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چ یک ده
در ادبیات توسعه یک مکان جغرافیایی عوامل بسیار زی ثؤم یدا ر    میییباش جیا ثعاب هک دن ا بناج همه هعسوت د ه ناکم نآ رد         
میگردند .لذا شناخت این عوامل و عناصر در قالب ظرفیتها و پتانسیلهای موجود و بالقوه هر منطقه میتواند صورت بگیرد تا بر
اساس این شناخت ،بتوان به یک سطحبندی و رتبهبندی از سکونتگاههای یک مجموعه سکونتگاهی دست پیدا کرد .اب قباطم هک    

آن سطح – با توجه ب ف هاگیاج ه ضض ض ضضضضایی و ویژگیییه و ینورد یا

وخ ینوریب دددد ددددد -و د ار یصخشم و نیعم یاهدرکراک و فیاظ ر   

چارچوب یک سلسله مراتب مکانی -فضایی عهدهدار گردد .بر این مبن ناوتب ا ن ب یرورض تامدخ د ر هب و دوخ یاهزاین عفر یا    

   

حبندی بر اساس توان اقتص دا ییی،
تفاوت ،امکان برآوردن نیازهای واحدهای پیرامونی خود را دریافت دارند .در این پژوهش این سط 
صهای تعیین مرکزیت در روستاهای دهستان سرپنیران از توابع شهرستان پاسارگاد انج سا هتفرگ ما تتت تتتت.
جمعیتی و با استفاده از شاخ 
نتایج بدست آمده نشان میدهد که در دهستان مورد مطالعه بترتیب روستاهای رکنآباد ،نعیمآباد ،گمبکان ،مبارکآباد و مهرآباددد،
کتهمیان ،کتوری ،حسینآباد ،احمدآباد و نهایتًاًا نجفآباد قرار گرفتهاند.

حبندی ،توا ن اقتصادی ،توان جمعیتی ،درجه مر تیزک  ،دهستان سرپنیران.
واژگان کلیدی :سط 

 -1علی شکور (نویسنده مسئول) Alishakoor52@yahoo. com
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بیان مسأله
ی ،اقتص یسایس و یدا   
با توجه به اینکه هر پدیده مکانی با انسجام جغرافیایی ،وابسته و تاثیرپذیر از نظاامهاای اجتم عا ی ی
میباشد (شکویی ) 291 ،4831 ،و با توجه به اینکه یکی از مشکالت اساسی توسعه فضایی و ناحیهای ،گسیختگی سازمان
فضایی و عدم عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاههاست .در همین راست یعت ا ی و ن

س لیکشت ل لس هههه ههههه

مراتبی از سکونتگاهها که بتواند چارچوب موثری برای توزیع جمعیت ،خ دشاب فلتخم حوطس رد اهدرکراک و تامد      
ضروری است .کوشش در راستای انتظام فضایی سکونتگاهها اعم و یرهش زا

یتوان دربشیپ زاس هنیمز د     
م ییاتسور ی ییی یییی

برنامههای توسعه در سطوح گوناگون به شمار آید .در این راستا از یکسو شناخت ظرفیتها و قابلیتهای سکونتگاههاای
روستایی و از سویی دیگر تنظیم صحیح و بسامان نحوه ارایه خدمات مناسب به آنها به منظور بهرهگیری عقالیی از این
قابلیتها ،از گامهای اولیه و اساسی است که باید به نحوی متین و استوار برداشت وش ه دد ددد .ردهبندییی س نوک تتگاههاا ب هژیو

ی، 88 31 ،ص .)1در
یهای اقتصادی – اجتم ماجنا یعا    م يييشودد (س دیع ی ی
سکونتگاههای روستایی ،معموال بر حسب ویژگ 
یه یا
فرایند این مطالعه هدف نهایی در بررسی و تبیین سطوح توسعهیافتگی در زمینههای اقتصادی ،جمعیتی و ...در آباد 

دهستان سرپنیران (بخش مرکزی شهرستان پاسارگاد) دست  یارب دمآراک یبوچراچ هب یبای ت کف ی یهاگتنوکس ماظن ک         
روستاها به سطوح مختلف که مطابق آن سطح – با توجه به جایگاه فضایی و ویژگیهای درونی و بیرونی خود -وظ فیا
و کارکردهای معین و مشخصی را در چارچوب یک سلسله مراتب مکانی -فضایی عهدهدار گردد تا ب مه انبم نیا ر زا
هدر رفتن نیروها و منابع محدود جلوگیری شود هم تا جای ممکن تمامی سطوح و در نهایت همه واح و کچوک یاهد
بزرگ روستایی بتوانند خدمات ضروری برای رفع نیازهای خود و به تفاوت ،امکان برآوردن نیازهای واحدهای پیرام ینو
خود را دریافت دارند .بر اساس چنین چارچوبی ،طبیعی است که هر یک از مراکز در سطوح مختلف نظام ،ب هب هجوت ا    
توانمندی و جایگاه خود دارای کارکردهایی باشد که از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشند .به ای  بیترت ن بر    
یه یا
اساس همین ظرفیتها و توانمندیها در مطالعه حاضر ،سطحبندی و تعیین س و حط می فای هعسوت ناز ت دابآ یگ یییی یییی
دهستان سرپنیران (بخش مرکزی شهرستان پاسارگاد) یک ضرورت اجتنابناپذیر میباشد که با روشها مت هب مزال یاهد   
این امر پرداخته شود .بخش مرکزی يكي از دو بخش شهرستان پاسارگاد به مركزيت شهر سعادت شهر است .اين بخش

داراي دو دهستان کمین و سرپنیران مي باشد كه جمعا" داراي  02روستا است کههه ،از ای ادعت ن د     9روست ناتسهد رد ا   
سرپنیران واقع شدهاند که وضعیت جمعیت و رشد آن طی سالهای  365 1 - 85در جدول شماره  1آمده است.
یهای دهستان سرپنیران
یهای جمعیتی آباد 
جدول شماره  -1ویژگ 
جمعيت

