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تحلیل محدودیتهای توس ه ا ت ادی مبتنی بر شاخصهای بی ی
مورد :نوا ی روستایی استان هرم گان
اسماعیل نجفی *؛ استادیار گروه جغرافیای دانشکده علوم زمین ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،ایران.
یعقوب ابدالی؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
مریم بیرانوندزاده؛ دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی ،واحد لرستان ،خرمآباد ،ایران.
دریافت مقاله1398/10/14 :

پذیرش نهایی1399/06/03 :

پژوهش حاضر باهدف ،پهنهبندی و تحلیل محدودیتهای توسعه اقتصادی دهستانهای استان هرمزگان ازنظر
شاخصهای محیط طبیعی انجامشده است .روش تحقیق به کار گرفتهشده ،تلفیقی از روشهای توصیفی-
تحلیلی و همبستگی است .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش مک گراناهان و برای سنجش میزان همبستگی
بین متغیرهای محیطی و توسعه اقتصادی نقاط روستایی استان هرمزگان از ضریب همبستگی کرامر بهره
گرفتهشده است .برای وزن دادن به شاخصها از روش محاسبه جمع امتیازات برای ترکیب شاخصها
استفادهشده است .نتایج پژوهش نشان داد که در دهستانهای استان هرمزگان ،بیشترین درصد فراوانی
توسعه اقتصادی مربوط به سطح محدودیت محیطی متوسط و کم بوده و کمترین درصد نیز مربوط به
دهستانهای با محدودیت محیطی زیاد و محدودیت محیطی بسیار کم است ،یعنی از بین  92دهستان استان
هرمزگان 12 ،دهستان توسعه اقتصادی با محدودیت محیطی بسیار زیاد 9 ،دهستان محدودیت محیطی زیاد،
 35دهستان محدودیت محیطی متوسط 26 ،دهستان محدودیت محیطی کم و  10دهستان محدودیت محیطی
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چکیده

بسیار کم هستند .با توجه به نتایج از آزمون همبستگی vکرامر میتوان این استنباط را نمود که بین متغیرهای
محیطی با توسعه اقتصادی روستایی همبستگی و رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد و مقدار سطح
دارد .درنهایت اینکه ،شاخصهای بارندگی ،منابع آب ،وضعیت اقلیم ،قابلیت و استعداد اراضی و مخاطرات
طبیعی(زلزله و سیالب) از مهمترین شاخصهای محیطی هستند که در توسعه و عدم توسعه اقتصادی
دهستانهای استان هرمزگان نقش دارند.
واژگان کلیدی :توسعه اقتصادی ،اقتصاد روستایی ،محدودیت های محیطی ،استان هرمزگان.
es.najafi@du.ac.ir

*
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توسعه متعادل و هماهنگ مناطق ،یک پیشنیاز بسیار مهم برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت
یکپارچه کشور بهشمار میرود ( .(Martic & Savic, 2001در کشورهای درحالتوسعه ،کیفیت زندگی
مردم دستخوش نابرابریهای عظیمی است که در بسیاری موارد بهسرعت در حال افزایش است (میسرا،
)136٨؛ لذا توزیع متعادل امکانات و خدمات ،گامی در جهت از بین بردن عدم تعادلهای منطقهای است.
زیرا هر چه تفاوتهای منطقهای از ابعاد مختلف بیشتر باشد ،منجر به حرکت جمعیت و سرمایه به سمت
قطبهای پرجاذبه میگردد (خاکپور)13٨5 ،؛ ازاینرو ،دولتهای ملی توجه فزایندهای به مشکالت توسعه
منطقهای معطوف داشتهاند و ماهیت منحصربهفرد مسائل محیطی و نتایج ناشی از آنها را شناسایی
مینمایند ) .(Parham, 1996در کشور ایران نیز یکی از اهداف مهم در برنامههای پس از انقالب ،کاهش
محرومیت و رفع نابرابری بین مناطق مختلف بوده است (فطرس و بهشتیفر .)13٨5 ،بهمنظور حل مسائل
ناشی از عدم تعادلهای منطقهای ،گام نخست شناخت و سطحبندی مناطق ازنظر میزان برخورداری
درزمینهی محیطی است (رضوانی و صحنه .)13٨4 ،جهت تدوین یک زیربنای علمی و منطقی برای
سیاستگذاری توسعه ،الزم است ارزیابی جامعی پیرامون وضعیت موجود توسعه مناطق ازنظر شاخصهای
مختلف محیطی صورت پذیرد ) .(Yu et al, 2010عوامل محیطی و توسعه اقتصاد روستایی دارای رابطهای
دوسویه و متقابل هستند بهنحویکه ازیکطرف شرایط مساعد محیطی بستر توسعه اقتصاد روستایی را
فراهم میکند و از سوی دیگر توسعه اقتصادی نیز کیفیت بهرهبرداری از طبیعت را ارتقاء داده و توسعه
پایدار برای منطقه به وجود میآورد( فزونی و همکاران.)25 :1396 ،
یکی از مباحث عمده و اساسی جامع در حوزه برنامهریزی توسعه آمایشی ،مسأله توسعه موزون است که
میتواند در قالب توسعه متعادل بخشها و یا مناطق مطرح شود .اما پیش از تالش برای اجرای هرگونه
استراتژی رشد متعادل منطقهای ،الزم است تا ماهیت و الگوی تفاوتهای منطقهای از بعد محیطی
شناسایی شود ) .(Arief, 1982تا بتوان چارچوب سیاستگذاری منطقهای متوازن را ساماندهی و هدایت
کرد .در راستای سیاست عدالت اجتماعی ،بهعنوان هدف محوری برنامههای توسعه کشور ،الزم است که
وضعیت مناطق مختلف ازنظر نحوه توزیع و میزان برخورداری از شاخصهای مختلف محیطی بررسی و
کمبودها و نارساییها برای برنامههای آینده توسعه ،در نظر گرفته شود .اینگونه مطالعات میتوانند
وضعیت محدودههای مختلف جغرافیایی را از دیدگاه تطبیقی نشان داده و آنها را ازنظر امکانات و
تنگناهای توسعه ردهبندی کرده و اولویتهای توسعهای آنها را مشخص کنند .بهاینترتیب با ارزیابی
سطح پتانسیل مناطق میتوان امکانات و تواناییهای آنها را از دیدگاههای متفاوت ارائه داد و ابزارهای
الزم را برای تعیین هدف و تصمیمگیری درباره تخصیص منابع مختلف در پهنه سرزمین فراهم نمود
(CZiraky et al, 2006).هدف پژوهش ،پهنهبندی محدودیتهای توسعه اقتصادی دهستانهای استان
هرمزگان ازنظر شاخصهای محیط طبیعی است .این شاخصها برای رتبهبندی دهستانهای استان
هرمزگان بر اساس میزان پتانسیل محیطی بهکاربرده شده است و با استفاده از نرمافزار ARCGISتالش
شده تا به سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان در راستای سیاستگذاری مطلوب توسعه منطقهای
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اقدام شود .نتایج این تحقیق میتواند برای تصمیمسازی مسئوالن مؤثر واقعشده و درنهایت ،زمینه تحقق
توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی را محقق سازد.
 )2مبانی نظری

دیدگاه اقتصادی
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پدیده عدم توسعه اقتصادی و فقر ازنظر بسیاری از مکاتب فکری و متخصصین علم اقتصاد بهعنوان
پدیده کالن اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است .بااینحال تعدادی از مطالعات سعی در بیان این مسئله
که فقر یک پدیده خرد اقتصادی است و میتوان با استفاده از مبانی اقتصاد خُرد به تجزیهوتحلیل آن
پرداختهاند .این مطالعات به این مسأله اشاره دارند که فقرا نیز همانند سایر افراد ،دارای یک رفتار عقالنی
هستند و سعی در حداکثرسازی درآمد و رفاه خوددارند .ولی با توجه به مشکالتی که در رابطه با ارائه یک
نظریه منسجم در این راستا و برقراری یک ارتباط منسجم میان توابع رفاه اجتماعی ،مطلوبیت و
معیارهای فقر وجود دارد ،استفاده از این مدل برای تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر حجم و شدت فقر با
اشکال مواجه است (حسنزاده .)142 ،1379 ،بهطورکلی میتوان گفت فقر از دو عامل کلی نتیجه
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در آغاز ،نگرش توسعهای بیشتر بر محور اقتصاد بوده اما بعد از دهه  196٠تغییرات مهمی در بینش
و نظریههای موجود در رابطه با محیطزیست شکل گرفت ،بهطوریکه نظریات جدید به وجود آمدند و
مردم هم لزوم نگهداری و حفاظت از محیطزیست را دریافتند (الیوت .)12 :137٨ ،بهاینترتیب از دهة
 197٠به بعد نگرش ساختاری به مفهوم توسعه ،پویایی ،تداوم و پایداری آن با توجه به ابعاد فضایی مکانی
مدنظر قرار گرفت و توسعه بهمثابه ابزاری برای تعادل و آشتی میان نظام اکولوژیکی با نظام اقتصادی-
اجتماعی شد (رکنالدین افتخاری و آقایاریهیر.) 32 :13٨6 ،
نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی،
منطقهای ،ملی و بینالمللی و پیامدهای توسعهنیافتگی مناطق روستایی چون فقرگسترده ،نابرابری
فزاینده ،رشد سریع جمعیت ،بیکاری ،مهاجرت ،حاشیهنشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه
روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است (ازکیا و غفاری .)13٨3 ،درزمینهٔ تحلیل و
تبیین توسعه و توسعهنیافتگی نظریههای متعددی ازجمله نظریههای اقتصادی رشد و توسعه ،نظریههای
جامعهشناختی ،نظریههای مارکسیست و نئومارکسیست ،پساساختگرایی ،پسامستعمرهگرایی و
پساتوسعهگرایی و نظریههای که عمدتاً در مقیاس کالن و در سطح جهانی و ملی به تبیین توسعه
میپردازند .نظریههای نوسازی ،وابستگی و نئوکالسیک از مشهورترین نظریهها در این خصوص هستند .با
بررسی منابع مختلف این نتیجه حاصل میشود که متخصصان رشتههای گوناگون علل متنوعی را برای
عدم توسعه اقتصادی و به عبارتی موضوع فقر ذکر کردهاند .در حالت کلی میتوان دیدگاههای مختلف
درباره عوامل مؤثر بر عدم توسعه اقتصادی و درنتیجه فقر را بهصورت دیدگاههای اقتصادی ،اجتماعی و
اکولوژیکی انجام داد.
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میشود؛ یکی «دالیل ساختاری» که مارشال به آنها اشاره میکند و دیگری « تقاضای ناکافی» که
حاصل آن بیکاری نیروی کار است که کینز بر آن تأکید دارد( .پروین.)13 ،1372 ،
عوامل اجتماعی

