تحلیل فضایی نظام سکونتگاههای روستايي بخش شرق و غرب شهرستان دهلران
دكتر موسي ملكي پور
دانشگاه پيام نور تهران

چکیده

گروههای انسانی در گسترههای مختلف جغرافیایی نسبت به سطح
تکنیک و تمدن و میزان برخورداری از مواهب طبیعی ،محیط را به نسبتهای
مختلفی تغییر داده و در نهایت استیال و تفوق آنها بر محیط منجر به ایجاد
مناظر آمایش یافته گردیده است .سکونتگاهها در چهار چوب روابط متقابل
انسان و محیط و برحسب شرایط محیط طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
سیاسی – اداری و تاریخی سازمان مییابند.
هدف از اين پژوهش تحليل نظام سكونتگاهي روستاهاي بخش شرق
و غرب شهرستان دهلران و روابط متقابل مركز ناحيه و روستاهاي پيرامون
است .بر اين اساس ،از طريق دادههاي طبيعي ،اقتصادي و انساني ،روستاهاي
شرق و غرب و روابطي كه با شهر دهلران بعنوان مركز ناحيه دارند ،مورد
پژوهش قرار ميگيرد ،چرا كه بر اثر همين همبستگي و پيوندهاي جغرافيايي
ميان شهر و ناحيه ،انجام هر اقدام عمراني در شهر ،تأثيراتي را روي ناحيه
مي گذارد و بر عكس تكامل اقتصادي و اجتمايي ناحيه را نيز در سيماي
جغرافيايي شهر بازتابي است كه اين پيوند و ارتباطات را به گونههاي
مختلف ميتوان مورد ارزيابي قرار دارد .تبيين علمي توزيع فضايي ،اندازه و
پراكندگي سكونتگاههاي روستايي شهرستان در شرايط موجود و وضعيت آن
در گذشته و آينده صورت گرفته ،از اين رو حائز اهميت است كه شناخت
دقيق و اصولي پراكندگي جغرافيايي سكونتگاهها وعوامل مؤثر در تثبيت
جمعيت يا مهاجرت آنها را در يك دوره  10ساله نشان مي دهد  .شهرستان
دهلران بعنوان يكي از فضاهاي روستايي مهاجر فرصت كشور با مسائل
و مشكالتي در رابطه با كوچك شدن سكونتگاهها در روستاهاي بخش
غربي ،تخليه آباديها و كاهش جمعيت روستايي روبرو است حال آنكه
سكونتگاههاي روستايي به لحاظ جمعيت و اندازه در بخش شرقي شهرستان
رشد نموده و با روستاهاي تثبيت شده و توليدي مواجه است.
اين پژوهش به عنوان گامي در تقويت روابط شهر و روستا با تكيه
برمباني رويكرد مطالعات ناحيهاي انجام شده است تا بتواند عوامل ايجاد
ناپايداري سكونتگاهها ،در دو بخش شرق و غرب شهرستان دهلران را
شناخته و رابطه استراتژيك ،آنها را با توجه به گرايشات جهاني به مديريت
پوياي ناحيهاي دركشورهاي توسعه يافته بهتر درك كند.
واژههاي كليدي :نظام فضايي سكونتگاهها ،الگوي پراكندگي سكونتگاهها،
مدل منحني لورنز ،مدل نيمرخ سلسله مراتب شهري.

شمال غرب با مورفولوژي نيمه كوهستاني تقسيم ميشود .داراي چهار نقطه
شهري است كه در سال  62 ،1375درصد جمعيت شهرنشين و  38درصد
جمعيت ساكن و غير ساكن روستايي داشته است .اين آمار در سال 1385
شهر نشين معادل با  62درصد شهرنشين ،تغيیري نكرده است( .مركزآمار ايران
سال)1375-1385

نمودار:1تحوالتجمعیتیدرروستاهایبخشغربیشهرستاندهلران85- 75

بخش غربي با  4728نفر جمعيت در سال  21/5 - 85درصد از جمعيت
روستايي شهرستان را در خود جاي داده است .اين آمار در بخش شرقي با
 13704نفر جمعيت  65درصد جمعيت روستايي را پذيرا شده است .دو
بخش از لحاظ طبيعي و اجتماعي باهم متفاوتند .بخش غربي 10درصد
زمينهاي مرغوب استان را داراست حال آنكه اين آمار در بخش شرقي به
 35درصد زمينهاي مستعد ميرسد.
نقشه:1تقسیمات سکونتگاههای شهری و روستایی شهری دهلران در
سال 1385