آب اد ی

365 1
حسين آباد

نرخ رشد جمعیت
375 1

85 31

65 - 75

75 - 85

65 - 85

دهستان سرپنیران

106

123

441

1/5

1/6

1/6

رکن آباد

85 1

244

0 29

2/8

1/8

2/2

کته ميان

129

168

131

2/6

-2/4

گمبکان

78 3

438

470

1/5

0/7

1/1

نع مي آباد

651

647

1 59

-0/9

-0/4

116

109

103

-0/6

-0/5

-0/5

15

14

54

-2/1

2/97

0/ 28

کتوری
نجف آباد

-0/ 06

0/ 07

احمدآباد

85

64

61

2/97

-0/ 47

-1/ 64

مبارک آبادو مهرآبادمرکز

0 22

85

99

9/ 07

1/ 53

-3/ 91

منبع :مرکز آمار ایران365 1 - 85 31 ،
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نقشه  :1موقعیت روستاهای مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی شهرستان پاسارگاد
منبع :جهاد كشاورزي

مبانی نظری تحقیق
کشورها و مناطق مختلف جهان ،متناسب با شرايط و اولويتها ،رويكردها و استراتژيهاي توسعه روستا يي متفاوتي
ِصرف بر اشتغالزا يي
را در پيش گرفتهاند .قطعًاًا نميتوان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز ِص
در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستا يي ) توفيق چنداني بدست روآ  دد ( و رادياپ هك

زين راگدنام     

باشد) .چون اشتغالزا يي و كارآفريني در فضا يي مستعد رخ ميدهد و بدون وج مع اضف نآ دو ًالًال من  يييييييييت عقوتم ناو   
ی،
موفقيتي پايدار بود .رويكردها و استراتژيهاي توسعه روستا يي را اينگونه ميت يسقت ناو مممممبن ومن يد دد ددد (است جالع ی ی
.) 81 31
الف .رويكردهاي فيزيكي-كالبدي
يتوان سرمايههاي عمومي و اجتماعي روستاها دانست نيا هعسوت تهج نيدب هك 
زيرساختهاي روستا يي را م 

    

زيرساختهاي اجتماعي ،فيزيكي و نهادي باعث بهبود شرايط و يفيك ت زن درم تشيعم و يگد ممم مممم محل ياقترا و ي   
كارا يي زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان خواهد شد .ب اثم ناونع ه للل لللل ،توس خاسريز هع تت تتته نوچمه يعامتجا يا    
تسهيالت و خدمات بهداشتي و آموزشي ،باعث بهبود يفيك ت منابع انساني و افزايش تواناييهاي آنان (در جايگاههاي
فردي و اجتماعي) خواهد شد .منظور از ايجاد ،توسعه و نگهداري زيرساختهاي روستا يي  ،صرفًاًا تزريق نه دا ههه يا
سرمايهاي به يك جامعه با توليد سنتي نيست ،بلكه هدف ايجاد سازوكارها ,نهادها و مديريت جد رد هك تسا يدي   
عمل نيازمند مشاركت وسيع روستا يي ان است .در واقع اين استراتژي ،با همكاري م م مدر يييييتوان اهاگآ روط هب د ننن ن نننننه،
تآميز از دوران طراحي ،برنامهريزي و سرمايهگذاري گذر كرده و به شرايط مطلوب پايدار وارد گردد.
ارادي و موفقي 
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ب .رويكردهاي اقتصادي
 .1استراتژي انقالب سبز -2 ،استراتژي اصالحات ارضي -3 ،استراتژي صنعتينم هاتسور ندو ااااا -4 ،است عفر يژتار   
نيازهاي اساسي -5رويكردهاي اجتماعي-فرهنگي-6 ،استراتژي توسعه اجتماعي.
استراتژي توسعه اجتماعي محلي (جامعهاي) ،اهداف توسعه اقتصادي-اجتماعي را توامًاًا شامل ميشود و نويد ميدهد
كه هم پايههاي نهادهاي دموكراتيك را بنا نهد و هم در تامين رفاه مادي روستا يي ان مشاركت نمايد.
 .2استراتژي مشاركت مردمي
از اين ديدگاه ,مردم هم وسيله توسعه هستند و هم هدف آن .طرحهاي توسعه روستا يي چه به لحاظ ماهيت طرحها
و چه به خاطر محدوديت امكانات و منابع دولتي ,نيازمند مشاركت مردم در ابعاد وسيع هستند .در اين استراتژي بايد
با تل يف ق مناسب رويكردهاي باال به پا يي ن و پا يي ن به باال ،امكان مشاركت گسترده مردم را در فرآيند توس يياتسور هع   
فراهم آورد.
 .2استراتژي توسعه روستا -شهري
از پايان دهه  , 70 91در واكنش به زوال الگوهاي توسعه و پ يژتارتسا زا س    «نيازه ياپ يا هه ههه» س اك يناهج نامزا ررر رررر
( ،) 76 91استراتژي توسعه روستا-شهري يا منظومه كشت-شهري (اگروپوليتن) مطرح گرديددد .ب نيا رتهب كرد يار    
استراتژي بايد الگوي «مركز -پيرامون» و استراتژي نيازهاي پايه را دانست.
 .3استراتژي يوفرد
يشود كه ش لما
اين استراتژي برپايه نقش فعاليتها و كاركردهاي شهري در توسعه روستا يي (و منطقهاي) تعريف م 
اين مراحل ميگردد :تجزيه و تحليل منابع ناحيهاي ،تدوين نقشه تحليلي منطقههه ،تحل هاگتنوكس ماظن لي ييييييي  ،تحل لي
ارتباطات فضا يي  ،تحليل دسترسيها (ارتباطات) ،تحليل شكاف عملك در ييي  ،تنظ مي ژتارتسا يييييه ياضف هعسوت يا ييييييي ،
تع يي ن نارسا يي پروژهها و برنامههاي توسعه ،بازبيني و نهادينهسازي تحليلهاي فض مانرب رد ييا هه هههر و يياتسور يزي
ناحيهاي.
 .4استراتژي توسعه زيست -ناحيه
 .5استراتژي توسعه يكپارچه ناحيهاي
 .4استراتژي نظام سلسلهمراتبي سكونتگاهها و برنامهريزي مراكز روستا يي
بسياري از كشورهاي درحالتوسعه فاقد الگوي استقرار هستند و ممكن است در سلسلهمراتب س هاگتنوك ييي  ،مرا زك
مياني و واسطه مجهز داشته باشند اما مراكز سطح پا يي ن ندارند و يا اينكه مراكز كنوني ,بخشي از نظ لسلس ما هه هههمراتب
نقاط مراكزي (يكپارچه از نظر كاركردي) را تشكيل نميدهند .نظام فضا يي (پديد آمده) بايد بگونهاي باشد يارب هك   
انتقال رشد اقتصادي و تامين خدمات و كاالهاي كافي مناسب باشد .در فرآين مانرب د هه هههر يحان يزي هه هههاي توسعههه ،ا ني
استراتژي حد ميانه تمركزگرا يي (مانند قطب رشد) و تمركززدا يي (همچون منظوم شك ه تتتتت -ش و هديزگرب ار )يره
ت .در واق  نيا ع ن يرظ ههه هههه ،راهحلي
تجميع يغ رمتمركز و به عبارت بهتر ،تمركززدا يي با تجم سا هدرك داهنشيپ ار عي تتت ت تتتت
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اصالحطلبانه براي كاستيها و نارسا يي هاي توسعه فضا يي متدوال ،كه قطبي شده و باعث ايج افالتخا دا ت يحان  ههه ههههاي
يباشد.
شده است ،م 
«جانسون» ،جمعبندي نظريهها را در گرو سياستگذاري فضا يي براي دستيابي به توسعه ميدانست ،اما كليد توس هع
ت  .در
روستا يي را در وجود شبكهاي از شهرهاي كوچك (كه واسطه ارتباط با شهرهاي ب م گرز يييييش سا هديد )دنو تت ت تتت
تها و توليدات را با ايجاد و تقويت اين گونه شهرها پيشنهاد نم سا هدو تتتتت« .رن ليند ييي »
واقع دسترسي فضا يي به فرص 
معتقد بود بايد ايجاد شهرهاي كوچك در پيوند با حوزههاي روستا يي  ,محور قرار گرفته تا تنو عععبخش ,داصتقا هب ي    
صنعتينمودن ,عرضه پشتيباني و تجاريسازي كشاورزي و امثالهم ،و در نهايت و يهدنامزاس 

