هطالعات برًاهِریسی سکًَتگاُّای اًساًی ،شوارُ  ،29زهستاى 3191
صص74-99 .

ًظام سطح بٌذی خذهات رساًی سکًَتگاُّای رٍستایی
در شْرستاى پاسارگاد
علی شکَر -داوطیبر گزيٌ رغزافیب ،ياحد مزيدضت ،داوطگبٌ آساد اسالمی ،مزيدضت ،ایزان
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تبریخ دریبفت93/06/10 :

تبریخ پذیزش93/12/25 :

چکیذُ
هراکس خذهات رٍستتایی ًشتب بستیار بتا اّویتتی در ارا تِ اهکاًتات ٍ ختذهات هتَرد ًیتاز رٍستتاّای ختد ًاتَر ختَد دارا
هیباشٌذ؛ زیرا هراکس خذهات رساًی بتِ عٌتَاى پایگتاّی بترای ایتتاد ختر

ٍ هیتل بتِ زیستتي در ًتَا ی رٍستتایی لشتی

هیشًَذ .اهرٍزُ ساهاًذّی فضتاّای رٍستتایی درستِ ستطح هٌظَهتِ ،هتوَعتِ ٍ تَزُ اًتتام هتیشتَد ٍ التتتِ هکاًیتابی
ّتر کتتذام از فضتاّای فتتَو بتا َوتتِ بتِ هَقعیتتد وترافیتایی ،دسترستتی ووعیتد ،شتتتکِ ار تتا ی -زیربٌتتایی ،شستتیوات
سیاستتی -اداری ٍ عَاهتتل اقتصتتادی ،اوتوتتاعی ٍ فرٌّگتتی اًتتتام هتتیگیتترد .در ایتتي هشالتتِ ًظتتام ستتطح بٌتتذی ختتذهات
رٍستتتایی در شْرستتتاى پاستتارگاد ارا تتِ شتتذُ استتد .رٍص خشی ت

َصتتیای -خلیلتتی بتتا رٍیکرد َستتعِای هتتیباشتتذ ٍ

ا العتتات هتتَرد ًیتتاز بتتا استتتاادُ از رٍصّتتای استتٌادی ٍ هیتتذاًی گتتردآٍری شتتذُ استتد .هٌتتابن کستتب ا العتتاتً ،تتتای
سرشواری عوَهی ًاَس ٍ هسکي ،سالٌاهِّتای آهتاری ،شٌاستٌاهِ آبتادیّتای استتاى فتارس ٍ هصتا تِ هتیباشتذً .تتای
ایتتي خشیتت ًدتتاى دادُ استتد کتتِ در ستتطح شْرستتتاى پاستتارگاد ،شْرستتعادت شتتْربِ عٌتتَاى ٌْتتا هرکتتس هٌظَهتتِ
رٍستایی هیباشذّ .وچٌتیي بتا َوتِ بتِ هعیارّتا ٍهتال ّتای هتَرد بررستی  1هرکتس هتوَعتِ ٍ  4هرکتس تَزُ رٍستتایی
شٌاسایی شذُ اسد.
ٍاشُگاى کلیذی :سطح ثىدی ،خدمبت رسبوی ،مىظًمٍ ،حًسٌ ،مزمًعٍ ،پبسبرگبد.

 .1وًیسىدٌ مسئًل:

