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چکيده
هدف توسعه پايدار در سطح مناطق برقراري عدالت فضايي و توزيع متعادل امکانات و خدمات مختلف ميباشد.
توسعه در بعد فضايي زماني ميتواند در جهت پايداري قرار گيرد كه بتواند راهكارهايي مشخص براي تامين مطلوب و
عادالنه نيازهاي خدماتي ساكنان ارائه نمايد .در اين تحقيق تالش شده تا با شناسايي الگوي توزيع فضايي توسعه در
شهرستان هاي استان خوزستان به اين امر پي برد که آيا اين توسعه جهت گيري پايدار دارد يا خير .پژوهش حاضر از
نوع کاربردي و از لحاظ روش بررسي توصيفي  -تحليلي ميباشد .داده هاي تحقيق از سالنامه آماري استان خوزستان در
سال 9312گرداوري شده است .نتايج تحقيق نشان ميدهد ،که توزيع فضاي توسعه در سطح شهرستانهاي استان
خوزستان در جهت اهداف و اصول توسعه پايدار نميباشد .همه تحليلها نشان ميدهد که توزيع فضايي توسعه در
استان بسيار نابرابر بوده و در تضاد کامل با عدالت فضايي مطرح شده از سوي توسعه پايدار ميباشد .نابرابري در توزيع
فضايي توسعه در سطوح مختلف اتفاق افتاده است .نابرابري بين مرکز (اهواز) و شهرستانهاي پيرامون ،نابرابري بين
شهرستان هاي کم جمعيت و پرجمعيت استان ،نابرابري بين بين شهرستان هاي با نرخ شهرنشيني باال و پايين ،نابرابري
بين شهرستانهاي شمالي و جنوبي و شرقي و غربي استان .همچنين الگوي توسعه فعلي در سطح استان ديدگاه کل
نگري و برخورد سيستمي توسعه پايدار را نقض ميکند .به گونهاي که بخشي نگري در توزيع فضايي توسعه در حال
حاضر بسيار روشن و مشخص است.
واژگان كليدي :توسعه ،توسعه پايدار ،عدالت فضايي ،استان خوزستان
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مقدمه
مهم ترين چالش علمي و اجتماعي در كشورهاي در
حال توسعه ،رشد سريع و تمركز فزاينده آن دريك
ياچند نقطه شهري بخصوص در كشورهاي جهان سوم
بود .ابتدا غرب اين پديده را برجسته كرد و آن را نوعي
ناهنجاري منجر به عدم تعادل و بي عدالتي در توزيع
فرصتها و ناكارآمدي نظام فرآيند ناميد .به دنبال آن
كشورهاي جهان سوم نيز به بحث در خصوص اين پديده
برخاستند ودر جستجوي راههاي غلبه بر اين مشكل
برآمدند( .امكچي )11:1131 ،در اين كشورها ،كيفيت
زندگي مردم دستخوش نابرابريهاي منطقهاي عظيمي
است كه در بسياري موارد ،به سرعت در حال افزايش
است لذا توزيع متعادل امكانات و خدمات گامي در جهت
از بين بردن عدم تعادلهاي منطقهاي است زيرا هر
چقدر تفاوتهاي منطقهاي بيشتر باشد منجر به حركت
جمعيت و سرمايه به سمت قطبهاي پر جاذبه شده و
نهايت اً باعث عدم تعادل توزيع جمعيت در سطح منطقه و
سرزمين خواهد شد( .خاكپور( 113:1131 ،وجود
نابرابري و ابعاد مختلف آن ،از نشانههاي مهم توسعه
نيافتگي است ،زيرا در حقيقت كشورهايي توسعه يافته
شناخته مي شوند كه عالوه بر اينكه از شاخصهاي
اقتصادي و اجتماعي باال برخوردارند ،توزيع درآمدها و
امكانات نيز در آن جوامع نسبت اً عادالنه است .اما در
كشور هاي توسعه نيافته هم مقادير اين شاخصها پايين
است و هم توزيع آن بسيا ر ناعادالنه است( .ياسوري،
( 1133:131از مهمترين وجوه نابرابري ،نابرابري فضايي
ميباشد .نابرابري فضايي را ميتوان توزيع نابرابر فرصتها
و موانع اجتماعي در فضا دانست نابرابري فضايي كه
شكل بارز آن نابرابري منطقهاي است ،در هر جامعهاي
ميتواند جنبههاي مختلف به خود بگيرد( .دهقان1131 ،
( 113:از مشخصات بارز توسعه فضايي ايران نيز وجود
نابرابريهاي ناحيهاي است كه سبب رشد ناهمگون و
نامتعادل ميان نواحي خواهد شد( .پورفتحي فرد،
عاشري )91:1139 ،روند تحوالت اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي در چند دهه اخير ،بخصوص از زمان حكومت
پهلوي تاكنون از يك طرف و گوناگوني بستر جغرافيايي
از طرف ديگر ،به شكل گيري نوعي خاص از نظام فضايي
سكونتگاههاي انساني منجر شده است .نبود تعادل ميان
سكونتگاههاي روستايي و شهري در زمينههاي مختلف
موجب برهم خوردن نظم فضايي سكونتگاهها از يك سو
و رشد شتابان شهر ها بويژه شهرهاي درجه اول و دوم،
مهاجرتهاي نارس از روستا به شهر و محروميت روز

افزون روستا در مقايسه با شهر از سوي ديگر شده است.
(مواليي ه شجين( 33 :1131 ،همچنين استراتژي رشد
قطبي ،باعث شده تمركز تصميم گيريهاي كالن شهرها
و شهرهاي بزرگ ،تمامي ابزار مادي ،فكري ،توسعه ،در
اين گونه شهرها جمع شوند( .اعتماد111:1111 ،
(فرآيند چنين روندي شبكه شهري را در عملكرد خود
نامتعادل ساخته و در نتيجه به زيان شهرهاي كوچك و
متوسط تمام شده است براي ايجاد تعادل و به منظور
شكل دادن فضاهاي مناسب و همگون بحث برنامه ريزي
منطقه اي ،شنا خت نابرابريهاي اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي نواحي مختلف ميباشد (مومني ،حاتمي،
( 11:1139در اين پژوهش سعي براين است كه ابعاد
مختلف عدم تعادل فضايي و نابرابري در دسترسي به
امكانات و خدمات شهري در سطح شهرستانهاي استان
خوزستان را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم و از اين
طريق با معرفي اين نابرابريها به سياست گذاران و
برنامه ريزان ،به تحقق عدالت اجتماعي و برابري فضايي
در سطح استان خوزستان كمك كرده باشي م.
مباني نظري
در افكار صاحب نظران توسعه ،تعابير مختلفي از
واژهي توسعه وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به
افزايش توليد ،افزايش بازدهي ،ارتقاء سطح كمي و كيفي
زندگي ،ارتقاء سطح خدمات بهداشتي و درماني ،برطرف
كردن مشكالت بيكاري و تورم ،تامين نيازهاي
اقتصادي – اجتماعي ،برخورداري از آموزش و فرهنگ و
مشاركت فعال در عرصههاي مختلف اشاره كرد .توسعه
درواقع نخستين و مهم ترين هدف تمامي دولتها
محسوب مي شود .يكي از عوامل مهم توسعه همانا
پيشرفت اقتصادي است ،اما تنها اين عامل نيست و دليل
اين امر آن است كه توسعه صرف اً پديدهاي اقتصادي
نيست .بنابراين هدف اصلي توسعه بايد ايجاد الگوي
مطلوب رشد درآمد همگاني باشد كه تمام اقشار جامعه را
پوشش دهد توسعه عالوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد،
شامل دگرگونيهايي در ساختار سياسي ،نهادي،
اجتماعي ، ،اداري و اصالح آنها و همچنين وجه نظرهاي
عمومي مردم نيز هست( .زياري و همکاران)98 :9312 ،
توسعه اگرچه داراي بعد كمي ميباشد ،و درپارهاي موارد
حتي ممكن است مترادف با كلمه رشد تلقي شود ،اما در
اصل داراي ابعاد كيفي است .درواقع توسعه داراي ابعاد
چندگانهاي است كه كلمه رشد فاقد تمامي آن ابعاد
است ( .قائد رحمتي و ديگران)4 :9381 ،
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اگر چه پارادايم توسعه ،عالوه بر رشد ،بهبود ساير
جنبههاي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي نيز مد نظر قرار
گرفت ،اما بعضا به دليل استفاده نامعقول از منابع محدود
طبيعي ،تداوم و پايداري فرآيند توسعه محل ترديد جدي
قرار گرفت و پژوهش گران ،اصطالح توسعه پايدار را
جايگزين توسعه نمودند ،تا عالوه بردست يابي به اين
مهم تداوم و پايداري اين فرايند نيز تضمين گردد.
بنابراين اگر توسعه پايدار مفهوم تكامل يافته توسعه
باشد ،خوشبختي چند جانبه نسل بشر ،بدون كاهش
تواناييهاي نسلهاي آتي و تخريب محيط زيست مد نظر
است( .اطاعت )8 :9312 ،كميسيون جهاني محيط
زيست و توسعه كه براي اولين بار اين اصطالح را ارائه
داد ،توسعه پايدار را به عنوان توسعهاي تعريف كرد كه
نيازهاي نسل فعلي را بدون ايجاد اشكال در توانايي
نسلهاي آينده در برآوردن احتياجات خود تأمين ميكند.
(مهشواري )19 :9338 ،اين تعريف دو مفهوم را در بر
دارد  - 9 :مفهوم نياز ،بويژه نيازهاي اساسي فقرا اولويت
درجه يك را دارد؛  - 0توسعه پايدار در برگيرنده ايده
محدوديتهايي است كه به وسيله وضعيت اقتصادي،
اجتماعي و زيست محيطي تحميل ميشود .واژه نياز از
نظر بسياري از اقتصاد دانان با مشكل همراه است .نياز
اغلب به انواع معيني از خواستها يعني تغذيه ،آموزش و
بهداشت اشاره دارد كه در هر برنامهاي بايد در اولويت
قرار گيرد .بنابراين ميتوان با جايگزيني مفهوم رفاه در
تعريف مزبور آن را به صورت زير ارائه داد:توسعهاي كه
رفاه نسل فعلي را بدون ايجاد اشكال در توانا يي نسلهاي
آينده براي دستيابي به رفاه خود تأمين ميكند اين
تعريف ،توسعه پايدار ر ا به صورت افزايش مستمر يا
حداقل حفظ رفاه انسان در طي زمان تفسير ميكند
(پيرس و وارفورد )82 :9333 ،به استناد تعاريف ذكرشده
توسعه پايدار فرايندي است كه اهداف اقتصادي،
اجتماعي و زيست محيطي جامعه را هر جا كه ممكن
است از طريق وضع سياستها ،انجام اقدامهاي الزم و
عمليات حمايتي با هم تلفيق مي كندOECD ,2001: ( .
 ) 14اصل 9اعالميه ريو حاكي از اين است كه انسان
محور توجه توسعه پايدار است و انسانها سزاوار و مستحق
يك زندگي سالم ميباشند ( )UN, 2001: 15سه دسته
عواملي كه به رواج تفكر توسعه پايدار كمك كرده اند،
عبارتند از - 9 :نتايج بد كاركردي اجراي سياستهاي
تعديل ساختاري كه خود براي مقابله با بحران اقتصاد
جهاني در دهه  9182م .تدوين شده بود؛ - 0افزايش بي
امان و وقفه ناپذير فقر و گرسنگي و نابرابري در جهان؛

