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77-96 : صص

10/4/1385: وصول مقاله 
5/12/1386: تأييد نهايي

هاي اخصهاي استان فارس بر اساس شمقايسه شهرستان
75�1355توسعه 

  اسحاق جاللياناله زياري                                        دكتر كرامت
  مربي دانشگاه پيام نور بوشهر استاد جغرافيا دانشگاه تهران                        

چكيده
 عامـل  12 شاخص از طريق مدل تحليـل عـاملي بـه    40هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه      تهنتايج ياف 

شـاخص  ي انساني مشخص گرديـده و در نهايـت از طريـق           عامل در توسعه  كه سهم هر  طوريكاهش يافته، به  
برابـر  . بنـدي گرديـد  هـاي تلفيقـي رتبـه   هاي استان فـارس در شـاخص   ي انساني، شهرستان  تركيبي توسعه 

يك شهرستان   شهرستان، 14هاي تلفيقي از مجموع      در زمينه شاخص   1355هاي صورت گرفته، در سال      بررسي
هـاي  ي شاخص در زمينه1365در سال . باشد شهرستان محروم مي  10برخوردار و    شهرستان نيمه  3برخوردار و   

1375باشد و در سـال  روم مي شهرستان مح  9برخوردار و    شهرستان نيمه  4تلفيقي يك شهرستان برخوردار و      
 شهرسـتان محـروم   9برخـوردار و   شهرستان نيمـه 4 شهرستان برخوردار و 3هاي تلفيقي  ي شاخص در زمينه 

/. 44و  /. 59،  /.66 بـه ترتيـب      1375،  1365،  1355ها طي سه دوره     ميزان نابرابري در شهرستان   . شناخته شد 
هـاي  هاي مختلـف داراي تفـاوت     هاي متفاوت در زمينه   استان فارس در دوره   هايشهرستان. درصد بوده است  

ها بازتـاب و برآينـد      اين نابرابري . عدم توسعه هماهنگ با نيازهاي جمعيتي آنها است       اند كه بيانگر  توسعه بوده 
شهر شيراز  . باشدمي) شهر شيراز (هاي نظام برنامه ريزي و قطب رشد        نارساييعوامل طبيعي، اقتصاد سياسي،   

هـاي توسـعه، برتـري و    ي تمام شاخص سياسي و قطب برتر، در زمينه�هه به دليل مركزيت اداري    د 3طي اين   
تفوق خود را در نظام شهرستاني استان حفظ نموده است و به عنوان قطب رشد، خدمات و نيروي انساني مـاهر   

در سازمان فضايي هاي پيرامون جذب كرده و تمركز اقتصادي، سياسي و جمعيتي را            و متخصص را از شهرستان    
.پيرامون است�ي فضايي استان فارس به صورت مركز الگوي توسعه. استان پديدار ساخته است

ها، تغييرات توسعه، مقايسه شهرستان   اي، روند هاي توسعه، نابرابري ناحيه    سطوح توسعه،شاخص  :هاكليدواژه
.استان فارس
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طرح موضوع
بنـدي يـا   اي، طبقـه اي و يـا ناحيـه  ي منطقـه توسـعه از جمله معيارهاي بسيار متـداول، در     

هـاي مختلـف    هاي كشور بر اساس ميزان برخورداري از شاخص       بندي نواحي يا شهرستان   سطح
بر اساس اين معيار مناطق، نـواحي يـا         . اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و كالبدي است      

برخوردار و محروم   يافته يا نيمه  مه توسعه يافته يا برخوردار، ني   ي توسعه ها به سه دسته   شهرستان
بندي آن است كـه بـا شـناخت تنگناهـا و            اهميت اين سطح  . شوندبندي مي يا نابرخوردار سطح  

توان سطح زندگي مردم يك ناحيـه را بـه خـوبي نـشان     ي نواحي، ميها و سطوح توسعه قابليت
. هش محروميت آن نواحي پرداخت    هايي جهت كا  ها و برنامه  ي طرح داد و از طرف ديگر به ارايه      

هـاي مختلفـي اسـت، بـه طوريكـه بعـضي از            اي داراي جنبـه   هاي ناحيه كه تفاوت اما از آنجايي  
 نواحي ممكن است از لحاظ بهداشت و مسكن وضعيت مناسبي داشته باشند، ولي برخي ديگـر       

يص سـطح    تـوان بـراي تـشخ     رو مـي  مانـده باشـند؛ از ايـن      به لحاظ اقتصادي و اجتماعي عقـب      
هـاي مختلفـي اسـتفاده      اي يا شهرستاني از شاخص    هاي ناحيه يافتگي و تفاوت و نابرابري    توسعه

. نمود
هـاي  هـا و نـابرابري  هاي كشور به خـصوص اسـتان فـارس تفـاوت         رسد در استان  به نظر مي  

ي بنابراين مسأله .ها وجود داشته باشد   هاي برخورداري ميان شهرستان   لحاظ شاخص اي به عمده
، نيمـه   )برخـورداري (يـافتگي   ي سـطوح يـا درجـه توسـعه        اصلي اين پژوهش بررسي و مقايسه     

هاي موجود استان فارس    شهرستان) نابرخورداري(و محروميت   ) برخوردارينيمه(يافتگي  توسعه
1365، 1355هـاي  اداري سـال �ها با عدم تعادل آنها در محدوده سياسيها و نابرابريو تفاوت 

يـافتگي در مادرشـهر     ي توسعه مسأله ديگر اينكه آيا بر ضريب تمركز و درجه        . باشدي م 1375و  
ي مورد بررسي افزوده شده اسـت؟       شيراز به عنوان قطب رشد در سطح منطقه فارس طي دوره          

) 1327-86( سـال    59دهد كـه در طـول       ريزي و متون و منابع نشان مي      سوابق برنامه و برنامه   
يران، پنج برنامه عمراني در قبل از انقالب و چهار برنامه توسعه اقتـصادي،              ريزي در ا  نظام برنامه 

. باشداجتماعي و فرهنگي در بعد از انقالب تهيه، اجرا و در حال اجرا مي
اي بيش نبود و بطور نـاقص       يكسري جداول هزينه  ) 1327-34(ي اول عمراني كشور     برنامه
. ) 270: 1371وحيدي، (اجرا شد 

به دليل ركورد اقتصادي و تمركزگرايـي بـه صـورت           ) 1334-41( عمراني كشور    برنامه دوم 
. )199: 1381تجلي، (ي نواحي كشور روي نداد ناقص اجرا شد و تحول خاصي در توسعه

اي بخـش   اي و تمركززدايـي ناحيـه     به مسايل ناحيـه   ) 1341-46(ي سوم عمراني    در برنامه 
. ) 37: 1376فتحي، (صنعت توجه گرديد 

اي در جهـت    فصل مستقلي بـه نـام عمـران ناحيـه         ) 1346-51(ي چهارم عمراني    ر برنامه د
. )247: 1380زياري،  (بيني شدهاي توسعه پيششناسايي نقاط مستعد و ايجاد قطب
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هاي محيطي و اقتصادي نـواحي،      ها با توان  گذاريدر اين برنامه به جهت عدم تطابق سرمايه       
در . )205: 1380زاده دليـر،  حـسين (اي به وجود آمد     تعادل ناحيه نوعي گسيختگي فضايي و عدم      

