
  
  
  

  1385تابستان ، 56 ژوهش هاي جغرافيايي ـ شمارهپ
  131 -147 صص

  

  هاي بخش بيضا بر اساس توان جمعيتي ، توان اقتصادي و دسترسي رتبه بندي آبادي
  )روش چمبرز( به منظور برنامه ريزي توسعه و بررسي مسائل و مشكالت روستاها به روش سريع 

  
  نشگاه تهراندا جغرافياي استاد –دكتر پرويز كردواني 

  ، دانشگاه تهران جغرافيادانشكده دكتري دوره دانشجوي   -مصطفي نيكو 
   17/2/84 :پذيرش مقاله
   28/1/85 :تأييد نهايي

   
  چكيده 

 پارچه آبادي و تنوع 83  بخش بيضاء از توابع شهرستان سپيدان در استان فارس با دارا بودن        
 و محيطي در نگهداشت جمعيت خود ناموفق بوده و امروزه سرزميني، عليرغم توان باالي اقتصادي

هاي  شاهد مهاجرت وسيع ساكنين آن به سمت شهر شيراز هستيم به نحوي كه  برخي از آبادي
هايي كه طي دو  فعاليت. كامل هستندة بخش داراي نرخ رشد منفي و برخي از آنها در حال تخلي

ويژه جهاد ه هاي مختلف و ب  از طرف سازمانگذشته به منظور خدمات رساني به روستاهاة ده
توانسته است موجبات توسعه را در اين بخش از ، نصورت گرفته) جهاد سازندگي سابق(كشاورزي 

نگرش سطحي مسئولين و تصميم گيران به ابعاد مختلف زندگي مردم . كشورمان فراهم كند
نظر نگرفتن مردم روستاها به واحد براي درمان مشكالت روستاها، در ة روستايي، پيچيدن نسخ

عنوان بخشي مهم از فرايند برنامه ريزي توسعه، غارت منابع آب، تخريب خاك و پوشش گياهي،  
 برخي از داليل اين ،هاي محيطي و عدم استفاده از شيوه هاي نوين بهره برداري عدم توجه به توان

لمي متداول در جهت دسته بندي هاي ع در اين مقاله ضمن استفاده از روش. توسعه نيافتگي است
هاي بخش بيضاء، به منظور شناخت و اولويت بندي مسائل و مشكالت از روش سريع  آبادي

كه اساس آن بر گفتگو با روستاييان و پرسشگري از آنان و همچنين اولويت بندي ) روش چمبرز(
  ..  استفاده شده است،مسائل از طرف خود آنان است

  . وستايي، مشاركت، بخش بيضاء، رتبه بنديرة توسع :واژگان كليدي 
   

  مقدمه
              انساني را هدف اصلي توسعه منطقه اي مي شمارد و اعتقاد دارد كه توسعه مي بايست ة ملل متحد، توسعة توسعة    برنام

، 1994، ان، دي، پييو(نجامد ابه افزايش توانايي ساكنين مناطق در انتخاب حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بي
 -بنابراين برنامه ريزي توسعه در واقع يك فرايند همه جانبه و مستمر در جهت افزايش توانايي هاي انساني. )13ص

  . به نحوي كه كرامت انساني او نيز مورد توجه باشد،اجتماعي ساكنين به منظور جوابگويي به نيازهاي او است
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عميق تر شدن شكاف بين مناطق شهري و روستايي مي باشد كه خود بيانگر ة هند       مهاجرت از روستا به شهر نشان د
مهاجرت در واقع نوعي واكنش به وضعيت نابه هنجار اجتماعي ). 81، ص2003يو، ان، دي، پي (انحراف در توسعه است

  ).95ص، 1382ه وهابزاد(و اقتصادي است و همواره اين حركت ها بر اثر تحريكات داخلي و خارجي ادامه مي يابد 
 در اين بخش به ترتيب 1375 تا 1335جمعيت  در بخش بيضاء در دهه هاي مختلف از سال ة       ميانگين نرخ رشد ساالن

     در منطقه شاهد از بين رفتن منابع آبي ،الوه بر اينع). 1335-75مركز آمار ايران( درصد بوده است 6/0و 9/2، 4/1، 2/4
استفاده غير منطقي از زمين روي مي دهد ة ويرزايي و مسموم شدن زمين به واسطفرسايش، ك. و خاكي هستيم

خشك ة ايران در منطقدرصد 80 در بين اين عوامل از بين رفتن منابع آب با توجه به اينكه حدود). 12 ص،1381مخدوم(
 فزاينده به آب آنچنان مهم زندگي بشر را با تهديد روبرو ساخته و نياز) 378 ص،1381كردواني(و نيمه خشك قرار دارد 

    ). 1،ص1998دينار(است كه ممكن است بشر را به سوي بحران جهاني آب بكشاند 
  

  هاي عمومي بخش بيضاء   ويژگي
از ) شهر هرابال(      بخش بيضاء از توابع شهرستان سپيدان است كه در جنوبشرقي اين شهرستان واقع شده و مركز آن 

              ) شهر شيراز(و اين در حالي است كه فاصله مركز بخش تا مركز استان . ر فاصله داردكيلومتيكصد مركز شهرستان 
  . )1نقشه شماره( كيلومتر است 45

