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  چكيده

نخستين قدم در برنامه ريزي ناحيه اي شناسايي مشكالت و كمبودها با يك ديد بومي گرا مي باشد كه اين 

اجتماعي و... هر ناحيه جغرافيايي مي  -فرهنگي –خود مستلزم تجزيه وتحليل بخش هاي مختلف اقتصادي 

رهنگي شهرستان هاي هر باشد. براي تحليل تعادل و يا عدم تعادل فضايي خدمات اقتصادي و اجتماعي و ف

 در تحقيق، است. در انجام تحليلي -توصيفي حاضر، پژوهش روش استان روش هاي مختلفي وجود دارد.

شهر  4آماري است؛ جامعه آمده بدست اي كتابخانه و اسنادي طريق مطالعات از اطالعات توصيفي، بخش

بخش تحليلي نيز،  در است. انتخابي شاخص 7بررسي، شاخص مورد و خوزستان استان شهرستان گتوند در

صورت گرفته است؛ سپس با استفاده از مدل اسكالوگرام و با محاسبه  SPSSداده پردازي با استفاده از نرم افزار 

ميانگين، انحراف معيار و تجزيه و تحليل متغيرها، همچنين محاسبه ضريب پراكندگي به منظور سطح نابرابري 

به دست آمده از تحقيق حاكي  نتيجهنطقه مورد مطالعه، مشخص گرديده است. و وضعيت توسعه در شهرهاي م

ه صورتي كه مناسب برخوردار نمي باشند بشهر شهرستان گتوند از توزيع خدمات و امكانات  4از آن است كه 

نگين شهر ديگر از نظر ارائه خدمات در  ميزان اشتغال و ميا 3شهر صالح شهر با بيشترين سطح جمعيتي در بين 

متوسط درآمد افراد شاغل در رتبه سوم قرار گرفته است. شهر تركالكي از لحاظ نرخ باسوادي و نرخ اشتغال و 

شهر سماله، صالح شهر و جنت مكان در وضعيت و  3ميزان متوسط درآمد افراد شاغل در يك سال به نسبت 

  رتبه ي اول قرار دارد.

  

 اسكالوگراممدل  شهرستان گتوند، شهري، خدمات، ارزيابي :كليديكلمات 
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  و بيان مسئلهمقدمه 

      كيفي و هاي مدوني است كه با شناخت كمي، اجتماعي اغلب پيامد يا فرآيند برنامه ريزي -توسعه اقتصادي 

 بخشي فضاامروزه ساماندهي و تعادل  .)1389:2،(مهرگانجغرافيايي تحقق مي يابدتعامل پديده هاي 

)Lowder,1986:123زيادي       اهميت بسيار ت در پهنه ي فضاهاي جغرافيايي از توزيع مناسب جمعي ) و

 ).Drakakis & smith,1997:106(در عرصه سياست گذاري و برنامه ريزي در جهان برخوردار است

ها و  نتگاهفضايي سكوعه از روند توسعه مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه اغلب كشورهاي در حال توس

زيستن Mathur,1997:6).  (هستند  نحوه ي توزيع منطقه اي جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي خود ناراضي

آرزوي بسياري از افرادي است كه بنا به دالئل متفاوت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي در محيط مسكوني مطلوب 

 در چند دهه اخير سكونتگاه.)1393:42و كالبدي قادر به انتخاب مكان مناسب نيستند( شهابيان و همكاران، 

ورهاي هاي شهري با سرعت زيادي گسترش يافته اند و به شهرهاي بزرگ تبديل شده اند اين وضعيت در كش

در حال توسعه حادتر است به طوري كه يكي از بارزترين ويژگي هاي شهرنشيني در اين كشورها توزيع فضايي 

 بافت گذشته قرن نيم عوامل فوق باعث شده در طي). 1396:48، بسطامي نيا و همكاران( تنامناسب شهرهاس

 روشي توسعه بندي سطح.)1375:486يابد(فريد،سوق  اي زنجيره  بافت سوي به شهري ايران شبكه كهكشاني

 به نسبت را مناطق فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي فضايي مكاني، اختالف كه است مناطق توسعه سنجش براي

مي  مشخص مناطق قطبي توسعه شكل گيري روند روش، با اين.مي كند مشخص توسعه سطح نظر از يكديگر

 عدم از و مي شود گرفته نظر در توسعه كم و مناطق نيازمند مناطق، توسعه برنامه ريزي در نهايت در و شود

 سطح بنديتعيين بنابراين هدف اين پژوهش  ).1383:18، مي شود(جديدي مياندشتي جلوگيري مناطق تعادل

 برخورداريشاخص ها و  سطوح تحليل و تعيين چهار شهر شهرستان گتوند از استان خوزستان و شاخص ها در

آنها در شهرهاي فوق است كه به ميزان زيادي نقاط قوت و ضعف نظام سكونتگاهي در اين شهرها را در ارائه 

   ي خدمات نشان دهد.

  

  اهميت و ضرورت تحقيق

عدم تعادل و تمركز شديد از جمله ويژگي هاي كشورهاي جهان سوم است كه اين ويژگي معلول نتايج    

ه شمار مي رود. جمعيت شهرها ( اندازه شهرها)، به طور گسترده بين سكونتگاه هاي سياست هاي رشد قطبي ب

گوناگون با اندازه ها و الگوهاي متفاوتي در مناطق مختلف توزيع شده اند. اين الگوهاي كامالً متفاوت، بيشتر 

فاق مي افتد. طي اين روشنگر مناطقي است كه رشد شهرها در آن به طور بي برنامه و با سياست هاي نابرابر ات

روند معموالً بزرگترين شهرها، سريع ترين نرخ هاي رشد را پيدا مي كنند كه اين امر موجب بروز و ظهور 

تسلط جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك يا چند شهر بر شهرهاي ديگر در داخل نظام شهري يك 

جغرافيايي توزيع عادالنه خدمات و امكانات شهري از اين رو هدف عدالت فضايي و . كشور يا منطقه مي گردد

. به منظور رسيدن به جامعه ي متوازن است.فضاهاي شهري به كاربردهاي گوناگوني اختصاص داده مي شوند
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اگر توزيع خدمات شهري بين جمعيت شهري به طور ناعادالنه تنظيم شده باشد، توزيع اين فضاها و نحوه ي 

  دالنه است.تصرف و مصرف آنها نيز ناعا

  

  پرسش ها و اهداف تحقيق

از اين رو در خدمات شهري و مشاركت شهروندان در آن، توزيع مناسب با توجه به ضرورت و اهميت ارائه ي 

چهار شهر شهرستان گتوند با استفاده از مدل برخي از شاخص هاي خدمات شهري در اين پژوهش به ارزيابي 

هفت شاخص به عنوان شاخص هاي نهايي تحقيق مورد  راستا اين ردپرداخته شده است، اسكالوگرام گاتمن 

  در خصوص سوال اصلي تحقيق بايد به مورد زير اشاره كرد: تحليل و بررسي قرار گرفته است.