رابرت چمبرز از دیدگاه جامعهشناسی سیستم به وجود آمدن فقر را در قالب نظام مرکز-پیرامون
بهقرار زیر تبیین کرده است :مفهوم مرکز-پیرامون پیوستاری از فقر شدید تا ثروت شدید را منعکس
میکند .در منتهیالیه این پیوستار ثروت ،شهری بودن ،صنعتی بودن و پایگاه رفیع مراکز وجود دارد و در
سوی دیگر آن فقر ،روستانشینی ،کشاورزی و پایگاه پایین و پست پیرامونها قرارگرفته است .در مراکز
جاذبه تقویت دوجانبه قدرت ،اعتبار ،منابع و امکانات ،حرفهها ،آموزش و استعداد تولید دانش وجود دارد.
این سلسلهمراتب از سطح بینالمللی تا محلی وجود دارد و همواره جذب منابع بهسوی مراکز باالدستی در
جریان است.
دیدگاه اکولوژیکی
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

در دیدگاه اکولوژیکی فقر بهصورت پدیدهای بررسی میشود که ناشی از عوامل مختلفی است .این
دیدگاه مجموعهای از عوامل جغرافیایی را علت فقر و عدم توسعه اقتصادی میداند .عوامل جغرافیایی
شامل بسیاری از عوامل مانند موقعیت جغرافیایی ،شرایط آبوهوایی ،منابع طبیعی ،سوانح و بالیای
طبیعی ،ژئومورفولوژی ،خاک و پوشش گیاهی ،پراکندگی تسهیالت ،امکانات و خدمات و  ...میشود .البته
در این دیدگاه فقط عوامل جغرافیایی نیستند که در فقر مؤثر هستند .توجه خاص این دیدگاه به عوامل
جغرافیایی است اما به دیگر عوامل مانند سیاستگذاریها و تأثیرات آن بر فقر نیز اهمیت داده میشود.
توجه به عوامل جغرافیایی بهعنوان تنها عوامل مؤثر بر فقر میتواند محقق را در دام جبر جغرافیایی گرفتار
سازد .از سوی دیگر اهمیت ندادن به دیدگاه جغرافیایی کلینگری را از محقق سلب میکند و مسلم ًا
راهحلی قاطع را به دست نمیدهد .برنامههای کاهش فقری که بر اساس یک دیدگاه غیرسیستمی بنیان
نهاده شدهاند نمیتوانند پاسخ مناسبی به شرایط فقردهند و تأثیر کاملی بر کاهش فقر بهجای گذارند.
شکل شماره  ،1مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد .ازجمله تحقیقاتی که ارتباط موضوعی با عنوان
تحقیق حاضر دارند میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال نهم ،شماره چهارم (پیاپی )34

111

یپی
دو  .1یشینه تحقی
محققان

نتایج تحقیق

رنجبر و رشید
زاده()139٠

به مطالعه قابلیتها و محدودیتهای ژئومورفولوژیکی شهرستان اهر و تأثیر آن در پراکنش آبادیها پرداختهاند ،نتایج
تحقیق آنها نشان داد که شهرستان اهر در شمال غربی ایران در استان آذربایجان شرقی در یک منطقه کوهستانی
واقعشده است .توپوگرافی منطقه ،ارتفاعات بلند ،درههای تنگ و عمیق و واحدهای تپهماهوری و کوهستان و گسلهای
فعال و غیرفعال عاملی در جهت جلوگیری از رشد جمعیت و رشد ساختارهای اقتصادی و نیز پراکنش کانونهای جمعیتی
روستایی و شهری نقش مؤثری ایفا مینماید.

افراخته()1391

در مقالهای به بررسی نقش اقتصاد فضا را در توسعه روستایی با تکیهبر مطالعـه موردی ناحیه شفت در استان گیالن
پرداخته است .نتایج مطالعه نشان داده است که در یک نظام اجتماعی-اقتصادی متمرکز ،توزیع فعالیتهای اقتصادی
غیرمتوازن است .نحوه آرایش فضایی فعالیتهای اقتصادی ،تعیینکننده اصلی حرکت جمعیت ،سرمایه ،کاال و خدمات
است که درنهایت توسعه ناحیه ،گرههای شهری و روستایی و شبکه ارتباطی آنها را متأثر میسازد؛ این بهنوبه خود،
کیفیت توسعه روستایی را معین میکند.

جعفربیگلو و
همکاران()1391

نقش عوامل طبیعی در پراکنش فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان تربتجام را مورد تحلیل قراردادند .نتایج تحقیق
آنها نشان داد؛ وضعیت استقرار روستاها در سه موقعیت سهگانه نامناسب ،متوسط و مناسب قرار دارند .پهنه نامطلوب
بیش از 44درصد سطح منطقه را پوشانده است.

اصغری لفمجانی و
همکاران ()1393

تحقیقی با عنوان کاربرد منطق فازی در مکانگزینی بهینهی استقرار روستاها و تحلیل موقعیت کنونی روستاها نسبت به
عوامل طبیعی (کویر مرکزی محدودهی مطالعاتی بردسکن) انجام دادند ،نتایج تحقیق آنها نشان داد ،در نحوهی مکان
گزینی سکونتگاهها و بهویژه سکونتگاههای روستایی که نوع معیشتشان وابستگی بیشتری به طبیعت دارد عوامل طبیعی
از قبیل منابع آبی ،اقلیم ،توپوگرافی و ...نقش بسزایی دارد.

یزدانی قرهتپه
(،)1393

در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به تحلیل عوامل مؤثر بر توزیع فضایی فقر در نواحی روستایی با تأکید بر ساختار
اقتصاد محلی ،در دهستان محمودآباد پرداخته است .در این تحقیق عمدتاً شاخصها و عوامل اقتصادی ایجادکننده فقر و
نحوه توزیع آن در دهستان محمودآباد بررسی و تحلیلشده است .در همین راستا دو فرضیه مطرحشده است -1 :رابطهی
معناداری بین فضای اقتصادی کارآفرینی و توزیع فضایی فقر در محدودهی موردمطالعه وجود دارد -2 .رابطهی معناداری
بین توزیع فضایی فقر در روستاهای موردمطالعه .پس از انجام مراحل تحقیق فرضیات تحقیق درنهایت مورد تایید
قرارگرفته است .ایجاد فضای اقتصادی کارآفرینی موجب تعدیل فقر گردیده است.

صدرموسوی و
همکاران()1396

به بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاههای روستایی شهرستان صحنه پرداختهاند .نتایج تحقیق
آنها نشان داد ،از مجموع  1٨9روستای این شهرستان ،اغلب آنها در طیف ارتفاعی  15٠٠-125٠متر ،در اراضی آبی و
تیپ دشتی استقراریافتهاند .از سوی دیگر یکی از مهمترین معیارهای مکانیابی سکونتگاههای روستایی شهرستان صحنه،
میزان و کیفیت اراضی شهرستان جهت کشاورزی میباشد که این امر ،فشردگی فضا و فعالیت و بهرهبرداری بیرویه از
منابع محیط طبیعی را به دنبال داشته است.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

بسحاق و همکاران
()1394

در مقاله خود تحت عنوان «ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی :استان چهارمحال و بختیاری)»
به این نتیجه رسیدند که فقر روستایی تحت تأثیر عاملهای پنهان اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی قرار دارد و شاخصهای
برازش مدل آنها نشان میدهند که عاملهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی بهخوبی توانسته فقر روستایی را اندازهگیری
کنند .در این تحقیق به ابعاد مختلف فقر (اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و سیاسی ) پرداخته شد که به همین دلیل از
پژوهشهای بسیار خوب درزمینهٔ بررسی همهجانبه فقر میتواند محسوب شود.
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عنابستانی()13٨9

به مطالعه نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاههای روستایی :شهرستان سبزوار پرداخته است .نتایج تحقیق نشان
داد که رابطهای معنیدار و نسبتاً قوی بین دادههای طبیعی یعنی موقعیت ،آب و اراضی کشاورزی و روند تحوالت جمعیت
در دوره  1345-٨5بهعنوان یکی از شاخصهای پایداری سکونتگاههای روستایی برقرار است.
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نگهداری و
منصفیبیکاه()1399

به مطالعه خط فقر خانوارهای روستایی استان هرمزگان برحسب بعد خانوار پرداختهاند و عنوان کردند ،با توجه به تمایزات
مناطق روستایی استان هرمزگان جهت مبارزه با فقر از روشهای هدفگیری جغرافیایی بر اساس ویژگیهای اقتصادی
اجتماعی خانوارهای روستایی استان استفاده شود به همین منظور تهیه نقشه مبارزه با فقر روستایی استان با توجه به
معیارهای مطرحشده ضرورتی انکارناپذیراست.

