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براتعلي خاكپوردكتر 
 دانشگاه فردوسي مشهد

يافتگي دهستانهاي شهرستان شيروانسنجش ميزان توسعه
ايريزي ناحيهبه منظور برنامه

:چكيده

اي و پراكنـدگي  هاي ناحيـه وتتوزيع متعادل امكانات و خدمات، گامي در جهت از بين بردن تفا          

هاي شناخت وضـع موجـود نـواحي، از نظـر ميـزان             يكي از راه  . متناسب جمعيت در سطح منطقه است     

ـاليز تاكـسونومي عـددي اسـت             ايـن الگـو اوالً   .برخورداري از امكانات و خدمات، استفاده از روش آن

ـافتگي در  ي توسـعه   و ثانياً درجـه    كند،هاي همگن تقسيم مي   هاي مورد مطالعه را به گروه     زيرمجموعه ي

ـيروان را از نظـر     ي حاضـر دهـستان   مقالـه . كندداخل گروه همگن را محاسبه مي      ـتان ش ـاي شهرس 38ه

ـايج  .دهد، با استفاده از آناليز تاكسونومي عددي، مورد مطالعه قرار مي1375شاخص مختلف در سال    نت

ـارت ”تـرين و دهـستان   يافتـه  توسـعه “حومـه ”دهـد كـه دهـستان    به دست آمده نشان مي    بـه عنـوان   “زي

ـافتگي از    از نظـر توسـعه    . روندترين دهستان شهرستان به شمار مي     نيافتهتوسعه تان دو سـ  دهـستان شهر  8ي

ـا توسـعه   ي دهستان در حد متوسط و بقيه  “تكمران”تر، دهستان   يافته توسعه “گليان” و   “حومه”دهستان   ه

ـاي ناحيـه  ريزيتوان در برنامهيج اين تحقيق مياز نتا. روند به شمار مي  نيافته اي و تخـصيص بودجـه و   ه

.اعتبارات عمراني استفاده كرد

درآمد

توان بـه  ي آن مي  ، كه از جمله   ردي توسعه در اذهان پژوهشگران و اقتصاددانان توسعه، تعابير متفاوتي دا          واژه

ـتي   افزايش توليد بازدهي، ارتقاء سطح كمي وكيفي زندگي، رفع ف        قر و محروميت، ارتقاء سطح خـدمات بهداش

ـ اجتماعي اشاره كرد  ابـراهيم زاده  . (ودرماني، برطرف كردن مشكالت بيكاري و تورم و تأمين نيازهاي اقتصادي 

).8: 1380و ديگران، 
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: گويدمايكل تودارو در مورد توسعه مي

ـاعي كـشور    ي نظام توسعه را بايد جريان چند بعدي دانست كه در آن مجموعه          « اقتـصادي و اجتم

اي توسعه عالوه بر بهبود وضع درآمدها و توليد، متضمن تغييرات در ساخت           . گيردمورد توجه قرار مي   

ـادات                           نهادي، اجتماعي و اداري و نيـز طـرز تلقّـي عامـه ودر بيـشتر مـوارد حتـي آداب و رسـوم واعتق

). 115، 1364تودارو، .(»است

: ويدگپروكفيلد درتعريف توسعه مي

فرآيند عامي كه در اين زمينه وجود دارد، اين اسـت كـه توسـعه را برحـسب پيـشرفت بـه سـوي          «

).1364:18ازكيا، (» اهداف رفاهي مانند كاهش فقر و بيكاري  و نابرابري تعريف كنيم

). 18، 1375آسايش، (ها از نظر استريتن توسعه يعني نوسازي يعني تحول در انسان

ـ لبرت م ـ جي  : گويديال 

ي آن كنندهگذار است كه درآن يك جامعه و اجزاي تركيبتوسعه در عمل به معناي يك رشته      «

ـا توجـه بـه هـم    با آهنگي هرچه سريعتر و با هزينه      ـا و جمـع  بـستگي جمعيـت  اي هرچه كمتر و ب ـاي  ه ه