                 وسيعي است كه از طرف شمال ، جنوب و غرب توسط ارتفاعات محصور شده       بخش بيضاء به صورت دشت نسبتاً
و كوشك هزار ) مركزي(هاي بانش، بيضاء  دهستان به نامسه اين بخش داراي .  متصل استو شرق آن به دشت مرودشت

جمعيت اين . است درصد از مساحت شهرستان 88/34 كيلومتر مربع است كه برابر با 924مساحت اين بخش . مي باشد
    هاي اين بخش اد آباديتعد.  درصد از جمعيت شهرستان است48/43 نفر بوده كه برابر با 34008 1375بخش در سال 

 410ميانگين جمعيت هر آبادي در اين بخش . هاي شهرستان را شامل مي شود  درصد آبادي72/37 پارچه است كه 83
                      ها  توزيع اين شاخص.  كيلومتر مربع مساحت بخش، يك آبادي شكل گرفته است10/11نفر بوده و به ازاي هر 

  ).1375مركز آمار ايران( مي باشد )1(بق جدول شماره در دهستان و بخش ط
 آبادي  نرخ رشد منفي داشته و حتي برخي از آنها 36 ،1375 تا 1365 پارچه آبادي اين بخش طي دهه 83از مجموع 

              هاي عمراني صورت گرفته در اين روستاها  بنظر مي رسد كه عمده فعاليت .رقمي بوده انددو داراي نرخ رشد منفي 
  ).1375و  1365مركز آمار ايران (در راستاي نياز واقعي آنها انجام نشده است 

  
  هاي بخش بيضاء  مشخصات دهستان -1جدول

نسبت مقدار مساحت به هر   ميانگين جمعيت هر آبادي  درصد از تعداد جمعيت  ها درصد از تعداد آبادي  درصد از مساحت  مناطق
  )كيلومترمربع(آبادي 

  10/11  410  100  100  100  ءبخش بيضا
  80/10  341  10/26  33/31  41/30  دهستان بانش
  40/8  381  18/48  81/51  96/38  دهستان بيضاء

  20/20  625  72/25  86/16  63/30  دهستان كوشك هزار
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ة ننتايج اين جدول و بررسي محيط جغرافيايي بخش بيانگر آن است كه در دهستان بانش به علت كوهستاني بودن بيشتر په
هاي كم جمعيت در آن  آبادي، هايي كه از نظر منابع آبي داشته هاي شمالي و غربي و محدوديت ويژه قسمته آن ب

                هاي اين دهستان بر روي اراضيي استقرار يافته كه به صورت تپه ماهوري بوده و به جز  باديآ. استقرار يافته است
هاي آن به جز روستاهاي بانش و دشمن  آبادية رزي فراهم نمي آيد و عمددر معدودي از آنها آب كافي جهت كشاو

در دهستان بيضاء به علت اينكه عمده مساحت آن را اراضي دشتي تشكيل مي دهند و منابع . زياري كم جمعيت هستند
هم فراهم بوده  كم جمعيت و نزديك به هاي نسبتاً آب كشاورزي نيز در تمام دشت پراكنده است امكان استقرار آبادي

در دهستان كوشك هزار به علت موقعيت جغرافيايي خود كه قسمت جنوب آن به صورت كوهستاني و شمال آن . است 
              ها مستقر نموده   در پايكوه پر جمعيت خود را عمدتاًهاي نسبتاً به صورت دشت است اهالي ترجيح داده اند كه آبادي

                    هاي بزرگي مثل هزار ، شيخ عبود ، كوشك هزار  وجود آبادي. ي اختصاص دهند و  اراضي دشت را  به كشاورز
                          استقرار يافته ، داراي ساختار آهكي هستندهايي كه عمدتاً ها در پايكوه اين آبادي. و علي آباد از آن جمله اند 

  .)2نقشه شماره(  قنات و چاه استفاده مي كنندمه ،و از منابع آبي كوهستان به صورت چش
  متدولوژي تحقيق

  ،ويژه مهاجرت پديد آمده استه  اجتماعي و ب–    در پي مسائل و مشكالتي كه در بخش بيضاء از نظر اقتصادي 
ي مراكز كه از ديدگاه نظري، كار سطح بند از آنجايي. بخش پرداختند مقاله به بررسي مسائل و مشكالت نويسندگان اين

، بعد از )7 ص،1373اجاللي(سكونت انساني در واقع جزيي از بحث شناخت، تحليل و اصالح ساختار فضايي مناطق است 
بررسي هاي ستادي و بازديدهاي ميداني متعدد و پركردن پرسشنامه هايي كه به منظور شناخت وضعيت اجتماعي، 

ها براساس توان اقتصادي،  ست آمد كه منجر به رتبه بندي آباديها تنظيم شده بود آمار و اطالعاتي بد اقتصادي آبادي
ها به منظور اولويت بندي در خدمات رساني صورت   رتبه بندي آباديچون معموالً. دسترسي و پتانسيل جمعيتي گرديد

 هاي بخش به فراخور ها پرداخته شد و مشخص گرديد كه آبادي مي گيرد به توزيع خدمات در وضع موجود آبادي
هداشتي و نظاير آن فراهم  يعني در آنها آب، برق، جاده، تلفن، مراكز آموزشي، ب؛تعداد جمعيت داراي خدمات هستند