   

هب هعسوت تيريدم

ت« ،ميسراا»
خوبي برآورده شود .برخالف او كه پركردن خال سلسلهمراتبي را از باال ب ق رظندم نيياپ ه ر د را ا  هد اس تتتت ت تتتتت
(پژوهشگر معروف هندي) ،ساختن چنين فضا يي را عمدتًاًا از پا يي ن به باال مدنظر قرار داده است (از كوچكترين نقطه
روستا يي ممكن).
تدهي
در الگوي رشد مراكز روستا يي (كميسيون پيرسون) ،عمدتًاًا مراكز روستا يي نقا يط هستند كه با ارب دي ييييي جهت ت
   

مناسب به فرآيند توسعه ،تسهيالت و امكانات قابلقبولي را در آن ومن زكرمتم نا ددد دددد .تمر هب لين تاليهست نيا زك
ت .ه فد
تخصص مناسب و موثر در زمينه خدمات و همچنين ايجاد تحرك كنترلشده توسعه را در پي خواهد داشت ت

اين الگو ،فوريتبخشي و تقويت شبكهاي از نقاط مركزي در نواحي روستا يي و توزيع مناسب مراكز زيست هاگ ييي (در
شهاي پا يي ن سطح و واسط مياني) است.
بخ 
ضرورت و مفهوم ارزيابي مشارکتي روستا يي
شهاا يي نظ و همانشسرپ ري
اغلب پژوهشها و مطالعات اجتماعي و روستا يي در زمين  تاعالطا بسک ه از ور ششش ششش

اي    

بازديدهاي سطحي استفاده ميکنند و پس از جمعآوري از طريق نرمافزارهاي رايانهاي به تحليل آنها م يييپردازنددد .به
شه هدننک سکعنم دراوم يخرب رد ا      
دليل عدم مشارکت روستا يي ان در طراح مانشسرپ ي هه ههههاا ،ا هوژپ هنوگ ني ششش ششش
واقعيتهاي مردم روستا يي نيستند ،بنابراين ضرورت مشارکت مردم روستا يي در جمعآوري اطالعات بس راکشآ راي   
مينمايد .در سالهاي اخير به دليل منافع زياد روشها و رهيافتهاي مش تکرا ييي  ،ای فایهر ن تتتتته يدايز شرتسگ ا    
يافتهاند .از جمله اين رو 
شها ،ارزيابي مشارکتي روستا يي ( )PRAاست (بنکدار و هاشمی.)4831 ،
نالمللي با هدف تغ يي ر رهيافت باال به پا يي ن اب عاد
این روش در دهه  1980و اوايل  1990بوسيله کارگزاران توسعه بي 
شد .در واقع این شیوه ،اغلب تسهیلگران را متحیر کرد و مردم محلی را که دریافتند میتوانند کارهایی را انجام دهند
که پیش از آن نمیدانستند ،غافلگیر نمود .ضرورت  PRAتغییرات و ب قن رد یرگنزا شش ششش ،رفتاررر ،رواب ریگدای و ط ی   
یگیرنددد.
یدهند و ی دا می ی
ینشینند ،گوش م 
یها غالب نیستند و سخنرانی نمیکنند ،آنها تسهیل میکنند ،م 
است .بیرون 
ل،
ی ،تحلیل ل
یتوانن بایزرا یارب د ییی ییی
شهاایی ک  مدرم ه م م یلح ی ییی یییی
یدهنددد ،آنهاا در رو 
بیرونیها تکنولوژی را انتقال نم 
تهایش نا
برنامهریزی ،عمل ،نظارت و ارزشیابیهایشان استفاده کنند ،مشارکت میکنند .بیرونیه یعقاو ا تت تت

را تحمیل

یکنند ،آنها مردم محلی را برای بیان موقعیت خودشان تشویق و توانمند می ی
نم 
یکننددد ( .)Chambers, 1997بن نیاربا

96

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 4931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

ارزيابي مشارکتي روستا يي ( )PRAبر اين اساس استوار است که مردم محلي خالق و توانا بوده و ميتوانند در ام رو
لگ رظن رد لياسم نار    
مربوط به خود کنکاش ،تحليل و برنامهريزي کنند .در اين فرايند مردم محلي به عن يلحت ناو لل لل
ت .بن نياربا
لگ سا ير تت تت
گرفته ميشوند .نقش پژوهشگران بيروني در اين فراين يهست د لل لل