آذر()1399

نقش توانهای محیطی در توزیع مکانی -فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان مراغه با تکنیک AHPفازی را مورد
ارزیابی قراردادند ،نتایج تحقیق ایشان نشان داد ،در آرایش فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان مراغه ،عوامل
محیطی نقش بسزا دارند ،ویژگیهای جغرافیایی بهویژه عاملهای شیب و ارتفاع ،تأثیر مستقیم در استقرار روستاها دارند و
این عوارض عالوه بر آثار مثبت خود از طریق تفاوتهای اقلیمی ،خاکشناسی برای شیب در توزیع مراکز روستایی نقش
قابلتوجهی را ایفا میکنند.

داالل کالیتون و
همکاران()2٠٠٠

به ارائه گزارشی در مورد برنامهریزی روستایی در جهان درحالتوسعه با تمرکز ویژهبر منابع طبیعی :درسهای یاد
گرفتهشده و مشارکتهای بالقوه در امرارمعاش پایدار پرداختهاند.

صفاکیش()2٠15

در مقالهای به بررسی شاخصهای زیستمحیطی در توسعه اقتصادی پایدار روستایی پرداخته است .مقاله حاضر باهدف
درک دقیقتری از شاخصهای اساسی زیستمحیطی در مناطق پایدار توسعه روستایی نگاشته شده است.

گائو و همکاران،
()2٠19

به پهنهبندی استفاده پایدار از منابع زمین با توجه به مشکالت زیستمحیطی و زمینشناسی در منطقه اقتصادی Delta
 ،River Pearlچین پرداختند .نتایج این مطالعه میتواند برخی زمینههای زمینشناسی را برای پهنهبندی ،آینده
استفاده از زمین فراهم کند.

ابروا و میژی
()2٠2٠

در مقالهای مجموعهای از شاخصهای جمعیتی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و رفاه اجتماعی را ارائه کرده که باید برای
ارزیابی توسعه روستایی و سیاستهای مربوطه در نظر گرفته شود .ایشان با استفاده از روش کیفی دلفی و گروهی از
کارشناسان  ٨٨شاخص پیشنهادی را تجزیهوتحلیل کردند.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

شکل  .1مد م هومی ژوهش
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احمدی()139٨

عوامل مؤثر بر سکونتگاههای زیستی روستایی شهرستان سردشت را موردمطالعه قرار دادهاند ،یافتههای تحقیق نشان
میدهد که در این روستاها عواملی همچون شیب زیاد زمین ،کوهستانی بودن منطقه ،عدم امکانات زیستی ،فواصل زیاد
روستاها از مرکز شهر و  ...مسائل و مشکالت بسیاری را برای ساکنان منطقه به وجود آورده و روستاییان این منطقه را
مجبور به مهاجرت کرده است .بهطورکلی بین عوامل جغرافیایی همانند شیب زمین ،جنس زمین ،دسترسی سطح
آموزشی و الگوهای زیستی رابطه معنیداری وجود دارد که الگوهای زیستی خاص را برای روستاهای منطقه ایجاد کرده
است.
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تحقی

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از انواع تحقیقات کاربردی – توسعهای است .به لحاظ نوع روشهای
مورداستفاده؛ تلفیقی از روشهای توصیفی -تحلیلی و همبستگی است .دادههای مورداستفاده از طریق
آمار و اطالعات منتشرشده از شناسنامه آبادیها و سالنامه آماری منتشرشده سال  ،1395دادههای
هواشناسی ،نقشههای توپوگرافی ،زمینشناسی و گسلها و  ...گردآوریشدهاند .برای تحلیل دادهها ،از
روش مک گراناهان1یا روش ضریب همبستگی استفادهشده است .برای وزن دادن به شاخصها از روش
محاسبه جمع امتیازات بهره گرفتهشده است .روش بیمقیاس کردن فازی ازجمله معمولترین و مهمترین
روشها برای نرمال کردن شاخصهای پایداری به شمار میرود که خود پایه بسیاری از روشهای دیگر
بوده و با عناوینی چون ضریب محرومیت نیز در منابع ذکرشده است ،ازجمله ویژگیهایی روش موردبحث
برای دو نوع اساسی از شاخصها یعنی شاخصهای با جنبه مثبت (صعودی)2و شاخصهای با جنبه منفی
(نزولی) مبانی محاسباتی متمایزی دارد که عبارت است از:

 :Dتفاوت بین رتبههای شاخصهای موردبررسی و  :nتعداد شاخصها
ضریب همبستگی کرامر برای بیان میزان همبستگی میان دو متغیر موردمطالعه(متغیرهای
مستقل(عوامل محیطی) و وابسته(توسعه اقتصادی)) استفادهشده است:
که در آن  Lتعداد ستونها و  :kتعداد سطرها بوده

1- Mc Granahan

 -2اصوالً در شاخصهای صعودی با افزایش مقدار ارزش آن نیز حداکثر میشود (مثل درآمد سرانه و در مقابل شاخصهای نزولی با
افزایش مقدار ارزش حداقل به خود میگیرد (مانند تراکم دانشآموز در کالس).
 -3درصورتیکه ضرایب محرومیت حاصلشده بر مبنای فرمول مذکور از عدد ( )1کسر شود شاخص توسعه انسانی حاصل میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

استان هرمزگان با جمعیتی بالغبر 1میلیون و  7٨٠هزار نفر 2,2 ،درصد جمعیت کشور را شامل
میشود که در جنوب کشور و بین مختصات جغرافیایی  25درجه و  3٠دقیقه تا  2٨درجه و  53دقیقه
عرض شمالی و  52درجه و  44دقیقه تا  59درجه و  16دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویج
واقعشده است .این استان حدود  71هزارکیلومتر مربع مساحت دارد .استان هرمزگان از جهت شمال و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

از این روش برای تعیین ضرایب محرومیت 3و شاخص ترکیبی توسعه انسانی در گزارش توسعه
انسانی سازمان ملل نیز استفادهشده است .این روش از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز استفادهشده است.
رابطهی مربوط به ضریب همبستگی اسپیرمن بهصورت زیر تعریف میشود.
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شمال شرقی با استان کرمان ،غرب و شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر ،از شرق با سیستان و
بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیجفارس و دریای عمان در نواری به طول تقریبی
 9٠٠کیلومتر در برگرفته است .هرمزگان ،دارای  13شهرستان 3٨ ،شهر3٨ ،بخش  ٨5دهستان و 1732
آبادی دارای سکنه کوچک و بزرگ است و جمعاً 1776415نفر جمعیت دارد که بندرعباس
پرجمعیتترین شهرستان آن است .عملکردهای اقتصادی و فرهنگی استان ،ساحلی و  ...متأثر از دریا
است( .شکل )2و جدول( .)2ازجمله شاخصهای قابلتوجه در این استان باال بودن نسبت جمعیت
روستایی بهکل جمعیت استان است ،بهطوریکه بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال
1395بیش از 45درصد جمعیت استان را روستاییان تشکیل میدهند .همچنین در این استان شهر
بندرعباس به لحاظ حجم بسیار باالی فعالیتهای اقتصادی ،تفاوت بسیار چشمگیری با سایر نقاط استان
از منظر اشتغال دارد (بدون احتساب جزایر کیش و قشم که عمالً خارج از مدیریت استان ،اداره میشوند).
عدمکفایت درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی (عمدتاً کشاورزی و مشاغل مرتبط با دریا) از دالیل مهم
مهاجرت به شهرها و علیالخصوص بندرعباس در این استان است.
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شکل  .2مو یت غرافیایی محدوده موردمطال ه
دو  .2مار م یتی استان هرم گان(سا )1395
جمع