Fkarimi08@gmail.com

74

هطالعات برًاهِریسی سکًَتگاُّای اًساًی ،سال ًْن ،شوارُ  ،29زهستاى 3191

 .3هشذهِ
استتتازار ستتگًوتگبٌَتتبی اوستتبوی در ديرٌَتتبی ملت تتف تتتبریلی ت تتت ت تأحیز عًامتتط یجی تتی ي وظتتبا ا تػتتبدی-
ارتمتتبعی ثتتًدٌ استتت .اس ایتته ري وظتتبا پزاکىتتدگی ستتگًوتگبٌَتتب ،ثتتًیکٌ ستتگًوتگبٌَتتبی ريستتتبیی ثتتٍ تج ت ضتتزای
یجی ی ي وظبا ا تػبدی -ارتمبعی ثًدٌ است (ضزاثی ي َمگبران.)181:1390،
ريستبَبی کًچت ي پزاکىتدٌ در پُىتٍ ستزسمیه ثتب مطتگالتی َم تًن ختدمبت رستبوی ،ارتجبیتبت ي دستزستیَتب
اس ی یزف ي اَمیت وگُداضت ي پبیداری ایه مزتم َبی سیستی ثٍ عىًان کبوًنَبی تًلید مىبث
کطبيرسی اس سًی دیگز ر يثتزي َستتىد .ثتزایه استبو لتشيا تًرتٍ ثتٍ ستبسمبن ف تبیی  -کبلجتدی ريستتبَب ي ت یتیه
مگبنَبی مىبست ثزای استازار مزاکتش ختدمبتی ،ف بلیتتَتبی ا تػتبدی یتب ارتمتبعی ،ثتٍ دلیتط گستتزش ف بلیتتَتب
ثتتٍ يیتتکٌ تًلیتتد کطتتبيرسی ي ستتبمبودَی ي تًسی ت غ ت یح ختتدمبت در عزغتتٍَتتبی ملت تتف ،امتتزی ارتىتتبة وبپتتذیز
متتیومبیتتد (مطی تتی لىگتتزيدی .)86:1386،ثىتتبثزایه ستتطح ثىتتدی ستتگًوتگبٌَتتب ي ت یتتیه مزاکتتش عم گتتزدی در ستتطح
م تی ،ريضتی ثتزای س ست ٍ مزاتجتی کتزدن ارااتٍ ختتدمبت ي مطتلع کتزدن مزاکتشی در ستطح م تی استت کتتٍ
تًان ارایٍ خدمبت ثُیىٍ ثٍ ريستبَبی َمزتًار را داضتتٍ ثبضتىد ي ريستتبَبی ا متبر ویتش ثتًاوىتد ثتٍ و تً مط تًثی ثتٍ
خدمبت دستزسی داضتٍ ثبضىد.
ثزای سبمبودَی رياثت ثتیه ضتُز ي ريستتب ي ویتش ثتیه ريستتبَب ،اوتلتبة ي تزُیتش س ست ٍ مزاتجتی مزکتش ختدمبت
رستتبوی اَمیتتت ختتبظ دارد ي َتتدف وُتتبیی ثبیتتد در راستتتبی ت اتتس اَتتداف تًستت ٍ ،ی ىتتی ارتاتتب استتتبوداردَبی
سوتتدگی ،تًسی ت ثُیىتتٍ درآمتتد ،تغییتتز ستتبختبری (متتخال در تًسی ت رم یتتت ،مزاحتتط غتتى تی ضتتدن ي تمزکتتش سدایتتی
غى تی ي وُبیتتب حمبیتت اس ت تبدل م تی) ثبضتد ( .)Robinson, 1975 :125عتدا يرتًد ضتجگٍ س ست ٍ مزاتجتی کتبرا
ي مىظم در سمیىٍ تًسی مىبست خدمبت ي ف بلیتَتب درثتیه مزاکتش ضتُزی ي ريستتبیی ثتز مجىتبی بث یتتَتب ،تتًانَتب
ي ویبسَب مىزتز ثتٍ عتدا ت تبدل ف تبیی در میتبن ایته مزاکتش در ستطًش ملت تف کطتًر ضتدٌ استت (shamsodini
 .)&et al, 2011:5794در يا ت ایزتبد م یطتی تتًان ثلتص ثتزای ثزختًرداری اس حیتبتی یتًیوی ،ستبلم ي ختال
َدف اسبسی استت (آستبیص )7 :1371 ،ي ایته ممگته ویستت مگتز آن کتٍ مطتگالت تًست ٍ ريستتبَب در ایتزان ثتٍ
يیکٌ خالء استزاتکیَبی بوًوی ي مازراتی ثز یزف ضًود (ضگًیی.)5 :1365 ،
اس وظتتز عم یتتبتی ،کطتتًرَبی مًفتتس در سمیىتتٍ تًس ت ٍ ريستتتبیی ثتتب اتلتتب ريیگزدَتتبی مىبستتت ،ضتتزای سوتتدگی در
ريستبَب را بثط ر بثتت ثتب ضتُز ستبختٍاوتد ()Rouch, 1990 :47؛ ثتزای ومًوتٍ در ثزیتبویتب ،مُمتتزیه سیبستتی کتٍ
ثزای ایزبد ت بدل جط اس رىگ رُتبوی غتًرت گزفتت ،ایزتبد کمیستیًنَتبیی ثتٍ مىظتًر َمتبَىگی ثزوبمتٍ غتى تی
مىبث عات افتبدٌ ثب تًرٍ ثٍ مًضتً تاتبيت يیکگتیَتبی رغزافیتبیی آنَتب ثتًد (يحتً ی .)8 :1367 ،ثتٍ متًاست ایته
مُتتم ،سیبستتت ستتگًوتگبٌَتتبی مزکتتشی ،یگتتی اس مُمتتتزیه خ ت مطتتیَتتبی متتًرد استتتابدٌ ثتتزای ثزوبمتتٍریتتشی ي
تًس ٍ سگًوتگبٌَبی ريستتبیی ثتًدٌ استت ي در یتزشَتبی تًست ٍ دَتٍَتبی  60 ،50ي  70ي یتزشَتبی دَتٍَتبی
 70ي 80در مایبو کبوتیَب ،ثٍ یتًر گستتزدٌ ثتٍ کتبر رفتتٍاوتد .ثزاستبو ایته سیبستت ،امگبوتبت مستگه ،اضتتغبل ي
خدمبت در سگًوتگبٌ َبی م ديد ي م یىتی متمزکتش ضتدٌ استت ي ستُم ستبیز ستگًوتگبٌَتب اس ایته امگبوتبت ضت یف
میثبضد (رضًاوی.)99 :1379 ،
درآمزیگب سیبستت عمتًمی ديلتت ،کتبَص تاتبيت ضتُز ي ريستتب ي کمت ثتٍ مىتبیس عاتت افتتبدٌ تتز ،گستتزش
فزغتتتَتتبی ضتتغ ی ،ایزتتبد کتتبلذَتتبی ريستتتب یی ،عمتتدٌ کتتزدن مستتباط ضتتُزی ي ایزتتبد متتًد ضتتد ضتتُزی َمتتزاٌ
پبییه ثًدن َشیىٍ سوتدگی ،مبلیتبت ي عتًارؼ در پیزامتًن مىزتز ثتٍ مُتبرزت م گتًو ضتدٌ استت (ثُاتزيس:1372 ،
.)12
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درکًثتب ،کتبَص تاتتدا ضتُزی َبياوتب ،ثزاثتتزی در ستزمبیٍ گتتذاری استتبوی ي ف جتٍ ثتتز اختالفتبت در آمتد ثتتیه ضتُز ي ريستتتب
ستٍ ا تداا اسبستی ثتًدٌ استت (َ .)Susman, 1987: 59م ىتیه ثزوبمتٍ غتى تی کتزدن ريستتب اس ايلًیتت خبغتی
ثزخًردار است (.)Sing, 1979:13
درستتطح ضُزستتتبن پبستتبرگبد ثتتیص اس ویمتتی اس رم یتتت آن در ستتطح ريستتتبَب ستتبکه متتیثبضتتىد .اَمیتتت ستتطح ثىتتدی
خدمبت در ستطح ريستتبَبی ایته ضُزستتبن تبثتٍ آن حتد متیثبضتد کتٍ متیتتًان اس یزیتس آن ثتٍ تخجیتت رم یتت درستطح
ريستتبَب امیتديار ثتًد ي اس مُتبرزتَتبی گستتزدٌ ريستتبیی درستطح ایته ضُزستتبن ر تًگیزی کتزد .ثىتبثزایه در ایته مابلتٍ
کًضص ضدٌ استت تتب ستطح ثىتدی ختدمبت ريستتبیی درضُزستتبن پبستبرگبد متًرد ثزرستی زارگیتزد .ثتز استبو سزضتمبری
ستبل  ،1390ایته ضُزستتبن  31504واتز رم یتت داضتتٍ استت کتٍ اس ایته ت تداد  15واتز فیزستبکه14613 ،واتز در مىتبیس
ريستبیی ي  16876واز در وابط ضُزی سبکه ثًدٌاود (سبلىبمٍ آمبری سبل  1391استبن فبرو).