). 42، 1374كامران، (» رسندتر ميي انسانياي كمتر انساني به مرحلهكوچك و بزرگ از مرحله

: گويدچارلز كنيدل برگر مي

به طور كلّي عبارت توسعه بر بروز تحول در چگونگي توليد و نيز بر تجديدنظر در تخصيص منابع «

).9: 1380ابراهيم زاده، (» هاي مختلف توليد، نيز داللت داردو نيروي كار به بخش

ـام           هاي ساختي است از تغييرات و دگرگوني    ي اقتصادي عبارت  توسعه ـارچوب نظ  در اقتـصاد كـشور در چ

در واقع توسعه چيـزي اسـت كـه         ). 28: 1376معصومي اشكوري،   (هاي سياسي و اجتماعي حاكم بر جامعه        ارزش

 بهبود كيفيت زنـدگي همـه اسـت    ،دهد، و مقصود مطلوب توسعهتأثير قرار ميزندگي همه ما را به شكلي تحت  

).17: 1368دياس، هيران دي(

اي عظيمـي اسـت كـه در    هاي منطقـه  در حال توسعه، كيفيت زندگي مرم دستخوش نابرابريدر كشورهاي 

ات و خدمات گامي در نلذا توزيع متعادل امكا). 1368:23ميسرا، (بسياري موارد، به سرعت در حال افزايش است     

عاد مختلف بيشتر باشد، اي از ابهاي منطقهزيرا هرچقدر تفاوت. اي استهاي منطقهجهت از بين بردن عدم تعادل   

هاي پرجاذبه شده و نهايتاً باعث عدم تعادل توزيع جمعيـت در  منجر به حركت جمعيت و سرمايه به سمت قطب        



135...يافتگي دهستانهاي شهرستان شيروان            سنجش ميزان توسعهچهارم سال

اي مورد توجه قرار گيرد، و در كـشورهاي در          هاي ناحيه ريزيلذا بايد برنامه  . سطح منطقه و سرزمين خواهد شد     

زاده دليـر،  حـسين (ها انجام گيـرد ها بايد از جانب دولتاين گونه برنامه  يه، تدوين، اجرا و نظارت بر       هحال توسعه ت  

1380 :21.(

طرح مسأله

تـر  يافتهاگر چه ممكن است به سادگي اظهارنظر كرد كه دهستاني نسبت به دهستان ديگر از هر لحاظ توسعه  

ـاده     گيري كمي توسعه  تر است، ولي اندازه   افتادهيا عقب  ـار س ـافتگي، ك ـاني   واژه. اي نيـست ي ي توسـعه داراي مع

اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و بهداشتي يا تركيبـي       ي اقتصادي، يافتگي توسعه بسياري است، آيا منظور از توسعه     

.كندگيري آن ايجاد مسأله ميتري هم تعريف كنيم، اندازهاز آنهاست؟ حتي اگر توسعه را به مفهوم دقيق

ـا   يك شاخص انجام گيرد، عمل رتبهها صرفاً ازنظراگر ارزشيابي دهستان  بندي و تعيين اولويت در مورد آنه

ـاطق كـشور را       تواند به درستي وضعيت دهـستان     جا كه صرفاً يك شاخص نمي     ولي از آن  آسانتر است،  ـا من ـا ي ه

. دها را از چندين بعد مختلف بررسي نمايـ هايي نياز است كه بتواند وضعيت دهستان روشن كند، ناگزير به روش    

از . تري را در برگيرد، نتيجه به واقعيت نزديكتـر خواهـد بـود    هاي متفاوت حال هر چه اين ابعاد بيشتر باشد و جنبه        

هاي مختلف را با هم تركيـب  اي بايد از الگوهايي استفاده كرد كه شاخص    يابي به چنين نتيجه   اين رو براي دست   

.دهدها نشان مي نسبت به ساير دهستانو تلفيق كرده وموقعيتي چند بعدي از يك دهستان را

بندي آنها براي اقدامات بعدي، همـواره از        ها و اولويت  يهاي سرزميني از نظر برخورد    بنديتشخيص تقسيم 

