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 چكیده
 قطبی رشد های سیاست نتایج از که است جغرافیایی مناطق در تعادل عدم و شدید تمرکز سوم جهان کشورهای یهایویژگ جمله از       

. نمایند می عمل ای حاشیه صورت به مناطق سایر و اشتهد کلیدی نقش مناطق از محدودی تعداد سیاست، این نتیجه در. آیدمی شمار به

 ریزی برنامه در گام اولین و شده مطرح ای منطقه ریزی برنامه بحث همگون، و مناسب فضاهای ادند شکل منظور هب و تعادل ایجاد برای

 توسعه وضعیت سنجش حاضر تحقیق از هدف. باشدمی مختلف نواحیِ فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی های نابرابری شناخت ای منطقه

 –توصیفی تحقیقات سنخ از و ای توسعه هدف لحاظ به حاضر تحقیق .ستا لرستان استان های شهرستان بین در آن های ینابرابر و یافتگی

 متغیر 2 قالب در شاخص 26 از تحقیق انجام راستای در. است شده استفاده ای کتابخانه روش از اطالعات یگردآور منظور به .است تحلیلی

 بدست نتایج .است بوده موریس موزوننا خصشا پژوهش اصلی تکنیک و است هشد گرفته بهره جمعیت و یآموزش کشاورزی، بهداشتی،

 و ابادخرم های شهرستان که شکلی به .باشدمی استان این های شهرستان در خدمات و امکانات هماهنگ توزیع عدم یدهنده نشان آمده

 نخست هایرتبه در ستانا های شهرستان دیگر به نسبت 22.25 و 15.27 امتیاز با خدمات و امکانات جمیع از برخورداری لحاظ از بروجرد

 هایمحدوده و توسعه رهایومح و محیطی امکانات. دارند قرار آخر هایرتبه در 2.75 و 6.57 امتیاز با کوهدشت و پلدختر های شهرستان و

-بخش ویتتق بر کیدتأ با نیز نهایت در .دارد استان های شهرستان برخورداری سطوح در مؤثری نقش ،عمده زیربنایی هایشبکه و صنعتی

 .است شده هارائ منطقه این در توسعه تعادل عدم کاهش جهت پیشنهادهایی استان، غربی محور ویژه به استان ای حاشیه های

 

 .لرستان استان ،بندیرتبه ،موریس مدل برخورداری، سطوح توسعه، :كلیدی هایواژه
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 1 پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان 

 :لهمسأ بیان

 اقتصاددانان، ،اجتماعی علوم دانشمندان فیلسوفان، توسط متنوع، هایدیدگاه از و مختلف اعصار طول در نابرابری      

 در متعددی هاینظریه ظهور به امروزه و گرفته قرار بررسی و بحث مورد دیگران و ای هناحی علوم پردازاننظریه جغرافیدانان،

 یافته افزایش ای ناحیه های نابرابری ایپیامده و علل بررسی به تمایل ای، ناحیه اقتصاد ادبیات در ،است شده منجر زمینه این

-ناحیه علوم دانشمندان و جغرافیدانان تحقیقات در محوری موضوع به ایناحیه نابرابری کهچنان .(Bono, 2007: 44) است

 دارای جهان مختلف کشورهای در یافتگیتوسعه روند که همانطوری. Yu and wei, 2003: 514))  است شده تبدیل ای

  و باشدنمی یکسان مختلف مناطق و هااستان بین در یافتگیتوسعه روند نیز کشور یک داخل در است، ناگونگو مراتب

 از یکی پدیده این البته، ،باشد داشته همراه به را ناگواری پیامدهای تواندمی آن سطوح و اشکال تمام در ایناحیه هاینابرابری

-توسعه. (Pacion, 2003: 291) است مشهود بیش و کم کشورها این همة در و است سوم جهان شهرهای بارز هایویژگی

 و مناطق اقلیمی و اقتصادی اجتماعی مختلف عوامل همچنین و منابع ناهمگن فضای توزیع به توجه با کشور های استان یافتگی

 در آن اهمیت و اختشن عدم و ریزی برنامه نظام در سرزمین آمایش صمشخ جایگاه نبودن و درست و مشخص تعریف عدم

 گزاران سیاست طریق از ها فعالیت و منابع بهینه توضیع و محیطی و اجتماعی اقتصادی، های نابرابری تنظیم و بخشی تعادل

 اناست یک داخل در(. 52: 2722 آسایش،) است شده نواحی سطح در یکپارچه توسعه عدم و ای ناحیه های نابسامانی بروز باعث

 های سیاست یا ای، منطقه بالقوه امکانات علت به یگرد عبارت به. باشد می متفاوت آن های شهرستان گییافتتوسعه سطح نیز

 خدمات و کشاورزی صنعتی، مختلف های بخش در است ممکن استان یک های شهرستان فضایی های نابرابری...  و دولتی خاص

 (. 65 :2722کالنتری،) سازدمی ناپذیراجتناب را ها بخش این در مطالعه ضرورت امر این و نباشد متجانس یکدیگر با...  و

 ملی نهادهای و مردم تلقی طرز اجتماعی، ساخت تغییر مستلزم که است بعدی چند و پیچیده فرایندی توسعه که آنجا از      

 در. باشدمی محیط پایداری و اجتماعی عدالت برقراری و فقر کردن کن ریشه و نابرابری کاهش اقتصادی، رشد تسریع نیز و

