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بررسی پایداری در توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای استان خوزستان
سعید ملکی ،1رضا احمدی

تاریخ پذیرش1932/12/21 :

چکیده
توسعه در بعد فضایی زمانی میتواند در جهت پایداری قرار گیرد كه بتواند راهكارهایی مشخص را برای
تأمین مطلوب و عادالنهی نیازهای خدماتی ساكنان ارائه كند .در این تحقیق تالش شده است تا با شناسایی
الگوی توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای استان خوزستان به این امر پی برد كه آیا این توسعه جهت گیری
پایدار دارد یا خیر؟ پژوهش حاضر از نوع كاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی -تحلیلی است .دادههای
تحقیق از سالنامهی آماری استان خوزستان در سال 1931گردآوری شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد كه
توزیع فضای توسعه در سطح شهرستانهای استان خوزستان در جهت اهداف و اصول توسعهی پایدار نیست.
همهی تحلیل ها نشان میدهد كه توزیع فضایی توسعه در استان بسیار نابرابر و در تضاد كامل با عدالت فضایی
مطرح شده از سوی توسعهی پایدار است .نابرابری در توزیع فضایی توسعه در سطوح مختلف اتفاق افتاده
است .نابرابری میان مركز (اهواز) و شهرستانهای پیرامون ،نابرابری میان شهرستانهای كم جمعیت و پرجمعیت
استان ،نابرابری میان شهرستانهای با میزان شهرنشینی باال و پایین ،نابرابری میان شهرستانهای شمالی و جنوبی
و شرقی و غربی استان .همچنین الگوی توسعهی فعلی در سطح استان دیدگاه كل نگری و برخورد سیستمی
توسعهی پایدار را نقض میكند؛ به گونهای كه بخشی نگری در توزیع فضایی توسعه در حال حاضر بسیار
روشن و مشخص است.
واژههای کلیدی :توسعه ،توسعهی پایدار ،عدالت فضایی ،استان خوزستان

 این مقاله مستخرج از پایان نامهی كارشناسی ارشد رضا احمدی به راهنمایی دكتر سعید ملکی است.
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مقدمه
مهمترین چالش علمی و اجتماعی در كشورهای در حال توسعه ،رشد سریع و تمركز
فزایندهی آن در یك یا چند نقطهی شهری بهخصوص در كشورهای جهان سوم بود .ابتدا
غرب این پدیده را برجسته كرد و آن را نوعی ناهنجاری منجر به عدم تعادل و بی عدالتی در
بحث در خصوص این پدیده برخاستند ودر جستجوی راههای غلبه بر این مشکل برآمدند
(امکچی .)19:1939،در این كشورها ،كیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابریهای منطقهای
عظیمی است كه در بسیاری موارد ،به سرعت در حال افزایش است؛ لذا توزیع متعادل
امکانات و خدمات گامی در جهت از میان بردن عدم تعادلهای منطقهای است ،زیرا هر چه
تفاوتهای منطقهای بیشتر باشد منجر به حركت جمعیت و سرمایه به سمت قطبهای پر
جاذبه میشود و نهایتاً باعث عدم تعادل توزیع جمعیت در سطح منطقه و سرزمین خواهد
شد (خاكپور .(193:1932،وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن ،از نشانههای مهم توسعه
نیافتگی است؛ زیرا در حقیقت كشورهایی توسعه یافته شناخته میشوند كه عالوه بر اینكه از
شاخص های اقتصادی و اجتماعی باال برخوردارند ،توزیع درآمدها و امکانات نیز در آن
جوامع نسبتاً عادالنه است .اما در كشورهای توسعه نیافته هم مقادیر این شاخصها پایین
است و هم توزیع آن بسیار ناعادالنه است (یاسوری .(1933:212 ،از مهمترین وجوه
نابرابری ،نابرابری فضایی است .نابرابری فضایی را میتوان توزیع نابرابر فرصتها و موانع
اجتماعی در فضا دانست .نابرابری فضایی كه شکل بارز آن نابرابری منطقهای است ،در هر
جامعه ای میتواند جنبههای مختلف به خود بگیرد (دهقان .(123: 1931 ،از مشخصات بارز
توسعهی فضایی ایران نیز وجود نابرابریهای ناحیهای است كه سبب رشد ناهمگون و
نامتعادل میان نواحی خواهد شد (پورفتحی فرد،عاشری .)31:1933،روند تحوالت اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی در چند دههی اخیر ،بهخصوص از زمان حکومت پهلوی تاكنون از یك
طرف و گوناگونی بستر جغرافیایی از طرف دیگر ،به شکلگیری نوعی خاص از نظام فضایی
سکونتگاههای انسانی انجامیده است .نبود تعادل میان سکونتگاههای روستایی و شهری در
زمینههای مختلف موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاهها از یك سو و رشد شتابان
شهرها بهویژه شهرهای درجهی اول و دوم ،مهاجرتهای نارس از روستا به شهر و

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 10:02 +0430 on Tuesday April 13th 2021

توزیع فرصتها و ناكارآمدی نظام فرآیند نامید .به دنبال آن كشورهای جهان سوم نیز به

بررسی پایداری در توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای استان خوزستان131............................

محرومیت روز افزون روستا در مقایسه با شهر از سوی دیگر شده است (موالیی هشجین،
 .(33 :1932همچنین استراتژی رشد قطبی ،باعث شده تمركز تصمیمگیریهای كالن شهرها
و شهرهای بزرگ ،تمامی ابزار مادی ،فکری ،توسعه ،در این گونه شهرها جمع شوند
(اعتماد .(122:1919،فرآیند چنین روندی شبکهی شهری را در عملکرد خود نامتعادل میكند
شکل دادن فضاهای مناسب و همگون بحث برنامهریزی منطقهای ،شناخت نابرابریهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف است (مومنی ،حاتمی .(11:1933،در این
پژوهش سعی براین است كه ابعاد مختلف پایداری در توزیع فضایی توسعه در سطح
شهرستانهای استان خوزستان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و از این طریق به
سیاستگذاران و برنامهریزان ،برای تحقق عدالت اجتماعی و برابری فضایی در سطح استان
خوزستان كمك كرده باشیم.