- 3تخريب نگران كننده محيط زيست و منابع طبيعي در
نتيجة كاربرد تكنولوژيها ( زاهدي مازندراني:9333 ،
)045
بنيادهاي اصلي توسعه پايدار را ميتوان به شرح زير
عنوان كرد- 9:كنار گذاشتن تصور قدر قدرتي انسان،
- 0اكوسيستم بسيار مهمتر از درك و تصور فعلي است
 - 3عدالت و برابري - 4تعامل توسعه و پايداري،
- 5مشاركت و وفاق- 1 ،مردم محوري ( Kirkpatrick,
- 3 ، )2001 : 9برنامه جامع ،چرخهاي و تلفيقي،
- 8ديدي سيستمي و كل گرايانه- 1 ،ساخت بر روي آنچه
كه وجود دارد- 92 ،استفاده عاقالنه از منابع (يانگ و
برتون)99 : 9333 ،
با مطرح شدن نظريه توسعه پايدار مفهوم عدالت
همواره از مهمترين و پايهاي ترين ارکان آن بوده است.
مسئله مهم در برقراري توسعهي پايدار شهري ،توجه به
شاخصهاي اقتصادي ،محيطي و سالمت اجتماعي
شهرها در بستر برنامه ريزي است .از اوايل قرن نوزدهم،
تفاوت ميان نحوهي درآمد در نقاط مختلف ،نظريه
پردازان را به ارائهي فرضيههايي پيرامون پيدايش
نابرابري ،واداشته است .هنگامي كه پايين بودن درآمد با
فقر درآمد ناشي از دسترسي كمتر به كاال و خدمات ارائه
شده از سوي بخش دولتي تركيب شود ،به عقب ماندگي
نواحي ميانجامد( .حکمت نيا و ديگران )911 :9312 ،در
كتاب تئوري شكل شهر كوين لينچ ،تأمين عدالت و
برابري ،در رديف ارزشهاي آرماني آمده است كه كسب
آنها تا كنون به ندرت اتفاق افتاده است .توزيع فضايي
متعادل خدمات از مهم ترين نشانههاي عدالت اجتماعي
به شمار ميرود .مسئلهي مهم در توزيع عادالنه امكانات
به عنوان راهبرد عدالت اجتماعي ،چگونگي توزيع
خدمات و تواناييها بين نواحي شهري است( .همان منبع
 )911 :عدم تعادل فضايي و توزيع نا متعادل خدمات و
امكانات به صورت نامناسب از ويژگيهاي بارز و عمده
كشورهاي جهان سوم و ايران است (نظريان951:9331 ،
) .تمرکز نامعقول و نا متناسب در عرصههاي زيستي،
توسعهي اقتصادي  -اجتماعي نابرابر نواحي جغرافيايي را
در پي خواهد داشت .موضوعي كه بازتاب آنرا در چشم
انداز جغرافيايي شهرها و رشد ناهمگون آنها نيز ميتوان
يافت (فريد .) 433:9388 ،در سطح مناطق نيز اين
اختالف در همه ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فضايي رشد
يافته و اين امر به ويژه در شهرها و مناطق زير مجموعه
( كالن شهرها) كه محل تمركز ثروت و قدرت ،به واسطه
ساختارهاي حكومتي مركزي متمركز ميباشند ،بيشتر
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به چشم مي خورد( .عندليب )83 :9388 ،توسعه پايدار،
پديدهاي با ابعاد گسترده است كه در رشد و تكوين
مناطق تأثير گذار است .در همين راستا ،برنامه ريزي
توسعة پايدار به طور اخص ،در پي نظم بخشيدن به
فضاهاي شهري و روستايي ،از لحاظ دسترسي به امكانات
و خدمات و توزيع مناسب كاربريهاي مختلف است .به
عبارت ديگر ،در پي فراهم ساختن بهترين شرايط زيست
و روابط مناسب بين كاربريهاي مختلف براي مردم
است .كاهش فقر و نابرابري و تكيه بر اصل عدالت
اجتماعي و برابري جغرافيايي از اقدامات اساسي توسعة
پايدار است ( حكمت نيا و موسوي )35 :9385 ،در فرآيند
شهرنشيني پايدار ،اصول و رهيافتهاي توسعة پايدار به
عنوان اصلي در مطالعات توسعة شهرها ميباشد كه هدف
آن توجه به برابري در رشد اقتصادي ،عدالت اجتماعي و
حقوق شهروندي ،دسترسي مناسب به خدمات و نيازهاي
اساسي و ارتقاي آگاهي نسبت به محيط زيست و عدالت
اجتماعي خواهد بود ،كه به نوبه خود شهرها را به سوي
پايداري سوق خواهد داد ( .دراکاکيس اسميت:9333 ،
 )81از اين منظر اساس نظريههاي عدالت اجتماعي بر
اين است ،که نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه،
بر سازمان فضايي آن تأثير دارد( .حبيبي و ديگران،
 )924 :9312از ديدگاه عدالت فضايي ،عدالت در
برگيرنده مفاهيمي چون توزيع متناسب عملکردها و
خدمات ،دسترسي مناسب به مراکز خدماتي و فعاليتي،
بدون تبعيض و تفاوت بين ساکنان يک شهر يا منطقه
شهري ميباشد ميتوان گفت هدف اصلي توسعه پايدار
بر مفاهيمي چون ارتقاء كيفيت زندگي يعني دخالت
دادن و تامين رفاه و عدالت اجتماعي و به تبع آن عدالت
فضايي متمركز است .در هر صورت عدالت اجتماعي به
عنوان يكي از اصول چهارگانه توسعه پايدار در تمام
جهان مورد توافق قرا ر گرفته ،هر چند تعاريف عدالت
اجتماعي خود متفاوت و در هر مكاني افت و خيز دارد اما
آنچه كه در تمام تعاريف پذيرفته شده ،اين است كه
عدالت اجتماعي به دنبال كاهش نابرابر يها بوده و با از
بين بردن شكافهاي عميق بين امتيازات مثبت و منفي
ميتواند نتايج زيان آوري ر ا كه محروميت و فقر بر
محيط زيست و توسعه پايدار وارد ميآورد از بين ببرد.
لذا آنچه د ر اين نوشتار مبناي كار قرار گرفته است اين
تعريف توسعه پايدار ميباشد  :توسعه پايدار ،گونهاي از
توسعه است كه تنها به تعادلهاي زيست محيطي محدود
نبوده بلكه الزمه آن پايداري اجتماعي – اقتصادي و
خدمات رساني و عدالت اجتماعي است( .خاکپور ،باوان