 دارای منطقه چند نهایتاً و منطقه دو یا یک آن اجتماعی و اقتصادیبخش  در توسعه حال در کشورهای اکثر چونهم ما کشور

 که بوده اجتماعی اقتصادی، شکوفایی بالطبع و عمومی خدمات از برخوردار و ملی تولید و درآمد ایجاد زمینه در اصلی لیتؤمس

 باالی های پتانسیل و نواحی و مناطق آن استعداد چون دالیلی امر این برای. است بوده دیگر مناطق داشتن نگه عقب قیمت به

 تواننمی نیز مسئله این گرفتن نظر در با حتی ولی. شودمی مطرح تولیدی توان و بناییزیر استحکامات زمینه در آن تصادیاق

 و برخوردار و معدود قطب چند به کشور تبدیل باعث که اخیر سال 65متمرکز و نامطلوب هایریزیبرنامه اجرای و تدوین

 های استان و مناطق اکثر در وضعیتی ینچن. (Fukuchi, 2000:43) گرفت نادیده را ؛است گشته محروم عظیم اکثریت

 نامطلوب های ریزی برنامه اثر در مختلف نواحی در آن های زیرساخت و توسعه مبحث کشور در و بوده صادق کشورمان مختلف

 ایران در که است دهه دو از بیش .است آورده وجود به مناطق توسعه روند در را شدیدی تفاوت گذشته متمرکز و ملی

 مورد را سرزمین شآمای و فضایی ای، منطقه قبیل از ریزی برنامه مختلف های روش نظران، صاحب و ریزانبرنامه گذاران، سیاست

 ایتوسعه جغرافیایی، نواحی محیطی منابع و ها توان بر کیدتأ ضمن مذکور های روش از عملی استفاده با تا .اند داده قرار توجه

 های استراتژی تدوین طریق از سیاسی و اجتماعی اقتصادی، طبیعی، های زمینه در ایمنطقه تعادل بر مبتنی فراگیر و جامع

 و فعال پویا، اقتصاد یک خصایص ترینمهم از یکی زیرا (.12: 2731 صرافی،) سازند برقرار ملی عرصه در زاوندر و مطلوب

 با واقع در. است کشور یا منطقه ناحیه، یک جمعیت اکثریت میان در توسعه ثمرات و امکانات عادالنه و مناسب توزیع سالم،

 توازن عدم. است جتماعیا عدالت با همراه رشد توسعه، مفهوم بهترین ست،ا هانابرابری حذف توسعه اصلی هدف اینکه به توجه

 توسعه مسیر در مانعی خود که ؛شود می ایمنطقه نابرابری تشدید و شکاف ایجاد موجب توسعه، جریان در مناطق بین در

 ایپایه و ضروری اقدامات از یکی ای،منطقه رفاه و آموزشی اجتماعی، اقتصادی، های نابرابری یمطالعه اساس، این بر .است

 و ملی اقتصاد فضایی آرایش اصالح و اجتماعی عدالت با همراه اقتصادی رشد مینتأ جهت در اصالحات و یریزبرنامه برای

 .دهد قرار ثیرتأ تحت ایمنطقه های نابرابری رفع هدف با را منابع تخصیص تواندمی امر این. باشدمی ایمنطقه
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 ای توسعه درحال کشورهای اقتصاد ادینبنی های دغدغه از آن، علل و نیافتگیوسعهت و توسعه سطح در نابرابریبدین منوال       

 این بر نیز توسعه موضوع ختیشنا آینده مالحظات دیگر و تاریخ شتاب و اقتصاد شدن جهانی چون مباحثی. است ایران نظیر

 اقتصادی، مهم و خاص یها ویژگی دارای لرستان استان ایران، اقتصاد ای منطقه مباحث حوزه در .دارند افزایشی اثر ها دغدغه

 سکونت باالی قدمت با ایران مناطق ترین مهم از یکی عنوان به لرستان استان حاضر یمقاله در لذا .باشدمی فرهنگی و سیاسی

 کمبودها و ها ینارسای و گیرد قرار سنجش مورد آن های شهرستان بین در یافتگیتوسعه عیتوض تا است شده انتخاب تمدن و

 :است زیر شرح به پژوهش این اصلی االتسؤ بنابراین. ودش شناخته آن مختلف ایه شهرستان در

 است؟ چگونه مختلف ابعاد در لرستان استان های شهرستان یافتگی توسعه وضعیت .2

 دارد؟ وجود راهکارهایی چه استان، نواحی یافتگی توسعه سطوح در شدید نابرابری جودو صورت در .5

 : تحقیق نظری پیشینه

 نظر از که است ای هواژ توسعه. است شده متداول جهان در بیستم قرن دوم نیمه از تقریباً یافتگی توسعه و توسعه فهومم        

 یافته متفاوتی مفهوم و معنا و شده افزوده آن به جدیدی اصطالحات و نموده طی زمان طول در را خود تکاملی روند مفهومی

 هب پیشرفت حسب بر را توسعه که است این زمینه این در موجود عمومی فرایند: گوید می توسعه تعریف در بروکفیلد. است

 که است جریانی توسعه کلی طور به. (kirk, 2001:71) کنیم تعریف نابرابری و بیکاری ،فقر کاهش نظیر رفاهی اهداف سوی

 میزان در بهبود بر عالوه توسعه .دارد همراه به را اجتماعی -اقتصادی نظام کل متفاوت گیری سمت و سازمان تجدید خود در

