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 چکیده

توسعه به نقاط روستایی و نشت آثار این فضایی  ةتوسعي ترین استراتژي هایکی از مهم اهداف:

گاهی سکونت ةشبکگونه شهرها در از ایجاد این ط و حمایتمتوسّاندازهه به تقویت شهرهاي توجّ

فضایی سرزمين  ةتوسعاین سياست بر این فرض استوار است که شهرهاي ميانی در فرایند است. 

 گشا باشند. نقاط روستایی راه ةتوسعتوانند در نقش مثبتی داشته و می

نقش شهر ميانی ایرانشهر  تحليلی و با نگرش سيستمی –این مقاله  با روش توصيفی : در روش

ی مانند مدل هاي کمّها و مدلنقاط روستایی شهرستان ایرانشهر با استفاده از روش ةتوسعدر 

 ةنقط 93تعداد  بررسی شده و نامهها و پرسشگاهی موریس، تحليل جریانسکونتیافتگیتوسعه

ه شدروستایی از لحاظ متغيرهاي اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و فضایی تجزیه و تحليل 

 .است اي و ميدانی گردآوري شدهالعات مورد نظر نيز به صورت کتابخانهاطّ .است

یافتگی در سعهدهد که توگرفته نتایج مدل موریس نشان میدر بررسی صورت ها/ نتایج:یافته

 .یافته استهفت دهستان فقط یک دهستان توسعه سطح نقاط روستایی ناموزون است و از بين

ه ب ،این است که نقاط روستایی به ایرانشهر وابستگی زیاد دارند ۀدهندها نشاننتایج تحليل جریان

کنند. راجعه میمين خدمات و امکانات به ایرانشهر مأدرصد روستائيان براي ت 03که حدود  طوري

و رگرسيون گویاي آن است که شهر ایرانشهر در  Tهاي نامه نيز با استفاده از آزمونشنتایج پرس

 .زیادي نداشته است ريثأزیربنایی تهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ساختار ةتوسع

يستند و نيازمند یافته ننتایج این تحقيق نشان داد که نقاط روستایی ایرانشهر توسعه گیری:نتیجه 

 هستند.ه بيشتري به لحاظ خدمات و امکانات توجّ

 .ایرانشهرنامه، گاهی روستایی، مدل، پرسشسکونت ةتوسعشهر ميانی،  :هاکلیدواژه
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  مقدّمه .5

 از . کنند می زندگی ميانی و کوچک شهرهاي در توسعه حال در کشورهاي شهري تجمعيّ اکثر امروزه

، 4)اووسو اند هدکر برقرار نزدیکی ةرابط شهرها این با کشورها این روستایی احینو در ساکن تجمعيّ سویی

بدین جهت امروزه سياست تقویت شهرهاي ميانی در کشورهاي در حال توسععه بعراي   (. 24، ص. 2332

، 4932)شکویی،  استمناطق پيرامونی و توزیع خدمات و امکانات به نقاط روستایی اطراف مطرح  سعةتو

شهرهاي ميانی این است کعه اقتصعاد نعواحی روسعتایی را      ةتوسع(. هدف از تقویت و 941 -942 صص.

تحریک کرده و مهاجرت به شهرهاي بزرگ را کاهش دهند و همچنين منافع رشد اقتصادي را در نعواحی  

 در تحليل روابط شهر 2(. راندینلی 42 ، ص.4930 ، رجاییو  حسينی امينیقرخلو، ) پخش کنند ماندهعقب

زیرا بازارهاي اصلی براي دریافعت   ؛روستایی جدا از شهرها عملی نيست ةتوسعگوید: اهداف و روستا می

روسعتایی ماننعد    ةانعد و خعدمات معورد نيعاز جامعع     مازاد توليدات کشاورزي در مراکز شهري قرار گرفتعه 

هاي کوچعک و  شود. وي معتقد است که شعهر بهداشت، درمان و آموزش از طریق مراکز شهري تأمين می

نفعو  خعود برقعرار     زۀحعو هاي روسعتایی  گاهط به عنوان مکان مرکزي، بيشترین روابط را با سکونتمتوسّ

روستایی و شهري ارتباط تنگاتنگی دارند  ةتوسع(. به نظر وي  33 ، ص.4900باقري،  و )شکویی سازندمی

ستا کنند و رشد اقتصادي را در نواحی روروستایی ایفا  ةتوسعی در توانند نقش مهمّط میو شهرهاي متوسّ

(. شعهرهاي   21 ، ص.4933منوچهري مياندوآب، و  دپورمحمّپورحسين،  ،نشين تقویت کنند )حاتمی نژاد

 ةفاصعل روستایی، کاهش مهعاجرت از روسعتا بعه شعهر و کعاهش       ةتوسعميانی راه حل مناسبی در جهت 

هعاي توسععه و   گيري استعدادها و قابليتبهره مهاجرتی هستند. این شهرها با عملکرد خاص خود موجب

 (. 91 ، ص.4933اکبرپور سراسکانرود،  و فردشعبانی ،)رهنمایی شوندي میامنطقه –تحرک شهري 

ت چهعارراهی و  با داشتن موقعيّ (4933مرکز آمار ایران، ) نفري 30342ت شهر ميانی ایرانشهر با جمعيّ

. استنسبت به شهرهاي کوچک و نقاط روستایی پيرامون خود  اي، یک مکان مرکزيشعاع عملکرد منطقه

و با سعاماندهی فضعایی    استي از لحاظ خدماتی، صنعتی و کشاورزي اههاي بالقوّایرانشهر داراي پتانسيل

و نقش د کنمناطق پيرامونی خود عمل  ةتوسعتواند به صورت کانونی براي ت و خدمات میت، فعاليّجمعيّ

                                                           
1. owusu 

2. Randinelly 
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شده، تحقيق حاضر درصعدد بررسعی   ه به مطالب گفتهبنابراین با توجّ ؛داشته باشد ايطقهمن ةتوسعی در مهمّ