ـاي منطقـه  ريزياندركاران و مسؤوالن توسعه و عمران به ويژه در طرحمشغوليات ذهني دست  . ه اسـت داي بـو ه

گيـري و   هاي مركب، اين تصميم    و ادغام آنها با يكديگر به منظور ايجاد شاخص         هاي گزيده استفاده از شاخص  

).1370:184حقي، (كندبندي راتسهيل مياولويت

ـا مـي   گيرند كـه از جملـه     اي مورد استفاده قرار مي    الگوهاي مختلفي در مطالعات ناحيه     ـاليز   ي آنه تـوان از آن

كـه چنـدين   آناليز تاكسونومي عددي، بـه دليـل ايـن   . نام برداي و روش تحليل عاملي  تاكسونومي، تحليل خوشه  

دهـد، يكـي از بهتـرين       اي مـورد بررسـي قـرار مـي        شاخص را بـه صـورت تركيـب در تجزيـه و تحليـل ناحيـه               

. هاستروش
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ـاليز تاكـسونومي            هاي شهرستان شيروان از نظر شاخص     در اين نوشتار دهستان    ـتفاده از آن ـا اس هاي مختلـف ب

ـا از نظـر ايـن       ي و ميـزان برخـورداري دهـستان       گيافتيه و تحليل قرار گرفته و وضعيت توسعه       عددي مورد تجز   ه

اي و تخـصيص بودجـه و    هاي ناحيـه  ريزيتوان در برنامه  از نتايج اين تحقيق مي    . ها مشخص خواهد شد   شاخص

.هاي عمراني استفاده كرداعتبارات به منظور اجراي طرح

:فرضيات تحقيق

ها ارتباطي مستقيم وجود دارد؛يافتگي وتعداد جمعيت دهستاني توسعهرسد، بين درجهبه نظر مي. 1

.يافتگي و فاصله از مركز شهرستان ارتباطي معكوس وجود داردي توسعهرسد، بين درجهبه نظر مي. 2

:روش تحقيق

ـ تحليلي و همبستگي است .روش تحقيق به كار گرفته شده در اين تحقيق روش توصيفي 

ها از منابع آماري يافتگي دهستاني توسعهصورت كه آمار و اطّالعات الزم در ارتباط با سنجش درجه          بدين

ـبه و       ي توسـعه  آوري شده و با استفاده از از تكنيك تاكسونومي عددي درجـه           مختلف جمع  ـا محاس ـافتگي آنه ي

ـاخص افزارهاي آماري ضريب همبـست    تحليل خواهد شد و سپس با استفاده از نرم         ـبه    گي ش ـاي مختلـف محاس ه

.شودمي

هاي مورد مطالعهشاخص

ـيروان،      يافتگي دهـستان  در اين تحقيق، به منظور بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت توسعه            ـتان ش ـاي شهرس ه

ـيروان و آمارنامـه   مربوط بـه هاي كشور ي دهستان شاخص از شناسنامه   38تعداد   ـتان ش ـان    شهرس ـتان خراس ي اس

 دهستان شيروان استخراج و سپس مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار             8 و ساير منابع، براي      1375مربوط به سال    

ـا در نظـر گـرفتن متغيـر جمعيـت، نـسبت هـر يـك از                 ي دهستان به منظور مقايسه  . گرفته است  ـا همـديگر ب ـا ب ه

محاسبات الگوي  درج گرديده و مبناي 1ها در جدول شماره ها به ازاي هر هزار تن و يا درصد شاخص شاخص

.تاكسونومي قرار گرفته است
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هاي مختلف نقاط روستايي شهرستان شيروان به تفكيك دهستان نسبت شاخص-1جدول شماره 