 عمومی های نظر وجهه و ایستارها همچنین و ریادا -اجتماعی نهادی، های ساخت در اساسی دگرگونی شامل درآمد، و تولید

 جریانی توسعه. (2: 2723ازکیا،) گیردمی بر در نیز را مردم عقاید و رسوم و عادات حتی موارد بسیاری در توسعه .است مردم

 رشد تسریع نیز و ملی نهادهای و مردم عامه تلقی طرز اجتماعی، ساخت در اساسی تغییرات مستلزم که است بعدی چند

 اجتماع، های نظام مجموعه که دهد نشان باید صلا در توسعه. است مطلق فقر کردن کنریشه و نابرابری کاهش اقتصادی،

 گذشته زندگی نامطلوب حالت از نظام، داخل در اجتماعی های روهوگ افراد های خواسته و اساسی متنوع ایهنیاز با هماهنگ

 نظر از (57 :2732 ودارو،ت) ابدی می سوق است، بهتر معنوی و مادی نظر از که زندگی از حالتی یا وضع سوی به و شده خارج

.  (3 :2735باغیان،قره) است اجتماعی سیستم در زیربنایی تغییرات ایجاد جهت در نوآوری و خالق روند یک توسعه ،فریدمن

 ادراك نظر مورد جامعه کهنحوی به ؛دیگر حالت به حالتی از جامعه تحول یعنی توسعه :گویدمی توسعه درباره میسرا همچنین

 حالت نیافتگی توسعه مقابل، در. (57 :2755 میسرا،) نماید اعمال آن بر بیشتری کنترل و آورده بدست خودش محیط از بهتری

 باید آن منابع از باالیی نسبت و ندارد را اولیه رشد برای ضروری وسایل که است کشور یا ناحیه یک در اقتصادی عةتوس وضع یا

 قابل سطح از باالیی حدّ که است این اقتصادی توسعة از مرحله این در اساسی مسأله. یابد تخصیص کشاورزی کارهای به

 جدید علم از ناشی باالقوه امکانات که است برخاسته واقعیت این از محدودیت این. ندارد وجود سرانه تولید مقدار به یابیدست

 (. 272: 2735 نراقی،) افتند نمی کار به نظم و قاعده با یا و نیستند موجود یا اساساً منابع، و

 آن مشخصات و است دیبع چند فرآیندی توسعه، مفهوم مانند رود، می کار به کشورها بعضی مورد در که نیافتهتوسعه واژه      

 کشاورزی سنّتی ساختارهای صنعت، بر کشاورزی بخش تفوّق زندگی، سطح بودن پایین جمعیت، رشد باالی میزان: از عبارتند

 قابلیت ضعف مسکن، و بهداشت بد وضع تغذیه، سوء ناکافی، اشتغال انداز، پس فقدان کم، سرمایة قومی، اختالفات ایالتی، و

 پدیده، این درك و مطالعه برای رو،این از گیرد؛ می شکل تاریخ بستر در که است ای پدیده نیافتگیتوسعه .وری بهره یا تولید

 ای پدیده نیز و نیست توسعه فقدان معنای به تنها نیافتگیتوسعه. است ضروری آن تاریخی های ریشه تحلیل و تجزیه و بررسی

 سطح در داری سرمایه توسعة روند در طبیعی اقتصادهای ادغام اثر در هبلک باشد؛ نیافته توسعه جامعه درون زاده که نیست

 توسعة اثر در نیافته، توسعه اقتصادهای به طبیعی اقتصادهای تبدیل(. 216: 2731 مهر،شایان) است آمده وجود به جهانی

 سیاسی، ممتاز اقلیت یک سود به داری سرمایه شیوۀ یرخنه از اصل در نیافتگی توسعه. است جهانی مقیاس در داری سرمایه

 فرسوده و زده زنگ خویش، یپیشرفته  کم اجتماعی های نظام اثر بر که شود می ناشی جوامعی درون به اجتماعی و اقتصادی

 .باشند می
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 اقتصادی روابط تاریخ در که است روندی چون کرد؛ توصیف  توسعه از ایمرحله منزلة به توان نمی را نیافتگیتوسعه      

 وجود یافتگیتوسعه و نیافتگیتوسعه استعمار، و داری سرمایه توسعة از پیش و است شده پیدا سنّتی جوامع و صنعتی کشورهای

 عوامل توسعه، پردازان نظریه. (213: 2731 مهر،شایان) داشتند قرار توسعگیکم از ای مرحله در جوامع بلکه نداشت؛

  :از عبارتند که کنند می تقسیم بیرونی و نیدرو عوامل دسته دو به را نیافتگی توسعه

-2 ساختی و ذاتی های محدودیت -7 ماهر انسانی نیروی های محدودیت -5 جمعیت رویه بی رشد -2: شامل درونی عومل -الف

 و تحقیقات أمر به توجهی بی -5 یافتهتوسعه کشورهای تکنیکی های کمک از استفاده در کارایی عدم -6 فرهنگی موانع 

       ها دولت آیی کار عدم -2 تخصّص و سرمایه مالی، امکانات کمبود -3 تکنولوژیک و علمی های ژوهشپ

 جهانی تجارت -2 تاریخی برخورد -7 صنعتی انقالب -5استعماری رابطه -2: شامل بیرونی عوامل -ب

. شودمی لمدادق علوم از برخی اصلی هدفِ ای ونهگ به و یافته واالیی جایگاه فمختل علوم در یافتگی توسعه و توسعه امروزه       