مبانی نظری
در افکار صاحبنظران توسعه ،تعابیر مختلفی از واژهی توسعه وجود دارد كه از آن جمله
میتوان به افزایش تولید ،افزایش بازدهی ،ارتقای سطح كمّی و كیفی زندگی ،ارتقای سطح
خدمات بهداشتی و درمانی ،برطرف كردن مشکالت بیكاری و تورّم  ،تأمین نیازهای
اقتصادی– اجتماعی ،برخورداری از آموزش و فرهنگ و مشاركت فعّال در عرصههای
مختلف اشاره كرد .توسعه در واقع نخستین و مهمترین هدف تمامی دولتها محسوب
میشود .یکی از عوامل مهم توسعه همانا پیشرفت اقتصادی است .اما تنها این عامل نیست و
دلیل این امر آن است كه توسعه صرفاً پدیدهای اقتصادی نیست .بنابراین هدف اصلی توسعه
باید ایجاد الگوی مطلوب رشد درآمد همگانی باشد كه تمام قشرهای جامعه را پوشش دهد.
توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد ،شامل دگرگونیهایی در ساختار سیاسی ،نهادی،
اجتماعی ،اداری و اصالح آنها و همچنین وجه نظرهای عمومی مردم نیز هست (زیاری و
همکاران .)13 :1931 ،توسعه اگرچه دارای بعد كمّی است ،و درپارهای موارد حتی ممکن
است مترادف با كلمهی رشد تلقی شود؛ در اصل دارای ابعاد كیفی است .درواقع توسعه
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دارای ابعادچندگانهای است كه كلمهی رشد فاقد تمامی آن ابعاد است (قائد رحمتی و
دیگران.)3 :1933 ،
اگرچه پارادایم توسعه ،عالوه بر رشد ،بهبود سایر جنبههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
نیز مدّ نظر قرار گرفت؛ بعضاً به دلیل استفادهی نامعقول از منابع محدود طبیعی ،تداوم و
را جایگزین توسعه كردند ،تا عالوه بردستیابی به این مهم تداوم و پایداری این فرایند نیز
تضمین شود .بنابراین اگر توسعهی پایدار مفهوم تکامل یافتهی توسعه باشد ،خوشبختی چند
جانبهی نسل بشر ،بدون كاهش توانایی های نسلهای آتی و تخریب محیط زیست مدّ نظر
است (اطاعت .)3 :1931 ،كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه كه برای اولین بار این
اصطالح را ارائه داد ،توسعهی پایدار را بهعنوان توسعهای تعریف كرد كه نیازهای نسل فعلی
را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسلهای آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین میكند
(مهشواری .)11 :1933 ،این تعریف دو مفهوم را در بر دارد -1 :مفهوم نیاز ،بهویژه نیازهای
اساسی فقرا اولویت درجه یك را دارد؛  -2توسعهی پایدار در برگیرندهی ایدهی
محدودیتهایی است كه به وسیله وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی تحمیل
میشود .واژهی نیاز از نظر بسیاری از اقتصاد دانان با مشکل همراه است .نیاز اغلب به انواع
معینی از خواستها یعنی تغذیه ،آموزش و بهداشت اشاره دارد كه در هر برنامهای باید در
اولویت قرار گیرد .بنابراین میتوان با جایگزینی مفهوم رفاه در تعریف مزبور آن را بهصورت
زیر ارائه داد :توسعهای كه رفاه نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسلهای آینده
برای دستیابی به رفاه خود تأمین میكند .این تعریف ،توسعهی پایدار را بهصورت افزایش
مستمر یا حداقل حفظ رفاه انسان در طی زمان تفسیر میكند (پیرس و وارفورد.)31 :1933 ،
به استناد تعاریف ذكرشده توسعهی پایدار فرایندی است كه اهداف اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی جامعه را هرجا كه ممکن است از طریق وضع سیاستها ،انجام اقدامهای
الزم و عملیات حمایتی با هم تلفیق میكند(.اواییسیدی .)13:2111 ،1اصل 1اعالمیهی ریو
حاكی از این است كه انسان محور توجه توسعهی پایدار است و انسانها سزاوار و مستحق

- OECD
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یك زندگی سالم هستند (یوان .)12:2111،1سه دسته عواملی كه به رواج تفکر توسعهی
پایدار كمك كردهاند ،عبارتند از -1 :نتایج بد كاركردی اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری
كه خود برای مقابله با بحران اقتصاد جهانی در دههی  1331م .تدوین شده بود؛  -2افزایش
بی امان و وقفه ناپذیر فقر و گرسنگی و نابرابری در جهان؛  -9تخریب نگران كنندهی محیط
بنیادهای اصلی توسعهی پایدار را میتوان به شرح زیر عنوان كرد -1:كنار گذاشتن تصوّر
قدر قدرتی انسان -2 ،اكوسیستم بسیار مهمتر از درك و تصور فعلی است؛  -9عدالت و
برابری؛  -3تعامل توسعه و پایداری؛  -2مشاركت و وفاق؛  -1مردم محوری (كیركپاتریك
-3 ،)3:2111،2برنامهی جامع ،چرخهای و تلفیقی؛  -3دیدی سیستمی و كل گرایانه؛
 -3ساخت بر روی آنچه كه وجود دارد  -11استفادهی عاقالنه از منابع (یانگ و برتون،
.)11 :1933

توسعهی پایدار و عدالت فضایی
با مطرح شدن نظریهی توسعه پایدار مفهوم عدالت همواره از مهمترین و پایهایترین
اركان آن بوده است .مسألهی مهم در برقراری توسعهی پایدار شهری ،توجه به شاخصهای
اقتصادی ،محیطی و سالمت اجتماعی شهرها در بستر برنامهریزی است .از اوایل قرن
نوزدهم ،تفاوت میان نحوهی درآمد در نقاط مختلف ،نظریهپردازان را به ارائهی فرضیههایی
پیرامون پیدایش نابرابری ،واداشته است .هنگامی كه پایین بودن درآمد با فقر درآمد ناشی از
دسترسی كمتر به كاال و خدمات ارائه شده از سوی بخش دولتی تركیب شود ،به عقب
ماندگی نواحی میانجامد (حکمت نیا و دیگران .)111 :1931 ،در كتاب تئوری شکل شهر
كوین لینچ ،تأمین عدالت و برابری ،در ردیف ارزشهای آرمانی آمده است كه كسب آنها تا
كنون به ندرت اتفاق افتاده است .توزیع فضایی متعادل خدمات از مهمترین نشانههای عدالت
اجتماعی بهشمار میرود .مسألهی مهم در توزیع عادالنهی امکانات بهعنوان راهبرد عدالت
اجتماعی ،چگونگی توزیع خدمات و تواناییها میان نواحی شهری است (همان منبع .)111 :