پوري )988 :9388 ،به عالوه مفهوم برابري به عنوان
يكي از بنيادهاي توسعه پايدار كه عدالت بين نسلي را با
عدالت درون نسلي تلفيق ميكند ،مستلزم آن است كه
ساختار ا لگوهاي درآمدي و توزيعي تغيير پيدا كند .بنا
براين از نظر بعضي از صاحب نظران ميتوان آن را به
عنوان پيش شرطي براي اتخاذ هرگونه استراتژي در
ارتباط با توسعه پايدار دانست ()UNDP, 1994: 28
واقعيت اين است كه بدون عدالت اجتماعي در بين نسل
حاضر عدالت بين نسلي و در نتيجه توسعه پايدار نيز
امكانپذير نيست)Soubbotina, 2000: 9) .
پيشينه تحقيق
سابقه بررسي نابرابريهاي منطقهاي به سالهاي قبل
از انقالب بر مي گردد .از جمله مطالعهاي تحت عنوان
طبقه بندي استانهاي كشور ،مدلي جهت تعيين
اولويتها در كاهش تفاوتهاي منطقهاي توسط سازمان
برنامه و بودجه بود كه در سال  9351انجام گرفته است.
به دنبال ايجاد شكاف در ميان مناطق و رفع تبعيض
و محروميت ،مطالعهاي تحت عنوان عدم تعادلهاي
منطقهاي توسط دفتر برنامه ريزي منطقهاي سازمان
برنامه و بودجه در سال  9312انجام گرفت.
سازمان برنامه و بودجه استان اذربايجان شرقي در
سال  9310در قالب طرحي به روش تاكسونومي عددي،
بر اساس  5شاخص بهداشتي و درماني ،به تجزيه و
تحليل  92شهرستان استان پرداخته و آنها را رتبه بندي
كرد( .ابراهيم زاده و رئيس پور.)54:9381 ،
منصوري ثالث ( )9335شهرستانهاي استان تهران و
حبيبي و ديگران ( )9338شهرستانهاي استان قزوين را
با استفاده از اين روش ،به لحاظ سطح ،مرتبه بندي و
نابرابريهاي بين آنها را بررسي كرده اند .آهنگري و الوند
( )9384در يك تحقيق ،سطح توسعه شهرستانهاي
استان لرستان را در حالت كلي در مقاطع زماني  9333و
 9330تعيين نموده و شهرستانهاي اين استان را از
حيث درجه توسعه رتبه بندي نمودند .دهقان ()9333
در بررسي درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي آذربايجان
در دوره  55 – 15معتقد است ،توسعه يافتگي در نقاط
شهري بيشتر از مناطق روستايي است و شكاف توسعه
بين شهرهاي اين استان بسيار باالست (مومني ،صابر،
)0:9381
شربت اوغلي ( )9119نابرابريهاي منطقهاي در
ايران را در دوره زماني قبل و بعد از انقالب با استفاده از
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 01شاخص و با روش ضريب تغيير براساس نابرابريهاي
شهري ،روستايي و داخل شهري مورد مطالعه قرار داد.
پژوهش نوربخش با استفاده از  91شاخص گزارش
توسعه انساني ( )9111براي  01استان كشور صورت
گرفته كه از روش تاكسونومي عددي ،مدل حداقل هزينه
و يك تابع هدف با دو تابع هدف محدوديت استفاده
كرده است( .پور فتحي فرد ،عاشري)18:9381 ،
در سطح بين المللي باهاتيا و راي با استفاده از 03
شاخص به كمك روش تحليل عاملي و تاكسونومي به
تعيين سطح توسعه  382بلوك در  30منطقه از هند در
سال  0229پرداخته اند جو و همكارانش نيز رتبه بندي
كشور بلژيك را به منظور حمايت از سياست توسعهي
منطقهاي و با استفاده از 03تكنيك آماري چند متغييره
تحليل عاملي و تحليل خوشهاي و غيره انجام داد.
(ابراهيم زاده و رئيس پور.)54:9381 ،
همچنين ميتوان به مطالعات نور بخش ()0220
تحت عنوان توسعه انساني و اختالف منطقهاي در هند
اشاره كرد كه نابرابريهاي بين ايالتهاي هند مورد
بررسي قرارداده است( .مومني ،صابر)0:9381 ،
در سطح داخلي فتاح پور ،داراب ( )9385به بررسي
عدم تعادلهاي منطقهاي در استان چهرمحال و بختياري
و راهكارهايي براي تحليل آن پرداخته است نتايج مذكور
نشان ميدهد كه توسعه شهري در استان تا حد زيادي
متاثر از عوامل توپوگرافيك و شبكههاي دسترسي
ميباشد( .قائد رحمتي ،خادم الحسيني و محمدي فرد،
)3:9381
بزّي (  )9381در مقاله خود به عنوان تبيين
تفاوتهاي فضايي امكانات شهري از طريق سطح بندي
نضام شهري در استان سيستان و بلوچستان نتيجه
مي گيرد كه نظام متمركز اداري  -سياسي حاكم در
جامعه باعث بلوكه شدن امكانات شهري در مركز استان
(زاهدان) و رشد روز افزون ان شده است.
ملكي و حسين زاده دلير ( )9388در پژوهش خود با
نام رتبه بندي نواحي شهري از نظر شاخصهاي توسعه
پايدار با استفاده از روشهاي تحليل عاملي و تاكسونومي
در شهر ايالم ،نواحي چهارده گانه آن را مورد بررسي قرار
داده اند كه در بين اين چهارده ناحيه شهري دو ناحيه
نيمه پايدار و دوازده ناحيه ديگر ناپايدار بوده اند.
ياسوري ( )9388در مقالهاي به بررسي وضعيت
نابرابري منطقهاي در استان خراسان رضوي پرداخته
است ،نتايج اين تحقيق حاكي از عدم تعادل شديد بين
نواحي استان دارد.

مومني ( )9388در تحقيق خود با عنوان تحليلي از
نابرابري و عدم تعادل فضايي توسعه در استان اصفهان
تصريح ميكند كه شيوه برنامه ريزي قطبي باعث
نابرابري و عدم تعادل فضايي در استان اصفهان گرديده
است.
ضرابي و مولوي ( )9388در بررسي شاخصهاي
توسعه در شهرستانهاي استان همدان بعد از اعمال
شاخص جمعيت و شاخصهاي خدماتي و مشخص شدن
سطح توسعه شهرستانهاي كه براي توجه بيشتر بايد در
اولويت باشند را مشخص ميكند و آها را به  1گروه
تقسيم ميكند.
قائد رحمتي ،خادم الحسيني و محمدي فرد ()9381
در پژوهشي با عنوان تحليلي بر درجه توسعه يافتگي
شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان نشان
ميدهند كه توزيع امكانات و خدمات در شهرستانهاي
استنان به شدت نابرابر ميباشد.
مومني و صابر ( )9381در تعيين سطح توسع
يافتگي شهرنايين دراستان اصفهان نشان ميدهند كه
امكانات و خدمات در اين استان به شدت در مركز استان
متمركز شده اند.
مومني و حاتمي ( )9381در مقالهاي به تحليل
جغرافيايي از نابرابري و عدم تعادل فضايي توسعه در
استان يزد پرداخته است او تصريح ميكند كه قطبي
شدن جمعيت در ناحيه يزدتمركز انواع فعاليتهاي
اقتصادي ،خدماتي در شهر يزد باعث بهم خوردن سلسله
مراتب منطقي و منظم در مرتبه و اندازه سكونتگاهها
گرديده است.
ضرابي و تبريزي ( )9381در تحقيق خود به نام
تعيين سطح توسعه يافتگي شهرستانهاي استان مازندران
دريافتند كه عدم تعادلهاي شهرستاني موجود در استان،
به دليل تفاوت بارز در توزيع شاخصهاي مخطلف
اقتصادي ،فرهنگي ،بهداشتي ،خدماتي و . . . . . .بوده
است.
تقوايي ،وارثي و شيخ بيگلو ( )9312تحقيقي با
عنوان تحليل نابرابريهاي توسعه ناحيهاي در ايران
عنوان ميكند كه براي دست يافتن به يكپارچگي ملي
ارتقاي سطح توسعه اقتصادي – اجتماعي و پايداري
سياسي ،كاستن نابرابريهاي ناحيهاي امري ضروري و
گريز ناپذير است.
قنبري ( )9312در مقالهاي با نام تحليل عوامل موثر
برنابرابري در نقاط شهري استانهاي ايران اظهار ميدارد
كه عوامل اقتصاد سياسي و نظام برنامه ريزي و
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سياستهاي كالن نقش بيشتري نسبت به ساير عوامل در
تكوين و تشديد نابرابري در نقاط شهري استانهاي ايران
داشته اند.
توكلي و ديگران ( )9312در پژوهشي به نام ارزيابي
شاخصهاي ابعاد نابرابري منطقهاي در ايران در يافتند
كه بيشترين نابرابري در ابعاد اجتماعي است و افزايش
دست رسي در مركز ،خلق فرصتهاي بيشتر را موجب
شده است.
مهرگان و نظريان ( )9312در رتبه بندي خدمات
اقتصادي ،اجتماعي شهرستانهاي استان لرستان و
ساماندهي آن با استفاده از مدل اسكالوگرام مشخص
ميكند كه در سطح شهرستانهاي استان رتبه بندي
توزيع خدمات اقتصادي ،اجتماعي با رتبه بندي سطح
جمعيتي شهرستانهاي استان بطور متفاوتي با هم در
حركت ميباشند.
ديو ساالر و شيخ اعظمي ( ، )9312در مقاله خود با
عنوان برنامه ريزي فضايي توسعه پايدار شهرهاي ساحلي
نور ،نتيجه گرفتند كه برنامه ويژي فضايي در چهار عرصه
فعاليتي اجتماعي ،اقتصادي ،كاربردياراضي و محيطي
بيشترين نمود را در توسعه پايدار شهر ساحلي نور دارد.
روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر نوع ،توصيفي -تحليلي و از
لحاظ هدف ،كاربردي ميباشد .ابزار گردآوري اطالعات
كتابخانهاي است كه اطالعات و دادههاي آن از منابع
آماري استان در سال  9312جمع آوري شده است .روش
کار بدين صورت است که ابتدا در شش بخش آموزشي،
اقتصادي ،بهداشتي -درماني ،زيربنايي  -کالبدي ،زيست
محيطي و فرهنگي -اجتماعي بررسي انجام مي شود و بعد
با تلفيق  83معرفه و شاخصي که در بخشهاي شش گانه
استفاده شده به نتيجه گيري نهايي از توزيع فضايي
توسعه در سطح شهرستانهاي استان ميرسيم .روشي
که براي اين بخش استفاده شده ،روش  TOPSISاست
براي تحليل بيشتر از ميانگين و ضريب همبستگي
پيرسون نيز استفاده شده ،براي سطح بندي توسعه در
استان نيز از روش تحليل خوشهاي استفاده شده است.
در اين تحقيق از  31شاخص استفاده شده است که در
جدول شماره ( )1قابل مشاهده ميباشند.
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اين مدل توسط هوا نگ ويون در سال 9189
پيشنهاد شده است .در اين روش  Mگزيده به وسيله N