كه مشاركت  از آنجايي.  مديريت و ساختار فرهنگي آنان استةو مشكالتي كه در آنها وجود دارد بيشتر در نحو شده
كشف شده اي است كه راهگشاي موفقيت امور است و همچنين دادن مردم در برنامه ريزي ها يكي از كليد هاي تازه 

هايي كه با مسئولين  طي مالقات) 156،ص1982پيترز و واترمن (هاي ضد فقر نيز ضرورت دارد   فعاليتةبراي توسع
                  و معتمدين محل ) اعضاي شوراها(منطقه برگزار شد مقرر گرديد كه مسائل و مشكالت از طريق نمايندگان مردم 

اين جلسات ابتدا به منظور مسايل كل بخش در مركز . جا جمع بندي شود به صورت حضوري مطرح گرديده و در همان
                 ) پيشنهاد چمبرز( اعضاي شوراها و معتمدين تشكيل و پس ازدسته بندي آنها از روش سريعةبخش و با حضور كلي

در گام بعدي اين . مشكالت بخش طبق نظر شركت كنندگان اولويت بندي گرديد به صورت ماتريس در آمده و نهايتاً
               ها و معتمدين مطرح  ها و حضور اعضاي  شوراهاي اسالمي روستاهاي هركدام از دهستان موضوع در مراكز دهستان

                اري ما در اين پژوهش عبارتند جامعه آم. ها نيز براساس نظر خود آنها اولويت بندي شد  و مسائل و مشكالت دهستان
 نفر از اهالي 664هركدام از روستاها كه در مجموع از  نفر از معتمدين محلي پنج نفر از اعضاي شوراي اسالمي و سهاز 

بخش 
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و مورد ها پرسشنامه اي كه حاوي اطالعات اجتماعي و اقتصادي مي باشد تنظيم  كه براي كليه آبادي نآضمن . مي باشند
  .  استفاده قرار گرفته است

  ها بر اساس جمعيت ، فاصله ، توان اقتصادي و دسترسي  رتبه بندي آبادي -1
                 نفر جمعيت داشتند اين گروه دويستها كمتر از  كه برخي از آبادي ها با توجه به اين     در جهت رتبه بندي آبادي

 نفر دويستهاي بيش از   هماهنگي مسئولين مربوطه مقرر گرديد كه فقط آباديها از مطالعه حذف گرديد و با از آبادي
 آبادي در بيست و پنج آبادي دهستان بانش، چهارده آبادي شامل چهل و هشتبر اين اساس . مورد بررسي قرار گيرند

جداول .  زير مي باشد آبادي در دهستان كوشك هزار مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج آن به شرح نهدهستان بيضاء و
     .مربوطه نيز در پيوست آمده است

  

   :دهستان بانش –الف 
  : نفر بوده است كه عبارتند ازدويست آبادي داراي جمعيت بيش از چهاردههاي دهستان بانش       در بين آبادي

                 ـ سقوان8 ـ زكيان 7ريـ دشمن زيا6 ـ تنگ تور 5 ـ تخته سنگ عليا  4ـ تخته سنگ سفلي  3ـ بانش  2 ـ امير آباد 1
   ـ هفت خان                          14 ـ ممو 13 ـ كوشك محمد آباد12 ـ كمال آباد  11 ـ قوام آباد 10 ـ عز آباد9

                   ها، آنها را دسته بندي كرده      با توجه به توان جمعيتي، توان اقتصادي و چگونگي دسترسي  هركدام از اين آبادي
  :ها شايان ذكر است كه در جداول مربوط به رتبه بندي آبادي.  نشان داده شده است)2(كه نتايج مربوطه در جدول شماره 

  = P ،جمعيت كل منطقه  
  = Pi جمعيت روستايi  
  = Pj جمعيت روستايj   
  = d ijصله روستاي فاi به  j  
  K=  ضريب اقتصادي  
 استفاده كرد ميزان در آمد مردم  Kشايان ذكر است كه بهترين شاخصي كه مي توان از آن به عنوان ضريب. مي باشند

بعد از تكميل پرسشنامه ها مشخص گرديد كه اهالي مايل نيستند كه ميزان در آمد واقعي خود . هركدام از روستاها است
بنابراين با توجه به اينكه اقتصاد بخش بيضاء مبتني بر كشاورزي است، اراضي زيركشت هركدام از روستاها . نندرا اعالم ك

 ،و چون اهالي اين روستاها به ندرت اراضي خود را به آيش مي گذارند.  مورد استفاده قرار گرفت Kبه عنوان ضريب
  . اي ضريب اقتصادي استت كه سطح اراضي زير كشت شاخص خوبي برابراز داشتوان  مي
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  1375 نفر جمعيت دهستان بانش  دويست  رتبه بندي روستاهاي باالي-2جدول

  دهستان بانش
 

 تعداد جمعيت
dij

ip∑  
مجموع فاصله ها

p
pi  

توان جمعيتي رتبه بندي مراكز  توان اقتصادي Kضريب 

  جمعيتي

رتبه بندي دسترسي دي توان رتبه بن

 اقتصادي

ها مجموع رتبه بندي

 بانش بانش بانش  بانش 354442 220 51,6 3,2 141,7 1611,7 245 امير آباد
 دشمن زياري دشمن زياري قوام آباد  دشمن زياري 78145441,5 13265 2044,2 34,7 125,4 5891,1 2671 بانش

