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  چکیده

م یک اقتصاد پویا هاي مه جمعیت از خصیصهبیشترتوزیع عادالنه امکانات و ثمرات توسعه در میان 
ها را از طریق  ها و عدم تعادل کنند نابرابري ریزان سعی می براي تحقق این امر برنامه. و سالم است

یافتگی  هاي مثبت توسعه زدایی و گسترش همه جانبه جنبه هاي متعدد محرومیت تدوین و اجراي برنامه
ه یکدیگر به لحاظ توسعه است که ریزي شناسایی جایگاه مناطق نسبت بالزمه برنامه .کاهش دهند

 در این پژوهش با .هاي مختلف نقش اساسی دارداستفاده از مدلها و تکنیکجهت رسیدن به این مهم 
هاي جمعیتی، بهداشتی و درمانی،  شاخص در زمینه35گیري از مدل اسکالوگرام بر اساس بهره

ل، خدمات رفاهی و تاسیسات شهري، آموزشی، فرهنگی، بازرگانی و اقتصادي، ارتباطات و حمل و نق
ها در هاي استان بوشهر مشخص گردیده و وضعیت هریک از شهرستان سطح برخورداري شهرستان

دهد که به لحاظ هاي تحقیق نشان مییافته. هاي فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استشاخص
ها اختالف و ان با سایر شهرستانهاي بوشهر و دشتست بین شهرستان،توزیع فضایی امکانات و خدمات

که  بطوري. شودهاي استان اختالف فاحشی دیده نمیولی بین سایر شهرستان. ناهمگونی وجود دارد
باشد، در سطح برخوردار هاي استان که شامل دو شهرستان بوشهر و دشتستان می از شهرستان% 22/22
 .اندار قرار گرفتههاي استان در سطح نسبتاً برخورد از شهرستان% 78/77و 
  

 *.هاي توسعه، درجه توسعه یافتگیاسکالوگرام، استان بوشهر، شاخص : کلیديهايواژه

                                                
  tahmasebipoor_r@yahoo.com :مسئول مکاتبه*
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  مقدمه 
زیرا هیچ اقدامی نیست  .ریزي فعالیتی است که بشر از آغاز بدان مشغول بوده استبرنامه: طرح مسئله

 .)6:1385، آسایش(ریزي باشد هریزي شود مگر آنکه شامل برنامکه براي رسیدن به هدف خاصی طرح
 که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخصی، انجام یک  استریزي یک جریان آگاهانهبرنامه

معصومی ( کندسلسله اقدامات و فعالیتهاي مرتبط با یکدیگر را در آینده پیش بینی می
  ).80:1370اشکوري،

کند و میتوان آن  مفهوم کیفی را مشخص میتوسعه یک. گیردمفهوم توسعه در برابر رشد قرار می
را معادل با افزایش کیفیت زندگی دانست که مسائلی مانند بهداشت، آموزش، رفاه، آزادي حق بیان، 

چند بعدي و مستلزم اعمال  توسعه فرآیندي پیچیده و ).93:1384 دلیر،(حقوق و غیره را در بردارد 
 نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش تغیرات در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و

 مجموعه توسعه، شامل ریزيبرنامه فرایند). 45:1376آسایش،(نابرابري و ریشه کن کردن فقر است 
 امکانات به با توجه مشخص زمانی افق نظر در یک مورد هدف به رسیدن براي منطقی و اقدامات مراحل

  .)57:1386صیدایی،( باشدمی ها محدودیت و
بندي توسعه روشی براي سنجش توسعه مناطق است که اختالف مکانی، فضایی اقتصادي،  سطح

با این روش، روند  .کنداجتماعی و فرهنگی مناطق را نسبت به یکدیگر از نظر سطح توسعه مشخص می
ریزي توسعه مناطق، مناطق شود و در نهایت در برنامهگیري توسعه قطبی مناطق مشخص میشکل
جدیدي (شود شود و از عدم تعادل مناطق جلوگیري میند و کم توسعه در نظر گرفته مینیازم

در این راستا در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از تکنیک آنالیز اسکالوگرام به  ).18:1383 میاندشتی،
جزیه و هاي استان بوشهر پرداخته شود و در پایان پس از تتعیین و تحلیل سطوح برخورداري شهرستان

هاي مورد بررسی، راهکارهاي عملی و مناسب ارائه ها در شاخصتحلیل وضعیت هر یک از شهرستان
  .گردد

  
  اهمیت و ضرورت مسئله

اي یا توسعه اقتصادي برقراري عدالت اجتماعی و توزیع متعادل رفاه ریزي منطقهاهداف کلی برنامه
ویژگیهاي مهم یک اقتصاد پویا و سالم، توزیع مهمترین   و یکی ازن افراد جامعه استو ثروت در بی

