
  

  1، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان 

( بر اساس مدل  1395و  1390در سال  بررسي تعادل فضايي دهستان هاي شهرستان كامياران

  اندازه)–رتبه 

  3، مهري ويسي2، پرستو لطفي*1سعدي صالحي

  روستايي،دانشگاه پيام نور، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي -1

  دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه زنجان، ايران -2

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي،دانشگاه پيام نور، ايران) -3

sadisalehi7375@gmail.com  

  15/06/1397تاريخ پذيرش:                              14/06/1397تاريخ بازنگري:                    11/06/1397تاريخ دريافت:

  چكيده:

به كار گيري معيارها و روش هاي كمي جهت سطح بندي سكونتگاه ها  در سيستم فضايي  مناطق از سوي  منجر به  

شناخت ميزان نابرابري  نقاط سكونتگاهي شده و از سوي ديگر معياري جهت تالش در راستايي كاهش فقر و نابرابري 

و سنجش شاخص هاي توسعه انساني دردهستان هاي  به بررسي  هاي موجود ميان آنها محسوب مي گردد،  اين تحقيق

 گاز، برق، اداري،-سياسي-آموزشي،فرهنگي و ورزشي شهرستان كامياران واقع در استان كردستان بر اساس شاخص هاي

تحليلي است، گردآوري  –مخابرات و ارتباطات پرداخته شد، روش انجام تحقيق حاضر توصيفي-بهداشت و درمان -آب

اندازه است كه براي  -مدل مورد استفاده در اين تحقيق مدل رتبهاطالعات با استفاده از منابع كتابخانه اي  انجام گرفته، 

پرداخته  1395و  1390بر اساس آمار  ن دهستان اين شهرستا تعدل فضايي بين توزيع خدمات و جمعيت درسنجش ميزان 

به دست آمده است كه نشان دهنده اين است كه تعدل فضايي به نسبت   0,822در اين مدل   Ĥ1390 Rمار ، بر اساس شد

 0,5برابر R  1395هاي شهرستان كامياران وجود دارداما بر اساس آمار  خوبي بين توزيع خدمات و جمعيت در دهستان

  مي باشد كه تعادل فضايي بين بين خدمات و جمعيت در دهستان هاي شهرستان كامياران وجود ندارد.

  

 شهرستان كامياراناندازه،  -:  شاخص توسعه انساني، مدل رتبهكلمات كليدي 
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  مقدمه و طرح مسئله:

كشورها استفاده مي شود شاخص توسعه انساني است ،توسعه  در تعيين درجه توسعه يافتگي كه يكي از شاخص هاي مهم

 )1385, 55زندگي افراد در يك كشور و يا يك منطقه است .(آذرء استانداردها انساني يعني بهبود كيفيت زندگي يا ارتفا

 ) شاخص1391: 67شد(زنيل زاده و همكاران  مطرح جهان در بيستم قرن دوم نيمه ازتقريبا  يافتگي توسعه و توسعه مفهوم

 جمعه(است اي منطقه و ملي الملي، بين اي مقايسه  بافت يك در انساني  بيشرفت  گيري اندازه براي وسيله انساني توسعه

 عام مقبوليت بعد به 1990 دهه از كه رود مي بشمار توسعه متاخر هاي نظريه از يكي انساني توسعه) 1385:225پور 

) 1391:110شيرزادي،( است توسعه نهايي هدف  خالق و سالم.طوالني زندگي از برخوداري انساني توسعه ديد يافت،از

هدف اصلي توسعه  حدف نابرابري هاست،بهترين مفهوم توسعه ،رشد همراه با عدالت اجتماعي است(قرخلو و 

م و غير مستقيم دارد اثر مستقيم در اثر افزايش سواد )  از نظرآمارتيسن اجراي توسعه انساني دو اثر مستقي1385،60حبيي،

و بهداشت ، اميد به زندگي بر كيفيت زندگي مردم اثر مي گزارد،حتي اگر به توسعه اقتصادي و صنعت در كشورها منجر 

سهيل نشود،اثر دوم كه آن به شكلي غير از طريق افزايش امكانات آموزشي و بهداشتي،توسعه اقتصادي و رشد صنعتي را ت

مي كندو كارايي ان را بهبود مي بخشدو تمامي اين عوامل به نوبه خود در ارتقاي كيفيت زندگي مردم موثر است(خاكپور 