شاخص ارزيابي مي شود (مومني و همکاران،
 .)938:9312منطق اصولي اين مدل ،راه حل ايده ال
(مثبت) و راه حل ايده آل منفي را تعريف ميکند .در
اين مدل گزينهها ي بهينه که بيشترين تشابه را با ايده
آل داشته باشند ،رتبه باالتري را کسب مي کنند.
( .)Chang,2003,107-115در اين روش عالوه بر در
نظر گرفتن فاصله يک گزينه  Aiاز نقطه ايده آل ،فاصله
آن از نقطه ايده آل منفي هم در نظر گرفته ميشود.
فرض بر آن است که مطلوبيت هر شاخص ،به طور
يکنواخت افزايشي يا کاهشي ميباشد .در اين روش M
گزينه به وسيله  Nشاخص بررسي ميشود .به طور کلي
اين تکنيک بر اين مفهوم بنا شده است که گزينه
انتخابي بايد کمترين فاصله را با ايده آل مثبت ( )A+و
بيشترين فاصله را ايده آل منفي ( )A-داشته باشد .حل
مسئله با اين روش ،مستلزم گامهاي زير ميباشد:
 - 3کمي کردن و بي مقياس سازي ماتريس مورد نظر با
کمک نرم اقليدسي .ماتريس به دست آمده ماتريس
 Nناميده ميشود.

 -0به دست آوردن ماتريس بي مقياس موزون .ماتريس
بي مقياس شده موزون از حاصل ضرب ،ماتريس بي
مقياس سازي شده  )(Nدر ماتريس قطري وزنها
 )(Wبه دست ميآيد.
-3
 -4تعيين راه حل ايده آل مثبت و راه حلل ايلده آل
منفي
بردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس
بردار بدترين مقادير شاخص هر ماتريس
 -5به دست آوردن ميزان فاصلهاي هر گزينه تا ايده آل
مثبت و منفي
فاصله اقليدسي هر گزينه تا ايده آل مثبت
فاصله اقليدسي هر گزينه تا ايده آل منفي

 - 1تعين نزديکي نسبي * )(CLيک گزينه به راه
حل ايده آل
رتبه بندي گزينهها :هر گزينهاي که * CLIآن بزرگتر
باشد ،بهتر و باالترين رتبه را نسبت به ساير گزينهها به
خود اختصاص داده است.
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جدول ( )1شاخصهاي انتخاب شده براي بررسي توزيع فضايي توسعه در شهرستانهاي استان خوزستان
شاخصهاي آموزشي
نسبت معلم به دانش آموز ابتدايي به ازاي  011نفر
نسبت مدرسه به دانش آموزان ابتدايي به 0111
نفر
نسبت کالس به دانش آموز راهنمايي به ازاي 011
نفر
نسبت معلم به دانش آموز متوسطه به  011نفر
نسبت مدارس دانش آموزان متوسطه به ازاي
 0111نفر
نسبت کارکنان به دانش آموز راهنمايي به  011نفر

نسبت کالس به دانش آموز ابتدايي در  011نفر

نرخ باسوادي زنان

نسبت معلم به دانش آموز راهنمايي در  133نفر

نسبت دانش آموزان به جمعيت  1سال به باال

مدرسه به دانش آموز راهنمايي در  1333نفر

نسبت دانش آموز به جمعيت باالي  13سال

نسبت کالس به دانش آموز متوسطه در  133نفر

نرخ باسوادي

نسبت کارکنان به دانش آموز ابتدايي به 133نفر

نسبت دانش آموز دختر به پسر شهرستان

نسبت کارکنان به دانش آموز متوسطه به  133نفر

شاخص هاي اقتصادي
معکوس نرخ بيکاري خالص

تعداد کارگاههاي صنعتي  133نفر و
بيشتردر 13ه زار نفر

معکوس بار معيشتي

نرخ اشتغال خالص

توليد سرانه هر کارگر صنعتي

معکوس بار تکفل خالص

معکوس بار اقتصادي

تعداد کارگاههاي صنعتي  13تا  133نفر در هزار
نفر

نسبت تعداد سپرده نزد بانکها به تعداد جمعيت

سرانه سپرده نزد بانکها

تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتي به تعداد کل
شاغالن

نسبت تعدا واحدهاي بانکي در  1333نفر

نسبت تعداد فرصتهاي شغلي به بيکاران
شاخص هاي بهداشتي -درماني
سرانه پزشک به ازاي هر  0111نفر جمعيت
سرانه آزمايشگاه به ازاي هر  01هزار
سرانه شاغالن بخش بهداشت و درمان به 01
هزارنفر

سرانه مرکز اورژانس به ازاي هر  13هزار نفر

سرانه دندانپزشک به ازاي هر  13هزار

تعداد بيمارستان به ازاي هر  133کيلومتر مربع

سرانه تخت بيمارستان به ازاي هر  1333نفر

معکوس نرخ مرگ و مير

سرانه داروساز به ازاي هر  13هزار

سرانه پيراپزشک به ازاي هر  13هزار

سرانه مراکز بهداشتي درماني به  13هزار

سرانه داروخانه به ازاي هر  13هزار نفر

سرانه پزشکان عمومي به ازاي هر  1333هزار
تعداد بيمارستان به ازاي  133333نفر
شاخصاي زيربنايي -کالبدي

تعداد آزمايشگاه به ازاي هر  133کيلومتر مربع

سرانه پزشکان متخصص به ازاي هر  1333نفر

طول شبکه جمع آوري فاضالب به مساحت شهرستان

نسبت تعداد جايگاه فروش بنزين در  13333نفر

نسبت تعداد مشترکين برق خانگي به خانوار

نسبت کل راهها به مساحت شهرستان

تعداد ميادين ميوه و تره بار در  133333نفر

نسبت راههاي روستايي به مساحت شهرستان

نسبت راههاي اصلي به مساحت شهرستان

نسبت تعداد مشترکين آب به تعداد خانوار

نسبت پايانه به جمعيت در 133333

نسبت وسايل حمل و نقل به جمعيت در  133نفر

نسبت تعداد مشترکين گاز به تعداد خانوار

نسبت پست پيشتاز به جمعيت در  13333نفر

نسبت تعداد مشترکين تلفن ثابت به خانوار

نسبت ايستگاههاي آتشنشاني در  13333نفر

نسبت تعداد مشترکين تلفن همراه به جمعيت

نسبت تعداد خودروي حمل زباله به  1333نفر

سرانه فضاي سبز شهري به متر

نسبت عرصه هاي جنگلي به مساحت شهرستان

نسبت پارک به جمعيت در  1333نفر

سرانه پارکهاي شهري به متر

نسبت وسعت فضاي سبز شهري به مساحت شهرستان

سرانه عرصههاي جنگلي

سرانه منابع زير زميني آب به متر مکعب

نسبت فضاهاي سبز به مساحت شهرستان به هکتار

شاخص هاي زيست محيطي
نسبت وسعت پارکهاي شهري به مساحت
شهرستان
نسبت تعداد چاههاي عميق و نيمه عميق در
 1333نفر