ارز ياتسور يتکراشم يباي ييييييي

( )PRAعنواني است که به خانوادهاي از روشها و رهيافتهاي مشارکتي داده شده است که بر دان يلحم ش    تاک دي
ميکند .اين روش از تمرينها و تحرکات گروهي براي تسهيل کردن مبادلة اطالعات ،تحليل و ک عفنيذ نايم شن ان    
استفاده ميکند .اگرچه اين روش اساسًاًا براي کاربرد در نواحي روستا يي توسعهيافته است ،اما از ا روط هب شور ني    
موفقيت آميزي در انواعي از شرايط استفاده شده است .هدف از  PRAتوانا ساختن کارگزاران توسعه ،کارکنان دولتي
و مردم محلي به کار با کي ديگر به منظور برنامهريزي برنامههاي مناسب با زمينه و شرايط است (اس وسمات و زنوک نن ننن،
.) 83 31
 PRAحاصل مجموعه انتقال و گستردگی در ابعاد زیر است (:)Chambers, 1997
شها
شها به سمت تمرکز بر رفتارها و نگر 
در تأکید :از تمرکز بر رو 
در تأثیر :از روشهای تغییر حرفهای به سمت رفتار و نگرشهای تغییر شخصی ،از کاربردهای میدانی به سمت تغییر
گها و شیوههای سازمانی
در فرهن 
در تمرکز :از ارزیابی به سمت تحلیل ،برنامهریزی ،عمل ،نظارت و ارزشیابی.
در موقعیت :از روستا به سمت در برگرفتن مناطق شهری
در تحلیل :از عمل به سمت تئوری ،یافتههای آنچه کار شده ،و چرایی آن.
لگران ،ش اد شوگ و ندين دن   
این روش بر اصولی مبتنی است که شامل :جريان دوطرفه يادگيري مردم محلي و تسهي 
به جاي سخن گفتن ،تعمق بر روي موضوعات به جاي شتاب ک در ننن ،اکن يريگداي ت و درم تاحيجرت م لحم  ييييييييييي ،
فپذيري ،روحيه همکاري و کار جمعي (تعامل يغ ر رسمي و طوفان انديشه).
انعطا 
مهمترين فعالي 
تها در حين انجام کار ميداني  PRAعبارتند از:
روستاگردي :جهت آشنا يي با مردم محلي و شناسا يي و مالقات با افراد کل ا بسک و يدي

ططططط الع هقطنم رد هيلوا تا    

يشود که ممکن است رب    
مورد مطالعه و انتخاب محلهاي مناسب ضروري است .اهميت اين مرحله از آنجا ناشي م 
اساس بازديد ميداني کوتاهمدت ،برخي از ابزارها يي که از پيش طراحي و انتخاب شدهانددد ،تغ حالصا اي هدومن ريي     
گردند.
يشوند.
انتخاب گروههاي بررسي :با توجه به اهداف و اطالعات مورد نياز ،گروههاي مناسب انتخاب م 
عآوري اطالعات با استفاده از تکن کي هاي مختلف
جم 
جلسات گزارشدهي و جمعبندي روزانه
تحليل و بررسي نتايج بدست آمده به اتفاق مردم محلي.
مزايا و معایب روش ارزيابي مشارکتي روستا يي
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ضرورت  PRAشامل عمل و آنچه در عمل آشکار گردیده است که شامل سه اصل زیربنایی میباشد:
یکنند نه اینکه غلبه دارند.
یهایی که تسهیل م 
شهای بیرون 
رفتار و نگر 
روشهایی که توازن نرمالی را از بسته به باز ،از فردی به گروهی ،از کالمی به دیداری ،و از سنجش به مقایسه انتقال
یدهند.
م
همکاری ،شراکت و تسهیم در اطالعات ،تجربه و آموزش ،میان درونیها و بیرون 
یها و میان سازمانها ( Chambers,
شهااي طوف و هشيدنا نا
 .)1997بکارگیری این روش متضمن مزایایی است که عبارتند از :استفا زا هد رو 

هبحاصم    

گروهي براي تبادل ،کنترل و بررسي دايمي اطالعات با استفاده از حافظه جمعي مردم محل ورگ هب هجوت ؛ي هههه هههههه يا
حاشيهاي و اقليت؛ عدم دخالت پيشفرضهاي محقق در کليه مراحل تحقيق؛ مردم محلي نقش اصلي را در توصيف،
شهاا ،ترجيح بايزرا و تا يييييه و لياسم زا ا
تحليل و طبقهبن و اهزاين يد گن ررر رررر 

يدپ د ههه ههههه ؛دنراد يسررب دروم يا     

توانمندسازي مردم محلي در کشف ،تجزيه و تحليل ،بيان و يادگيري مسايل؛ آزادي م بلاق باختنا رد يلحم مدر     
ارائه اطالعات؛ تقويت روحيه مشارکت؛ فاصله زماني کم بين فرايند جمعآوري اطالعات و استخراج تحل داد لي ه هه ؛ا
رابطه صميمانه بين محقق و گروه مورد بررسي؛ کاهش هزينههاي مطالعاتي؛ و تحق و قفاوت يعون اب يتکراشم قي    
ی4831 ،؛ اس وسمات و زنوک
ت (بن مشاه و رادک یی یی
تعهد جمعي نسبت به موضوعات هم سا هار تت تت