هفت شاخص مورد بررسي در تحقيق ( نرخ رشد جمعيت، نرخ باسوادي، نرخ اشتغال، سطح بندي  -

شاغل،تعداد پزشكان عمومي و متخصص، تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني ميزان متوسط در آمد افراد 

و خدمات ايمني، تعداد ايستگاه هاي اورژانس سيار و ثابت) درچهار شهر شهرستان گتوند، چگونه 

 است؟

همچنين فرضيه مطرح شده در اين تحقيق؛ به نظر مي رسد توزيع فضايي شاخص جمعيت با ساير شاخص ها 

شهر مورد بررسي) دليلي بر  4به طور مثال؛ ميزان جمعيت زياد( ها رعايت نشده است. در سطح سكونتگاه

 افزايش ميزان درآمد خانوارها و ميزان اشتغال وساير شاخص ها نمي باشد.

  

  مباني نظري و پيشينه تحقيق

يه اي و عدم توازن و عدم تعادل در هر ناحيه ي جغرافيايي ناشي از دو دسته عوامل است، يكي درون ناح

). عوامل درون ناحيه اي مانند شرايط طبيعي(آب، خاك، 36: 1377ديگري برون ناحيه اي مي باشد( مومني، 

ژئومورفولوژي، اقليم كه هر جا ين شرايط مناسب باشد چنين ناحيه اي برتري محسوسي خواهد داشت( سرور، 

احي تاثير بسزايي خواهند داشت، اين ). عوامل برون ناحيه اي نيز در پيشرفت يا عدم پيشرفت نو7: 1384

: 1365عوامل ناشي از اعمال سياست ها و نوع استراتژي هاي انتخابي در امر توسعه ناحيه مي باشد(شكويي، 

). بررسي  هاي تجربي روشن مي كند كه وجه مميزه و مشخصه شهرنشيني جهان سومي فعلي ناموزون و 66

اقتصادي در بين شهروندان و شكل گيري  –دن تفاوت اي اجتماعيبي عدالتي است. پيامد اين امر گسترده ش

سكونتگاه هاي غير رسمي و ناهنجاري هاي اجتماعي است.به همين منظور امروزه در مطالعات و برنامه ريزي 

ها و توزيع خدمات عمومي به عدالت اجتماعي و رفاه شهروندان توجه فراواني شده است. الگوي توزيع و 

ب خدمات عمومي از جمله عواملي است كه موجب محروم ماندن برخي شهروندان از امكانات دسترسي نامناس

و زير ساخت هاي شهري و پيامدهاي منفي آنها مي باشد. اين الگوي توزيع نامناسب، جدا گزيني هاي 

 اكولوژيك و شكاف روزافزون و دو قطبي شدن مناطق و گروه هاي اجتماعي را در شهرها سبب شده است و

دست يابي به مقدمات توسعه پايدار شهري را امكان ناپذير مي سازد بنابراين نقش برنامه ريزان شهري در ايجاد 
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و يا تقويت جداگزيني هاي اجتماعي و تفاوت در سطح زندگي شهروندان امر بديهي و غيرقابل انكار 

، آنهاكالبـدي  -امـروزه زنـدگي در شـهرها بـا توجـه بـه سـاختار فضـائي .)Griffiths، 2000(است

اجتماعي، تعميق و گسترش تقسيم كـار اجتمـاعي و  -هاي اقتصادي فعاليت ها و پيچيـدگي مناسـبت

فرهنگي، فراغتي و اجتماعي شهروندان بيش از هر دوره ديگري وابسته به خدمات  اقتصـادي، نيازهـاي فزاينـده

سه گانه عرصه هاي فعاليت اقتصادي كه شامل فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي  ده است. تقسيماتش

هـاي خـدماتي دگرگـون  دهه اخير به طور گستردهاي تحت تأثير گسترش و پيچيـدگي فعاليـت بوده، در چنـد

اي و غيـره  رايانههاي نوين خدماتي نظير خدمات اطالع رساني، خدمات فراغتي، خدمات  شـده وگروه

هاي  هاي خدماتي در نظام شهر نشيني، ضـرورت نقش روز افزون فعاليت لذا با توجه به پديـدارشده است

شهري پديد آمده است و مساله چگونگي پراكنش مراكز خدماتي و نحوه  جديـدي در رونـد برنامـه ريـزي

در روش اسكالوگرام وجود و عدم  فرآيندها برخوردار استمراكز از اهميت  گونه دسترسي به خدمات اين

وجود خدمات و كاركردها در سكونتگاه ها به عنوان    ضابطه و معيار اساسي جهت تعيين سطوح مختلف 

سلسله مراتب سكونتگاهي و مشخص نمودن مكان هايي كه بتواند خدمات گوناگون را براي جمعيت واقع در 

ه نمايد نشان مي دهد. به كمك اين  روش مي توان به ميزان زيادي نقاط قوت و يك محدوده جغرافيايي ارائ

و تبريزي  ).69: 1392ضعف نظام سكونتگاهي موجود در ارايه ي خدمات را دريافت  كرد( شكوروهمكاران،

عنوان تحليل عدم تعادل فضايي خدمات اقتصادي، اجتماعي شهرستان هاي ((در مقاله اي با )1392همكاران(

اجتماعي شهرستان هاي  –با استفاده از روش گاتمن اسكالوگرام به بررسي شاخص هاي اقتصادي  ))ستانا

استان زنجان  و تعيين ميزان توسعه و محروميت آن مناطق پرداخته است. بر اساس نتايج به دست آمده؛ 

ن زنجان فاصله دارند و الزم شهرستان هاي ايجرود،خدابنده و طارم و ماهنشان به طور كلي، از مدار توسعه استا

) در مقاله اي با عنوان ((تعيين 1392تقوايي و همكاران( است كه در برنامه ريزي ها در اولويت قرار گيرند.