 .باشدمیان همه جمعیت یک ناحیه، منطقه یا کشور می مناسب و عادالنه امکانات و ثمرات توسعه در
 بندي آنها ازتحلیل وضع موجود مناطق و درجه تجزیه و آنها بتوان براي شناخت و روشهاي کمی که از

ها در تکنیک ها واهمیت این روش. اندچند دهه اخیر توسعه یافته یافتگی استفاده کرد در لحاظ توسعه
بطور  هاي توسعه یافتگی را توانند وضع موجود و روند تحول شاخصاین است که به زبان ریاضی می
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هاي استان بوشهر به لحاظ لذا تعیین جایگاه شهرستان). 146:1381،رضوانی(دقیق نشان دهند 
ریزي تواند گام مهمی در جهت برنامهمات و ارائه راهکارهاي مناسب، میبرخورداري از امکانات و خد

  .اصولی و تعادل فضایی و در نهایت توسعه منطقه باشد
  

  اهداف پژوهش
بندي شهرستانهاي استان در سطح مدل اسکالوگرام از و استفاده معرفی پژوهش این هدف کلی

  :چنین هم و است، استان این انهايتبرخورداري شهرس تعیین و تحلیل سطوح بوشهر و
  .منطقه مورد مطالعه وضعیت و توسعه بهبود جهت در راهکارهایی ارائه ـ
 

  قلمرو پژوهش
 با  این استان.حاشیه خلیج فارس قرار دارد استان بوشهر از استانهاي جنوبی کشور است که در

 جنوب از بویراحمد، و هکهگیلوی و خوزستان استان به شمال مربع، از کیلومتر 27653 حدود مساحتی
 بوشهر استان. است محدود فارس خلیج به غرب از و فارس استان به شرق از هرمزگان، و فارس خلیج به
 توجهی قابل اقتصادي راهبردي و اهمیت از و دارد دریایی مرز کیلومتر ششصد از بیش فارس خلیج با

 دشتی، تنگستان، دشتستان، بوشهر، يها  به نام استشهرستان 9داراي  بوشهر استان .است برخوردار
  ).http://www.anobanini.ir (گناوه و دیلم، جم، کنگان دیر،

  
  روش تحقیق

براي انجام عملیات محاسباتی از . این پژوهش از نوع اسنادي، تحلیلی و علی است روش بررسی در
  . استفاده شده استArcMapافزار  نرم از هانقشه ترسیم براي و  Spss  وExcel افزار نرم

  
  پیشینه پژوهش

ارتباط با موضوع  هاي انجام شده در انجام هر پژوهش و تحقیق علمی، مطالعه و بررسی پژوهش در
بندي و در زمینه سطح. تکامل آنها ضروري است نتایج توسعه و مندي ازمورد بررسی با هدف بهره

گیري از یافتگی و برخورداري از امکانات و خدمات با بهره توسعه ق به لحاظتعیین جایگاه مناط
توان به موارد زیر اي انجام گرفته که بطور خالصه میهاي مختلف، تحقیقات گستردهها و روش تکنیک

  .اشاره نمود
  شاخص67از  استفاده و اسکالوگرام ازروش آنالیز گیريبهره  با)1385( طباطبایی پورو نیلی  تقوایی-

 - ارتباطی اداري، -سیاسی زیربنایی، - درمانی، تأسیساتی-بهداشتی آموزشی، جمعیتی، هايحوزه در
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 هاي استان روستاهاي یافتگی توسعه و برخورداري درجه برررسی به رفاهی -اجتماعی و رسانی اطالع
 اختالف که اند رسیده هنتیج این به آنها از یک هر یافتگی توسعه درجه تعیین ضمن و پرداخته کشور

  .دارد وجود یافتگی توسعه ازلحاظ استانها بین زیادي وشکاف
 نقطه شهري 16در پژوهشی با استفاده از روش آنالیز تاکسونومی ) 1383( قدیري معصوم و حبیبی -

هاي مختلف بصورت مجزا و ترکیبی از  شهرستان این استان را با توجه به شاخص9استان گلستان و 
هاي بخشی و ترکیبی براي رسیدن به توسعه این بندي کردند و راهبردیافتگی رتبهسطوح توسعهلحاظ 

  .منطقه ارائه نمودند
هاي توسعه اساس شاخص هاي استان فارس را بردر تحقیق خود شهرستان) 1387( زیاري و جاللیان -