 هفت خان ممو عزآباد  انهفت خ 437491,7 317 41,4 3 163,4 1380,1 233 تخته سنگ سفلي
 كمال آباد قوام آباد امير آباد  قوام آباد 334355 205 54 3,3 143,2 1631 257 تخته سنگ عليا

 ممو هفت خان تخته سنگ عليا  ممو 625993 470 57,2 4,3 186,6 1331,9 312 تنگ تور
 كوشك محمد آباد تنگ تور قوانس  كوشك محمد آباد 8768326 2570 600,5 17,6 185,6 3411,8 1356 دشمن زياري

 سقوان عز آباد زكيان  سقوان 543744 360 57,4 3,8 157,6 1510,4 292 زكيان

 عز آباد زكيان تخته سنگ سفلي  عز آباد 39021,8 23,5 64,8 3,9 152,5 1660,5 301 سقوان
 زكيان گ سفليتخته سن كوشك محمد آباد  زكيان 555717,5 325 58,2 3,4 134,6 1709,9 263 عز آباد
 تنگ تور امير آبا د كمال آباد  تنگ تور 830169 405 92,2 4,5 131,9 2049,8 342 قوام آباد
 تخته سنگ عليا تخته سنگ عليا هفت خان  تخته سنگ عليا 331435,5 265 37,5 3 178,7 1250,7 229 كمال آباد

 امير آباد كمال آباد دشمن زياري  دامير آبا 139747,5 75 65,2 3,5 164 1863,3 272 كوشك محمد آباد
 تخته سنگ سفلي كوشك محمد آباد تنگ تور  تخته سنگ سفلي 836440 550 88,2 5,8 219,9 1520,8 445 ممو

 كمال آباد سقوان ممو  كمال آباد 785160 400 118 6 183 1962,9 468 هفت خان
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  : بيانگر آن است كه) 2(يافته هاي حاصل از جدول شماره 
ها عليرغم داشتن جمعيت مناسب و اراضي فراوان به علت قرار گرفتن در پهنه اي از سرزمين كه امكان  ي از آبادي برخ-

ت سطح برتر روستاهاي ديگر  نمي توانند محل استقرار خدماها به آن با مشكل مواجه است، عمالً دسترسي ساير آبادي
 از نظر ،عيت و توان اقنصادي در رده دوم دهستان قرار دارد به عنوان مثال آبادي دشمن زياري كه از نظر جم؛باشند

  .   قرار گرفته استدوازدهمدسترسي در رده 
 انتخاب آبادي بانش به عنوان مركز دهستان از لحاظ توان جمعيتي، توان اقتصادي و سهولت دسترسي انتخاب صحيحي -

  .   بوده است
  :  دهستان بيضاء -ب 

  ابراهيم آباد -1: ها عبارتند از باشد كه اين آبادي  نفر ميدويستادي داراي جمعيت بيش از  آب25    در دهستان بيضاء 
 حاجي آباد -10 جيان -9 جعفرآباد -8 تل بيضاء -7 پشت باغ  -6 بسارجان -5 باب البام -4 اياس جان -3 اسالم آباد -2

 شاه قطب الدين -18 سيسنيان -17 سوه -16باد  سعادت آ-15 زياد آباد -14 ريجان -13 خير آباد -12 حسين آباد -11
 هرابال و با توجه -25  مليان -24 قلعه نو -23 قاسم آباد -22 محمد آباد -21 علي آباد سرتنگ -20 شمس آباد قرق -19

 نتايج مربوطه در جدول وها صورت گرفته  به  توان جمعيتي، توان اقتصادي و دسترسي، دسته بندي هركدام از آبادي
  .نشان داده شده است) 3(ره شما
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  1375 نفر جمعيت دهستان بيضاء دويست  رتبه بندي روستاهاي باالي -3جدول 
 تعداد جمعيت دهستان بيضاء

dij
ip∑  

 مجموع فاصله ها

p
pi

 
 ها مجموع رتبه بندي  بندي توان اقتصاديرتبه رتبه بندي دسترسي رتبه بندي مراكز جمعيتي توان اقتصادي Kضريب  توان جمعيتي

 پشت باغ پشت باغ ابراهيم آباد جيان 1436878,8 532 64,8 2,4 180,5 2700,9  335 ابراهيم آباد
 هرابال جيان سعادت آباد پشت باغ 654396 230 42,7 1,5 296,3 2854,2  217 اسالم آباد
ياس جانا 1857984,7 533 230 6,6 346,6 3485,9  946 اياس جان  مليان هرابال پشت باغ 
 ابراهيم آباد اياس جان سيسنيان هرابال 359513,2 158 56,9 2,5 268,4 2275,4  364 باب البام
 شاه قطب الدين مليان مليان تل بيضاء 743067 390 43,8 2,3 308,2 1905,3  323 بسارجان

بالهرا مليان 8882244 1890 451,2 9,6 228,1 4699,6  1605 پشت باغ  سعادت آباد شاه قطب الدين 

 جيان ابراهيم آباد خير آباد جعفر آباد 501765 150 187,3 5,6 260,9 3345,1  796 تل بيضاء

 اياس جان جعفر آباد شاه قطب الدين سوه 1428988 470 124,6 4,1 337,9 3040,4  580 جعفر آباد
اد سرتنگعلي آب 3967675,2 727 856,8 15,7 412,8 5457,6  2222 جيان  سيسنيان حسين آباد قاسم آباد 