وتحليل سطوح برخورداري شهرستان هاي استان آذربايجان غربي بر اساس مدل هاي آناليز اسكالو گرام و 

SOWT شاخص در زمينه  36ن هاي استان آذربايجان غربي بر اساس )) به بررسي سطوح برخورداري شهرستا

هاي صنعت و معدن، خدمات اجتماعي،آموزشي و بهداشتي تعيين گرديده و وضعيت هر يك از شهرستان هاي 

فوق را مورد تحليل قرار داده است و پس از آن به نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديد هاي آنها نيز 

در بين شهرستان هاي استان آذربايجان غربي از لحاظ سطوح  نتايج تحقيق نشان مي دهد اشاره كرده است.

برخورداري و توزيع امكانات و خدمات عدم تعادل و ناهمگوني ديده مي شود به طوري كه براساس مدل آناليز 

ردشت و اسكالوگرام شهرستان هاي اروميه و خوي به عنوان برخوردارترين و شهرستان هاي پيرانشهر، س

) در مقاله اي با 1392ان ( شكور و همكارچالدران به عنوان محروم ترين شهرستان هاي استان شناخته شدند. 

(( تحليلي بر نحوه ي توزيع فضايي امكانات وخدمات روستايي و سطح بندي روستاهاي بخش درودزن عنوان

يين سطوح مختلف سلسله مراتب اسكالوگرام) به تعسنجي نهادي(مرودشت)) با استفاده از روش ميزان 

بر اساس شاخص جمعيت و ارائه ي زمينه مناسب جهت توزيع   مراكز استقرار خدماتسكونتگاهي و تعيين 
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عادالنه امكانات و خدمات در سطح بخش درودزن شهرستان مرودشت استان فارس پرداخته است. نتايج تحقيق 

ها ميان سطوح مختلف سلسله مراتب خدمات دهي نشان مي دهد در بخش درودزن، اختالف امتياز شاخص 

مومني بسيار زياد مي باشد كه گوياي عمق شكاف و گسيختگي نظام موجود سلسله مراتب خدمات مي باشد. 

استفاده  فضايي توسعه در استان اصفهان)) به ( ....) در مقاله اي تحت عنوان (( تحليلي از نابرابري و عدم تعادل

پرداخته، نتايج اين تحقيق نشان مي دهد بين شهرستان هاي استان اصفهان عدم تعادل وگرام از روش آناليز اسكال

در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي به دليل برهم خوردن نظم فضايي سكونتگاه ها و رشد شتابان و 

ي استان اصفهان را بي رويه شهر اصفهان به وجود آمده است و انزوا و حاشيه اي شدن بسيار از شهرستان ها

) در مقاله اي با موضوع (( تعيين وتحليل سطوح برخورداري 1390تقوايي و همكاران(منجر گرديده است. 

شاخص در زمينه هاي جمعيتي،  35شهرستان هاي استان بوشهر با استفاده از مدل اسكالوگرام)) بر اساس 

و تاسيسات  باطات و حمل و نقل، خدمات رفاهيبهداشتي درماني، آموزشي، فرهنگي، بازرگاني و اقتصادي،ارت

خورداري شهرستان هاي استان بوشهر و وضعيت هريك از شهرستان ها در شاخص هاي فوق شهري،سطح بر

حاظ توزيع فضايي امكانات و يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه به ل را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است

دشتستان با ساير شهرستان ها اختالف و ناهمگوني وجود دارد بطوري بوشهر و خدمات، بين شهرستان هاي 

درصد از شهرستان هاي استان بوشهر كه شامل دو شهرستان بوشهر و دشتستان مي باشد، در سطح  22/22كه 

  درصد از شهرستان ها ي استان در سطح نسبتاً برخوردار قرار گرفته اند. 78/77برخوردار و 

  

  روش تحقيقمواد و 

 طريق مطالعات از اطالعاتتوصيفي  بخش در تحقيق، است. در انجام تحليلي -توصيفي حاضر، پژوهش شرو

مي  خوزستان استان شهرستان گتوند درچهارشهر آماري است؛ جامعه آمده بدست اي كتابخانه و اسنادي

ت؛ سپس با استفاده از صورت گرفته اس SPSSبخش تحليلي نيز، داده پردازي با استفاده از نرم افزار  درباشد.

در زمينه هاي اجتماعي ( نرخ رشد جمعيت ونرخ باسوادي)، اقتصادي( نرخ هفت شاخص اسكالوگرام تكنيك 

اشتغال و ميزان متوسط درآمد افراد شاغل)، بهداشتي درماني( تعداد پزشكان عمومي و متخصص، تعداد ايستگاه 

به عنوان هاي اورژانس سيار و ثابت)، خدمات شهري ( تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني و خدمات ايمني) 

كه در بخش آتي به تفصيل بدان اشاره خواهدشد.  خص هاي نهايي تحقيق مورد تحليل و بررسي قرار گرفتشا

  هفت شاخص مورد بررسي در پژوهش حاضر به شرح زير است:

 نرخ رشد جمعيت -1

 نرخ باسوادي  -2

 نرخ اشتغال -3

 ميزان متوسط در آمد افراد شاغل -4

 تعداد پزشكان عمومي و متخصص -5
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 آتش نشاني و خدمات ايمنيتعداد ايستگاه هاي  - 6

  تعداد ايستگاه هاي اورژانس سيار و ثابت  -7

با محاسبه ميانگين، انحراف معيار و تجزيه و تحليل متغيرها، همچنين محاسبه ضريب پراكندگي به در نهايت 

 سنجش برايمنظور سطح نابرابري و وضعيت توسعه در شهرهاي منطقه مورد مطالعه، مشخص مي گردد. 