 -2شكلگيري سكونتگاههاي شهري و روستايي در شهرستان
 -1حوزه مورد مطالعه
حوزه مورد مطالعه شهر دهلران در جنوب شرق استان ايالم ميباشد كه دهلران
از لحاظ طبيعي به دو بخش شرقي با توپوگرافي هموار ،و بخش غرب و

 / 54دوره بیست و يكم ،شماره هشتاد و چهارم

شهرنشيني در استان ايالم (بجز دوران باستان) سابقه چنداني ندارد كه

از علل آن سلطه نحوه معيشت عشايري در استان و غلبه فعاليتهاي
زراعي ودامداري ميباشد كه الگوي سكونت چادر نشيني را از ديرباز
در منطقه تثبيت كرده است .اما بعدها با در نظر گرفتن اهداف مشخص
اجتماعي -سياسي در درجه اول و اقتصادي در گام بعدي ،نوعي شهرنشيني
اجباري را در منطقه رواج داده است .رعايت مصالح سياسي– امنيتي براي
حكومت مركزي ،ضرورت ايجاد نظم در منطقه ايلي و ضرورت ايجاد نقاط
پرجمعيت و متمركز در نوار مرزي كشور ،منجر به اعمال سياست اسكان
اجباري عشاير و تخته قاپو نمودن ايالت در استان گرديد .از اين رهگذر
الگوهاي سكونت يكجانشيني و در پيش گرفتن فعاليتهاي كشاورزي و
دامپروري تشويق و ترويج شد و به موازات اين تغيير و دگرگوني در نحوه
اسكان و معيشت منطقه ،استقرار نهادها و سازمانهاي دولتي و تأمين خدمات
عمومي و اجتماعي و نيز تأسيس شهرداري و در برخي نقاط موجب پيدايش
شهرهاي استان از دل روستاها شد( .طرح توسعه جامعه عشايري استان ايالم)1385
اقتصاد شهرها قب ً
ال بر پايه فعاليت زراعي و دامداري استوار بود كه حال نقش
خدماتي ،اداري و خرده فروشي نيز اضافه شده است .شهرها داراي بافت
روستايي بودند و با توجه به ضعف زير ساخت عمراني و نقش خدماتي
روستاها ،در حقيقت كاربرد عنوان روستا – شهر به اين شهرها صحيحتر
ميباشد .روستاها نيز با سياست يكجانشيني عشاير شكل گرفتند و كوچ نشينان
كه بر اساس نظام طايفهاي شكل گرفته بودند هريك در محلي از شهرستان كه
زمينهاي وراثتي و چراي آنها در قشالق را تشكيل ميداد ساكن شدند( .طرح
جامعه توسعه روستايي استان ايالم)1385.

نقشه :2توزیع فضایی سکونتگاههای روستایی بخش غرب و شرق
شهرستان دهلران 1385 -

 -1-2بررسي الگوهاي سكونتگاهي روستايي در بخش غرب
شهر دهلران

محل كوچنشيني قشالق شكل گرفتهاند ،سپس بتدريج بعلت رها كردن
شغل دامداري و نبود منبع درآمد ديگر از ميزان جمعيت روستايي كاسته شده
و عامل جنگ نيز اين روند را تسريع نموده و تا دهه اخير روند مهاجرتي
روستاها شديدتر شده و به تخليه روستاهاي غربي انجاميده است.
 بررسي تحوالت سكونتگاههاي جامعه روستايي غرب شهر دهلراننشان ميدهد كه عوامل زير در ايجاد تغييرات در تمامي زمينههاي فيزيكي،
جمعيتي ،اقتصادي و ...تأثير دارد( .مركزآمار ايران سال)1375-1385
 )1اجبار عشاير به اسكان در گذشته ،در محل اتراقگاههاي عشايري كه
عمدت ًا فاقد امكانات مساعد توليد كشاورزي بودند منجر به اين شد كه در
اولين فرصت اين نقاط از جمعيت تخليه گردد.
 )2موقعيت نامساعد طبيعي و خصوصيات توپوگرافي منطقه موجب عدم
دسترسي مناسب به امكانات خدماتي رفاهي گردیده است.
 )3تحوالت جمعيتي روستاهاي غرب دهلران نشانگر آن است كه تا سال
1375اين روستاها داراي مهاجرت بسيار كم بوده و با بازسازي و رونق
گرفتن شهر دهلران بعلت محدوديت منابع در روستاها و ضعف درآمد
روستاييان كه قدرت نگهداشت حد معيني از جمعيت را امكانپذير ميسازند
به شهر دهلران مهاجرت نمودهاند( .مركزآمار ايران سال)1375-1385
 )4تحوالت جمعيتي در سال  1385 -1375در روستاهاي بيشه دراز (مركز
دهستان) هاويان ،ويله و مازعبدعلي نشان ميدهد همزمان با مهاجرت
روستاييان به شهر دهلران جمعيت كوچنشين و دامداران غيرساكن در
كوهستانهاي اطراف ،جايگزين جمعيت مهاجر به روستاها شدهاند( .مركزآمار
ايران سال)1375-1385