نن نن
نChambers, 83 31 ،

;.)1997
در نوشتار حاضر متناسب با اهداف پ و یتکراشم شور زا شهوژ

ارتسا ت لسلس ماظن يژ ههههه ههههههمراتب اگتنوكس ي هه هههه و ا

يشود.
برنامهريزي مراكز روستا يي استفاده گردیده است .که به آن پرداخته م 
در پي مسائل و مشكالتي كه در بخش مرکزی پاسارگاد از نظر اقتصادي –اجتم مآ ديدپ ترجاهم هژيوب و يعا د دددد دددددده
است بررسي مسائل و مشكالت موجود در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است .از آنجا يي ك رظن هاگديد زا ه ييييييي ،
كار سطحبندي مراكز سكونت انساني در واقع جز يي از بحث شناخت ،تحليل و اصالح ساختار فضا يي من سا قطا تتتتت
(اجاللي، 1373 ،ص )7بعد از بررسيهاي ستادي و بازديدهاي ميداني متعدد و پر كردن پرسشنامهها يي كه ب روظنم ه   
شناخت وضعيت اجتماعي ،اقتصادي آباديها تنظ مي شده بود آمار و اطالعاتي به دست آمد كه منج بتر هب ر ههه ههههبند ييي
آباديها بر اساس توان اقتصادي ،دسترسي و پتانسيل جمعيتي گرديد .چون معموال رتبهههبند ييي آبادديهاا ب روظنم ه   
اولويتبندي در خدمات رساني صورت ميگيرد به توزيع خدمات در وضع موجود آباديها پرداخته شد و مش صخ
ق ،ج دا ه ه ،تلفننن،
گرديد كه آباديهاي بخش به فراخور تعداد جمعيت داراي خدمات هستند يعن  رد ي آآنهاا آب ،برق ق
مراكز آموزشي ،بهداشتي و نظاير آن فراهم شده است و مشكالتي كه در آنها وجود دارد بيشتر در نحوه م و تيريد
ساختار فرهنگي آنان است .از آنجا يي كه مشاركت دادن مردم در برنامهريزيها يكي از كليدهاي ت دش فشك هزا ههه ههههاي
تهاي ض رورض زين رقف د ت دراد      
است كه راهگشاي موفقيت امور است و همچنين براي توسعه فعالي 

Little, D.

تها يي كه با مسئولين منطقه برگزار شد مقرر گرديد كه مسائل و مش ناگدنيامن قيرط زا تالك    
) .)1990يط مالقا 
عبند ييي شودد .ا ني
مردم (اعضاي شوراها) و معتمدين محل به صورت حضوري مط و هديدرگ حر مج اجنامه رد عععع عععع
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جلسات ابتدا به منظور مسايل كل بخش در مركز بخش و با حضور كليه اعضاي شوراها و معتمدين تش سپ و ليك   
از دستهبندي آنها از روش سريع (پيشنهاد چمبرز) به صورت ماتريس در آمده و نهايتا مشكالت بخش اولويتبندي
گرديد .در گام بعدي اين موضوع در مراكز دهستانها و حضور نمايندگان شوراهاي هركدام از دهستاانهاا مط و حر
ی روست دروم اها   
حبندی ی
شهای اندازهگیری و سط 
تبندي شد ،پس از آن از رو 
مسائل و مشكالت دهستانها نيز اولوي 
بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصله در ادامه پژوهش به آن اشاره گردیده است.
روش تحقیق
امروزه با پیشرفت روشهای آماری و رایانهای در مطالعات جغرافیایی ،استفاده از شاخصهای مختلف در زمینههای
گوناگون متداولترین معیار سطحبندی سکونتگاهها میباشد (حکمت ین  اا ااا .) 209 ، 85 31 ،در فراین حوطس شجنس د    
حبندی سکونتگاها باید مراحلی طی شود که این مراحل شامل:
توسعه و سط 
• تعیین هدف مطالعه و تدوین چارچوب آن
• تعیین سطح مطالعه
• شناخت نوع آمار قابل دسترس
صهای توسعه (کالنتری، 80 31 ،ص .) 110
• انتخاب شاخ 
حبندی و تعیین درجه مرکزیت سکونتگاههای روست یا ی
شهای مختلفی برای ارزیابی و سط 
معرفی روش ارزیابی :رو 
وجود دارد .یکی از این روشها تعیین توان اقتصادی روستاهای مورد مطالعه است ،تعیین و اولویتتتبندییی روست اها
بر اساس شاخص اقتصادی با در نظر گرفتن چند مولفه مهم مانند مقدار زمین کشاورزی ،عمل ره رد لوصحم درک    
هکتار و کیفیت زمین ...در به دست میآید .مشخص نمودن توان جمعیتی هر مکان نیز در سطحبندی سلسله مراتب
روستاهای یک منطقه به عنوان یک مولفه در نظر گرفته شده است .مطمئنًاًا هر چه تعداد جمعیت در یک روستا بیشتر
باشد پویایی و پیشرفت در آن روستا بهتر شکل میگیرد کمااینکه کیفیت نیروی انسانی مانند سطح س او د د ،مه و ترا
تخصص و ...نیز در توان جمعیتی یک روستا موثر میباشد .نحوه دسترسي به خدمات نیز به عن کاف کی ناو ت د رو ر   
سطحبندی روستاها در نظر گرفته میشود این روش که بيان كننده تعداد جمعيتي است كه از خدمات موجود در يك
يتوانند استفاده كنند .مشخص نمودن تعداد تعداد خدمات و امکانات و برخ رادرو یییهاای موج کی رد دو   
مركزي م 
یباش نوگب د هه هههای ک  نازیم هچره ه ا کم ا و تان   
روستا نیز به عنوان یک مولفه در تعیین سطح روستاها مورد توجه می ی
برخورداری در یک روستا بیشتر باشد آن روستا خدمات بیشتری را به افراد بیشتری میرساند ،در این ب دعب زین نی    
یباشند .به همین منظور در این مطالعه ابتدا ب مارگولاکسا لدم ا    
مسافت و مرکزیت نیز در استفاده از خدمات موثر م 
گاتمن میزان برخورداری از خدمات و امکانات در روستاها بررسی و سلسله مراتب آنها مش و تسا هدیدرگ صخ
سپس و سپس از روش سنجش جاذبه بین روستاها میزان استفاده از این خدمات و مرکزیت ای هاتسور ن ا صخشم     
شده است .که به شرح این دو روش پرداخته میشود .در ادامه از یک روش دیگر برای تعیین م و هعسوت هنیهب ناک
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مرکزیت جهت انتخاب یک مرکز بهینه خدمات استفاده شده است .این روش ،روش مجموع حداقل فواصل میباشد
یگردد.
که توضیح آن فوق مراحل انجام آن اشاره م 
اندازهگیری ،سطحبندی و ارائه یافتههای تحقیق
تهاای اقتص  یعامتجا و یدا وو ووو ...م شیامآ حرط اب یزاو     
اصو ًالًال سطحبندی سکونتگاههای روستایی براساس قابلی 
م يييشودد ،بن نیاربا