ت، عنوان یک شهر ميانی تا چه اندازه توانسعته در توزیعع فضعایی جمعيّع    این موضوع است که ایرانشهر به

ا بين این پایداري ر ةتوسععمل کرده و ثر ؤمنقاط روستایی پيرامونی  ةتوسعخدمات، امکانات و در نهایت 

 . .نفو  خود به وجود آورد ۀحوزشهر و نقاط روستایی 

 روش تحقیق .2

تحليلعی   –روش تحقيق مورد نظر در این مقاله از لحاظ هدف، کاربردي و از لحعاظ روش، توصعيفی   

اسنادي و ميدانی گردآوري شده است. ایعن تحقيعق در    ۀاین تحقيق به شيو العات مورد نظر درو اطّاست 

نقاط روستایی شهرستان ایرانشهر با استفاده از ة توسعدر ستمی نقش شهر ميانی ایرانشهر را سي قالب نگرش

نگعري  هاي آماري آینعده ن از طریق آزمونها و همچنيگاهی، تحليل جریانیافتگی سکونتهاي توسعهمدل

 هکردزیربنایی سنجش از ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و و   tبندي رگرسيون و رتبه

 4933روستایی در شهرستان ایرانشهر طبعق سرشعماري سعال     ةنقط 93آماري در این تحقيق  عةجاماست. 

گيري در ایعن تحقيعق بعه صعورت     روش نمونهاست. خانوار  42223نفر و معادل  29399است که شامل 

خعانوار بعه    941کوکران تععداد  و حجم نمونه براي نقاط روستایی با استفاده از فرمول  استتصادفی ساده 

 اند. ها در هر روستا به تناسب تعداد خانوار آن روستا توزیع شدهنامهدست آمده است که پرسش

هاي موجود بين شهر ایرانشعهر و نقعاط روسعتایی    ت جریانها، ابتدا جهت و شدّدر روش تحليل جریان 

 . درشعد  بررسعی  نامعه نی با اسعتفاده از پرسعش  پيرامون آن در سطوح مختلف تجاري، اداري، آموزشی و درما

-به صورت نقشعه  Arc Gisافزار نرم ةوسيله تحليل ب و نامه پس از تجزیهبعدي خروجی نتایج پرسشة مرحل

 .دشترسيم است نفو  ایرانشهر  ۀحوزنهایی ة نقشها و همچنين ت جریانجهت و شدّ ۀکنندصی که مشخ ّیها

نقاط روستایی از نتعایج سرشعماري عمعومی نفعو  و      ةتوسعح در مدل موریس براي تعيين سطو

هعاي اقتصعادي، فرهنگعی،    يسعت متغيعر در قالعب شعاخص    ، ب4932آمعاري   ةنامع سال و 4933مسکن 

هعاي شهرسعتان ایرانشعهر    بنایی استفاده شد و تمامی نقاط روسعتایی در سعطح دهسعتان   اجتماعی و زیر

 ةمحاسعب ضعرایب و   ةمحاسعب ه تععداد امکانعات،   سعه مرحلع  در در ایعن روش   شعد. سنجش و ارزیابی 

 .  یافتگی انجام شده استتوسعه
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گعاهی، جایگعاه توسععه    دستر  براي هعر واحعد سعکونت   ر العات ددر این  مدل با استفاده از اطّ

و در نهایعت   شعود ص معی هاي انتخابی مشعخّ یافتگی هریک از واحدها را بر حسب هریک از شاخص

اي سعاده ولعيکن   گونعه اده از روش تحليلی شعاخص توسععه بعه   ا با استفها رشاخص ةمجموعميانگين 

هعا  شعاخص  بةمحاس ۀنحو شود.پرداخته میگاه بندي سکونته تعيين کرده و سپس به رتبهدرخور توجّ

 (.  421 ، ص.4939)رضوانی،  به صورت زیر است

(4)   

  
Yijشاخص ناموزون براي متغير :i ها در واحد  امj  امxijمتغير : i  ام در واحدj ام 

Xij MIN حداقل مقدار متغير :i  امXij MAX : حداقل مقدار متغيرi   ام 

     جهت باشند. سو یا همباید هم هاي به کار گرفته شدهمهم در این روش این است که شاخص ةنکت

در  وشده به کار گرفته شده هاي مورد نظر در قالب فرمول یادجهت بررسی موضوع، تمام شاخص

 شود. استفاده می ة زیررابطمورد نظر هر واحد از  ةتوسعنهایت براي پيدا کردن شاخص اصلی 

(2) 

 
هر واحعد بعه شعمار     ةتوسعشاخص اصلی  D.Iهاي مورد مطالعه و تعداد شاخص nدر این رابطه 

تعر باشعد،   دیعک نز 433نوسان دارد که هرچه به  433تا  3موریس بين  ةتوسعرود. ضریب شاخص می

 یافتگی بيشتر است .سطح توسعه

 اهداف تحقیق .5. 2

 خدمات به نقاط روستایی پيرامون. ةارائهاي شهر ایرانشهر در شناخت توانمندي  -4

هعا از لحعاظ        بنعدي آن بررسی روستاهاي شهرستان ایرانشهر از لحاظ خعدمات و امکانعات و رتبعه    -2

 یافتگی.توسعه

 ةتوسعثر در ؤهري ایرانشهر در جهت ایفاي نقش ممنظور تقویت کارکردهاي شایی بهراهکاره ةارائ -9

 نواحی روستایی.