شاخص هاي اجتماعي -فرهنگي
نسبت نمايشگاههاي فرهنگي برپاشده به  13هزار نفر

نسبت تماشاگر سينما به کل جمعيت

چاپخانه هاي تحت نظارت اداره ارشاد به 13333
نفر

نسبت کتابخانه به ازاي هر  13هزار نفر

مراکز عرضه محصوالت فرهنگي به  1333نفر

تعداد کتاب به جمعيت با سواد شهرستان

نسبت اعضاي کتابخانه به جمعيت با سواد شهرستان

معکوس بعد خانوار

نسبت مساجد به ازاي هر  13هزار نفر

سرانه کانون پرورش فکري براي هر  13هزار نفر

معکوس نرخ طالق
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يعقوب مرادي و رضا احمدي

تحليل خوشه اي
هدف بسياري از فعاليتهاي تحقيقاتي پي بردن به
اين است كه كداميك از دادههاي موجود در يك
مجموعه مشابه و يا متفاوت هستند .تحليل خوشهاي
اصولي ترين روش براي برآورد شباهت بين افراد در يك
مجموعه است .در تحليل خوشهاي معموال  pصفت بر
روي  nداده اندازه گيري مي شود و بعد يك ماتريس n*p
از دادههاي خام تشكيل ميشود .سپس ماتريس دادههاي
خام به ماتريس شباهتها يا فاصلهها تبديل شده و با
استفاده از يكي از تكنيكهاي طبقه بندي ،دادهها رابر
اساس شباهت بين آنها گروه بندي مي كنند .هدف از
تشكيل خوشه ها آن است كه در هر دسته موادي را قرار
دهيم كه داراي تنوع كمتري نسبت به تنوع موجود بين
دستهها باشند.
ضريب همبستگي پيرسون
يکي از ابزارهاي مناسب جهت تحليل ميان متغيرها،
ضريب همبستگي پيرسون ميباشد .اين ضريب به منظور
بررسي رابطه ميان دو متغير فاصلهاي و يا اسمي مورد
استفاده قرار ميگيرد .مقدار آن همواره بين  +9و  - 9در
نوسان است .چنانچه مقدار به دست آمده مثبت باشد به
معناي اين است که تغييرات در هر دو متغير به طور هم
جهت اتفاق ميافتد .به بيان ديگر با هر گونه افزايش در
مقدار يک متغير ،مقدار متغير ديگر نيز افزايش ميي ابد و
برعکس .اما چنانچه مقدار همبستگي منفي باشد ،بيانگر
اين نکته است که دو متغير در جهت عکلس هملديگر
حرکت مي کنند .يعني با افلزايش مقلدار يلک متغيلر،
مقادير متغير ديگر کاهش ميي ابد و برعکس .اگر مقدار
به دست آمده براي ضريب همبستگي صلفر باشلد بله
معناي اين است که هيچگونه رابطهاي بلين دو متغيلر
وجود ندارد.

سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
پائيز 3159
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منطقه مورد مطالعه
استان خوزستان با مساحت  14254کيلومتر مربع در
جنوب غربي ايران قرار دارد .اين استان پنجمين استان
پرجمعيت ايران است .در سال  ،9312جمعيت استان
 4539302نفر بوده است كه از اين تعداد  % 39/20در
نقاط شهري و % 08/39در نقاط روستايي سكونت داشته
و بقيه غير ساكن بودهاند .از رقم كل جمعيت خوزستان
( 4539302نفر)  ،شهرستان اهواز با اختصاص رقم

جمعيتي  9315984نفر حدود يك سوم جمعيت استان
را به خود اختصاص داده است كه حاصل نقش سياسي،
اداري و اعمال سياست تمركز در سيستم برنامه ريزي
است .از طرف ديگر فاصله جمعيتي شهرستان اهواز با
بقيه شهرستانهاي استان مشهود است .اما بجز موقعيت
استثنايي شهرستان اهواز ،در بقيه شهرستانهاي استان،
شهرستان دزفول با  403550نفر باالترين و شهرستان
اللي  33389نفر پايين ترين رقم جمعيت استان را به
خود اختصاص ميدهند .جدول شماره ( )3توزيع
جمعيت را به تفكيك شهرستانهاي استان خوزستان در
سال  12نشان ميدهد( .مرکز آمار ايران)9312 :
جدول ( )0توزيع جمعيت در استان خوزستان به
تفكيك شهرستان سال 9312
جمعيت

نرخ شهرنشيني

كل استان
آبادان

3111313
039484

% 32
2 /84

اميديه
اند يکا

12402
5313

2 /11
2 /24

انديمشك
اهواز

913901
9315984

2 /33
2 /89

ايذه

023109

2 /12

باغملك

923452

2 /42

باوي

81912

2 /19

بندرماهشهر

038233

2 /10

بهبهان

931323

2 /32

خرمشهر

913329

2 /82

دزفول

403550

2 /32

دشت آزادگان

11839

2 /50

رامشير
رامهرمز

48143
925498

2 /59
2 /11

شادگان
شوش

953355
020310

2 /38
2 /43

شوشتر
گتوند

919444
14159

2 /13
2 /13

اللي
مسجدسليمان

33389
993053

2 /43
2 /19

هفتکل
هنديجان

00319
33442

2 /11
2 /35

هويزه

34390

2 /58

منبع (مرکز آمار ايران)9312 ،
يافته ها
با توجه به اينکه در بخش تلفيقلي از  83شلاخص
استفاده شده جداول و ماتريسهاي اين بخلش بسليار
طوالني و بزرگ ميباشد و با توجه به محلدوديتهلاي

بررسي سلسله مراتب توسعه يافتگي در شهرستان هاي استان خوزستان با تاکيد بر نظريه توسعه پايدار

موجود در اين بخش فقط نتايج وجداول نهايي ارائه شده
است.
در رتبه بندي توسعه يافتگي بين شهرستانهاي
استان خوزستان ،شهرستانهاي اهواز ،دزفول ،آبادان،
بندر ماهشهر و ايذه در رده هاي اول تا پنجم و رامشير،

اميديه ،هويزه ،انديکا و باوي در ردههاي آخر قرار دارند.
جدول ( )3وزن و رتبه توسعه يافتگي شهرستانهاي
استان خوزستان را در شش بخش جداگانه و يک بخش
تلفيقي نشان ميدهد .براي بررسي بيشتر از تحليل
خوشهاي استفاده شده است.