هـاي  سياست عدم تمركز و شناخت امكانـات و محـدوديت         ) 1352-56( برنامه عمراني پنجم    
هاي ي اقتصادي متعادل نواحي،توزيع عادالنه خدمات، مشاركت مردمي در برنامه         نواحي، توسعه 

در اين دوره به جهـت افـزايش        . )1376اشكوري،  صوميمع(عمراني در دستور كار قرار گرفته شد        
شـهري و عـدم    �هـاي روسـتا   ناگهاني قيمت نفت و مسايل ناشي از اطالحات ارضـي مهـاجرت           

نتـايج ايـن    . )1375صـرافي،   (اي ضرورت طرح آمايش سـرزمين را مطـرح سـاخت            تعادل ناحيه 
ي ه نتوانست تعادل در توسعه    در مجموع اين برنام   . برنامه مبتني به رشد اقتصادي در كشور بود       

. فضايي كشور ايجاد كند
ها به تأخير افتاد    به سبب وقوع جنگ، اولين برنامه توسعه تا سال        ) 1357(در بعد از انقالب     

.  اجرا شد1368و سرانجام از سال 
ي اعتبارات بـه    ها و توزيع ساالنه   گذاريقانوني به منظور سرمايه   ) 1368-72( در اين برنامه    

ي نواحي مصوب گرديد و دولت موظف به احياي توسعه        طق محروم و توزيع متعادل منابع به      منا
هـا و نـواحي كـشور گرديـد         هاي محروم و ايجاد تعـادل ميـان شهرسـتان         ها و شهرستان  بخش

 . )277: 1371وحيدي، (
ي اشـتغال و بـازار كـار و    هـايي در زمينـه  به سياست) 1379-83(ي سوم توسعه   در برنامه 

. )17: 1380پارسايي،(اي توجه شد ي متوازن منطقهتوسعه
. هم اكنون در حال اجراست) 1384-88(برنامه چهارم توسعه 

هـا و عـدم      هـا و نـابرابري    يـافتگي نـواحي و شهرسـتان      در ارتباط با درجه يا سطوح توسـعه       
. اي در ايران مطالعات مختلفي انجام شده استهاي منطقهتعادل

ضـعف اساسـي ايـن      . هاي انتخابي و متفاوت است    اي از شاخص  طالعات مجموعه اغلب اين م  
چون در تمام اين مطالعات بـه رفـع         . مطالعات نارسا بودن متدولوژي و مدل مورد استفاده است        

عليرغم ايـن مـشكل، تمـام    . ها توجهي نشده است   اختالف مقياس و يكسان كردن وزن شاخص      
. اي و شهرستاني در كشور دارنداي، ناحيهاي منطقههاين مطالعات داللت بر عدم تعادل

هـاي  اي، تفـاوت هـاي منطقـه  در بررسي سه الگـو نـابرابري     ) 1375(در اين ارتباط گيلبرت     
اي را بـراي    اقتصادي و اجتماعي  ميان نواحي و ميزان برتري يك شهر در سطح ملي و منطقـه                

سـازمان  . )1375كالگر، گيلبرت(كند  مييافتگي نواحي ذكرشناخت توسعه يافتگي يا عدم توسعه   
ي انساني كشورها از سه شاخص اميد زندگي هنگام تولد، درصـد            ملل متحد براي تعيين توسعه    

. نمايدسواد و درآمد سرانه استفاده مي

...هاي استان فارس بر اساس مقايسه شهرستان
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ي دوم را   شهر شيراز عالوه بر موقعيت برتر در سطح استان، در سطح ملي نيز نقـش درجـه                
اي اسـتان  وي بـراي تعـادل منطقـه   . كنـد ي جنوب عمـل مـي   منطقهداراست و به عنوان مركز 

. )2 : 1372شيخي،  (كندفارس، الگوي نظام شهري را به صورت سطح بندي پيشنهاد مي
-65ي  آذربايجـان در دوره   هـاي اسـتان   يافتگي شهرسـتان  ي توسعه دهقان در بررسي درجه   

شتر از منـاطق روسـتايي اسـت و         يافتگي در نقـاط شـهري بيـ        معتقد است بهبود توسعه    1355
هاي استان بسيار باالست، بطوريكه نابرابري بين شهرستان      هاي اين شكاف توسعه بين شهرستان   

 . )166: 1373دهقان، (هاي كشور است ها ميان استاناستان بيشتر از نابرابري
هـاي اسـتان   يـافتگي شهرسـتان   ي توسعه در تعيين درجه  ) 1374(حاصل مطالعات ساركي    

هـاي ايـن اسـتان      ها در شهرستان   كاسته شدن از شدت نابرابري     1355-65كرمانشاه طي دوره    
گيري از مـدل    شاخص و بهره   17گيري از   ، با بهره  )1998(كالنتري. )180: 1373ساركي،(است  
HDI          پيرامـون، در ايـران وجـود دارد و از مركـز             - به اين نتيجه رسيده است كه الگـوي مركـز 

)124: 1998كالنتري، (شوداشيه از شدت توسعه كاسته مينواحي به طرف ح
هـاي اسـتان   يـافتگي شهرسـتان   از شـدت توسـعه  1355-65بروزيان معتقد اسـت در دوره   

هاي محروم بيـشتر شـده اسـت        هاي توسعه شهرستان  مازندران كاسته شده و بهبود در شاخص      
 بهبـود   1365 تـا    1355هـاي   لثالث اعتقاد دارد كـه طـي سـا        منصوري. )207: 1374بروزيان،  (

هـا بـوده اسـت      ترين شهرستان هاي استان بيشتر از محروم    ترين شهرستان وضعيت توسعه يافته  
هاي گيري از روش تحليل عاملي، مؤلفه     نيا و موسوي با بهره    حكمت. )235: 1375ثالث،  منصوري(

نيـا و  حكمـت  (انـد ي انـساني ذكـر نمـوده   آموزشي بهداشتي و مسكن را در اولويـت اول توسـعه       
  با توجه به اين موارد و مسأله ذكر شده، هدف از پژوهش حاضر، دستيابي  ).69: 1384موسـوي،   

ــابرابري  ــد تغييــرات ســطوح توســعه، ن ــه مقايــسه و رون ي برخــورداري،          هــا و تعيــين درجــهب
شد منطقـه  برخورداري و محروميت و چگونگي تمركز در مادر شهر شيراز به عنوان قطب ر         نيمه

. باشد مي1375، 1365، 1355هاي  اداري سال-ي سياسيدر محدوده

مباني نظري
ي رشد  ، صادرات را به عنوان مهمترين پايه      »طرفداران نظريه پايه اقتصادي   «يا  » نئوكينزها« 

هـاي اقتـصادي منطقـه را بـه دو بخـش پايـه       و فعاليـت ) 1379صـرافي، (شهرستان در نظر دارند    
موتور رشد و نيروي محركه اقتصاد منطقه را درآمد ناشـي  . كنند غير پايه تقسيم مي   و) صادراتي(

