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 سرزمین آمایش دیدگاه از انسانی توان اساس بر روستایی هایسکونتگاه بندیسطح

 (شیراز شهرستان مرکزی بخش: یموردمطالعه )
 

 

 ایران آباد،نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد،نجف واحدآمایش سرزمین، و ریزی کارشناس ارشد برنامه تیموری: سمانه

 ایرانمرودشت،  اسالمی، آزاد دانشگاه مرودشت، واحدریزی روستایی، جغرافیا و برنامهگروه دانشیار  :2شکور علی

 ایرانآباد، نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد،نجف واحدریزی محیطی، هجغرافیا و برنامگروه استادیار  :گندمکار امیر

 
 53/52/2732 :پذیرش         37-255 صص        55/2/2732 :دریافت

 

 چکیده

 و است بوده روستایی مراکز و فضاها ساماندهی برای راهبردی برنامه فقدان گذشته در روستایی جامعه اساسی مشکالت از یکی       

 طبق فضاها و مراکز این مراتبیسلسله تجهیز و روستایی محیط سنجیده ساماندهی گرو در کشور روستایی توسعه و عمران نیز وزهامر

 تعیین راستا این در. است گرفته قرار  نیز کشور چهارم و سوم دوم، عمرانی هایبرنامه توجه مورد موضوع این. باشدمی معین استانداردهای

. است ضروری باشد، کارکردها و خدمات جمعیت، توزیع برای مؤثری چارچوب بتواند که روستایی هایسکونتگاه از راتبیمسلسله تشکیل و

 مورد تحقیق روش .باشدمی یافتگیتوسعه سطح نظر از شیراز شهرستان مرکزی بخش روستاهای بندیسطح و بررسی پژوهش این از هدف

 در کاربردی هایمدل و آماری مستندات از استفاده با آن در که است کاربردی هدف، نظر از و تحلیلی -توصیفی پژوهش این در استفاده

 کتابخانه به مراجعه با ابتدا پژوهش انجام برای. باشدمی ایکتابخانه ،اطالعات آوریجمع روش. شودمی پرداخته موضوع تحلیل به جغرافیا

 در متغیر 52 کارگیری به با سپس. شد گردآوری اسنادی شیوه به نیاز مورد اطالعات ایران، آمار کزمر سایت سپس و فارس استانداری

 سطح 7 در منتخب روستاهای بندیسطح به میانگین،  Kایخوشه تحلیل روش و مرکزیت شاخص از استفاده با و مختلف شاخص 3 قالب

 مرکزی بخش روستاهای بیشتر که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج. گردید اماقد نیافته توسعه و توسعه درحال یافته، توسعه

 درحال درصد 65/52 نیافته، توسعه درصد 62/35 نیز یافتگیتوسعه سطح نظر از همچنین و گرفته قرار 7 خوشه در شیراز،شهرستان 

 .باشندمی یافته توسعه درصد 32/5 و توسعه

 

 . شیراز خدمات، فضایی توزیع سرزمین، آمایش ،روستایی توسعه :کلیدی هایواژه
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 39 سطح بندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی ....

 :لهمسأ بیان

 این نابودی روند تسریع و ضعف موجب نواحی، درون در روستاها به توجه عدم و نابرابری بروز اخیر هایدهه طی در      

 و اطالعات سرمایه، ت،خدما جریان شدن سویه یک و ناحیه درون فضایی تعادل عدم ایجاد بالطبع و سکونتگاهی هایکانون

 و نابرابری فقر، از حداکثری یدامنه با روستایی هایسکونتگاه ترتیب بدین. است گردیده شهری هایکانون سمت به جمعیت

 مناسب امکانات و شرایط آوردن فرآهم و ریزیبرنامه نیازمند کشور جمعیتی مراکز دیگر با قیاس در مضاعف ماندگی عقب

 حقیقت در(. 52:2732،الدینیشمس و شکور) هستند اجتماعی رفاه بهبود و فضایی عدالتی بی ،فقر زنجیره گسستن جهت

 از گیریبهره زمان از و بشر زندگی آغاز از که اندفضایی –مکانی هایعرصه به بخشی نظم و دهیشکل از ایشیوه روستایی نقاط

 دیگر به توجه با ایمنطقه فضاهای یپهنه در ترتیببدین. اندبوده مطرح متفاوت مفهومی و مقیاس در پیوسته پایه، منابع

 توسعه و رشد هایسیاست(. 225:2702سعیدی،) یابدمی تحقق ثرمؤ نحوی به سرزمین آمایش اهداف واقع در فضایی، عناصر

 خواهد مناطق نای گذاریسیاست در پایدار توسعه هایویژگی نمودن لحاظ بیانی به سرزمین آمایش پایه بر روستایی مناطق

 ,Heldak) باشد هافعالیت اساس روستایی پایدار توسعه که باشد جهتی در باید روستایی مناطق در ریزانبرنامه سیاست و بود

 معادل سرزمین آمایش کهصورتی در روستایی، مناطق و سرزمین آمایش میان سویه دو رابطه وجود به توجه با(. 129 :2010