و پژوهش آنان نشان داده که  با استفاده از مدل تحلیل عاملی بررسی کردند 1355-75در دوره زمانی 
، 66/0ترتیب   به1375، 1365، 1355هاي استان فارس طی سه دوره میزان نابرابري در شهرستان

  . درصد بوده است44/0 و 59/0
 در تحقیق خود با استفاده از مدل اسکالوگرام به بررسی علل مهاجرت دانشجویان :)2003( کوهن -

ترین عوامل انگیزه سفر ل پرداخته و به این نتیجه رسیده که مهمیهودي مقیم آمریکا به کشور اسرائی
  . توریسم و دیگر عوامل بوده است-این دانشجویان به کشور اسرائیل مذهب، توریسم، مذهب

  
  ها و فرضیاتپرسش

  :ها و فرضیات زیر استاین پژوهش به دنبال بررسی پرسش
  سطوح برخورداري شهرستانهاي استان چگونه است؟ -
  وضعیت توزیع خدمات و امکانات در بین شهرستانهاي استان بوشهر چگونه است؟ -
  . توزیع فضایی امکانات و خدمات در بین شهرستانهاي استان بوشهر ناهمگون است-
  

  دیدگاهها، نظریات 
ریزي شده براي نیل به پیشرفت توسعه به معناي کوششی آگاهانه، نهادي و برنامه: مبانی نظري

 میالدي از 1917اي نو ظهور در قرن بیستم دانست که از سال توان پدیدهاقتصادي را میاجتماعی و 
 لبرت توسعه درعمل به -  جی-به اعتقاد ال). 13: 1379گلدین، (  سابق آغاز شدجماهیر شوروي اتحاد

با کننده آن با آهنگی هرچه سریعتر و معناي یک رشته گذار است که در آن یک جامعه و اجزاي ترکیب
مرحله کمتر  ها و جمعهاي کوچک و بزرگ از اي هرچه کمتر و باتوجه به همبستگی جمعیتهزینه

محدوده اقتصاد و به کمک  توان تنها دراین اساس توسعه را نمی بر. »رسندانسانی به مرحله انسانیتر می
. انجامدمیتوسعه، فرآیندي است که به ظهور دنیاي نو . دانش اقتصادي بشر، درك و توجیه کرد



 63                         لوگرامتعیین و تحلیل سطوح برخورداري شهرستانهاي استان بوشهر با استفاده از مدل اسکا

 

درحالی که رشد اقتصادي ممکن است افزایش کمی یا حتی کاذبی باشد که در سطح تولید، توزیع، 
). 43:1374کامران،(شودیا درآمد یک جامعه و یا یک ملت درطول زمانی مشخص حادث می مصرف و

ه توسعه و هاي مختلفی راجع بنیافتگی، مکاتب و دیدگاهاز زمان آغاز طرح مباحث توسعه و توسعه
توان مکتب تکاملی توسعه، نظریه نوسازي، دیدگاه نیافتگی ارائه شده که که از جمله آنها میتوسعه

هاي این مکاتب، با ریشه). 35: 1381ازکیا، (مارکسیستی از توسعه و نظریه وابستگی اشاره نمود 
هاي ه با مشارکت کمکعقالنی عمیق در اقتصاد کینزي، به گسترش نقش مداخله دولت در توسعه همرا

در تمام این مکاتب، به لحاظ غلبه رویکرد باال ). DHV ،1371 :32مهندسین مشاور (خارجی معتقدند 
دلیل نگرش  ، و به)158: 1377صرافی، (ریزي توسعه به پایین و ایفاي نقش حاکمیتی دولت در برنامه

هاي ریاضی براي سهولت هاي کمی و مدلریزان از روشگیري برنامهجزءگرایانه در تحلیل مسائل، بهره
افراخته، (ناپذیر است هاي مسائل و مشکالت در مناطق مختلف اجتنابدرك و شناخت پیچیدگی

1374 :11 .(  
هاي محلی، نقش و اهمیت اخیراً نیز رویکردهاي نوینی در این زمینه مانند نقش جنبش

زیست تر از همه محیط دموکراسی و مهم، موضوعات جنسیتی، عدالت و)NGO (هاي غیردولتی سازمان
 در ییهاهاي بزرگ مقیاس به تحلیلتغییر گرایشی نیز از نظریه. و روابط محلی ارائه گردیده است

ن رویکرد توسعه از پایین و ابرخی محقق. مقیاس متوسط و یا کوچک در فرآیند توسعه وجود دارد
رویکردي بر فقرزدایی و محو آن متمرکز است که در . ندارویکرد نیازهاي اساسی را مورد تأکید قرار داده