 و منطقه چند یا( کشور یک از جزیی) منطقه یک اجتماعی و اقتصادی سعهتو های سیاست که ای منطقه ریزی برنامه در جمله از

 به ای منطقه ریزی برنامه از تعریف ارائه با امهاد در .(75: 2715رضایی،) گیرد می انجام منطقه، ندچ قالب در کشور کل یا

 قالب در دهد می تشکیل را حاضر تحقیق پیشینه ینوع به که ای منطقه توسعه با رابطه در شده انجام های پژوهش از تعدادی

. یزیر برنامه در مناطق و مردم مشارکت تجه در است فرایندی ای منطقه ریزی برنامه. شد خواهد اشاره 2 شماره جدول

 ای منطقه های ویژگی و ملی کالن های برنامه با ها برنامه و هاطرح انواع انطباق برای ناسبم یزمینه آوردن فراهم همچنین

 با عیاجتما اقتصادی مختلف های برنامه کردن هماهنگ و تنظیم جهت در فرایندی ای منطقه ریزی برنامه. (56: 2715زیاری،)

به نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه اشاره  2شماره در جدول  .(23: 2735اشکوری، معصومی) است محلی امکانات و هانیاز

 می شود. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 2931/ بهار 12/ شماره 6سال ای/ ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 
 مطالعه مورد موضوع زمینه در موجود تحقیقات از برخی -2 جدول

 نتایج مطالعه مورد منطقه پژوهشگر نام

 کشور روستایی مناطق 2735اسالمی
 دوگانگی که است این توجه قابل نکته ولی است تهیاف بهبود زمان مرور به کشور روستایی مناطق وضعیت

 .است شده بیشتر مناطق این بین در ای منطقه

 نو قلعه دهمره

2735 
 بلوچستان و سیستان

 شناسایی مستلزم که سرزمین آمایش از استفاده با ای منطقه ریزی برنامه وجود توسعه به رسیدن برای

 .است ضروری است، قهمنط در انسانی و طبیعی امکانات و استعدادها

 2737 رضازاده
 استان های شهرستان

 خراسان

 استان مرکز با مخصوصاً استان های شهرستان بین نابرابری شکاف نیافتگی توسعه شدت کاهش علیرغم

 .است زیاد بسیار

 2732 بروزیان
 استان های شهرستان

 مازندران

 دوگانگی از فاصله این در و بوده خورداربر های شهرستان از بیشتر محروم های شهرستان بهبودی درصد

 .است شده کاسته نیز نواحی

 2732 کالنتری
 عقب مناطق شناسایی

 مانده

 خود توسعه و رشد باعث و کرده متمرکز خود در را امکانات مرکزی نواحی پیرامون مرکز نظریه مطابق

 .شود می کاسته توسعه شدت از میرویم حاشیه طرف به مرکز از چقدر هر و اند شده

 و زاده ابراهیم

 2731همکاران

 و سیستان استان

 بلوچستان

 توسعه از استان روستاهای درصد 22 تنها و دارند قرار محروم روستاهای طبقه در روستایی مناطق اغلب

 .برخوردارند

 حکمت و موسوی

 2722 نیا

 لحاظ از ایران نواحی

 یافتگی توسعه

 جنوب؛ به شمال امتداد در کهبطوری. است همراه جغرافیایی های رینابراب اب ایران در ای ناحیه نابرابری

 از نواحی برخورداری در فاحشی اختالف پیرامون به مرکز و شرق جنوب به غرب شمال شرق، به غرب

 .خوردمی چشم به سکونتگاهها استقرار و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، امکانات

 بیگ و پناه خدا

 2722 محمدی

 مرکزی بخش

 آباد خرم رستانشه

 دهستان ادتعد که ای گونه به دارد، وجود توسعه نظر از ناهمگنی وضعیت مطالعه مورد های دهستان در

 .بیشترند یافته توسعه و متوسط های دهستان به نسبت محروم یمه ون محروم های

 همکاران و زیاری

2721 

  استان های شهرستان

 شرقی بایجان آذر

 تشخیص قابل وضوح به استان های شهرستان میان برخورداری در اساسی های تفاوت و نابرابری وجود

 از سکونتگاهی مراکز برخورداری ،و تراکم ، ،زندگی معیشت نحوه تا گردیده موجب امر این است،که

 .است امده بوجود استان در پیرامون -مرکز الگوی و باشد متفاوت هم با ها ساخت زیر و امکانات

 و رحمتی قائد

 2715کارانهم

 بندی سطح و توسعه

 استان های دهستان

 یزد

 اصلی مرکز به نزدیک خیلی فاصله در هستند یافتگی توسعه سطح بیشترین دارای که هایی دهستان

 هرچه پیرامون-مرکز نظریه طبق که دهد می نشان امر این و دارند قرار یزد و مهریز تفت، های شهرستان

 افتگی توسعه سطح باشد دورتر فاصله هرچه و بیشتر یافتگی توسعه جهدر اشدب تر نزدیک مرکز به فاصله

 .است تر پایین

 قهاری و منیمؤ

2715 

 یافتگی توسعه

 استان های شهرستان

 فارس

 حرومم های شهرستان تعداد بر و شده کاسته یافته توسعه های شهرستان تعداد از که دهد می نشان بررسی

 قطبی، ریزی برنامه دهنده نشان و بوده شیراز شهر درکالن فقط گییافت توسعه سطح و است شده افزوده