 روستایی هایفعالیت مناسب استقرار و بهینه توزیع شود،می توصیف( فعالیت و فضا جمعیت، رابطه متنظی و فضا سازماندهی)

 توسعه به دستیابی طرق از یکی عنوان به تواندمی جغرافیایی، محیط بالفعل و بالقوه امکانات بر تکیه با آن مختلف سطوح در

 (.226:2732،امیرفخریان و طالشی) گردد مطرح پایدار

 و خدمات مناسب توزیع زمینه در منظم و کارا مراتبیسلسله شبکه وجود عدم که داشت بیان باید رابطه همین در      

 است شده مراکز این میان در فضایی تعادل عدم به منجر نیازها و هاتوان ها،قابلیت مبنای بر روستایی مناطق بین در هافعالیت

 تفصیلی هایبرنامه عنوان به روستایی هایسکونتگاه و فضاها ساماندهی طرح زمینه این در(. 35:2737،رحیمی و الدینیشمس)

 اسکان نظام کردن متناوب دنبال به هاطرح این. است روستا سطح تا بخش محدوده در مختلف ابعاد در روستاها توسعه برای

 مناطق سطح در کالبدی تقسیمات مراتبلسلهس اساس بر تولید پشتیبان و رفاهی خدمات توزیع و هافعالیت استقرار و جمعیت

 خدمات توزیع اوالً که باشندمی سئواالت این به گوییپاسخ دنبال به مقاله این نگارندگان(. 267:2705کالنتری،) است روستایی

 سعهتو نظر از بخش این روستاهای دیگر طرف از و ؟است چگونه شیراز شهرستان مرکزی بخش روستاهای سطح در امکانات و

 ایناحیه ریزیبرنامه کاربردی هایمدل و آماری مستندات از استفاده با تا است آن بر کوشش باشند؟می سطحی چه در یافتگی

 .دهند پاسخ االتسؤ این به

  :نظری مفاهیم و ادبیات

 کند،می معرفی ار سرزمین آمایش که اساسی موضوع 2المور فیلیپ مانند نظرانصاحب از برخی عقیده به: سرزمین آمایش

 بهتر توزیع برای 5بلندمدت ریزیبرنامه نوعی را سرزمین آمایش نیز برخی و (Hasmen,1970:5) است کشور مدیریت

 لحاظ به (.Henry,2002:292) دانندمی جامعه آسایش و رفاه افزایش منظور به مختلف هایفعالیت و امکانات جمعیت،

 یمقوله انسان، با ارتباط در که است شده تعریف فعالیت و فضا انسان، عنصر سه نبی تعادل ایجاد سرزمین، آمایش مفهوم،

 شود؛می برجسته ریزیبرنامه و برنامه مقوله فعالیت، با ارتباط در و است مطرح اقلیم بحث فضا، با ارتباط در و است مدیریت

 (.35:2737 وحیدی،) است شناسی جامعه و جغرافیا اقتصاد، و مدیریت علم سه از تلفیقی سرزمین آمایش مفهوم یعنی

 و نظم ایجاد و متقابل کنش اصالح و بهبود از عبارت فضایی ساماندهی عام، و کلی مفهوم در: هاسکونتگاه فضایی ساختار

 در. گردد هدایت شده بینیپیش هایهدف سوی به نظام کل نهایت در که شکلی به است نظام اجزای میان بهینه ترتیب

 جهت در ثرمؤ هایسیاست تدوین سپس و کامل شناخت توانمی را اصطالح این روستایی، هایسکونتگاه و هافضا خصوص

-سرمایه هدایت و فضاها و مراکز از مراتبیسلسه ساختار یک ایجاد طریق از هاسکونتگاه فضایی سازمان عملکرد سازیبهینه
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 31 2931/ بهار 12/ شماره 6سال ای/ ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 ها سکونتگاه میان برابر و مکمل سویه دو روابط تسهیل و تدارک هدف با خدماتی و اقتصادی -اجتماعی زیربناهای در هاگذاری

 (.3: 2736نژاد، حاجی) دانست

 آمایش مباحث در فقیر مناطق که دهدمی نشان تاریخی تجربه: سرزمین آمایش در اجتماعی توسعه مدیریت جایگاه

 امر این. هستند مناسب هایزیرساخت و ارتباطی یلوسا کارا، مدیریت و ریزیبرنامه کافی، انسانی نیروی فاقد عمدتاً سرزمین

 این تواندمی آنچه رسدمی نظر به. نباشند مرفه نسبتاً مناطق با رقابت به قادر که دهدمی قرار موقعیتی در را مذکور مناطق

 :kuklinski, 1974) است دیگر مناطق با مناطق این اجتماعی توسعه مدیریت سطح ساختن هماهنگ  کند، حل را مشکل

 تردید غیرقابل هایواقعیت و نظریات این یکم و بیست قرن آغاز و بیستم قرن پایان به منتهی اخیر هایدهه طی در(. 56

 در گذشته به نسبت را تریگسترده مالحظات ریزانبرنامه و گردد تحول دستخوش توسعه تعریف شد باعث آن با مرتبط

 آموزش، بهداشت، به مربوط مطالعات طریق از که است اجتماعی مسائل شده، لحاظ موارد جمله از. کنند وارد خود مطالعات