هانام دهستان

رانهاشاخص
كم
ت

ان
رست
جي

انه
شخ
قو

ومه
ح

رم
زوا

ت
يار
ز

نلو
كا
انسيو
گلي

7/687/671/672/688/756/762/7071درصد باسوادي

08/352/237/239/230/148/121/399/1دبستان

46/036/039/084/047/052/077/063/0راهنمايي

00024/0007/000دبيرستان

شي
وز
آم

92/018/079/072/0030/026/00نهضت سوادآموزي

31/018/008/024/012/007/026/010/0مركز بهداشت

15/090/087/084/071/052/067/115/1ي بهداشتخانه

15/018/008/012/047/007/026/031/0پزشك

15/018/008/012/0007/026/010/0داروخانه

036/024/024/024/030/038/010/0بهداشتيار

39/154/095/048/071/037/054/105/1بهورز

ني
رما
و د
ي 
اشت
هد
ب

31/018/0024/024/015/003/152/0بهيار و ماماي روستايي

15/036/039/020/147/037/038/052/0حمام

2/4102/46981005/963/908/77درصد خانوار برخوردار از برق

9/588/651/628/716/835/768/675/54كشيآب لوله

46/0008/0012/00010/0روستاييمركز خدمات 

77/036/055/048/047/037/064/015/1شركت تعاوني روستايي

08/108/103/191/147/004/192/115/1مخابرات

62/0008/072/035/06/026/094/0صندوق پست

46/0016/060/024/022/0031/0دفتر پست

31/036/024/048/071/037/026/005/1ي نفتشعبه

يي
ربنا
 زي
ني
مرا
ع

11/010/007/014/015/011/009/012/0ضريب راه
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-1ادامه جدول شماره 

هانام دهستان

رانهاشاخص
كم
ت

ان
رست
جي

انه
شخ
قو

ومه
ح

رم
زوا

ت
يار
ز

نلو
كا
سيو

ان
گلي

4/8706/9092/8992/8449/8763/8932/8398/929واحدهاي مسكوني

3/711/662/647/638/624/549/537/71درصد شاغالن مرد

9/113/209/559/201/67/28/26درصد شاغالن زن

78/654/037/267/469/3107/213/017/27كارگاه قاليبافي

31/072/016/084/035/052/013/01/0جوشكاري

08/118/087/072/018/137/003/157/1آسياب

7/378/306/57/695/448/508/308/6خوار و بار فروشي

46/0039/06/035/081/0063/0قصابي

دي
صا
اقت

23/134/242/143/182/067/09/026/1نانوايي

15/036/047/012/012/007/013/01/0پاسگاه انتظامي

تي
امني

15/0032/012/0022/000پايگاه بسيج

64/096/022/172/026/287/284/193/0تراكم بيولوژيكي

02/040/019/059/018/025/037/032/0ي زمين آبيسرانه

54/163/063/079/026/007/016/073/0ي زمين ديميسرانه

012/002/016/005/005/008/011/0ي باغسرانه

دي
ولي
ت

08/750/1338/924/637/450/257/1175/10ي واحد داميسرانه

:معرّفي الگو و كاربرد آن

ـ آدانسون  گروهـي از  توسط 1950 پيشنهاد شد و در سال 1763 در سال 1اين روش براي اولين بار توسط م 

ـين    توسعهيهبندي درج به عنوان روشي براي طبقه1968در سال   . رياضيدان لهستاني گسترش داده شد     ـافتگي ب ي

1.  M- Adanson
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ـاري،  ( در يونـسكو مطـرح شـد    3ي عالي اقتصاد واركـالو     از مدرسه  2ملل مختلف توسط پروفسور زيگمونت     زي

1380:111.(

ـاعي                      اين روش مي   ـناخت رشـد اجتم ـبي جهـت ش ـاس نـسبتاً مناس ـار و مقي  اقتـصادي   -توانـد بـه عنـوان معي

ــتفاده،اي از منــاطقمجموعــه روش تاكــسونومي كــالً يــك روش عــالي . زان قــرار گيــردريــي برنامــه مــورد اس

. بودن آنهاسـت ي توسعه و پيشرفته ي كشورها يا مناطق مختلف با توجه به درجه        بندي و مقايسه  بندي، طبقه درجه

ـاس     همچنين روشي است كه يك مجموعه را به زير مجموعه         هاي كم و بيش همگن تقـسيم كـرده و يـك مقي