 .2هرٍری بر ادبیات خشی
 .2-3پیدیٌِ خشی
در ثبة مدیزیت ريستبیی ،ت ایابت ،مطبل بت ،گشارش ي مابیتی ثٍ رضتٍ ت زیتز در آمتدٌ ي گتزيٌَتبی ع متی وظیتز:
رغزافیب ،مدیزیت ،ربم ٍ ضىبسی ي  ...ثدان پزداختٍاود ي عمدتب در ایه پکيَصَب غبحت وظزان ثٍ فزاختًر رُتبن ثیىتی ي
سمیىٍ ع می خًیص اس سيایب ي اث بد گًوبگًن مدیزیت ريستبیی را مًرد ثزرسی زار دادٌاود .امب در خػًظ دَیتبریَتب ثتٍ
عىًان مدیزیت وًیه ريستبیی ثب تًرٍ ثٍ سبثاٍ اودکی کٍ اس سمبن تطگیط ي تأسیس داروتد ،ت ایاتبت م تديدی غتًرت
گزفتٍ است ي در سمیىٍ ی واص آوبن در پبیداری رم یت در ريستبَب کمتز پکيَطی اوزبا ضدٌ استت .اس رم تٍ ت ایاتبت،
مابیت ي گشارشَبیی کٍ در ایه ارتجبط وگبرودگبن ثٍ آنَب دستزسی داضتٍاود عجبرتىد اس:
ریبحی ي کزمی وست ( )1392در مابلٍای ت ت عىتًان " ارسیتبثی عم گتزد دَیتبریَتب در تًست ٍ ف تبیی  -کبلجتدی
سگًوتگبٌَبی ريستبیی مطبل ٍ مًردی :ثلص کزدیبن ضُزستبن رُزا" ثٍ ایه وتیزٍ رستیدود کتٍ در ثزرستی عم گتزد
دَیبران ،ثُسبسی ي مابيا سبسی مسبکه ي کیایت خدمبت عمًمی ريستب مخجت ي مگبویبثی خدمبت ي تأسیسبت مىای ثًدٌ
است .دیزی م ػًا ي َمگبران ( )1392در پکيَطی ت ت عىًان " آسیت ضىبسی دَیبریَبی استبن آ رثبیزبن ضتز ی:
مطبل ٍ مًردیی :ضُزستبن ثستبن آثبد" ثٍ ایه وتیزٍ رسیدود کٍ ف بلیتَبی پزاکىتدٌ ي ثتدين اوستزبا در مىطاتٍ متًرد
مطبل ٍ اس مسباط ي چبلصَبی ردی مدیزیت ريستبیی است .فیزيسآثبی ي ربرزمی ( )1391در ت ایای ثب عىًان "يض یت
رضبیت ريستبییبن ي عًامط مزتج ثب آن اس عم گزد دَیبریَب مطبل ٍ مًردی :ريستتبَبی استتبن تشيیه" دریبفتىتد کتٍ
دَیبریَب تًاوستٍاود کٍ در ريستبَبیی کٍ فب د مدیزیت ثًدٌاود ثب اوزبا کبرَبی عمزاوی مبوىتد :آستابلت م تبثز ي تتأمیه
پبکیشگی م ی  ،رضبیت وسجی را کست کىىد.
فزاَبوی ي رستم خبوی ( )1391در مابلٍ ضبن " ثزرسی ي ارسیبثی واص دَیبریَب ثز کیایت سود گی در ريستبَب؛ مطبل تٍ
مًردی :دَستبن کزسف ضُزستبن خداثىدٌ" ثٍ ایه وتیزٍ رسیدود کٍ ثدين دَیبری يرًد داضت ي فا در حیطٍ گتذران
اي بت ي فزافت تابيت م ىیداری مطبَدٌ وطد .است الری ي َمگبران ( )1390در مابلٍای ثب عىًان " واص دَیبریَتب در
تًس ٍ ريستبیی" دریبفتىد کٍ ثب عم گزد ضبیستٍ دَیبریَب میتًان در رُت تًس ٍ پبیدار ريستبیی گتبا ثزداضتت .مابلتٍ
ر ازیوکاد ي َمگبران ( )1389ت ت عىًان" ثزرسی ربیگبٌ دَیبریَب ثٍ عىًان وُبدَبی میبوزیگزی ثیه ديلت ي متزدا
(مًرد مطبل ٍ :ريستبَبی ضُزستبن وزفآثبد) " وطبن داد کٍ ريستبییبن ثب يرًد ایىگٍ رضبیت وستجتب ثتبییی اس دَیتبران
دارود ،اس سبسمبنَبی متًلی تًس ٍی ريستبیی کٍ در ريستبَب ثٍ ف بلیت میپزداسود ،رضبیت وسجتب خًثی ودارود .فزَبدی ي
سار ( )1389در مطبل ٍ مدیزیت ريستبیی چیه ثب ريیگزد حگمزيایی وطبن میدَىد کٍ در سٍ ماط سمبوی ايلیٍ متدیزیت
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ريستبیی در کطًر چیه ثز اغًل سىتی حبکم ثز ربم ٍ استًار ثًدٌ است يلی ث د اس ي ً اواالة ديا در چتیه ،متدیزیت
ريستبیی ي حگم ريایی م ی در کطًر چیه دستبيردَبی چطم گیزی داضتٍ است ي اس رم ٍ سجت ضتگًفبیی ريستتبَب اس
وظز ارتمبعی -ا تػبدی افشایص مطبرکت در امًر فزَىگی ريستبَب ،افشایص مطبرکت مدوی ي اوتلبثتبت آساد در ريستتبَب
ضدٌ است .ثشی ي َدایتی ( )1389در مطبل ٍ ريود ت ًیت مدیزیت ريستب در ایزان ثب تأکید ثتز عم گتزد ضتًراَب وطتبن
میدَىد کٍ ضًراَب ثٍ رش در مًاردی کٍ ثب کمجًد یب وجًد اعتجبرات ي امگبوبت یسا مًارٍ ثًدٌاود ،عم گزد مخجتی داضتٍاود.
و متی ي ثدری ( ) 1386در ارسیبثی واص کبرکزدی وظبا وًیه مدیزیت ريستبیی ثٍ مابیسٍ ي ثزرسی راثطتٍ میتبن عًامتط
سبختبری ،ارتمبعی ي ا تػبدی ثب میشان مًفایت دَیبریَب در ريستبَبی کًچ ي ثشرگ پزداختٍ ضتدٌ استت .آنَتب در
ایه ت ایس ثٍ ایه وتیزٍ رسیدود کٍ رم یت ثٍ عىًان ی ضبخع اسبسی واص مُمی در میتشان مًفایتت دَیتبریَتب
دارد .ضزای مًرًد ثزای ف بلیت دَیبریَب کبمال ثٍ وا ريستبَبی ثشرگ ي ثٍ سیبن ريستبَبی کًچ است.
افتلبری ي َمگبران ( )1386در پکيَطی ت ت عىًان " وگزضی وً ثٍ مدیزیت ريستبیی ثب تأکید ثز وُبدَبی تأحیزگذار"،
ثٍ ثزرسی وُبدَبی تأحیزگذار در مدیزیت تًس ٍ ريستبیی (ديلت ،مزدا ي ثبسار) پزداختٍ ي ایه سؤال را مطزش ومًدٌ کٍ آیب
مدیزیت مطبرکتی می تًاود مىزز ثٍ ضگط گیزی تزکیت مىبسجی اس ثبسیگزان عزغٍ مدیزیت ريستبیی ضًد؟ یبفتٍَبی ایه
ت ایس مجییه ایه وگتٍ است کٍ امزيسٌ وً مدیزیت در ربم ٍ ريستبیی ثزای ویط ثٍ تًس ٍ پبیدار کٍ در آن اوسبن م تًر
تًس ٍ ثًدٌ ي َدف وُبیی آن ویش رسبودن اوسبن ثٍ رضبیتمىدی در سودگی خًد است ،مدیزیت مطبرکتی یب وتًیه استت ي
یگی اس ارکبن اغ ی مدیزیت ي تًس ٍ ريستبیی تًاومىدسبسی است .لُسبییسادٌ ( )1388در پکيَطتی ثتب عىتًان متدیزیت
ريستبیی در ایزان م بغز ثٍ ایه وتیزٍ رسیدٌ است کٍ حاظ وظم ريستبیی در َز سٍ ديرٌ ( جط اس اغالحبت ارضی ،ثتیه
اغالحبت ارضی تب اواالة اسالمی ي ث د اس آن) مطگالت خبظ خًد را داضتٍ ي امزيس ویش ريستبَبی ایتزان ثتب يرتًد دارا
ثًدن وُبدی رسمی ثزای مدیزیت ريستب اس ی خأل مدیزیتی روذ میثزود .آو ٍ میتًاود راٌ حتط ایته م تط ارتمتبعی
ثبضد ،پیًود سدن وُبد کىتزل ريستبیی مزدمی ثب سبختبر رسمی ربم ٍ است.
بسموکاد دريیطی ( )1385ثب ثزرسی مابیسٍای مدیزیت ريستبیی وطبن میدَد کٍ مدیزیت ريستتبیی در جتط ي ث تد اس
اواالة اسالمی در رُت تًس ٍ ريستبَب ثًدٌ است .ثیه مدیزیت ريستبیی در جط ي ث د اس اواالة ارتجبط يرتًد داضتتٍ ي
در تگمیط ريود مدیزیت ريستبیی واص مزدا در ث د اس اواالة اسالمی ثیطتز ضدٌ است َم ىیه ريستتبَبی ثزختًردار اس
امگبوبت م یطی ،ارتمبعی ،ا تػبدی ي کبلجدی اس مدیزیت مط ًثتزی ثزخًردار ثتًدٌاوتد .یتبری ثتدا ( )1389ثتب عىتًان
ثزرسی واص مدیزیت ريستبیی (ضًراَبی اسالمی ي دَیبری) در تًس ٍ ريستبیی اوزبا ضدٌ وتبیذ وطبن میدَد کٍ 64/4
درغد اس پبسخگًیبن َدف اس ایزبد مدیزیت ريستبیی را ارزای یزش َبدی ،راٌ ستبسی ،ادارٌ ريستتب ،ختدمبت رستبوی ثتٍ
ريستب ي رسیدگی ثٍ مطگالت ريستب میداوىد 47/6 .درغد پبسخگًیبن واص مدیزان در تًس ٍ ريستتبیی را سیتبد ارسیتبثی
کزدٌاود کٍ  45/5درغد ثز تًس ٍ فیشیگی -کبلجدی م تاد ثًدود 54/3.درغد اس پبسخگًیبن حمبیت کبفی ديلت ،آمتًسش،
تززثٍ کبفی ،مىبث مبلی پبیدار ،مطبرکت مزدا ي اثتگبر ي وًآيری را اس عًامط مؤحز ثٍ مًفایت مدیزان ريستبیی متیداوىتد.
وتبیذ مطبل بت چًث یبن ي َمگبران ( )1386در ثزرسی عًامط مؤحز ثز عم گزد دَیبریَبی استبن گیالن وطبن متیدَتد
کٍ متغیزَبیی کٍ ثز عم گزد دَیبران تأحیز م ىیدار داضتٍاوتد عجبرتىتد اسَ :مگتبری ستبسمبنَتب ،رضتبیت ضتغ ی دَیتبر،
مطبرکت مزدمی ،درآمد دَیبری ي تزُیشات ي امگبوبت دَیبریَب.
م سه ع یىی ( )1385در ثزرسی سمیىٍَبی تبریلی ي چبلصَبی سبختبری مدیزیت ريستبیی در ایزان م تاد استت کتٍ
مدیزیت ريستبیی در ایزان اس گذضتٍی دير تبکىًن ثب چبلصَبی سبختبری ي مسباط ي مطتگالت عدیتدٌای ريثتٍري ثتًدٌ
است .اس ی سً ثب تًرٍ ثٍ تغییز ضزای ي مات یبت سمبوی ،دیگز سبختبر سىتی اعمبل مدیزیت در مىبیس ريستتبیی تبدر
ثٍ حط ي فػط مطگالت ایه ربم ٍی تًلید کىىدٌ وجًدٌ ي اس دیگز سً ،ستبختبر ردیتد متدیزیت ريستتبیی کتٍ متىتی ثتز
مطبرکت مزدا در امًر ي ثزوبمٍریشی اس پبییه ثٍ ثبی است ثٍ دییط مت دد اس رم تٍ فیتز ثتًمی ثتًدن ي ریطتٍ در ثطته
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ربم ٍی ایزاوی وداضته وتًاوست ربیگبٌ خًد را پیدا ومبید .مُديی ي وزای کبوی ( ،)1384در پکيَطی ثب عىًان دَیبریَب
تززثٍای دیگز در مدیزیت ريستبَبی ایزان ضمه ثزرسی مسباط مدیزیتی در ایزان ي تجییه چگًوگی تطگیط دَیبریَتب،
وابط ًت ي ض ف آنَب را مًرد تزشیٍ ت یط زار دادٌ است .یبفتٍَتبی ت ایتس حتبکی اس آن استت کتٍ ف بلیتتَتبی
دَیبران گًاٌ ثز ایه مدعبست کٍ امزيسٌ دَیبران میتًاود واص مُمی در تًس ٍ ريستبیی ثٍ يیکٌ ثُجًد ايضب کبلجدی -
فیشیگی ريستب ایابء ومبیىد .عجدالُیبن ي َمگبران ( )1385در مابلٍ ای ت ت عىًان اوداسٌ گیزی عم گزد مدیزیت ريستتبیی
در ایزان ثز اسبو عًامط تأحیزگذار ثز فزآیىد مدیزیت ريستبَبی ایزان ،ثب یزاحی فزمًل اوداسٌ گیتزی عم گتزد متدیزیت
ريستبیی ،اثشاری را ثزای سیبستگذاریَبی مدیزیتی در ريستبَب فزاَم ومًدٌاود تب ثب کبرثزد ایه اثشار ثتتًان اغتالش یسا
را در حًسٌ ض فَبی وظبا مدیزیت ريستبیی ایزبد کزد.
تادیسی ي َمگبران ( )1389در پکيَطی ثٍ ایه وتیزٍ دست یبفتىد کٍ دَیبری در ريستبَبی ثشرگ ثٍ مزاتت مًفس تتز
اس ريستبَبی کًچ عمط کزدٌ ي ثب تًرٍ ثٍ مًارد بوًوی ي ضزایطی کٍ ثزای ف بلیت دَیبریَب در وظز گزفتٍ ضدٌ است
میتًان دریبفت کٍ رم یت مالک ت ییه کىىدٌای ثزای مًفایت دَیبریَبست الجتٍ ثیبن ایه مسبلٍ ثتٍ م ىتبی پتذیزش
رم یت ثٍ عىًان ی مالک ک ی ثزای ارااٍ خدمبت ثٍ دَیبریَب ومیثبضد .حسىًود ( )1390در پکيَطی ثب عىًان تززثٍ
دَیبریَب ،مًاو تًفیس ي کبرکزدَبی آنَب :مطبل ٍ مًردی دَیبریَبی ضُزستبن س س ٍ در استبن لزستبن متغیز مًاو ي
مطگالت ارزایی ي پطتیجبوی ثیطتزیه تأحیز را در عدا تًفیس دَیبریَب دارد ي مطگالت مبلی ،ارتمبعی ،مطگالت مزثًط
ثٍ ضلع دَیبر ي مطگالت بوًوی در ردٌَبی ث د زار دارود.