 نفو  ایرانشهر ۀحوزشناسایی  -1
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 تحقیق ةو فرضیال ؤس .2. 2

ساختارهاي اقتصادي، اجتمعاعی، فرهنگعی و زیربنعایی     عةتوسعنوان یک شهر ميانی در به آیا ایرانشهر

 پيرامون خود تأثير داشته است؟هاي روستایی گاهسکونت

ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگعی و   ةتوسععنوان یک شهر ميانی در رسد ایرانشهر بهبه نظر می

  هاي روستایی پيرامون خود تأثير داشته است.گاهزیربنایی سکونت
 جغرافیایی مورد مطالعهة محدود .3. 2

شهرستان ایرانشهر در استان سيسعتان و بلوچسعتان در    ،قجغرافيایی مورد مطالعه در این تحقيدۀ محدو

(. شهرستان ایرانشهر از لحاظ تقسيمات سياسعی شعامل   25 ، ص.4933)افراخته، است جنوب شرقی ایران 

هفت دهستان حومه، بمپور شرقی، بمپور غربی، دامن، ابتر، آب رئيس و  ،سه بخش مرکزي، بمپور و بزمان

تحقيعق بعا اسعتفاده از    ایعن  ر د(. 2 ، ص.4933مان مدیریت و برنامه ریزي، )سازاست آبادي  993بزمان و 

زۀ حعو شهر ایرانشهر: شامل  نةگاسههاي نفو  بندي روستاها بر اسا  حوزه)طبقه شدهروش احتمالی طبقه

 است. شدهروستایی در سطح شهرستان مطالعه ة نقط 93تاثير(  ۀحوزنفو  و  ۀجذب، حوز

 
 شهر ایرانشهر ةگانهای نفوذ سهط روستایی مورد مطالعه براساس حوزهت نقاموقعیّ -5شکل 

 4932 ، نگارندگان :خذأم
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 تحقیق مبانی نظری .3

(. 50 ، ص.4932کمالی زاده،  و )سرائی است انسانی جوامع ةجانبهمه تعالی و توسعه، رشد یکلّ هدف

روستایی در کشورهاي کمتعر توسععه    ةتوسعت روستایی مفهومی باسابقه است و اهميّ ةتوسعدر این ميان 

  (.43، ص. 4332، 4 ی)یعو ان دي پع   اسعت هعا  روستایی در اقتصاد آنیافته بيشتر به دليل نقش مهم نواحی 

 و غيرشعهري  منعاطق  در معالی  خعدمات  ةارائع  اجتماعی، و فيزیکی هايزیرساخت مينأت روستایی ةتوسع

 ةعالقع  مورد موضوعات جمله از روستا-شهر عامل (.1، ص. 2333، 2 )باریو  است طبيعی منابع مدیریت

 ةزمين در االنهفعّ طوره ب نيز شناسانجامعه است. بوده ليپتون و راندینلی مانند توسعه راننظبصاح و محققان

 آن لتحعوّ  و روسعتایی  جوامعع  در تغييعر  بعر  عمدتا هاآن هتوجّ و  داشته مشارکت  روستا–رشه بين روابط

ميعان   ، درامکانات و ثمعرات توسععه   ةعادالن، توزیع از این حيث (.9، ص. 4332 ، 9ر)کائو است معطوف

 و العدینی، زارع شعمس  ،)شکور رو به توسعه است ةجامعهاي یک ت یک کشور از ویژگیاکثریت جمعيّ

 فضاهاي ميان مناسبات نيز بر توسعه اتادبيّ در اصلی مباحث از ي اهعمد خش(. ب23 ، ص.4932، کریمی 

 (.4، ص. 2334 ،1مورتن، )جرو است متمرکز روستایی و شهري

ه محققان را به خعود جلعب کعرده و افعزایش     ه به شهرهاي ميانی توجّسياست توجّ 4333ة دهدر طی 

هم در بعين برنامعه   اي منطقعه روستایی و  ةتوسعط براي ت شهرهاي کوچک و متوسّپذیرش نسبت به اهميّ

عنوان یکی راندینلی به (.93، ص. 4332،  2)پدرسن استود داشته ریزان و در بين پژوهشگران همواره وج

اي از ویعژه شعهرهاي ميعانی در فعراهم کعردن دامنعه      شهرها و به ةتوسعنگر بر نقش نظران مثبتحباز صا

در تبيعين نقعش شعهرهاي     هنعري  نيعل (. 43. ، ص2332، 5)ليعن   دارد کيدأخدمات براي نواحی پيرامون ت

 دارد؛ بر در را ميانی و کوچک شهرهاي ةتوسع را که پایين از افتهیعهاشا شهرنشينی ی،ملّ ةتوسعکوچک در 

 فرصعت  ایجعاد  آن هدف که است دانسته توسعه حال در کشورهاي ةتوسع جهت عملی و سرميّ ياوسيله

و کمک به رفع نيازهاي روستایيانی است که در مجعاورت این شهرها زندگی   ايناحيه رشد و شغلی هاي

                                                           
1. UNDP 

2. Barrios 

3. Kaur 

4. Jerve, Morten  

5. Pedersen 

6. Lynch 
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ليه، نقش مراکز شهري کوچعک و ميعانی را در   هاي اوّی دیدگاهبه طور کلّ (.2، ص. 2330، 4)هنريد کننمی

هاي مدرن مطرح ساختند و به همعين جهعت   ي در درون الگوهاي عمومی نظریهاروستایی و منطقه ةتوسع

روسعتایی تعراوش   ت سازي را به جمعيّعنوان مراکزي که ابداعات و مدرنمراکز شهري کوچک و ميانی به

 (.43 ، ص.4933، الله پور)سرور و ند شدکند فرض می

دهعی ثبعات و   اي در شعکل هعاي منطقعه  عنوان یکی از عناصر مهم سيستمشهرهاي کوچک و ميانی به

گعاهی  ترین عنصر سعکونت کنند. شهرهاي کوچک در تعامل با کوچکی سيستم عمل میتحقق اهداف کلّ

ی در توسععه و  اي نقش مهمّترین شهر در سطوح منطقهی در تعامل با بزرگیعنی روستاها و شهرهاي ميان