همچنین نظریه نوینی در مورد رشد مطرح شده که رشد . ها مورد تأکید قرار دارندآن مردم بیش مکان
  .)Hodder, 2000: 16 (دهد قرار میتوجهزا مورد زا را بیش از رشد بروندرون

اي ریزي منطقه در مناطق مختلف، ضرورت برنامهبطور کلی امروزه اقتصاددانان نظریۀ رشد متوازن
اي براي آن کنند و معتقدند که توسعه متعادل ناحیهصحیح را براي رسیدن به توسعه متوازن مطرح می

هاي کیفیت است که بهترین شرایط و امکانات را براي توسعه جامع همه نواحی فراهم آورد، تفاوت
  ).74: 1387موالیی، ( را به حداقل برساند و نهایتاً از بین ببرد اياي و درون ناحیهزندگی بین ناحیه

 
  هاي بررسیها و تکنیکروش

 متفاوتی هاي روش: هاي استان بوشهربندي شهرستانمدل اسکالوگرام و کاربرد آن در سطح
: 1377مومنی، ( است اسکالوگرام آنالیز روش از استفاده آنها از یکی که دارند وجود ریزيبرنامه براي
 بنديسطح روشهاي و از دارد کاربرد ریزيبرنامه در فضاها مرتبه در تعیین روش این. )93

 و تجزیه ).147: 1382 لنگرودي، مطیعی( گردندمی انتخاب مختلف هايداده و در آن هاست سکونتگاه
  :شود می انجام زیر شرح به مرحله چند در پژوهش این در هاداده تحلیل
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  ها معرفی شاخص
 شاخص در 35هاي استان بوشهر در این پژوهش براي تحلیل و تعیین سطوح برخورداري شهرستان

و  و حمل و اقتصادي، ارتباطات و درمانی، آموزشی، فرهنگی، بازرگانی هاي جمعیتی، بهداشتیزمینه
  :ها عبارتند ازاین شاخص. اندشهري مورد استفاده قرار گرفته رفاهی و تاسیسات نقل، خدمات

  
  هاي مورد مطالعه شاخص- 1جدول 

  هازیر شاخص  هاشاخص  کد

  .)1- 2(سال  10باالي افراد شاغل، )1- 1(تعداد جمعیت   هاي جمعیتی شاخص  01
هاي بهداشت  شاخص  02

  درمان و
 ، تعداد)2- 3(بیمارستان  ، تعداد تخت)2-2(، تعداد داروخانه )2-1(تعداد پزشک 

  ).2-5( درمانی-اشتی، تعداد مراکز بهد)2- 4(آزمایشگاه 
03  

، تعداد ) 3-3 ()تئاتر آمفی(نمایشی ، سالن)3- 2(، چاپخانه )3-1(سینما  تعداد  هاي فرهنگی شاخص
  ).3-6(مذهبی ، اماکن)3-5(باستانی و آثار ها، موزه)3-4(عمومی هاي کتابخانه

04  
-3(ابتدایی   تعداد مدارس،)4-2(راهنمایی  ، تعداد مدارس)4-1(متوسطه  تعداد مدارس  هاي آموزشی شاخص

  ).4- 4(عالی  آموزش و موسسات ، تعداد دانشگاه)4
 -هاي بازرگانی شاخص  05

  اقتصادي
، تعداد )5-3(و نقل  حمل ، تعاونی)5-2(صنعتی  کارگاه ،)5- 1(عمومی  کارگاه تعداد
  ).5-4(بانک 

هاي ارتباطات  شاخص  06
  وحمل ونقل

 ، راه)6- 3) (1درجه(آسفالته  فرعی ، راه)6-2(ستی پ دفاتر ، تعداد)6-1(ثابت  تعداد تلفن
  ).6-5(پایانه  ، تعداد)6-4(اصلی 

هاي خدمات  شاخص  07
  ).7-3(زباله  ، خودرو حمل)7-2(، تعداد پارك )7- 1(آتشنشانی مراکز تعداد   رفاهی

هاي تاسیسات  شاخص  08
  تجهیزات شهري و

، )8- 3(گاز  ، تعداد انشعابات)8-2(بنزین  پمپ ، تعداد)8- 1(سوختنی  مواد تعداد مخازن
  ).8- 6(، تعداد کشتارگاه )8-5(آب  ، تعداد مشترکین)8-4(برق  تعداد مشترکین

  1389: نگارندگان
  

  ها داده جدول تدوین
هاي مختلف در سطوح متفاوت تر از وضعیت مکانهاي جغرافیایی در زمینهشناخت بهتر و دقیق