ساکن در نقاط روستایی

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

کل استان

49366٠

1776415

275619

971٨22

217321

٨٠2512

72٠

2٠٨1

ابوموسی

924

74٠2

٨57

4213

67

31٨9

٠

٠

بستک

216٨4

٨٠492

4515

16٨69

17161

636٠7

٨

16

بشاگرد

9359

35٠٨5

714

2٨95

٨645

3219٠

٠

٠

بندرعباس

19622٠

6٨٠366٠

157563

54321٨

3٨49٨

136٨٠٠

159

34٨

بندرلنگه

4439٨

1593٨

27471

96312

15923

63٠37

4

9
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شهرستان

ساکن در نقاط شهری

غیر ساکن
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پارسیان

13٨16

5٠596

7٠49

26٠٠٠

6767

24596

٠

٠

جاسک

15211

5٨٨٨4

4415

16٨6٠

1٠796

42٠24

٠

٠

حاجیآباد

2٠7٠٠

69625

9٠32

319٠7

1123٠

363٠4

43٨

1414

خمیر

16٠71

5614٨

6٠57

21٨7٨

1٠٠14

3427٠

٠

٠

رودان

34561

124522

12491

4599٠

21999

7٨3٠6

71

226

سیریک

113٠4

45723

2٨71

122٠5

٨433

3351٨

٠

٠

قشم

4٠5٠6

14٨993

19٠27

66٨٠1

21447

٨216٠

32

32

میناب

6٨9٠6

259221

22557

٨6674

46341

172511

٨

36

منبع :سالنامه آماری1395 ،

 )4یافتههای تحقی

وضعیت اقتصادی استان هرمزگان

پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص محدوده ارتفاعی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

پهنهبندی و سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص محدوده ارتفاعی(جدول)3
نشان میدهد که میانگین ارتفاع در  7/61درصد از دهستانهای استان هرمزگان بین  15٠٠ -2٠٠٠متر
و در  1٨/4٨درصد نیز بین  1٠٠٠ -15٠٠متر است .بیشترین تعداد دهستانهای استان هرمزگان ازنظر
شاخص میانگین ارتفاعی در محدوده بین صفرتا  5٠٠متر با  45/65درصد فراوانی قرارگرفتهاند .میانگین
ارتفاع در دهستانهای استان هرمزگان  631/٠7متر است .کمترین محدوده ارتفاعی مربوط به
دهستانهای سیری از بخش مرکزی شهرستان ابوموسی ( 4متر) ،تیاب از بخش مرکزی شهرستان
میناب( 14متر) ،حومه ،رمکان ،هرمز ،الرک ،سوزا ،دوالب ،طلخ و هنگام از بخشهای مرکزی ،هرمز و
شهاب در شهرستان قشم( 1٨متر) و تنب بزرگ و کوچک از بخش تنب شهرستان ابوموسی ( 29متر)
است .بیشترین میزان مربوط به دهستانهای فارغان  1٨٨3متر و درآگاه  1٨77متر در شهرستان

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

استان هرمزگان ازنظر رشد سریع محصوالت خاص کشاورزی منطقه و مزیت فصلی آن اهمیت دارد.
با مهار کردن رودخانههای منطقه میتوان محصوالت بیشتری بهدست آورد .فعالیت عمده مردم هرمزگان
درزمینهٔ کشاورزی است .همچنین صید ماهی و حملونقل دریایی فعالیت عمدهی دیگر اهالی نوار
ساحلی و جزایر استان است .دشت میناب از مناطق بسیار مستعد کشاورزی است.بخش حاجیآباد که در
قسمت شمالی استان قرار دارد از نواحی حاصلخیز کشاورزی استان به شمار میرود.بخشهای گاوبندی و
بستک از محرومترین مناطق استان به شمار میروند .درنتیجه فعالیت کشاورزی آنها صرفاً به کشت
گندم و جو(دیم) محدود میشود .محصوالت زراعی دیگر این استان شامل حبوبات ،سیبزمینی ،پیاز،
محصوالت جالیزی ،نباتات علوفهای و دانههای روغنی است .از محصوالت درختی آن میتوان پرتقال،
نارنگی ،لیموترش ،لیموشیرین ،گریپفروت ،انار ،انجیر ،انگور ،بادام ،موز ،انبه ،گارومزنگی و زیتون محلی
را نام برد .میزان زراعت محصوالت ساالنه این استان نسبت بهکل کشور  ٠/6درصد بوده و از این نظر در
مقام بیست و چهارم قرار دارد ( معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال.)1396 ،
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حاجیآباد است(شکل .)3علیرغم اینکه ارتفاع کم مناطق میتواند باعث تسهیل در ایجاد زیرساختهای
ارتباطی و اقتصادی شود ولی این شرایط در استان هرمزگان (در کنار سایر عوامل و شرایط محیطی)
منجر به کاهش بارندگی و درنتیجه کاهش منابع آبی و ایجاد مشکالت در تأمین منابع آب برای ایجاد
زیرساختهای اقتصادی بهویژه در بخش کشاورزی استان شده است.
دو  .3بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص محدوده ارت اعی
ردیف

طبقه(متر)

تعداد

درصد

1

٠ -5٠٠

42

45/65

2

5٠٠ -1٠٠٠

26

2٨/26

3

1٠٠٠ -15٠٠

17

1٨/4٨

4

15٠٠ -2٠٠٠

7

7/61

92

1٠٠

مجموع

پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص کالس شیب
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

پهنهبندی و سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص شیب(جدول )4نشان میدهد
که شیب در  51/٠9درصد از دهستانهای استان هرمزگان کمتر از  5درصد بوده که نشانگر وضعیت
مناسب این اراضی برای توسعه به لحاظ شاخص شیب است .در  2/17درصد دهستانها نیز شیب بیشتر
از  15درصد است .در رتبه دوم و سوم بیشترین تعداد دهستانها ازنظر شاخص شیب در محدوده  ٨تا
 15درصد با  36/96درصد فراوانی و  5تا  ٨درصد با  9/7٨درصد فراوانی قرارگرفتهاند .متوسط شیب در
دهستانهای استان هرمزگان  6/33درصد است .کمترین شیب (یک درصد) مربوط به دهستانهای سیری
از بخش مرکزی شهرستان ابوموسی و قلعه قاضی و ده نو در بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس و
بیشترین میزان مربوط به دهستانهای هرنگ و کوخرد از بخش کوخرد شهرستان بستک ( 17درصد)
است(شکل .)4شیب کم در سطح در استان هرمزگان و دهستانهای آن(بیش از 60درصد دهستانهای استان
هرمزگان شیب آنها کمتر از 8درصد است) میتواند باعث سیلگیری و تخریب زیرساختهای اقتصادی بهویژه در
بخش راه و کشاورزی و  ...در سطح استان گردد و درنهایت منجر به محدودیت برای توسعه اقتصادی دهستانهای
این استان گردد.
دو  .4بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص کالس شی
1

٠–5

47

51/٠9

2

5–٨

9

9/7٨

3

٨ – 15

34

36/96

4

بیش از  15درصد

2

2/17

مجموع
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طبقه(درصد)

تعداد

درصد
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پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص بارندگی

دو  .5بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص بارندگی
ردیف

طبقه(میلیمتر)

تعداد

درصد

1

1٠٠ – 125

6

6/52

2

125 - 15٠

32

34/7٨

3

15٠ – 175

٨

٨/7٠

4

175 – 2٠٠

21

22/٨3

5

2٠٠ - 2٠5

25

27/17

92

1٠٠

مجموع

پهنهبندی و سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص میانگین سالیانه دما (جدول)6
نشان میدهد که  33/7٠درصد از دهستانهای استان هرمزگان بین  27تا  2٨درجه سانتیگراد بوده که
این دهستانها ازنظر دما شرایط نامناسبی دارند .در  6/52درصد نیز بین  23-25درجه سانتیگراد است.
بیشترین تعداد دهستانها ازنظر شاخص میانگین سالیانه دما در محدوده بین  25تا  27درجه سانتیگراد
با  59/7٨درصد فراوانی قرارگرفتهاند .متوسط میانگین سالیانه دما در دهستانهای استان هرمزگان