-98 سال طي او  نفره 11 تيم همراه به الحشق محبوب توسط انساني توسعه شاخص اولين) 192؛ 1389و همكاران ،

 مشابهي هاي روند و  گرفت قرارر توجه مورد زيادي متخصيص و افراد توسط بعدها  گزارش اين. منتشرشد و تهيه 1980

 شاخص برري به گالسكو دانشگاه در نوربخش فرهاد راستا همين در.د گرفته بكار  مناطق و كشورها كردن مشخص براي

 سهم يافتگي توسعه شاخص) 39:1382، نوربخش( شد 22  رتبه دانمارك و 1 رتبه  كانادا كه  پرداخت انساني توسعه هاي

 منظور به ريزي دربرنامه جنسيتي نگرش دارند، نبود محروميت و فقر شاخص  بيني پيش و تغييرات در ي كننده تعيين

 ها شكاف افزايش به بلكه است فقرنشده جنسيتي هاي شاخص در شاخص بهبود منجر تنها نه فقر هاي  شاخص بهبود

  ارتقاي قصد كه ات شده تلقي مفهومي عنوان به روستايي توسعه 1970 دهه از) 93:1387، مرداني-خاني(است شده

 مفهوم بسط با 80 دهه در. شود مي قلمداد روستايي فقر كاهش براي اي زمينه پيش و دارد را افراد زندگي استاندارهاي

 بهبود به جامع شد،رويكرد گشوده روستايي مناطق در ويژه به توسعه هاي شاخص در جديدي هاي عرصه پايدار توسعه

 گرديد تعريف انساني هاي سكونتگاه ومحيطي اقتصادي،اجتماعي رفاه تحقق جهت در ها انسان زندگي كيفيت بخشي

)Torjman2.2002 شاخص (HDI معيار كلي از وضعيت توسعه انساني است كه دست آورد كشورها را در سه بعد

) در اين 133:1390،زندگي را نشان مي دهد(اميري سالمت،آموزش و سطح استاندارداساسي توسعه شامل بهداشت و 

بررسي مي شود، كه  خدمات  1395و  1390در سال   كاميارانپژوهش وضعيت  تعادل فضايي دهستان هاي شهرستان 

،فرهنگي و  دهستان جمعيت متناسب با جمعيت توزيع شده است يا خير، كه بر  اين اساس شاخص هاي آموزشي 6در 

   مخابرات و ارتباطات  مي باشد-بازرگاني و خدمات-ي و درمانيشتبهدا-برق،گاز و آب-سياسي و اداري-و رزشي
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  پيشينه پژوهش:

 شد ) در مقاله با عنوان بررسي شاخص توسعه انساني در استان سيستان و بلوجستان انجام37:1383 زمانيان و كشته كريم(

 له 1368 ال در336/0 رقم از و است يافته بهبود  بلوجستان و سيستان استان انساني توسعه شاخص  كه دهد مي نشان

 بزرگ باسوادي نرخ بهبود و باسوادي نرخ زندگي،شاخص به اميد افزايش نشانگر رشد اين كه رسيد 1379 سل در596/0

 به296/0 از جنسيت حسب بر انساني توسعه است، شاخص تحصيلي قاطع كليه در ناخالص نام ثبت نرخ بهبود و ساالن

 درصد 63/49از انساني فقر شاخص همچنين و است بوده زنان آموزش وضعيت بهبود اثر در كه است يافته افزايش451/0

ي روند عدالت اجتماعي با استفاده  از سبرر) در مقاله ي با عنوان 91:1392،(است. بهرامي  يافته كاهش د رصد 66/32 به

 مثبتي تغييرات ايران انساني توسعه هاي شاخص رشد  روند ،به اين نتيجه رسيد كهايران  راخص هاي توسعه انساني دش

 در 0,759 رقم به 1975 سال در 0,571 ايران؛از  انساني  توسعه هاي شاخص ها سازمان اين اعالم  طبق به است داشت

اخص هاي شي روند عدالت اجتماعي با استفاده  از س) برر94:1391است ، همچنين در تحقيق بهرامي( رسيده 2005 سال

 امكانات اين انساني توسعه  هاي شاخص  هاي پيشرفت وجو نشان ميدهد كه باايران طي دو دهه اخير رتوسعه انساني د