يگیرد .طرح آمایش س ارتسا هیضرف نیمزر ت بوسحم ییاتسور هعسوت یژ       
سرزمین صورت م 

برنامههای توسعه باید بر پایه محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی مورد نظر در ای نیودت یمالسا یژولوئد    
یه اجنا یا مم ممم گرفت تهج ه   
گردد (پاپلی یزدی .) 274 ، 87 31 ،بر هم سررب زا سپ رضاح شهوژپ رد ساسا نی یییییی یییییی
حبن ید
اندازهگیری و سطحبندی آبادیهای محدوده مورد مطالعه با استفاده از روشها و مدلهای اندازهگیری و سطح ح
آنها در حیطههای مختلف جمعتی ،اقتصادی ،زیرساختی و ...مانند مدل میزان سنج گاتمن جهت و شجنس 
سطح برخورداری هر آبادی و رتبهبندی آنها براین اس یعت شور و سا ی  ناوت ن ا تهج یداصتق

نییعت    

عضو نییعت یت       

یه  اب ا ا زا هدافتس  لدم ت اوت نییع ن      
اقتصادی آبادیها در سطح دهستان و تعیین و سطحبندی توان جمعیت دابآ ی یی یی
یها بر این اساس ،و از روش مجموع حداقل فاصله جهت تعیین می و هلصاف ناز
جمعیتی و رتبهبندی آباد 

تیزکرم    

هر آبادی نسبت به دیگر آبادیها و تعیین سطح و رتبهبندی براساس این فاکتور به نتایج حاص رد هک لیذ هل بلاق     
جداول ارائه شده در ذیل توضیحات هر روش آمده است.
مدل اسکالوگرام گاتمن
جدول شماره  :2تعداد سرويس خدماتي روستاهاي دهستان سرپنيران
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یش ششود .این
در این مدل برای تعیین حدود کارکردی نقاط روستایی یا حوزه نفوذ خدماتی مراکز روستایی استفاده می ی

ی-
روش بر اساس حضور یا عدم حضور موسسات و یا نهادهای که خدمات اقتصادی اجتماعی یا رفاهی را تامین می ی
کنند ،به عنوان ضابطهای برای تشکیل سلسله مراتب تعریف میشود (میسرا ، 1353 ،ص  .) 27طبق ای هچره شور ن   
سکونتگاهموسسا نهادهای خدماتی بیشتری داشته باشند ،شعاع کارکردی بیشتر و مرکزیت راد یرتالاب  دد ددد .ب یارجا ا   
این مدل هم سطح سکونتگاهها و هم سطح خدمات مشخص میشود و به عبارت دیگر سطحبندی دوگانه از مکانها
و خدمات مشخص میشود که به کمک آن اولویت هر نقطه از نظر نیازهای خدماتی و نحوه توزیع خ هب زین تامد    
دست میآید (جمعه پور .) 92 ،4831 ،جدول شماره  2و  3به این مقوله اشاره دارد.
جدول شماره :3رتبهبندي سكونتگاههاي روستا يي دهستان سرپنيران به روش اسكالوگرام گاتمن
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روش پتانسیل جمعیت و ضریب دسترسی مراکز
یکی از روشهای شناخته شده تعیین مرکزیت م لیسناتپ لد    جمعیت رد هک تسا ی نآ بیرض و تیعمج لماع

     

دسترسی نقش اساسی دارند .در این مدل یک فضای رقابتی بین مکانها وجود دارد .در این روش روستایی به عن ناو
مرکز تهیه خدمات انتخاب خواهد شد که دارای کمترین میزان دسترسی مراکز به یکدیگر میباشد ب رگید ترابع ه    
بهترین موقعیت دسترسی را دارد .با توجه به اینکه ضریب دسترسی مکانی در تعیین توان اقتصادی یک م شقن ناک   
اساسی دارد در این مدل نیز ضریب اقتصادی نیز مطرح میگردد .بدین صورت که پس از مشخص شدن که از تقسیم
جمعیت یک مکان بر مقدار فواصل بین مکانها بدست میآی داصتقا بیرض رد د

ی ( )kض بر
ییی ییی

یگ گگردد و ت ناو
می ی

اقتصادی آن مکان بدست میآید .شایان ذکر است که بهترین شاخصی که میتوان از آن به عن بیرض ناو   

 kاستفا هد

ی، 81 31 ،ص  .) 158پ لیمکت زا س   
یباشددد (پوراحم ناطلس و د یی یی
نمود ،میزان درآم اهاتسور زا مادک ره مدرم د       می ی
پرسشنامهها مشخص گردید که اهالی تمایل به اعالم درآمد واقع نرادن ار دوخ ی ددد دددد ،بن شخب داصتقا نوچ نیاربا     
کامفیروز عمومًاًا براساس کشاورزی میباشد ،اراضی زیر کشت هر کدام از روستاها به عنوان ضریب  kمورد استفا هد
یتوان اذعان نم حطس هک دو    
قرار گرفت .با توجه به اینکه منبع اصلی درآمد اکثر اهالی از منابع کشاورزی میباشد م 
یباشد .ساختار کلی مدل به شرح زیر است:
اراضی زیر کشت شاخص مناسبی برای ضریب اقتصادی م 
=Dj
Di= iپتانسیل جمعیتی نقطه
Pi=iجمعیت نقطه

=Pجمعیت کل منطقه
=j Dijوi

فاصله بین نقطه

=kضریب اقتصادی

pi
dij

pi pi
×
p dij
pi
dij

∑

∑
∑
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صهای ارزیابی به ت کف یک عرصههای اصلی مطالعه (اقتصادی ،جمعیتی و:)...
طراحی معیارها و شاخ 
یهای دهستان سرپنیران جهت تعیین توان اقتصادی
دستهبندي آباد 
یدهي ممم .
براي دستهبندي كردن روستاهاي دهستان سرپنیران ،دهستان را به ت کف یک آباديهای آن مورد ارزيابي قرار می ی
  