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص دما

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

پهنهبندی و سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص میانگین بارندگی
سالیانه(جدول )5نشان میدهد که این میزان در  6/52درصد از دهستانهای استان هرمزگان بین  1٠٠تا
 125میلیمتر و در  ٨/7٠درصد نیز بین  15٠تا  175میلیمتر است .بیشترین تعداد دهستانهای استان
هرمزگان ازنظر شاخص میانگین بارندگی سالیانه در محدوده  125تا  15٠میلیمتر با  34/7٨درصد
فراوانی و  2٠٠تا  2٠5میلیمتر با  27/17درصد فراوانی قرارگرفتهاند .میانگین بارندگی سالیانه در
دهستانهای استان هرمزگان  167/77میلیمتر بوده که این مقدار نشاندهنده وقوع خشکسالی در اکثر
دهستانهای استان هرمزگان و پتانسیل پایین توسعه کشت آبی به لحاظ شاخص بارندگی است .کمترین
میانگین بارندگی سالیانه مربوط به دهستانهای سیری ،تنب بزرگ و کوچک بخشهای مرکزی ابوموسی
و تنب در شهرستان ابوموسی ( 123/1٠میلیمتر) و بیشترین میزان مربوط به دهستانهای بیکاه،
برنطین ،جغین شمالی و جنوبی ،مسافرآباد ،رودخانه بر ،رودخانه ،راهدار ،آبنما و فاریاب از بخشهای
بیکاه ،جغین ،رودخانه و مرکزی شهرستان رودان؛ بمانی ،شاهمردی ،بیابان و سیریک از بخشهای بمانی
و مرکزی شهرستان سیریک و دهستانهای سندرک ،بندر ،درپهن ،چراغآباد ،توکهور ،کریان ،حومه ،تیاب،
گوربند ،کرگان و بندزرک از بخشهای سندرک ،توکهور ،مرکزی و بندزرک شهرستان میناب با 2٠4/2٠
میلیمتر (شکل .)5کم بودن میزان بارندگی همراه با رژیم نامناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع
آب بهویژه کمبود آب شیرین که درنتیجه آن امکان تجدید حیات طبیعی جنگل و مرتع و بازگشت به
تعادل طبیعی دشوار است .با توجه میزان بارش کم و وقوع خشکسالی در سطح استان هرمزگان ،این
موضوع یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده توسعه اقتصادی دهستانهای این استان است.
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 26/77درجه سانتیگراد است .کمترین میزان دما مربوط به دهستانهای احمدی ،کوه شاه ،آشکارا،
فارغان ،طارم و درآگاه از بخشهای احمدی ،فارغان و مرکزی شهرستان حاجیآباد و بیشترین میزان
مربوط به دهستانهای سیری ،تنب بزرگ و کوچک از بخشهای مرکزی و تنب شهرستان ابوموسی،
بیکاه ،برنطین ،جغین شمالی و جنوبی ،مسافرآباد ،رودخانهبر و رودخانه ،راهدار ،آبنما و فاریاب از
بخشهای بیکاه ،جغین ،رودخانه و مرکزی شهرستان رودان؛ بمانی ،شاهمردی ،بیابان ،سیریک از
بخشهای بمانی و مرکزی شهرستان سیریک و سندرک ،بندر ،درپهن ،چراغآباد ،توکهور ،کریان ،حومه،
تیاب ،گوربند ،کرگان و بندزرک از بخشهای سندرک ،توکهور ،مرکزی و بندزرک میناب است(شکل.)6
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان و تأثیر کم عامل ارتفاع و قرارگیری این استان تحت تأثیر
پرفشار جنب حاره ،میزان انرژی دریافتی و دمای آن باال است که خود منجر به تبخیر و تعرق بیشتر
شده ،که درنهایت به مانعی جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی در سطح استان و دهستانهای آن شده
است.
دو  .6بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص دما
1

23 - 25

6

6/52

2

25 - 27

55

59/7٨

3

27 - 2٨

31

33/7٠

92

1٠٠
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پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص وضعیت اقلیمی
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پهنهبندی شاخصهای محیط زیستی اقلیم بر اساس مطلوبیت برای توسعه کشاورزی در دهستانهای
استان هرمزگان به سهطبقه تقسیمبندی شده است(جدول .)7این تقسیمبندی برای طبقه اول اقلیمهای
فراخشک ،خشک ،نیمهخشک شدید را در نظر گرفته که شرایط نامناسب محیطی برای کشاورزی است در
مقابل در طبقه  3اقلیمهای نیمهخشک خفیف ،مرطوب ،نیمه مرطوب که شرایط مساعدتری را برای
توسعه کشاورزی دارند و اقلیم نیمهخشک میانی در شرایط متوسط محیطی برای کشاورزی است .این
تقسیمبندی اقلیمی بر اساس روش سیلیانف صورت گرفته و بر اساس مدل مخدوم در این طبقات جای
گرفته است .سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص وضعیت اقلیمی نشان میدهد که
در  4/35درصد از دهستانهای استان هرمزگان اقلیم نیمهخشک خفیف ،مرطوب ،نیمه مرطوب و در
 42/39درصد از دهستانها اقلیم فراخشک ،خشک ،نیمهخشک شدید حاکم است .بیشترین تعداد
دهستانهای استان هرمزگان ازنظر شاخص وضعیت اقلیمی در اقلیم نیمهخشک میانی با  53/26درصد
فراوانی قرارگرفتهاند(شکل .)7شرایط خشک و نیمه خشک در سطح استان منجر به کمبود بارش و تبخیر
زیاد و درنهایت مانع توسعه فعالیتهای اقتصادی در سطح استان و دهستانهای آن شده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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طبقه(سانتیگراد)

تعداد

درصد
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دو  .7بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص وض یت ا لیمی
ردیف

طبقه

تعداد

درصد

1

فراخشک ،خشک ،نیمهخشک شدید

39

42/39

2

نیمهخشک میانی

49

53/26

3

نیمهخشک خفیف ،مرطوب ،نیمه مرطوب

4

4/35

92

1٠٠
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پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص قابلیت و استعداد اراضی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص قابلیت و استعداد اراضی(جدول )٨نشان
میدهد که در  6/52درصد از دهستانهای استان هرمزگان قابلیت اراضی برای کشت و کار باال و در
 33/7٠درصد از دهستانها متوسط است .بیشترین دهستانها ازنظر قابلیت و استعداد اراضی دارای
قابلیت پایین با  59/7٨درصد فراوانی است .کمترین قابلیت و استعداد اراضی مربوط به دهستانهای
سیری ،تنب بزرگ و کوچک از بخش سیری و مرکزی شهرستان ابوموسی؛ پارمون ،گافر ،درآبسر ،گوهران،
جکدان و سردشت از بخشهای گاوفروپارمون ،گوهران و مرکزی شهرستان بشاگرد؛ بندر چارک ،مقام،
الوان و کیش از بخشهای شیب کوه و کیش در شهرستان بندرلنگه؛ تخت و شمیل از بخش تخت
شهرستان بندرعباس؛ سورک ،پیوشک ،گابریک ،کنگان ،جاسک از بخشهای لیردف و مرکزی شهرستان
جاسک؛ رویدر و رودبار از بخش رویدر شهرستان خمیر؛ بیکاه ،برنطین ،جغین شمالی ،جغین جنوبی،
راهدار ،آبنما و فاریاب از بخشهای بیکاه ،جغین و مرکزی شهرستان رودان؛ بمانی و شاهمردی از بخش
بمانی شهرستان سیریک؛ حومه ،رمکان ،هرمز ،الرک ،سوزا ،دوالب ،طلخ و هنگام از بخشهای مرکزی،
هرمز و شهاب در شهرستان قشم و سندرک ،بندر ،درپهن ،چراغآباد ،توکهور ،کریان ،حومه ،تیاب ،گوربند،
کرگان و بندزرک از بخشهای سندرک ،توکهور ،مرکزی و بندزرک شهرستان میناب است(شکل.)٨
گستردگی و تعدد گنبدها و تشکیالت نمکی و شورکننده همراه با قلیائیت و شوری خـاک که بخش
عظیمی از منـابع آبوخاک استـان را شور و غیرقابل استفـاده کرده است .با توجه به اینکه قابلیت و
استعداد اراضی در بیش از  9٠درصد از استان هرمزگان کم و متوسط است ،این عامل محیطی منجر به
کاهش توسعه فعالیتهای اقتصادی در سطح استان و دهستانهای آن شده است.
دو  .8بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص ابلیت و است داد اراضی
1

استعداد کم

55

59/7٨

2

استعداد متوسط

31

33/7٠

3

استعداد زیاد

6

6/52

92

1٠٠
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تعداد

درصد
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پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص فرسایش

دو  .9بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص فرسایش
ردیف

طبقه

تعداد

درصد

1

فرسایش بسیار شدید

4٨

52/17

2

فرسایش شدید

1٠

1٠/٨7

3

فرسایش متوسط

2٨

3٠/43

4

فرسایش کم

6

6/52

92

1٠٠
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پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص منابع آب(جدول )1٠و (شکل )1٠نشان
میدهد که  14/13درصد از دهستانهای استان هرمزگان منابع آب دائمی و فصلی مناسبی ندارند.
بیشترین تعداد دهستانهای استان هرمزگان ازنظر منابع آب با  57/61درصد منبع آب فصلی دارند.
همچنین  2٨/26درصد دهستانهای استان هرمزگان منبع آب دائمی مناسب دارند .کمبود بارش و منابع
آب در سطح استان و در کنار تبخیر و تعرق باال منجر به افزایش هزینهها جهت تأمین منابع آب و
درنهایت کاهش تولید و فعالیتهای اقتصادی و افزایش فقر و محرومیت شده است .بهعنوان راهکار

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص منابع آب
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پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص فرسایش(جدول )9نشان میدهد که در
 6/52درصد از دهستانهای استان هرمزگان فرسایش کم و در  1٠/٨7درصد از دهستانها فرسایش
شدید و در  3٠/43درصد از دهستانها فرسایش متوسط است .بیشترین تعداد دهستانهای استان
هرمزگان ازنظر شاخص فرسایش دارای کالس فرسایش شدید با  52/17درصد فراوانی است .کالس
فرسایش بسیار شدید مربوط به دهستانهای جناح ،کوخرد ،فتویه و گوده از بخشهای جناح ،کوخرد و
مرکزی شهرستان بستک؛ پارمون ،جکدان و سردشت از بخشهای گاوفر و پارمون و مرکزی شهرستان
بشاگرد؛ بندر چارک ،مقام ،مهران ،دژگان ،مغویه و حومه از بخشهای شیب کو ،مرکزی شهرستان
بندرلنگه؛ گهره و گچین از بخشهای فین و مرکزی شهرستان بندرعباس؛ کوشکنار ،بهدشت ،مهرگان و
بوچیر از بخشهای کوشکنار و مرکزی شهرستان پارسیان؛ سورک ،پیوشک ،گابریک ،کنگان و جاسک از
بخشهای لیردف و مرکزی شهرستان جاسک؛ احمدی ،آشکارا و فارغان از بخشهای احمدی و فارغان
شهرستان حاجیآباد؛ رودبار و خمیر از بخشهای رویدر و مرکزی شهرستان بندر خمیر؛ بیکاه ،جغین
شمالی و فاریاب از بخشهای مرکزی ،جغین و بیکاه شهرستان رودان؛ بمانی ،شاهمردی ،بیابان و سیریک
از بخشهای بمانی و مرکزی شهرستان سیریک؛ حومه ،رمکان ،هرمز ،الرک ،دوالب و هنگام از بخشهای
مرکزی ،هرمز و شهاب شهرستان قشم و سندرک ،چراغآباد ،کریان ،حومه ،کرگان و بندزرک شهرستان
میناب است(شکل .)9با توجه به اینکه بیش از  6٠درصد از استان هرمزگان دارای فرسایش بسیار شدید و
شدید است که منجر به هدر رفت خاک و کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی بهویژه در دهستانهای
استان و باعث توسعه کم فعالیتهای اقتصادی بهویژه در بخش کشاورزی استان شده است.
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میتوان گفت این امر نیازمند اجرا و نظارت دقیق بر روشهای آبیاری و الگوی کشت بهعنوان یکی از
بخشهای مهم مدیریت مصرف آب در سطح استان و دهستانهای آن است.
دو  .10بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص منابع ب
ردیف

