
 

3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان   

 90در سال  بررسي وضعيت توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان دهگالن با مدل رتبه اندازه

  95و 

  

  2كاراون تارام ،*1سعدي صالحي

  كارشناس ارشد جغرافياو  برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور، تهران، ايران

  جغرافياو  برنامه ريزي روستايي دانشگاه پيام نور، تهران، ايرانكارشناس ارشد 

  1397/11/11: پذيرش تاريخ1397/11/06                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده:

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

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

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

اداري، برق، گاز، -سياسي-شاخص هاي آموزشي،فرهنگي و ورزشيشهرستان دهگالن  واقع در استان كردستان بر اساس 

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

ت كه براي اندازه اس -اطالعات با استفاده از منابع كتابخانه اي  انجام گرفته، مدل مورد استفاده در اين تحقيق مدل رتبه

پرداخته  1395و  1390سنجش ميزان تعدل فضايي بين توزيع خدمات و جمعيت در دهستان اين شهرستان  بر اساس آمار 

/ مي باشد مي توان گفت كه  در دهستان هاي شهرستان  10پژوهش نشان مي دهد كه  90در سال  شد نتايج اين تحقيق 

مقدار عدد به دست آمده از  95تعادل  ناچيزي وجود دارد ودر سال  1390دهگالن بين جمعيت و خدمات بر اساس آمار 

/ مي باشد مي توان گفت كه  در دهستان هاي شهرستان دهگالن بين جمعيت و خدمات بر اساس  30اين از اين پژوهش 

الي مي باشد تعادل  به نسبت كم تري وجود دارد در اين راستا بيشترين اختالف مربوط به دهستان ئيالق شم 1390آمار 

كه از لحاظ جمعيتي داراي جمعيتي متناسب، اما از لحاظ خدمات در رتبه پايين تري و در وضعيت نامناسب قرار دارند 

 بنابراين مي طلبد كه در برنامه ريزيها به اين نقاط ضعيف توجه بيشتري شود و در جهت تقويت امكانات در اين دهستان

  اصله فضايي بين دهستان ها تعديل شودها اقداماتي اساسي انجام شود تا ف

 گالناندازه، شهرستان ده -شاخص توسعه انساني، مدل رتبه واژگان كليدي:
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  مقدمه:

 پس از .است بوده دوم جنگ جهاني پس از گوناگوني نظريه پردازيهاي محمل كليدي، مفهومي عنوان به توسعه مفهوم

 در كه شدند غربي كشورهاي و خود بين شكاف عميق سوم متوجه جهان كشورهاي از بسياري دوم، جنگ جهاني پايان

 بين كشورهاي شكاف اقتصادي بر زمينه، اين در نظريه پردازيها نخستين .بود نمايان مختلف زندگي اجتماعي جنبه هاي

 الگوهاي با متناسب اقتصادي توسعه توسعه، برمبناي نظريه هاي نخستين و ميكردند تأكيد توسعه حال در و توسعه يافته

يكي از شاخص هاي مهم ) 35،1387بود(موالنا، لرنر دانيل نوسازي الگوها، الگوي اين مهمترين از كه داشتند قرار غربي

كه در تعيين درجه توسعه يافتگي كشورها استفاده مي شود شاخص توسعه انساني است ،توسعه انساني يعني بهبود كيفيت 

 توسعه و توسعه ) مفهوم1385, 55افراد در يك كشور و يا يك منطقه است .(آذر زندگي يا ارتفاء استانداردها زندگي

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

) 1385:225پور  جمعه(است يا منطقه و ملي الملي، بين اي مقايسه  بافت يك در انساني  بيشرفت  گيري اندازه براي

 توسعه ديد يافت،از عام مقبوليت بعد به 1990 دهه از كه رود مي بشمار توسعه متاخر هاي نظريه از يكي انساني توسعه

 در و گذشت زمان با) 1391:110شيرزادي،(است  توسعه نهايي هدف  خالق و سالم.طوالني زندگي از برخوداري انساني

 عدم كارايي مشخص و نظريه ها اين ضعف هاي نقايص و به تدريج سوم، جهان كشورهاي در الگوهاي غربي اجراي پي

 عدم اقتصادي، توسعه صرفبر الگوها،تأكيد شكست اين داليل مهمترين .رسيد به اثبات سوم جهان كشورهاي در آنها

هدف بود  جامعه نيازهاي فرهنگو به توجه عدم و اجراي الگوي توسعه بودن به پايين باال فرهنگي، توسعه به توجه

 بودن مفهوم درونزا و شد آغاز توسعه مسلط الگوي با مخالفت هايي كشورها اين درون در ) از اينرو45،1384(سرواس