 با مقاله ي باعنوان)74:138(افضلي و آراني . عصاري است شده توزيع متعدال  صورت به  مختلف هاي استان بين در

 هادر دولت بودن بزرگ نتيجه به1990-2006 سال در نقتي غير كشورهاي با مقايسه در نفتي كشوهاي در دولت اندازه

 كه كردند بيان و دانسته عمومي بخش كاالهاي كيفيت پايين و عملكرد نامطلوب ان دليل و رسيدند نفتي كشورهاي

) با عنوان 28:1395مهدي لو و همكاران ( تحقيق  در . است بوده بيشتر توسعه درحال كشورهاي در دولت اثرگزاري

 آن تبع به و نفتي هاي درآمد افزايش با كه دهد مي نشانبررسي رابطه عليت  بين شاخص هاي توسعه انساني  در ايران 

 افزايش و شده خريداري  دولت ازسوي هزينه صرف با فقط مصرفي كاالهاي مانند انساني توسعه شاخص ، اقتصادي رشد

 صورت هاي هزينه قبال در اي سرمايه كاالي مانند انساني توسعه شاخص كه است ركودي شرايط در فقط و يابد مي

 توسعه انساني در ايرانباعنوان  )291:1385( راساس تحقيق صادقي و همكارانكند،ب مي ايجاد اقتصاد براي مناقعي گرفته

  نشان مي دهد كه استان هاي اذربايجان غربي، اردبيل،HDIشاخص انجام گرفت ميتوان چنين استنباط كرد،

سمنان سطح فقر نسبت به ساير -اصفهان-كردستان،سيستان و بلوجستان داراي فقر انساني باالتر هستند واستان هاي تهران

)، به بررسي شاخص نيروي انساني و تاثير آن در روند علم و فناوري  پرداخت و 55:1380مظفر زاده ( نقاط نشان ميدهد.

علت وجود شكاف عميق  و فزاينده كه بين  استانداردهاي زندگي مردم  در كشرهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه 

سامتي و  (ست.  در مقاله اي هم كه توسطنيافته  را اساسا ناشي از فاصله ي علمي و فني بين  آنها عنوان نمود ا

كيفيت انساني صورت گرفت   توسعه شاخص بر خوب حكمراني هاي شاخص تاثير )راجب تحليل183:1390همكاران

حكمراني خوب كه از طريق ميانگين موزون شاخص هاي حكمراني محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماري كامال 
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ين از بين شش شاخص حكمراني خوب شاخص هاي ثبات سياسي، كارايي دولت، كيفيت دارد. هم چن HDI معنادار بر

  .قوانين و مقررات و حاكميت قانون اثري مثبت و به لحاظ آماري كامال معنادار بر شاخص توسعه انساني دارند

  وش تحقيق:ر

ردآوري اطالعات تركيبي از تحليلي ، از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ گ –تحقيق حاضر از لحاظ روش، توصيفي   

اندازه از فرمول زير  –كتابخانه اي است ، مدل مورد استفاده در تحقيق، مدل رتبه اندازه است،مدل رتبه  -روش اسنادي

 تبعيت مي كند

R �
1 � 6	∑	d2

N3 � n
 

دهستان هاي روال كار بدين صورت بوده كه  بعد از تهيه و جمع اوري اطالعت مربوط به خدمات و جمعيت مربوط به 

نشان دهنده اختالف بين  Rشهرستان ميزان همبستگي بين جمعيت و خدمات مشخص شده است در اين مدل  مقدار

خدمات و جمعيت كه هرچه اين مقدار به يك نزديك تر باشد  نشانگر اين است كه توازن  وعدالت برقرار است و هرچه 

در بين دهستانها مي باشد. شاخصهاي اين تحقيق ازاطالعات و به صفر هم نزديك تر باشد نشانه عدم توازن و عدالت 

  آمده است. 2استخراج شده كه در جدول شماره  1390آمار اين تحقيق از فرهنگ آبادي هاي 
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  ويه ها و شاخص هاي بكار رفته در پژوهشگ-1جدول  

 رديف شاخص گويه

 1 طرح هادي  اجراي طرح هادي

محل خريد مايحتاج  مردممحل خريد مايحتاج 

 مردم

2 

مهد،دبستان،مدرسه راهنمايي شبانه روزي پسرانه و دخترانه،مدرسه راهنمايي پسرانه و دخترانه،دبيرستان شبانه 