 .است بوده محروم مناطق توسعه برای دولت سعی علیرغم

 ریمختا و بیاظهر

 دیباآ ملک

 مناطق یافتگی توسعه

 نصفهاا شهر گانه22

 یاـه   اخصـش  بـقال در یشهر نظر از نهاآ یبند جهدر و نفهاـصا هرـش مناطق یافتگی توسعه ضیعتو

 را سپیرمنا یبند تبهر روش از دهستفاا با ،شتیابهد ،شیزموآ و جتماعیا ،فرهنگی ،یربناییز دی،اـقتصا

 .ندا دهکر مشخص سانیر تخدما ایبر را مناطق ی ها لویتوا و دهکر محاسبه

 همکارانش و جوآ

5557 

 مناطق بندی رتبه

 پرتغال
 .است یافته افزایش ای منطقه نابرابری که دهد می نشان تحقیق نتایج

 5552 ری و باتیا
 در ی توسعه سطح

 هند در کوچک مناطق

 بلوك 223 یافته، توسعه بلوك 27 چنانکه. است یافته افزایش ای منطقه نابرابری که میدهد نشان نتایج

 .است توسعه بلوك 75 و یافته توسعه کمتر بلوك222 یافته، توسعه نسبتا

 5552 نوربخش

 و انسانی ی توسعه

 ای منطقه تعادل عدم

 هند در

 کرده ترکیب هم با ا ر اجتماعی  اقتصادی های شاخص از ای مجموعه عاملی تحلیل روش از استفاده با

 حاصله نتایج نماید بندی رتبه آن حسب بر را مناطق که است آورده بدست تلفیقی شاخص یک تا است

 .است یافته افزایش هند های ایالت بین در ای منطقه نابرابری که است داده نشان

 . 2712 نگارندگان، ای کتابخانه مطالعات: خذمأ

 :تحقیق روش

 هایافزارنرم از یآمار محاسبات انجام برای .است تحلیلی –توصیفی آن بررسی روش و کاربردی عنو از حاضر تحقیق      

Excel وSpss  جامعه. است شده استفاده میدانی و ای انهکتابخ روش از اطالعات وریآجمع ی زمینه در .است شده استفاده 

. باشد می 2715سال اداری –سیاسی تقسیمات به توجه با شهرستان 25 بر مشتمل لرستان استان های شهرستان تحقیق آماری

 آنها، به دسترسی محدودیت همچنین و ها شاخص اهمیت به توجه اب استان های شهرستان برخورداری سطوح تعیین منظور  هب



 6 پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان 

 متغیرهای و( مورد 7) آموزش متغیرهای ،(مورد 7) کشاورزی متغیرهای ،(مورد 6) بهداشتی متغیرهای شامل اخصش 26

 این در استفاده مورد های متغیر و ها شاخص. است شده استخراج 2715سال آماری سالنامه از (مورد 2) فعالیت و جمعیت

 تعداد درمانی، و بهداشتی مراکز تعداد بیمارستان، در موجود های تخت تعداد درمانی، مؤسسات تعداد: از عبارتند تحقیق

 ساالنه تولید میزان ،(هکتار) کشاورزی آبی اراضی مساحت کشاورزی، برداران بهره تعداد داروخانه، تعداد بهداشت، های خانه

 تعداد خانوار، تعداد هرستان،ش هر جمعیت آموزشی، کارکنان تعداد آموزان، دانش تعداد مقاطع، کلیه در ها کالس تعداد ،(تن)

 .صنعتی های کارگاه شاغالن تعداد باسواد،

 موریس روش .گردید استفاده موریس، یافتگیتوسعه ضریب فنون از استان های شهرستان یافتگیتوسعه میزان تعیین برای     

 از بسیاری آن، با کار روش بودن تر ساده ضمن که رودمی شمار به ای ناحیه ریزی برنامه های روش ترین دیکاربر و جدیدترین از

 اقتصادی، متغیرهای انواع کارگیری به با ،روش این در. دارد مراهه به نیز را تاکسونومی و اسکالوگرام های مدل های کارایی

 نیز و ،نمود مشخص را مرکزی های مکان پرداخت، ها سکونتگاه بندی طبقه به سپس و بندی درجه توانمی کالبدی، و اجتماعی

 تعیین با همچنین .(31: 2725 ،استعالجی و آسایش) کرد تعیین دیگر واحدهای میان در را واحد هر یافتگیتوسعه جایگاه

 و تجزیه و بررسی ،فعالیت و جمعیت ،آموزش کشاورزی، بهداشتی، هایشاخص متغیرهای برای تغییر ضریب یا اختالف ضریب

  .گرفت صورت تحلیل

 :مطالعه مورد محدوده

 دقیقه 25و درجه 65 تا دقیقه 65و درجه25 ایران غربی ناحیه در مربع کیلومتر 52517 حدود مساحتی با لرستان استان     

 میانگین .است شده واقع گرینویچ النهارنصف از شمالی عرض هدقیق 57و درجه 72 و دقیقه 25 و درجه 75 و شرقی طول

 بلندترین و استان های دشت در متر 571 ارتفاع با استان نقطه ترینپست و باشد می دریا سطح از متر 5555 از بیش آن ارتفاع

 از درصد 35/2 حدود استان این .دارد قرار زاگرس کوه رشته میان در دریا سطح از متر 2525 حدود ارتفاع با اشترانکوه آن قله

 25 دارای استان این کشوری تقسیمات نآخری اساس بر .دارد قرار وسعت لحاظ به استان 25 رتبه در کشور کل مساحت