 جعفر آباد خير آباد تل بيضاء شاه قطب الدين 1170288 540 78 3,6 312,2 2167,2  515 حاجي آباد

 تل بيضاء سيسنيان قلعه نو سعادت آباد 1290868,8 822 31,4 2 384 1570,4  285 حسين آباد
 قلعه نو حاجي آباد باب البام حاجي آباد 1239408 570 32,6 1,5 249,3 2174,4  210 خير آباد
 خير آباد سعادت آباد ريجان قلعه نو 484500 250 36,8 1,9 274,3 1938  269 ريجان

 حاجي آباد علي آباد سرتنگ زياد آباد ابراهيم آباد 323910 180 28,8 1,6 288,5 1799,5  230 زياد آباد

 علي آباد سرتنگ قلعه نو اسالم آباد باب البام 1150305 390 91,4 3,1 194,8 2949,5  439 سعادت آباد
 سوه سوه بسارجان قاسم آباد 802816 280 114,7 4 352,5 2867,2  574 سوه

 باب البام فخر آباد حاجي آباد سيسنيان 1175127,5 535 43,9 2 239,6 2196,5  293 سيسنيان
 قاسم آباد بسارجان شمس آباد قرق بسارجان 1597102,5 525 100,4 3,3 251,8 3042,1  469 شاه قطب الدين
 بسارجان اسالم آباد علي آباد سرتنگ شمس آباد قرق 615026 340 43,4 2,4 315,1 1808,9  337 شمس آباد قرق
 اسالم آباد شمس آباد قرق جعفر آباد اسالم آباد 990283,8 418 101,9 4,3 320,9 2369,1  608 علي آبا د سرتنگ

 حسين آباد تل بيضاء اياس جان ريجان 758749,5 515 23,6 1,6 349,6 1473,3  221 فخر آباد

 ريجان ريجان فخر آباد خير آباد 305074 140 50,1 2,3 257,8 2179,1  322 قاسم آباد
 شمس آباد قرق باب البام سوه حسين آباد 976080 400 66,2 2,8 261,8 2365,2  418 قلعه نو

 فخر آباد قاسم آباد جيان فخر آباد 1636717,2 573 128,5 4,5 239,7 2856,4  635 مليان
 زياد آباد زياد آباد حسين آباد زياد آباد 2135952 480 369,3 8,4 242,4 4449,9  1196 هرابال
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  :يافته هاي اين جدول حكايت از آن دارد كه
تصادي در رتبه دوم قرار گرفته، به علت كه از نظر توان جمعيتي در رتبه اول و از نظر توان اق) جيان(آبادي شهيد آباد  -

هاي ديگر   آخر قرار گرفته است و نمي تواند سرويس دهي به آباديةانزواي جغرافيايي از نظر توان دسترسي در رتب
  .را عهده دار گردد

          يستي هاي پشت باغ ، هرابال ، شاه قطب الدين ، سعادت آباد و تل بيضاء آنچنان به هم نزديك هستند كه با  آبادي -
  .به همه آنها به عنوان يك مجموعه واحد نگريست

هاي پشت باغ، هرابال، شاه قطب الدين، سعادت آباد و تل بيضاء  به صورت يك مجموعه،   با در نظر گرفتن آبادي -
تواند در غير اين صورت هرابال به تنهايي نمي . مركزيت سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي هرابال توجيه پيدا مي كند
 چهارم، از نظر توان اقتصادي در رتبه سوم و از ةمركز بخش و يا حتي دهستان باشد زيرا از نظر توان جمعيتي در رتب

 . نظر توان دسترسي در رتبه ششم قرار دارد

  : دهستان كوشك هزار - ج 
 تنگ -1: ها عبارتند از  كه اين آباديستا  نفردويست آبادي داراي جمعيت بيش از  نه     در دهستان كوشك هزار

 كوشك هزار -8 علي آباد قرق -7 علي آباد سرتل -6 صادق آباد -5 شيخ عبود  -4 دولت آباد -3 جاري آباد -2خياره 
   . هزار-9

ها مورد بررسي قرار گرفته اند كه نتايج  حال با توجه به توان جمعيتي، توان اقتصادي و دسترسي، هركدام از اين آبادي
 . مشخص گرديده است)4(دول شماره مربوطه در ج
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  1375 نفر جمعيت دهستان كوشك هزار دويسترتبه بندي روستاهاي باالي -4جدول 
 تعداد جمعيت دهستان كوشك هزار

dij
ip∑  

 مجموع فاصله ها
p
pi

 
رتبه بندي دسترسي يتيرتبه بندي مراكز جمع توان اقتصادي Kضريب  توان جمعيتي رتبه بندي توان اقتصادي  ها مجموع رتبه بندي

 هزار شيخ عبود علي آباد سرتل شيخ عبود 982344 610 69,2 4,3 68,1 1610,4  348 تنگ خياره
 علي آباد سرتل هزار جاري آباد كوشك هزار 1482300 600 195,1 7,9 53,7 2470,5  633 جاري آباد

 كوشك هزار كوشك هزار هزار هزار 224942,2 217 31 3 105,2 1036,6  241 دولت آباد

 شيخ عبود علي آباد سرتل كوشك هزار علي آباد سرتل 12325245 2130 1817 31,4 99,2 5786,5  2529 شيخ عبود