 مفهوم ويژگي هاي مهمترين از اين مفهوم، بودن چندبعدي بر تأكيد و توسعه در جامعه اقشار مشاركت همه لزوم توسعه،

 صنعتي كشورهاي مسير همان پيمودن بر كه غربي مسلط الگوي كشورهاي مختلف، در لذا .شدند گرفته نظر در توسعه

 در توانايي كشورها و نياز با متناسب بومي الگوهايي و گرفت چالش قرار مورد مي كرد، تأكيد به توسعه رسيدن جهت

 مهم كليد واژههاي به فرهنگي توسعه و درونزاتوسعه  اجتماعي، مشاركت مانند مفاهيمي اينرو، از .گرفت قرار كار دستور

)شاخص توسعه انساني متوسط ظرفيت دستيابي 1392بدل شدند(مرادي و  فراسيابي ، 1970 دهه پساز توسعه نظريهپردازي

به شاخص هاي توسعه انساني در يك جامعه در نشان مي دهد اما تفاوت ها،محروميت ها و نابرابري ها را به صورت 

  )1242:201،تبببين نميكند (فوكاداواقعي 

  نه تحقيق:يپيش

                                                           

١
 Sachiko Facade , Parr (2001), 
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 در اجتماعي توسعه و فرهنگي توسعه بين رابطه داده ها، ثانويه روش تحليل از ) در مقاله ي به استفاده1389بابايي فرد(

 و1378درسال  ايرانيان رفتارهاي فرهنگي پيمايش ملي از پژوهش عموماً اين داده هاي .است گرفته قرار مطالعه ايران مورد

 دانش، .است گرفته قرار تحليل مورد و شده اخذ 1382 و 1379سالهاي  در ايرانيان نگرش هاي و ارزش ها پيمايش ملي

 توسعه به عنوان عناصر رسانه ها از استفاده و مطالعه از اخذشده فرهنگي و اجتماعي سياسي، اطالعات گوناگون و آگاهي

آسايش  آزادي، اجتماعي، تشكل هاي و در گروهها مشاركت جويي روحيه ميزان عدالت، تحقق مانند مواردي و فرهنگي

 ميدهد پژوهش نشان اين نتايج .شده اند گرفته نظر در اجتماعي توسعه به عنوان سنجه هاي ... امنيت و جامعه، در رفاه و

 موانع وجود آن نشان دهنده هاي يافته همچنين .است اجتماعي توسعه تحقق بر تأثيرگذار متغيري توسعه فرهنگي كه

 راه سر بر ... و فرهنگي و هويتي آسيب هاي و فرهنگي، فكري تكثر شرايط نبود فردگرايي، روحيه فقدان مانند متعددي

) در مقاله با عنوان  سنجش درجه توسعه يافتگي فرهنگي استان هاي ايران  1379زياري( .است ايران در فرهنگي توسعه

 .شده است استفاده شاخص كمي 23 از ايران استان هاي در فرهنگي توسعه سنجش ميزان ر اين مقاله برايانجام داد كه  د

 نتايج .دارد وجود تفاوت توسعه فرهنگي، درجه نظر از كشور استانهاي ميان اينكه از است عبارت تحقيق اصلي فرضيه

 شاخص هاي وجود لحاظ به تهران استان كه طوريبه  اثبات  ميكند؛ را تحقيق اصلي فرضيه نيز پژوهش انجام شده

كشور به  سطح در فرهنگي توسعه نظر، اين از و است كشور استانهاي ساير با توجهي فاصله قابل داراي فرهنگي توسعه

 در برابر فرصتهاي وجود عدم  مي دهد، پژوهش نشان اين نتايج كه همانگونه .است افتاده اتفاق ناهمگن صورت

 توسعه مهم عوامل از كشور در تمركزگرا برنامه ريزي پيرامون)و–توسعه (مركز  الگوي از بهره گيري منابع، از برخورداري

 يافتگي توسعه سطح تعيين به مطالعه اي در )1385( همكاران و بدري .است كشور بين استان هاي در نامتوازن فرهنگي

 روستاهاي يافتگي سطح توسعه كه داد نشان نتايج .پرداختند موريس شاخص از استفاده با كامياران روستايي شهرستان

 يك شهرستان، اين دهستان هفت مجموع از كه اي گونه به نابرابري است و اختالف داراي و بوده متفاوت شهرستان اين

 .داشت قرار توسعه نيافته سطح در نيز دهستان يك و توسعه حال در سطح در دهستان پنج يافته، سطح توسعه در دهستان