جدول ( )3وزن و رتبه شهرستان هاي استان خوزستان بر ا اساس الگوي TOPSIS

رتبه توسعه اقتصادي

وزن توسعه اقتصادي

رتبه توسعه بهداشتي -درماني

وزن توسعه بهداشتي -درماني

رتبه توسعه زيربنايي -کالبدي

وزن توسعه زيربنايي -کالبدي

رتبه توسعه فرهنگي -اجتماعي

وزن توسعه فرهنگي -اجتماعي

رتبه توسعه زيست محيطي

وزن توسعه زيست محيطي

رتبه توسعه آموزشي

وزن توسعه آموزشي

رتبه توسعه بصورت تلفيقي

وزن نهايي توسعه

اهواز

0

2.343

9

3.313

9

3.331

4

3.393

1

3.111

04

3.133

9

2.513

دزفول

99

2.248

1

3.193

99

3.331

0

3.919

9

3.331

02

3.113

0

2.322

آبادان

4

3.113

92

3.119

3

3.331

9

3.931

91

3.3319

00

3.131

3

2.043

بندر ماهشهر

9

3.331

1

3.111

4

3.133

91

3.139

93

3.3319

03

3.131

4

2.031

ايذه

98

3.3311

02

3.313

91

3.311

8

3.113

0

3.333

8

3.133

5

2.002

بهبهان

1

3.331

3

3.133

92

3.333

3

3.131

1

3.131

3

3.111

1

2.021

خرمشهر

3

3.131

09

3.339

0

3.119

3

3.911

98

3.3313

09

3.131

3

2.910

مسجدسليمان

92

3.311

8

3.139

1

3.313

93

3.131

5

3.133

93

3.133

8

2.983

اللي

09

3.3311

93

3

8

3.313

00

3.193

4

3.111

1

3.131

1

2.983

باغملك

94

3.311

93

3.313

1

3.131

92

3.113

8

3.133

4

3.111

31

2.959

انديمشك

93

3.313

91

3.311

93

3.311

98

3.133

3

3.119

93

3.113

99

2.948

شوش

1

3.111

98

3.311

98

3.313

04

3.3131

3

3.113

92

3.311

90

2.939

شوشتر

5

3.119

5

3.133

5

3.193

5

3.319

99

3.313

98

3.131

93

2.990

دشت آزادگان

90

3.311

0

3.113

00

3.3333

90

3.119

90

3.311

91

3.131

94

2.215

رامهرمز

8

3.111

90

3.391

3

3.133

1

3.191

94

3.313

1

3.113

95

2.288

گتوند

93

3.33111

4

3.133

09

3.3333

02

3.111

92

3.113

91

3.193

91

2.231

شادگان

3

3.133

91

3.313

90

3.313

93

3.113

04

3.3331

94

3.133

93

2.219

هنديجان

95

3.3319

95

3.331

95

2.235

95

3.111

93

3.313

90

3.191

98

2.241

هفتکل

91

2.22053

99

3.113

93

3.313

94

3.113

91

3.3311

3

3.133

91

2.243

رامشير

00

3.3333

3

3.191

02

3.311

1

3.113

00

3.3311

0

3.393

02

2.240

اميديه

91

3.3311

94

3.393

94

3.311

91

3.113

95

3.3333

99

3.333

09

2.249

هويزه

02

3.3313

03

3.319

91

3.311

99

3.113

02

3.3311

5

3.131

00

2.233

انديکا

03

3.3331

00

3.319

03

3.3319

09

3.131

03

3.3333

9

3.911

03

2.205

باوي

04

3.33333

04

3.3313

04

3.3311

03

3.133

09

3.3313

95

3.191

04

2.209

شهرستان
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جدول ( )4خوشه بندي توسعه يافتگي شهرستانهاي استان خوزستان در بخشهاي مختلف
شهرستان

تلفيقي

بهداشتي -

زيربنايي -

زيست

فرهنگي -

آموزشي

اقتصادي

درماني

کلبدي

محيطي

اجتماعي

9

4

0

9

5

9

9

0

اهواز

5

0

9

دزفول

5

5

4

5

9

3

آبادان

5

3

4

3

4

3

4

3

بندرماهشهر

5

9

4

4

5

ايذه

3

5

5

5

9

3

بهبهان

3

4

3

5

3

4

خرمشهر

5

3

5

0

5

9

4

مسجدسليمان

4

5

4

5

3

4

4

اللي

3

5

5

5

0

4

4

باغملك

0

5

5

4

3

4

4

انديمشك

4

5

5

5

0

4

4

شوش

3

4

5

5

3

5

4

شوشتر

4

4

4

4

5

0

4

دشت آزادگان

4

5

0

5

5

4

5

رامهرمز

3

4

5

5

5

3

5

گتوند

4

5

3

5

4

4

5

شادگان

4

4

5

5

5

4

5

هنديجان

4

5

5

5

5

4

5

هفتکل

0

5

4

5

5

4

5

رامشير

9

5

4

5

5

4

5

اميديه

4

5

5

5

5

4

5

هويزه

3

5

5

5

5

4

5

انديکا

9

5

5

5

5

4

5

باوي

4

5

5

5

5

4

5

منبع:مطالعات نگارندگان
سطح اول توسعه :اهواز
سطح دوم توسعه :دزفول
سطح سوم توسعه :آبادان ،بندرماهشهر ،ايذه ،بهبهان
سطح چهارم توسعه :خرمشهر ،مسجدسليمان ،اللي،
باغملک ،انديمشک ،شوش ،شوشتر
سطح پنجم توسعه :دشت آزادگان ،رامهرمز ،گتوند،
شادگان ،هنديجان ،هفتکل ،رامشير ،اميديه ،هويزه،
انديکا ،باوي
نتايج تحليل خوشهاي در ساير بخشها ،در نقشههاي
سطح بندي توسعه در قسمت بعدي آورده شده است.
تحليل جغرافيايي از توسعه در شهرستان هاي
سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
پائيز 3159

011

استان خوزستان
در اين بخش به تحليل جغرافيايي از وضعيت توسعه
در استان ميپردازيم .براي اين امر شهرستانهاي استان
خوزستان را يک بار به دو گروه شمالي -جنوبي و يک بار

به دو گروه شرقي -غربي تقسيم نموده ايم و آنگاه از نظر
توزيع فضايي توسعه و با استفاده از ميانگين وزن توسعه
هر نيمه ،به مقايسه ميپردازيم .شهرستانهايي که در
نيمه شمالي استان قرار دارند سيزده عدد ميباشند که
عبارتند از :انديکا ،انديمشك ،ايذه ،باغملك ،باوي،
دزفول ،دشت آزادگان ،شوش ،شوشتر ،گتوند ،اللي،
مسجدسليمان و هفتکل شهرستانهاي واقع شده در
نيمه جنوبي :آبادان ،اميديه ،اهواز ،بندرماهشهر ،بهبهان،
خرمشهر ،رامشير ،رامهرمز ،شادگان ،هنديجان ،هويزه
شهرستان هاي واقع در نيمه شرقي استان يازده عدد
ميباشند که عبارتند از :اميديه ،انديکا ،ايذه ،باغملك،
بهبهان ،رامشير ،رامهرمز ،اللي ،مسجدسليمان ،هفتکل،
هنديجان شهرستانهاي نيمه غربي :آبادان ،بندر
ماهشهر ،انديمشك ،اهواز ،باوي ،خرمشهر ،دزفول ،دشت
آزادگان ،شادگان ،شوش ،شوشتر ،گتوند ،هويزه
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نقشه ( )9سطح بندي توسعه اقتصادي شهرستانهاي استان خوزستان

پردازش :نگارندگان
نقشه ( )0سطح بندي توسعه آموزشي شهرستانهاي استان خوزستان

پردازش :نگارندگان
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نقشه ( )3سطح بندي توسعه زيربنايي -کالبدي شهرستانهاي استان خوزستان

پردازش :نگارندگان
نقشه ( )4سطح بندي توسعه بهداشتي -درماني شهرستانهاي استان خوزستان
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پردازش :نگارندگان
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نقشه ( )5سطح بندي توسعه فرهنگي -اجتماعي شهرستانهاي استان خوزستان

پردازش :نگارندگان
نقشه (  )1سطح بندي توسعه زيست محيطي شهرستانهاي استان خوزستان

پردازش :نگارندگان
سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
پائيز 3159

019

يعقوب مرادي و رضا احمدي

نقشه ( )3سطح بندي توسعه بصورت تلفيقي در شهرستانهاي استان خوزستان

پردازش :نگارندگان

سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
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همانطور که از نقشه سطح بندي توسعه آموزشي
شهرستان هاي استان خوزستان پيداست بين شمال و
جنوب استان از نظر توسعه آموزشي تفاوت چنداني وجود
ندارد .به گونهاي که ميانگين امتياز توسعه يافتگي شمال
استان 430 .2است .در مقابل اين مقدار براي جنوب
استان  383 .2مي باشد که تفاوت اندکي را به نفع شمال
نشان ميدهد .اما چيزي که به خوبي قابل مشاهده است
تفاوت ميان شرق و غرب استان است .به گونهاي که
ميانگين امتياز توسعه يافتگي شرق استان 534 .2و غرب
استان 034 .2است .در زمينه توسعه اقتصادي شاهد
تمرکز توسعه اقتصادي در جنوب و غرب استان
ميباشيم .ميانگين وزن توسعه يافتگي شمال 238 .2و
ميانگين جنوب استان 044 .2است .مقايسه
شهرستان هاي شرقي و غربي نيز بيانگر نابرابري نسبتا
شديدي از نظر ت وسعه اقتصادي ميباشد .به گونهاي که
ميانگين امتياز توسعه يافتگي غرب  918 .2و شرق
استان  213 .2است .اين مقادير نشان دهنده برتري
جنوب استان بر شمال و غرب استان بر شرق از نظر
ميانگين وزن توسعه يافتگي اقتصادي است .در بخش
بهداشتي -درماني ميانگين امتياز توسعه ياف تگي شمال
استان در اين بخش  951 .2و جنوب استان 984 .2
ميباشد که تفاوت چنداني را نشان نميدهد .اما مقايسه