طبقه

تعداد

درصد

1

بدون منابع آب

13

14/13

2

منابع آب فصلی

53

57/61

3

منابع آب دائمی

26

2٨/26

مجموع

92

1٠٠

پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص پتانسیل معدنی

دو  .11بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص تان یل م دنی
ردیف

طبقه

تعداد

درصد

1

پتانسیل معدنی ندارد

73

79/35

2

یک معدن در سطح دهستان وجود دارد

14

15/22

3

سه معدن در سطح دهستان وجود دارد

4

4/35

4

بیش از  4معدن در سطح دهستان وجود دارد

1

1/٠9

92

1٠٠

مجموع

سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص وقوع زلزله(جدول  )12نشان میدهد که
این شاخص در  1/٠9درصد از دهستانهای استان هرمزگان خطر خیلی کمی به لحاظ احتمال وقوع
زلزله دارد .در  1٠/٨7درصد از دهستانهای استان هرمزگان نیز احتمال خطر کم وقوع زلزله وجود دارد.
در  17/39درصد دهستانهای استان هرمزگان خطر متوسط وقوع زلزله وجود دارد .خطر زیاد وقوع زلزله
نیز در  26/٠9درصد از دهستانهای استان هرمزگان وجود دارد .همچنین خطر خیلی زیاد وقوع نیز در

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص وقوع زلزله

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

بر اساس شاخص پتانسیل معدنی ،سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان (جدول )11نشان
میدهد در  4/35درصد از دهستانهای استان هرمزگان  3معدن و در  15/22درصد  1معدن در یک
دهستان وجود دارد .بیشترین تعداد دهستانهای استان هرمزگان با  79/35درصد پتانسیل معدنی
ندارند .دراینبین  1/٠9درصد از دهستانهای استان هرمزگان بیش از  4معدن دارند .دهستان گچین در
بخش مرکزی بندرعباس با  11معدن بیشترین پتانسیل معدنی را در بین دهستانهای استان هرمزگان
داراست .همچنین دهستان حومه در بخش مرکزی بندرلنگه ،دهستان درآگاه در بخش مرکزی حاجیآباد،
کهورستان در بخش مرکزی خمیر و دهستان خمیر در بخش مرکزی خمیر  3معدن دارند(شکل.)11
پتانسیل معدنی پایین (حدود  ٨٠درصد دهستانهای استان) میتواند منجر به عدم جذب
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در سطح استان و درنهایت افزایش بیکاری و فقر شود.
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دو  .12بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص و و زل له
ردیف

طبقه

تعداد

درصد

1

خطر خیلی زیاد

41

44/57

2

خطر زیاد

24

26/٠9

3

خطر متوسط

16

17/39

4

خطر کم

1٠

1٠/٨7

5

خطر خیلی کم

1

1/٠9

92

1٠٠

مجموع

پهنهبندی و سطحبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص پتانسیل وقوع
سیل(جدول )13و (شکل )13نشان میدهد که در  27/17درصد از دهستانهای استان هرمزگان احتمال
وقوع سیل وجود ندارد .این به وضعیت منابع آب ،وضعیت توپوگرافی و جنس و بافت خاک منطقه مربوط
میشود .بیشترین تعداد دهستانهای استان هرمزگان دارای احتمال وقوع سیل با فراوانی  72/٨3درصد
هستند .سیل یکی از مهیبترین و خطرناکترین بالهای طبیعی است که آسیبهای اجتماعی و اقتصادی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس شاخص وقوع سیل

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

 44/57درصد از دهستانهای استان هرمزگان وجود دارد .بررسیها نشان داده که در دهستانهای ده تل،
فتویه و گوده در بخش مرکزی بستک؛ دهستانهای پارمون و گافر در بخش گاوفروپارمون بشاگرد،
دهستانهای درآبسر و گوهران در بخش گوهران بشاگرد ،دهستانهای جکدان و سردشت در بخش
مرکزی بشاگرد؛ دهستان مهران در بخش مرکزی بندرلنگه؛ دهستانهای تخت و شمیل در بخش تخت
بندرعباس ،دهستان گهره در بخش فین بندرعباس و دهستانهای سیاهو ،ایسین و گچین در بخش
مرکزی بندرعباس؛ دهستان سورک در بخش لیردف جاسک و دهستانهای گابریک و کنگان در بخش
مرکزی جاسک؛ دهستانهای آشکارا و فارغان در بخش فارغان حاجیآباد و دهستان درآگاه در بخش
مرکزی حاجیآباد؛ دهستان بیکاه در بخش بیکاه رودان ،دهستان مسافرآباد در بخش رودخانه رودان و
دهستانهای راهدار ،آبنما و فاریاب در بخش مرکزی رودان؛ دهستان شاهمردی در بخش بمانی و
دهستان بیابان در بخش مرکزی سیریک؛ دهستانهای حومه و رمکان در بخش مرکزی قشم ،دهستان
هرمز در بخش هرمز قشم و دهستانهای الرک ،سوزا ،دوالب ،طلخ و هنگام در بخش شهاب قشم و
همچنین دهستانهای سندرک ،بندر و درپهن در بخش سندرک میناب و دهستان کریان در بخش
مرکزی میناب خطر خیلی زیاد در جهت وقوع زلزله وجود دارد(شکل .)12گسل زاگرس و گسل مکران از
مهمترین گسلهای استان هرمزگان در کنار سایر گسلهای فرعی هستند .وجود این گسلها و تأسیسات
و ساختمانهای سست و نیمه مقاوم(بهعنوانمثال در منطقه الفت) باعث خطر لرزهخیزی در سطح استان
هرمزگان و دهستانهای آن شده که از مهمترین موانع و محدودیتهای توسعه اقتصادی این استان است.
بنابراین حل این مسأله ،نیازمند توجه جدی در استقرار سکونتگاههای پایدار روستایی و افزایش تابآوری
و کاهش اثرات نامطلوب این مخاطره در سطح کل استان است.
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بسیاری به دنبال دارد و استان هرمزگان در جنوب کشور ازجمله مناطقی است که به دلیل شرایط آب و
هوایی خاص بهشدت با این خطر مواجه است .هرساله با آغاز فصل پاییز و زمستان شاهد بارانهای
سیلآسا در استان هرمزگان هستیم که امسال( )1399نیز این بارشها دامن مردم این استان را گرفته و
خسارتهای جانی و مالی بسیاری برجا گذاشته است .سیل آب ،برق و گاز و راههای مواصالتی بسیاری از
مناطق شهری و روستایی را قطع ،تالشهای کشاورزان را از بین برده و بسیاری از مردم را آواره و
بیسرپناه کرده است ،بنابراین کاهش خسارت سیل در هرمزگان در گرو مدیریت پیشگیرانه
است(خبرگزاری جمهوری اسالمی ،1399 ،با اندکی تغییرات).
دو  .13بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص و و سیل
ردیف