ـاري،  (دهـد ريزان قرار مـي يافتگي نواحي در اختيار برنامه زان توسعه قابل قبول براي بررسي مي     ايـن  ). 137: 1378زي

ـا      ها را گروه  ها و ايجاد يك شاخص مركّب، اوالً دهستان       روش با تركيب و تلفيق شاخص      بندي كرده و ثانياً آنه

ـا را نـشان     اي از دهستان  ها مجموعه بندي دهستان گروه. كندبندي مي يافتگي درجه را بر حسب وضعيت توسعه     ه

يافتگي به طور كلّـي بـه يكـديگر نزديكتـر بـوده و      ي هر مجموعه از نظر توسعه دهندهدهد كه عناصر تشكيل   مي

ـا مـشخص   يافتگي دهـستان  ي توسعه درجه.  روندگروه همگني به شمار مي     ـاي محـروم و     ي دهـستان  كننـده ه ه

براي آشنايي با مراحل الگـو بـه   . (كندريزي عمراني مشخص مي نامهها را در بر   برخوردار است كه در واقع اولويت     

). مراجعه شود9 و 1، 2، 8منابع شماره 

ـيروان اسـت،   يافتگي دهستاني وضعيت توسعهبا توجه به اين كه در اين مقاله هدف مطالعه    هاي شهرستان ش

ـافتگي  ي توسـعه ه منظـور بررسـي درجـه      ب. ايمي همگن در نظر گرفته    ي آنها را به عنوان يك مجموعه      لذا همه  ي

ـيروان    ها با توجه به مراحل الگو، محاسبات الزم انجام گرفته و در جدول زير دهـستان    دهستان ـتان ش ـاي شهرس ه

.شان مرتّب شده استيافتگيي توسعهبه ترتيب درجهdi و cioبراساس 

2 . Zygmunt
3 . Warclaw
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يافتگيي توسعههاي شهرستان شيروان به ترتيب درجهتوزيع دهستان. 2جدول شماره 

تعداد ي فاصله از شهررتبه

جمعيت

يافتگيي توسعهدرجه
di

سرمشق توسعه
Cio

رتبهنام دهستان

اولحومه1835469/097/9

دومگليان4953173/051/10

سومتكمران6649383/005/12

چهارمسيوكانلو5778886/039/12

پنجمزوارم3848887/056/12

ششمجيرستان75554888/085/12

هفتمقوشخانه812638892/090/12

هشتمزيارت11350092/027/13

ي ترين دهستان خواهد بود، و بقيـه نيافتهترين و دهستان زيارت توسعه    يافتهبدين ترتيب دهستان حومه، توسعه    

ـا    ها از نظر وضعيت توسـعه     بندي دهستان  گروه ربه منظو . گيرندها در حد فاصل اين دو قرار مي       دهستان ـافتگي ب ي

ـيم يافتگي، آنها را به سه گروه تقسيم مـي   ي توسعه استفاده از درجه   ي ي تغييـرات درجـه  بـدين منظـور دامنـه   . كن

.كنيم تا حدود هر طبقه به دست آيد تقسيم مي3 و سپس آن را به يافتگي را محاسبهتوسعه

ي تغييراتدامنه= 92/0-9/60= 23/0 حدود طبقات23/0 :3= 076/0

:گذاري هر طبقه، به صورت زير خواهد بوددر نتيجه حدود و نام

يافتگي باالي توسعههاي با درجه دهستان766/0 تا 690/0

يافتگي متوسطي توسعههاي با درجه دهستان843/0 تا 767/0

يافتگي پاييني توسعههاي با درجه دهستان920/0 تا 844/0

:باشدها به صورت زير مييافتگي دهستانبندي مزبور وضعيت توسعهر اساس محاسبات و طبقهب
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ـان از   هاي شيروان دهستاناز مجموعه دهستان: يافتگي باالي توسعههاي با درجه  دهستان. 1 هاي حومـه و گلي

ـا     . انديافتگي بااليي برخوردار  ي توسعه درجه ـله   اين دو دهستان از نظر جغرافيايي ب ـيروان فاص ي كمتـري   شـهر ش