 )5تحوالت ناشي از جنگ در منطقه كه سبب تخليه مناطق غربي استان
و كوچ اجباري برخي ساكنان آن به ديگر مناطق روستايي شده ،تأثيرات
فرهنگي و اقتصادي خاصي رابر جاي گذاشته است .عدم بازگشت بسياري
از مهاجران به زادگاه خود باعث افزايش جمعيت شهري و روستايي ساير
نقاط استان گرديده است.
 )6بررسيهاي آماري و مطالعات ميداني نشانگر اين اقدام مؤثر است كه مكان
گزيني جديد در سكونتگاههاي روستايي با توجه به نزديكي به شبكههاي
ارتباطي و دسترسي آسانتر به خدمات ،باعث تثبيت جمعيت روستاها با توجه
به نقشهاي جديد شده است( .مركزآمار ايران سال)1375-1385
 )7ادامه تحصيل دانش آموزان و باال بودن سطح سواد و آگاهي روستاهاي
بخش غربي نسبت به بخش شرقي در مهاجرت خانوادهها و قشر تحصيل
كرده به دهلران مؤثر بوده است.

براساس آمار جمعيتي سال  75جمعيت ساكن روستايي بخش  -2-2بررسي الگوي سكونتگاههاي روستايي در بخش شرق
غرب(دهستان اناران)  4739نفر يعني  %24/5جمعيت روستايي شهرستان شهرستان دهلران
بوده كه در سال  85به  %21/5تنزل يافته است .جمعيت غير ساكن نيز از
 45درصد سال  75به  10درصد در سال  85رسيده كه نشانگر كاهش
شديد جمعيت ساكن و غير ساكن روستايي و مهاجرت به سمت مركز
ناحيه است( .مركزآمار ايران سال )1375-1385روستاهاي شهرستان دهلران اكثرا ً
دهات نوپايي هستند كه از يكجا نشيني عشايري و يا اسكان اجباري در

بخش شرقي با دشتهاي باز و توپوگرافي هموار و دارا بودن 51750
هكتار زمين ( 40درصد زمينهاي حاصلخيز استان) ،از لحاظ جمعيت ساكن
روستايي در سال  75با  9071نفر جمعيت  55درصد جمعيت روستايي
شهرستان و در سال  85با  13074نفر  65درصد جمعيت ساكن روستايي
را در خود جاي داده است .اين بخش تنها منطقه روستايي استان ميباشد كه
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توانست ه جمعیت خود را تثبيت نمايد .از لحاظ بافت قومي ،ده درصد لر و بقیه
عرب میباشند .روستاهاي شرق دهلران (روستاهاي لرنشين)بعد از سياست
يكجانشيني بدليل وجود زمينهاي مستعد و آبهاي زير زميني و سطحي در
شهر موسيان ،پتك و بربيجه به كشاورزي مشغول شدهاند.
روستاهاي عربنشين ساكن بخش شرقي ،باديه نشيناني بودند كه
بتدريج از كشور عراق مهاجرت نموده (در سال  66بعلت جنگ عراق-
كويت شدت مهاجرت بيشتر شده) و بعلت وضعيت مناسب كشاورزي
بتدريج جذب کشاورزی شدهاند.