طبقه

تعداد

درصد

1

پتانسیل وقوع سیل وجود ندارد

25

27/17

2

پتانسیل وقوع سیل وجود دارد

67

72/٨3

92

1٠٠

مجموع

و روش انتخابی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

وزن  11شاخص موردنظر ،با روش مکگراناهان محاسبه گردید و بر مبنای این روش وزنهای
مختلف برای شاخصهای مورداستفاده از طریق ماتریس ضریب همبستگی به دست آمد (برای
شاخصهای محیطی از روش ضریب همبستگی اسپیرمن در نرمافزار Spssاستفاده شد .هر چه میزان
همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها بیشتر باشد ،وزن بیشتری گرفته و هرچقدر میزان همبستگی
ضعیفتر باشد ،وزن کمتری را به خود اختصاص میدهد .با توجه به اینکه در ماتریس ضرایب همبستگی،
برای هر متغیر تعداد زیادی ضریب همبستگی وجود دارد بر این اساس با توجه به اهمیت تمام شاخصها،
میانگین ضرایب همبستگی برای هر متغیر را بهعنوان وزن شاخص موردنظر انتخاب کردیم .در مرحله بعد
شاخصهای استانداردشده ،در وزن بهدستآمده آنها ضرب شد و در پایان اعداد بهدستآمده از
حاصلضرب مذکور باهم جمع گردید و امتیاز شاخص ترکیبی به دست آمد .بر اساس امتیاز شاخص
ترکیبی محیطی محاسبهشده 92 ،دهستان استان هرمزگان در  5طبقه و پهنه قرار میگیرند .در 13/٠4
درصد از دهستانهای استان هرمزگان امتیاز شاخص ترکیبی کمتر از  ٠/913بوده و در این دهستانها
پتانسیل محیطی جهت توسعه در سطح بسیار کم میباشند .در  9/7٨درصد از دهستانهای استان
هرمزگان امتیاز شاخص ترکیبی بین  ٠/914تا  1/٠95بوده و در این دهستانها پتانسیل محیطی جهت
توسعه در سطح کم میباشند 3٨/٠4 .درصد از دهستانهای استان هرمزگان ازنظر پتانسیل محیطی در
محدوده امتیاز بین  1/٠96تا  1/279و در سطح متوسط قرار دارند .امتیاز شاخص ترکیبی محیطی ،در
 2٨/26درصد از دهستانهای استان هرمزگان بین  1/2٨٠تا  1/462قرار داشته و این دهستانها پتانسیل
زیادی ازنظر شاخصهای محیطی دارند .در  1٠/٨7درصد از دهستانهای استان هرمزگان امتیاز شاخص

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

سطحبندی و پهنهبندی دهستانهای استان هرمزگان بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی محیطی با مدل
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دو  .14بقهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی محیطی
تعداد

درصد

طبقه

ردیف
1

محدودیت محیطی بسیار زیاد

٠/73٠ – ٠/913

12

13/٠4

2

محدودیت محیطی زیاد

٠/914 – 1/٠95

9

9/7٨

3

محدودیت محیطی متوسط

1/٠96 – 1/279

35

3٨/٠4

4

محدودیت محیطی کم

1/2٨٠ 1/462

26

2٨/26

5

محدودیت محیطی بسیار کم

1/463 – 1/646

1٠

1٠/٨7

92

1٠٠

مجموع

بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص کالس شی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

شکل .3نقشه بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص محدوده ارت اعی .شکل .4نقشه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

ترکیبی محیطی  1/463و بیشتر بوده و این دهستانها پتانسیل محیطی بسیار زیادی دارند .از بین
دهستانهای استان هرمزگان ،دهستانهای کوخرد و فتویه از بخشهای کوخرد و مرکزی شهرستان
بستک؛ دهستانهای گافر ،درآبسر ،جکدان و سردشت از بخشهای گاوفروپارمون ،گوهران و مرکزی
شهرستان بشاگرد؛ دهستان بندر چارک از بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه؛ دهستان رویدر از بخش
رویدر شهرستان خمیر؛ دهستان فاریاب از بخش مرکزی شهرستان رودان و دهستانهای چراغآباد ،کریان
و گوربند از بخش توکهور و مرکزی شهرستان میناب جزء دهستانهایی است که ازنظر قابلیتها و
پتانسیلهای محیطی در وضعیت پایین هستند.همانطور که نتایج جدول ( )14نشان میدهد بیشترین
درصد فراوانی مربوط به سطح فقر محیطی متوسط و کم بوده و کمترین درصد نیز مربوط به
دهستانهایی با محدودیت محیطی زیاد و فقر محیطی بسیار کم است .یعنی از بین  92دهستان استان
هرمزگان  12دهستان محدودیت محیطی بسیار زیاد 9 ،دهستان محدودیت محیطی زیاد 35 ،دهستان
محدودیت محیطی متوسط 26 ،دهستان محدودیت محیطی کم و  1٠دهستان محدودیت محیطی بسیار
کم میباشند .شاخصهای محیطی هم میتوانند منجر به توسعه و رونق فعالیتهای اقتصادی و هم منجر
به عدم توسعه و افزایش فقر در مناطق مختلف شود .درنهایت اینکه بارندگی ،منابع آب ،وضعیت اقلیم،
قابلیت و استعداد اراضی و مخاطرات طبیعی(زلزله و سیالب) از مهمترین شاخصهای محیطی هستند که
میتوانند در محدودیتهای توسعه اقتصادی دهستانهای استان هرمزگان نقش داشته باشند.
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شکل .5نقشه بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص بارندگی .شکل .6نقشه بقهبندی
و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص دما

بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص ابلیت و است داد اراضی

شکل 9نقشه بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص فرسایش .شکل .10نقشه بقهبندی
و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص منابع ب

بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص تان یل و و زل له.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

شکل .10نقشه بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص تان یل م دنی شکل .11نقشه
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شکل .7نقشه بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص وض یت ا لیمی.شکل .8نقشه
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شکل .13نقشه بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس شاخص تان یل و و سیل .نقشه .14
بقهبندی و هنهبندی ده تانهای استان هرم گان بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی محیطی

دو  .15همب تگی بین متغیرهای ا لیمی و توس ه ا ت ادی روستایی
مقدار vکرامر

متغیرها
وضعیت اقلیمی

سطح معناداری ()sig
٠/٠٠٠

٠/4٨3

دو  .16همب تگی بین متغیر منابع ب و توس ه ا ت ادی روستایی
متغیرها

مقدار vکرامر

سطح معناداری ()sig

منابع آب

٠/433

٠/٠٠٠
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برای سنجش میزان همبستگی بین شاخصهای محیط طبیعی و توسعه اقتصادی روستایی در استان
هرمزگان از ضریب همبستگی کرامر استفادهشده است نتایج تحلیلها در قالب جداول 15آمده است .با
توجه به دادههای این جدول ،مقدار vکرامر ( )٠/4٨3است و سطح معناداری ( ٠/٠٠٠ )sigاست و چون
این سطح معناداری کوچکتر از  ٠/٠5است ،لذا میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای اقلیمی و توسعه
اقتصادی روستایی رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به دادههای جدول  ،16مقدار vکرامر ()٠/433
است و سطح معناداری ( ٠/٠٠٠ )sigاست و چون این سطح معناداری کوچکتر از  ٠/٠5است .این
موضوع بیانگر این است که بین وجود منابع آب و توسعه اقتصادی روستایی رابطه مستقیم و معنیداری
وجود دارد.

دو  .17همب تگی بین متغیرهای زمینشناسی و ژئومورفولوژیک(شی  ،ارت ا  ،فرسایش ،زل له ،سیالب و تان یل
متغیرها

مقدار vکرامر

سطح معناداری ()sig

متغیرهای ژئومورفولوژیکی

٠/473

٠/٠٠٠

مقدار vکرامر محاسبهشده برای سنجش رابطه بین متغیرهای زمینشناسی و ژئومورفولوژیک
معادل ٠/473است و سطح معناداری (٠/٠٠٠ )sigاست(جدول )1٨و چون این سطح معناداری کوچکتر
از  ٠/٠5است استنباط میشود که بین شرایط ژئومورفولوژیکی و توسعه اقتصادی روستایی رابطه

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

م دنی ) و توس ه ا ت ادی روستایی

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال نهم ،شماره چهارم (پیاپی )34

127

یپی

معنیداری وجود دارد .مقدار vکرامر محاسبهشده برای شاخص قابلیت و استعداد اراضی معادل ()٠/456
است و سطح معناداری ( ٠/٠٠٠ )sigاست(جدول .)19نتایج محاسبهشده نشان میدهد ،که بین قابلیت و
استعداد اراضی و توسعه اقتصادی روستایی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
دو  .18همب تگی بین متغیر ابلیت و است داد اراضی و توس ه ا ت ادی روستایی
متغیرها