اللعه   )سعرور و  کننعد ی کشور ایفا میها و سرمایه در فضاي ملّتت، فعاليّاي نظير تثبيت جمعيّتوازن منطقه

هعد  دکنند، نقشی که امکان معی (. شهرهاي ميانه نقش انتقال و تقویت توسعه را ایفا می43 ، ص.4933، پور

 ةهاي توسعه و تحریعک شعبک  هریک از شهرها عملکرد خاص خود را در به کارگيري استعدادها و قابليت

ده و شعرایط کعار و   کعر اي داشته باشند و مهاجرانی را که عازم شهرهاي بزرگ هستند جذب شهري منطقه

هعاي  تفعاليّع (. استقرار مؤسسات و خدمات وابسعته بعه   445 ، ص.4932ازند )شمس، اشتغال را فراهم س

هعا کعاهش یابنعد و دسترسعی بعه      شود کعه هزینعه  کشاورزي در مراکز شهري کوچک و ميانی موجب می

. خدمات مورد نظر عبارتند از: دشوتر آسان هاآن هايتهاي روستایی و فعاليّخدمات مختلف براي خانواده

اورزي، خعدمات انبعار   بندي محصعوالت کشع  ترویج کشاورزي، مؤسسات آموزشی، صنایع تبدیلی و بسته

بهعره در  با اعتبار کعم  داري، مراکز بهداشت و آموزش و دسترسی به خدمات دولتی دیگر، تسهيالت بانکی

صعی و  هاي خصوصی، پست، خدمات تخصّی بخشهاي کوچک و بزرگ محلّتجهت حمایت از فعاليّ

هاي ه. این عملکردها از پتانسيلاي داخل و بيرون ناحيفروشی، کاالهاي کارخانهفروشی و خردهمراکز عمده

اي بعه شعمار   گعاهی در سعطح منطقعه   هاي سکونتمتوازن و نظام ةتوسعمراکز شهري کوچک و ميانی در 

ت مکانی خود بازاري بعراي  این گروه از شهرها به دليل موقعيّ (.43، ص. 4933، الله پور)سرور و  آیندمی

وه بر مصرف این محصوالت به دليل تقاضعاي  شده و عالمحصوالت کشاورزي اطراف خود محسوب می

داري، انبعار ة شعبک کننعد.  تجاري سرزمين عمل معی  ةشبکعنوان کانال عبور این محصوالت به ت، بهجمعيّ

گونه شعهرها،  روستایی اطراف این ۀحوزیابی و صدور محصوالت کشاورزي نقل و بازاروبندي، حملبسته

                                                           
1. Henry 
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ه بع  (. 23، ص. 4939)امکچعی،   ها استاشتغال در آناقتصادي و ایجاد هاي تبسيار مناسبی از فعاليّ ةزمين

 شده در اطعراف زیعاد  ت در شهر ميانه تقاضا براي محصوالت کشاورزي توليدین قرار که با افزایش جمعيّا

روستایی پيرامون شعده و کشعاورزي را پعر     ۀحوزها در اليتک فعّشود. این افزایش تقاضا موجب تحرّمی

هعا و در  اليعت کند. این امر توان اقتصادي خانوارهاي روستایی را باال برده و در نتيجعه بيشعتر فعّ  تر میرونق

 (.24 ،همان) شدک اقتصادي شهرهاي ميانی را موجب خواهد نهایت تحرّ

هعاي آمعایش سعرزمين سعال     لين بار به طور رسمی در گعزارش بحث شهرهاي ميانی در ایران براي اوّ

انعد. همچنعين در سعال    هزار نفر را برگزیده 223تا  22بندي بين شهرهاي ست و طبقهبه ميان آمده ا 4925

 ۀهعزار نفعر در زمعر    223تعا   23ه شد که در آن شعهرهاي  آمایش سرزمين نيز در ایران تهيّ ةپایطرح  4951

ة لبع غاند. در این گروه از شهرها شباهت به شهرهاي بعزرگ بعه دليعل    شهرهاي متوسط یا ميانی قرار گرفته

به شهرهاي کوچک ناشعی از اشعتغال بخعش وسعيعی از      هاآنهاي بازرگانی و خدماتی و شباهت تفعاليّ

 (.  40 ، ص.4930، تقی اقدم )زیاري و  هاي کشاورزي استتت به فعاليّجمعيّ

 های تحقیقیافته .4

 گاهی موریسیافتگی سکونتمدل توسعه .5. 4

 از روسعتاها  بنعدي سطح و شناخت نخست اي، گاممنطقه هايتعادل عدم از ناشی مسائل حل به منظور

 درمعانی،  –بهداشعتی  فرهنگعی،  -یاجتمعاع  ارتباطعات،  و زیربنایی اقتصادي، هايزمينه در برخورداري نظر

 معة برنا(. به همين جهت 434 ، ص.4932، صيادي آبگلیو  روستا، آوریده ،)عنابستانی است ... و آموزشی

انسعانی(   –یافتگی )کالبعدي  بندي نواحی از لحاظ توسعهالگویی براي درجه (UNDP)عمران سازمان ملل

کعه  قابليعت   برده که هم جدیدترین الگوي رسمی استفاده شده در سطح جهعانی بعوده و هعم ایعن     به کار

هاي مختلف و متنوع قابل اجراست. این ریزي با مقيا ها در فضاهاي مورد برنامهگسترش و جایگزینی آن

(. ایعن معدل همچنعين از جملعه     422، ص. 4933)حسعين زاده دليعر،    ه مدل موریس معروف استالگو ب

نفعو    ۀحعوز روستایی و یا  ةمنظومگاهی، تعيين سکونت ةشبکهایی است که در تعيين الگوي استقرار مدل