)، به بررسي شاخص نيروي انساني و تاثير آن در روند علم و فناوري  پرداخت و علت وجود شكاف 55:1380(مظفر زاده 

عميق  و فزاينده كه بين  استانداردهاي زندگي مردم  در كشرهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه نيافته  را اساسا ناشي 

)راجب 183:1390در مقاله اي هم كه توسط( سامتي و همكاران . است.  از فاصله ي علمي و فني بين  آنها عنوان نمود

كيفيت حكمراني خوب كه از طريق انساني صورت گرفت   توسعه شاخص بر خوب حكمراني هاي شاخص تاثير تحليل

م دارد. ه HDI ميانگين موزون شاخص هاي حكمراني محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماري كامال معنادار بر

چنين از بين شش شاخص حكمراني خوب شاخص هاي ثبات سياسي، كارايي دولت، كيفيت قوانين و مقررات و حاكميت 

) در مقاله ي با 1389خاكپور و باوانپور( .قانون اثري مثبت و به لحاظ آماري كامال معنادار بر شاخص توسعه انساني دارند

 داده هاي تحليل از استفاده ي انجام دادند كه دراين مقاله  باعنوان برسي شاخص توسعه انساني در كشورهاي اسالم
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 ساير با و يكديگر با كشورها اين مقايسه اسالمي، كشورهاي در انساني شناخت وضعيت شاخص هاي توسعه به موجود،

 توسعه نظر شاخص هاي از اسالمي كشورهاي كه ميدهد نشان مطالعه اين نتايج .است شده پرداخته كشورهاي جهان

 مي شوند تقسيم بندي مختلفي مناطق به منابع انساني توسعه درجه نظر از و دارند يكديگر با بسياري تفاوت هاي انساني

به  كه ميدهد نشان مطالعه اين نتايج همچنين .آفريقا و آسيا شرق و جنوب جنوب آسيا، غرب :از عبارتند به ترتيب كه

 قرار سطح پايين تري در جهان كشورهاي ديگر نسبت به اسالمي كشورهاي در انساني توسعه كلي شاخص هاي طور

همبستگي ميان سطح سواد و شاخص توسعه انساني  در  ميدهد، نشان مطالعه اين فرضيه هاي از يكي كه همانگونه .دارد

است   0,619و نسبتا قوي   0,848است كه  اين همبستگي در كشورهاي اسالمي نيز  در حد قوي   0,98كشورها حدود

  كه نشان دهنده تاثير سواد  بر توسعه انساني در كشورهاي اسالمي است 

  روش تحقيق:

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

  اندازه استقاده شده است.–كتابخانه اي است ، روش رتبه  -روش اسنادي

 اندازه از فرمول زير تبعيت مي كند –،مدل رتبه 

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

ن نشان دهنده اختالف بي 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 

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

  آمده است. 1استخراج شده كه در جدول شماره  95 و 1390اين تحقيق از فرهنگ آبادي هاي سال هاي  آمار

  مولفه و گويه هاي بكار رفته در پژوهش مورد بررسي در مدل  رتبه اندازه -1جدول 

 رديف مولفه گويه

 1 طرح هادي  اجراي طرح هادي

محل خريد مايحتاج  محل خريد مايحتاج مردم

 مردم

2 
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رانه و دخترانه،مدرسه راهنمايي پس مهد،دبستان،مدرسه راهنمايي شبانه روزي پسرانه و

انه و دخترانه،دبيرستان شبانه روزي پسرانه و دخترانه،هنرستان فني و حرفه اي دختر

 پسرانه،بوستان روستايي،كتابخانه عمومي،زمين ورزشي،سالن ورزشي

آموزشي،فرهنگي و 

 ورزشي

3 

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

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

 كشاورزي ،شوراي حل اختالف،شركت تعاوني

 5 سياسي و اداري

ه تصفيه برق شبكه سراسري،موتور برق ديزلي،انرژي نو،گاز لوله كشي،آب لوله كشي،سامان

 آب

 6 برق،گاز،آب

يار يا به دندانپزشك، عمومي،مركز بهداشت،داروخانه،خانه بهداشت،پايگاه بهداشت،حمام 

،سامانه  ماماي روستايي،دامپزشك و تنكسين دامپزشكي،آزمايشگاه و راديولوژي، غسالخانه

 جمع اوري زباله،پايگاه اتشنشاني

 7 بهداشتي و درماني

سيلندرگاز،فروشگاه تعاوني، بقالي، نمايندگي پخش نفت سفيد،نمايندگي پخش 

اشين منانوايي،گوشت فروشي،قهوه خانه،بانك،تعميرگاه ماشين آالت كشاورزي،تعميرگاه 

 االت غير،جايگاه سوخت

 8 بازرگاني و خدمات

ي صندوق پست،دفترپست،دفترمخابرات،دفترفناوري اطالعات و ارتباطات،دسترسي عموم

ه ايستگاه بله،دسترسي به وسيله نقليه عمومي، دسترسي به اينرنت،دسترسي به روزنامه و مج