. )1380:147صباغ كرماني، (دانند از بخش صادرات مي
هاي پايه محرك رشـد و حركـت        بنابراين از نظر آنها، افزايش در تقاضاي خارجي براي بخش         

اضاي خـارجي بـراي كـاال و خـدمات          شود كه از طريق افزايش تق     اقتصاد منطقه بوده و باعث مي     
يابد، بلكه درآمـد و اشـتغال در بخـش        بخش پايه؛ نه تنها درآمد و اشتغال بخش پايه افزايش مي          
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رشـد متعـادل را بـر    » روزن اشتاين رودن«. )74: 1378زياري، (پايه نيز افزايش خواهد يافت    غير
 شعب مختلف يك اقتصاد ابراز      هاي خارجي، وابستگي افقي و متقابل تقاضاهاي      جوييوجود صرفه 

كند كه بـراي رهـايي از       زيرا رشد متعادل بر اين نكته تأكيد مي       . )292: 1375باغيان،  قره(دارد  مي
ي نيافته به منظور درهم شكـستن زنجيـره       سطح راكد درآمد و قدرت توليد در كشورهاي توسعه        

ها، بايـد كـار را   تگي بين بخش هاي خارجي و وابس   جوييهاي فقر، با توجه به وجود صرفه      تسلسل
هاي متعدد اقتصادي و اجتماعي آغاز كـرد و بـراي           هاي متقارن و همزمان در طرح     جويياز صرفه 

گذاري ، الزم است كه كار با حداقل سرمايه       دستيابي به يك سير توسعه اقتصادي توأم با موفقيت        
هـاي اقتـصادي    تـا بخـش   دهاي مختلف توليد آغـاز شـو      هاي اقتصادي و بخش   در تمامي فعاليت  

.)147-148: 1375جيروند، (بتوانند به حمايت از يكديگر بپردازند 
بايستي بطور همزمـان  گذاري ميطرفداران رشد نامتعادل اقتصادي معتقدند سرمايهدر مقابل 

اي ي هيرشمن هيچ كشور در حال توسعه      به عقيده . هاي منتخب اقتصادي صورت گيرد    در بخش 
ي كافي سرمايه و منابع داشته باشد و بتواند آن را بـه طـور همزمـان در       ه به اندازه  وجود ندارد ك  

ي او بـه عـوض   لذا به عقيده. )309: 1375باغيان،  قره (هاي اقتصادي به جريان در آورد     تمام بخش 
ها و گام برداشتن در جهت اجراي رشد متعادل، با توجـه      هاي وسيع در تمام زمينه    گذاريسرمايه

گذاري ممالك عقب مانده، بايد كار را از يك يـا           هاي سرمايه دوديت هاي موجود در توانايي    به مح 
. )168: 1375جيروند، (چند بخش اقتصادي و پيشرو آغاز كرد 

هـاي  ي شهرسـتان ي راهبرد قطب رشد را براي رشد و توسـعه از ديگر سو، فرانسوا پرو نظريه    
وي معتقد است رشد به طور همزمان در        . )69: 1380دلير،زاده  حسين(يافته ارايه كرد    كمتر توسعه 

ها يا مراكز خـاص ظـاهر شـده و سـپس از طريـق فعـل و                  شود بلكه در قطب   همه جا ظاهر نمي   
. )246-247: 1380صـباغ كرمـاني،   (سـازد  انفعاالتي آثار نهايي خود را در كل اقتصاد نمايـان مـي    

در ايـن   .   صنايع در بزرگترين شهرها تأكيد دارند      گذاري كالن در  طرفداران اين نظريه بر سرمايه    
سان در ايـن نظريـه بـه        بدين.  هاي رشد اقتصادي را فراهم آورند     توانند انگيزه ها مي نظريه دولت 

�اقتـصادي شـهرها باعـث توسـعه اجتمـاعي         �ي اجتماعي شود تا توسعه  شهرها اولويت داده مي   

 بـازار آزاد كـه تـأثيرات جـانبي آن محـرك             همچنان بر عملكرد نيـروي    . اقتصادي روستاها شود  
يـزدي، ابراهيمـي،    ليپـاپ (اقتصادي در سراسر يك شهرسـتان اسـت تكيـه دارد            �توسعه اجتماعي 

هاي توان توليد را از طريق دستيابي به صرفه       طرفداران اين نظريه معتقدند مي    .)204-203: 1381
هاي مواد در يك نقطه به گـسترش  تها و فعاليبر اين اساس تجمع زيرساخت . تجمع افزايش داد  

.)200: 1382سناجردي، يزدي و رجبيليپپا(اي وسيع ارجحيت دارد آنها در عرصه
ي صنعتي  ي كشورهاي پيشرفته  پيرامون را با الهام از تجربه     �    جان فريدمن مدل فضايي مركز    

هـاي  هرسـتان اي و ش  بخـش هـسته   ) يـا چنـد   (ي وي هر كشوري از يك       به عقيده . پيشنهاد كرد 

... اساس هاي استان فارس برمقايسه شهرستان
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هـاي اثـر سـلطه، اطالعـاتي،        اي از راه  دارد منـاطق هـسته    وي ابراز مي  . شودپيرامون تشكيل مي  
دارنـد  مدرنيزاسيون، اثر رواني، اثر پيوند و اثر توليـدي برتـري خـود را بـر پيرامـون اعمـال مـي                     

اري بـه   در نتيجه ساختار فضايي كشور به شكل كـامالً آشـك          . )DHV  ،1371 :48مهندسين مشاور (
به عنـوان جـزء وابـسته بـه         ( و پيرامون   ) به عنوان كانون قدرت و سلطه     (دو بخش متمايز مركز     

مركز به عنـوان محـل تمركـز اطالعـات، نـوآوري،            . )103: 1381عظيمي،  (شود  تقسيم مي ) مركز
همچنين مركز بيشترين پيشرفت خـود را از   . تخصص و جايگاه مناسبي براي رخداد توسعه است       

هـاي پيرامـوني و نيمـه       هـاي اقتـصادي و سياسـي شهرسـتان        سلط و كنترل بر فعاليـت     طريق ت 
ها، مشاهدات و ها، بر اساس نظريه  در اين پژوهش اساس كار و فرضيه      . آوردپيراموني به دست مي   

. مسايل به دست آمده است

روش پژوهش
، اقتصادي، فرهنگي،   هاي انتخابي ميان شاخص : استوار است، نخست  اين پژوهش بر دو فرضيه    

ي هـاي اسـتان فـارس و بـر اسـاس محـدوده            درماني در سطح شهرسـتان    �زيربنايي و بهداشتي  
.  تفاوت و نابرابري وجود دارد1375، 1365، 1355هاي اداري سال�سياسي
هـاي انتخـابي توسـعه در        بـر تمركـز در شـاخص       1375،  1365،  1355هـاي   طي سال : دوم

. ه استمادرشهر شيراز افزوده شد
هـاي  ي آمـاري، شهرسـتان  جامعـه . است» توصيفي و تحليلي« روش بررسي در اين پژوهش  