 مورد هاي شاخص در كرونباخ آلفاي ضريب شده است. استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از تحقيق رابزا روايي

   .است پذيرش مورد تحقيق ابزار بوده كه روايي 7/0سنجش بيش از

  

  محدوده مورد مطالعه

، تعداد 1395است و در سال  شهرستان گتونداست. اين شهر مركز  استان خوزستاناز شهرهاي  شهر گتوند

است. گتوند پيش از اين در بخش گتوند شهرستان شوشتر قرار داشت كه با ارتقاء  نفر جمعيت داشته 24216

قرار  شهرستان شوشترشمال  شهرستان گتوند در وري آن نيز تغيير كرد.بخش گتوند به شهرستان، تقسيمات كش

، جنت مكانشهر به نام هاي ،گتوند،  5شهرستان گتوند داراي  .دارد و داراي دو ناحيه ديمچه و عقيلي است

-يتركالك-جنت مكان يشهرهانتيجه حاصل از بررسي آماري  ).1(شكلمي باشد صالح شهر، تركالكي، سماله

  درج گرديده است.1، در جدول شمارهصالح شهر و سماله
  

  

  تصوير ماهواره اي شهرگتوند،تركالكي،سماله،جنت مكان و صالح شهر ): 1كل(ش

  )Google Earth(منبع: 
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  90تا 85در سال هاي صالح شهر و سماله -يتركالك -جنت مكان يشهرها آماري جمعيتنتايج ): 1جدول(

  

  .1396نبع: پايگاه اينترنتي مركز آمار ايران،م

  

 تجزيه وتحليل داده ها

سوماله  -جنت مكان-رضايتمندي ساكنان چهار شهر شهرستان گتوند (صالح شهر ميزان آوردن دست به منظور به

به عنوان جامعه آماري با توجه به فرمول كوكران تعداد  95در سال  نفر 20141و تركالكي) از مجموع جمعيت 

نفرات  ه آماريجامع جمعيتدرصد جمعيت هر شهر به كل نمونه تحقيق در نظر گرفته شد كه بر حسب  380

 103درصد27نفر)، (جنت مكان  106درصد 28نفر)، (تركالكي  137درصد36انتخاب شدند(صالح شهر

شاخص فرعي كه در  28بنابراين اين تعداد با در نظر گرفتن  جمعيت هر شهر نفر).  34درصد 9نفر)و(سماله 

 روش از از شهرها يك هر در شاخص اصلي مورد ارزيابي از منظر ساكنان اين شهرها قرار گرفت. 4قالب 

 درجه 5طيف از ها داده گردآوري جريان در اينكه به توجه با بنابراين است. شده استفاده ها پاسخ آماري ميانگين

بسيار  ميزان دهنده نشان1 امتياز است، شده داده اختصاص ها پاسخ به 5تا 1هاي رتبه و شده استفاده اي ليكرت

 به عنوان را 3 عدد توان مي باشد.بنابراين مي رضايتمندي ميزان بيشترين دهنده نشان 5امتياز  و رضايتمندي كم

 مقايسه 3عدد با را شهر 4شهروندان در اين رضايتمندي ميزان امتياز ميانگين و كرد انتخاب ها پاسخ نظري ميانه

 كه باشد مي44/2امتياز داراي شهروندان رضايت ميزان كل در پژوهش، از آمده دست به نتايج اساس نمود. بر

براي آن كه بتوان با يك ساختار و چارچوب مشخص نوع وظائف نهادهاي است.  ميانگين حد از تر پايين

وظائف زير اشاره  4اجرايي براي شهروندان يك شهر را مشخص و طبقه بندي كرد مي توان به طور كلي به 

  كرد.

 وظائف عمران/ عمران شهري -1

 خدمات شهريوظائف خدمات/  -2

ركالكي  جنت مكان سماله  صالح شهرت

951784536056887309

901606602056547779

851440589353007359

22.17-0.940.71-0.07

1607479551116503كل

1363390742925478باسواد 

85818484

1524441047906010كل

34191010801213داراي كار 

22212320

5153820152685154622152333

شهر
عنوان

ميزان متوسط درآمد افراد شاغل در سال   (هزار ريال)

رديف

جمعيت1

سال 

3

4

نرخ باسوادي (درصد)

نرخ اشتغال

نرخ رشد جمعيت

جمعيت 10ساله و بيشتر  

جمعيت 6 ساله و بيشتر  
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 وظائف نظارت/ نظارت شهري -3

 وظائف اجتماعي فرهنگي -4

سپس هر يك از اين وظائف را مي توان به گويه هاي مختلفي كه زير مجموعه ي اين وظائف هستند تقسيم     

كرد بنابراين به طور كلي به صورت جداولي گويه ها مشخص و حوزه مربوط به هريك تعيين گرديد( جداول  

  ).5و4و3و2شماره

  گويه هاي حوزه عمران شهري): 2جدول(

  ميادين و كوچه ها خيابانها، ايجاد

  آنها نام لوحة نصب و معابر نامگذاري

  سطحي آبهاي دفع و جمع آوري برنامة

  شهري توسعة برنامه هاي

  شهري عمومي تسهيالت و تأسيسات ايجاد

  طبيعي حوادث مقابل در شهر محافظت جهت الزم اقدامات و پيش بيني

  شهر كالبدي محيط بهبود و زيباسازي

  گانه نگارند منبع : يافته هاي

  

  گويه هاي حوزه خدمات شهري): 3(جدول

  معابر تنظيف و زباله جمع آوري طريق از محيط بهداشت و پاكيزگي كنترل

  پاركها و عمومي سبز فضاي نگهداري و توسعه احداث،

  شهري مبلمان توسعه و ايجاد

  عمومي نقل و حمل وسايل توسعة جهت در اقدام

  نقليه وسايل توقف براي مناسب محل تعيين

  شب در معابر امنيت و روشنايي

  شهر سطح در بهداشتي سرويسهاي احداث

  تره بار و ميوه ميادين احداث

  گانه نگارند منبع : يافته هاي

  

  گويه هاي حوزه نظارت شهري): 4جدول(

  سازها و ساخت بر نظارت

  مزاحم مشاغل و معبر سد از جلوگيري

  شهر از خارج به آنها انتقال و مزاحم صنايع ايجاد از جلوگيري

  تكدي گري از جلوگيري

  اصناف براي كسب پروانه صدور

  شهري عوارض أخذ

  گانه نگارند منبع : يافته هاي
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  گويه هاي حوزه فرهنگي اجتماعي شهري): 5جدول(

  فراغت اوقات و ورزشي فضاهاي تأمين

  فرهنگي و عمومي مؤسسات تأسيس

  منطقه سطح در عمومي جشنهاي و مراسم برگزاري

  شهرداري از مردم شكايات به رسيدگي

  شهر به مربوط تصميم گيري هاي در مردم دادن مشاركت

  رجوع ارباب تكريم

  عموم اطالع جهت شهرداري هزينه هاي و درآمد صورت و عملكرد گزارش انتشار

  گانه نگارند منبع : يافته هاي

 شاخص هاي يك از هر تأثيرگذاري و همبستگي ميزان رابطه پيرسون، همبستگي آزمون از استفاده با ادامه در