 جاري آباد جاري آباد تنگ خياره جاري آباد 790124 530 65,6 4,4 81,1 1490,8  355 صادق آباد

 تنگ خياره تنگ خياره علي آباد قرق تنگ خياره 3045422 848 362,7 10,1 50,7 3591,3  817 علي آباد سرتل
 علي آباد قرق صادق آباد صادق آباد علي آباد قرق 712360 400 65,9 3,7 71,7 1780,9  297 علي آباد قرق
 صادق آباد  قرقعلي آباد شيخ عبود صادق آباد 3143320 647 1000,8 20,6 65,2 4858,3  1661 كوشك هزار

 دولت آباد دولت آباد دولت آباد دولت آباد 3520252 808 631,7 14,5 55,2 4356,5  1164 هزار
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  :نتايج حاصل از بررسي هاي اين جدول بيانگر آن است كه
در رتبه  ولي از نظر توان اقتصادي ،آبادي هزار گرچه از نظر توان جمعيتي و توان دسترسي در رتبه سوم قرار دارد -

 نخست قرار دارد و انتخاب آن به عنوان مركز دهستان ، انتخاب ةدوم قرار گرفته است و در مجموع پارامترها در رتب
  .مناسبي مي باشد

 ولي انزواي جغرافيايي باعث ، آبادي شيخ عبود گرچه از نظر توان جمعيتي و توان اقتصادي در رتبه نخست قرار دارد -
اين آبادي نمي تواند مركز خوبي براي خدمات رساني سطح . ردي گرارسي در رتبه هشتم  قشده است كه از نظر دستر

 . ها باشد برتر براي  ساير آبادي

  اولويت بندي مسائل و مشكالت بخش بيضاء به روش ارزيابي سريع -2
 روستايي مي باشد       رابرت چمبرز استاد دانشگاه ساسكس انگلستان كه داراي تجربيات ارزنده اي در زمينه توسعه

جهت شناخت مسائل و مشكالت روستاييان بايد به طراحي روشهايي پرداخت كه با منابع، مسائل و {اعتقاد دارد كه
ارزيابي سريع روستايي به مثابه تكنولوژي بينابين، سياحتگري توسعه روستايي و تحقيقات . نيازهاي مطالعه ، متناسب باشد
فراواني براي آن دسته از مصلحان روستايي است كه به طور جدي به مسئله فقر روستايي تمام عيار، داراي كاربرد هاي 

در اين روش از شركت كنندگان خواسته مي شود كه مشكالت اساسي را بر روي ). 252 ص1376ازكيا، (}مي انديشند
سپس اين نظرات جمع .  كنندو معموال يك يا چند روز به آنان فرصت داده مي شود كه در اين باره فكر. كاغذ بنويسند

بعد از دسته بندي جدول ماتريس مشكالت تهيه مي شود بدينگونه كه تعداد سطرها . آوري شده و دسته بندي مي گردد 
در سطرها و ستونها مشكالت نوشته ميشود بدينگونه كه مثال . و ستونهاي آن برابر با تعداد مشكالت دسته بندي شده باشد

بعد از .  نيز كمبود آب آشاميدني نوشته شود1 قرار گرفت در ستون شماره 1ني در سطر شماره اگر كمبود آب آشاميد
تكميل سطرها و ستونها  اهميت موضوعات هر سطر را با تمامي موضوعات ستونها به نظر خواهي گذاشته و در صورتي 

ر را نوشته در غير اين صورت كه همه و يا اكثريت شركت كنندگان موضوع سطر را مهمتر تشخيص دادند شماره سط
امتياز . بعد از تكميل آن تعداد شماره هاي مشابه را با هم جمع زده و يادداشت مي گردد. شماره ستون نوشته ميشود

در صورتي كه دو يا چند موضوع . خوردار استبرهركدام از موضوعات كه بيشتر باشد آن موضوع از اولويت بيشتري 
  .، آن موضوعات مجددا مورد مقايسه قرار مي گيرندداراي امتياز مساوي باشند

       براي شناخت مسائل و مشكالت بعد از توجيه اعضاي شوراهاي اسالمي و معتمدين محلي از آنان خواسته شد كه 
بعد از دسته بندي مسائل و مشكالت با حضور خود آنان جداول مربوطه . مسائل و مشكالت كلي بخش را اعالم نمايند

نكته قابل توجه اينكه موضوعاتي نظير كمبود سم، كود و .  و با نظر خواهي از آنان اقدام به اولويت بندي گرديدتنظيم
ساير نهاده هاي كشاورزي و همچنين خدمات رفاهي در درجات آخر اولويت بندي قرار گرفت و بر عكس مسائلي كه 

  . مديريت و ساختار اداري در رتبه هاي اول قرار گرفتندريشه در ساختار فرهنگي و اجتماعي آنان دارد نظير مشاركت، 
نحوه تهيه اين جدول در كالس آموزشي آقاي چمبرز كه در .(اين موضوع نشان داده شده است) 5(در جدول شماره 

شايان ذكر است كه موضوعات ارائه شده در ماتريس نظرات ). وزارت جهاد كشاورزي برگزار گرديد ارائه شده است
 .ندگان در جلسات است و پژوهشگران اين مقاله صرفا آنرا تنظيم كرده اندشركت كن
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    ماتريس شناخت مشكالت بخش بيضاء و اولويت بندي آن به روش چمبرز-5ل جدو
    1-