 ،(2چگنی دوره تاسیس تازه شهرستان و سلسله پلدختر، ازنا، کوهدشت، دورود، دلفان، آباد،خرم بروجرد، الیگودرز،) شهرستان

 (.5 شماره جدول) .باشدمی دهستان 27 و بخش 57 شهر 55
 لرستان استان سیاسی تقسیمات و مساحت جمعیت، -1 جدول

 جمعیت شهرستان
 

 مساحت
 دهستان تعداد شهری تمرکز بخش تعداد

 52263 27 55 57 2362527 استان

 2355 3 5 5 757255 بروجرد

 2217 5 5 5 32767 سلسله

 6525 22 5 7 226252 الیگودرز

 5632 25 2 5 225555 دلفان

 7155 3 5 5 25555 پلدختر

 2732 6 5 5 255525 دورود

 7133 25 6 6 522225 کوهدشت

 2722 2 5 5 32622 ازنا

 2175 26 7 7 256256 اباد خرم

 2255 7 2 2 27552 چگنی دوره

 . 2715 ایران، آمار مرکز: خذمأ

                                                           
 آباد مورد محاسبه قرار گرفته است.هرستان خرمبر اساس اطالعات قبلی به همراه ش دوره چگنی به خاطر نبود اطالعات ذکر است کهالزم به .  2



 7 2931/ بهار 12/ شماره 6سال ای/ ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 هر برخورداری رتبه و ضریب موریس، ناموزون شاخص کارگیری به و مطالعه مورد شاخص 26 از استفاده با: تحقیق یهایافته

 توسعه از برخورداری کلی سطوح چنینهم و فعالیت و جمعیت ،آموزش کشاورزی، داشت،به زمینه در ها شهرستان از یک

 به ها شهرستان برخورداری. فعالیت و عیتجم ،آموزش کشاورزی، بهداشت، ابعاد در .(7 شماره جدول. )گردید تعیین و محاسبه

 فعالیت و جمعیت زمینه در واقع در .ندک می تغییر 25.72 تا 5.2 و 255 تا 2.65 ،12.55 تا 2.13 ،255 تا 5.22 ترتیب

 از یک هر برخورداری رتبه. است آموزش و کشاورزی بهداشت، های زمینه از بیشتر ها شهرستان برخورداری نوسانات

 .دارند یکدیگر با ای مالحظه قابل تفاوت و نبوده یکسان فوق مختلف های زمینه در ها شهرستان
 هاشهرستان سطح در لرستان استان  كلی توسعه سطح -9 جدول

 . لرستان استان 2715 سال سرشماری  نتایج اساس بر نگارندگان محاسبات: منبع

 بین در رسیبر مورد متغیر 26 و شاخص 2 در برخورداری سطح نظر از 2 شماره شکل و باال جدول به توجه با      

 بررسی با همچنین .دارد قرار نهم رتبه در کوهدشت شهرستان و اول رتبه در آباد خرم شهرستان لرستان؛ استان های شهرستان

 از پس. است بوده( استان بیمارستان در موجود یها تخت تعداد) 5 متغیر در تفاوت ترینبیش که شد مشخص تغییرات ضریب

 تفاوت کمترین .باشند می دارا را تفاوت بیشترین( درمانی سساتمؤ تعداد) 2 شاخص و( ها داروخانه دتعدا) 6 شاخص آن

. شود می مشاهده( آبی اراضی مساحت) 3 ،(سواد با تعداد)22 ،(شهرستان جمعیت)25 های شاخص در ترتیب به ها شهرستان

 .دهدمی نشان را روش این کارگیری به از آمده بدست نتایج 2 شماره جدول

 
 ها شاخص  تمام در استان های شهرستان یافتگی وسعهت بندی رتبه نقشه -2 شكل

 شاخص

 

 شهرستان

 نهایی شاخص

 بهداشت

 نهایی اخصش

 کشاورزی

 نهایی شاخص

 آموزش

 نهایی شاخص

 وفعالیت جمعیت

 کلی نهایی شاخص

 استان

 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار

 2 15.27 2 25.72 2 255 2 12.52 2 255 اباد خرم

 5 22.22 5 53.55 5 25.56 6 22.252 5 22.12 بروجرد

 6 55.56 6 22.52 5 22.55 2 22.26 6 27.56 ازنا

 5 23.35 2 21.55 6 25.11 3 21.33 2 22.23 سلسله

 3 33,1 2 2.52 2 6.55 5 75.33 1 5.22 دلفان

 7 72.53 7 53.51 7 76.16 5 32.67 7 22.67 پالیگودرز

 2 56.23 5 22.52 2 23.55 7 55.52 5 1.35 دورود

 2 6.57 3 2.52 3 22.25 1 2.13 3 5.22 پلدختر

 1 2.75 1 5.2 1 2.65 2 25.22 2 5.22 وهدشتک



 8 پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان 

 متغیرها برای تغییر ضریب نتایج  -4 جدول

 تغییر ضریب شاخص تغییر ضریب شاخص تغییر ضریب شاخص

2 2.53 5 5.66 22 5.26 

5 2.25 3 5.77 25 5.52 

7 5.31 2 5.22 27 5.32 

2 5.65 1 5.35 22 5.56 

6 2.552 25 5.31 26 2.63 

 .لرستان استان 2715 سال سرشماری  نتایج اساس بر نگارندگان محاسبات: منبع

 شده سعی آنها ی توسعه نهایی ضریب امتیاز اساس بر لرستان استان های شهرستان نهایی بندی رتبه و بهتر درك منظور هب      