-UN
- kirkpatrick
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عدم تعادل فضایی و توزیع نا متعادل خدمات و امکانات به صورت نامناسب از ویژگیهای
بارز و عمدهی كشورهای جهان سوم و ایران است (نظریان .) 121:1931 ،تمركز نامعقول و
نا متناسب در عرصههای زیستی ،توسعهی اقتصادی -اجتماعی نابرابر نواحی جغرافیایی را
درپی خواهد داشت .موضوعی كه بازتاب آنرا در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد
همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فضایی رشد یافته و این امر به ویژه در شهرها و مناطق زیر
مجموعه (كالن شهرها) كه محل تمركز ثروت و قدرت ،به واسطهی ساختارهای حکومتی
مركزی متمركز هستند ،بیشتر به چشم میخورد (عندلیب .)33 :1933 ،توسعهی پایدار،
پدیدهای با ابعاد گسترده است كه در رشد و تکوین مناطق تأثیر گذار است .در همین زمینه،
برنامهریزی توسعهی پایدار بهطور اخص ،در پی نظم بخشیدن به فضاهای شهری و روستایی،
از لحاظ دسترسی به امکانات و خدمات و توزیع مناسب كاربریهای مختلف است .به
عبارت دیگر ،درپی فراهم ساختن بهترین شرایط زیست و روابط مناسب میان كاربریهای
مختلف برای مردم است .كاهش فقر و نابرابری و تکیه بر اصل عدالت اجتماعی و برابری
جغرافیایی از اقدامات اساسی توسعهی پایدار است (حکمت نیا و موسوی )92 :1932 ،در
فرآیند شهرنشینی پایدار ،اصول و رهیافتهای توسعهی پایدار به عنوان اصلی در مطالعات
توسعهی شهرها است كه هدف آن توجه به برابری در رشد اقتصادی ،عدالت اجتماعی و
حقوق شهروندی ،دسترسی مناسب به خدمات و نیازهای اساسی و ارتقای آگاهی نسبت به
محیط زیست و عدالت اجتماعی خواهد بود ،كه به نوبهی خود شهرها را به سوی پایداری
سوق خواهد داد (دراكاكیس اسمیت .)33 :1933 ،از این منظر اساس نظریه های عدالت
اجتماعی بر این است ،كه نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ،بر سازمان فضایی آن
تأثیر دارد (حبیبی و دیگران .)113 :1931 ،از دیدگاه عدالت فضایی ،عدالت در برگیرندهی
مفاهیمی چون توزیع متناسب عملکردها و خدمات ،دسترسی مناسب به مراكز خدماتی و
فعالیتی ،بدون تبعیض و تفاوت میان ساكنان یك شهر یا منطقه شهری است میتوان گفت
هدف اصلی توسعهی پایدار بر مفاهیمی چون ارتقای كیفیت زندگی یعنی دخالت دادن و
تأمین رفاه و عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت فضایی متمركز است .در هر صورت عدالت
اجتماعی بهعنوان یکی از اصول چهارگانه توسعهی پایدار در تمام جهان مورد توافق قرار
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ناهمگون آنها نیز میتوان یافت (فرید .) 399:1933 ،در سطح مناطق نیز این اختالف در
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گرفته ،هر چند تعاریف عدالت اجتماعی خود متفاوت و در هر مکانی افت و خیز دارد،
آنچه كه در تمام تعاریف پذیرفته شده ،این است كه عدالت اجتماعی بهدنبال كاهش
نابرابریها بوده و با از میان بردن شکافهای عمیق میان امتیازات مثبت و منفی میتواند نتایج
زیانآوری را كه محرومیت و فقر بر محیط زیست و توسعهی پایدار وارد میآورد از بین
توسعهی پایدار ،گونهای از توسعه است كه تنها به تعادلهای زیست محیطی محدود نبوده
بلکه الزمهی آن پایداری اجتماعی– اقتصادی و خدمات رسانی و عدالت اجتماعی است
(خاكپور ،باوان پوری .)133 :1933 ،به عالوه مفهوم برابری بهعنوان یکی از بنیادهای
توسعهی پایدار كه عدالت میان نسلی را با عدالت درون نسلی تلفیق میكند ،مستلزم آن است
كه ساختار الگوهای درآمدی و توزیعی تغییر پیدا كند .بنا براین از نظر بعضی از صاحب
نظران میتوان آن را بهعنوان پیش شرطی برای اتخاذ هرگونه استراتژی در ارتباط با توسعهی
پایدار دانست (یواندی )23:1333 ،1واقعیت این است كه بدون عدالت اجتماعی در میان
نسل حاضر عدالت بین نسلی و در نتیجهی توسعهی پایدار نیز امکانپذیر نیست (سوباتینا،2
.)3:2111

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر نوع ،توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف ،كاربردی است .ابزار
گردآوری اطالعات كتابخانهای است كه اطالعات و دادههای آن از منابع آماری استان در سال
 1931جمعآوری شده است .روش كار بدین صورت است كه ابتدا در شش بخش آموزشی،
اقتصادی ،بهداشتی -درمانی ،زیربنایی -كالبدی ،زیست محیطی و فرهنگی -اجتماعی بررسی
انجام میشود و بعد با تلفیق  39معرفه و شاخصی كه در بخشهای شش گانه استفاده شده به
نتیجهگیری نهایی از توزیع فضایی توسعه در سطح شهرستانهای استان میرسیم .روشی كه
برای این بخش استفاده شده ،روش  TOPSISاست برای تحلیل بیشتر از میانگین و ضریب
همبستگی پیرسون نیز استفاده شده و برای سطح بندی توسعه در استان نیز از روش تحلیل

-UNDP

1

2

- Soubbotina
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ببرد .لذا آنچه در این نوشتار مبنای كار قرار گرفته این تعریف توسعهی پایدار است:
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خوشهای استفاده شده است .در این تحقیق از  39شاخص استفاده شده كه در جدول
شمارهی یك قابل مشاهده است.
جدول شمارهی یک -شاخصهای انتخاب شده برای بررسی توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای استان
خوزستان
نسبت معلم به دانش آموز ابتدایی به
ازای  111نفر

نسبت کالس به دانش آموز
ابتدایی در  111نفر

نرخ باسوادی زنان

نسبت مدرسه به دانش آموزان
ابتدایی به  1111نفر
نسبت کالس به دانش آموز
راهنمایی به ازای  111نفر
نسبت معلم به دانش آموز متوسطه
به  111نفر
نسبت مدارس دانش آموزان
متوسطه به ازای  1111نفر
نسبت کارکنان به دانش آموز
راهنمایی به  111نفر

نسبت معلم به دانش آموز راهنمایی
در  111نفر

نسبت دانش آموزان به جمعیت
 1سال به باال

مدرسه به دانش آموز راهنمایی در
 1111نفر

نسبت دانش آموز به جمعیت
باالی  11سال

نسبت كالس به دانش آموز
متوسطه در  111نفر

نرخ باسوادی

نسبت كاركنان به دانش آموز
ابتدایی به 111نفر

نسبت دانش آموز دختر به پسر
شهرستان

معکوس نرخ بیکاری خالص
نرخ اشتغال خالص
معکوس بار اقتصادی
سرانه سپرده نزد بانکها

نسبت كاركنان به دانش آموز متوسطه به  111نفر
شاخص های اقتصادی
تعداد كارگاههای صنعتی  111نفر
و بیشتردر11هزار نفر
تولید سرانهی هر كارگر صنعتی
تعداد كارگاههای صنعتی  11تا
 111نفر در هزار نفر
تعداد شاغالن كارگاههای صنعتی
به تعداد كل شاغالن

معکوس بار تکفل خالص
نسبت تعداد سپرده نزد بانكها
به تعداد جمعیت
نسبت تعدا واحدهای بانکی در
 1111نفر

شاخص های بهداشتی-درمانی
سرانهی مركز اورژانس به ازای هر
 11هزار نفر

سرانهی دندانپزشك به ازای هر
 11هزار

تعداد بیمارستان به ازای هر 111
كیلومتر مربع

سرانهی تخت بیمارستان به ازای
هر  1111نفر

معکوس بار معیشتی

نسبت تعداد فرصتهای شغلی به بیكاران

سرانهی پزشک به ازای هر 1111
نفر جمعیت
سرانهی آزمایشگاه به ازای هر 11
هزار
سرانهی شاغالن بخش بهداشت و
درمان به  11هزارنفر
سرانهی پیراپزشک به ازای هر  11هزار
سرانهی پزشکان عمومی به ازای هر
 1111هزار
تعداد بیمارستان به ازای  111111نفر

معکوس نرخ مرگ و میر
سرانهی مراكز بهداشتی درمانی به
 11هزار
تعداد آزمایشگاه به ازای هر 111
كیلومتر مربع

سرانهی داروساز به ازای هر 11
هزار
سرانهی داروخانه به ازای هر 11
هزار نفر
سرانهی پزشکان متخصص به
ازای هر  1111نفر
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شاخصهای آموزشی
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ادامهی جدول شمارهی یک -شاخصهای انتخاب شده برای بررسی توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای
استان خوزستان
شاخصهای آموزشی
شاخصهای زیربنایی-كالبدی