براي نیل به . هاي مورد نظر استمل و پردازش شده از مکانمنوط به در دسترس داشتن اطالعات کا
هاي ترکیبی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و غیره این مهم، از یک سري شاخص

هاي توانند سطحی از آسایش رفاه و رشد و توسعه مکانهاي ترکیبی میاین شاخص. شوداستفاده می
با توجه ). 210: 1385 حکمت نیا و موسوي،(انتخاب شده نشان دهند جغرافیایی را بر اساس معیارهاي 
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...) هاي آموزشی و هاي بهداشت و درمان، شاخص هاي جمعیتی، شاخص شاخص( شاخص انتخابی 35به 
  ).2جدول ( ر استها در این تحقیق به قرار زی شهرستان، جدول داده9و 

  
  معیار انحراف و میانگین محاسبه

 معیار انحراف و سپس میانگین هاي زیرشاخصها، با استفاده از فرمول از یک هر رايب مرحله، در این
 .شده است محاسبه

                                                                            )    1( فرمول
1

1
2




  

n
)xx(

S
N
i i                                                     

N                                                                                      )2(فرمول 
x

M i
  

                                                                                                            
  ها وضعیت شاخص تعیین راهنماي جدول تدوین

  رابطه براساس ها شاخص از هریک پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار، وضعیت
» x+sd ، x-sd «3جدول (است  محاسبه شده.(  
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  هاي توسعه راهنماي تعیین وضعیت شاخص-3جدول 
 منفی خنثی مثبت  شاخص

1_1  17/2261 16/2261 -17/182 16/182 1 -0 1_2 96/53043 95/53043-94/6824 93/6824 
2_1 19/111 18/111-75/0- 74/0- 
2_2 2/17 19/17 -20/0- 19/0 
2_3 02/215 01/215-02/23- 01/23- 
2_4 75/12 74/12 -47/2 46/2 

2 -0 

2_5 99/19 98/19 -57/3 56/3 
3_1 17/1 16/1 -29/0- 28/0- 
3_2 63/3 62/3 -73/0- 74/0- 
3_3 79/2 78/2-33/0 32/0 
3_4 83/8 82/8-39/1 38/1 
3_5 17/1 16/1 -29/0- 28/0- 

3 -0 

3_6 93/291 92/291-97/132 96/132 
4_1 76/138 75/138-70/15 69/15 
4_2 79/99 78/99 -23/18 22/18 
4_3 55/147 54/147-23/36 22/36 

4 -0 

4_4 49/4 48/4-17/1- 16/1- 
5_1 14/4890 13/4890 -54/112 53/112 
5_2 9/16 89/16-02/4- 01/4- 
5_3 69/8 68/5 -21-2 2/2  

5_4 33/62 32/62-69/3 68/3 
6_1 56/63925 55/63925 -56/5275 55/5275 
6_2 87/5 86/5 -55/0- 54/0- 
6_3 43/125 42/125-97/65 96/65 
6_4 32/181 31/181-34/38 33/38 

6-0 

6_5 02/7 01/7-1/0 09/0 
7_1 95/3 94/3-95/0 94/0 
7_2 22/28 21/28 -46/0 45/0 7 -0 
7_3 87/23 86/23-25/5 24/5 
8_1 43/25 42/25 -25/7 24/7 
8_2 86/26 85/26-15/5 15/5 
8_3 53/125 52/125-09/53- 08/53- 
8_4 66/48205 65/48205 -46/6135 45/6135 
8_5 79/31792 78/31792-99/688 98/688 

8 -0 

8_6 37/1 36/1 -05/0- 04/0- 
  1389: نگارندگانمحاسبات     
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  ها شهرستان بندي رتبه و امتیازها محاسبه و ها شاخص ارزیابی
نظر مثبت، خنثی و منفی بودن مشخص و  ها از در این قسمت وضعیت هر یک از شاخص

پس از محاسبه امتیازها، شهرستانها به نسبت میزان تاُثیر هر کدام از فاکتورها . شود امتیازدهی می
 امتیاز 4 امتیاز و به وضعیت مثبت2 امتیاز، به وضعیت خنثی1به وضعیت منفی . شوند بندي می رتبه

 شاخص آن در منفی شهرستان وضعیت در و توسعه موثر در شاخص مثبت در وضعیت. داده شده است
 عقب یا توسعه در شاخص آن بودن تأثیر دهنده بی نشان نیز خنثی وضعیت .است مواجه کلمش با

  . این وضعیت نشان داده شده است4در جدول شماره ). 1388تقوایی، (باشد  می ماندگی
  

  سطح 5 تفکیک به توسعه هاي شاخص وضعیت و بررسی بندي طبقه
سطح بسیار  5به   شهرستانها»x+2sd, x+sd, x-sd, x-2sd« در این مرحله براساس رابطه