 .2-2هتاًی ًظری
 .2-2-3هذیرید ٍ هذیرید رٍستایی
ثسیبری اسوظزیٍَب ي مدلَبی تًست ٍ ثتٍ ت یتط ي تجیتیه فیزف تبیی پدیتدٌَتبی ارتمتبعی -ا تػتبدی پزداختتٍاوتد.
ایىگًوٍ وظزیبت دارای سبثاٍ دیزیىٍ تزی وستجت ثتٍ متدلَتبی تًست ٍ مىطاتٍای َستتد .ثزختی وظزیتٍَتبی رضتد ي
تًس ٍ ا تػبدی تًست ا تػتبد داوتبن کالستی ارااتٍ گزدیتدٌ استت ي ا تػتبد داوتبن وئًکالستی ویتش در پیطتجزد ي
تگمیط ایه وظزیٍَب ي مدلَتب واتص مُمتی ایاتب کتزدٌاوتد .ثستیبری اس ایته وظزیتٍَتب غتزفب ثتٍ تًغتیف ي ت یتط
پدیدٌ تًس ٍ ي تجییه عًامط مؤحز ثز آنَتب پزداختتٍاوتد ثتدين ایته کتٍ راٌ ح تی در ایته سمیىتٍ ارااتٍ دَىتد .امتب ویتبس
در دٍََبی  1950ثٍ ث د ثبعتج ضتد تتب وظزیتٍَتب ي متدلَتبیی ارااتٍ گزدوتد کتٍ حتبيی وستلٍَتبیی ثتزای تًست ٍ
رًامت ي مىتتبیس عاتتت مبوتتدٌ ثبضتتىد .وظزیتتٍ فطتتبر َمتتٍ ربوجتتٍ 1ريدان ،2استتتزاتکی رضتتد مت تتبدل  3وتتًرکس 4ي استتتزاتکی
رضد وبمت بدل َ 5یزضمه ومًوٍای اس ایه استزاتکیَب ي مدلَبست (.)Agarwal, 1993: 92