 بـر اسـاس تقـسيمات اداري و سياسـي           1375،  1365،  1355هـاي   استان فارس در سرشـماري    
.   شـود هـاي انتخـابي اسـتفاده مـي       يـافتگي از شـاخص    براي تعيـين سـطوح توسـعه      . كشور است 

هـا و   اخص اقتصادي و اجتماعي است كه با مراجعه بـه آمارنامـه            ش 40هاي مورد بررسي،  شاخص
گيـري از   هاي عمومي نفوس و مسكن استان فارس استخراج گرديـده، آنگـاه بـا بهـره               سرشماري

2و ضـريب تغييرپـذيري    ) 228-235: 1385نيا و موسوي،    حكمت(1هاي آماري، تحليل عاملي   روش

شاخص  (٣HDIسپس از طريق مدل   . شودوامل مي هاي بارگزاري و تبديل به ع     هر يك از شاخص   
از آنجـا كـه   . گـردد يافتگي نهايي مشخص مي درجه توسعه )1378زياري،() تركيبي توسعه انساني  
1375سازي سـال    ي يكسان  شاخص در اين پژوهش بر اساس محدوده       40تهيه آمار براي انجام     

ي آن بـسيار مـشكل اسـت،        تهيهپذير نيست و    هاي استان فارس در كشور امكان     براي شهرستان 
هـاي سرشـماري    ها براي شهرستان در محـدوده     بنابراين در اين پژوهش هر كدام از اين شاخص        

هـا و  يـافتگي و نـابرابري   محاسبه و سپس چگونگي درجه يا سطوح توسعه   75،  65،  55هاي  سال
. گرددي تمركز مادرشهر شيراز محاسبه و تحليل ميها و درجهتفاوت ميان شهرستان

1- Factor  Analysis
2- Cofficient  of Variation
3- Human Development Index
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هاي پژوهش شاخص
هـاي تركيبـي اقتـصادي، فرهنگـي،        ي انتخـابي و از نـوع شـاخص        هاي مورد استفاده  شاخص

: باشند كه به شرح زير عبارتند از درماني مي�زيربنايي و بهداشتي

هاي اقتصاديشاخص-الف
 سـهم شـاغالن بخـش       -2 سهم شاغالن بخش صنعت نـسبت بـه جمعيـت شهرسـتان؛              -1

  سهم شاغالن بخش خـدمات نـسبت بـه           -3شت و مددكاري نسبت به جمعيت شهرستان؛        بهدا
 سـهم   -5 سهم شاغالن بخش آمـوزش نـسبت بـه جمعيـت شهرسـتان؛               -4جمعيت شهرستان؛   

 ضريب اشتغال مردان در شهرستان؛      -6شاغالن بخش حمل و نقل نسبت به جمعيت شهرستان؛          
 ضــريب اشــتغال زنــان در شهرســتان؛          -8 نــرخ مــشاركت زنــان در نيــروي كــار شهرســتان؛ -7
رتبـه نـسبت بـه    گـذار و عـالي   سهم شـاغالن قـانون   -10 معكوس نرخ بيكاري در شهرستان؛       -9

 سـهم   -12 سهم شـاغالن متخـصص نـسبت بـه جمعيـت شهرسـتان؛               -11جمعيت شهرستان؛   
 معكــوس بــار تكفــل شهرســتان؛-13شــاغالن زن متخــصص نــسبت بــه جمعيــت شهرســتان؛ 

 سـهم شـاغالن زن      -15 سهم شاغالن داراي تحصيالت عاليه نسبت به جمعيت شهرستان؛           -14
 شاغالن بخش معـدن نـسبت بـه كـل           -16داراي تحصيالت عاليه نسبت به جمعيت شهرستان؛        

.شاغلين شهرستان

هاي فرهنگيشاخص
 هـر    تعـداد كتابخانـه بـه ازاي       -2 نفـر جمعيـت؛      1000التحـصيالن عـالي زن در        تعداد فارغ  -1

التحصيالن فوق ليـسانس بـه بـاالتر بـه ازاي هـر              تعداد فارغ  -3 نفر جمعيت شهرستان؛     10000
 سـهم محـصلين مـرد     -5 سـهم محـصلين زن شهرسـتان؛         -4 نفر جمعيت شهرسـتان؛      10000

 ضـريب  -8 سهم باسـوادي زنـان شهرسـتان؛     -7 سهم باسوادي مردان شهرستان؛      -6شهرستان؛  
. نفر جمعيت شهرستان10000اي به ازاي هر ه فني و حرفه تعداد آموزشگا-9شهرنشيني؛ 

هاي بخش زيربناييشاخص
 سـهم مـساكن روسـتايي       -2كـشي در شهرسـتان؛       سهم مساكن روستايي داراي آب لوله      -1

ي مـصرف   سرانه-4در شهرستان؛ ) مگاوات(ي مصرف انرژي  سرانه-3داراي تلفن در شهرستان؛  
 كيلـومتر؛  100هـاي شهرسـتان در      ي راه  سرانه -5؛  )ن مگاوات ميليو(برق صنعتي در شهرستان     

. كشي در شهرستان سهم مساكن شهري داراي آب لوله-6

درماني�هاي بخش بهداشتيشاخص
 تعداد تخت بيمارسـتان     -2 نفر جمعيت در شهرستان؛      10000 تعداد بيمارستان به ازاي      -1

 نفـر جمعيـت     10000د دندانپزشك به ازاي      تعدا -3 نفر جمعيت در شهرستان؛      10000به ازاي   
 تعــداد -5 نفــر جمعيــت در شهرســتان؛ 10000 تعــداد آزمايــشگاه بــه ازاي -4در شهرســتان؛ 
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 درمـاني   - تعـداد مراكـز بهداشـتي        -6 نفـر جمعيـت در شهرسـتان؛         10000داروخانه بـه ازاي     
ـ    -7 نفر جمعيت در شهرستان؛      10000روستايي به ازاي     10000ه ازاي  تعداد پزشكان عمومي ب

 نفــر جمعيــت در 10000 تعــداد پزشــكان متخــصص بــه ازاي -8نفـر جمعيــت در شهرســتان؛  
. نفر جمعيت در شهرستان10000 تعداد داروسازان به ازاي -9شهرستان؛ 

1355هاي استان فارس در سال يافتگي شهرستاني توسعهتعيين درجه
داراي چهـارده شهرسـتان   1355سياسـي در سـال  �استان فارس بر اساس تقـسيمات اداري  

گيري از مدل تحليل عاملي سهم عوامل تأثيرگذار در توسعه مـشخص گرديـد              با بهره . بوده است 
هاي اقتصادي،  شيراز بـه عنـوان برخـوردارترين شهرسـتان و         كه بر مبناي محاسبات در شاخص     

تان، شـيراز،  در مجموع از چهـارده شهرسـ     . ترين شهرستان شناخته شد   ممسني به عنوان محروم   
برخوردار و اقليـد، جهـرم،   استهبان و فسا برخوردار و سه شهرستان آباده، كازرون، مرودشت نيمه   