 (.421 ص. ،4939)رضوانی، است اي برخوردار ت ویژهعمران روستایی از اهميّ
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دهد کعه دهسعتان   ( نشان می9جدول )هاي شهرستان ایرانشهر در یافتگی دهستانتوسعه ةدرج ةمحاسب

یافتعه اسعت.   ترین امکانات برخوردار بعوده و توسععه  حومه به دليل نزدیکی به شهر از بيشترین و با کيفيت

هاي بمپور غربی، دامعن و ابتعر   هاي بمپور شرقی و بزمان در حال توسعه محسوب شده و دهستاندهستان

دهد که در سطح شهرسعتان  اند. نتایج مدل نشان مینيافته بودهیافته و دهستان آب رئيس توسعهتر توسعهکم

و سعایر   اسعت ، به طوري که در بين هفت دهستان فقط یک دهسعتان توسععه یافتعه    استناموزون  ةتوسع

هاي توسعه در سطح استان ریزيبنابراین الزم است در برنامه ؛مطلوبی برخوردار نيستند ةتوسعها از دهستان

ه بيشتري به نقاط روستایی صورت گرفته و از تمرکز امکانات و خدمات در نقاط شعهري  و شهرستان توجّ

 موزون و هماهنگی در بين نقاط شهري و روستایی برقرار شود. ةتوسعجلوگيري شود تا 

 تعداد امکانات و خدمات به تفکیک دهستان -5جدول 

 4932، آمار ایرانز العات مرکا  اطّبراس : نگارندگان،مأخذ

 متغیرها

 

 دهستان

مه
حو

 

بتر
ا

من 
دا

ور  
مپ

ب
قی

شر
ور  

مپ
ب

بی
غر

 

ان
زم

ب
 

ب 
آ

س
رئی

 

 فرهنگی

 43 95 49 40 42 23 23 ابتدایی ةمدرستعداد 

 1 42 45 49 3 3 42 راهنماییةمدرستعداد 
 3 2 1 2 2 2 2 تعداد دبيرستان

 3 3 3 3 3 3 3 ايتعداد هنرستان فنی و حرفه
 3 3 4 2 4 3 4 خانه عمومیتعداد کتاب

 3 2 2 4 4 4 9 تعداد مکان ورزشی
 2 24 49 24 20 94 95 تعداد مسجد

 یعاجتما

 3 3 3 3 3 3 3 تعداد مجتمع بهزیستی
 3 4 4 2 4 4 2 تعداد مرکز بهداشتی درمانی

 2 2 3 3 43 2 43 تعداد خانه بهداشت
 3 3 4 3 4 4 4 تعداد داروخانه

 2 43 42 42 43 49 42 تعداد شوراي اسالمی
 2 43 3 3 0 0 43 تعداد شرکت تعاونی روستایی

 خدماتی

 3 3 3 3 3 3 3 تعداد بانک
 4 3 5 3 0 3 43 تعداد دفاتر خدمات پستی و مخابرات

 3 3 3 4 3 3 4 آالت کشاورزيتعداد تعميرگاه ماشين
 3 3 3 3 3 3 3 تعداد پمپ بنزین

 زیربنایی

 2 23 40 24 20 93 15 کشی و برقآب لوله
 2 43 40 43 43 2 23 شدهراه روستایی آسفالته احداث
 13 32 45 24 23 52 12 شدهراه روستایی خاکی احداث
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 متغییرهای مورد مطالعه از لحاظ یافتگی موریسضریب توسعه ةمحاسب -2جدول 

 4932نگارندگان،  :مأخذ

 متغیرها
 

 هستاند

ومه
ح

 

بتر
ا

من 
دا

ور  
بمپ

قی
شر

ور  
بمپ
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غر
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ب 
آ

س
رئی

 

 فرهنگی

 3 433 29/44 32/25 29/43 23/53 15/93 ابتدایی ةمدرستعداد 
 3 55/34 433 02 55/14 55/14 55/34 راهنماییة مدرستعداد 

 3 13 33 433 13 13 433 تعداد دبيرستان
 3 3 3 3 3 3 3 ايتعداد هنرستان فنی و حرفه

 3 3 3 433 99/99 3 99/99 خانه عمومیتعداد کتاب
 3 55/55 55/55 99/99 99/99 99/99 433 تعداد مکان ورزشی

 3 54/24 33/22 54/24 35/03 30/39 433 تعداد مسجد

 اجتماعی

 3 3 3 3 3 3 3 تعداد مجتمع بهزیستی
 3 23 23 433 23 23 433 تعداد مرکز بهداشتی درمانی

 3 23/90 23/30 23/30 433 23/90 433 بهداشتة اد خانتعد
 3 3 433 3 433 433 433 تعداد داروخانه

 3 433 32/23 10/05 433 03/51 10/05 تعداد شوراي اسالمی
 3 433 02 02 23/52 23/52 433 تعداد شرکت تعاونی روستایی

 خدماتی

 3 3 3 3 3 3 3 تعداد بانک
 3 33/33 22/22 00/00 55/55 33/33 433 و مخابرات تعداد دفاتر خدمات پستی
 3 3 3 433 3 3 433 آالت کشاورزيتعداد تعميرگاه ماشين
 3 3 3 3 3 3 3 تعداد پمپ بنزین

 زیربنایی

 3 33/13 33/91 43/19 34/25 59/59 433 روستاهاي داراي آب لوله کشی و برق تعداد
 3 11/31 99/39 11/11 11/11 55/45 433 تعداد راه روستایی آسفالته احداث شده
 00/14 433 433 5/92 35/2 22/23 03/95 تعداد راه روستایی خاکی احداث شده

 