با مقايسه جمعيت سكونتگاههاي سال  85 -75ما در تمام سكونتگاهها
شاهد افزايش جمعيت روستايي ميباشيم .بيشترين رشد جمعيت بداليل رشد
طبيعي و مهاجرت از كشور عراق ميباشد( .مركزآمار ايران سال)1375-1385
مهمترين منبع درآمد بخش شرقي كشاورزي است .وجود زمينهاي
مستعد براي كشاورزي و دشتهاي وسيع و باز ،ذخاير غني آبهاي زير
زميني و طرح بزرگ كانالكشي دومين رود پر آب ايران(كرخه) اهميت
كشاورزي اين منطقه را دوچندان كرده است.
 بررسي تحوالت چندين ده ساله جامعه روستايي شرق شهر دهلران نشانمي دهدكه عوامل زير در شكلگيري روستاها تأثير داشته است(.مركزآمار
ايران سال)1375-1385

نمودار :2منحنی
لورنز سکونتگاههای
روستایی بخش شرقی

نمودار :3منحنی
لورنز سکونتگاههای
روستایی بخش غربی

جدول  :1وسعت زمينهاي حاصلخيز شهرستان دهلران
(طرح جامع توسعه استان ايالم)1385
نام دشتها

وسعت اراضي
حاصلخيز

درصد
اراضي قابل
آبياري

درصد اراضي
حاصلخيز

دشت دهلران
(بخش غربي)

13700هكتار

%77

%21

دشت عباس(بخش
شرقي)

 28200هكتار

%88

%43

دشت موسيان
(بخش شرقي)

 23550هكتار

%82

%36

وسعت كل اراضي
شهرستان

 65450هكتار

%82

100
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 )1اجبار عشاير به يكجانشيني ،در محل اتراقگاههاي عشايري ،منجر به تشكيل
شهر موسيان ،پتك و بربيجه (روستاهاي لرنشين) گرديده است .بعلت مساعد
بودن شرايط طبيعي مردم شغل دامداري را رها وبه كشاورزي روي آورده اند.
بطوري كه هم اكنون حدود  80درصد خانوارها داراي آب و زمين هستند.
 )2روستاهاي بخش شرقي داراي مساعدترين زمينهاي كشاورزي هستند كه
محدوده آن از رودخانه كرخه تا دهلران كشيده شده است .وجود دهها چاه
كشاورزي ،سيستم وسيع آبرساني رودخانه كرخه باعث آبدهي به 51750
هكتار زمين حاصلخيز اين بخش شده ،ودر تثبيت جمعيت روستاهاي بخش
شرقي نقش بسزايي داشته است.
 )3هسته اوليه روستاهاي عربنشين ،ساكنان باديه نشيني بودهاند كه در
كشور عراق سكونت كرده و گاهي بعلت رمه گرداني به مرز ايران وارد
شدهاند ،بتدريج محدوده خود را گسترش داده و سكونتگاهي بصورت پراكنده
براي خود ايجاد نموده و بعلت مساعد بودن زمين ،جذب كشاورزي شدهاند.
 )4پرجمعيتترين روستاهاي شرق همچون ولي عصر ،ذوالفقار ،عين خوش
وجليزي در كنار مساعدترين زمينهاي كشاورزي مكان گزين شدهاند و در
طول سالهاي  85 -75بيشترين رشد جمعيتي را داشتهاند.
 )5وجود سيستم عشيرهاي ،بسته بودن محيط اجتماعي ،آداب و سنن خاص
و عدم وابستگي خويشاوندي در دهلران باعث شده روستاهايي همانند
سپتون ،مملح ،شهرك سادات با وجود نداشتن حداقل خدمات همانند آب و
بهداشت و بهرهمند نبودن از زمينهاي كشاورزي و نداشتن دام و منبع درآمد
همچنان پايبند به زندگي در روستاهاي خود باشند.