 قرار توجه مورد اقتصادی مسائل کنار در و یافته هابرنامه در مشخصی جایگاه نظایرآن و خانواده ساختار زندگی، هایشاخص

 فراتر بسیار اجتماعی توسعه شودمی گفته که هرچند. است صادق نیز سرزمین آمایش هایبرنامه مورد در امر این. است گرفته

 منظور به آگاهانه کوششی متضمن اجتماعی توسعه و است مسکن و بهداشت آموزش، قبیل از اجتماعی تسهیالت مینتأ از

 (.56:2750 مابوگونج،) گیردمی هدف را برابرگرا جامعه یک ریزی پی و است اجتماع در ساختی هایدگرگونی ایجاد

 شهری هایعرصه میان کیفی و کمی هاینابرابری وجود دلیل به ما کشور در: ایران در روستایی توسعه و سرزمین آمایش

 تعدیل و معضل از خروج هایراه جستجوی تضرور اخیر، هایدهه ساز دگرگونی روندهای طی آنها تشدید و روستایی و

 نحوه اصالح و اندازه به توجه نیز و ریزیبرنامه در فضایی شبین به توجه. است مطرح روستایی فضاهای در ویژه به هانابرابری

 و سرزمین سکونتگاهی مجموعه در بزرگ و کوچک روستاهای از هریک عملکرد و نقش روستایی، هایسکونتگاه فضایی استقرار

 جانب از عملی حلی راه عنوان به دیگر سوی از هامسئولیت و سو یک از تسهیالت و امکانات پراکنش چگونگی با آن ارتباط

 (.2:2703وحیدی،) است کیدتأ مورد متخصصان و کارشناسان از بسیاری
 روستاهای در آن کاهش و مقیاس بزرگ روستاهای در جمعیت افزایش از نشان ما کشور در گذشته سال چند در هابررسی     

 اگرچه بزرگ روستایی مراکز در آنان یجیتدر تمرکز و پرجمعیت مراکز در زندگی به روستائیان گرایش. دارد مقیاس کوچک

 بی اما. است روستایی توسعه و عمران هایبرنامه و هاسیاست پیشبرد برای مناسب بستری و استقرار نظام در مثبت ایپدیده

 اشتد نگه توان از فراتر جمعیتی و نباشد امکانات و منابع با متعادل و هماهنگ روستایی فضاهای در جمعیت انبوهی اگر شک

 جبران مواردی در که آیدمی بار به اجتماعی و اقتصادی و محیطی زیست مسائل و مشکالت یابد، اسکان آنها در روستایی نقاط

 تاکنون که دهدمی نشان ایران روستایی مناطق در سرزمین آمایش زمینه در مطالعات (.256:2702مهدوی،) است نشدنی

 هااستراتژی و رویکردها و است نبوده بخش رضایت چندان روستایی فضاهای در هتوسع هایریزیبرنامه و هاگذاریسیاست

 روندهای در تنگناها و معضالت لذا. باشد ثرمؤ روستایی هایعرصه در توسعه رفع و مشکالت موقع به حل در است نتوانسته

 است گذاشته برجا و تحمیل اییروست جوامع بر را خود مضاعف اثرات و شده کهنه و مزمن مکانی، هایموقعیت و زمانی

 شود. ادامه به نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه اشاره میدر  (.72:2700 ،عزمی و مهدوی)

 در صنعتی توسعه و شهرنشینی شتابان توسعه با همراه که اندرسیده نتیجه این به پژوهشی در( 5553) همکاران و 2یو      

 و اجتماعی ساختارهای و ردهاکارک حیث از روستایی یافته توسعه مناطق ویژه به روستایی فضاهای اتفاق به قریب چین

 روستایی و شهری مناطق بین مثبت تعامل ارتقای را تنگنا این از رفت برون راه و اندشده مواجه جدیدی تنگناهای با اقتصادی

 یکپارچه و هماهنگ ریزیبرنامه مدیریت اساس بر روستایی جمعیت فضایی پراکنش و توزیع بررسی در اندازچشم یک عنوان به

 تحول و جمعیت رشد شدن، صنعتی عامل سه( 5553) همکاران و 5النگ. انددانسته تحقیق مورد منطقه در روستایی و شهری
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 36 سطح بندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی ....

 و 2دهمس. اندکرده قلمداد ثرمؤ 2303-5555 هایسال طی چین کونشان روستایی منطقه کاربردی تغییر در را چین اقتصادی

 مانند یافته توسعه کشورهای روستایی نواحی در کارکردی تغییرات و شهرگریزی متقابل ارتباط بررسی به( 2333) همکاران

 مهاجرت روند بعد به دهه این از که برندمی نام روستا رنسانس عنوان به 2335 سال از و اندپرداخته آمریکا و کانادا استرالیا،

 و هاحکومت سوی از رکززداییتم سیاست اتخاذ که است یافته افزایش روستا به شهر از مهاجرت شدت و شودمی معکوس

 بندی سطح عنوان با ایمقاله در( 2732) همکاران و فضلی رحمانی. دانندمی آن دالیل از روستایی نواحی در هافعالیت افزایش