نسبت کل راهها به مساحت
شهرستان
نسبت راههای اصلی به مساحت
شهرستان
نسبت وسایل حمل و نقل به
جمعیت در  111نفر
نسبت تعداد مشترکین تلفن ثابت به
خانوار

تعداد میادین میوه و تره بار در
 111111نفر

نسبت راههای روستایی به
مساحت شهرستان

نسبت تعداد مشتركین آب به
تعداد خانوار

نسبت پایانه به جمعیت در
111111

نسبت تعداد مشتركین گاز به
تعداد خانوار

نسبت پست پیشتاز به جمعیت
در  11111نفر

نسبت ایستگاههای آتشنشانی
در 11111نفر

نسبت تعداد مشتركین تلفن
همراه به جمعیت

شاخص های زیست محیطی
نسبت تعداد خودروی حمل زباله به
 1111نفر
نسبت پارک به جمعیت در 1111
نفر
نسبت وسعت فضای سبز شهری به
مساحت شهرستان
سرانهی منابع زیر زمینی آب به متر
مکعب
نسبت نمایشگاههای فرهنگی
برپاشده به  11هزار نفر
نسبت کتابخانه به ازای هر  11هزار
نفر
نسبت اعضای کتابخانه به جمعیت با
سواد شهرستان
سرانهی کانون پرورش فکری برای
هر  11هزار نفر

سرانهی فضای سبز شهری به متر
سرانهی پاركهای شهری به متر
سرانهی عرصه های جنگلی

نسبت عرصه های جنگلی به
مساحت شهرستان
نسبت وسعت پاركهای شهری
به مساحت شهرستان
نسبت تعداد چاههای عمیق و
نیمه عمیق در  1111نفر

نسبت فضاهای سبز به مساحت
شهرستان به هکتار
شاخص های اجتماعی-فرهنگی
نسبت تماشاگر سینما به كل
جمعیت

چاپخانه های تحت نظارت
اداره ارشاد به  11111نفر

مراكز عرضه محصوالت فرهنگی به
 1111نفر

تعداد كتاب به جمعیت با سواد
شهرستان

معکوس بعد خانوار

نسبت مساجد به ازای هر 11
هزار نفر

معکوس نرخ طالق

منبع:مطالعات نگارندگان

روش TOPSIS

این مدل توسط هوا نگ ویون در سال  1331پیشنهاد شده است .در این روش  Mگزینه
با  Nشاخص ارزیابی میشود (مؤمنی و همکاران .)193:1931،منطق اصولی این مدل ،راه
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طول شبکه جمع آوری فاضالب به
مساحت شهرستان

نسبت تعداد جایگاه فروش بنزین
در  11111نفر

نسبت تعداد مشترکین برق
خانگی به خانوار
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حل ایده ال (مثبت) و راه حل ایدهآل منفی را تعریف میكند .در این مدل گزینههای بهینه كه
بیشترین تشابه را با ایدهآل داشته باشند ،رتبهی باالتری را كسب میكنند (چانگ:2119 ،1
 )112-113در این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یك گزینه  Aiاز نقطه ایدهآل ،فاصله
آن از نقطه ایدهآل منفی هم در نظر گرفته میشود .فرض بر آن است كه مطلوبیت هر
بنا شده است كه گزینه انتخابی باید كمترین فاصله را با ایده آل مثبت ) (A+و بیشترین
فاصله را ایده آل منفی) (A-داشته باشد .حل مسئله با این روش ،مستلزم گامهای زیر
میباشد:
 -1كمّی كردن و بیمقیاس سازی ماتریس مورد نظر با كمك نرم اقلیدسی .ماتریس به دست
آمده ماتریس  Nنامیده میشود.

 -2بهدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون .ماتریس بی مقیااس شاده ماوزون از حاصال
ضرب ،ماتریس بی مقیاس سازی شده) (Nدر ماتریس قطری وزنها ) (Wبه دست میآید.
 -9تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایدهآل منفی
بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس
بردار بدترین مقادیر شاخص هر ماتریس
 -3بهدست آوردن میزان فاصلهای هر گزینه تا ایدهآل مثبت و منفی
فاصلهی اقلیدسی هر گزینه تا ایده آل مثبت
فاصلهی اقلیدسی هر گزینه تا ایده آل منفی
 -2تعین نزدیکی نسبی)* (CLیك گزینه به راه حل ایده آل
رتبهبندی گزینهها :هر گزینهای كه * CLIآن بزرگتر باشد ،بهتر و باالترین رتبه را نسبت به
سایر گزینهها به خود اختصاص داده است.

-Chang

1
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شاخص ،بهطور یکنواخت افزایشی یا كاهشی میباشد .بهطور كلی این تکنیك بر این مفهوم
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تحلیل خوشهای
هدف بسیاری از فعالیتهای تحقیقاتی پی بردن به این است كه كدامیك از دادههای
موجود در یك مجموعه مشابه و یا متفاوت هستند .تحلیل خوشهای اصولیترین روش برای
برآورد شباهت میان افراد در یك مجموعه است .در تحلیل خوشهای معموالً  pصفت بر روی
ماتریس دادههای خام به ماتریس شباهتها یا فاصله ها تبدیل میشود و با استفاده از یکی از
تکنیكهای طبقهبندی ،دادهها را بر اساس شباهت میان آنها گروهبندی میكنند .هدف از
تشکیل خوشهها آن است كه در هر دسته موادی را قرار دهیم كه دارای تنوّع كمتری نسبت به
تنوّع موجود میان دستهها باشند.

ضریب همبستگی پیرسون
یکی از ابزارهای مناسب برای تحلیل میان متغیّرها ،ضریب همبستگی پیرسون است .ایان
ضریب برای بررسی رابطه میان دو متغیّر فاصلهای و یا اسمی ماورد اساتفاده قارار مایگیارد.
مقدار آن همواره میان  +1و  -1در نوسان است .چنانچه مقدار به دست آمده مثبت باشد باه
معنای این است كه تغییرات در هر دو متغیّر بهطور هم جهت اتفاق میافتد .به بیان دیگار باا
هرگونه افزایش در مقدار یك متغیّر ،مقدار متغیّر دیگر نیز افازایش ماییاباد و بارعکس .اماا
چنانچه مقدار همبستگی منفی باشد ،بیانكنندهی این نکته است كه دو متغیّر در جهت عکس
همدیگر حركت میكنند .یعنی با افزایش مقدار یك متغیّر ،مقادیر متغیّر دیگر كاهش مییابد و
برعکس .اگر مقدار بهدست آمده برای ضریب همبستگی صفر باشد به معنای ایان اسات كاه
هیچگونه رابطهای میان دو متغیّر وجود ندارد.