 72 امتیاز با یافته کمترتوسعه ، 255  تا 52 امتیاز با تر فتهیا توسعه های شهرستان گروه سه در استان هایشهرستان که است

  .(6 شماره جدول) .وندش بندی سطح 75 از کمتر امتیاز با نیافته توسعه و 55تا
 آنها امتیاز اساس بر استان ی شهرستانها نهایی بندی سطح -1  جدول

 توسعه نهایی ضریب شهرستان نام بندی سطح

 15.27 اباد خرم 255تا 55  تر یافته توسعه

 55 تا 72 یافته توسعه کمتر
 22.22 بروجرد

 72.53 الیگودرز

 75 از کمتر نیافته توسعه

 56.23 دورود

 55.56 ازنا

 23.35 سلسله

 33,1 دلفان

 6.57 پلدختر

 2.75 کوهدشت

 .لرستان استان 2715 سال سرشماری  نتایج اساس بر نگارندگان محاسبات: منبع

 :استان در بهداشتی توسعه سطح بررسی

 تعداد بیمارستان، در موجود هایتخت عدادت درمانی، مؤسسات تعداد) شامل  متغیر پنج از بهداشت  شاخص بررسی جهت    

 از استفاده با موصوف متغیرهای مقادیر .است شده استفاده (هاداروخانه تعداد بهداشت، هایخانه تعداد ،درمانی بهداشتی مراکز

 از شهرستان هر برخورداری سطوح موریس، ناموزون شاخص از استفاده با و و استخراج آمار مرکز 2715سال آماری نامهسال

 میزان( C.V) اختالف ضریب محاسبه با چنینهم .است شده داده نشان 5 شماره جدول در که گردیده مشخص خاص متغیر

 .است گردیده مشخص لرستان استان های هرستانش بین در( متغیر 6 شامل) بهداشت شاخص نامتعادل توزیع

 به متعلق برخورداری سطح بیشترین (درمانی مؤسسات تعداد) 2 شاخص در که دگرد می مالحظه 5 جدول به عنایت با       

 دورود، ازنا، سلسله، کوهدشت، پلدختر، های شهرستان به متعلق برخورداری سطح کمترین و (255) آباد خرم شهرستان

 آباد خرم شهرستان به متعلق برخورداری سطح بیشترین (بیمارستان در موجود های تخت تعداد) 5 متغیر در .باشد می درزالیگو

 سطح بیشترین (درمانی و بهداشتی مراکز) 7 متغیر در .باشد می ازنا شهرستان به متعلق برخورداری طحس کمترین و (255)

 2متغیر در .است پلدختر شهرستان به متعلق برخورداری سطح کمترین و (255) آبادخرم شهرستان به متعلق برخورداری

 به متعلق برخورداری سطح کمترین و( 255) بادآ خرم به مربوط برخورداری سطح بیشترین (بهداشت ایه خانه تعداد)

 به مربوط خورداریبر سطح بیشترین( داروخانه تعداد) 6 متغیر در. باشد می سلسله و دورود پلدختر، ،ازنا های شهرستان

 بهداشت نهایی شاخص در نهایتاً .باشد می دورود شهرستان به متعلق برخورداری سطح کمترین و( 255) بادآ خرم شهرستان

( 5.22) دلفان شهرستان به متعلق برخورداری سطح کمترین و (255) بادآخرم شهرستان به متعلق برخورداری سطح بیشترین

 (3جدول شماره)
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 هایتخت تعداد) 5 متغیر نامتعادل توزیع ،بهداشت شاخص متغیرهای اختالف یبضر محاسبه از استفاده با همچنین .باشد یم

 .شود می مشاهده بیشتر متغیرها بین در (بیمارستان در موجود
 شهرستان سطح در لرستان استان بهداشت  سطح توسعه -6 جدول

 شاخص

 

 شهرستان

 سساتمؤ

 درمانی

 تختهای

 بیمارستان

 مراکز

 یدرمان

 هایخانه

 بهداشت
 X1 X2 X3 X4 X5 داروخانه

 D.Iنهایی شاخص

 رتبه مقدار

 2 255 255 255 255 255 255 55 235 37 152 22 اباد خرم

 5 22.12 56.26 25.52 65.31 75.32 55 22 12 25 752 7 بروجرد

 6 27.56 25.35 56.37 21.52 25.25 5 25 32 55 252 2 ازنا

 5 1.35 7.57 72.52 1.65 25.2 5 3 31 25 57 2 دورود

 7 22.67 55 22.12 55.57 25.25 5 25 17 57 226 2 الیگودرز

 1 5.22 7.57 5 2.35 5.5 5 3 75 27 27 2 دلفان

 3 5.22 5 22.55 5 75 5 6 62 25 65 2 پلدختر

 2 5.22 2.2 2.25 2.62 5 5 5 22 22 55 2 کوهدشت

 2 22.23 55 25.6 22.52 26.62 25 25 67 21 252 5 سلسله

 6 55.26 56.52 75.23 52.62 55.12 22.2 61.2 33.22 56.22 555.33 5.22 میانگین

 انحراف

 معیار
7.25 515.63 55.55 25.21 22.12 75.2 75.33 75.25 75.53 72.62 75.57 5.37 

 755.52 2535.33 225.33 22665.1 1.32 واریانس
2533.
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 ضریب

 cv اختالف
2.53 2.25 5.31 5.65 2.552 5.53 2.22 2.72 5.123 2.75 2.6 5.5 

 . لرستان استان 2715 سال سرشماری  نتایج اساس بر نگارندگان محاسبات: منبع

 در بهداشت برخورداری سطح بندی رتبه جدول ،(D.I) نهایی شاخص آوردن بدست و 5 شماره جدول مقادیر به توجه با    