 استان هایشهرستان روستایی مناطق بندیرتبه به تاپسیس، تکنیک از استفاده با غربی آذربایجان روستایی هایسکونتگاه

 در که داد نشان تحقیق این هاییافته. اندپرداخته خدمات انواع به دسترسی نظر از جایگاه تعیین منظور به غربی یجانآذربا

 کم چالدران شهرستان روستایی مناطق و ترینیافته توسعه نقده شهرستان روستاهای غربی، آذربایجان استان روستاهای سطح

 .اندبوده اناست این روستایی مناطق ترینیافته توسعه

  :تحقیق روش و مواد

 دسترس در به منوط متفاوت سطوح در مختلف های زمینه در جغرافیایی های مکان وضعیت از تر دقیق و بهتر شناخت        

 اقتصادی، ترکیبی هایشاخص از سری یک از مهم، این به نیل برای. است نظر مورد های مکان از شده پردازش و کامل داشتن

 توسعه و رشد آسایش، رفاه، از سطحی توانندمی ترکیبی هایشاخص این. شودمی استفاده غیره و بهداشتی آموزشی، فرهنگی،

 توسعه مطالعات در قدم ترینمهم ها،شاخص این تعیین. دهند نشان شده انتخاب معیارهای براساس را جغرافیایی هایمکان

 و خدمات درمانی، –بهداشتی آموزشی، فرهنگی، شاخص 3 قالب در متغیر 52 از استفاده با پژوهش این در. است ایناحیه

 توسعه وضعیت بررسی به ایخوشه تحلیل و مرکزیت شاخص هایمدل کمک و زیرساختی و سیاسی –اداری ارتباطی، بازرگانی،

 .است شده پرداخته شیراز شهرستان مرکزی بخش هایسکونتگاه بندیسطح و
 پژوهش در طالعهم مورد متغیرهای -2 جدول

 متغیر کد متغیر کد متغیر کد متغیر کد

 23 سرانه درآمد 27 جمعیت رشد نرخ 53 دبستان 52
 بعد معکوس

 خانوار

 50 پسرانه راهنمایی 55
 در گندم تولید عملکرد

 هکتار
 پست دفتر 55 درمانی –بهداشتی مرکز 22

 ICT 52 وادهخان پزشک 26 انتظامی نیروی پاسگاه 53 دخترانه راهنمایی 57
 

 هادی طرح 55 داروخانه 25 باسوادی درصد 25 عمومی کتابخانه 52

 تبدیلی صنایع 57 کشاورزی زمین سرانه 23 برق 22 دام سرانه 56

 20 کشی لوله گاز 25 اشتغال نرخ 55
 به شاغل زنان نسبت

 مردان
 بانک 52

 .2735در سال  فارس استان های آبادی شناسنامه: خذمأ

 از استفاده با آن در که است کاربردی هدف، نظر از و تحلیلی -توصیفی پژوهش این در استفاده مورد تحقیق روش      

 آبادی 525 شیراز مرکزی بخش سطح در موجود، آمار آخرین اساس بر. شودمی پرداخته موضوع تحلیل به آماری مستندات

 با سپس. شدند حذف پژوهش این بررسی پروسه از باشندمی خانوار 55زیر که روستا 270 روستا، تعداد این از که دارد وجود

 کمک با نهایت در. گردید اقدام منتخب روستاهای تعیین به نسبت متغیر 52 کارگیری به و مرکزیت شاخص از استفاده

 درحال یافته، توسعه سطح سه در منتخب روستاهای بندیسطح به میانگین K ایخوشه تحلیل روش و مرکزیت شاخص

 Arc GIS افزارنرم از هانقشه ترسیم برای و SPSS افزارنرم از هاتحلیل انجام جهت. گردید اقدام نیافته توسعه و توسعه

 .شد خواهد استفاده

                                                           
1
 -Dahms 
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 39 2931/ بهار 12/ شماره 6سال ای/ ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 :مطالعه مورد محدوده

 تقسیمات آخرین ساسا بر بخش این. باشد می شیراز مرکزی بخش روستاهای پژوهش، این در مطالعه مورد محدوده      

 تعداد این از. است شده تشکیل آبادی 525 و( باغ قره و دارنگون سیاخ دراک، داریان، کفترک، بیدزرد،) دهستان 5 از سیاسی

)شکل  (.22:2735فارس، استانداری ریزیبرنامه معاونت) باشندمی سکنه از خالی آبادی 255 و سکنه دارای آبادی 270 آبادی،

 (. 2شماره 

 
 ه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی محدود -2شکل 

 :تحقیق هاییافته

 تعداد مبنای بر جمعیتی های کانون و مراکز اهمیت درجه به دستیابی منظور به روستایی نقاط خدماتی بندیسطح     

 روستاها از هاییدامنه به دستیابی روستاها، خدماتی مراکز بندی سطح از هدف. گیردمی انجام آنها از هریک در موجود خدمات

 کمی تغییر در. است مراکز این رسانی خدمات قابلیت و درجه تعیین منظور به آنها در موجود خدماتی سساتمؤ تعداد ساسا بر