در رابطه با شاخص اصلي اقتصادي همانطور که اشاره گردید مقدار اراضي كشاورزي ب ا صخاش ناونع ه ص رد يل
نظر گرفته شده و ساير شاخصهاي اقتصادي نظير درآمد و عملکرد مقدار محصول در هكتار و قیمت لوصحم     به
عنوان شاخص فرعي و تنها به صورت شاخص كمكي در نظر گرفته شدههانددد .پ بیرض ندومن صخشم زا س     
جهت تعیین میزان توان اقتصادی هر آبادی این ضریب را در (حاصل تقسیم جمعیت یک آبادی به مجم عو

k

لصاوف   

آن روستا با روستاهای دیگر در دهستان) ضرب میکنیم و جواب میزان توان اقتصادی آن روستا را دربین روست یاها
دهستان نشان میدهد .هرچه عدد بدست آمده بزرگتر باشد ،روستا از توان اقتصادی باالتری برخوردار است .ب نیا ه   
یگیرد د .در دهست نارینپرس نا    ب ب هجوت ا ههه هههه
ترتیب رتبهبندی بر اساس عدد به دست آمده (توان اقتصادی) انج ما می ی
روشها و مدلهای رتبهبندی در زمینههای اقتصادی ،دسترسيها ،حداقل فاصله و توان جمعیتی روستاهای دهستان
یگ گگردد .ب سا نيا ر اس از تيعمج ناوت رظن ييييييييييييي بترتیب ب
ب
سرپنیران نتایج زیر بدست آمده است که به آنها اش هرا می ی
فآب دا
آباديهاي نعیمآباد ،گمبکان ،رکنآباد ،کتهمیان ،حسینآباد ،کتوری ،مبارکآباد و مهرآباد ،احمدآباد و نهایتًاًا نجف ف
قرار گرفتهاند (نتیجه در جدول شماره .)6
يهای گمبکان ،رکنآباد ،نعیمآباد ،مب را ککک آب و دا
این رتبهبندی از نظر توان اقتصادي این گونه است که به ترتیب آباد 
مهرآباد ،حسینآباد ،کتوری ،کتهمیان ،نجفآباد و نهایتًاًا احمدآباد قرار گرفتهاند (نتیجه در جدول شماره  .)6ب هجوت ا   
به اينكه نحوه دسترسي بيان كننده تعداد جمعيتي است كه از خدمات موجود در يك مکان مرکزی ميتوانن هدافتسا د   
يها در دهستان سرپنیران براساس مدل گاتمن مورد بررسي قرار گرفت هجيتن رد و ه   
كنند از نظر دسترسي نيز اين آباد 
نآب و دا
آن به ترتیب آباديهاي نعیم آباد ،رکنآباد ،گمبکان ،احمدآباد ،کتهمیان ،کتوری ،مبارکآباد و مهرآبادد ،حسین ن
نهایتًاًا نجفآباد قرار دارند (جداول  2و  .)3وضعیت سطحبندی ورتبهههبن زین هلصاف لقادح شور ساسارب ید هب       
ترتیب روستاهای مبارکآباد و مهرآباد ،کتوری ،احمدآباد ،کتهمیان ،رکنآباد ،حسینآباد ،نجفآباد ،نعیمآباد و گمبکان
قرار دارند (جدول شماره  .)5اساس رتبهبندی و تعیین سلسله مراتب وضعیت اقتصادی روستاها میزان درآم مدرم د   
هر روستا است .با توجه به اینکه اهالی مایل به اظهار درآمد واقعی خود نیستند و با توجه به اینکه درآمد اه نیا یلا   
روستاها مبتنی بر کشاورزی میباشد اراضی زیر کشت هر کدام از روستاها به عن بیرض ناو   

 kم رارق هدافتسا درو    

ت .ب یار
گرفته است میتوان ابراز داشت که میزان سطح زیر کشت اراضی شاخص خوبی برای ضریب اقتصادی است ت
اطمینان بهتر از نتیجه تعیین وضعیت اقتصادی از فاکتورهای اصلی مانند مقدار اراضی کشاورزی و سطح زی تشک ر   
یباشد)) .در
هر محصول و عملکرد هر محصول در هر هکتار در نظر گرفته میشود (عم ج و مدنگ تشک هد و     می ی
جدول  4به وضعیت میزان سطح زیر کشت و عملکرد هر محصول در هر هکتار در دهستان سرپنیران اشاره گردی هد
است.
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روش مجموع حداقل فواصل
یباشددد.
یکی از روشهای برای تعیین مکانهای بهینه توسعه و مرکزیت ،استفاده از روش مجموع حداقل فواصل می ی
یش ششود .روش ک روص نیدب را ت    
در این روش با استفاده از فاصله هر روستا تا روستای دیگر به کیلومتر استفاده می ی
است که ماتریسی از روستاهای مورد مطالعه تهیه میگردد و فواصل روستاها نسبت به یکدیگر در این م دراو سیرتا
یشود و روستایی ک جم ظاحل زا ه م عو   
میگردد .در این روش عامل فاصله به عنوان یک عامل بازدارنده محسوب م 
کل فواصل کمترین مقدار را به دست آورد ،دارای مرکزیت میباشد و از بقیه روستاهای منطقه ب اهاتسور هیلک یار    
قابل دسترستر است (زیاری، 87 31 ،ص  .) 215در جدول شماره این روش را برای روست تسهد یاها اا ااانهاای بخش
مرکزی شهرستان پاسارگاد نشان داده است.
ت .ج هرامش لود     5مرب سیرتام هب طو    
این جداول ماتریس فواصل بین روستاهای این منطق اد ناشن ار ه ده    است ت
روستاهای دهستان سرپنیران میباشد .ب رد شور نیا زا هدافتسا ا

د و هلصاف نیرتمک تیعضو نارینپرس ناتسه       

مرکزیت به ترتیب مربوط به روستاهای مبارکآباد و مهرآباد ،کتوری ،احمدآباد ،کتهمیان ،رکنآباد ،حسینآباد ،نجففف-
آباد ،نعیمآباد و گمبکان قرار گرفتهاند .جدول شماره  5مربوط به ماتریس حداقل فواصل دهستان کمین میباش هک د   
در این ماتریس نیز پس از بررسی و تعییین مسافت بین روستاهای این دهستان حداقل فاص ج هنیهب زکرم و هل هت     

دسترسی دیگر آباديهای این دهستان به ترتیب اولویت مربوط به روستاهای وکیلآباد ،همتآباد ،دولتآباد ،اسالممم-
یگردد.
آباد ،قائمآباد ،ابوالمهدی ،قوامآباد ،رحمتآباد ،حسنآباد ،علیرسیده و نهایتًاًا اکبرآباد م 
يهاي دهستان سرپنيران از لحاظ جمعيت و سطح زيركشت محصوالت كشاورزي
جدول شماره  :4آباد 