 گرديد. بررسي رضايتمندي شهروندان ميزان بر نظارت و شهري خدمات شهري، عمران فرهنگي، – اجتماعي

 وجود رضايتمندي متغير و تحقيق هاي شاخص بااليي بين و قوي همبستگي كه دهد مي نشان آزمون نتايج

  -اجتماعي شاخص و تأثير بيشترين داراي 879/0مقدار همبستگي با شهري خدمات شاخص طوري كهه ب دارد؛

روش كار  هروندان بوده است.در ش رضايتمندي ميزان بر تأثير داراي كمترين 802/0همبستگي مقدار با فرهنگي

اسكالوگرام ابتدا شاخص هايي از بخش هاي مختلف( جمعيتي، است كه با استفاده از مدل به اين صورت 

شهر  چهارشاخص زير در  7اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و...) را انتخاب مي كنند كه ما در اين تحقيق 

  تنظيم شده است. 6ان گتوند انتخاب و در جدول شمارهشهرست
  

 نرخ رشد جمعيت  -1

 نرخ باسوادي -2

 نرخ اشتغال -3

 ميزان متوسط درآمد افراد شاغل در سال -4

 نعداد پزشكان عمومي و متخصص -5

 تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني و خدمات ايمني -6

  تعداد ايستگاه هاي اورژانس سيار و ثابت -7
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  96جمعيتي،اقتصادي و...درسالي مختلف بخش هاشهر شهرستان گتوند در 4هفت شاخص ): 6جدول(

نرخ رشد   نام شهر

جمعيت(درصد

(  

X1 

نرخ 

  باسوادي

  (درصد)

X2 

نرخ 

  اشتغال

  (درصد)

X3 

ميزان متوسط 

درآمد افرادشاغل 

  در سال

  (ميليون ريال)

X4 

تعداد پزشكان 

عمومي و 

  متخصص

X5 

  

تعداد ايستگاه 

هاي آتش نشاني 

  و خدمات ايمني

X6 

تعداد ايستگاه 

اورژانس هاي 

  سيار و ثابت

X7  

  1  1  3  333/152  17/20  23/84  -06/0  صالح شهر

  1  1  2  820/153  35/22  11/84  16/2  سوماله 

  1  1  2  622/154  54/22  97/83  70/0  تركالكي

  1  1  1  685/152  64/20  47/81  -94/0  جنت مكان

�� 465/0  44/83  42/21  365/153  2  1  1  

SX  03/1  14/1  033/1  90/0  70/0  0  0  

	�	� �	
1

4
��   72/0  72/83  67/21  59/153  175/2  1  1  

�	� �	
1
4
�� 

208/0  15/83  16/21  14/153  825/1  1  1  

  گانه نگارند منبع : محاسبات

در مرحله دوم در فرايند اين مدل تعيين طبقات همگن و طبقه بندي شاخص ها براساس طبقات است. لذا براي 

  مورد استفاده قرار مي گيرد.تعيين سه گروه همگن رابطه زير 

�	� �	
1
4
�� 

�	� �	
1
4
�� 

طبقه خنثي ناميده مي شود و طبقات كم تر از آن در گروه منفي و طبقات بيش تر از آن در گروه كه اين طبقه، 

  مثبت قرار مي گيرند.بنابراين حدود طبقات مختلف تعيين مي شود.

  ه به شهرها ، طبقه و نوع متغيرها مي باشد.مرحله سوم ، نمايش جايگاه شاخص ها در جدول با توج

، در اين مرحله در قطر جدول و بعد از طريق جابجايي شهرها و شاخص ها مي باشد.مرحله چهارم، تنظيم آنها 

اسكالوگرام  مرحله آخر محاسبه ضريب ، دقت رتبه بندي باال مي رود.متغيرها در قطر جدول تمركز يابندهرچه 

  ضريب اطمينان مدل را مي توان از طريق اين فرمول محاسبه نمود. .يا ضريب اطمينان است

  =1KR-( كل ستاره ها/  مجموع ستاره هاي خارج از قطر)

، يعني فاكتور ها مناسب بوده است و مدل انتخابي به مدل ايده نزديك تر باشد 1اطمينان به عدد  هرچه ضريب

اگر جواب كمتر پيش تر باشد ، عكس آن صادق است.  1آل نزديكتر است و برعكس، هر چه ضريب از عدد

باشد، ماتريس قطري بدست آمده اعتبار نخواهد داشت و بايد متغيرهاي جديدي جايگزين شود.پس  8/0از 

، صالح شهربه داده هاي بدست آمده از چهار شهر،  بنابراين با توجه بايد باشد. 8/0تر از عدد قابل پذيرش بيش 

  از شهرستان گتوند مي توان به ترتيب مدل اسكالوگرام را به شرح زير نشان داد.و سوماله  تركالكي، جنت مكان
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  نشان داده شده است. X1نرخ رشد جمعيت كه با نماد  -محاسبات شاخص اول

S2 = 
	5.16		3.45

4 		

4

	

5.16	0.86

4

 1.07 

S= √1.07 
 1.03 
  نشان داده شده است. X2نرخ باسوادي كه با نماد  -محاسبات شاخص دوم

S2 = 
	27857.50			111409.08

4 		

4

	

27857.50		27852.27

4

 1.30 

S= √1.30 
 1.14 

  نشان داده شده است. X3نرخ اشتغال كه با نماد  -محاسبات شاخص سوم

S2 = 
	1840.39			7344.49

4 		

4

	

1840.39		1836.12

4

 1.06 

S= √1.06 
 1.033 
  نشان داده شده است. X4ميزان متوسط درآمد افراد شاغل كه با نماد  -محاسبات شاخص چهارم

S2 = 
	94086.59			376333.17

4 		

4

	

94086.59		54083.29

4

 0.825 

S= √0.825 
 0.90 

  نشان داده شده است. X5تعداد پزشكان عمومي و متخصص كه با نماد   -محاسبات شاخص پنجم

S2 = 
	18			64

4 		

4

	

18		16

4

 0.5 

S= √0.5 
 0.70 
  نشان داده شده است. X6تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني كه با نماد  -محاسبات شاخص ششم