َیزضتتمه ي میتتزدال اس رم تتٍ کستتبوی ثًدوتتد کتتٍ کبرثزدَتتبی مگتتبوی فزآیىتتد تًست ٍ را ضتتىبختىد ي در رُتتت ایزتتبد
پیًود ي ارتجبط میبن مدلَبی رضتد ي وظزیتٍَتبی تًست ٍ مىطاتٍای تداَتبی مُمتی ثزداضتتىدَ .یزضتمه ثتب اثتدا
مابَیم احزات طجتی ضتدن 6ي وطتت ثتٍ پتبییه 7ي میتزدال ثتب تأکیتد ثتز احتزات پلتص 8ي احتزات ياپتس ريی 9ست ی
1. big push strategy
2. Rodan
3. Balanced growth strategy
4. Nurkes
5. unbalanced growth strategy
6. polarization effects
7. tricking- Down
8. spread effects
9. Backwash effects
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کتزدٌاوتد تتب اس مگبویستمَتبی طتتت رضتد ي واتبط ضتُزی ي ستزایت آحتتبر ي پیبمتدَبی تًست ٍ ثتٍ وتًاحی ريستتتبیی
ایزاف حمبیت کىىد .اس سًی دیگتز رتبن فزیتدمه ثتٍ رضتد یگ برچتٍ ي تًست ٍ وتًاحی اس یزیتس چىتد ثلتص َستتٍ
ای کٍ وُبیتب ثٍ تًس ٍ متًاسن مىزز می گزدد ،تأکید داضت.
در ایه میبن می سزا ست ی کتزد تتب ثتب ارااتٍ یت متدل س ست ٍ مزاتجتی ،الگتًیی مىبستت ثتب ضتزای ي يیکگتیَتبی
تًس ٍ ريستبیی در کطتًرَبی رُتبن ستًا ارااتٍ دَتد .اي در ایته متدل مزاتتت پتىذ مزح تٍ ای کتٍ ضتبمط ريستتبی
مزکتتشی 1در ستتطح م تتی ،مزاکتتش ختتدمبت 2در ستتطح مىتتبیس ختتزد ،واتتبط رضتتد 3در ستتطح مىتتبیس میتتبوی ،مزاکتتش
رضتتد 4در ستتطح مىطاتتٍای ي طتتتَتتبی رضتتد 5در ستتطح م تتی پیطتتىُبد داد ( .)Misra,1976:53اس آن سمتتبن ثتتٍ
ث د ،ثزخی اس ایه الگًَب در کطتًرَبی در حتبل تًست ٍ در حتًسٌ تًست ٍ ريستتبیی ثتٍ ارتزا گذاضتتٍ ضتد کتٍ ث تی
اس آنَب ویش آحبر ثسیبری را ثٍ َمتزاٌ داضتت ي رىجتٍَتبیی اس ایته الگًَتب ویتش در ثزوبمتٍریتشی ي ستبمبودَی ريستتبیی
در ایزان ثٍ کبر گزفتٍ ضد (کالوتزی ي َمگبران.)44 :1382 ،
 .2-2-2ضَابط کلی سطح بٌذی
ثز اسبو مػتًثٍ ضتًرای عتبلی ضُزستبسی ي م متبری ایتزان در دی متبٌ  1378در ارتجتبط ثتب ستبمبودَی ف تبَبی
ريستبیی ثز مجىبی آستتبوٍَتبی رم یتتی ي دستزستیَتب ،ستٍ ستطح متمتبیش ،ضتدٌ استت کتٍ َتز کتداا ثتٍ تىبستت
مزي ،تزُیش می ضتًود .ستطح پبیتٍ در س ست ٍ مزاتتت متذکًر ،حتًسٌَتبی ريستتبیی استت کتٍ ت تدادی اس آنَتب در
بلت ی مزمًعٍ زار میگیزودَ .م چىتیه پًضتص ت تدادی اس حتًسٌَتب ي مزمًعتٍَتب تًست کتبوًنَتبی ضتُزی
یب ريستبیی -ضتُزی یتب ث تب ريستتبیی مىظًمتٍ را ضتگط متیدَىتد .ثتز ایته مجىتب ،آستتبوٍَتبی تًست ٍ در مىتبیس
ريستبیی متىبست ثب سطح ثىدی ف ب ثٍ زار سیز است:
 َزُ رٍستاییحًسٌ ريستبیی ،اس ارتمب چىد آثتبدی َتم رتًار در یت حتًسٌ رغزافیتبیی پیًستتٍ ضتگط گزفتتٍ استت کتٍ دارای 2
تب َ 5شار وازرم یتت استت .ضت ب پًضتص مزکشیتت حتًسٌ حتداکخز  10کی تًمتز ي يست ت آن کمتتز اس  300کی تًمتز
مزث ت استتت .ختتدمبتی ختتبظ ثتتزای مزکشیتتت حتتًسٌ در وظتتز گزفتتتٍ ضتتدٌ ي ثتتزای دستزستتی آستتبن ستتگًوتگبٌَتتبی
ا مبری ثٍ آنَب راٌَبی دستزسی ثبید تأمیه ي تزُیش ضًود.
 هتوَعِ رٍستاییمزمًعٍَبی ريستبیی ،تزم ی اس چىد حتًسٌ ريستتبیی استت کتٍ ثتٍ دیی تی ثتٍ َتم پیًستتٍ ي ياثستتٍاوتد .متزي
مزمًعٍَب فبلجب مىطجتس ثتب م تديدٌ دَستتبنَبستت ي رم یتت ت تت پًضتص آنَتب حتداکخز َ 10تشار واتز استت.
اگز چٍ ثزخی اس آنَب ،ت ت ضزایطی ثیص اس َ 10شار واز رم یت دارود.
 هٌظَهِ رٍستاییيسی ت زیه مزي ف بیی ثزای پًضتص ختدمبتی در م تی ريستتبیی ،مىظًمتٍ استت کتٍ ثتب مزکشیتت یت کتبوًن
ضُزی ،ريستب -ضُزی یب ريستتبیی ضتگط متیگیتزد .ثتدیه تزتیتت مىظًمتٍَتب ،ت تدادی مزمًعتٍ ي حتًسٌ ريستتبیی
1. central village
2. service centers
3. Growth points
4. Growth centers
5. Growth poles
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پیزامًن ی کبوًن ثزتز رم یت است کتٍ ثتب رم یتتی ثتیه  20تتب َ 40تشار واتز ،حتديد  50تتب  100آثتبدی را ت تت
پًضص زار دادٌ ي مزکشیتت آن اس ثتبیتزیه ستطح ختدمبتی ثزختًردار متیضتًد .متزي مىظًمتٍ تتب حتديدی مىطجتس
ثتتب م تتديدٌ ثلتتصَتتب در تاستتیمبت اداری -سیبستتی کطتتًر استتت .ثىتتبثزایه م تتی ريستتتبیی کطتتًر ،ثتتب حتتديد 800
مىظًمٍ سبمبن مییبثد کٍ مزکشیت ایته ف تبَب ،کتبوًنَتبی ضتُزی مًرتًد ي آتتی استت ي ثتدیه تزتیتت ،مىظًمتٍ
َب ثستز تًس ٍ َمبَىگ ضتُزی ،ريستتبیی ي مىطاتٍ اتػتبل وظتبا ضتُزی ثتب م تی ريستتبیی خًاَىتد ثتًد (يسارت
مسگه .)37 :1378 ،رديل ( )3وطبوگز خدمبت پتیصثیىتی ضتدٌ ثتزای مزکشیتت مىظًمتٍَتب ،مزمًعتٍَتب ي حتًسٌَتب
ثتتز استتبو استتتبوداردَبی ختتدمبت رستتبوی استتت کتتٍ در مزمتتً ضتتبمط حتتديد  80کتتبرکزد ختتدمبتی -رفتتبَی،
سیزثىتتبیی ،تًلیتتدی ،ثبسرگتتبوی ي پطتتتیجبوی تًلیتتد ،اداری ،متتدیزیتی ،ثُداضتتتی ،درمتتبوی ،آمًسضتتی ،فزَىگتتی ي يرسضتتی
میضًود.
وذٍل  .3آستاًِّای َسعِ ٍ خذهات هٌاسب برای فضاّای رٍستایی بر اساس
استاًذاردّای خذهات رساًی بِ هخیط رٍستایی
فضای َسعِ

هٌظَهِ

آستاًِ ووعیتی

ووعید هرکس

(ًار)

(ًار)