 -3الگوي توزيع فضايي سكونتگاهي بخش غربي و شرقي
ناحيه دهلران با مدلهاي آماري

شناخت و تبيين چگونگي استقرار سكونتگاههاي شهري و روستايي
در هر ناحيه ميتواند سنگ بناي برنامهريزي فضايي باشد .بدون اين نوع
برنامهريزي ،حركت آگاهانه به سوي توسعه موزون و تعادلهاي منطقهاي
امكانپذير نيست.
امروزه نظريهپردازان بر اين مسئله تأكيد بيشتري دارند كه جمعيت و
تمركز آن در يك ناحيه ،بايد تابع تخصيص منابع توليد و امكانات زير
ساختي باشد اين امر مي تواند شرايط نامساعد طبيعي را تحت الشعاع قرار
دهد .مطالعه حاضر در پي يافتن پاسخ اين سؤال اساسي است كه در وضع

موجود الگوي استقرار سكونتگاههاي روستايي شهر دهلران چگونه است؟
چه عواملي در پراكندگي سكونتگاههاي روستاهاي حوزه مورد مطالعه تأثير
گذاشته است؟

 -1-3مدل ترسيم منحني لورنز

با تعيين ضريب ميتوان به يكنواختي يا نايكنواختي از طريق منحني
لورنز پي برد .اين ضريب ميتواند حداكثر يك باشد هر چه ضريب جمعيت
به يك نزديكتر باشد توزيع يكنواختتر ،ولي هر چه به صفر نزديكتر
توزيع نايكنواختتر است( .حكمت نيا -موسوي).1385 201.
جدول  :2نسبت تجمعي مكانهاي روستايي و جمعيت آنها در بخش
شرقي دهلران (براي رسم منحني لورنز)
سكونتگاه

جمعيت

فاصله
طبقات

%100

%21

2684

%100

%8

3

999 – 800

جدول  .3نسبت تجمعي مكانهاي روستايي و جمعيت آنها در بخش
غربي دهلران (براي رسم منحني لورنز)

%48

%33

1435

%77

%23

3

599– 400

%79

%31

1359

%92

%15

2

799- 600

طبقات شهري

199 -0

%15

%5

214

%54

%8

1

399– 200

2121

2684

جدول  :5طبقات جمعيتي بخش غربي ناحيه دهلران
399 - 200

%10

%10

452

%46

%46

6

0–199

3502

تعداد شهرها

6

1

تعداد جمعيت
شهرها

500

214

599 - 400

نسبت
تجمعي

درصد

جمعيت

نسبت
تجمعي

درصد

تعداد

تعداد جمعيت
شهرها

1694

2524

8

3
1435

 600تا 799

سكونتگاه

تعداد شهرها

14

8

3

3

999 - 600

جمعيت

فاصله
طبقات

199 -0

%79

%17

2121

%92

%8

3

799 - 600

399 - 200

%62

%28

3502

%84

%22

8

599 – 400

طبقات شهري

599 - 400

%34

%20

2524

%62

%22

8

399 – 200

جدول  :4طبقات جمعيتي بخش شرقي ناحيه دهلران
 600تا 799

%14

%14

1694

%40

%40

14

–199

0

 -2-3مدل ساخت نيمرخ سلسله مراتب روستايي

اين مدل توسط فيليپ پنشمل و فرانسوا زكاريز به كار برده شده است.
.در پياده كردن اين روش عوامل و دادههاي آماري بيشتري به كار گرفته
ميشود .ترسيم اين نيمرخ مبنايي براي تحليلهاي جغرافيايي است ،چرا
كه نيمرخ تصويري از هر يك از سكونتگاههاي روستايي است و بسته به
وضعيت نيمرخ كه در كدام سه دستهی بسته ،معمولي و گسترده قرار بگيرد
وضعيت متفاوت خواهد بود( .حكمت نيا -موسوي)183 .1385.

999 - 600

نسبت
تجمعي

درصد

جمعيت

نسبت
تجمعي

درصد

تعداد

شرح جدول 1و 2تنظيم كرده و عمليات الزم را انجام ميدهيم .نتايج آن در
نمودار 1و 2مشخص است(.مؤمني)1377.117 .
عدد حاصله براي براي بخش شرقي دهلران برابر با  0/67است و چون
اين عدد به سمت يك بيشتر متمايل است پراكندگي سكونتگاههاي روستايي
تقريب ًا بصورت نسبي از تعادل و يكنواختي برخوردار است .عدد حاصله
براي بخش غربي دهلران برابر با  0/53است و چون اين عدد مابين 1و0
است ،پراكندگي فضايي سكونتگاههاي روستايي تقريب ًا نيمه متعادل و نسبت
به بخش شرقي از يكنواختي كمتري برخوردار است.