روزي پسرانه و دخترانه،هنرستان فني و حرفه اي دخترانه و پسرانه،بوستان روستايي،كتابخانه عمومي،زمين 

 ،سالن ورزشي ورزشي

آموزشي،فرهنگي و 

 ورزشي

3 

 4 مذهبي مسجد،اما زاده،اماكن مذهبي ساير اديان،مدرسه علميه،امام جماعت،خانه عالم

مروج كشاورزي،شوراي -شوراي اسالمي روستا،دهياري،پاسگاه نيروي انتظامي،مركز خدمات جهاد كشاورزي

 حل اختالف،شركت تعاوني

 5 سياسي و اداري

 6 برق،گاز،آب سراسري،موتور برق ديزلي،انرژي نو،گاز لوله كشي،آب لوله كشي،سامانه تصفيه آببرق شبكه 

حمام عمومي،مركز بهداشت،داروخانه،خانه بهداشت،پايگاه بهداشت،دندانپزشك،بهيار يا ماماي 

پايگاه  راديولوژي،غسالخانه،سامانه جمع اوري زباله،روستايي،دامپزشك و تنكسين دامپزشكي،آزمايشگاه و 

 اتشنشاني

 7 بهداشتي و درماني

نمايندگي پخش نفت سفيد،نمايندگي پخش سيلندرگاز،فروشگاه تعاوني،بقالي،نانوايي،گوشت فروشي،قهوه 

 خانه،بانك،تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي،تعميرگاه ماشين االت غير،جايگاه سوخت

 8 بازرگاني و خدمات

صندوق پست،دفترپست،دفترمخابرات،دفترفناوري اطالعات و ارتباطات،دسترسي عمومي به اينرنت،دسترسي 

 به روزنامه و مجله،دسترسي به وسيله نقليه عمومي،دسترسي به ايستگاه راه آهن

 9 مخابرات و ارتباطات

    جمعيت   1390جميعت سال 

  استان كردستان 1390آباديهاي سال منبع: فرهنگ 

  معرفي منطقه ي مورد مطالعه:

 كامياران شهر آن مركز و شده واقع استان اين جنوب در كه است كردستان استان شهرستانهاي از يكي كامياران شهرستان

 7 بخش، 2 داراي كامياران شهرستان همچنين.است و موچش كامياران نام هاي به شهر 2 داراي شهرستان اين.است

 شهرستان جعيت 1390و بر اساس آمار سال  .است سكنه از خالي آبادي16و سكنه داراي آهادي 156 و دهستان

 . .دتايي بوده انروس نقاط در ساكن نفر 46641شهري نقاط در ساكن نفر 56355 تعداد اين از .است نفر بوده 105996

  مي باشد.درصد  2/53اين شهرستان  در نشيني شه ميزان
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  )1397(نويسندگان،موقعيت جفرافيا شهرستان كامياران -1شكل 

  

  تحليل يافته ها:

خدمات و جمعيت شهرستان  13950و سال  1390بر اساس فرهنگ آبادي ها،سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال

كامياران  استخراج شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است جمعيت تمامي دهستان  هاي شهرستان را از فرهنگ 

  آبادي ها استخراج مي كنيم 

  :1390آمار 
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  )1397منبع:يافته هاي تحقيق،( 1390گي خدمات در دهستان هاي شهرستان كامياران بر اساس آمار ندپراك -2شكل 

، گاورود  262،بيلور  389توزيع خدمات در دهستان هاي شهرستان كامياران  بدين شرح است كه  دهستان ژاورود با 

، در جايگاه اول تا هفتم در بين دهستان هاي شهرستان 156، عواالن  192،سور سور 228، شاهو 242، اميرآباد 252

  داده اند. كامياران را به خود اختصاص

  

  )1397( منبع:يافته هاي تحقيق،1390دگي جمعيت در دهستان هاي شهرستان كامياران بر اساس آمار نپراك -3شكل
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 12073كه در جدول باال ذكر شده است ، دهستان ژاورود با جمعيت   1390براساس اطالعات موجود در فرهنگ آبادي 

نفر  در رتبه  10754ان را دارا مي باشد وبه ترتيب دهستان گاورود بيشتريت جمعيت رو در بين دهستان هاي اين شهرست