هاي محروم اسـتان شـناخته      ريز، الر، فيروزآباد، سپيدان و ممسني به عنوان شهرستان        داراب، ني 
ي بـه عنـوان     آباده بـه عنـوان برخـوردارترين و ممـسن         هاي فرهنگي   ي شاخص در زمينه . اندشده

هـاي  هاي فرهنگي اگر چـه شـيراز از دانـشگاه         در ارتباط با شاخص   . ترين شناسايي گرديد  محروم
هـا بـا نيازهـاي    مختلف و امكانات فرهنگي بااليي برخوردار است ولي عدم هماهنگي اين شاخص        

بـه طـور كلـي در       . جمعيتي شهرستان همواره سبب شده اين شهرستان در رتبه سوم قرار گيرد           
هاي فرهنگي سه شهرستان آباده، اسـتهبان و شـيراز برخـوردار، كـازرون، جهـرم، فـسا،                  شاخص

هاي زير بنايي، بهداشتي و     ي شاخص در زمينه . برخوردار و بقيه محروم هستند      داراب، اقليد نيمه  
هاي ممـسني و سـپيدان بـه عنـوان     درماني به ترتيب شيراز به عنوان برخوردارترين و شهرستان        

ي ي قابـل تأمـل در ايـن زمينـه پـايين بـودن رتبـه       نكته.اندترين شهرستان شناخته شده محروم
شهرسـتان ممـسني بـه علـت        . ها و محروميت ايـن شهرسـتان اسـت        ممسني در تمامي شاخص   

هاي قشقايي كه اكثراً عـشاير هـستند و همچنـين بـه دليـل دارا بـودن                  سكونت  اقوام لر و ترك     
ه، عـدم امكانـات خـدماتي و رفـاهي مناسـب، كمبـود ارتباطـات و                 روستاهاي دورافتاده و پراكند   

دسترسي به محورهاي توسعه، پايين بودن درصد باسوادي زنان و نرخ مشاركت و اشـتغال زنـان                 
هاي اقتصادي و عواملي ديگر كه همواره بـر محروميـت ايـن شهرسـتان مزيـد                     در عرصه فعاليت  

هـا در   رتبـه و سـطح برخـورداري شهرسـتان        .  است بر علت بوده است رتبه پايين را كسب كرده        
هـا در   ي متفـاوت شهرسـتان  هاي مختلف متفاوت هستند كـه ايـن مـسأله بيـانگر توسـعه        بخش
هـاي زيربنـايي    ي شاخص توان گفت در زمينه   در نهايت مي  . هاي مختلف است  ها و شاخص  بخش

ي كـه در زمينـه    حـالي در  . هـاي اسـتان وجـود دارد      يك نوع همگرايي و تجانس بين شهرسـتان       
در اكثـر   . خـورد هاي اقتصادي و فرهنگي عدم تجانس و واگرايـي شـديد بـه چـشم مـي                شاخص
هـا و مراكـز     ها نيز شهرستان شيراز به علت مركزيت استاني، تمركز كارخانجات، دانشگاه          شاخص

 طـوري  بـه . ي بااليي برخوردار بـوده ي جذب توريسم همواره از مرتبه   فرهنگي و هنري در زمينه    
). 1جدول (ها كامالً زياد كرده است ي خود را با ديگر شهرستانها فاصلهكه در بسياري شاخص
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1355هاي مختلف در سال هاي استان فارس در بخشبندي شهرستانرتبه : 1جدول 
بر حسب محاسبات تحليل عاملي

اني درم-بهداشتيزيربناييفرهنگياقتصادي
رديف

هابخش

شهرستاننام

امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه
امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه
امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه
امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه

82/4165/2357/3137/41شيراز1
7-1313/0-91/0459/311/1آباده2
916/05-814/0627/0-58/0جهرم3
21/23039/0718/0495/04فسا4
9-1152/0-858/0-955/0-79/0داراب5
6-611/0-1007/0-1203/1-31/1فيروز آباد6
10-12077/0587/0-1182/1-86/0الر7
13-1486/1-1489/2-1474/2-20/4ممسني8
1289/12-1185/0-1014/1-81/0ريزني9

870/13-88/2241/3221/0استهبان10
11-29/0548/0401/1235/1كازرون11
12-22/0632/0590/0366/1مرودشت12
14-1096/1-1328/0-1341/2-44/2سپيدان13
8-747/0-918/0-795/0-33/0اقليد14
نويسندگان:        مأخذ

1365هاي استان فارس در سال يافتگي شهرستاني توسعهتعيين درجه
هـاي اقتـصادي، فرهنگـي،     در ارتباط بـا شـاخص  1365هاي سرشماري آماري بر اساس داده 

هـاي  ها و استهبان در شـاخص     زيربنايي و بهداشتي و درماني به ترتيب، شيراز در تمامي شاخص          
هاي اقتـصادي و ممـسني در       فرهنگي برخوردارترين شهرستان و شهرستان مرودشت در شاخص       

هاي آنچه حائز اهميت است نابرابري    . اندها شناخته شده  ترين شهرستان مهاي ديگر محرو  شاخص
.    درماني است كـه ناشـي از جنـگ تحميلـي اسـت            �هاي بهداشتي ها در شاخص  ميان شهرستان 

بهداشـتي و درمـاني بـه       ي امكانـات و خـدمات       آثار و پيامدهاي جنگ سـبب نارسـايي در ارايـه          
هاي فرهنگي نزول شهرستان شيراز بـه    در شاخص .  شده است  هاي دورافتاده و پراكنده   شهرستان

هاي فرهنگـي بـا نيازهـاي جمعيتـي و     ي پايين ناشي از عدم هماهنگي امكانات و زيرساخت  رتبه
 بوده كه اگـر چـه نـسبت بـه     59/0ميزان نابرابري . ها بوده است  افزايش جمعيت در اثر مهاجرت    

يار چـشمگير و گـسترده اسـت و توزيـع فـضايي       كاهش يافته ولي همچنان نابرابري بس 55سال  
هايي كه بـه مركـز      شهرستان. هاي استان حالت تمركزگرا را داراست     سطوح توسعه در شهرستان   

...هاي استان فارس بر اساس مقايسه شهرستان
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تر هستند و با حركت به طـرف نقـاط پيرامـوني اسـتان از              يافتهباشند، توسعه تر مي استان نزديك 
).2جدول (شود ها كاسته ميتوسعه شهرستان

1365هاي مختلف در سال هاي استان فارس در بخشبندي شهرستانبهرت : 2جدول
بر حسب محاسبات تحليل عاملي

درماني-بهداشتيزيربناييفرهنگياقتصادي

ف
ردي

هابخش

شهرستاننام
امتياز عامل 

رتبهتركيبي
امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه
امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه
امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه

1132/1516/0622/03-38/1آباده1
54/0523/3126/0546/12استهبان2
1101/06-93/222/1241/0اقليد3
7-961/0-834/0-29/0694/0جهرم4
9-1327/0-122/1-1042/1-27/1داراب5
8-1212/0-702/1-1245/0-43/1سپيدان6
79/4168/1449/3116/41شيراز7
76/0475/1340/1209/05فسا8
10-869/0-931/0-8046/1-75/0فيروز آباد9