 کانون اساس بر و کندمی بروز جدیدی کیفیت خدمات، ارائه در آنها، طبق بر که دارد وجود هاییآستانه خدمات، تعداد افزایش

 .گیردمی قرار ریباالت سطح در رسانیخدمات حیث از جمعیتی

 :شیراز شهرستان مرکزی بخش روستاهای مرکزیت شاخص محاسبه

 شاخص تعیین به ابتدا شیراز، شهرستان مرکزی بخش در روستایی نقاط خدماتی بندیسطح برای پژوهش این در       

 هایسکونتگاه مکانی بضری که است الزم ابتدا مرکزیت شاخص محاسبه برای گردید. اقدام مزبور روستایی نقاط مرکزیت

 به آنها معکوس نسبت معادل وزنی، عملکردهای. آید دست به مرکزیت شاخص ضرایب، این اساس بر تا شود محاسبه انسانی

  : آیدمی بدست زیر فرمول طریق از و شودمی نامیده مکانی ضریب که گیرندمی خود

100
1


Ti
Ci 

Ci  =عملکرد مکانی ضریب  

Ti =(.556: 2735،موسوی و نیاحکمت) نطقهم در موجود عملکردهای کل 

 بیشتر شاخص این میزان هرچه. مکان آن در موجود عملکردهای وزن مجمع با است برابر مکان یک برای مرکزیت شاخص

 (.5است. )جدول شماره  بیشتر آن کارکردی اهمیت باشد،
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 39 سطح بندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی ....

 شیراز شهرستان مرکزی بخش روستاهای در مرکزیت شاخص محاسبه از حاصل نتایج -1 جدول

 مرکزیت شاخص جمعیت روستا نام مرکزیت شاخص جمعیت روستا نام

 30/552 020 موال کوشک 20/723 5672 بیدزردسفلی

 30/752 763 بردج 35/273 2333 نو ده

 30/235 5257 تربرجعفری 36/76 550 نو قلعه

 6/253 235 تالن سه آباد علی 3/233 6625 تفهیان

 23/222 2532 کلستان 555/65 075 آباد اسماعیل

 23/222 222 پرده آب 733/62 2532 علیا بیدزرد

 23/26 22 نو آبادجدول کریم 06/756 5630 دهک

 0/07 56 آباد حسین 53/3 62 آباد عباس

 22/3 73 پارادایز باغ 53/555 235 خلیل کوشک

 52/777 2556 کودیان 50/222 2575 محمودآباد

 0/57 677 زنگی آب 55/525 2736 ظفرآباد

 60/25 5567 زیباشهر 53/33 25 قندیلک

 06/506 5300 قالت 3/65 703 بوانک

 06/705 5223 بهشتی شهید شهرک 53/23 35 شیرین چاه

 50/60 355 منصورآباد 3/255 726 خلجوی

 32/32 5556 مهدیه 57/275 753 آباد علی

 23/263 350 انجیره 05/555 2575 بهران

 65/535 7676 باجگاه 3/65 532 نیلگونک

 3/56 525 ایور 75/023 2527 کفترک

 3/27 757 سفلی خمسین خانه 3/555 756 آباد اقبال

 65/05 523 علیا خمسین خانه 57/05 552 گردخون

 3/535 353 تانک 522 گردان 3/65 620 فیروزان ماه

 5/32 525 ایور باب 30/525 2623 باصری ایزدخواست

 5/52 227 خارگان 30/235 2770 دودج

 37/233 556 دره 30/235 2535 بیشه تربرالی

 3/76 237 جدول شیب 30/62 255 تربرسادات

 5/257 232 االئمه جواد شهرک 35/633 2565 کدنج

 53/25 63 سپاه منازل 3/27 57 سعدی آل

 73/575 7233 بیدک کوشک 5/32 536 آباد اسالم

 23/67 2522 آباد علی 57/23 257 دارنجان

 77/22 235 مسکونی شهرک 65/205 255 چوبی قلعه

 3/77 753 دودمان 0 62 محمودآباد

 53/36 5670 گچی 3/27 55 نوروزان

 77/272 2550 جرسقان 5/55 532 غدیر شهرک

 77/252 260 شیراز صنعتی شهرک 0 63 محمدآباد

 0/256 372 خاتونک 77 260 احمدآباد

 275/522 2333 آباد سلطان 3/57 733 چنارمیشوان

 52/75 253 اباد جمال 5/25 33 شوراب دهداری

 35/556 5305 کرونی 0 73 شورآب دهنو

 6/25 2575 محمودآباد 3/27 265 شکرآباد

 72/26 505 آباد حسن 65/266 233 شورآب

 55 5553 کفری 5/25 237 آباد عباس

 55/252 2565 ایلی اسالملو 5/22 223 آباد مهدی

 53/50 637 سنجانک 5 50 گاه لهم

 55/220 6672 شاهپورجان 5 53 آباد سهل

 27/30 275 خشرو باغ 0/25 270 برمشورسفلی

 0 725 سیدصفری چشمه 5/53 2556 برمشورعلیا

 72/63 7352 آباد کیان 6/3 25 فسا پل

 2/26 553 آباد نجم 6/3 25 سالمی دهکده

 72/22 752 رافیکیت شهرک 5/67 335 الدین سیدعالء شهرک

 5/7 256 ای حمزه منطقه 2/26 32 صفایی باغ

 .2732نگارندگان،  محاسبات و فارس استان 2735 های آبادی شناسنامه: ماخذ
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 33 2931/ بهار 12/ شماره 6سال ای/ ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 این که است داده نشان شیراز مرکزی بخش روستاهای بین در مرکزیت شاخص محاسبه از حاصل نتایجدر ادامه تحقیق        