  ).5جدول (شوند برخوردار، برخوردار، نسبتاً برخوردار، محروم و بسیار محروم تقسیم می
  

  لحاظ برخورداري از بوشهر استان شهرستانهاي بندي  طبقه- 5 جدول
 گروه فاصله طبقات درجه برخورداري نام شهرستان تعداد درصد

 1 75/122 بسیار برخوردار _ 0 -

 2 65/101_75/122 برخوردار بوشهر ،دشتستان 2 22/22

 کنگان،دشتی،گناوه،دیر،تنگستان،جم،دیلم 7 78/77
 تاحدي برخوردار

 )متوسط(
64/101_45/59 3 

 4 35/38_44/59 محروم _ 0 -

 5 34/38_ بسیار محروم _ 0 -

  1389: نگارندگان محاسبات
  

  ي استان بوشهرها در شهرستانها بررسی و تجزیه تحلیل شاخص
  )01(هاي جمعیتی  شاخص

از کل جمعیت داراي % 25در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم ): 1-1(تعداد جمعیت 
 شهرستان در 2در مجموع . داراي کمترین میزان جمعیت است% 3بیشترین تعداد و شهرستان دیلم با 

  .وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند
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افراد از کل % 27در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):1-2(سال  10 باالي شاغلافراد 
در . داراي کمترین میزان جمعیت شاغل است% 3 داراي بیشترین تعداد و شهرستان دیلم با شاغل

  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند2مجموع 
  

  )02(هاي بهداشت و درمان  شاخص
از کل پزشکان استان % 37در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):2- 1(تعداد پزشک 

 شهرستان 1در مجموع . داراي کمترین تعداد پزشک است % 2داراي بیشترین تعداد و شهرستان جم با 
  .در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند

از کل داروخانه هاي % 40رستان دشتستان با داشتن سهم در این شاخص شه ):2- 2(تعداد داروخانه 
در مجموع . داراي کمترین تعداد پزشک است % 2استان داراي بیشترین تعداد و شهرستان تنگستان با 

  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند2
از کل داراي % 40شتن سهم در این شاخص شهرستان بوشهر با دا: )2- 3(بیمارستان  تعداد تخت

 شهرستان در 2در مجموع . داراي کمترین تعداد تخت است% 0بیشترین تعداد و شهرستان تنگستان با 
  .وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند

از کل % 23در این شاخص شهرستانهاي بوشهر و دشتستان با داشتن سهم  ):2- 4(آزمایشگاه  تعداد
داراي کمترین تعداد  % 4استان داراي بیشترین تعداد و شهرستانهاي جم و دیر با آزمایشگاههاي 
  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند2در مجموع . آزمایشگاه است

از کل % 25در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):2-5( درمانی-تعداد مراکز بهداشتی
 2در مجموع . داراي کمترین تعداد مرکز است% 3رین تعداد و شهرستان دیر با مراکز داراي بیشت

  ..شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند
  

  )03 (شاخصهاي فرهنگی
از کل داراي بیشترین % 50در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):3-1(سینما  تعداد

  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند1 در مجموع. تعداد سینما است
از کل داراي بیشترین % 53در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):3- 2(تعداد چاپخانه 
  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند1در مجموع . تعداد سینما است
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از % 28در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):3-3 ()رتئات آمفی(نمایشی تعداد سالن
 شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت 2در مجموع . کل داراي بیشترین تعداد سینما است

  .خنثی قرار دارند
از کل % 24در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):3-4(عمومی هايتعداد کتابخانه
داراي کمترین تعداد کتابخانه % 2ي بیشترین تعداد وشهرستانهاي جم وگناوه با کتابخانه ها دارا

 شهرستان در 2 شهرستان در وضعیت خنثی و4 شهرستان در وضعیت مطلوب ،3در مجموع . هستند
  .وضعیت نا مطلوب قرار دارند

 داراي از کل% 50در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):3- 5(باستانی و آثار هاموزه
 شهرستان در وضعیت مطلوب ومابقی در 1در مجموع . بیشترین تعداد موزه و آثار باستانی است

  .وضعیت خنثی قرار دارند
از کل اماکن % 19در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):3-6(مذهبی تعداد اماکن

 1در مجموع . ماکن مذهبی استداراي کمترین تعداد ا% 5داراي بیشترین تعداد و شهرستان گناوه با 
مطلوب قرار  شهرستان در وضعیت نا2  شهرستان در وضعیت خنثی و6شهرستان در وضعیت مطلوب،