S2 = 
	4			16

4 		

4

 	0 

S= √0 
 0 
  نشان داده شده است. X7 يستگاه هاي اورژانس سيار و ثابت كه با نمادتعداد ا  -محاسبات شاخص هفتم

S2 = 
	4			16

4 		

4

 	0 

S= √0 
 0 

در اين مرحله تعيين طبقات همگن و طبقه بندي شاخص ها براساس طبقات است. لذا براي تعيين سه گروه 

جمع در يك چهارم انحراف معيار مي گردد.  ،همگن رابطه زير مورد استفاده قرار مي گيرد. يك بار ميانگين

  رابطه ي زير:

�	� �	
1
4
�� 

0/465  + (0.25 × 1.03) = 0.27 

83,44 + (0,25 × 1,14) = 83,72 

21,42 + (0,25 × 1,033) = 21,67 

153,365 + (0,25 × 0,9) = 153,59 
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2 + (0/25 × 0،7) = 2,175 

1 + (0,25 × 0) = 1 

1 + (0,25 × 0) = 1 

  بار ميانگين تفريق در يك چهارم انحراف معيار مي گردد. رابطه ي زير:يك 

�	� �	
1
4
�� 

0,465 – (0,25 × 1,03) = 0,208 

83,44 – (0,25 × 1,14) = 83,15 

21,42 – (0,25 × 1,033) = 21,16 

153,365 – (0,25 × 0,9) = 153,14 

2 – (0/25 × 0،7) = 1,825 

1 – (0,25 × 0) = 1 

1 – (0,25 × 0) = 1 

، طبقه و نوع با توجه به شهرها -7شماره نمايش جايگاه شاخص ها در جدولبا توجه به محاسبات بعمل آمده 

  متغيرها انجام شده است.

  شهر شهرستان گتوند براساس مدل اسكالوگرامجايگاه شاخص ها ي چهار  ):7جدول(
X7 X6 X5 

  
X4  X3  X2 X1  نام شهر  

  صالح شهر  0036/0  69/7094  82/406  34/23205  9  1  1

  سوماله   66/4  49/7074  52/499  59/23660  4  1  1

  تركالكي  49/0  96/7050  05/508  96/23907  4  1  1

  جنت مكان  0088/0  36/6637  426  70/23312  1  1  1

  جمع  16/5  50/27857  39/1840  59/94086  18  4  4

  گانه نگارند منبع : محاسبات

  

شهر شهرستان گتوند را براساس موقعيت متغيرها (شاخص ها) امتياز چهار  مي توان -7براساس جدول شماره

  نشان داده شده است. -8بندي نمود كه به صورت كامل در جدول شماره
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  اسكالوگرام -بر اساس موقعيت متغيرها شهر شهرستان گتوندچهار  امتيازبندي): 8جدول(

نرخ رشد   نام شهر

  جمعيت(درصد)

 

  نرخ باسوادي

  (درصد)

  

  نرخ اشتغال

  (درصد)

  

ميزان متوسط درآمد 

  افرادشاغل در سال

  (ميليون ريال)

تعداد پزشكان عمومي و 

  متخصص

  

  

تعداد ايستگاه هاي آتش 

  نشاني و خدمات ايمني

  

تعداد ايستگاه هاي 

  اورژانس سيار و ثابت

  

  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت

 صالح

  شهر

                                          

                                            سماله

                                            تركالكي
                                            مكانجنت

  گانه نگارند منبع : محاسبات

شهر شهرستان گتوند را با تكنيك اسكالوگرام حدود ز بندي موقعيت متغيرها مي توان چهاربا استفاده از امتيا 

  ).9به بندي كرد ( جدول شمارهطبقات آنها را رت

  اسكالوگرامشهرستان گتوند براساس مدل شهر چهار  حدود طبقات): 9جدول(

نرخ رشد   نام شهر

  جمعيت(درصد)

 

  نرخ باسوادي

  (درصد)

  

  نرخ اشتغال

  (درصد)

  

ميزان متوسط درآمد 

  افرادشاغل در سال

  (ميليون ريال)

تعداد پزشكان عمومي 

  و متخصص

  

  

تعداد ايستگاه هاي 

آتش نشاني و خدمات 

  ايمني

  

تعداد ايستگاه هاي 

  اورژانس سيار و ثابت

  

  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت

                                            سماله

                                            تركالكي

                                            شهرصالح

                                            مكانجنت

  گانه نگارند منبع : محاسبات

در واقع حدود طبقات را براساس امتياز شاخص ها به ما نشان مي دهد ولي نمي تواند نتيجه  -9جدول شماره

نهايي را براي ما در رتبه بندي مشخص كند زيرا يك اشكال در آن مشهود است و آن اين است كه نرخ رشد 

از بندي نمي تواند داراي اولويت باشد و مثبت تلقي گردد از طرفي هم نرخ رشد منفي يباال از لحاظ امت جمعيت

جمعيت هم نمي تواند يك فاكتور مثبت تلقي گردد بنابراين امتياز خنثي مي تواند مطلوب ترين معيار مدنظر 

هر شهرستان گتوند را براساس تنظيم ش چهارمي توان رتبه بندي -10نتيجه اين كه در جدول شماره قرار گيرد.

  نشان داد. 1396مورد) در سال 7جايگاه شاخص ها(

  1396مورد) در سال 7شهر شهرستان گتوند براساس تنظيم جايگاه شاخص ها( 4رتبه بندي ): 10جدول(
  نرخ رشد جمعيت(درصد)  نام شهر

 

  نرخ باسوادي

  (درصد)

  

  نرخ اشتغال

  (درصد)

  

ميزان متوسط درآمد 

  افرادشاغل در سال

  (ميليون ريال)

تعداد پزشكان عمومي و 

  متخصص

  

  

تعداد ايستگاه هاي آتش 

  نشاني و خدمات ايمني

  

تعداد ايستگاه هاي اورژانس 

  سيار و ثابت

  

ت 
ح خدما

رتبه سط
  

  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت  منفي  خنثي  مثبت

  2                                            سماله

  1                                            تركالكي

صالح 

  شهر
                                          3  

جنت 

  مكان
                                          4  
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مي توان گرفت، اين است كه اگر به اين جدول نگاه كنيم متوجه مي شويم  10نتيجه اي كه از جدول شماره

شاخص مورد بررسي، تفاوت وجود دارد با  7شهر مذكور و رتبه بندي چهار بين رتبه بندي سطح جمعيتي در