13-10035/1-1041/0-021/0706/1كازرون10
11-1154/0471/0-1324/1-49/1آباده11
12-13042/1380/0-1468/1-98/2استهبان12
14-1482/1-1411/2-08/1365/2اقليد13
711/04-951/0621/0-05/1جهرم14

نويسندگان:      مأخذ 

1375هاي استان در سال يافتگي شهرستانتعيين درجه توسعه
 شهرسـتان بـوده كـه    16 استان فارس داراي 1375سياسي سال �بر اساس تقسيمات اداري   

. هاي استان افزوده شده اسـت      بوانات نيز به شهرستان    هاي قبل شهرستان المرد و    نسبت به دوره  
هاي مختلف نتايج محاسبات حاكي از آن است كـه در           در شاخص 1375هاي آماري   براساس داده 

هاي اقتصادي، زيربنايي و بهداشتي و درماني شيراز و در بخش فرهنگي بوانـات بـه عنـوان     بخش
هاي اقتـصادي و زيربنـايي و فيروزآبـاد          خشهاي المرد در ب   برخوردارترين شهرستان و شهرستان   

هـاي  تـرين شهرسـتان   در بخش فرهنگي و بوانات در بخش بهداشتي و درماني، به عنوان محروم            
و هـا گذاريهاي شغلي در مركز استان به دنبال سياست       با افزايش فرصت  . انداستان شناخته شده  

يد از روستا به شهر صورت گرفته و       شهرهاي بزرگ كشور مهاجرت شد    ريزي دولت در كالن   برنامه
 در اسـتان   1375هاي مختلف شهرهاي بزرگ افزايش پيدا كـرده كـه در سـال              اشتغال در بخش  
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امـا بـا    . هاي ديگـر بـاال بـوده اسـت        اي نسبت به شاخص   طور قابل مالحظه  فارس اين نابرابري به   
زدايـي كـه در   تهاي محروم جهـت محروميـ  هاي عمراني و زيربنايي در شهرستان     گسترش طرح 

هـاي دورافتـاده و     اند، اكثر شهرستان  ها قرار گرفته بوده   ي برنامه هاي بعد از جنگ سرلوحه    برنامه
طـوري كـه    هاي اساسي و زيربنايي رشـد و گـسترش پيـدا نمودنـد، بـه              محروم به لحاظ شاخص   
.ها تا حدودي كاهش يافته استنابرابري در اين شاخص

هـا بـه مقـدار      ت از اين نكته دارد كه شكاف توسعه بين شهرستان         آنچه كامالً بارز است حكاي    
هـاي گذشـته كمتـر شـده        ها نسبت به دوره   اي كاهش يافته است و ميزان نابرابري      قابل مالحظه 

زدايي كشور، اكتـشاف معـادن در   ي برنامه محروميت دليل اصلي اين امر گسترش و توسعه      . است
).3جدول(باشد  عواملي ديگر ميجنوب استان، گسترش محورهاي ارتباطي و

1375هاي مختلف در سال هاي استان فارس در بخشبندي شهرستانرتبه: 3جدول 
بر حسب محاسبات تحليل عاملي

درماني-بهداشتيزيربناييفرهنگياقتصادي

رديف
هابخش

نام
شهرستان

امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه
امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه
امتياز 

ل عام
تركيبي

رتبه
امتياز 
عامل 
تركيبي

رتبه

74/2229/1433/2345/32آباده1
32/2366/1345/2228/13استهبان2
919/08062/07-32/0929/0اقليد3
16-1089/2-1229/3129/0-62/0بوانات4
8-37/0888/05302/0744/0جهرم5
15-1160/1-1557/0-1318/2-44/1داراب6
13-1236/1-1558/01092/0-26/3سپيدان7
25/3192/2251/2117/31شيراز8
44/0649/0661/1459/15فسا9

1637/0681/011-23/01081/2فيروزآباد10
9-1467/0-1353/1-18/01129/1كازرون11
1203/156/14-1438/1-21/2الر12
10-1669/0-1631/0750/2-11/4المرد13
12-1389/0-1145/1-68/0594/0مرودشت14
14-1550/1-1458/1-40/0758/1ممسني15
72/0422/0815/0923/06ريزني16

نويسندگان:       مأخذ 
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Archive of SID

www.SID.ir



1387بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعهمجله88

هاي تلفيقياخصهاي مختلف استان فارس در شبندي شهرستانرتبه
هـاي  هاي بخـش  شاخص) HDI(ي انساني   هاي تركيب توسعه  گيري از تكنيك شاخص   با بهره 

هـا حـاكي از آن   يافته. هاي تلفيقي مورد محاسبه قرار گرفت   مختلف با همديگر به عنوان شاخص     
، شـيراز بـه عنـوان شهرسـتان برخـوردار، سـه           1355 شهرستان در سال     14است كه از مجموع     

شكاف توسـعه  . ها محروم هستندبرخوردار و ديگر شهرستان ن استهبان، آباده و فسا نيمه     شهرستا
ي زياد شـيراز    ي فاصله دهنده بوده كه نشان   4/1) رتبه دوم (هاي شيراز و استهبان     بين شهرستان 

ايـن شـكاف در بـين    . هـا اسـت  هاي توسعه نسبت به ديگـر شهرسـتان     در برخورداري از شاخص   
در .  بوده كه بين شهرستان كازرون و ممسني كـامالً آشـكار اسـت             8/144روم  هاي مح شهرستان

 اسـت   331،  1355هاي سرشماري   هاي استان بر اساس داده    مجموع شكاف توسعه در شهرستان    
كه يك نوع عدم تعادل و تفاوت فاحش در برخورداري و توسـعه بـه لحـاظ امكانـات توسـعه در                      

اي  به مقدار قابل مالحظـه  1365ن شكاف توسعه در سال      اي. دهدزمينه هاي مختلف را نشان مي     
 بـوده اسـت كـه ايـن         15/7تـرين شهرسـتان     كه شكاف بين برخوردار   طوريكاهش پيدا كرده به   

هـاي  هاي محروم استان نيز وجود دارد و بيانگر اين است كه شهرستان     شكاف در ميان شهرستان   
 بوده كه اگـر چـه    59/0ميزان نابرابري   . اندمحروم به طور يكسان و يكنواخت توسعه پيدا ننموده        

در ايـن  .  كاهش يافته ولي همچنان نابرابري بسيار چشمگير و گـسترده اسـت      55نسبت به سال    
باشيم كه در اثر عدم توجـه  دوره شاهد نرخ باالي بيكاري در جوامع شهري و روستايي استان مي      

تمركـز  (ل آن جنـگ تحميلـي    باشـد كـه مهمتـرين عوامـ       هاي شغلي مـي   جدي به ايجاد فرصت   
هـاي محـروم، ناكارآمـد      ي شهرستان ، عدم بودجه كافي براي توسعه     )هاي دولت در جنگ   سرمايه