 (. 7)جدول شماره . دارند خدمات و امکانات از مندیبهره در زیادی بسیار اختالف روستاها
 شیراز مرکزی بخش روستاهای مرکزیت شاخص محاسبه از حاصل نتایج -9 جدول

 مرکزیت شاخص جمعیت روستا دهستان

 بیدزرد
 62/733 2532 بیدزردعلیا

 53/3 62 آباد عباس

 کفترک
 75/023 5523 کفترک

 53/23 222 شیرین چاه

 داریان
 30/265 2770 دودج

 30/62 255 تربرسادات

 دراک
 06/705 5223 بهشتی شهید شهرک

 22/3 73 پارادایز باغ

 سیاخ

 دارنگون

 35/633 5502 کدنج

 0 222-752 محمودآباد -شکرآباد

 باغ قره
 35/556 5305 کرونی

 5/7 33 ای حمزه منطقه

 . 2732، نگارندگان محاسبات و رسفا استان 2735 های آبادی شناسنامه: خذمأ

 شاخص با ایحمزه منطقه و 75/023 مرکزیت شاخص با کفترک روستای شود،می مشاهده فوق جدول در چنانکه      

 .باشندمی دارا شیراز مرکزی بخش سطح در مرکزیت شاخص از را بهره کمترین و بیشترین ترتیب به 5/7 مرکزیت

 :شیراز شهرستان مرکزی بخش روستاهای بندیسطح

 حاصل نتایح از استفاده با پژوهش این در اما ،شودمی استفاده مختلفی هایروش از روستایی نقاط بندیسطح برای گرچه       

 در را شیراز شهرستان مرکزی بخش روستاهای که است شده سعی میانگین K ایخوشه تحلیل کمک با و مرکزیت شاخص از

 موارد از همگنی هایگروه تا شودمی سعی میانگین K ایخوشه تحلیل در. شوند بندیسطح افتگییتوسعه نظر از کلی سطح 7

 گیردمی انجام الگوریتمی اساس بر شناسایی این. کنند شناسایی شده انتخاب هایویژگی اساس بر را مطالعه تحت موضوعات یا

 آمده دست به اطالعات و  SPSSافزارنرم از استفاده با(. 772:2732 کالنتری،) شودمی شامل را موارد از توجهی قابل تعداد که

 در بندیخوشه این نتایج .گردید اقدام خوشه 7 در شیراز مرکزی بخش روستاهای بندیخوشه به نسبت مرکزیت، شاخص از

 .است مشاهده قابل 6و  2 شماره ولاجد
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 211 سطح بندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی ....