منبع :جهاد كشاورزي شهرستان پاسارگاد
يهاي دهستان سرپنيران
جدول شماره  :5فواصل بين آباد 
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نتیجهگیری
یکی از مشکالت اساسی توسعه فضایی و ناحيهاي ،گسیختگی سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه
تعاملی میان سکونتگاههاست .در همین راستا تعیین و تشکیل سلسله مراتب گتنوکس زا ی اا اااههاا ک بوچراچ دناوتب ه    
موثری برای توزیع جمعیت ،فعالیتها ،خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشددد ،ض سا یرور تتتتت .بن هب نیاربا   
کارگیری معیارها و روشهای کمی جهت سطحبندی سکونتگاهها در سیستم فضایی مناطق ،نه تنها موج تخانش ب   
تفاوت میان یکی از مشکالت اساسی توسعه فضایی و ناحيهاي ،گسیختگی س و ییاضف نامزا

بتارم هلسلس مدع      

مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاههاست .در همین راستا تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاهها ک دناوتب ه   
ت.
چارچوب موثری برای توزیع جمعیت ،فعالیتها ،خدمات و کارکرده شاب فلتخم حوطس رد ا دددد ددددد ،ض سا یرور تت تت
ق ،ن اهنت ه   
بنابراین به کارگیری معیارها و روشهای کمی جهت سطحبندی س گتنوک ااههاا در سیستم طانم ییاضف ققق ققق
يگردد ،بلکه این سطحبندی معیاری برای تعیین مرکزیت ،همچنین تعی نی
موجب شناخت تفاوت میان سکونتگاهها م 
انواع خدمات مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین سکونتگاهها است.
پس از بررسيهای به عمل آمده طی مراحل انجام گرفته جهت اولویتبندی و ارزیابی آبادديهاای مح دروم هدود   
ی،
مطالعه در قالب  9روستای دهستان سرپنیران با استفاده از روشها و مدلهای علمی مانن  ناوت شجنس د ا داصتق یییی یییی
توان جمعیتی ،روش حداقل فاصله و روش میزان سنجگاتمن با هدف تعیین جایگاه هر آبادی در پهنه م هقطنم یناک   
به نتایج قابل قبولی منتج گردیده است .که شرح آن در قالب جداولی که در قبل به آنهاا اش و دیدرگ هرا و یعض ت    
هرکدام از این موارد به ت کف یک آباديهای این دهستان آمده است .نتایج بدست آمده از این بررسی نشان میدهد که
در دهستان سرپنیران در مجموع تمام رتبهبنديها (که بر اساس رتبههای کسب شده هر روستا در موارد ذکر شده باال
نآبادد،
ی ،حسین ن
کسب نمودهاند) ،بترتیب روستاهای رکنآباد ،نعیمآباد ،گمبکان ،مبارکآباد و مهرآباد ،کتهمیاننن ،کت رو ی ی
احمدآباد و نهایتًاًا آبادی نجفآباد قرار گرفتهاند (جدول شماره .)6
جدول شماره  :6رتبهبندي نها يي روستاهاي دهستان سرپنيران
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شایان ذکر است که روستاهای رکنآباد ،نعیمآباد ،گمبکان از روست و رادروخربرپ یاها

راد ا رتسد تیزکرم ی س و ی   

دارای جمعیت قابل توجه در محدوده بخش و دهستان میباشند .الزم به ذکر میباشد ک هاتسور ه ا و دابآ فجن ی   
احمدآباد بواسطه کمبود امکانات و برخورداريها و انزوای جغرافی یا ی گیاج مک تیعمج و  ا ااا اااااههاای آخ دوخب ار ر   
اختصاص دادهاند .به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه صورت گرفته در برنامهریزيها توجه ب نیا ه   
موارد جهت بهبود وضعیت این آباديها میتواند راهگشای خروج این آباديها از این وض شاب تیع دد ددد ،از آن جمله
استقرار امکانات بیشتر ،عملیات راهسازی ،و برنامهریزی جهت جذب اه ابآ نیا رجاهم یلا دددد ددددديهاا و پیش زا یریگ
یتواند مورد توجه واقع گردد.
مهاجرت ،م 
منابع
شهای نو) ،ترجمه عباس مخبر ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،
آر پی میسرا ،ال فابو کونج (  .) 1353توسعه منطقهاي (رو 
عليرضا استعالجي( .) 81 31بررسي و تحليل رويكردها و راهبردهاي توسعه روستا يي -ناحيهاي ،نشريه جهاد ،س لا

 , 22ش هرام

 251 -0 25و  ، 252خرداد و تير و مرداد
پاپلی یزدی ،محمد حسین و محمد امیر ابراهیمی( .) 87 31نظریههای توسعه روستایی ،انتشارات سمت،
جمعه پور( .)4831محمود ،مقدمهای بر برنامهریزی توسعه روستایی ،تهران ،انتشارات سمت،
حکمت نیا ،حسن ،موسوی ،میرنجف( .) 85 31کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامهریزی شهری و ناحيهاي ،انتشارات علم
نوین ،یزد،
شهای برنامهریزی منطقهاي ،انتشارات دانشگاه یزد،
زیاری ،کرامت اله( .) 87 31اصول و رو 
سعیدی ،عباس( .) 88 31الگوهای خدمات رسانی روستایی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،تهران،
بهای جغرافیایی ،انتشارات گیتاشناسی ،تهران
شکویی ،حسین( .)4831فلسفههای محیطی و مکت 
کالنتری ،خلیل( .) 80 31برنامهریزی و توسعه منطقهای ،انتشارات خوشبین ،تهران،
مرکز آمار ايران ( .) 365 1سرشماري عمومي نفوس و مسکن.
مرکز آمار ايران ( .) 375 1سرشماري عمومي نفوس و مسکن.
مرکز آمار ايران ( .) 85 31سرشماري عمومي نفوس و مسکن.
مهندسین مشاور پارس نقش(  .)09 13طرح ساماندهی اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روست یا ی ناتسرهش یزکرم شخب      
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