.هاي زيربنايي و ارتباطات ناكافي استهاي عمراني، ضعيف بودن شبكهگذاريبودن سرمايه
 بود كه در    بعد از جنگ تحميلي، تدوين و اجراي اولين برنامه عمراني كشور، فعاليت جديدي            

ولـي مهـاجرت شـديد بـه نقـاط          . هاي محروم صورت گرفـت    جهت گسترش و توسعه شهرستان    
هـاي اقتـصادي و توليـدي منجـر     گـذاري شهري به ويژه شهر شيراز به تمركز امكانات و سـرمايه        

 درصد از متخصصين استان شاغل در شهرسـتان      45 حدود   1375طوري كه طبق آمار     گرديد، به 
هـا در   كننـده توزيـع نـاموزون امكانـات و سـرمايه          اين موضوع خود بيان   . اندشتهشيراز فعاليت دا  

شـكاف و نـابرابري       ) 1375(هـا   استان فارس اسـت، هـر چنـد بـا ايـن رونـد نيـز در ايـن سـال                    
توان ناشي از رشـد و  هاي قبل كاهش يافته كه اين امر را مي        هاي استان نسبت به سال    شهرستان

هاي محروم شـكاف و نـابرابري       و مياني دانست لكن در شهرستان     گسترش چندين شهر متوسط     
).4جدول(همچنان پايدار باقي مانده است 

Archive of SID

www.SID.ir



89 ياد دكتر مصطفي مؤمني  زنده در سوگ استاد

هاي تلفيقي هاي استان فارس در شاخصيافتگي شهرستانتعيين درجه توسعه : 4جدول 
1375. 1365، 1355در سه دهه 

135513651375

ف
دي

ر

شهرستان
HDIميزان

برخورداري

ف
دي

ر

شهرستان
HDI ميزان

برخورداري
ف

دي
ر

شهرستان
HDI ميزان

برخورداري

91/0شيراز1برخوردار93/0شيراز1برخوردار96/0شيراز1
87/0آباده60/02استهبان68/02استهبان2
81/0استهبان54/03فسا53/03آباده3

برخوردار

52/0فسا4

نيمه 
برخوردار

67/0فسا53/04اقليد4
52/0آباده42/05كازرون5

نيمه
برخوردار

55/0ريزني5
54/0جهرم36/06ريزني40/06مرودشت6
50/0اقليد30/07جهرم39/07جهرم7

نيمه
برخوردار

47/0بوانات272/08الر38/08ني ريز8
45/0الر271/09كازرون34/09اقليد9

38/0فيروز آباد266/010فيروز آباد33/010فيروز آباد10
37/0مرودشت262/011سپيدان32/011داراب11
34/0كازرون22/012مرودشت31/012الر12
30/0ممسني17/013داراب16/013سپيدان13
0029/0ممسني14

محروم

13/0ممسني14

محروم

27/0داراب14
26/0سپيدان15
21/0المرد16

محروم

هاي استان فارسهاي شهرستانروند نابرابري
ها بررسي اين نابرابري  .ناپذير است ريزي توسعه، وجود نابرابري امري اجتناب     در مباحث برنامه  

هـاي  بررسي نابرابري براي  . نيازمند استفاده از مباني نظري خاص با تكيه بر عناصر تحليلي است           
هــاي اســتان فــارس از روش آمــاري ضــريب تغييرپــذيري اســتفاده گرديــده اســت  شهرســتان

هـاي  ي درصد تغييرپذيري يا ضريب تغييرپذيري بخـش       محاسبه. )35: 1385نيا، موسوي،   حكمت(
هـاي بخـش اقتـصادي و فرهنگـي در     دهد كه نابرابري در شاخص  مختلف مورد مطالعه نشان مي    

 كاهش يافتـه، بـه طـوري كـه دوبـاره            -33/31 و     -98/52 به ترتيب به مقدار      65،  55ي  هاسال
.   درصـد افـزايش يافتـه اسـت        8/59 و   98/53 بـه مقـدار      75 تـا    65هاي  ها در سال  همين بخش 

در ايـن دوره     .  ناشـي از جنـگ تحميلـي اسـت         65 تـا    55هـاي   كاهش نابرابري در فاصـله سـال      
ر مراكز استاني كه مورد هجـوم و حمـالت دشـمن قـرار داشـتند                گذاري اقتصادي در اكث   سرمايه

گرفت و به عالوه مهاجرت و جريان سرمايه و نيـروي انـساني بـه شـهرهاي كوچـك                   صورت نمي 
 و پايان جنگ تحميلي گرايش به سوي شهرهاي مراكز          1365ولي بعد از سال     . گرديدسرازير مي 

ين شهرها سبب گرديده، تا مراكـز اسـتاني بـه           استاني بوده است و تمركز امكانات و خدمات در ا         

...اي استان فارس بر اساس همقايسه شهرستان

Archive of SID

www.SID.ir



1387بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعهمجله90

هـا افـزايش   ي استان نسبت به ديگر شهرسـتان  اي سنگين نابرابري استاني را در پهنه      عنوان وزنه 
هـاي اقتـصادي و   ها در شـاخص   با توجه به مطالعات صورت گرفته در استان فارس نابرابري         . دهد

دهـد و در      شـديدي را نـشان مـي      فرهنگي بيشتر است كـه يـك نـوع عـدم تجـانس و واگرايـي                 
. هاي زيربنايي و بهداشتي و درماني تجانس نسبي و همگرايي برقرار بوده استشاخص

گذاري اقتصادي و صنعتي در سطح استان       شود كه سرمايه  در مجموع اين چنين استدالل مي     
زيربنـايي  هـاي بهداشـتي و      هاي شاخص توزيع يكنواختي نداشته است، اگر چه اين امر در زمينه         

الگوي توسعه در سطح استان حالت كامالً مركزگرا داشته         .صورت گرفته است  واخت و همسان  يكن
عنوان مركـز بـه      تقسيم است شهر شيراز به       پيرامون قابل �كه به ساختار فضايي دو بخش مركز      

تمركز شديد اقتصادي و صنعتي گرايش دارد و ساكنان نقاط پيراموني جهت رسيدن به موقعيت               
جـويي  شوند و الگوي تمركز و صرفه   تر به ويژه نيروي ماهر و متخصص به اين نقطه سرازير مي           به

ها گرديـده اسـت     ناشي از مقياس و تجمع، سبب رشد چند برابر شيراز نسبت به ديگر شهرستان             
).5جدول (

  در استان فارس75، 65، 55هاي توسعه در سال مقايسه ضريب تغييرپذيري شاخص : 5جدول 

)cv(مقدار تغييرپذيري  ر
ف

نام شاخصدي
135513651375

درصدتغييرات 
65در سال 

55نسبت به 

درصدتغييرات 
75در سال 

65نسبت به 

درصدتغييرات
55-75

+1/2+9/53-31/048/049/098/52اقتصاديبخش1

+7/8+8/59-35/042/065/033/31بخش فرهنگي2
-4/58-8/98+18/031/016/01/97بخش زيربنايي3

-بخش بهداشتي4
-7/69-6/98+14/069/024/06/95درماني

هاي شاخص5
-33/33-4/25-66/059/044/06/10تلفيقي

نويسندگان:      مأخذ 

ايتمركز مادرشهر منطقه
مـول  اي از ضريب جيني كـه بـا اسـتفاده از فر           براي به دست آوردن تمركز مادرشهر منطقه      
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 بـه   1365 بوده كـه در سـال        68/0،  1355دهد كه تمركز در سال      نتايج مطالعات نشان مي   
اي رشـد و توسـعه       شيراز به طور گسترده    1375ي كه در سال     در حال .  كاهش يافته است   38/0