مقدار vکرامر

سطح معناداری ()sig

قابلیت و استعداد اراضی

٠/456

٠/٠٠٠

دو  .19همب تگی بین شاخص ترکیبی محیطی و توس ه ا ت ادی روستایی
متغیرها

مقدار
vکرامر

سطح معناداری ()sig

ترکیبی محیطی

٠/4٨6

٠/٠٠٠

 )5نتی هگیری

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

همانطور که نتایج جدول ( )14نشان میدهد بیشترین درصد فراوانی مربوط به سطح محدودیت
محیطی متوسط و کم بوده و کمترین درصد نیز مربوط به دهستانهایی با محدودیت محیطی زیاد و
محدودیت محیطی بسیار کم است .یعنی از بین  92دهستان استان هرمزگان  12دهستان محدودیت
محیطی بسیار زیاد 9 ،دهستان محدودیت محیطی زیاد 35 ،دهستان محدودیت محیطی متوسط26 ،
دهستان محدودیت محیطی کم و 1٠دهستان محدودیت محیطی بسیار کم میباشند .از بین
دهستانهای استان هرمزگان ،دهستانهای کوخرد و فتویه ،گافر ،درآبسر ،جکدان ،سردشت ،گوهران،
مرکزی ،بندر چارک ،رویدر ،فاریاب ،چراغ آباد ،کریان و گوربند جزء دهستانهایی هستند که ازنظر
قابلیتها و پتانسیلهای محیطی در وضعیت پایین هستند که نیازمند توجه بیشتری هستند .نتایج
تحقیق نشان داد؛ هر جا شرایط محیطی نظیر منابع آب ،میزان بارندگی و قابلیت کشت اراضی در شرایط
مناسبی بوده بهتبع آن زمینه تحقق توسعه اقتصادی فراهم آمده است بهعنوانمثال دشت میناب از
مناطق بسیار مستعد کشاورزی است.بخش حاجیآباد که در قسمت شمالی استان قرار دارد از نواحی
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مقدار vکرامر محاسبه شده برای شاخصهای ترکیب محیطی ( )٠/4٨6میباشد و سطح معناداری
( ٠,٠٠٠ )sigاست .نتایج تحلیلها نشان داد ،که بین متغیرهای محیطی و توسعه اقتصادی روستایی
رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .لذا با توجه به نتایج جداول  15الی  19میتوان این استنباط را
نمود که بین متغیرهای محیطی با توسعه اقتصادی روستایی همبستگی وجود دارد و مقدار سطح
معناداری آنها ( )٠/٠٠٠نشان از وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته دارد .الزم به توضیح است
که آزمون بهعملآمده در سطح اطمینان  95درصد معنادار میباشد .پس با اطمینان  95درصد میتوان
گفت که بین متغیرهای عوامل محیطی با متغیر وابسته ( توسعه اقتصادی) رابطه وجود دارد.
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حاصلخیز کشاورزی استان به شمار میرود که هر دو این محدوده در شرایط محیط طبیعی مناسبی
نسبت به دیگر نقاط استان قرار دارند.بخشهای گاوبندی و بستک از محرومترین مناطق استان به شمار
میروند .با توجه به نتایج از آزمون همبستگی vکرامر میتوان این استنباط را نمود که بین متغیرهای
محیطی با توسعه اقتصادی روستایی همبستگی و رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد و مقدار سطح
معناداری آنها ( )٠,٠٠٠نشان از وجود رابطه بین متغیرهای مستقل(عوامل محیطی) و وابسته(توسعه
اقتصادی) دارد .درنهایت اینکه ،بارندگی ،منابع آب ،وضعیت اقلیم ،قابلیت و استعداد اراضی و مخاطرات
طبیعی(زلزله و سیالب) از مهمترین شاخصهای محیطی هستند که میتوانند در محدودیت توسعه
اقتصادی دهستانهای استان هرمزگان نقش داشته باشند .عمدهترین محدودیتها و تنگناهای توسعه
اقتصادی روستایی در استان هرمزگان که متأثر از شرایط محیط طبیعی است شامل موارد زیر است:
-

-

-

 )6منابع
 آذر ،علی ،)1399( ،بررسی و ارزیابی نقش توانهای محیطی در توزیع مکانی – فضایی سکونتگاههایروستایی شهرستان مراغه با تکنیک AHPفازی ،دوره  ،12شماره  ،1صص .125-151
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-

نازل بودن میزان بارندگی همراه با رژیم نامناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع آب بهویژه
کمبود آب شیرین که درنتیجه آن امکان تجدید حیات طبیعی جنگل و مرتع و بازگشت به تعادل
طبیعی دشوار است؛
گستردگی و تعدد گنبدها و تشکیالت نمکی و شورکننده همراه با قلیائیت و شوری خـاک که بخش
عظیمی از منـابع آبوخاک استـان را شور و غیرقابل استفـاده کرده است؛
مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی هجوم شنهای روان و بیابانزایی همراه با گرایش منفی در تولید مراتع
و کمبود سرمایهگذاری در جهت صیانت از جنگلها و مراتع ،آبوخاک و تأمین سوخت روستایی؛
استمرار خشکسالی سالهای گذشته و پیامدهای منفی آن در کشاورزی ،عمران شهری و روستایی؛ و
وجود شرایط آب و هوایی نامناسب که موجب استهالک شدید سرمایه ثابت و ماشینآالت نسبت به سایر
مناطق کشور شود .همچنین بزرگترین معضل در اشتغال روستاییان عدمکفایت درآمد حاصله از
فعالیتهای اقتصادی (عمدت ًا کشاورزی و دریانوردی ) است .یکی از مهمترین راهبردهای حوزه
کشاورزی ،توسعه کشت گلخانهای با توجه به شرایط منابع آبی و کمبودهای موجود در این بخش است.

 افراخته ،حسن ،)1391( ،اقتصاد فضا و توسعه روستایی (مورد :ناحیه شفت) ،اقتصاد فضا و توسعه روستایی،دوره  ،1شماره ،1صص .54-39
شهرستان سردشت) ،فصلنامه پایداری ،توسعه و محیط زیست ،دوره  ،2شماره ،2صص.29-49
 ازکیا ،مصطفی و غالمرضا غفاری ،)13٨3( ،توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران ،نشر نیتهران.
 اصغری لفمجانی ،خسروی ،عذرا و مرضیه علی پور ،)1393( ،کاربرد منطق فازی در مکان گزینی بهینهیاستقرار روستاها و تحلیل موقعیت کنونی روستاها نسبت به عوامل طبیعی (کویر مرکزی محدودهی
مطالعاتی بردسکن) ،دو فصلنامهی ژئومورفولوژی کاربردی ایران ،سال دوم ،شماره چهارم ،صص .٨9-79
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 -احمدی ،شیرکو ،)139٨( ،بررسی عوامل مؤثر بر سکونتگاههای زیستی روستایی (مطالعه موردی:
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 الیوت ،جنیفر ( ،)137٨مقدمهای بر توسعه پایدار در کشورهای درحالتوسعه ،ترجمه :عبدالرضا رکنالدینافتخاری و حسین رحیمی ،موسسه توسعه روستایی ایران ،تهران.
 بسحاق ،محمدرضا ،تقدیسی ،احمد و مسعود تقوایی( ،)1394ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی(مطالعه موردی :استان چهارمحال و بختیاری) ،پژوهش و برنامهریزی روستایی سال چهارم ،شماره ،11صص
.136-115
 -پروین ،سهیال ،)1372( ،زمینههای اقتصادی فقر در ایران ،رساله دکتری رشتهی اقتصاد دانشگاه تربیت

مدرس.
 حسنزاده ،علی ،)1379( ،بررسی عوامل مؤثر بر فقر :مطالعه موردی ایران .پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره .14٠-163 :6
-

جعفر بیگلو ،منصور ،قدیری معصوم ،مجتبی ،موسوی روزان ،سیدمحمد و زهرا بخشی ،)1392( ،نقش عوامل
طبیعی در پراکنش فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان تربتجام ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه
روستایی ،سال دوم شماره 2پیاپی ،4صص .33-54

 خبرگزاری جمهوری اسالمی(  ،)1399کاهش خسارت سیل در هرمزگان درگرو مدیریت پیشگیرانه19 ،آذر  ،1399کد خبر.٨414٠471
 خاکپور ،براتعلی ،)13٨5( ،سنجش میزان توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان شیروان بهمنظور رضوانی ،محمدرضا و بهمن صحنه ،)13٨4( ،سنجش سطوح توسعهیافتگی نواحی روستایی با استفاده ازروش منطق فازی ،فصلنامه روستا و توسعه ،شماره  ،٨صص .1 – 32
 رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا و محسن آقایاری هیر ،)13٨6( ،سطحبندی پایداری توسعه روستایی ،مطالعهموردیبخش هیر ،پژوهشهای جغرافیایی ،دوره  ،39شماره ،61صص .31-44
 رنجبر ،محسن و معصومه رشیدزاده ،)139٠( ،قابلیتها و محدودیتهای ژئومرفولوژیکی شهرستان اهر وتأثیر آن در پراکنش آبادیها ،نشریه جغرافیای طبیعی ،دوره 4شماره  ،14صص.27-42
 صدر موسوی ،میرستار ،طالبی فرد ،رضا و چیا نیازی ،)1396( ،بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیعجغرافیایی سکونتگاههای روستایی )مطالعه موردی :شهرستان صحنه( ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات
برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره 12شماره  4پیاپی .41
 -عنابستانی ،علیاکبر ،)13٨9( ،نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی:
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برنامهریزی ناحیهای .فصلنامه جغرافیا توسعه ناحیهای ،شماره  ،7صص .133 – 145

شهرستان سبزوار) ،جغرافیا و برنامهریزی محیطی سال بیست و یکم ،شماره  4پیاپی ،4٠صص .٨9-1٠4
- -فزونی ،بهزاد؛ استعالجی ،علیرضا و مجید ولی شریعت پناهی ،)1396( ،نقش عوامل محیطی در توسعه

 فطرس ،محمدحسن و محمود بهشتیفر ،)13٨5( ،تعیین سطح توسعهیافتگی استانهای کشور و نابرابریبین آنها طی سالهای  1373و  ،1383نامهی اقتصادی ،شماره  ،57صص.1٠1 – 122
 مرکز آمار ایران ،نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسکن.1395 ، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ،)1396( ،خالصه مدیریتی مطالعات استانی طرح توسعه کسبوکار واشتغال پایدار(تکاپو) استان هرمزگان ،دبیرخانه تکاپو.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.7.6

اقتصاد روستایی (مطالعه موردیبخش دیلمان شهرستان سیاهکل) ،نگرشهای نو در جغرافیای انسان ،دوره،9
شماره(3شماره پیاپی  ،)35تابستان  ،1396صص.25-49
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