نفر  6360نفر  در رتبه سوم قرار دارد، دهستان بيلور با جمعيت  6518دوم قرار دارد و دهستان هاي اميرآباد با جمعيت 

  نفر قرار دارند. 3224نفر، عواالن با جمعيت  4658نفر، سورسور با جمعيت  6054رتبه چهارم و سپس شاهو با جمعيت 

  )1397( منبع: نويسندگان،1390بر اساس آمار  يافته هاي تحقيق -2جدول 

D2 D1 معيتج رتبه جمعيت خدمات رتبه خدمات   

 بيلوار 6360 4 262 2 2 4

 ژاورود 12073 1 389 1 0 0

 شاهو 6054 5 228 5 0 0

 اميرآباد 6518 3 242 4 1 1

 سورسور 4658 6 192 6 0 0

 عواالن 3224 7 156 7 0 0

 گاورود 10754 2 256 3 1 1

 

هاي مورد مطالعه به دست آمد. نادر نهايت بر اساس فرمول زير ميزان نهايي همبستگي بين خمات و جمعيت در دهست  
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  مجموع مجذور تمام اختالف رتبه خدمات و جمعيت مي باشد d2	∑	اندازه، –براساس مدل رتبه 

N دهستان مي باشد) 7كه (هم تعداد متغير ها مي باشد  
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نزديكتر باشد ميزان  1مي باشد هر چه عدد بدست آمده به  1و  0از آنجا كه عدد بدست آمده در اين مدل مقداري بين 

همبستگي بين خدمات و جمعيت در سطح متعادل قرار دارد لذا با توجه به اينكه مقدار عدد به دست آمده از اين از اين 

بر اساس آمار  هاي شهرستان كامياران بين جمعيت و خدمات دهستان / مي باشد مي توان گفت كه  در 822پژوهش 

بوط به دهستان بيلوار مي باشد كه از لحاظ جمعيتي داراي تعادل وجود دارد در اين راستا بيشترين اختالف مر 1390

جمعيتي متناسب، اما از لحاظ خدمات در رتبه پايين تري و در وضعيت نامناسب قرار دارند بنابراين مي طلبد كه در برنامه 
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سي انجام شود اقداماتي اسا ها ريزيها به اين نقاط ضعيف توجه بيشتري شود و در جهت تقويت امكانات در اين دهستان

  ها تعديل شود تا فاصله فضايي بين دهستان

  :1395آمار 

  

  )1397( منبع:يافته هاي تحقيق،1395گي جمعيت در دهستان هاي شهرستان كامياران بر اساس آمارندپراك -4شكل

دستخوش تغييراتي  1390جمعيت دهستان هاي شهرستان كامياران نسبت به سال  1395بر اساس فرهنگ آبادي هاي سال  

) رتبه دوم و دهستان هاي 6930) رتبه اول ،بيلوار با جمعيت ( 11003بوده است كه  دهستان هاي ژاورود  با جمعيت(

) رتبه هاي سوم تا هفتم جمعيت را به 2401) وعواالن( 4186)، سورسور(5517)، اميرآباد(5959)، شاهو(6459گاورورد (

  خود اختصاص داده اند.
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  )1397( منبع:يافته هاي تحقيق،1390گي خدمات در دهستان هاي شهرستان كامياران بر اساس آمار اكندپر -5شكل 

بيلوار ،  305اميرآباد با ، 394توزيع خدمات در دهستان هاي شهرستان كامياران  بدين شرح است كه  دهستان ژاورود با 

در جايگاه اول تا هفتم در بين دهستان هاي شهرستان كامياران  162شاهو 176عواالن 185گاو رود ، 295سورسور، 285

  را به خود اختصاص داده اند.

 )1397( منبع: نويسندگان،1395بر اساس آمار  يافته هاي تحقيق -3جدول 

D2 D1 معيتج رتبه جمعيت خدمات رتبه خدمات   

 بيلوار 6930 2 285 3 1 1

 ژاورود 11002 1 394 1 0 0

 شاهو 5959 4 162 7 3 9

 اميرآباد 5517 5 305 2 3 9

 سورسور 4186 6 259 4 2 4

 عواالن 2401 7 176 6 1 1

 گاورود 6459 3 188 5 2 4

 

هاي مورد مطالعه به دست آمد.ان در نهايت بر اساس فرمول زير ميزان نهايي همبستگي بين خمات و جمعيت در دهست  
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عددبه دست آمده نشان دهنده اين است كه تعادل فضايي بين دهستان هاي شهرستان كامياران زياد برقرار نيست و  نسبت  