شهر ديگر از نظر ارائه خدمات در  ميزان نرخ  3ن سطح جمعيتي در بين اين معنا كه شهر صالح شهر با بيشتري

. اين نكته گوياي اين است كه شاغل در رتبه سوم قرار گرفته استاشتغال و ميانگين متوسط درآمد افراد 

خدمات موجود در شهر صالح شهر اگر چه از نظر تعداد بيشترين تعداد را در انواع خدمات دارد ولي با توجه 

ه جمعيت شهر اين مقدار كافي نمي باشد. شهر تركالكي از لحاظ نرخ باسوادي و نرخ اشتغال و ميزان متوسط ب

شهر سماله، صالح شهر و جنت مكان در وضعيت و رتبه ي اول  3درآمد افراد شاغل در يك سال به نسبت 

ولي رتبه دوم سطح خدمات را  شهر ديگر دارا مي باشد 3قرار دارد. شهر سماله رتبه آخر جمعيتي را در بين 

داراست. شهر سماله از لحاظ نرخ باسوادي و نرخ اشتغال و ميزان متوسط درآمد افراد شاغل به نسبت شهرهاي 

صالحشهر و جنت مكان در وضعيت مطلوب تري قرار گرفته است. البته جمعيت كم اين شهر مي تواند يك 

صالح شهر با بيشترين ميزان جمعيت بعد از شهر گتوند مركز نكته اساسي در اين رتبه بندي لحاظ گردد. شهر 

شهرستان گتوند در بين سه شهر ديگر از لحاظ سطح خدمات در رتبه سوم قرار گرفته است كه اين موضوع 

نشان مي دهد كه توزيع خدمات خصوصاً بحث ميزان اشتغال و ميزان متوسط درآمد و ميزان باسوادي بهتر بايد 

  وجه قرار گيرد.توزيع و مورد ت

پايان كار مدل اسكالوگرام بدست آوردن ضريب اطمينان مي باشد كه مي توان براين اساس شاخص هاي 

  شهر شهرستان گتوند به شرح زير محاسبه كرد: چهارشاخص) را براي 7انتخاب شده (

1-0/142= 0/858  =4

28
 -KR=1  

، يعني شاخص ها مناسب يك نزديك تر استبا توجه به ضريب اسكالوگرام(ضريب اطمينان) كه به عدد 

انتخاب شده است. بنابراين در به كاربستن مدل اسكالوگرام براي رتبه بندي شاخص ها مشخص گرديد، تعداد 

، در به تعداد جمعيتان گتوند با توجه و نوع هاي ديگر متفاوت است. بنابراين برخي از شهر هاي شهرست

  خصوص ارائه خدمات موفق يا ناموفق عمل مي كنند.

  

  نتيجه گيريبحث و 

سلسله مراتب مبتني بر  يكي از مشكالت اساسي توسعه فضايي ناحيه اي، گسيختگي سازمان فضايي و عدم

سطح بندي سكونتگاه ملي ميان سكونتگاه هاست. بنابراين به كارگيري معيارها و روش هاي كمي جهت رابطه تعا

ها در سيستم فضايي مناطق، نه تنها موجب شناخت تفاوت ميان سكونتگاه ها مي گردد، بلكه اين سطح بندي 

  معياري براي تعيين مركزيت، همچنين تعيين انواع خدمات مورد نياز و تعديل نابرابري بين سكونتگاه ها است.

شهر شهرستان گتوند  4رد بررسي در خصوص در اين پژوهش هدف تعيين سطوح مختلف شاخص هاي مو

شهر شهرستان گتوند از توزيع خدمات و چهار ج به دست آمده از تحقيق حاكي از آن است كه اينتمي باشد. 

شهر  3شهر صالح شهر با بيشترين سطح جمعيتي در بين امكانات موزون برخوردار نمي باشند.به صورتي كه 
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ن نرخ اشتغال و ميانگين متوسط درآمد افراد شاغل در رتبه سوم قرار گرفته ديگر از نظر ارائه خدمات در  ميزا

است. اين نكته گوياي اين است كه خدمات موجود در شهر صالح شهر اگر چه از نظر تعداد بيشترين تعداد را 

رخ در انواع خدمات دارد ولي با توجه به جمعيت شهر اين مقدار كافي نمي باشد. شهر تركالكي از لحاظ ن

شهر سماله، صالح شهر و  3باسوادي و نرخ اشتغال و ميزان متوسط درآمد افراد شاغل در يك سال به نسبت 

شهر ديگر دارا مي  3جنت مكان در وضعيت و رتبه ي اول قرار دارد. شهر سماله رتبه آخر جمعيتي را در بين 

اسوادي و نرخ اشتغال و ميزان متوسط باشد ولي رتبه دوم سطح خدمات را داراست. شهر سماله از لحاظ نرخ ب

درآمد افراد شاغل به نسبت شهرهاي صالحشهر و جنت مكان در وضعيت مطلوب تري قرار گرفته است. البته 

جمعيت كم اين شهر مي تواند يك نكته اساسي در اين رتبه بندي لحاظ گردد. شهر صالح شهر با بيشترين 

تان گتوند در بين سه شهر ديگر از لحاظ سطح خدمات در رتبه ميزان جمعيت بعد از شهر گتوند مركز شهرس

سوم قرار گرفته است كه اين موضوع نشان مي دهد كه توزيع خدمات خصوصاً بحث ميزان اشتغال و ميزان 

پيشنهادها در اين پژوهش مي تواند به متوسط درآمد و ميزان باسوادي بهتر بايد توزيع و مورد توجه قرار گيرد.

  سيم گردد.دو بخش تق

الف: بخش كالن كه با نگاه منطقه اي( در سطح استان) و ملي(سطح كشور) قابليت ارائه دارد كه اهم آنها به 

  قرار زيراست:

با توجه به عوامل موثر در سطح برخورداري شهرستان هاي استان خوزستان و در راستاي توسعه و -1

ا و شهرهاي كوچك ضروري است تقويت مراكز برخورداري هماهنگ و يكپارچه ناحيه ها در سطح بخش ه

 اداري آنها در جهت نقش بيشتر به سرمايه گذاران و بنگاه ها ي اقتصادي و بانك هاي عامل صورت پذيرد.