  های شهرستان ایرانشهریافتگی دهستانرتبه و ضریب توسعه -3جدول 

  4932نگارندگان، : أخذم
 ت توسعهوضعیّ D. I یافتگیتوسعه ةرتب مکان

 یافتهتوسعه 34/53 4 دهستان حومه

 در حال توسعه 30/13 2 دهستان بمپور شرقی

 در حال توسعه 33/13 9 دهستان بزمان

 یافتهکمتر توسعه 14/14 1 دهستان بمپور غربی

 یافتهکمتر توسعه 43/14 2 دهستان دامن

 یافتهکمتر توسعه 23/13 5 دهستان ابتر

 نيافتهتوسعه 33/23 0 دهستان آب رئیس
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 هاتحلیل جریانمدل  . 2. 4

 شعهري  -روستایی و مناسبات پيوندها طریق از روستایی ةتوسع در شهرها نقش یطورکلّ به

 چراکعه  ؛گيرنعد معی  نظعر  در را هعا نجریعا  و هاشبکه توسعه، جدید هايپارادایم یابد.یم تحقق

 هايپيونعد  و هعا جریان از برخی ت.اس مهم شهري و روستایی نواحی بين پيوندهاي و هاجریان

 منعافع  کعه  داشت هتوجّ باید ولی باشد، مساعد نواحی از کریه براي واندتمیشهري –روستایی

 مکان به مکان یک از زمان باگذشت درنتيجه و یابد جریانف مختل هايهشيو به تواندمی خالص

 و اجتمعاعی  -اقتصعادي  ۀگسعترد  التبا تحعوّ  امروزه (.2، ص. 2332 ،4لين ) کندمی تغيير دیگر

 گسترده بسيار و روستا شهر روابط ارتباطی، هايراه و نقلوحمل ةزمين در جمله از ولوژیکتکن

الععات  اطّ سعرمایه،  عقاید، کاال، ت،جمعيّ جریان شکل به را خود روابط است. این شده عمتنوّ و

 روسعتاها  و شعهرها  در تغييعرات  و التتحعوّ  از بسياري دليل همين به دهد.می نشان نوآوري و

 رونعد  در روسعتایی - شهري روابط است الزم بنابراینت؛ هاسآن بين کيف روابط و کم از ناشی

 دیعدگاه  از و منعوال  یعن ه ابع  (.435، ص. 2339، 2)کالیتعون  گيعرد قرار هتوجّ مورد ریزيبرنامه

 .بررسی کرد منظر دو از توانمی را شهري _ي روستاییپيوندها روابط و

 یحتّع  و اوريفنّع  الععات، اطّ سرمایه، کاالها، افراد، يهاجریان شامل :ی(فضای متقابل )روابط الف

 انجعام  بعه  شعهري  نعواحی  در کعه  روسعتایی  هايتفعاليّ شامل :(بخشی متقابل روابط) زائد. ب مواد

ا امّع ) خعدمات  و صعنعت  )نظير شوندمی بنديطبقه شهري عنوان به اغلب که هاییتفعاليّ یا رسندمی

 هعا با شهر گوناگون طرق به روستایی هايگاهسکونت مبنا این بر .گيرندمی شکل اییروست نواحی در

در این تحقيق براي شعناخت روابعط   . (92، ص. 4333 ، 9دنت )تاکولی، دارند قرار پيوند و ارتباط در

چنعين  الع از ميزان وابستگی نقاط روستایی بعه ایعن شعهر و هعم    بين ایرانشهر و نقاط روستایی و اطّ

 و درمانی استفاده شده است. هاي مختلف تجاري، اداري، آموزشیها، از جریانت جریاند شدّرص

تجاري بين شعهر   ةزمينها در مدل تحليل جریانة نتيجبر اسا   :های تجاریجریان .5. 2. 4

ه به نقعش خعدماتی شعهر ایرانشعهر و     دهد که با توجّایرانشهر با نقط روستایی اطراف نشان می

                                                           
1. Lynch 

2. Clayton 

3. Tacoli, Dent 
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هعا جهعت تعأمين     ت آنانعد اولویّع  داشته دهندگان اظهاردرصد پاسخ 09 ،عهاي متنوّاروجود باز

عنوان مرکعز  دوم، زاهدان به ۀرد 0/42ل ایرانشهر است و شهرهاي بمپور با اوّ جةدرخدمات در 

پنجم و چابهعار   ۀرددر  2/9محمدان با   ،چهارم ۀرددر  3/9سوم، بزمان با  ۀرددر  3/9استان با 

( و 1 جعدول )هعاي تجعاري در   ششم قرار دارند. نتایج مدل تحليعل جریعان  ۀ ردرصد در د 2با 

 ( نشان داده شده است.   2 شکل)

 
 )تجاری( بین ایرانشهر و نقاط روستایی 5های سطح جریان ةنقش - 2شکل 

 4932نگارندگان،  مأخذ:   

 ایی مورد مطالعه)تجاری( به نقاط روست 5سهم ایرانشهر در تأمین خدمات سطح  -4جدول 

 4932، : نگارندگانأخذم

 

اداري بعين شعهر ایرانشعهر     ةزمينها در مدل تحليل جریان ةبر اسا  نتيج های اداری:جریان .2. 2. 4

درصعد   2/01ه اسعتقرار ادارات مختلعف در شعهر ایرانشعهر     دهد که بعا توجّع  با نقاط روستایی نشان می
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شعهر بمپعور بعا     .ها جهت تأمين این خدمات ایرانشعهر اسعت  نت آاند اولویّدهندگان اظهار داشتهپاسخ

در  2/1سعوم و شعهر بزمعان بعا      ۀرددر  3/9دوم، شهر زاهدان به عنوان مرکز استان با  ۀرددرصد  5/41

 ( نشان داده شده است.9شکل )( و 2 جدول) در هاي اداريجریان چهارم قرار دارد. نتایج حاصل ۀرد

 
 )اداری( بین ایرانشهر و نقاط روستایی  2سطح های جریان ةنقش - 3شکل 

 4932، نگارندگان :مأخذ      

 )اداری( به نقاط روستایی 2سهم ایرانشهر در تأمین خدمات سطح  -1جدول 

 4932 نگارندگان، مأخذ:

 
 

هاي آموزشی بين نقاط روستایی شهر ایرانشهر  با جریان ةنتيج های آموزشی:جریان .3. 2. 4

و فرهنگعی دانشعگاهی در    ه بعه وجعود مراکعز آموزشعی    دهد که با توجّیی نشان مینقاط روستا

هعا جهعت تعأمين ایعن خعدمات      ت آناند اولویّدهندگان اظهارداشتهدرصد پاسخ 1/03ایرانشهر، 

شعهر   سوم، ۀرددر  3/2دوم، شهر زاهدان با  ۀرددرصد  9/41شهر بمپور با  .شهر ایرانشهر است

 آخعر قعرار دارد. نتعایج حاصعل     ۀرددر  4/1چهارم و شهر بزمان نيز بعا   ۀرددر  3/1محمدان با 

 ( نشان داده شده است.1لشک)( و 5جدول)هاي آموزشی بر اسا  جریان



 پنجمشمارة بيست و           اي                  ناحيه مجلّة جغرافيا و توسعة                                                151

 
 )آموزشی( بین ایرانشهر و نقاط روستایی 3های سطح جریان ةنقش -4 شکل

 4932: نگارندگان، مأخذ

 موزشی( به نقاط روستایی)آ 3سهم ایرانشهر در تأمین خدمات سطح  -6جدول 

 4932، : نگارندگانمأخذ    

 
 

 

بين شهر ایرانشعهر بعا نقعاط روسعتایی      هاي درمانیجریانة نتيج :های درمانیجریان .4. 2. 4

درصد  0/59 ،ه به وجود مراکز درمانی دولتی و خصوصی در شهر ایرانشهردهد با توجّنشان می

شعهر   .ها جهت تأمين این خدمات شهر ایرانشهر اسعت نت آاند اولویّدهندگان اظهارداشتهپاسخ

درصعد در   3/9شهر بزمان بعا   سوم، ۀرددرصد در  3، شهر بمپور با دوم ۀرددر  4/43زاهدان با 

هاي پنجم و ششم قرار درصدي در رده 3/2سهمی  با محمدان و کرمان نيزچهارم، شهرهاي ۀرد

 ( نشععان داده شععده2ل شععک)( و 0 جععدول)دارنععد. نتععایج حاصععله از مععدل نيععز بععر اسععا    

 است. 
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 )درمانی( بین ایرانشهر و نقاط روستایی 4های سطح جریان ةنقش -1شکل 

 4932: نگارندگان، مأخذ
 

  )درمانی( به نقاط روستایی 4سهم ایرانشهر در تأمین خدمات سطح  -7جدول 

 4932: نگارندگان، مأخذ

 
 

آموزشی و درمانی نشان تجاري، اداري،  هاي مختلف در چهار سطح مختلفتحليل جریان

اي در تأمين خدمات مختلف نقاط روستایی در سطح شهر ایرانشهر سهم عمده دهد کهمی

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

ها و نت جریاکه سبب شده است شدّ استهاي شهري و روستایی گاهت و سکونتجمعيّ

(، 5 شکل)بنابراین بر اسا  ؛ باشدوابستگی نقاط روستایی اغلب به سمت شهر ایرانشهر 

یابد ها کاهش مینفو  ایرانشهر جایی است که شدت جریان ۀحوز هاينهایی جریان ۀمحدود

 نفو  نهایی شهر ایرانشهر ترسيم شده است.  ۀحوزها تحليل تمامی جریان به هکه با توجّ
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 هانفوذ نهایی ایرانشهر براساس تحلیل جریان ةحوز ةنقش -6ل شک

 4932: نگارندگان، مأخذ

 نامهپرسش .3. 4

 گویان بر اساس جنس در نقاط روستاییتوزیع فراوانی و درصد پاسخ -8جدول 

 4932: نگارندگان، مأخذ 

 
 

ستایی که به ها در نقاط رو( توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه را بر اسا  جنس آن3جدول 

نفر یا  22درصد مرد و  2/32نفر یا  941تعداد  .دهداند نشان میصورت تصادفی انتخاب شده

 اند. درصد را زنان تشکيل داده 2/40
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 Tآزمون   .5. 3. 4

 نقاط روستایی ازمتغیرهای تحقیق در tآزمون  -9جدول 

 4932: نگارندگان، مأخذ
 .N M SD Test value t d.f Sig متغیرها

 /003 924 -/234 21 05351/2 3333/29 941 اقتصادي
 /123 924 -/025 24 43143/5 0934/23 941 اجتماعی
 /453 924 -934/4 21 54394/5 1301/29 941 فرهنگی
 /002 924 /233 43 14904/1 3041/43 941 زیربنایی
 /552 924 -/191 03 20453/43 2941/35 941 کل

ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی،  ةتوسعد شهر ایرانشهر تا چه اندازه در ص شوکه مشخّمنظور اینبه

( 3 جدول) نتایج استفاده شده است. T-test فرهنگی و زیربنایی نقاط روستایی تأثير داشته است از آزمون 

عنوان یک شهر ميانی در بهحاکی از این است که ميانگين و انحراف معيار در ارتباط با نقش ایرانشهر 

هاي روستایی پيرامون خود برابر با گاهزیربنایی سکونت ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ةسعتو

و  =t= ،924d.f -19/3تر است و این تفاوت با ( کوچک30که از ميانگين آزمون ) 20/43و  29/35

55/3sig=  رسد ایرانشهر ر میتوان نتيجه گرفت که به نظبنابراین می يست؛ندرصد معنادار  32به احتمال

هاي گاهساختار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، زیربنایی سکونت ةتوسععنوان یک شهر ميانی در به