 بيكاري
  

2-
 ازبين رفتن جنگلها و مراتع

  

3-
نبودن امكانات ورزشي و رفاهي

  

4-
 فقر فرهنگي در انجام كار گروهي

  

5-
 كمبود فضاي آ

موزشي براي جوانان
  

6-
 اعتياد جوانان

  

7-
 نبودن صنايع تبديلي 

  

8-
 نبودن بيمارستان در منطقه

  

9-
 نبودن طرح جامع توسعه روستايي

  

10
-

 نبود جاده بين مزارع
 

11
-

 هدر رفتن آب شيرين در منطقه
  

12
-

 وجود چاههاي غير مجاز در حريم قنوات
  

13
-

 عدم آگاهي كشاورزان و دامداران از روشهاي 
نوين

  

14
-

 نبودن سردخانه و انبار محصوالت كشاورزي
  

15
-

ض در توزيع تسهيالت و امكانات
 تبعي

  

16
-

 عدم اطمينان از قيمت تضميني محصوالت
  

17
-

 بيمه نبودن محصوالت كشاورزي در صورت خسارت
  

18
-

 نداشتن ضمانت نامه كافي جهت گرفتن تسهيالت
  

19
-

وجود واسطه ها
  

20
-

 يكپارچه نبودن اراضي
 

21
-

ش
 كمبود سرمايه در گرد

  

22
-

 فقر كشاورزان
  

23
-

 نبود مديريت مكانيزاسيون كشاورزي
  

24
-

 مرغوب نبودن بذر محصوالت و گراني آن
  

25
-

 واگذاري اراضي منابع ملي به غير بومي ها
  

26
-

 عدم مشاركت ذينفعان با دولت و مردم محلي
  

27
-

 كمبود مديريت صحيح و شايسته ساالري ادارات
  

28
-

 نبود م
ديريت صحيح در روستاها

  

29
ش در بعضي جاها

 شور بودن اراضي زراعي و نبود زهك
  

امتياز
اولويت  

  

  13  16  1  28  27  26  1  1  23  1  1  20  1  1  1  1  15  1  13  1  11  1  9  1  7  1  1  4  1  2  -   بيكاري-1
  8  19  2  28  27  26  2  2  23  2  2  2  2  2  2  2  15  2  13  2  2  2  9  2  2  6  2  4  2  -     ازبين رفتن جنگلها و مراتع-2
  22  6  3  28  27  26  3  3  23  22  21  20  3  18  17  16  15  3  13  12  11  3  9  8  7  6  5  4  -      نبودن امكانات ورزشي و رفاهي-3
  1  28  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  -         فقر فرهنگي در انجام كار گروهي-4
  25  6  29  28  27  26  5  5  23  22  21  20  19  5  17  16  15  14  13  5  11  5  9  8  7  6  -           كمبود فضاي آموزشي براي جوانان-5
  16  14  6  28  27  26  6  6  6  22  21  20  6  6  17  6  15  6  13  6  11  6  9  6  7  -             اعتياد جوانان-6
  17  13  7  28  27  26  7  7  23  22  21  20  7  7  7  16  15  7  13  7  11  7  9  8  -               نبودن صنايع تبديلي -7
  18  12  8  28  27  26  8  8  8  22  21  20  8  8  17  8  15  8  13  12  11  8  9  -                رستان در منطقه نبودن بيما-8
  4  24  9  28  27  26  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  -                   نبودن طرح جامع توسعه روستايي-9

  23  6  10  28  27  26  10  10  23  22  21  20  10  10  17  10  15  14  13  12  11  -                     نبود جاده بين مزارع-10
  14  16  11  28  27  26  11  11  23  22  21  20  11  11  11  11  15  11  13  11  -                       هدر رفتن آب شيرين در منطقه-11
  19  11  12  28  27  26  12  12  23  22  21  20  12  12  17  12  15  12  12  -                         وجود چاههاي غير مجاز در حريم قنوات-12
  12  16  13  28  27  26  13  13  23  22  21  20  13  13  17  13  15  13  -                          دامداران از روشهاي نوين عدم آگاهي كشاورزان و -13
  21  7  14  28  27  26  14  24  23  22  21  20  14  14  17  14  15  -                             نبودن سردخانه و انبار محصوالت كشاورزي-14
  10  18  15  28  27  26  15  15  23  22  21  20  15  15  15  16  -                               تبعيض در توزيع تسهيالت و امكانات-15
  20  9  16  28  27  26  16  24  23  22  21  20  16  16  16  -                                 عدم اطمينان از قيمت تضميني محصوالت-16
  15  14  17  28  27  26  17  17  17  22  21  20  17  17  -                                   بيمه نبودن محصوالت كشاورزي در صورت خسارت-17
  26  4  18  28  27  26  18  24  23  22  21  20  18  -                                     نداشتن ضمانت نامه كافي جهت گرفتن تسهيالت-18
  28  2  19  28  27  26  25  24  23  22  21  20  -                                      وجود واسطه ها-19
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  9  19  20  28  27  26  20  20  23  22  21  -                                         يكپارچه نبودن اراضي-20
  7  20  21  28  27  26  21  21  21  22  -                                          كمبود سرمايه در گردش -21
  6  23  22  22  27  22  22  22  22  -                                             فقر كشاورزان-22
  11  18  23  28  27  26  23  23  -                                               نبود مديريت مكانيزاسيون كشاورزي-23
  24  6  24  28  27  26  24  -                                                راني آن مرغوب نبودن بذر محصوالت و گ-24
  27  2  25  28  27  26  -                                                   واگذاري اراضي منابع ملي به غير بومي ها-25
  3  25  26  26  27  -                                                     عدم مشاركت ذينفعان با دولت و مردم محلي-26
  2  27  27  27  -                                                       ساالري ادارات كمبود مديريت صحيح و شايسته-27
  5  24  28  -                                                         نبود مديريت صحيح در روستاها-28
  29  1  -                                                           شور بودن اراضي زراعي و نبود زهكش در بعضي جاها29
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  :ه ترتيب اولويت عبارتند ازبر اساس اين جدول مسائل و مشكالت بخش بيضا ب
  عدم فرهنگ مشاركت و مشاوره -1
  نبود ساختار اداري سالم و كارا -2
  عدم همبستگي بين مردم -3
  عدم آگاهي از علم كشاورزي -4
  كمبود امكانات پزشكي -5
  عدم هماهنگي شوراها و مسئولين -6
  بيكاري جوانان -7
  فقر مردم -8
  پايين رفتن سطح سفره هاي آب -9