  .دارند
  

  )04(هاي آموزشی  شاخص
از کل % 27در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):4-1(متوسطه  تعداد مدارس

داراي کمترین تعداد مدارس متوسطه % 4ن دیلم با مدارس متوسطه داراي بیشترین تعداد و شهرستا
  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند2در مجموع . است

از کل % 28در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):4- 2(راهنمایی  تعداد مدارس
اي کمترین تعداد مدارس راهنمایی دار% 3مدارس راهنمایی داراي بیشترین تعداد و شهرستان دیلم با 

 شهرستان در 1 شهرستان در وضعیت خنثی و 7 شهرستان در وضعیت مطلوب،1در مجموع . است
  .مطلوب قرار داردوضعیت نا

از کل % 27در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):4-3(ابتدایی  تعداد مدارس
داراي کمترین تعداد مدارس ابتدایی % 4 دیلم با مدارس ابتدایی داراي بیشترین تعداد و شهرستان

 شهرستان در 1 شهرستان در وضعیت خنثی و 7 شهرستان در وضعیت مطلوب،1در مجموع . است
  .مطلوب قرار داردوضعیت نا
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در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):4-4(عالی  آموزش و موسسات تعداد دانشگاه
شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در 1در مجموع . اد دانشگاه استاز کل داراي بیشترین تعد% 60

  .وضعیت خنثی قرار دارند
  

  )05 (اقتصادي هاي بازرگانی شاخص
از کل کارگاههاي % 34در این شاخص شهرستان دیر با داشتن سهم  ):5-1(عمومی  کارگاه تعداد

در . گیردترین رده قرار میدر پایینعمومی داراي بیشترین تعداد و شهرستان جم با عدم وجود کارگاه 
- شهرستان در وضعیت نا2 شهرستان در وضعیت خنثی و 6 شهرستان در وضعیت مطلوب،1مجموع 

  .مطلوب قرار دارند
از کل داراي % 48در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):5-2(صنعتی  کارگاه

. ترین رده قرار می گیرندعدم وجود کارگاه در پایینبیشترین تعداد و شهرستانهاي دیلم، جم و گناوه با 
  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند2در مجموع 

از کل داراي % 18در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):5-3(و نقل  حمل تعداد تعاونی
 1در مجموع . ترین رده قرار می گیردبیشترین تعداد و شهرستان جم با عدم وجود کارگاه در پایین

مطلوب قرار  شهرستان در وضعیت نا2 شهرستان در وضعیت خنثی و 6شهرستان در وضعیت مطلوب،
  .دارند

از کل داراي بیشترین تعداد % 32در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):5-4(تعداد بانک 
 شهرستان در وضعیت مطلوب و 1در مجموع . استداراي کمترین تعداد بانک % 3و شهرستان دیلم با 

  .مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند
 
  )06 (ونقل وحمل هاي ارتباطات شاخص

از کل داراي بیشترین % 31در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):6-1(ثابت  تعداد تلفن
ان در وضعیت مطلوب و  شهرست2در مجموع . داراي کمترین خط تلفن است% و شهرستان دیلم با  

  .مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند
از کل داراي % 37در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):6-2(پستی  دفاتر تعداد

در . گیرندترین رده قرار میبیشترین تعداد و شهرستانهاي دیلم و جم با عدم وجود دفتر در پایین
  .مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند شهرستان در وضعیت مطلوب و 2مجموع 
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از کل % 15در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):6-3) (1 درجه(آسفالته  فرعی راه
 2در مجموع . داراي کمترین میزان راه فرعی آسفالته است% 4داراي بیشترین و شهرستان بوشهر با 

مطلوب قرار هرستان در وضعیت نا ش1 شهرستان در وضعیت خنثی و 6شهرستان در وضعیت مطلوب،
  .دارند

از کل داراي بیشترین و % 16در این شاخص شهرستان کنگان با داشتن سهم ):6- 4(اصلی  راه
 شهرستان در وضعیت مطلوب و 2در مجموع . داراي کمترین میزان راه اصلی است% 4شهرستان جم با 

  .مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند
از کل داراي بیشترین تعداد % 34ر این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم د ):6-5(پایانه  تعداد

 شهرستان 1در مجموع . داراي کمترین تعداد پایانه هستند% 3و شهرستانهاي تنگستان، دیلم و دیر با 
  .در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند

  
  )07 (رفاهی هاي خدمات شاخص
 % 22در این شاخص شهرستانهاي بوشهر و دشتستان با داشتن سهم ): 7-1(آتشنشانی مراکز تعداد 