2

1

1359

896

در توضيح نيمرخ سلسله مراتب روستايي ،در روستاهاي بخش شرقي
999– 800
1
%8
%100
896
%21 %100
(نمودار شماره )2نيمرخ حالت معمولي و تقريب ًا متعادلي دارد و به سمت
با تعيين ضريب ميتوان به يكنواختي يا نايكنواختي از طريق منحني تعادل ميرود .نيمرخ سلسله مراتب روستايي در بخش غربي از نوع بسته
لورنز پي برد .اين ضريب ميتواند حداكثر يك باشد هر چه ضريب جمعيت بوده و نيمرخ نشانگر يك سطح سكونتي رو به مهاجرت و داراي نوسان
به يك نزديكتر باشد توزيع يكنواختتر ،ولي هر چه به صفر نزديكتر شديد جمعيتي است .در پايين نيمرخ شاهد افزايش سكونتگاههاي با
توزيع نايكنواختر است .روش منحني لورنز براي ارزيابي چگونگي پراكندگي جمعيت كمتر از 200نفر هستيم كه خود ناشي از مهاجرت روستاييان و
پديدههاي جغرافيايي در يك ناحيه بكار مي رود به اين منظور جدولي به تخليه روستاهاي پرجمعيت به شهر ميباشد.
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اين پژوهش شايد بتواند گامي در جهت تقويت مديريت علمي نوين
در سطح ناحيه فراهم كند .از سوي ديگر به لحاظ اهميت علمي نيز اين
پژوهش ميتواند به فراهم كردن زمينه الزم براي بهبود و تثبيت جمعيت
سكونتگاههاي روستايي وتقويت نقش بيشتر مركز ناحيهاي از طريق برقراري
يك فرآيند اصولي و متقابل در برنامهريزي و مديريت ناحيهاي كمك نمايد.
نتايج منحني لورنز در بخش غربي نشان ميدهد عدد حاصله با شاخص
 0/53چون مابين 1و 0است پراكندگي سكونتگاههاي روستايي تقريب ًا نيمه
متعادلتر نسبت به بخش شرقي است .منحني لورنز در بخش شرقي عدد
 0/67را نشان ميدهد و چون اين عدد بسمت يك بيشتر متمايل است
پراكندگي سكونتگاههاي روستايي تقريب ًا بصورت نسبي از تعادل و يكنواختي
برخوردار ميباشد .در مطالعه نيمرخ سلسله مراتب سكونتگاههاي روستايي
در بخش شرقي ناحيه نيمرخ از نوع حالت معمولي و گروههاي جمعيتي
سكونتگاهها در حد وسط نيمرخ قرار گرفتهاند و شاهد رشد سكونتگاهها
بسمت سطوح فوقاني نمودارهستيم .با توجه به پتانسيلهاي قوي در زمينه
كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي انتظار ميرود كه در ده سال آينده
نيمرخ حالت متعادلتر در سلسله مراتب باالي نيمرخ (روستاهاي با بيش
از 1000نفر جمعيت) داشته باشد.
تطبيق نقشهها و استفاده از مدلها اين مسأله را بطور علمي و مستدل
براي ما به اثبات رساند كه سكونتگاههاي روستايي در دو بخش غربی و
شرقي دهلران بطور يكنواخت در سطح شهرستان توزيع نشدهاند بلكه با
توجه به استعدادهاي طبيعي بخش شرقي ،با دارا بودن پتانسيلهاي قوي
رشد ،توپوگرافي صاف و هموار و دشتهاي باز و منابع آب سطحي همچون
قرار گيري در كنار دومين رود بزرگ ايران كرخه و منابع آب زير زميني
غني ،توانسته جمعيت را تثبيت نموده و نفوذ برون ناحيهاي اقتصاد مبتني
بر كشاورزي منطقه را نه تنها در استانهاي همجوار بلكه تا كشور عراق
گسترش دهد .حال آنكه بخش غربي بعلت نبود شرايط مساعد طبيعي و
زوال اقتصاد دامداري ،با عدم تثبيت جمعيت و مهاجرت روستاييان به سمت
شهر دهلران در جهت كسب درآمد و استفاده از خدمات روبروست .بيشك
عدم خدمات رساني به روستاها و بي توجهي به ساختارهاي اقتصادي-
اجتماعي باعث نابرابري و تمركز سرمايهها در يك بخش استان و شهرستان
شده و تبعات مستقيم آن آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاري در بافت شهري
مركز ناحيه ميباشد.
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