  وجود دارد اختالف فاحشي وجود دارد. 1390يي كه در سال به تعدل فضا
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  نتيجه گيري:

،بيلور  389بدين شرح است كه  دهستان ژاورود با  1390بر اساس آمار  توزيع خدمات در دهستان هاي شهرستان كامياران

، در جايگاه اول تا هفتم در بين دهستان هاي 156، عواالن  192،سور سور 228، شاهو 242، اميرآباد 252، گاورود  262

در دهستان هاي اين شهرستان بدين  توزيع خدمات  1395و در سال  شهرستان كامياران را به خود اختصاص داده اند

شاهو 176عواالن 185گاو رود ، 295سورسور، 285بيلوار ،  305اميرآباد با ، 394دهستان ژاورود با  رت بوده است كهصو

 1390بر اساس آمار  در جايگاه اول تا هفتم در بين دهستان هاي شهرستان كامياران را به خود اختصاص داده اند. 162

بيشتريت جمعيت رو  12073دهستان ژاورود با جمعيت بوده كه  توزيع جمعيت در دهستان هاي اين شهرستان اين گونه

نفر  در رتبه دوم قرار دارد و  10754در بين دهستان هاي اين شهرستان را دارا مي باشد وبه ترتيب دهستان گاورود 

ه چهارم و سپس نفر رتب 6360نفر  در رتبه سوم قرار دارد، دهستان بيلور با جمعيت  6518دهستان هاي اميرآباد با جمعيت 

همچنين توزيع  نفر قرار دارند. 3224نفر، عواالن با جمعيت  4658نفر، سورسور با جمعيت  6054شاهو با جمعيت 

دستخوش تغييراتي بوده است كه  دهستان هاي ژاورود   1390جمعيت  در دهستان هاي شهرستان كامياران نسبت به سال 

)، 5959)، شاهو(6459) رتبه دوم و دهستان هاي گاورورد (6930يت ( ) رتبه اول ،بيلوار با جمع11003با جمعيت(

) رتبه هاي سوم تا هفتم جمعيت را به خود اختصاص داده اند. به طور 2401) وعواالن( 4186)، سورسور(5517اميرآباد(

هرستان بررسي تعادل فضايي بين خدمات و جمعيت در  دهستان هاي ش كه  1395و  1390بر اساس آمار سال  كلي 

و جمعيت دهستان هاي شهرستان تعادل  خدماتبين  1390كه در سال  چنين استنباط مي شود  كامياران  پرداخته شد

  بين توزيع خدمات و جمعيت تعادلي برقرار نيست. 1395وجود دارد و در سال  1395فضايي بهتري نسبت به سال 

  پيشنهادات:

تعادل فضايي بين دهستان هاي شهرستان كامياران در زمينه هاي مختلف اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي  سبب برهم خوردن   

ران شده است كه نتيجه آن نامتعادل شدن ساختار فضايي  اونتگاه  و رشد شتابان و بي رويه شهرستان كاميفضايي سك

شهرستان شده است كه شيوه  برنامه ريزي به صورت متمركز اثرات زيانبار خود را به صورت هاي مختلف نمايان مي 

كاهش اعتبارات الزم دهستان هاي  شهرستان سازد،جذب قسمت اعظم بودجه شهردر شهرستان و و بي بهره ماندن يا 

توزيع مناسب و -1دليل اصلي اين اين شكاف فضايي مي باشد كه براي ايجاد تعادل بپيشنهادات ارائه مي شود از قبيل:  

كنترل جمعيت جويايي كار در دهستان هاي -3رونق دادن به نقاط مرزي -2عادالنه تر اعتبارات عمراني و زير ساختي 

ارائه -5رونق دادن به كسب و كارهاي زراعي و غير زراعي در سطح اين دهستان ها پيشهنادمي شود  -4شهرستان

ايجاد شهرك هاي صنعتي و نيمه صنعتي در دهستان هاي محروم باتوجه به نياز هاي -6راهكارهاي براي جذب گردشگر 

ت دادن مردم در طرح هاي توسعه فرهنگي و افزايش حس تعهد و پايبندي مردم ازطريق مشارك-7اوليه  ثانويه ساكنان 
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حمايت از   -9استفاده از منابع پايدار  محيطي در دهستان ها  -8اقتصادي در اين دهستان ها در جهت رسيدن به توسعه  

  اقتصاده اي محلي و كوچك.