ميانگين شهرستانهاي شرقي و غربي تفاوت بيشتري را
نشان ميدهد .ميانگين امتيازات توسعه يافتگي بهداشتي
درماني شرق903 .2و غرب استان 095 .2است .در اين
بخش از لحاظ ميانگين توسعه غرب استان بر شرق
برتري دارد .جنوب استان نيز برتري اندکي بر شمال
دارد .در بخش زيربنايي -کالبدي ميانگين امتيازات توسعه
يافتگي شمال استان در  253 .2و در جنوب استان .2
 093است .ميانگين وزن توسعه يافتگي شرق و غرب نيز
به ترتيب  234 .2و  980 .2ميباشد .اين مقادير نشان
دهنده نابرابري و عدم تعادل شديد به نفع شهرستانهاي
جنوبي و غربي استان ميباشد .اما در زمينه توسعه
زيست محيطي استان خوزستان اغلب شهرستانهاي
توسعه يافته در نيمه شمالي استان قرار گرفته اند .به
گونهاي که ميانگين وزن توسعه يافتگي شهرستانهاي
نيمه شمالي  025 .2و ميانگين شهرستانهاي نيمه
جنوبي  245 ،2است .اما بين شرق و غرب استان از نظر
توسعه زيست محيطي اختالف بسيار کمي وجود دارد.
ميانگين اين دو نيمه به ترتيب  931 .2و  903 .2است.
در بخش فرهنگي -اجتماعي ميانگين توسعه يافتگي
جنوب  430 .2و جنوب  309 .2است .که نشان دهنده
برتري نسبي جنوب بر شمال ميباشد .ميانگين وزن
توسعه يافتگي شهرستانهاي نيمه غربي  521 .2و نيمه
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شرقي  031 .2است که نشان مي دهد از نظر ميانگين
امتياز توسعه يافتگي در بخش فرهنگي اجتماعي نيمه
غربي نسبت به نيمه شرقي برتري شديدي دارد .در
زمينه مقايسه شمال و جنوب استان بصورت تلفيقي
ميانگين وزن توسعه يافتگي شهرستانهاي شمالي .2
 932و شهرستانهاي جنوبي  912 .2است .اما ميانگين
وزن توسعه يافتگي شهرستانهاي غربي  911 .2و
شهرستانهاي شرقي  902 .2ميباشد .که نشان دهنده
برتري نسبي جنوب بر شمال و غرب بر شرق استان
ميباشد.
ارتباط و همبستگي بين توسعه يافتگي
شهرستان ها و ميزان جمعيت
در اين بخش به بررسي ارتباط و همبستگي بين
توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خوزستان و ميزان
جمعيت آنها ميپردازيم .براي اين امر از ضريب
همبستگي پيرسون استفاده شده است.
جدول ( )5ضريب همبستگي پيرسون ميان توسعه
يافتگي شهرستان ها با ميزان جمعيت شهرستانهاي
استان خوزستان
Pearson
Correlation

** .113

)Sig.(2-tailed

.333

همبستگي ميان توسعه
بهداشتي درماني و ميزان

Pearson
Correlation

** .193

جمعيت
همبستگي ميان توسعه

)Sig.(2-tailed

.333

همبستگي ميان توسعه
اقتصادي و ميزان جمعيت

Pearson
Correlation

**

.313

زيربنايي -کالبدي و ميزان
جمعيت

)Sig.(2-tailed

.333

همبستگي ميان توسعه
فرهنگي -اجتماعي و ميزان

Pearson
Correlation

** .111

جمعيت

)Sig.(2-tailed

.339

Pearson
Correlation

*

-.331

همبستگي ميان توسعه آموزشي
و ميزان جمعيت

)Sig.(2-tailed

.311

همبستگي ميان توسعه زيست

Pearson
Correlation

.193

محيطي و ميزان جمعيت

)Sig.(2-tailed

.131

Pearson
Correlation

** .331

)Sig.(2-tailed

.333

همبستگي ميان توسعه بصورت
تلفيقي و ميزان جمعيت

منبع:مطالعات نگارندگان

ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان جمعيت
شهرستانها و توسعه يافتگي اقتصادي  114و در سطح
معني داري  2.2229ميباشد .بنا بر اين ميتوان گفت در
استان خوزستان بين توسعه اقتصادي شهرستانها و
ميزان جمعيت آنها رابطه و همبستگي مثبتي وجود دارد.
ضريب همبستگي پيرسون بين اندازه جمعيتي
شهرستان ها و توسعه يافتگي بهداشتي درماني  2.112و
در سطح  2.2229از لحاظ آماري معنا دار ميباشد پس
ميتوان گفت بين ميزان جمعيت شهرستانهاي استان
خوزستان و توسعه شاخصهاي بهداشتي درماني
همبستگي و رابطه مثبتي وجود دارد .ضريب همبستگي
بين توسعه يافتگي زيربنايي جمعيت شهرستانها برابر با
.392و در سطح  2.2229از لحاظ آماري معنا دار است.
در نتيجه بين توسعه امکانات و خدمات زيربنايي و ميزان
جمعيت شهرستان هاي استان خوزستان همبستگي و
رابطه مثبتي وجود دارد .ضريب همبستگي بين توسعه
يافتگي فرهنگي -اجتماعي و جمعيت شهرستانها .550
و در سطح  2.221از لحاظ آماري معنادار ميباشد.
بنابراين بين توسعه فرهنگي شهرستانهاي استان
خوزستان و ميزان جمعيت آنها رابطه و همبستگي
مثبتي وجود دارد .ضريب همبستگي محاسبه شده ميان
توسعه آموزشي و ميزان جمعيت  - 2.449و در سطح
معناداري  2.239منفي ميباشد .در نتيجه بين توسعه
آموزشي و ميزان جمعيت شهرستانهاي استان خوزستان
رابطه و همبستگي منفي برقرار است .ضريب همبستگي
بين توسعه زيست محيطي و ميزان جمعيت
شهرستانهاي استان خوزستان  .912در سطح  .335از
لح اظ آماري معنا دار نميباشد .در زمينه ميزان توسعه
يافتگي بصورت تلفيقي ،ضريب همبستگي بين توسعه
يافتگي شهرستان ها و ميزات جمعيت آنها .889و در
سطح  2.2229معنا دار ميباشد .درنتيجه بطور کلي
ميتوان گفت بين توسعه يافتگي شهرستانهاي استان
خوزستان و ميزان جمعيت آنه ا همبستگي و ارتباط
مثبت وجود دارد و توسعه در شهرستانهاي استان
خوزستان گرايش بيشتري به سمت شهرستانهاي
پرجمعيت دارد.
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شماره بيستم و هفتم
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ارتباط و همبستگي بين توسعه يافتگي
شهرستان ها و نرخ شهرنشيني شهرستان ها
جدول (  )1ضريب همبستگي پيرسون ميان توسعه
يافتگي شهرستانها با نرخ شهرنشيني شهرستانهاي
استان خوزستان

بهداشتي -درماني و نرخ
شهرنشيني

Pearson
Correlation
)Sig.(2-tailed
Pearson
Correlation
)Sig.(2-tailed
Pearson
Correlation

.113

)Sig.(2-tailed

.139

همبستگي ميان توسعه
زيربنايي -کالبدي و نرخ

Pearson
Correlation

* .311

شهرنشيني

)Sig.(2-tailed

.311

همبستگي ميان توسعه زيست

Pearson
Correlation
)Sig.(2-tailed
Pearson
Correlation

.311

.191

)Sig.(2-tailed

.313

Pearson
Correlation

* .313

)Sig.(2-tailed

.133

همبستگي ميان توسعه
آموزشي و نرخ شهرنشيني
همبستگي ميان توسعه
اقتصادي و نرخ شهرنشيني
همبستگي ميان توسعه

محيطي و نرخ شهرنشيني
همبستگي ميان توسعه
فرهنگي -اجتماعي و نرخ
شهرنشيني
همبستگي ميان توسعه
بصورت تلفيقي و نرخ
شهرنشيني

** -.133
.333
* .313
.311

.333

منبع:مطالعات نگارندگان
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ضريب همبستگي بين توسعه آموزشي و نرخ
شهرنشيني در شهرستانهاي استان خوزستان  - .138و
در سطح .2229از لحاظ آماري معنا دار ميباشد بنابراين
ميتوان گفت بين توسعه آموزشي شهرستانهاي استان
خوزستان و نرخ شهرنشيني آنها رابطه و همبستگي
منفي وجود دارد .ضريب همبستگي محاسبه شده ميان
توسعه اقت صادي و ميزان شهرنشيني در بين
شهرستانهاي استان خوزستان  2.418و در سطح
 2.209از لحاظ آماري معنادار است .پس بين توسعه
اقتصادي و ميزان شهرنشيني شهرستانهاي استان
خوزستان رابطه و همبستگي مثبتي برقرار است .ضريب
همبستگي پيرسون بين درصد شهرنشيني شهرستانها و
توسعه يافتگي شاخصهاي بهداشتي درماني  2.032و در
سطح  2.031از لحاظ آماري معنا دار نميباشد .ضريب
همبستگي بين توسعه يافتگي زيربنايي -کالبدي و نرخ
شهرنشيني شهرستانهاي استان خوزستان برابر با .433و
در سطح  2.235از لحاظ آماري معنا دار است .بنابراين