20000-40000

2000-5000

هتوَعِ

5000-10000

َزُ

-5000

-2000

رٍستاّای اقواری

-

-

رٍستاّای هستشل

-

-

خذهات هٌاسب برای تْیس فضاّای رٍستایی
مزکش آمًسش فىی حزفٍای ،مزکش ثُداضتی -درمبوی ريستبیی ثب تسُیالت
سایمبوی ي ثُداضتگبر دَبن ي دودان +داريخبوٍ ،ثیمبرستبن کًچ  ،راٌ
آسابلتٍ ،تزمیىبل ،دفتز پست ي ضجگٍ ت اه ،وبحیٍ غى تی+کتبثلبوٍ عمًمی+
مزمًعٍ فزَىگی ي َىزی ،سیىمب ،مزمًعٍ يرسضی ،رستًران ي سبله
پذیزایی ،دفتز حاظ میزاث فزَىگی ،پمپ ثىشیه ،غىبی سج  ،مزکش
خدمبت ريستبیی ،ت میزگبٌ مبضیه آیت ي يسبی وا یٍ ،مزکش آمًسش ي
تزيیذ غىبی دستی ي خبوگی مزاکش خزید ي فزيش کبی ،فزيضگبٌ ت بيوی،
ثلطداری ،ضُزداری ،حًسٌ اوتظبمی ،ادارٌ حجت احًال ،ومبیىدگی آمًسش ي
پزيرش ،دثیزستبن +مدرسٍ راَىمبیی  +دثستبن ،وُ ت سًادآمًسی،
مزتم ثُشیستی.
دثیزستبن ،مزکش ثُداضتی ،درمبوی ريستبیی ،کطتبرگبٌ ثُداضتی ،مزتم
ثُشیستی ،دفتز پست ي ملبثزات ،یزش ثُسبسی ،خبوٍ سبسمبوی ،کتبثلبوٍ،
مزمًعٍ يرسضی ريثبس ،پبرک ثبسی کًدکبن ،ثبو  ،ضزکت ت بيوی ريستبیی،
پمپ ثىشیه یب ربیگبٌ مًاد سًختی ،دفتز دام شضگی ،دفتز رُبد ،دَداری،
مدرسٍ راَىمبیی ،دثستبن ،وُ ت سًاد آمًسی ،داريخبوٍ
آمًسش جط اس دثستبن ،دثستبن ،راَىمبیی ،دثیزستبن ،خبوٍ ثُداضت ،ضجگٍ
آة آضبمیدوی ،دفتز تزيیذ کطبيرسی ،راٌ ريستبیی ،ثز  ،ومبیىدگی یب
غىدي پست ،مزکش ت اه ،یزش َبدی ،امگبوبت يرسضی ريثبس ،ضًرای
اسالمی ،پبسگبٌ اوتظبمی ،وُ ت سًاد آمًسی ،داريخبوٍ ،ثبو  ،ضزکت
ت بيوی
خدمبت سبدٌ ضبمط :دثستبن ،خبوٍ ثُداضت ،آة آضبمیدوی ،راٌ دستزسی
ثز  ،ت اه
خدمبت سبدٌ ،خدمبتی متىبست ثب اوداسٌ رم یت

مىج  :يسارت رُبد کطبيرسی( 12-13 : 1379 :ثب اغالحبت)

 .1رٍصشٌاسی خشی
ريش ت ایتتس تًغتتیای -ت ی تتی ثتتب ريیگتتزد تًس ت ٍای متتیثبضتتد ي ایالعتتبت متتًرد ویتتبس اس دي ريش استتىبدی ي
میتداوی گتزدايری ضتدٌ استتت .ثتدیه مىظتًر ثلطتی اس مىتتبث ایالعتبتی متًرد ویتبس اس مزاکتتش م تجتز مبوىتد کتبثلبوتتٍ
استتتبوداری فتتبرو ،وتتتبیذ سزضتتمبریَتتبی عمتتًمی واتتًو ي مستتگه  ،1390سزضتتمبری کطتتبيرسی ستتبل 1382ي
ضىبستتىبمٍ آثتتبدیَتتبی استتتبن فتتبرو گتتزدآيری ضتتدٌ استتت ي ثلطتتی دیگتتز ویتتش اس یزیتتس مػتتبحجٍ ثتتب ت تتدادی اس
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دَیبران در ستطح ضُزستتبن پبستبرگبد ،گتزدآيری ضتدٌ استت .در سمیىتٍ چگتًوگی ت یتیه مىظًمتٍَتب ،مزمًعتٍَتب،
حتتًسٌَتتب ي ستتطح ثىتتدی ستتگًوتگبٌَتتبی ريستتتبیی اس ريش کتتبرکزدی استتتابدٌ ضتتدٌ استتت .ایتته ريش در ایتتزان ثتتٍ
دلیط کمجًد سزمبیٍ ثزای ایزتبد تأسیستبت در ريستتبَب ،متیتًاوتد ريش مىبستجی ثبضتد؛ سیتزا کتٍ امگبوتبت مًرتًد در
وًاحی ريستبیی مًرد ثُزٌ ثتزداری تزار متیگیتزد (مطی تی لىگتزيدی .)143 :1382 ،ثتب تًرتٍ ثتٍ ضتزای ريستتبَبی
مىطاتتٍ متتًرد مطبل تتٍ اس وظزثزختتًرداری اس ختتدمبت ،ثتتب مزار تتٍ ثتتٍ ضىبستتىبمٍ آثتتبدیَتتبی ضُزستتتبن پبستتبرگبد در
سبل  1390ي مػبحجٍ ثب ت تدادی اس دَیت بران مىطاتٍ وستجت ثتٍ رمت آيری ایالعتبت متًرد ویتبس ا تداا ضتد .ست س
ثتتب ل تتبت امتیتتبس یسا ثتتز استتبو رم یتتت ي ثتتز استتبو م یبرَتتبی م یطتتی ،ا تػتتبدی ،ارتمتتبعی ،اداری ي سیبستتی،
يضت یت راٌَتتبی دستزستی ي ستتًاثس تتتبریلی ثتٍ اوتلتتبة ريستتبَبی حتتًسٌ ،مزمًعتتٍ ،مىظًمتٍ ي َم ىتتیه مزاکتتش
آنَب ا داا ضدٌ است .ثدیه غتًرت کتٍ پتس اس ضتىبخت ريستتبَبی حتًسٌ ي مزاکتش آنَتب ،اس ثتٍ َتم پیًستته چىتد
حًسٌ ی م ی ي وُبیتب اس ثٍ َم پیًسته چىد مزمًعٍ ی مىظًمٍ ضىبسبیی ضدٌ است.