منطقهی مورد مطالعه
استان خوزستان با مساحت  13123كیلومتر مربع در جنوب غربی ایران قرار دارد .این
استان پنجمین استان پرجمعیت ایران است .در سال  ،1931جمعیت استان  3291321نفر بوده
است كه از این تعداد  31/12درصد در نقاط شهری و  23/31درصد در نقاط روستایی
سکونت داشته و بقیه غیر ساكن بودهاند .از رقم كل جمعیت خوزستان ( 3291321نفر)،

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 10:02 +0430 on Tuesday April 13th 2021

 nداده اندازهگیری میشود و بعد یك ماتریس  n*pاز دادههای خام تشکیل میشود .سپس
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شهرستان اهواز با اختصاص رقم جمعیتی  1932133نفر حدود یك سوم جمعیت استان را
بهخود اختصاص داده است كه حاصل نقش سیاسی ،اداری و اعمال سیاست تمركز در
سیستم برنامهریزی است .از طرف دیگر فاصلهی جمعیتی شهرستان اهواز با بقیهی
شهرستانهای استان مشهود است .اما بهجز موقعیت استثنایی شهرستان اهواز ،در بقیهی
پایینترین رقم جمعیت استان را به خود اختصاص میدهند .جدول شمارهی دو توزیع
جمعیت و میزان شهرنشینی را به تفکیك شهرستانهای استان خوزستان در سال  31نشان
میدهد (مركز آمار ایران.)1931 :
جدول شمارهی دو -توزیع جمعیت در استان خوزستان به تفکیک شهرستان سال 1321
جمعیت
میزان شهرنشینی
کل استان
31
3291321
231333
آبادان
1/33
31321
امیدیه
1/13
2333
اندیکا
1/13
113121
اندیمشک
1/33
1932133
اهواز
1/31
219121
ایذه
1/11
113321
باغملک
1/31
33111
باوی
1/11
233193
بندرماهشهر
1/32
133319
بهبهان
1/31
119311
خرمشهر
1/31
329222
دزفول
1/31
33391
دشت آزادگان
1/22
33339
رامشیر
1/21
112313
رامهرمز
1/11
129922
شادگان
1/93
212312
شوش
1/39
131333
شوشتر
1/19
13321
گتوند
1/13
93931
اللی
1/33
119223
مسجدسلیمان
1/31
22931
هفتکل
1/11
93331
هندیجان
1/32
93912
هویزه
1/23
منبع(مركز آمار ایران)1931،
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یافتهها

با توجه به اینكه در بخش تلفیقی از  39شاخص استفاده شده جداول و ماتریسهای این

بخش بسیار طوالنی و بزرگ میباشد و با توجه به محدودیتهای موجود در این بخش فقط
نتایج و جداول نهایی ارائه شده است.

وزن نهایی توسعه

رتبهی توسعهی بهصورت تلفیقی

وزن توسعهی آموزشی

رتبهی توسعهی آموزشی

وزن توسعهی زیست محیطی

رتبهی توسعهی زیست محیطی

وزن توسعهی فرهنگی -اجتماعی

رتبهی توسعهی فرهنگی-اجتماعی

وزن توسعهی زیربنایی -کالبدی

رتبهی توسعهی زیربنایی-کالبدی

وزن توسعهی بهداشتی -درمانی

رتبهی توسعهی بهداشتی -درمانی

وزن توسعهی اقتصادی

رتبهی توسعهی اقتصادی

شهرستان

1/219

1

1/131

23

1/111

3

1/331

3

1/332

1

1/313

1

1/339

2

اهواز

3

1/233 1/911

2

9

1/139 1/113

21

22

1/1123 1/332

1

11

1/331 1/313

2

1

1/331 1/131

11

9

1/123 1/133

1

11

1/923 1/133

11

دزفول

1/293

3

1/139

29

1/1193

13

1/233

11

1/231

3

1/112

3

1/331

1

آبادان بندر ماهشهر

3

1/213 1/221

2

1

1/222 1/213

3

3

1/232 1/331

2

1

1/239 1/213

3

3

1/133 1/192

11

11

1/233 1/123

21

9

1/132 1/1122

13

ایذه

1/132

3

1/131

21

1/1193

13

1/391

9

1/223

2

1/133

21

1/932

9

1/133

3

1/233

13

1/233

2

1/239

13

1/123

3

1/133

3

1/121

11

1/139

3

1/212

3

1/921

3

1/133

22

1/113

3

1

19

1/1111

اللی

21

بهبهان خرمشهر مسجدسلیمان
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ادامهی جدول شمارهی سه -وزن و رتبه شهرستانهای استان خوزستان بر اساس الگوی TOPSIS

وزن نهایی توسعه

رتبهی توسعهی بهصورت تلفیقی

وزن توسعهی آموزشی

رتبهی توسعهی آموزشی

وزن توسعهی زیست محیطی

رتبهی توسعهی زیست محیطی

وزن توسعهی فرهنگی -اجتماعی

رتبهی توسعهی فرهنگی-اجتماعی

وزن توسعهی زیربنایی -کالبدی

رتبهی توسعهی زیربنایی-کالبدی

وزن توسعهی بهداشتی -درمانی

رتبهی توسعهی بهداشتی -درمانی

وزن توسعهی اقتصادی

رتبهی توسعهی اقتصادی

شهرستان

1/121

11

1/192

3

1/233

3

1/213

11

1/131

1

1/113

13

1/111

13

1/133

11

1/921

19

1/923

9

1/231

13

1/191

19

1/111

13

1/123

19

باغملك اندیمشك

1/191

12

1/392

11

1/213

3

1/1112

23

1/121

13

1/112

13

1/121

1

شوش

1/112

19

1/231

13

1/193

11

1/313

2

1/133

2

1/213

2

1/113

2

شوشتر

1/132

13

1/232

13

1/122

12

1/223

12

1/1133

22

1/113

2

1/191

دشت
آزادگان
12

1/133

12

1/213

1

1/111

13

1/232

1

1/133

3

1/131

12

1/192

3

رامهرمز

1/133

11

1/231

11

1/123

11

1/219

21

1/1133

21

1/233

3

1/11221

13

گتوند

1/111

13

1/913

13

1/1111

23

1/223

19

1/193

12

1/113

11

1/131

3

شادگان

11

22

1/131

13

1/932

12

1/113

19

1/221

12

1/192

12

1/132

12

1/139

13

1/133

9

1/1122

13

1/223

13

1/123

13

1/193

11

1/132

21

1/33

2

1/1119

22

1/213

3

1/112

21

1/132

3

1/1113 1/11223 1/1193

12

هندیجان

هفتکل

رامشیر
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ادامهی جدول شمارهی سه -وزن و رتبه شهرستانهای استان خوزستان بر اساس الگوی TOPSIS

وزن نهایی توسعه

رتبهی توسعهی بهصورت تلفیقی

وزن توسعهی آموزشی

رتبهی توسعهی آموزشی

وزن توسعهی زیست محیطی

رتبهی توسعهی زیست محیطی

وزن توسعهی فرهنگی -اجتماعی

رتبهی توسعهی فرهنگی-اجتماعی

وزن توسعهی زیربنایی -کالبدی

رتبهی توسعهی زیربنایی-کالبدی

وزن توسعهی بهداشتی -درمانی

رتبهی توسعهی بهداشتی -درمانی

وزن توسعهی اقتصادی

رتبهی توسعهی اقتصادی

شهرستان

1/131

21

1/313

11

1/1133

12

1/291

13

1/191

13

1/133

13

1/1111

13

امیدیه

1/199

22

1/232

2

1/1111

21

1/211

11

1/111

13

1/113

29

1/1113

21

هویزه

23

1/122

29

1/322

1

1/1113

29

1/212

21

1/1193

29

1/113

22

1/121

23

1/231

12

1/1113

21

1/133

29

1/1129

23

1/1113

23

1/11113 1/1112

29

اندیکا

بیشتر از تحلیل خوشهای استفاده شده است.