 راه آهن

مخابرات و 

 ارتباطات

9 

    جمعيت 1395و  1390جميعت سال

  استان كردستان 95-1390منبع: فرهنگ آباديهاي سال 

  

  مطالعه ي موردي:

و مركز آن شهرستان شهرستان دهگالن يكي از شهرستان هاي استان كردستان است كه در مركز اين استان قرار دارد 

 5بخش، 2شهر به اسم دهگالن و بلبان آباد است، همچنين اين شهرستان دارايي  2دهگالن است ، اين شهرستان داراي 

  آبادي خالي از سكنه مي باشد. 18آبادي داراي سكنه و  105دهستان،
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  )1397موثعييت جغرافيايي شهرستان دهگالن( منبع:نگارنده، -1شكل

  

  قيق:يافته هاي تح

، ئيالق  359با  جنوبيبدين شرح است كه ئيالق  1390بر طيق آمار  پراكندگي خدمات در دهستان هاي شهرستان دهگالن

را به خود اختصاص دادند.  5تا  1به ترتيب رتبه هاي  268،حومه دهگالن278،قوري چاي  294، سيس با 329با  شمالي

رتبه  344رتبه اول، دهستان ئيالق شمالي با تعداد  362بدين شرح است كه ئيالق جنوبي با  تعداد  1395و  بر طبق امار 

رتبه چهارم و دهستان  سيس  با تعداد  282رتبه سوم، دهستان قوري چاي با تعداد  334دوم، دهستان حومه ي دهگالن با 

  دارند. رتبه پنجم را 266

  ي شهرستان دهگالن:توزيع و پراكندگي جمعيت در دهستان ها
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رتبه دوم،حومه  7759رتبه اول،دهستانقوري چاي با جمعيت  9724دهستان ئيالق جنوبي با  1390 بر اساس سرشماري

رتبه پنجم  5357رتبه چهارم و دهستان ئيالق شمالي  6643نفر رتيبه سوم و دهستان سيس با  7080دهگالن با جمعيت 

  را دارا مي باشند.

رتبه دوم، دهستان حومه  7574نفر رتبه اول، دهستان قوري چاي با جمعيت 9254ق جنوبي با جمعيتي دهستان ئيال 1395 

رتبه چهارم و دهستان ئيالق شمالي با جمعيتي  6347رتبه سوم، دهستان سيس با جمعيت  7054دهگالن با جمعيتي 

  رتبه پنجم را دارا مي باشد.4601

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

D2 D1 دهستان جمعيت رتبه جمعيت خدمات رتبه خدمات 

9 3 2 923  ئيالق شمالي 5357 5 

 حومه دهگالن 7080 3 268 5 2 4

 قوري چاي 7759 2 278 4 2 4

0 0 1 953  ئيالق جنوبي 9724 1 

 سيس 6643 4 294 3 1 1

  همبستگي بين خمات و جمعيت در دهستان هاي مورد مطالعه به دست آمد.در نهايت بر اساس فرمول زير ميزان نهايي 

R �
1 � 6	∑	d2

N3 � n
 

  مجموع مجذور تمام اختالف رتبه خدمات و جمعيت مي باشد d2	∑	اندازه، –براساس مدل رتبه 

N دهستان مي باشد) 5كه (هم تعداد متغير ها مي باشد  

R �
1�6	18

53�5
=	

R �
1 � 108

120
� 1 � 0.9 � 					010 

نزديكتر باشد ميزان  1مي باشد هر چه عدد بدست آمده به  1و  0ا كه عدد بدست آمده در اين مدل مقداري بين از آنج

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

 1390هرستان دهگالن بين جمعيت و خدمات بر اساس آمار / مي باشد مي توان گفت كه  در دهستان هاي ش 10پژوهش 
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تعادل  ناچيزي وجود دارد در اين راستا بيشترين اختالف مربوط به دهستان ئيالق شمالي مي باشد كه از لحاظ جمعيتي 

لبد كه داراي جمعيتي متناسب، اما از لحاظ خدمات در رتبه پايين تري و در وضعيت نامناسب قرار دارند بنابراين مي ط

ها اقداماتي اساسي  در برنامه ريزيها به اين نقاط ضعيف توجه بيشتري شود و در جهت تقويت امكانات در اين دهستان