ميتوان گفت بين ت وسعه امکانات و خدمات زيربنايي -
کالبدي و نرخ شهرنشيني شهرستانهاي استان
خوزستان همبستگي و رابطه مثبتي وجود دارد .ضريب
همبستگي بين توسعه يافتگي زيست محيطي و اندازه
شهرنشيني در شهرستانهاي استان نيز .219و در سطح
 2.338از نظر آماري معنادار نيست .ضريب همبستگي
بين توسعه يافتگي فرهنگي -اجتماعي و شهرنشيني
شهرستانها .310و در سطح  2.258از لحاظ آماري
معنادار نميباشد .در زمينه ميزان توسعه يافتگي تلفيقي
ضريب همبستگي بين توسعه يافتگي شهرستانها و نرخ
شهرنشيني آنها .452و در سطح  2.208معنا دار
ميباشد .درنتيجه ميتوان گفت بين توسعه يافتگي
شهرستان هاي استان خوزستان و ميزان شهرنشيني آنها
همبستگي و ارتباط مثبتي وجود دارد.
نتيجه گيري
در اين تحقيق براي بررسي پايداري در توزيع فضايي
توسعه در شهرستانهاي استان خوزستان از مقايسه
وضعيت فعلي توزيع فضايي توسعه با برخي اصول توسعه
پايدار مرتبط با بحث استفاده شده است .توسعه پايدار
بايد عدالت و برابري را تحقق بخشد .در اين تحقيق بعد
فضايي عدالت و برابري مورد نظر است .با بررسي توزيع
فضايي توسعه در سطح شهرستانهاي استان خوزستان
مشخص مي شود که پراکنش توسعه در سطح استان در
راستاي برابري و عدالت فضايي نميباشد .نابرابري در
توزيع فضايي توسعه در سطوح مختلف اتفاق افتاده است.
نابرابري بين مرکز (اهواز) و شهرستانهاي پيرامون،
نابرابري بين شهرستان هاي کم جمعيت و پرجمعيت،
نابرابري بين بين شهرستان هاي با نرخ شهرنشيني باال و
پايين ،نابرابري بين شمال و جنوب و شرق و غرب استان.
در اين تحقيق مشخص شد که شهرستان اهواز در سطح
استان به مکش شديد جمعيت ،خدمات و امکانات
مختلف و در نهايت توسعه پرداخته است .از شش
مولفه اي که در اين تحقيق بررسي شد اين شهرستان
رتبه اول توسعه زيربنايي -کالبدي ،رتبه اول توسعه
بهداشتي -درماني ،رتبه دوم توسعه اقتصادي و رتبه
چهارم توسعه فرهنگي  -اجتماعي استان را بخود
اختصاص داده است .و بطور کلي با اختالف زياد در رتبه
نخست توسعه يافتگي استان قرار دارد .اين امر به قيمت
باز نگه داشتن شهرستان هاي پيرامون اهواز از توسعه
محقق شده است بگونهاي که نز ديکترين شهرستانها به
اهواز از پايين ترين سطح توسعه برخوردار شده اند.
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سطح ديگر نابرابري با مقايسه توسعه يافتگي
شهرستان هاي کم جمعيت و پر جمعيت روشن ميشود.
براي اين مقايسه از ارتباط و همبستگي بين امتياز توسعه
يافتگي شهرستان ها و جمعيت آنها استاده شده است.
نتايج نشان مي دهد که توسعه در استان خوزستان به
سمت شهرستانهايي تمايل دارد که از جمعيت بيشتري
برخوردارند .و از اين نظر بين شهرستانهاي با جمعيت
بيشتر و شهرستان هاي کم جمعيت تر نابرابري و عدم
تعادل شديدي به چشم مي خورد .سطح ديگر نابرابري با
مقايسه پراکنش توسعه شهرستانها با توجه به نرخ
شهرنشيني شان به دست ميآيد .نتايج تحقيق نشان
مي دهند که در استان خوزستان شهرستانهايي توسعه
بيشتري يافته اند که از نرخ شهرنشيني باالتري
برخوردارند .اما همانطور که بحث شد در اين تحقيق
شهرستان هاي استان به چهار نيمه جنوبي -شمالي و
شرقي -غربي تقسيم شده است و آنگاه بين اين چهار
نيمه مقايسه دو به دو بوسيله ميانگين توسعه يافتگي
انجام شد .نتايج نشان مي دهد که در همه بخشها
نابرابري شديدي بين شهرستانهاي واقع در نيمههاي
شمالي  -جنوبي و شرقي -غربي استان وجود دارد .اين
نابرابريهاي شديد در تضاد کامل با اهداف توسعه پايدار
ميباشد .فلسفه اصلي توسعه پايدار آشتي بين توسعه و
پايداري از طريق دقت و توجه كافي به همه اهداف از
ديدي سيستمي و كل گرايانه است .توسعه پايدار با
نگرشهاي تك بعدي يا تك عاملي همخوان نيست و به
لحاظ تلفيق اهداف مختلف اجتماعي ،اق تصادي ،زيست
محيطي ،و . . . . .توجهي كل گرايانه دارد و در بررسي
پايداري دروني و بيروني سيستم از ديد سيستمي
استفاده ميكند .اما با بررسي وضعيت توزيع فضايي
توسعه در شهرستان هاي استان خوزستان مشخص
مي شود که در الگوي توسعه در استان ديد سيستمي و
کل گرايانه وجود ندارد .بلکه الگوي توسعه در استان
خوزستان در راستاي تفکر بخشي و جزئي نگرانه
ميباشد .براي مثال در حالي که در بخش آموزشي
توسعه به سمت شهرستانهاي کوچک استان تمايل دارد
و اهواز در رتبه آخر اين بخش قرار دارد .در ساير بخشها
وضعيت کامال بر عکس ميباشد .همچنين چيزي که
شاهد بوديم اينکه بعضي شهرستانها در بعضي بخشها
در رتبه هاي نخست و در بعضي بخشها در ردههاي آخر
توسعه قرار دارند .براي مثال بندر ماهشهر در بخش
اقتصادي در رتبه اول ،در بخش زيربنايي در رده چهارم،
در قسمت بهداشتي درماني در رتبه نهم ،در بخش

فرهنگي -اجتماعي در رتبه شانزدهم در بخش زيست
محيطي در رتبه هفدهم و در زمينه آموزشي در رتبه
بيست و سوم قرار گرفته است .بنابراين الگوي توزيع
فضايي توسعه در شهرستانهاي استان خوزستان نتوانسه
در راستاي عدالت و برابري ،ديدگاه سيستمي و کل
گرايانهي توسعه پايدار قرار بگيرد و الگو ي آن از نظام نا
برابر ،بخشي ،تک عاملي و تک بعدي تبعيت ميکند .در
کل نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که توزيع فضاي
توسعه در سطح شهرستانهاي استان خوزستان در جهت
اهداف و اصول توسعه پايدار نميباشد .همه تحليلها
نشان مي دهد که توزيع فضايي توسعه در استان در تضاد
ب ا عدالت فضايي مطرح شده از سوي توسعه پايدار
ميباشد .همچنين الگوي توسعه فعلي در سطح استان
ديدگاه کل نگري و برخورد سيستمي توسعه پايدار را
نقض ميکند .به گونهاي که بخشي نگري در توزيع
فضايي توسعه در حال حاضر بسيار روشن و مشخص
است .اين توسعه بخشي ،توسعهاي برونزا ميباشد .يعني
اينکه دولت در راستاي تصميمات بخشي در يک بخش
خاص (بخش آموزشي در استان خوزستان) به سرمايه
گذاري ميپردازد ،در حالي که مناطق مورد نظر در ساير
بخشها از محروميت شديدي رنج ميبرند .نظام برنامه
ريزي بخشي و تمركزگرا بدون در نظر گرفتن توانها و
پتانسيل ها و نيز نيازها و خواستههاي مناطق مختلف
نميتواند بصورت مفيد و كارا عمل نمايد .اين نوع برنامه
ريزي همواره باعث مسكوت ماندن و عدم موفقيت
طرحهاي نواحي مي گردد .البته ذکر اين نکته ضروري
است که اگر چه شهرستان اهواز از نظر توسعه يافتگي
رتبه نخست استان را دارا ميباشد اما اين امر به منزله
اين نيست که اين توسعه ،پايدار است .چون همانطور که
گفته شد هرگونه توسعهاي که جامع و کلي نباشد و از
الگوي سيستمي تبعيت نکند نميتواند پايدار باشد.
بنابراين با وجود توسعه يافتگي اهواز ،اما چون اين
شهرستان درون يک کل و سيستم بزرگتر (استان
خوزستان) واقع شده است ،و در اين سيستم عدم تعادل
شديدي وجود دارد بنابراين اين وضع گريبان مجموع
سيستم که اهواز هم جزئي از آن است را گرفته و همه
سيستم و مجموعه را از حرکت به سوي توسعه پايدار باز
داشته است.
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