 متوسطی تأثير داشته است. روستایی پيرامون خود تا حدّ
 رگرسیون گام به گام )مرحله به مرحله( .2. 3. 4

 ر نقاط روستاییمتغیرهای تحقیق د آزمون رگرسیون گام به گام از -51جدول  

 4932نگارندگان،  :مأخذ 
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یافتگی عنوان یک شهر ميانی در کدام سطح توسعهکه ایرانشهر به که مشخص شودبراي این

هاي روستایی پيرامون از منظر عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی در سکونتگاه

استفاده شد که نتایج این بررسی در از رگرسيون گام به گام  ،خود بيشترین تأثير را داشته است

 (  کر شده است.43ل جدو)

هاي توسعه از منظر عوامل اقتصادي، تدهد که در بررسی اولویّمی نشان 43نتایج جدول

ل در بعد اجتماعی در یافتگی در گام اوّاجتماعی، فرهنگی و زیربنایی، بيشترین ميزان توسعه

یافتگی به ميزان کمتري هاي بعدي توسعهز آن در گامنقاط روستایی اتفاق افتاده است و بعد ا

ه به نتایج آزمون بنابراین با توجّ ؛در ابعاد فرهنگی، اقتصادي و زیربنایی اتفاق افتاده است

ه گذاري و توجّسرمایه ،رگرسيون الزم است که در آینده در نقاط روستایی مورد مطالعه

 نگی صورت گيرد.بيشتري در بخش هاي اقتصادي، زیربنایی و فره
 

 پیشنهادهاو  گیرینتیجه .1

ص شد که از بين هفت ها مشخّیافتگی و تحليل جریانهاي توسعهاین تحقيق بر اسا  مدل در

دهستان ها از  ةیافته است و بقيدهستان در سطح شهرستان ایرانشهر فقط دهستان حومه توسعه

بنابراین نقاط روستایی  است؛فتگی ناموزون یایافتگی خوبی برخوردار نيستند و توسعهسطوح توسعه

سطح  هستند.هاي مختلف بيشتري در خصوص امکانات و خدمات در بخش گذارينيازمند سرمایه

طرفه است به طوري روابط و وابستگی بين نقاط روستایی و شهر ایرانشهر نيز بسيار نامتعادل و یک

دليل کمبود خدمات و امکانات در اکثر موارد  نقاط روستایی به ،هاکه براسا  نتایج تحليل جریان

 ۀدهندکه این امر نشان کنندمیی در مواردي به شهرهاي دورتر مراجعه به شهر ایرانشهر و حتّ

نامه نيز نقاط روستایی است. نتایج پرسش نيافتگیت نامطلوب امکانات و خدمات و توسعهوضعيّ

ثير أتصادي، فرهنگی و زیربنایی نقاط روستایی تاقساختارهاي  ةنشان داد شهر ایرانشهر در توسع

ه بنابراین با توجّ ؛گذار بوده استثيرأطی تمتوسّ زیادي نداشته است و فقط در بخش اجتماعی تا حدّ

نقاط روستایی موفق نبوده  ةشود و ایرانشهر در توسعيد نمیأیتحقيق ت ةفرضي ،ی تحقيقبه نتایج کلّ

ت، نقاط روستایی، استقرار فضایی متوازن جمعيّ ةراي توسعنهایت می توان گفت ب است که در
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اي متناسب با ریزي ناحيهو باید برنامه استخدمات و امکانات در سطح شهرستان ضروري 

نقاط روستایی  ةدر راستاي توسعبنابراین  ؛هاي نقاط روستایی تدارک دیده شودپتانسيل

 د.شوارائه می زیر به شرحپيشنهادهایی 

و تجهيز شهر ميانی ایرانشهر به انواع خدمات و امکانات آموزشی، درمانی،  توسعه -4

کردن نيازهاي مردم شهر و نقاط روستایی  هتجاري، فرهنگی و ورزشی بيشتر تا ضمن برآورد

 کند.ها به مرکز استان جلوگيري آن ةاطراف از مراجع

هی در سطح شهرستان به گااي و توسعه و تقویت نقاط سکونتجامع منطقه ةبرنام ةتهيّ -2

انواع خدمات و امکانات زیربنایی و روبنایی مانند مراکز شهري کوچک، مراکز بخش، مراکز 

ت و خدمات در سطح تري بين جمعيّدهستان و نقاط روستایی کوچک تا سبب توزیع متعادل

 شهرستان شود.

که نقاط روستایی نه به اینقل روستایی با توجّوارتباطات و حمل ةتقویت و تجهيز شبک -9

 خدمات پستی و مخابراتی و اینترنت روبرو هستند. هاي آسفالته،راهة هایی در زمينبا محدودیت

ها براي ی در مراکز شهرستان، بخش و دهستانهاي محلّحمایت دولت از ایجاد بازارچه -1

 ایی براي صادرات به داخل و خارج.هفروش محصوالت بومی و فراهم کردن زمينه

گذاري و حمایت بخش دولتی و خصوصی در بخش صنایع دستی روستایی سرمایه -2

رود و دوزي که یکی از منبع اصلی درآمد روستایيان به شمار میمانند صنعت بومی سوزن

 ایجاد بازارهایی براي فروش در داخل و خارج از کشور.

هاي دهستانشگري روستایی در گرد ةگذاري بخش دولتی و خصوصی در زمينسرمایه -5

و  هاي ابتردامن، نخلستان نةرودخاهاي طبيعی نظير ه به داشتن جا بهابتر و بزمان با توجّ، دامن

 توانند سبب درآمد مردم این نقاط شود. ال بزمان که میفعّآتشفشان نيمه
 

 نامهکتاب

لوم اجتماعی و ع ةمجل .رموردي: ایرانشه ةعمطال روابط متقابل شهر و روستا .(4933) .افراخته، ح .4

 .13 – 09  ،2 ،انسانی دانشگاه شيراز
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