 .7هخذٍدُ هَرد هطالعِ
م ديدٌ مًرد مطبل تٍ ضُزستتبن پبستبرگبد متیثبضتد .ایته ضُزستتبن ثزاستبو آختزیه تاستیمبت سیبستی دارای 2
ضُز 2 ،ثلتص 4 ،دَستتبن ي  99آثتبدی ثتًدٌ استت کتٍ اس ایته ت تداد 62 ،آثتبدی دارای ستگىٍ ي 37آثتبدی ختبلی اس
سگىٍ میثبضد (سبلىبمٍ آمبری سبل  1391استبن فبرو).
وذٍل َ .2زین ووعید رٍستایی شْرستاى پاسارگاد بِ اکیک دّستاى ()3192
دّستاى

ووعید

هرکس دّستاى

عذاد آبادی

آبادی باالی 35خاًَار

بخب

کمیه

6229

بام آثبد

33

13

سزپىیزان

1857

و یم آثبد

18

13

پاسارگاد

اثًالًردی

2455

اثًالًردی

2

2

(ّخاهٌب)

مبدرس یمبن

هرکسی

رم

4072

مبدرس یمبن

9

3

14613

-

62

31

مىج  :وتبیذ تاػی ی سزضمبری عمًمی واًو ي مسگه ضُزستبن پبسبرگبد1390 ،
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شکل  .3وایگاُ هخذٍدُ هَرد هطالعِ در شسیوات کدَری

 .9یافتِّای خشی
 .9-3هعیارّای سطح بٌذی
در راستبی تًست ٍ ريستتبیی یسا استت ريستتبَب اس ختدمبت ي امگبوتبت ثُتزٌ مىتد ضتًود ،امتب ثتٍ دلیتط م تديدیت
امگبوبت متبلی ديلتت ي مالحظتبت دیگتز ومتیتتًان ثتٍ َمتٍ ريستتبَب ي آثتبدیَتبی امگبوتبت داد؛ لتذا ثبیتد ثزرستی
کتتزد چتتٍ امگبوتتبتی ثبیتتد ثتتٍ چتتٍ ريستتتبَبیی دادٌ ضتتًدَ .م ىتتیه ضتتزيرتَتتبیی يرتتًد دارد کتتٍ س س ت ٍ مزاتتتت
سگًوتگبٌَبی ريستبیی را ارتىبة وبپذیز میسبسد .ثزخی اس ایه ضزيرتَب ضبمط مًارد سیز است:
 ضزيرت تًسی ثُیىٍ امگبوبت اسبسی ثزای تاًیت سبختبرَبی ا تػبدی در راستبی تًس ٍ ريستبیی. ثز اسبو دیدگبٌ سیستمی َز ريستب مبوىد رشای اس سیستم ثبید واطی در خًد ثز عُدٌ گیزد.ثب تًرٍ ثٍ اَمیت مًارد ثبی ي در وظز داضته مالکَبی سیز ثٍ سطح ثىدی ريستبیی ا داا ضدٌ است:
 رم یت ي ريود ت ًیت آن (امتیبس ثیطتز ثزای رم یت ثیطتز ثب آَىگ رضد مخجت ي ثیطتز) مً یت مگبوی مىبست ثزای پًضص دادن آثبدیَبی پیزامًن. تًان ا تػبدی ي بث یتَبی تًس ٍ (مىبث یجی ی ي سمیىٍَبی مىبست ثزای تًس ٍک یٍ ثلصَبیا تػبدی). خدمبت مًرًد در َز ريستب ( 47خدمت) ثزاسبو مًرًد ثًدن ،اَمیت ي واص آن در مىبیس ريستبیی. يض یت سیبسی -اداری ي فبغ ٍ ريستبَب اس مزاکش ضُزستبن ،مزکش ثلص ي دَستبن. -وً راٌ آسابلتٍ ،ضًسٍ ،خبکی يمبل ري -مزسی ثًدن يمً یت استزاتکیگی -امىیتی (یبسًری.)192 :1383،
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وذٍلَ .1زین ووعید در سکًَتگاُّای رٍستایی شْرستاى پاسارگاد در تشات ووعیتی ()3195
تشات ووعیتی (خاًَار)

عذاد آبادی

درصذ

ووعید

درصذ

کوتر از ً 35ار

31

50

350

2/4

35-39

6

9/68

282

1/93

25-79

11

17/74

1316

9

95-99

4

6/45

1092

7/47

355-279

4

6/45

2258

15/45

295-799

3

4/84

3200

21/9

955-999

3

4/84

6115

41/85

+3555

0

0

0

0

وون

62

100

14613

100

مىج  :ضىبسىبمٍ آثبدیَبی استبن فبرو ( )1390ي م بسجبت وگبرودٌگبن

ثز اسبو ایالعتبت رتديل ( 0/06 ،)3درغتد رم یتت ريستتبیی درآثتبدیَتبی کمتتز اس  20واتز ستبکه َستتىد کتٍ
ایتته یجاتتٍ کمتتتزیه رم یتتتی در ريستتتبَبی ضُزستتتبن پبستتبرگبد متتیثبضتتىد ي  42/67درغتتد رم یتتت درآثتتبدیَتتبی
 1000واز ي ثیطتز سبکه می ثبضىد کتٍ ایته یجاتٍ رم یتتی ثیطتتزیه مزکتش رم یتت را در ختًد رتبی دادٌ استت؛ ثتٍ
عجتتبرتی وشدی ت ثتتٍ ویمتتی اس رم یتتت ريستتتبیی در ستتطح ضُزستتتبن پبستتبرگبد در ريستتتبَبی ثیطتتتز اس  1000واتتز
سبکه میثبضىد.

ً .9-2تای سطح بٌذی
پس اس ثزرسی وظبا ف تی استتازار ستگًوتگبٌَتب ،ضتجگٍ ختدمبتی مًرتًد ريستتبیی ،تتًان عم گتزدی ستگًوتگبٌَتب
ثتتز استتبو مً یتتت رغزافیتتبیی ،رم یتتت ،امگبوتتبت مًرتتًد ،ضتتجگٍ ارتجتتبیی -سیزثىتتبیی ،تاستتیمبت سیبستتی -اداری،
مزکشیتتت سیبستتی -اداری ي مستتبیط امىیتتتی  -استتتزاتکیگی ،ا تتداا ثتتٍ مطتتلع ستتبخته ستتگًوتگبٌَتتب در بلتتت
مىظًمٍَب ،مزمًعتٍَتب ،حتًسٌَتب ،ا مبرَتب ي ست س ستطح ثىتدی آنَتب گزدیتد .دروظتبا ختدمبت رستبوی ،مىظًمتٍ
ثشرگ تزیه سطح م سًة میضتًد کتٍ ثزاستبو متالک َتبی ملت اتی اسرم تٍ امگبوتبت مًرتًد ،رم یتت ،ستًُلت
دستزستتی ،تًپتتًگزافی ،تاستتیمبت اداری  -سیبستتی ي ...مطتتلع متتیضتتًد .در ضُزستتتبن پبستتبرگبد  1مىظًمتتٍ ثتتز
اسبو مالکَبی ملت ف مطلع ضدٌ استت .ثتٍ ع تت ایته کتٍ مزاکتشی کتٍ رم یتت آنَتب ثتیه  2000تتب 5000
واز ثزای ت یتیه مزکتش مىظًمتٍَتبی ريستتبیی مطتلع ضتدٌ استت ،فات ضتُز ست بدت ضتُزمیثبضتد کتٍ مزکتش
ضُزستبن پبستبرگبد استتَ .م ىتیه در ستطح ایته ضُزستتبن  2مزکتش مزمًعتٍ ختدمبتی ضتىبختٍ ضتدٌ استت کتٍ
ایه مزاکش اثًالتًردی ي اکجزآثتبد متی ثبضتد ي  7حتًسٌ ختدمبت ريستتبیی در ستطح مىطاتٍ ضىبستبیی ضتدٌ استت کتٍ
ایه مزاکش ،ريستبَبی و یمآثتبد ،ع تی رستیدٌ ،تًااآثتبد ،اکجزآثتبد ،اثًالتًردی ي ضتُزَبی مبدرست یمبن يست بدت ضتُز
میثبضىد.
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وذٍل  .7هراکس هٌظَهِ ،هتوَعِ ٍ َزُ در شْرستاى پاسارگاد
هٌظَهِ

سعادت شْر

پَشب (باالی35خاًَار)