  عدم همكاري جهاد كشاورزي -10
  د امكانات ورزشي و رفاهيكمبو -11
  خسارت رساندن سيل به منطقه -12
  تمركز امكانات در يك نقطه -13
  نامناسب بودن جاده بين شهري -14
  نبودن مركز فني و حرفه اي -15
  نبودن صنايع تبديلي -16
  مهاجرت بي رويه جوانان به شهر -17
  كمبود نهاده هاي كشاورزي -18
  پايين بودن قيمت محصوالت -19
  يكپارچه نبودن اراضي كشاورزي -20
   پمپ بنزيننبودن -21
  نبودن جاده بين مزارع -22
  نبود زهكش در منطقه -23
  ندادن مجوز حفر چاه جديد -24
  برقي نبودن چاههاي كشاورزي -25
  كمبود مدرسه در برخي از روستاها -26
  خسارت از طرف عشاير -27
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  موقعيت محدوده مورد مطالعه در استان فارس-1نقشه
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   نقشه طبيعي و سياسي بخش بيضاء-2نقشه 
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   سطح بندي آبادي هاي بخش بيضاء براساس توان جمعيتي و اقتصادي-3ه نقش
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  منابع و مĤخذ
 اجتماعي، سازمان –تحليل منطقه اي و سطح بندي سكونتگاهها، مركز مدارك اقتصادي، )1373(اجاللي، پرويز -1

  . برنامه و بودجه
  . ن وهابزاده، جهاد دانشگاهي مشهد، شناخت محيط زيست، ترجمه عبدالحسي)1382(بوتكين دانيل و كلر ادوارد -2
  .رشناسي ارشد دانشگاه تهران، مباحث درس روش تحقيق ، دوره كا)1376(بهفروز، فاطمه -3
  .ترجمه عبدالحسين وهابزاده و امين عليزاده، گوتنبرگ، مشهد) آب مايه حيات(، آخرين واحه )1373( پاستل، ساندر -4
اي چالش در توسعه روستايي، ترجمه عليرضا خرمايي سلسله ، چالش با حرفه ها عرصه ه)1381(چمبرز، رابرت  -5

 . انتشارات روستا و توسعه

  . ، توسعه روستايي اولويت بخشي به فقرا ترجمه مصطفي ازكيا، دانشگاه تهران)1376(چمبرز، رابرت  -6
  سازمان زمين شناسي، نقشه هاي زمين شناسي منطقه شيراز و درودزن -7
 1381ارس، آمارنامه استان فارسسازمان مديريت و برنامه ريزي ف -8

   منطقه25000/1سازمان نقشه برداري، نقشه هاي توپوگرافي  -9
  . ، مباحث درس برنامه ريزي كشاورزي با تاكيد بر ايران)1376(كردواني، پرويز -10
  ، مراتع مسائل و راه حل هاي آن در ايران، چاپ سوم، دانشگاه تهران)1381(پرويز كردواني، -11
  . شالوده آمايش سرزمين، انتشارات دانشگاه تهران،)1381(مخدوم، مجيد  -12
  ، شهرستان سپيدان1375مركز آمار ايران، فرهنگ آباديهاي ايران بر اساس سرشماري سال  -13
  ، شهرستان سپيدان1365مركز آمار ايران، فرهنگ آباديهاي ايران بر اساس سرشماري سال  -14
  1355مركز آمار ايران، نتايج سرشماري سال  -15
  1345ران، نتايج سرشماري سال مركز آمار اي -16
  1335مركز آمار ايران، نتايج سرشماري سال  -17
 .انشگاه تهران، مباحث درس آمار، دوره كارشناسي ارشد جغرافيا ، د)1377(مهدوي، مسعود -18

19- Dinar. A & Maria . R : Geopolitics and the corporatization of water , Institute of 
economic Growth , Dehli 1998 
 2-United Nations Development Program (2003) Human Development Report 2003 . 
Millennium Development Goals : a compact among nations to end human poverty  
3-United Nations Development Program (1994) Human Development Report 1994 . 
New York , Oxford University Press 
  

  
  