 شیراز مرکزی بخش تاهایروس در میانگینK  بندی خوشه از حاصل نتایج -9 جدول

 خوشه دهستان نام روستا نام خوشه دهستان نام روستا نام

 7 داریان تربرسادات 5 بیدزرد بیدزردسفلی

 5 داریان موال کوشک 7 بیدزرد نو ده

 5 داریان بردج 7 بیدزرد نو قلعه

 5 داریان تربرجعفری 5 بیدزرد تفهیان

 7 داریان تالن سه آباد علی 5 بیدزرد آباد اسماعیل

 7 دراک کلستان 5 بیدزرد علیا بیدزرد

 7 دراک پرده آب 5 بیدزرد دهک

 7 دراک نو آبادجدول کریم 7 بیدزرد آباد عباس

 7 دراک آباد حسن 5 بیدزرد خلیل کوشک

 7 دراک پارادایز باغ 7 بیدزرد محمودآباد

 7 دراک کودیان 5 بیدزرد ظفرآباد

 7 دراک زنگی آب 7 کفترک قندیلک

 7 دراک زیباشهر 7 کفترک بوانک

 5 دراک قالت 7 کفترک شیرین چاه

 5 دراک بهشتی شهید شهرک 7 کفترک خلجوی

 7 دراک منصورآباد 7 کفترک آباد علی

 7 دراک مهدیه 5 کفترک بهران

 5 دراک انجیره 7 کفترک نیلگونک

 5 دراک باجگاه 2 کفترک کفترک

 7 رنگوندا سیاخ ابور 5 کفترک آباد اقبال

 7 دارنگون سیاخ سفلی خمسین خانه 7 کفترک گردخون

 7 دارنگون سیاخ علیا خمسین خانه 7 کفترک فیروزان ماه

 5 دارنگون سیاخ تانک 522 گردان 5 داریان باصری ایزدخواست

 7 دارنگون سیاخ ابور باب 2 داریان دودج

 7 دارنگون سیاخ خارگان 5 داریان بیشه تربرالی

 7 باغ قره صفایی باغ 5 دارنگون سیاخ دره

 7 باغ قره االئمه جواد شهرک 7 دارنگون سیاخ جدول شیب

 7 باغ قره سپاه منازل 2 دارنگون سیاخ کدنج

 5 باغ قره بیدک کوشک 7 دارنگون سیاخ سعدی آل

 7 باغ قره آباد علی 7 دارنگون سیاخ آباد اسالم

 7 اغب قره مسکونی شهرک 7 دارنگون سیاخ دارنجان

 7 باغ قره دودمان 5 دارنگون سیاخ چوبی قلعه

 7 باغ قره گچی 7 دارنگون سیاخ محمودآباد

 7 باغ قره جرسقان 7 دارنگون سیاخ نوروزان

 7 باغ قره شیراز صنعتی شهرک 7 دارنگون سیاخ غدیر شهرک

 7 باغ قره خاتونک 7 دارنگون سیاخ محمدآباد

 5 باغ قره بادآ سلطان 7 دارنگون سیاخ احمدآباد

 7 باغ قره اباد جمال 7 دارنگون سیاخ چنارمیشوان

 5 باغ قره کرونی 7 دارنگون سیاخ شوراب دهداری

 7 باغ قره محمودآباد 7 دارنگون سیاخ شورآب دهنو

 7 باغ قره آباد حسن 7 دارنگون سیاخ شکرآباد

 7 باغ قره کفری 5 دارنگون سیاخ شورآب

 7 باغ قره ایلی اسالملو 7 دارنگون سیاخ آباد عباس

 7 باغ قره سنجانک 7 دارنگون سیاخ آباد مهدی

 7 باغ قره شاهپورجان 7 دارنگون سیاخ گاه مله

 7 باغ قره خشرو باغ 7 دارنگون سیاخ آباد سهل

 7 باغ قره سیدصفری چشمه 7 باغ قره برمشورسفلی

 7 باغ قره آباد کیان 7 باغ قره برمشورعلیا

 7 باغ قره آباد نجم 7 باغ قره فسا پل

 7 باغ قره ترافیکی شهرک 7 باغ قره سالمی دهکده

 7 باغ قره ای حمزه منطقه 7 باغ قره الدین سیدعالء شهرک

 . 2732، نگارندگان محاسبات: خذمأ
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 شیراز مرکزی بخش های دردهستان میانگینK  بندی خوشه از حاصل نتایج -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2732، نگارندگان محاسبات: خذمأ

 :شیراز شهرستان مرکزی بخش روستاهای بندی سطح

 65) روستا 56 نیافته، توسعه( درصد 62/35) روستا 32 بخش، این روستاهای سطح در زنی یافتگیتوسعه سطح نظر از       

 (.5)شکل شماره  .باشندمی یافته توسعه( درصد 32/5) روستا 7 و توسعه درحال( درصد52/

72.54%

24.52%

2.94%

            

           

           

 
 سرزمین مایشآ دیدگاه از انسانی توان براساس شیراز مرکزی بخش روستاهای بندی سطح -1 شکل

 :گیرینتیجه

 قرار بررسی مورد امکانات و خدمات بندیسطح نظر از شیراز شهرستان مرکزی بخش روستاهای وضعیت پژوهش این در        

 و گستردگی لحاظ به. دارد وجود آبادی 525کشور رسمی سرشماری آخرین اساس بر شیراز شهرستان مرکزی بخش در. گرفت

 در روستا 255 این بندیدسته با سپس. شدند حذف پژوهش این چرخه از خانوار 55زیر آبادی 270 ها،آبادی این زیاد تعداد

 مرکزیت شاخص محاسبه برای که است الزم نکته این ذکر. گردید اقدام مرکزیت شاخص محاسبه به نسبت دهستان، 5 قالب

 روستاهای بین در مرکزیت شاخص محاسبه از حاصل نتایج. شود محاسبه هاسکونتگاه این مکانی ضریب که است الزم ابتدا

-طوری به دارند؛ خدمات و امکانات از مندیبهره در زیادی بسیار اختالف روستاها این که است داده نشان شیراز مرکزی بخش

 هبهر کمترین و بیشترین ترتیب به 5/7 مرکزیت شاخص با ایحمزه منطقه و 75/023 مرکزیت شاخص با کفترک روستای که

 بخش روستاهای سطح در مرکزیت شاخص تعیین از پس. باشندمی دارا شیراز مرکزی بخش سطح در مرکزیت شاخص از را

. گردید اقدام مرکزیت، شاخص از آمده دست به اطالعات و SPSS افزارنرم از استفاده با آنها بندیسطح به نسبت شیراز مرکزی

 نسبت میانگین K ایخوشه تحلیل از استفاده با پژوهش این در اما ؛دارد وجود مختلفی هایروش بندیسطح انجام برای گرچه

 در که داد نشان بخش، این روستاهای سطح در نیز یافتگیتوسعه سطح نظر از نتایج. گردید اقدام روستاها این بندیسطح به

 در. باشندمی یافته توسعه روستا 7 و عهتوس درحال روستا 56 نیافته، توسعه روستا 32 مطالعه، مورد روستای 255 از مجموع

 کشور، مناطق بیشتر همانند شیراز مرکزی بخش در که است این آمد، دست به پژوهش این از که اینتیجه ترینمهم واقع

 اهسکونتگاه این از درصد 37 به نزدیک کهطوری به باشند؛می پایین بسیار سطح در یافتگیتوسعه سطح نظر از روستاها بیشتر

 دهستان نام
 تعداد

 روستا

 خوشه

2 5 7 

 2 3 5 22 بیدزرد

 0 5 2 22 کفترک

 5 6 2 0 داریان

 25 2 5 22 دراک

 55 2 2 53 دارنگون سیاخ

 50 7 5 72 باغ قره

 32 56 7 255 تعداد
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 211 سطح بندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی ....