پَشب
2199

هتوَعِ

َزُ

دّستاى

* اثًالًردی

** مبدرس یمبن

مبدر س یمبن

2

اثًالًردی

اثًالًردی

1

170

* و یم آثبد

سزپىیزان

10

774

ًاا آثبد

کمیه

7

7896

اکجزآثبد

کمیه

5

1693

ع ی رسیدٌ

کمیه

4

96

**س بدت ضُز

س بدت ضُز

کمیه

2

1435

2

4

-

31

14263

اکجز آثبد

***

3

عذاد آبادی خد

ووعید خد

(***مزکش ضُزستبن ** مزکش ضُزی* مزکش دَستبن)
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ً .5تیتِگیری
یگی اس مُتم تتزیه مستبا ی کتٍ امتزيسٌ در َتز کطتًر ثبیتد ثتٍ آن تًرتٍ ضتًد ،چگًوتٍ تًسیت ختدمبت در ستطح
ريستتتبَب متتیثبضتتد .تًرتتٍ ثتتٍ تًس ت ٍ ريستتتبیی اس یزیتتس تًسی ت مىبستتت ختتدمبت اوزتتبا متتیگیتتزد .امتتزيسٌ چتتًن
ريستتتبَب اس ستتطح رم یتتتی متاتتبيتی ثزخًرداروتتد ،ثىتتبثزایه اس وظتتز تًسیتت ختتدمبت ویتتش ضتتزای یگستتبن وداروتتد.
ريستبَبیی کٍ اس رم یت کمتتزی ثزختًردار متیثبضتىد ،ختدمبت مًرتًد در آن َتب وستجتب کتم استت .کمجتًد یتب عتدا
يرًد خدمبت ريستبیی در مىبیس ملت تف متیتًاوتد سمیىتٍ مُتبرزتَتبی ريستتبیی ي ثتٍ تجت آن پیتدایص ي تطتدید
مس تباط ي مطتتگالت در داختتط ضتتُزَب را تطتتدید کىتتد .در ایتته مابلتتٍ يض ت یت تًسی ت ختتدمبت در ستتطح ريستتتبَبی
ضُزستبن پبسبرگبد مًرد ارسیبثی تزار گزفتت .وتتبیذ حبغتط وطتبن متیدَتد کتٍ در ایته ضُزستتبن 1مزکتش مىظًمتٍ
 3 ،مزکش مزمًعتٍ ي  7حتًسٌ ريستتبیی يرتًد دارد .در ثتیه مزکتش حتًسٌَتبی ريستتبیی متذکًر ،و تیمآثتبد ثتٍ دلیتط
ضزای مىبست ثٍ عىًان مزکتش حتًسٌ اوتلتبة ضتدٌ استت .الجتتٍ در آیىتدٌ ثتب استتازار ختدمبت ثیطتتز در ستطح ایته
حًسٌ ،می تًان اوتظبر تجتدیط آن را ثتٍ مزکتش مزمًعتٍ داضتت .وگتتٍ مُمتی کتٍ متیتتًان ثتٍ آن اضتبرٌ کتزد و تًٌ
تزُیتش ختتدمبت در ستطح ريستتتبَبی ضُزستتتبن پبستبرگبد متتیثبضتتد کتتٍ الجتتتٍ ایته مستتئ ٍ ثبیتتد ثتتب ايلًیتتتثىتتدی ي
ثزوبمٍریشی مىبستت اوزتبا گیتزد؛ ثتٍ عىتًان ومًوتٍ ثزاستبو رتديل ( )3ایته مابلتٍ ،ثتیص اس  50درغتد اس رم یتت
ريستبیی ضُزستتبن پبستبرگبد را ريستتبَبی ثتب رم یتت کمتتز اس  10واتز تطتگیط متیدَتد ي ایته ريستتبَب ،ثتٍ ایته
دلیتط کتٍ اس ختتدمبت کمتتزی ثزختًردار متتیثبضتىد ،آستتیت پتذیزی ثیطتتزی داروتتد ي متیتًاوتد ريوتتد مُتبرزتَتتبی
ريستتتبیی را تطتتدید ومبیىتتد .ثىتتبثزایه ايلًیتتت ايل ثبیتتد در ثزوبمتتٍ تًس ت ٍ ريستتتبیی ایتته ضُزستتتبن ثبیتتد ريستتتبَبی
کم رم یت ثبضتد .وتتبیذ ایته امتز متیتًاوتد اس تل یتٍ ي فیتز مستگًوی ضتدن مىتبیس ريستتبیی ر تًگیزی کىتد ي اس
مُبرزتَبی ريستبیی ثگبَد.

 .4هٌابن
 .1آسبیص ،حستیهَ ،1371 ،ستعِ اًستاًی ٍ چدتناًتذاز آى در کدتَرّای استالهی ،فػت ىبمٍ ت ایاتبت رغزافیتبیی ،ضتمبرٌ
 ،24غع .7-80
 .2ثُازيس ،فبیمٍَ ،1372 ،سعِ رٍستایی ،رشيٌ درسی ديرٌ دکتزی داوطگبٌ تُزان.
 .3رضًاوی ،م مدرضب ،1379 ،ارزیتابی سیاستد ستکًَتگاُّتای هرکتسی در برًاهتِریتسی ٍ َستعِ ًتَا ی رٍستتایی
 ،پکيَصَبی رغزافیبیی ،داوطگبٌ تُزان ،ضمبرٌ ،35
 .4ضگًیی ،حسیه ،1365 ،وترافیای اوتواعی شْرّا ،اوتطبرات رُبد داوطگبَی.
 .5ضزاثی ،اغغز ي پزیشادی ،یبَز ،1390،ستطح بٌتذی ستکًَتگاُّتا عیتیي هراکتس عولکتردی هخلتی (هطالعتِ هتَردی:
دّستاى صا ب بخب زیَیِ شْرستاى سشس) ،فػ ىبمٍ رغزافیب ،ديرٌ ردید ،سبل وُم ،ضمبرٌ  ،28غع.179-202
 .6کالوتزی ،خ یط .ایزياوتیًَ ،ضتىگ ي م متد يفتبای وتکاد ،1382 ،ستٌتب ستطح َستعِ رٍستتایی در شْرستتاى ربتد
یذریِ ( ،)3159-49مز ٍ پکيَصَبی رغزافیبیی ،ضمبرٌ  ،44غع . 41-54
 .7مطی ی لىگزيدی ،سید حسه ،1382 ،برًاهِریسی رٍستایی با أکیذ بر ایراى ،اوتطبرات رُبد داوطگبَی مطُد.
 .8م بيوت ثزوبمٍریشی استبوداری فبرو ،سالٌاهِ آهاری سال  3193استاى فارس ،اوتطبرات استبوداری فبرو.
 .9م بيوت ثزوبمٍریشی استبوداری فبرو ،شٌاسٌاهِ آبادیّای استاى فارس ،اوتطبرات استبوداری فبرو.
 .10م بيوت ثزوبمٍریتشی استتبوداری فتبروً ،تتای

اصتیلی اصتیلی سرشتواری عوتَهی ًاتَس ٍ هستکي ستال 3195

شْرستاى پاسارگاد.
 .11يحً ی ،مىػتًر ،1367 ،سیاسدّای َزین وترافیایی ووعیتد بتا کیتِ بتر هستملِ هْتاورتّتای رٍستتایی ،وبمتٍ
ع ًا ارتمبعی ،اوتطبرات داوطگدٌ ع ًا ارتمبعی داوطگبٌ تُزان.
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 شکَر ٍ کریوی قطبآبادی- ... ًظام سطح بٌذی خذهات رساًی سکًَتگاُّای

 هصتَبِ ًْتایی الگتَی ستطح بٌتذی هٌتا،1378 ، يسارت مسگه ي ضُزسبسی.12
.ٍ ضَابط ارا ِ خذهات رٍستایی کدَر

 اوتطتتبرات رُتتبد کطتتبيرسی خزاستتبن، ستتاهاًذّی فضتتاّا ٍ هراکتتس رٍستتتایی خراستتاى،1379 ، يسارت رُتتبد کطتتبيرسی.13
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