي
فروش محصوالت بومی و فراهم کردن زمينههایی براي صادرات به داخل و خارج.
 -2سرمایهگذاري و حمایت بخش دولتی و خصوصی در بخش صنایع دستی روستایی
مانند صنعت بومی سوزندوزي که یکی از منبع اصلی درآمد روستایيان به شمار میرود و
ایجاد بازارهایی براي فروش در داخل و خارج از کشور.
 -5سرمایهگذاري بخش دولتی و خصوصی در زمينة گردشگري روستایی در دهستانهاي
دامن ،ابتر و بزمان با توجّه به داشتن جا بههاي طبيعی نظير رودخانة دامن ،نخلستانهاي ابتر و
آتشفشان نيمهفعّال بزمان که میتوانند سبب درآمد مردم این نقاط شود.
کتابنامه

 .4افراخته ،ح .)4933( .روابط متقابل شهر و روستا مطالعة موردي :ایرانشهر .مجلة علوم اجتماعی و
انسانی دانشگاه شيراز.13 – 09 ،2 ،

111

مجلّة جغرافيا و توسعة ناحيهاي

شمارة بيست و پنجم

 .2امکچی ،ح .)4939( .شهرهاي ميانی و نقش آنها در چارچوب توسعة ملّی .چاپ اوّل .تهران:
مرکز مطالعات وتحقيقات شهرسازي و معماري ایران.
 .9حاتمینژاد ،ح ،.پورحسين ،ح ،.محمدپور ،ص ،.منوچهري مياندوآب ،ص .)4933( .تحليل
عملکرد فضایی شهر ميانی مرند در سطح شهرستان مرند .مجلة پژوهشهاي جغرافياي انسانی،
.29 – 19 ،،30
 .1حسينزاده دلير ،ک .)4933( .برنامهریزي ناحيهاي .تهران :انتشارات سمت.

 .2رضوانی ،م .)4939( .سنجش و تحليل توسعهیافتگی نواحی روستایی در شهرستان سهند .مجلة
جغرافيا و توسعة ناحيهاي.419-423 ،9 ،
 .5رهنمایی ،م ،.شعبانیفرد ،م ،.اکبرپور سراسکانرود ،م .)4933( .توسعة استراتژیک شهرهاي ميانی
ایران با تأکيد بر رویکرد  CDSراهی به سوي توسعة منطقهاي .مجلة آمایش سرزمين.24 -21 ،4 ،
 .0زیاري ،ک ،.تقی اقدم ،ج .)4930( .عملکرد شهر ميانی خوي در توسعة فضائی استان آ ربایجان
غربی .پژوهشهاي جغرافيایی.42 – 23 ، 59 ،
 .3زیاري ،ک .)4933( .اصول و روشهاي برنامه ریزي منطقهاي .چاپ هشتم .تهران :دانشگاه تهران.
 .3سازمان مدیریت و برنامهریزي .)4933( .سالنامة آماري استان سيستان و بلوچستان.
 .43سرائی ،م ،.کمائی زاده ،ي .)4932( .تعيين درجة توسعهیافتگی شهرستانهاي استان یزد از لحاظ
دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده از مدل موریس .فصلنامة آمایش محيط،)22(5 ،
. 59-33
 .44سرور ،ه ،.اللهپور ،م .)4933( .نگرشی بر نقش کانونی شهرهاي کوچک و ميانی در توسعة
منطقهاي .ماهنامة شهرداريها.43 – 42 ،01 ،
 .42شکور ،ع ،.شمسالدینی ،ع ،.زارع ،ا ،.کریمی ،ف .)4932( .تحليلی بر درجة توسعهیافتگی نواحی

روستایی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل موریس و ضریب اختالف .مجلة پژوهش و برنامه
ریزي روستایی.13-01 ،1 ،
 .49شکویی ،ح .)4932( .دیدگاههاي نو در جغرافياي شهري .جلد اوّل .چاپ دهم .تهران :انتشارات
سمت.
 .41شکویی ،ح ،.باقري ،ا.)4900( .کارکرد شهرهاي ميانی در توسعة ناحيهاي ،نمونة موردي :نجفآباد

و خمينی شهر .مجلة مدر

علوم انسانی.32 – 440 ، 3 ،

112

...نقش شهرهاي ميانی در توسعه نقاط

سال سيزدهم

. نقش شهرهاي ميانی در توسعة فضائی استان همدان با نگرش بر شهر مالیر.)4909( . م، شمس.42
. ایران، دانشگاه شهيد بهشتی،)(پایاننامة منتشر نشدۀ کارشناسیارشد جغرافيا و برنامهریزي شهري
 مقایسة تطبيقی سطح برخورداري.)4939( . م، صيادي آبگلی،. ا، آوریده،. م، روستا،. ع، عنابستانی.45
سکونتگاههاي روستایی با استفاده از مدل ضریب ویژگی و موریس(مطالعة موردي بخش ميمند
.33-443 ،)5(43 ،  فصلنامة جغرافيایی چشمانداز زاگر.)–شهرستان فيروزآباد
 مورد، نقش شهرهاي ميانی در تعادل ناحيهاي.)4930( .

، رجایی،. ح، حسينی امينی،. م، قرخلو.40

.410 – 455 ،44 ، مجلة جغرافيا و توسعة ناحيهاي. شهر ميانی شهرضا استان اصفهان:مطالعه
18. Barrios, E. B. (2008). Infrastructure and rural development: Household
perceptions on rural development. Progress in Planning, 70(1), 1-44.
19. Clayton, B. D., Dent, D., & Dubois, N. (2003). Rural planning in developing
Countries. London: Earth scan Publication Ltd.
20. Henry, N. (2007). Small towns and urban planning in developing country.
Urban Studies, 33(94), 946.
21. Jerve, A. M. (2001). Rural–urban linkages and poverty analysis. In A.
Grinspun et al. (Eds.), Choices for the poor: lessons from national poverty
strategies (pp. 89–120). Bergen and New York: CMI/UNDP.
22. Kaur, R. (1995). Urban-rural relations: A geographical analysis. India: Anmol
Publications PVT. LTD.
23. Lynch, K. (2005). Rural-urban interaction in the developing world. London &
New York: Rutledge.
24. Owusu, G. (2005). The changing views on the role of small town's rural and
regional development in Africa. In A. & Leech, R. (Eds.), Cities in the World
(pp.1500-2000). London: SPMA/Maney Publications.
25. Pederson, P. O. (1992). The structure of small service centers under conditions
of uncertain supplies. International Regional Science Review, 14(3), 307-317.
26. Tacoli. C. (1998). Rural-urban interactions: A guide to the literature.
Environment and Urbanization, 1(3), 147-166.
27. The United Nations Development Programme (UNDP). (1992). Human
development report. New Yok & Oxford: Oxford University Press.