 بخش این روستاهای سطح در آن نامناسب توزیع و خدمات و امکانات وجود عدم. باشندمی روبرو یافتگی توسعه عدم لهمسأ با

 نموده تشدید شهرستان این مرکز سمت به را روستایی هایمهاجرت زمینه دیگر طرف از شیراز شهر به نزدیکی و طرف یک از

 در روستا 65 فقط 2706 درسال کهطوری به باشد؛می جمعیت از منطقه ستاهایرو شدن خالی هامهاجرت این نتیجه است،

 خطری زنگ تواندمی این و است رسیده روستا 255 به 2735 سال در عدد این کهدرحالی است بوده سکنه از خالی بخش این

 .باشد آینده در فارس استان سطح در محلی ریزانبرنامه و النمسؤ برای

 و مآخذ: منابع
 شهرستان آب شیب بخش: مورد روستایی های سکونتگاه خدمات مراتبسلسه فضایی ساماندهی(: 2736) علی نژاد، اجیح .2

 .تهران مدرس، تربیت دانشگاه ،جغرافیای روستایی ارشد کارشناسی نامه پایان زابل،

 انتشارات ای،ناحیه و شهری زیریبرنامه بر کیدتأ با جغرافیا در مدل کاربرد(: 2735) موسوی میرنجف و حسن نیا، حکمت .5

  .تهران سوم، چاپ آزادپیما،

  های سکونتگاه بندی سطح» (:2732) زاده بیرانوند مریم و بیغم مصطفی درویشی، اله هدایت عبدالرضا، فضلی، رحمانی .7

 .همدان سالم، زیست محیط و کشاورزی پایدار توسعه ملی همایش ،«تاپسیس تکنیک از استفاده با غربی آذربایجان روستایی

 .تهران اول، چاپ سمت، انتشارات روستایی، جغرافیای مبانی(: 2702) عباس سعیدی، .2

 مطالعه) روستایی نواحی توسعه و تعادل ایجاد در شهری هایکانون آفرینینقش»(: 2732) الدینیشمس علی و علی شکور، .6

 . 57-33 صصرشت،  ،52 شماره ،3 سال فیایی،جغرا اندازچشم فصلنامه ،«(پیرامونی روستاهای و مصیری شهر: موردی

 تکنیک از استفاده با ممسنی شهرستان روستایی های سکونتگاه بندی سطح»(: 2735) رحیمی علیرضا و علی الدینی،شمس .5

 .03-255صص مرودشت، ،22 شمارهسال سوم،  ای، منطقه ریزی برنامهفصلنامه  ،«فضا ساماندهی های

 های سکونتگاه آمایش در جمعیت فضایی تحلیل کمی الگوهای کاربرد»(: 2732) خریانامیرف مصطفی و مصطفی طالشی، .3

 .256-250 صص تهران، ،2 شماره، 2سال  روستایی، های پژوهش فصلنامه ،«(رضوی خراسان استان: موردی مطالعه) روستایی

 . تهران پنجم، چاپ صبا، فرهنگ تشاراتان اقتصادی، –اجتماعی تحقیقات در ها داده تحلیل و پردازش(: 2732) خلیل کالنتری، .0

 .تهران اول، چاپ خوشبین، انتشارات ،(هاتکنیک و ها تئوری) ایمنطقه توسعه و ریزی برنامه(: 2705) خلیل کالنتری، .3

 .نتهرا اول، چاپ مخبر، انتشارات مخبر، عباس :ترجمه نو، های روش ای؛ منطقه توسعه(: 2750) میسرا. پی. آر و ال.آ مابوگونج، .25

 .شیراز فارس، استانداری انتشارات فارس، استان های آبادی شناسنامه (:2735) ایران آمار مرکز .22

                                                                                                                          . شیراز فارس، استانداری انتشارات فارس، استان 2735 سالنامه(: 2735) فارس استانداری ریزیبرنامه معاونت .25

                                                                                                                                                                          .                                                                                               56-25صص ،55 شماره سرزمین، جغرافیای فصلنامه ،«روستایی توسعه و آمایش فضا،»(: 2700) عزمی آئیژ و مسعود مهدوی، .27

 .تهران سوم، چاپ سمت، انتشارات ایران، روستایی جغرافیای بر ای مقدمه(: 2702) مسعود مهدوی، .22

 عالی، آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه ،«عالی آموزش برای راهنمایی: سرزمین آمایش»(: 2737) پریدخت وحیدی، .26
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