  انجام شود تا فاصله فضايي بين دهستان ها تعديل شود

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

D2 D1 جمعيترتبه  خدمات رتبه خدمات  دهستان جمعيت 

 ئيالق شمالي 4601 5 344 2 3 9

 حومه دهگالن 7054 3 334 3 0 0

 قوري چاي 7574 2 282 4 2 4

 ئيالق جنوبي 9254 1 362 1 0 0

 سيس 6347 4 266 5 1 1

  

  آمد. در نهايت بر اساس فرمول زير ميزان نهايي همبستگي بين خمات و جمعيت در دهستان هاي مورد مطالعه به دست

R �
1 � 6	∑	d2

N3 � n
 

  مجموع مجذور تمام اختالف رتبه خدمات و جمعيت مي باشد d2	∑	اندازه، –براساس مدل رتبه 

N دهستان مي باشد) 5كه (هم تعداد متغير ها مي باشد  

R �
1�6	14

53�5
=	

R �
1 � 84

120
� 1 � 070 � 					030 

نزديكتر باشد ميزان  1چه عدد بدست آمده به مي باشد هر  1و  0از آنجا كه عدد بدست آمده در اين مدل مقداري بين 

به  1390آمار  همبستگي بين خدمات و جمعيت در سطح متعادل قرار دارد لذا با توجه به اينكه مقدار عدد به دست آمده

در   مي توان گفت كه است/  30پژوهش Rنتايج   1395/ مي باشد و بر اساس آمار  10دست آمده از اين از اين پژوهش 

وجود دارد در اين راستا بيشترين اختالف مربوط به دهستان ئيالق ناچيزي  تعادل  1395ن هاي شهرستان دهگالن دهستا
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شمالي مي باشد كه از لحاظ جمعيتي داراي جمعيتي متناسب، اما از لحاظ خدمات در رتبه پايين تري و در وضعيت 

به اين نقاط ضعيف توجه بيشتري شود و در جهت تقويت نامناسب قرار دارند بنابراين مي طلبد كه در برنامه ريزيها 

  ها اقداماتي اساسي انجام شود تا فاصله فضايي بين دهستان ها تعديل شود امكانات در اين دهستان

  نتيجه گيري:

اين تحقيق به بررسي وضعيت توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان دهگالن بر اساس مدل رتبه اندازه پرداخت كه از 

رتبه دوم،  344رتبه اول، دهستان ئيالق شمالي با تعداد  362وزيع خدمات شرح است كه ئيالق جنوبي با  تعداد لحاظ ت

 266رتبه چهارم و دهستان  سيس  با تعداد  282رتبه سوم، دهستان قوري چاي با تعداد  334دهستان حومه ي دهگالن با 

 1395دهستان ها نيز بدين شرح است كه بر اساس سرشماري رتبه پنجم را دارند.  و پراكدنگي خدمات در جمعيت در 

رتبه دوم، دهستان حومه دهگالن  7574نفر رتبه اول، دهستان قوري چاي با جمعيت 9254دهستان ئيالق جنوبي با جمعيتي 

ه رتب4601رتبه چهارم و دهستان ئيالق شمالي با جمعيتي  6347رتبه سوم، دهستان سيس با جمعيت  7054با جمعيتي 

/ مي باشد  30پنجم را دارا مي باشد.نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه مقدار عدد به دست آمده از اين از اين پژوهش 

تعادل  به نسبت كم 1395جمعيت و خدمات بر اساس آمار  مي توان گفت كه  در دهستان هاي شهرستان دهگالن بين

ه دهستان ئيالق شمالي مي باشد كه از لحاظ جمعيتي داراي تري وجود دارد در اين راستا بيشترين اختالف مربوط ب

جمعيتي متناسب، اما از لحاظ خدمات در رتبه پايين تري و در وضعيت نامناسب قرار دارند بنابراين مي طلبد كه در برنامه 

سي انجام شود ها اقداماتي اسا ريزيها به اين نقاط ضعيف توجه بيشتري شود و در جهت تقويت امكانات در اين دهستان

  تا فاصله فضايي بين دهستان ها تعديل شود

  

  پيشنهادات:

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

فضايي سكونتگاه  و رشد شتابان و بي رويه شهرستان دهگالن شده است كه نتيجه آن نامتعادل شدن ساختار فضايي  

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

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

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

افزايش حس تعهد و پايبندي مردم ازطريق مشاركت دادن مردم در طرح هاي توسعه فرهنگي و -7اوليه  ثانويه ساكنان 

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.
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