. داراي کمترین تعداد آتشنشانی هستند% 4از کل داراي بیشترین تعداد و شهرستانهاي جم و کنگان با 
  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند2در مجموع 

از کل داراي بیشترین % 36ستان دشتستان با داشتن سهم در این شاخص شهر ):7- 2(تعداد پارك 
 شهرستان در وضعیت 1در مجموع . داراي کمترین تعداد پارك است% 1تعداد و شهرستان جم با 

  .مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند
از کل % 22در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم ): 7-3(زباله  تعداد خودرو حمل

 2در مجموع . داراي کمترین تعداد خودرو حمل زباله است% 3ي بیشترین تعداد و شهرستان جم با دارا
  .شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند

  
  ):08(هاي تاسیسات وتجهیزات  شاخص

ل از ک% 23در این شاخص شهرستان دشتستان با داشتن سهم  ):8-1(سوختنی  مواد تعداد مخازن
در مجموع . داراي کمترین تعداد مخزن است% 4داراي بیشترین تعداد و شهرستان تنگستان با 

مطلوب قرار  شهرستان در وضعیت نا1 شهرستان در وضعیت خنثی و 7شهرستان در وضعیت مطلوب، 1
  .دارند
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از کل داراي % 25در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):8-2(بنزین  پمپ تعداد
 شهرستان 2در مجموع . داراي کمترین تعداد جایگاه است% 3ترین تعداد و شهرستان تنگستان با بیش

  .مطلوب قرار دارند شهرستان در وضعیت نا1 شهرستان در وضعیت خنثی و 6در وضعیت مطلوب، 
از کل داراي % 82در این شاخص شهرستان کنگان با داشتن سهم  ):8-3(گاز  تعداد انشعابات

 شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی 1در مجموع . تعداد انشعاب استبیشترین 
  .قرار دارند

از کل داراي % 26در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):8-4(برق  تعداد مشترکین
 شهرستان 2در مجموع . داراي کمترین تعداد مشترکین است% 3بیشترین تعداد و شهرستانهاي دیلم با 

  .ر وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارندد
از کل داراي % 32در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):8-5(آب  تعداد مشترکین

 شهرستان 2در مجموع . داراي کمترین تعداد مشترکین است% 1بیشترین تعداد و شهرستانهاي جم با 
  .دارنددر وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار 

از کل داراي بیشترین % 33در این شاخص شهرستان بوشهر با داشتن سهم  ):8-6(تعداد کشتارگاه 
  . شهرستان در وضعیت مطلوب و مابقی در وضعیت خنثی قرار دارند1در مجموع . تعداد کشتارگاه است

  
  گیري نتیجه

 به نسبت ریزي صحیحبرنامه با باید رتبه شهرستانهاي استان بوشهر تعیین وضعیت برخورداري و با
 شاخص 35 از گیريبهره و اسکالوگرام مدل از استفاده با .کرد اقدام استان شهرستانهاي وضعیت بهبود

توان درجهت بهبود  زیر را میهايمشخص شدن نتایج پیشنهاد بوشهر و استان شهرستانهاي در توسعه
  .وضعیت شهرستان ارائه داد

 این بخش نسبت به دیگر د،انر سطح سوم توسعه قرار گرفتهبخش اعظم شهرستانهاي استان د -
 در نتیجه باید در اولویت اول ارائه ؛شهرستانها از سطح پایین تري از امکانات وخدمات برخوردارند

 .خدمات وامکانات قرار گیرند
اند، یعنی شهرستانهایی که در سطوح  شهرستانهایی که در سطوح باالي برخورداري قرار گرفته -

ل و دوم برخورداري قرارگرفته اند، شهرستانهاي برخوردار و بسیار برخوردار استان می باشند، و توزیع او
در این بررسی هیچ شهرستانی در سطح اول قرار . خدمات و امکانات در آنها بسیار مطلوب می باشد

 باید تالش کرد تا هاي مناسباند که با اتخاذ برنامه شهرستان درسطح دوم قرار گرفته2نگرفته است و



 73                         لوگرامتعیین و تحلیل سطوح برخورداري شهرستانهاي استان بوشهر با استفاده از مدل اسکا

 

بنابراین دو شهرستان بوشهر و دشتستان در اولویت دوم جهت ارائه . آنان را به سطح اول ارتقا داد
 .گیرندخدمات قرار می

ریزي باید با شرایط مختلف شهرستانهاي استان تطابق هاي اتخاذ شده جهت برنامه استراتژي -
 . تا نتیجه مطلوب حاصل گردد،داشته باشد

-  
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