ـبي    منـدي انـد و از طرفـي از تـوان   داشته و امكانات و خدمات بيشتري را به خود جذب كـرده      ـاي طبيعـي مناس ه

.برخوردار بوده و از نظر اقتصادي وضعيت بهتري دارند

.در اين دسته فقط دهستان تكمران قرار دارد: يافتگي متوسطي توسعههاي با درجهدهستان. 2

ـا توسـعه     ي توسعه هاي با درجه  دهستان. 3 ـيروان      8از  : نيافتـه يافتگي پايين ي ـيوكانلو،     5 دهـستان ش  دهـستان س

به جز دهستان زيارت كه در دشت واقع شـده         . گيرندزوارم، جيرستان، قوشخانه و زيارت، در اين گروه قرار مي         

ق كوهستاني واقع در فواصل دورتـري از شـهر          ها در مناط  ي دهستان ي كمتري دارد، بقيه   و با شهر شيروان فاصله    

ـيروان و وضـعيت كوهـستاني از عوامـل عقـب                  . شيروان قرار دارند   ـله از شـهر ش مانـدگي ايـن    بدين ترتيب فاص

هاي يافتگي دهستانهاي فوق و تعادل در توسعهزدايي از دهستانبه منظور محروميت. روندها به شمار مي   دهستان

ـا داده   هاي دولتي اولويت بيشتري به اين دهستان      ر تخصيص اعتبارات عمراني و بودجه     شهرستان شيروان بايد د    ه

.شود

ـان كـه   هـم . هاي مختلف مشخص شده استبندي دهستانها به تفكيك شاخص، رتبه3در جدول شماره   چن

ـاخص    . ها از اين نظر وجود دارد     شود، تفاوت زيادي بين دهستان    مالحظه مي  ـاي آموزشـي د    از نظـر ش هـستان  ه

ـاني دهـستان     از نظر شاخص. ي آخر را دارد رتبه“جيرستان”ي اول و دهستان      رتبه “حومه” ـتي و درم ـاي بهداش ه

ـاخص . آخر را داردي رتبه“زيارت”ي اول و دهستان   رتبه “سيوكانلو” ـاي عمرانـي دهـستان    از نظر ش “حومـه ”ه

ـان ”هاي اقتصادي دهستان شاخص آخر را دارد، از نظر ي رتبه“جيرستان”ي اول و دهستان  رتبه ي اول  رتبـه “گلي

ـان ”ي اول و دهـستان    رتبـه  “قوشـخانه ”تي دهستان   از نظر امني  .  آخر را داراست   ي رتبه “سيوكانلو”و دهستان    “گلي

ي  رتبـه “زوارم”ي اول و دهـستان   رتبه“جيرستان”هاي توليدي دهستان  شاخصري آخر است واز نظ داراي رتبه 

.انداختصاص دادهآخر را به خود 
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هايافتگي به تفكيك شاخصها از نظر وضعيت توسعهبندي دهستان رتبه-3جدول شماره 

هاي شاخص

توليدي

هاي شاخص

امنيتي

هاي شاخص

اقتصادي

هاي شاخص

عمراني

هاي شاخص

بهداشتي

هاي شاخص

آموزشي

رتبه

diاندهستdiدهستانdiدهستانdiدهستانdiدهستانDiدهستان
اول43/0حومه19/0سيوكانلو54/0حومه43/0گليان0قوشخانه55/0جيرستان

دوم64/0سيوكانلو58/0گليان59/0گليان58/0حومه51/0تكمران59/0سيوكانلو

سوم68/0زيارت60/0جيرستان68/0زوارم60/0زوارم53/0جيرستان60/0حومه

چهارم70/0تكمران64/0تكمران71/0تكمران66/0مرانتك57/0زيارت63/0گليان

پنجم77/0گليان65/0حومه74/0زيارت67/0قوشخانه57/0حومه77/0قوشخانه

ششم8/0قوشخانه69/0زوارم8/0سيوكانلو69/0جيرستان69/0سيوكانلو85/0زيارت

هفتم86/0زوارم76/0انهقوشخ86/0قوشخانه78/0زيارت7/0زوارم87/0تكمران

هشتم86/0جيرستان82/0زيارت94/0جيرستان99/0سيوكانلو72/0گليان88/0زوارم

:گيري و آزمون فرضياتنتيجه

ريزي، متعادل كردن وضعيت  باشد، لذا در مقطع برنامه فتواند بدون هد  اي نمي باتوجه به اين كه هيچ برنامه     