باوی

رتبهبندی توسعه یافتگی میان شهرستانهای استان خوزستان ،شهرستانهای اهواز ،دزفول،

آبادان ،بندر ماهشهر و ایذه در ردههای اول تا پنجم و رامشیر ،امیدیه ،هویزه ،اندیکا و باوی

در ردههای آخر قرار دارند .جدول شمارهی سه وزن و رتبهی توسعه یافتگی شهرستانهای

استان خوزستان را در شش بخش جداگانه و یك بخش تلفیقی نشان میدهد .برای بررسی
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جدول شمارهی چهار -خوشهبندی توسعه یافتگی شهرستانهای استان خوزستان در بخشهای مختلف
تلفیقی

فرهنگی-اجتماعی

زیست محیطی

زیربنایی -کالبدی

بهداشتی-درمانی

اقتصادی

آموزشی

شهرستان

2

1

1

2

3

2

2

دزفول

9

1

2

9

3

9

2

آبادان

9

3

2

3

3

1

2

بندرماهشهر

9

3

1

2

2

2

9

ایذه

9

3

9

2

9

3

9

بهبهان

3

1

2

2

2

9

2

خرمشهر

3

3

9

2

3

2

3

مسجدسلیمان

3

3

2

2

2

2

9

اللی

3

3

9

3

2

2

2

باغملک

3

3

2

2

2

2

3

اندیمشک

3

2

9

2

2

3

9

شوش

3

2

2

3

3

3

3

شوشتر

2

3

2

2

2

2

3

2

9

2

2

2

3

9

رامهرمز

2

3

3

2

9

2

3

گتوند

2

3

2

2

2

3

3

شادگان

2

3

2

2

2

2

3

هندیجان

2

3

2

2

3

2

2

هفتکل

2

3

2

2

3

2

1

رامشیر

2

3

2

2

2

2

3

امیدیه

2

3

2

2

2

2

9

هویزه

2

3

2

2

2

2

1

اندیکا

2

3

2

2

2

2

3

باوی
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دشت
آزادگان

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 10:02 +0430 on Tuesday April 13th 2021

1

2

3

1

1

2

2

اهواز

بررسی پایداری در توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای استان خوزستان115............................

نتایج تحلیل خوشهای عبارت است از:
سطح اول توسعه :اهواز
سطح دوم توسعه :دزفول
سطح سوم توسعه :آبادان ،بندرماهشهر ،ایذه ،بهبهان
سطح پنجم توسعه :دشت آزادگان ،رامهرمز ،گتوند ،شادگان ،هندیجان ،هفتکل ،رامشیر،
امیدیه ،هویزه ،اندیکا ،باوی
نتایج تحلیل خوشهای در سایر بخشها ،در نقشههای سطحبندی توسعه در قسمت بعدی
آورده شده است.

تحلیل جغرافیایی از توسعه در شهرستانهای استان خوزستان
در این بخش به تحلیل جغرافیایی از وضعیت توسعه در استان میپردازیم .برای این امر
شهرستانهای استان خوزستان را یك بار به دو گروه شمالی -جنوبی و یك بار به دو گروه
شرقی -غربی تقسیم كردهایم و آنگاه با استفاده از میانگین وزن توسعه هر نیمه ،به مقایسه
میپردازیم .شهرستانهای نیمه شمالی سیزده عدد هستند كه عبارتند از :اندیکا ،اندیمشك،
ایذه ،باغملك ،باوی ،دزفول ،دشت آزادگان ،شوش ،شوشتر ،گتوند ،اللی ،مسجد سلیمان و
هفتکل .شهرستانهای نیمهجنوبی :آبادان ،امیدیه ،اهواز ،بندرماهشهر ،بهبهان ،خرمشهر،
رامشیر ،رامهرمز ،شادگان ،هندیجان ،هویزه .شهرستانهای نیمه شرقی استان یازده عدد هستند
كه عبارتند از :امیدیه ،اندیکا ،ایذه ،باغملك ،بهبهان ،رامشیر ،رامهرمز ،اللی ،مسجدسلیمان،
هفتکل ،هندیجان .شهرستانهای نیمه غربی :آبادان ،بندر ماهشهر ،اندیمشك ،اهواز ،باوی،
خرمشهر ،دزفول ،دشت آزادگان ،شادگان ،شوش ،شوشتر ،گتوند ،هویزه.
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پردازش :نگارندگان

نقشه شمارهی دو -سطحبندی توسعه آموزشی شهرستانهای استان خوزستان
پردازش :نگارندگان

نقشه شمارهی سه -سطحبندی توسعه زیربنایی-کالبدی شهرستانهای استان خوزستان
پردازش :نگارندگان
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پردازش :نگارندگان

نقشهی شمارهی پنج -سطحبندی توسعه فرهنگی-اجتماعی شهرستانهای استان خوزستان
پردازش :نگارندگان

نقشهی شمارهی شش -سطحبندی توسعه زیست محیطی شهرستانهای استان خوزستان
پردازش :نگارندگان
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پردازش :نگارندگان

همانطور كه از نقشهی سطح بندی توسعهی آموزشی شهرستانهای استان خوزستان
پیداست میان شمال و جنوب استان از نظر توسعهی آموزشی تفاوت چندانی وجود ندارد .به
گونهای كه میانگین امتیاز توسعه یافتگی شمال استان  1/392است .در مقابل این مقدار برای
جنوب استان  1/933است كه تفاوت اندكی را بهنفع شمال نشان میدهد .اما چیزی كه
بهخوبی قابل مشاهده است تفاوت میان شرق و غرب استان است؛ به گونهای كه میانگین
امتیاز توسعه یافتگی شرق استان  1/233و غرب استان  1/233است .در زمینهی توسعهی
اقتصادی ناظر تمركز توسعهی اقتصادی در جنوب و غرب استان هستیم .میانگین وزن توسعه
یافتگی شمال  1/193و میانگین جنوب استان  1/233است .مقایسهی شهرستانهای شرقی و
غربی نیز بیانكنندهی نابرابری نسبتاً شدیدی از نظر توسعهی اقتصادی است؛ به گونهای كه
میانگین امتیاز توسعه یافتگی غرب  1/113و شرق استان  1/133است .این مقادیر نشان
دهندهی برتری جنوب استان بر شمال و غرب استان بر شرق از نظر میانگین وزن توسعه
یافتگی اقتصادی است .در بخش بهداشتی -درمانی میانگین امتیاز توسعه یافتگی شمال استان
در این بخش  1/121و جنوب استان  1/133است كه تفاوت چندانی را نشان نمیدهد .اما
مقایسهی میانگین شهرستانهای شرقی و غربی تفاوت بیشتری را نشان میدهد .میانگین
امتیازات توسعه یافتگی بهداشتی درمانی شرق  1/129و غرب استان  1/212است.در این
بخش از لحاظ میانگین توسعه غرب استان بر شرق برتری دارد .جنوب استان نیز برتری
اندكی بر شمال دارد .در بخش زیربنایی -كالبدی میانگین امتیازات توسعه یافتگی شمال
استان در  1/129و در جنوب استان  1/213است .میانگین وزن توسعه یافتگی شرق و غرب
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نیز به ترتیب  1/133و  1/132است .این مقادیر نشان دهندهی نابرابری و عدم تعادل شدید
بهنفع شهرستانهای جنوبی و غربی استان است .اما در زمینهی توسعهی زیست محیطی استان
خوزستان اغلب شهرستانهای توسعه یافته در نیمهی شمالی استان قرار گرفتهاند؛ به گونهای
كه میانگین وزن توسعه یافتگی شهرستانهای نیمه شمالی  1/212و میانگین شهرستانهای
اختالف بسیار كمی وجود دارد .میانگین این دو نیمه به ترتیب  1/193و  1/129است .در
بخش فرهنگی -اجتماعی میانگین توسعه یافتگی جنوب  1/332و جنوب  1/921است .كه
نشان دهندهی برتری نسبی جنوب بر شمال است .میانگین وزن توسعه یافتگی شهرستانهای
نیمهی غربی  1/211و نیمهی شرقی  1/231است كه نشان میدهد از نظر میانگین امتیاز
توسعه یافتگی در بخش فرهنگی اجتماعی نیمهی غربی نسبت به نیمهی شرقی برتری
شدیدی دارد .در زمینهی مقایسه شمال و جنوب استان بهصورت تلفیقی میانگین وزن توسعه
یافتگی شهرستانهای شمالی  1/191و شهرستانهای جنوبی  1/111است .اما میانگین وزن
توسعه یافتگی شهرستانهای غربی  1/111و شهرستانهای شرقی  1/121است .كه نشان
دهندهی برتری نسبی جنوب بر شمال و غرب بر شرق استان است.