هاي ديگر اسـتان بـسيار      ي جمعيتي و اقتصادي خود را نسبت به شهرستان        پيدا نموده و فاصله   
اين تمركز در . شهر جنوب كشور نمود پيدا كرده است     باال برده است و به عنوان بزرگترين كالن       

وجود شـهر   .  افزايش پيدا نموده است    62/0يز به    ن 1375هاي مختلف در سال     ي شاخص زمينه
ي جنـوب كـشور و      هـاي اقتـصادي منطقـه     شيراز به عنوان قطب جمعيتي، خدماتي و فعاليـت        

استان سبب تمركز شديد امكانات اقتصادي و رفاهي در اين شهر و پراكنش نامناسـب امكانـات                 
).6جدول (ها شده است در بين ديگر شهرستان

1375، 1365، 1355ضرايب جيني و تمركز در استان فارس مقدار  : 6جدول 

نسبت درجه توسعه يافته ترين ضريب جينيسال
شهرستان به محروم ترين شهرستان

135568/031/3
136538/015/7
137562/04/3

.نويسندگان:     مأخذ 

گيرينتيجه
هـا در   هاي شهرسـتان   نابرابري اين مقاله به بررسي و مقايسه و تحليل روند سطوح توسعه و           

تحليلـي  �روش پژوهش توصيفي  .  مبادرت نموده است   75،  65،  55استان فارس طي سه دوره      
ي انساني و ضريب تغييرپـذيري و از  هاي تحليل عاملي، شاخص تركيبي توسعهاست كه از مدل  

رس معلـول عوامـل     ها در استان فـا    نابرابري شهرستان . اي استفاده شده است   افزارهاي رايانه نرم
بـراي شـناخت و        . هاي جغرافيـايي، مـسايل اقتـصادي و سياسـي اسـت           مختلفي چون نابرابري  

هاي توسعه استفاده كرد كه در اين تحقيـق  توان از يك سري شاخص ها مي گيري نابرابري اندازه
نتـايج  .  درمـاني اسـتفاده شـده اسـت      - شاخص اقتصادي، فرهنگي، زيربنايي و بهداشـتي       40از  

 عامـل كـاهش يافتـه،    12 شاخص از طريق مـدل تحليـل عـاملي بـه       40حاكي از آن است كه      
ي انساني مشخص گرديده و در نهايت از طريق شـاخص           به طوري كه سهم هر عامل در توسعه       

بنـدي  هـاي تلفيقـي رتبـه     هـاي اسـتان فـارس در شـاخص        ي انساني، شهرستان  تركيب توسعه 
ي در محـدوده  ي آمار لت نبود آمار و سيستم خاص كامپيوتري تهيه       در اين بررسي به ع    . گرديد

هـاي  هـاي موجـود در محـدوده      ها ميان شهرستان  ، به بررسي شاخص   1375سازي سال   يكسان
 مبادرت گرديـد و پـژوهش صـرفاً در هـر سـال آمـاري انجـام              1375 و   1365،  1355جداگانه  

.بت بوده است ثا65 و 55ها در سال البته جايگاه شهرستان. گرفت
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هـاي تلفيقـي از مجمـوع    ي شاخص  در زمينه  1355هاي صورت گرفته در سال      برابر بررسي 
 شهرسـتان محـروم         10برخـوردار و     شهرستان نيمه  3 شهرستان، يك شهرستان برخوردار و       14
4هـاي تلفيقـي يـك شهرسـتان برخـوردار و            ي شـاخص   در زمينـه   1365باشد و در سـال      مي

هاي ي شاخص  در زمينه  1375در سال   . باشدشهرستان محروم مي  9برخوردار و   شهرستان نيمه 
.  شهرستان محروم شناخته شـد 9برخوردار و    شهرستان نيمه  4 شهرستان برخوردار و     3تلفيقي  

، 59/0،  66/0 بـه ترتيـب      1375،  1365،  1355ي  هـا طـي سـه دوره      ميزان نابرابري شهرستان  
هـاي مـورد بررسـي در       وت و نـابرابري در ميـان شـاخص        در واقـع تفـا    . درصد بوده اسـت   44/0

ها حـاكي  يافته. گيردي يكم مورد تأييد قرار ميهاي مورد بررسي وجود دارد و فرضيه   شهرستان
از آن است كه عامل تحصيالت بيشترين ميزان تأثير و عامل كتابخانه كمترين ميـزان تـأثير را                  

هـاي متفـاوت در     اي اسـتان فـارس در دوره      هـ شهرسـتان .  گانه داشته اسـت    12در اين عوامل    
ي هماهنـگ در    انـد كـه بيـانگر عـدم توسـعه         هاي توسعه بـوده   هاي مختلف داراي تفاوت   زمينه

هـا بازتـاب و برآينـد عوامـل       اين نـابرابري  . ها و منطبق با نيازهاي جمعيتي آنها است       شهرستان
شهر . باشدمي) شهر شيراز (رشد  ريزي و قطب    هاي نظام برنامه  طبيعي، اقتصاد سياسي، نارسايي   

ي تمـام  سياسي و قطب رشد بـودن، در زمينـه        � دهه به دليل مركزيت اداري     3شيراز طي اين    
هاي توسعه، برتري و تفوق خود را در نظام شهري استان حفظ نموده است و به عنـوان                  شاخص

اي پيرامـون   هـ قطب رشد، امكانات و خدمات و نيروي انساني ماهر و متخصص را از شهرسـتان              
جذب كرده و تمركز اقتصادي، سياسي و جمعيتي را در سازمان فضايي اسـتان پديـدار سـاخته        

همچنـين در  .  پيرامون اسـت -است، بنابراين الگوي توسعه فضايي استان فارس به صورت مركز         
 و مقدار ضرايب جيني در سطح شهر شيراز         6ي دوم ، با توجه به جدول شماره         ارتباط با فرضيه  

هـا در  بوده، لذا طي اين دوره تمركز در شـاخص  % 62و  % 68 برابر   1375،  1355هاي   سال در
در .  از ميزان تمركز در شهر شيراز كاسته شـده اسـت           1365در سال   تنها. شيراز بسيار باالست  

% 3 حـدود    1355-65شـهر شـيراز در دوره         هاي توسعه در مادر   واقع از شدت تمركز شاخص    
يعنـي شـهر شـيراز همچنـان        . افزوده شده است  % 24 حدود   1365-75وره  كاسته شده و در د    

. باشدمركز توسعه و قطب برتر استان مي
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