ـاخص  ها  يافتگي دهستان توسعه ـا بـه   و تعادل درميزان برخورداري از امكانات و خدمات مختلف و بهبود اين ش ه

ـاعي شـده و        . رود، از اهداف اساسي به شمار مي     منظور تأمين سالمت جامعه    هـدفي كـه منجـر بـه عـدالت اجتم

.كندي توسعه پايدار را فراهم ميزمينه

ـافتگي از مجموعـه  هدهد كه از نظر وضعيت توسعنتايج به دست آمده نشان مي     ـتان   ي دهـستان ي ـاي شهرس ه

يافتـه متوسـط و    توسعه) شامل دهستان تكمران  % (5/12تر،  توسعه يافته ) شامل دو دهستان حومه وگليان    % (25شيروان  

.اندنيافته بودههاي توسعهجزو دهستان) هاي سيوكانلو، زوارم، جيرستان، قوشخانه و زيارتشامل دهستان% (5/62

ـاي ناحيـه  ريـزي داف برنامهيكي از اه   ـاد نـواحي محـروم        ه ـادل نـواحي و جلـوگيري از ايج اي، توسـعه متع

بـدين صـورت   . ي رسيدن به اهداف باال استفاده كـرد توان در زمينهكه از نتايج اين تحقيق ميمانده است،وعقب

ـاس درجـه    كه درتخصيص اعتبارات عمراني مي     ـافتگي و  ي توسـعه توان اعتبار تخصيصي به هر ناحيـه را بـر اس ي

ـاي توسـعه يافتـه، بودجـه    در نتيجه دهـستان  . آل تعيين كرد  ي هر دهستان از شرايط ايده     ميزان فاصله  ي كمتـر و  ه

تـوان   مـي  3 و   2بدين منظور ازنتايج جداول شـماره       . كنندي بيشتري دريافت مي   نيافته، بودجه هاي توسعه دهستان
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ـا موضـوع   پس از تخصيص بودجه به هر يك از دهـستان      . فاده كرد ها است براي تخصيص اعتبارات بين دهستان     ه

در . هاي مختلف اقتصادي وا جتماعي و رفاهي مطرح خواهد شد         ها فعاليت توزيع اعتبارات تخصيصي بين پروژه    

ـاخص   هاي مختلف بر اساس ميزان فاصله  ي هر يك از فعاليت    اين مرحله نيز سهم بودجه     ـا از  ي هـر يـك از ش ه

.هاي اجرايي تعيين خواهد شدو ميزان سرمايه بر بودن پروژه) ماتريس استاندارد(آلي يط ايدهشاخص شرا

ـا         ي چنين فرآيندي به تعادل در توسعهنتيجه ـين بـرده ي ـاوت نـواحي مختلـف را از ب يافتگي منجـر شـده و تف

.كاهش خواهد داد

ـتفاده شـده اسـت، محا               ـبه به منظور آزمون فرضيات، از ضريب همبـستگي اس ـين       س ي ضـريب همبـستگي ب

ـاكي از هـم         را نشان مـي    275/0يافتگي دهستانها و تعداد جمعيت آنها عدد        ي توسعه درجه بـستگي  دهـد، كـه ح

ي بستگي بين درجـه   ي ضريب هم  اما محاسبه . شود تأييد نمي  1ي شماره  فرضيه و در نتيجه  . ضعيف بين آنهاست  

 بين اين و شاخص وجـود  416/0اي مثبت در حدود دهد كه رابطهيي فاصله از شهر نشان ميافتگي و رتبه توسعه

.شود تأييد مي2ي شماره دارد و در نتيجه فرضيه
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