در جهت محروميت زدايي از شهرستان هاي استان خوزستان الزم است كه امكانات و پتانسيل هاي موجود -2

هدايت شود در اين راستا بايد به شاخص هايي كه از لحاظ  توسعه در  به سود شهرستان هاي كمتر برخوردار

 وضعيت نامناسبي هستند توجه بيشتر گردد.

 -اجتماعي -با توجه به اينكه دايره اطالعات آماري در خصوص نواحي كم برخوردار از لحاظ (اقتصادي-3

ها بهنگام و به روز نمي باشد و در فرهنگي) با نگاه به شهرستان ها و بخش ها و بالطبع شهرها و دهستان 

بعضي مواقع وجود ندارد در نتيجه امكان برنامه و برنامه ريزي ميسر نمي باشد و يا در صورت انجام مسير آن 

 "مركز اطالعات آماري نواحي كم برخوردار "به درستي طي نمي گردد لذا پيشنهاد مي گردد مركزي تحت عنوان 

 هم پژوهشگران از طريق آن بتوانند نقاط ضعف وقوت را شناسايي و حل نمايند.تاسيس گردد، تا هم مسئولين و

الف: بخش خرد كه با نگاه ناحيه اي( در سطح شهرستان) و محلي(در سطح شهر وروستا) قابليت ارائه دارد كه 

  اهم آنها به قرار زيراست:

و دامپروري مي تواند مستعد باشد  با توجه به اينكه شهرستان گتوند ناحيه اي است كه از لحاظ كشاورزي-1

از اين رو تمركز بر روي فعاليت اين بخش با نگاه تقويت و احداث كشت و صنعت هاي موجود... در رونق و 

 ايجاد اشتغال جوانان بومي آن حائز اهميت است.
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كس تهران و بالع -خرمشهر -اهواز -انديمشك -نزديك بودن به خط آهن سراسري جديد االحداث شوشتر-2

مي تواند در انتقال توليدات معدني شهرستان گتوند به مركز كشور يا صادرات به سواحل جنوبي خليج فارس 

 حائز اهميت باشد.

تقويت و توجه به صنايع جانبي كشت و صنعت كارون نيز مي تواند در ايجاد اشتغال ساكنان ناحيه بسيار -3

 تهيه خوراك دام و...) –صنايع چوب و كاغذ  -مهم باشد( صنايع الكل سازي

مگاوات برق  4500نيروگاه عظيم سد گتوند عليا جدا از بحث شور شدن آب درياچه پشت سد با توليد -4

 توليدي مي تواند در صادرات برق به كشورهاي منطقه عراق و... حائز اهميت باشد.

 

  

  منابع

.سير 1396. ورشاميدي پور،ك. وسف. نازش، يعيد. ملكي،سسعود. صفايي پور،مميربسطامي نيا،ا -

). فصلنامه آمايش محيط. 1335-85تحوالت سلسله مراتب شهري در استان خوزستان طي دهه هاي(

  .36. شماره 10دوره

 .1396پايگاه اينترنتي مركز آمار ايران. -

). تحليل عدم تعادل فضايي خدمات اقتصادي، 1392. ( عيد. موذن، سكرم. قاسمي، االلتبريزي، ج -

  .13اجتماعي شهرستان هاي استان زنجان. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري. سال چهارم. شماره

). تعيين و تحليل سطوح 1390. ( يما. مرادي هوسين، ساضيه. طهماسبي پور، رسعودتقوايي، م -

آمايش برخورداري شهرستان هاي استان بوشهر با استفاده از مدل اسكالوگرام. فصلنامه جغرافيا و 

  .2سرزمين. سال اول. شماره

). تعيين و تحليل سطوح برخورداري شهرستان هاي 1392. (اصر. مرادي هوسين، نسعودتقوايي، م -

. فصلنامه فضاي جغرافيايي. سال سيزدهم. SOWTاستان آذربايجان غربي بر اساس مدل اسكالوگرام و 

  .44شماره

ع مالي به روش سطح بندي توسعه مناطق، فصلنامه . توزيع متعادل مناب1383جديدي مياندشتي، مهدي.  -

  .12و 11پژوهش هاي اقتصادي، شماره

  ). جغرافياي كاربردي و آمايش سرزمين. انتشارات سمت. تهران1384. ( حيمسرور، ر -

تحليلي بر نحوه توزيع فضايي امكانات و  .يثمصفرپور ، م .ليع حمدم خورسندنيا، .ليشكور، ع -

بندي روستاهاي بخش درود زن مرودشت.فصلنامه جغرافيا و مطالعات خدمات روستايي و سطح 

 .1392.بهار5محيطي .سال دوم.شماره

). جغرافيدانان ايران و مسائل مهم جامعه ما( سمينار بين المللي جغرافيا ي 1365. (سينشكوئي، ح -

  جمهوري اسالمي ايران). انتشارات آستان قدس رضوي. مشهد.



 معروف نژاد و رستمي               

956 

 

. سنجش رضايت مندي سكونتي ساكنان 1393. يالدم . پيرايه گر،ميرا، س. سعيدپورويانشهابيان، پ -

. شماره 7(بافت جديد) و ساكنان محله خواهر امام (بافت قديم) در رشت. فصلنامه آمايش محيط. دوره

24.  

 .تبريز،تريز دانشگاه انتشارات چاپ چهارم، شهرشناسي، و غرافياج .1375 .داهللاي فريد، -

  ). اصول و روش هاي برنامه ريزي ناحيه اي. انتشارات گويا. تهران.1377(. هديمومني، م -

اجتماعي شهرستان هاي  -). رتبه بندي خدمات اقتصادي1389. ( صغر. نظريان، انصورهمهرگان، م -

 .12استان لرستان و ساماندهي آن با استفاده از مدل اسكالوگرام. فصلنامه آمايش محيط. شماره

 

- Griffiths,S.2000.Historical space and the practice of spatial history:The 

spatiofunctional transformation of Sheffield 1770-1850.University 

College London, UK. 

- Drakakis .S.D. 1997. third world cites, second edition, reprinted. Methuen 

and Co . Ltd. 

Lowder, s.(1986). The Geography of third world cites , Barnes and Noble,    -      

             USA.                 

- Mathur, O. P. 1997. Regional Development Planning and Management in 

Asia:  A Retrospective and perspective Review, in Regional Development 

Planning and Management of urbanization: Experiences from 

Development contries, UNCHS, Nairobi, Kenya, pp 66-103. 

 

   