ارتباط و همبستگی میان توسعه یافتگی شهرستانها و میزان جمعیت
در این بخش به بررسی ارتباط و همبستگی میان توسعه یافتگی شهرستانهای استان
خوزستان و میزان جمعیت آنها میپردازیم .برای این امر از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شده است.
جدول شمارهی پنج -ضریب همبستگی پیرسون میان توسعه یافتگی شهرستانها با میزان جمعیت
شهرستانهای استان خوزستان
** 1/111
1/111

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی اقتصادی و میزان
جمعیت

** 1/121
1/111

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

همبستگی میان توسعهی بهداشتی درمانی و
میزان جمعیت

** 1/111

Pearson Correlation

1/111

)Sig. (2-tailed

همبستگی میان توسعهی زیربنایی-کالبدی و
میزان جمعیت

)Sig. (2-tailed
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ادامهی جدول شمارهی پنج -ضریب همبستگی پیرسون میان توسعه یافتگی شهرستانها با میزان جمعیت
شهرستانهای استان خوزستان
** 1/111
1/111
** 1/599

Pearson Correlation

1/112
*-1/111

)Sig. (2-tailed

همبستگی میان توسعهی فرهنگی-اجتماعی و
میزان جمعیت

Pearson Correlation

1/131

)Sig. (2-tailed

همبستگی میان توسعهی آموزشی و میزان
جمعیت

1/121
1/315

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی زیست محیطی و
میزان جمعیت

** 1/111

Pearson Correlation

1/111

)Sig. (2-tailed

همبستگی میان توسعه بهصورت تلفیقی و
میزان جمعیت

)Sig. (2-tailed

)Sig. (2-tailed

منبع:مطالعات نگارندگان

ضریب همبستگی پیرسون میان میزان جمعیت شهرستانها و توسعه یافتگی اقتصادی
 113و در سطح معنیداری  1/1111است .بنابر این میتوان گفت در استان خوزستان میان
توسعه اقتصادی شهرستانها و میزان جمعیت آنها رابطه و همبستگی مثبتی وجود دارد.
ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه جمعیتی شهرستانها و توسعه یافتگی بهداشتی درمانی
 1/131و در سطح  1/1111از لحاظ آماری معنا دار است؛ بنابراین میتوان گفت میان میزان
جمعیت شهرستان های استان خوزستان و توسعهی شاخصهای بهداشتی درمانی همبستگی
و رابطهی مثبتی وجود دارد .ضریب همبستگی میان توسعه یافتگی زیربنایی جمعیت
شهرستانها برابر با  1/311و در سطح  1/1111از لحاظ آماری معنادار است .در نتیجه میان
توسعهی امکانات و خدمات زیربنایی و میزان جمعیت شهرستانهای استان خوزستان
همبستگی و رابطهی مثبتی وجود دارد .ضریب همبستگی میان توسعه یافتگی
فرهنگی -اجتماعی و جمعیت شهرستانها  1/222و در سطح  1/113از لحاظ آماری معنادار
است .بنابراین میان توسعهی فرهنگی شهرستانهای استان خوزستان و میزان جمعیت آنها
رابطه و همبستگی مثبتی وجود دارد .ضریب همبستگی محاسبه شده میان توسعهی آموزشی
و میزان جمعیت  -1/331و در سطح معناداری  1/191منفی است .درنتیجه میان توسعهی
آموزشی و میزان جمعیت شهرستانهای استان خوزستان رابطه و همبستگی منفی برقرار
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همبستگی میان توسعهی اقتصادی و میزان
جمعیت
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است .ضریب همبستگی میان توسعهی زیست محیطی و میزان جمعیت شهرستانهای استان
خوزستان  1/131در سطح  1/932از لحاظ آماری معنا دار نیست .در زمینهی میزان
توسعهیافتگی بهصورت تلفیقی ،ضریب همبستگی میان توسعه یافتگی شهرستانها و میزات
جمعیت آنها  1/331و در سطح  1/1111معنا دار است .درنتیجه بهطور كلی میتوان گفت
مثبت وجود دارد و توسعه در شهرستانهای استان خوزستان گرایش بیشتری به سمت
شهرستانهای پرجمعیت دارد.

ارتباط و همبستگی میان توسعهیافتگی شهرستانها و میزان شهرنشینی شهرستانها
جدول شمارهی شش -ضریب همبستگی پیرسون میان توسعه یافتگی شهرستان ها با میزان شهرنشینی
شهرستان های استان خوزستان
**-1/111