  

  منابع:

داده ها،فصل نامه پژوهش هاي )رتبه بندي استان هاي كشور با استفاده با رويكرد تحليل پوششي 1385آذر،عادل(-1

  55، تابستان،ص27اقتصادي،سال هشتم، شماره 

ايران طي دو  راخص هاي توسعه انساني دشي روند عدالت اجتماعي با استفاده  از سبرر)1391 اهللا( متبهرامي،رح -2

  99-85صص  1391پاييز،20شماره ،چشم انداز جغرافيايي(مطالعات انساني)سال ششم ،دهه اخير

  ت)،مقدمه اي  بر برنامه توسعه روستايي،ديدگاه  ها و روش ها ،سم1385(دور،محموپجمعه  -3

روستائيان  توسعه يافتگي و شاخص هاي فقر انساني و جنسيتي مناطق شهري و )1387 (مرداني.مريم،خاني.فضيله -4

  108-75صص1387زمستان ،4شماره ،6دوره ،پژوهش هاي زنان،ايران

)؛ اسالم و شاخص هاي توسعه مجموعه مقاالت چهارمين كنگره بين الملي 1389خاكپور،باوان پوري،براتعلي،عليرضا(-5

  202-182،صص1389جغرافيدانان جهان اسالم،دانشگاه زاهدان،فروردين

هاي  آموزش دراستان، بررسي وتعيين شاخصهاي توسعه انساني)1391 وعليرضاقجري( ويان،صمدبرز-زنيل زاده،رضا -6

-63صص91 بهار، شماره دوم سال چهارم،، پژوهشي نگرشهاي نودرجغرافيايي انساني-فصلنامه علمي 88-87ل كشوردرسا

81 

ير شاخص هاي حكمراني خوب بر شاخص توسعه )،تحليل تاث1390سامتي،مرتضي،رنجبر،همايون،محسني،فضيلت( -7

،دوره 1390)،پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي،پاييز ASEANانساني مطالعه موردي:كشورهاي جنوب شرق آسيا(

  223-183،صص4،شماره 1

زمستان ، 18شماره ،سال پنجم،فصلنامه مطالعات سياسي،) توسعه و توسعه انساني در قطر1391شيرزادي.رضا( -8

  130-109 صص،1391



  صالحي و همكاران                    

 

534 

 

ارتباط اندازه دولت با توسعه انساني (مقايسه كشورهاي نفتي و  )،1389عصاري آراني،عباس، افضلي ابرقويي وجيهه( -9

 90-61،صص36،شماره 10،دوره 1389،رفاه اجتماعي،بهار كشورهاي در حال توسعه غير نفتي)

فصلنامه علمي پژوهشي رفاه  ،توسعه انساني در ايران،)1385(،ليال عبداهللا زاده ،عبدالهي حقي.سولماز،صادقي.حسين -10

 304-283،صص220شماره،سال ششم،اجتماعي

مجله  بررسي شاخص توسعه انساني در استان سيستان و بلوجستان)1383زمانيان،غالمرضا(-حسين كشته،محمد مكري-11

 60،35 صص4،شماره 2دوره   ن1383پاييز و زمستا،جغرافيا و توسعه

،  24)،بررسي شاخص توسعه انساني و تاثير آن در روند توسعه  علم و فناورري ،رهايفت ،ش1380مظفر زاده ،فتح اهللا( -12

 68-55،ص  1380و تابستان بهار 

ساني  بررسي رابطه عليت  بين شاخص هاي توسعه ان ،)1395اصغرپور،حسين و زهرا كريمي تكنلو(،لو،علي مهدي -13

و يكم شماره  سال بيست-فصل نامه علمي پژوهشي برنامه ريزي و بودجهMS-VARدر ايران با رويكرد  مدل غير خطي

 53-25 صص1395تابستان  ،2

 ،فصل نامه پژوهش هاي و سياست هاي اقتصادي ،توسعه انساني و تفاوت هاي منطقه اي)1382(فرهاد،نوربخش-14

 43-15صص ،تهران ،28شماره 

15- Torjman, S., (2000), the Social Dimension of Sustainable Development, Caledon 

Institute Social 