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی آموزشی و میزان

1/111

)Sig. (2-tailed

شهرنشینی

* 1/111

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی اقتصادی و میزان

1/191

)Sig. (2-tailed

شهرنشینی

1/931

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی بهداشتی-درمانی و میزان

1/912

)Sig. (2-tailed

شهرنشینی

* 1/133

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی زیربنایی-کالبدی و میزان

1/135

)Sig. (2-tailed

شهرنشینی

1/111

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی زیست محیطی و میزان

1/111

)Sig. (2-tailed

شهرنشینی

1/329

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی فرهنگی-اجتماعی و

1/151

)Sig. (2-tailed

میزان شهرنشینی

* 1/151

Pearson Correlation

همبستگی میان توسعهی بصورت تلفیقی و میزان

1/911

)Sig. (2-tailed

شهرنشینی

منبع:مطالعات نگارندگان
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ضریب همبستگی بین توسعهی آموزشی و میزان شهرنشینی در شهرستانهای استان
خوزستان  -1/133و در سطح  1/1111از لحاظ آماری معنادار است؛ بنابراین میتوان گفت
میان توسعهی آموزشی شهرستانهای استان خوزستان و میزان شهرنشینی آنها رابطه و
همبستگی منفی وجود دارد .ضریب همبستگی محاسبه شده میان توسعهی اقتصادی و میزان
معنادار است .پس میان توسعهی اقتصادی و میزان شهرنشینی شهرستانهای استان خوزستان
رابطه و همبستگی مثبتی برقرار است .ضریب همبستگی پیرسون میان درصد شهرنشینی
شهرستانها و توسعه یافتگی شاخصهای بهداشتی درمانی  1/291و در سطح  1/233از
لحاظ آماری معنادار نیست .ضریب همبستگی میان توسعه یافتگی زیربنایی-كالبدی و میزان
شهرنشینی شهرستانهای استان خوزستان برابر با  1/399و در سطح  1/192از لحاظ آماری
معنا دار است .بنابراین میتوان گفت میان توسعهی امکانات و خدمات زیربنایی-كالبدی و
میزان شهرنشینی شهرستانهای استان خوزستان همبستگی و رابطهی مثبتی وجود دارد.
ضریب همبستگی میان توسعهیافتگی زیست محیطی و اندازهی شهرنشینی  1/111و در سطح
 1/333از نظر آماری معنادار نیست .ضریب همبستگی توسعه یافتگی فرهنگی -اجتماعی و
شهرنشینی شهرستانها  1/932و در سطح  1/123از لحاظ آماری معنادار نیست .در زمینهی
میزان توسعه یافتگی تلفیقی ضریب همبستگی بین توسعه یافتگی شهرستانها و میزان
شهرنشینی آنها  1/321و در سطح  1/123معنادار است .درنتیجه میتوان گفت میان
توسعهیافتگی شهرستانهای استان خوزستان و میزان شهرنشینی آنها همبستگی و ارتباط
مثبتی وجود دارد و توسعه بهسمت شهرستانهایی تمایل دارد كه از میزان شهرنشینی باالتری
برخوردارند.

نتیجهگیری
در این تحقیق برای بررسی پایداری در توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای استان
خوزستان از مقایسهی وضعیت فعلی توزیع فضایی توسعه با برخی اصول توسعهی پایدار
مرتبط با بحث استفاده شده است .توسعهی پایدار باید عدالت و برابری را تحقق بخشد .در
این تحقیق و بعد فضایی عدالت و برابری مورد نظر است .با بررسی توزیع فضایی توسعه در
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سطح شهرستانهای استان خوزستان مشخص میشود كه پراكنش توسعه در سطح استان در
راستای برابری و عدالت فضایی نیست .نابرابری در سطوح مختلف اتفاق افتاده است.
نابرابری میان مركز (اهواز) و شهرستانهای پیرامون ،نابرابری میان شهرستانهای كم جمعیت
و پرجمعیت ،نابرابری میان شهرستانهای با میزان شهرنشینی باال و پایین ،نابرابری میان شمال
استان به مکش شدید جمعیت ،خدمات و امکانات مختلف و در نهایت توسعه پرداخته است.
از شش مؤلفهای كه بررسی شد این شهرستان رتبهی اول زیربنایی -كالبدی ،رتبهی اول
بهداشتی -درمانی ،رتبهی دوم اقتصادی و رتبهی چهارم توسعه فرهنگی -اجتماعی استان را
بهخود اختصاص داده است .و بهطور كلی با اختالف زیاد در رتبهی نخست توسعه یافتگی
استان قرار دارد .این امر به قیمت بازنگه داشتن شهرستانهای پیرامون اهواز از توسعه محقق
شده است؛ بهگونه ای كه نزدیكترین شهرستانها به اهواز از پایینترین سطح توسعه
برخورداراند .سطح دیگر نابرابری با مقایسهی شهرستانهای كم جمعیت و پر جمعیت روشن
میشود .برای این مقایسه از ارتباط و همبستگی میان امتیاز توسعهیافتگی شهرستانها و
جمعیت آنها استفاده شده است .نتایج نشان میدهد كه توسعه در استان خوزستان به سمت
شهرستانهایی تمایل دارد كه از جمعیت بیشتری برخوردارند و از این نظر میان
شهرستانهای با جمعیت بیشتر و كمتر نابرابری و عدم تعادل شدیدی به چشم میخورد.
سطح دیگر نابرابری با مقایسهی پراكنش توسعه میان شهرستانها با توجه به میزان شهرنشینی
شان بهدست میآید .در استان خوزستان شهرستانهایی توسعهی بیشتری یافتهاند كه میزان
شهرنشینی باالتری دارند .اما در این تحقیق شهرستانهای استان به چهار نیمهی
جنوبی -شمالی و شرقی -غربی تقسیم شده است و آنگاه میان این چهار نیمه مقایسه دو به
دو با میانگین توسعه یافتگی انجام شد .نتایج نشان میدهد كه در همهی بخشها نابرابری
شدیدی میان شهرستانهای واقع در نیمههای شمالی -جنوبی و شرقی -غربی استان وجود
دارد .این نابرابریهای شدید در تضاد كامل با اهداف توسعهی پایدار است .فلسفهی اصلی
توسعهی پایدار آشتی میان توسعه و پایداری از طریق دقت و توجه كافی به همهی اهداف از
دیدی سیستمی و كل گرایانه است .توسعهی پایدار با نگرشهای تك بعدی همخوان نیست
و به لحاظ تلفیق اهداف مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،و....توجهی كل گرایانه
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دارد و در بررسی پایداری سیستم از دید سیستمی استفاده میكند .اما با بررسی توزیع فضایی
توسعه در شهرستانهای استان خوزستان مشخص میشود كه در الگوی توسعه در استان دید
سیستمی و كل گرایانه وجود ندارد .بلکه الگوی توسعه در استان خوزستان در راستای تفکر
بخشی و جزئینگرانه است .برای مثال در حالی كه در بخش آموزشی توسعه به سمت
كامالً بر عکس است؛ بنابراین الگوی توزیع فضایی توسعه در شهرستانهای استان خوزستان
نتوانسته در راستای عدالت و برابری ،دیدگاه سیستمی و كل گرایانهی توسعه پایدار قرار
بگیرد و الگوی آن از نظام نابرابر ،بخشی ،تك عاملی و تك بعدی تبعیت میكند .در كل نتایج
این تحقیق نشان میدهد كه توزیع فضای توسعه در سطح شهرستانهای استان خوزستان در
جهت اهداف و اصول توسعهی پایدار نیست .همه تحلیلها نشان میدهد كه توزیع فضایی
توسعه در استان در تضاد با عدالت فضایی مطرح شده از سوی توسعهی پایدار است.
همچنین الگوی توسعهی فعلی در سطح استان دیدگاه كل نگری و برخورد سیستمی توسعهی
پایدار را نقض میكند؛ به گونهای كه بخشی نگری در توزیع فضایی توسعه در حال حاضر
بسیار روشن است .این توسعهی بخشی ،توسعهای برونزا است .یعنی دولت در راستای
تصمیمات بخشی در یك بخش خاص (بخش آموزشی در استان خوزستان) به سرمایهگذاری
میپردازد ،در حالی كه مناطق مورد نظر در سایر بخشها از محرومیت شدیدی رنج میبرند.
البته ذكر این نکته ضروری است كه اگرچه شهرستان اهواز از نظر توسعه یافتگی رتبهی
نخست را دارا است اما این امر به منزلهی این نیست كه این توسعه ،پایدار است .چون
همانگونه كه گفته شد هرگونه توسعهای كه جامع و كلی نباشد و از الگوی سیستمی پیروی
نکند نمیتواند پایدار باشد .بنابراین با وجود توسعهیافتگی اهواز ،اما چون این شهرستان
درون یك كل و سیستم بزرگتر (استان خوزستان) واقع شده است ،و در این سیستم عدم
تعادل شدیدی وجود دارد ،بنابراین این وضع گریبان مجموع سیستم كه اهواز هم جزئی از
آن است را گرفته و همه سیستم و مجموعه را از حركت به سوی توسعهی پایدار باز داشته
است.
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