 دلفان شهرستان به متعلق آخر رتبه و بادآخرم شهرستان به متعلق اول رتبه .گردید ترسیم لرستان استان های شهرستان

 ایجاد جمله از معضالتی خود امر این کهطوری به ،برد پی استان سطح در بهداشت ناتامکا نامتعادل توزیع به توان می .باشد می

 ضریب همچنین و ها شهرستان برخورداری ضرایب مشاهده .کند می ایجاد غیره و دارو خرید جهت یشهر برون سفرهای

 تحقق راستای در .باشد می استان فضایی توسعه مدیریت  در استان مسئولین توجهی بی ی دهنده نشان فوق جداول در اختالف

 اساس بر که باشندمی استان فضایی حوسط مناسب هتوسع به ظفمؤ مسئولین تماس حق سالمت از برخورداری کهباور  این

 پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت استانی واحدهای ایفوظ جمله از دولت مصوبات از 75/2/27مصوب قانون

 درمانی -بهداشتی تسهیالت و پزشکی آموزش و امکانات سایر و انسانی نیروی عادالنه و متناسب توزیع منظور به ریزی برنامه

  .باشدمی استان نیازمند و محروم مناطق نیاز رفع و بهداشتی های برنامه اولویت بر کیدتأ با تاناس

 :لرستان استان كشاورزی توسعهسطح  بررسی

 گزارشات مبنای بر. است کشور باغی و زراعی محصوالت تولید عمده های قطب از یکی لرستان استان ،کشاورزی زمینه در      

 توسط که است هکتار 211253 بر بالغ لرستان استان کشاورزی آبی اراضی مساحت ایران آمار مرکز 2715لسا آماری سالنامه

 استان این زراعی محصوالت تن 266215 به نزدیک سالیانه و گیرد می قرار برداری بهره مورد کشاورزان از نفر  251552 تعداد

 ناموزون شاخص از استفاده با و پرداخته استان سطح در ورزیکشا متغیرهای برخی بررسی به 3 شماره جدول در .باشد می

 .است شده تعیین کشاورزی شاخص از شهرستان هر داریبرخور میزان موریس

 

 

 



 21 پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان 

 شهرستان سطح در لرستان استان كشاورزی سطح توسعه -7 جدول

 شاخص

 

 شهرستان

 بهره  تعداد

 برداران

 کشاورزی

 اراضی مساحت

     کشاورزی آبی

 (هکتار)

 تولید زانمی

 (تن)  ساالنه
X1 X2 X3 

 D.Iنهایی شاخص

 رتبه مقدار

 2 13.52 12.57 255 255 277375 75235 75665 بادآ خرم

 6 22.252 57.515 22.72 52.22 57132 52565 27525 بروجرد

 2 22.26 72.57 25.32 55.12 35325 52275 22762 ازنا

 7 55.52 12.75 66.55 25.73 272552 55753 25535 دورود

 3 21.33 1.23 22.53 6.21 21532 21127 2613 سلسله

 5 32.67 255 22.52 35.15 225153 21515 57123 الیگودرز

 5 75.33 57.51 51.55 5 52222 56225 5555 دلفان

 1 2.13 5 5 22.15 25555 1215 1223 پلدختر

 2 25.22 27.32 22.17 2.55 62222 27555 25552 کوهدشت

 6 25.25 25.622 62.26 72.52 27122.21 55257.65 22765.32 میانگین

 5.37 75.56 71.35 75.63 72.76 25252.25 3766.16 2576.33 معیار انحراف

 3.6 126.52 2622.56 2555.13 2225.66 2555722263 62225251 52637553 واریانس

 اختالف ضریب
cv 

5.66 5.77 5.22 2.51 5.5 5.17 5.32 5.625 
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 سطح موریس ناموزون شاخص از استفاده با ،است شده استخراج 2715سال آماری سالنامه از فوق متغیرهای مقادیر       

. است شده انجام ناستا های انشهرست ندی رتبه اساس همین بر .گردید مشخص کشاورزی شاخص در شهرستان هر برخورداری

 به مربوط آخر رتبه و 52/13برخورداری سطح با بادآخرم شهرستان به متعلق اول رتبه نتایج اساس بر .(5 شماره شکل)

 .باشد می 2.13 برخورداری سطح با پلدختر شهرستان

 
 كشاورزی بخش در لرستان استان های شهرستان یافتگی توسعه بندی رتبه -1 شكل

 : است مهم ما کشور برای منظر سه از کشاورزی بخش

 ولیدت تا کوشیده همواره دارد؛ برعهده را اییغذ مواد مینتأ و یدتول اصلی وظیفه که کشاورزی بخش :غذایی امنیت مینتأ -2 

  .دهد افزایش کیفی و کمی بعد در ،جامعه یا تغذیه نیازهای به پاسخگویی درجهت و جمعیت رشد با همگام را غذایی مواد
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 76 برابر استان در کشاورزی بخش اشتغال) باشدمی فعال بخش این در کشور اشتغال درصد 57: اشتغال حفظ و ایجاد -5 

 در ساکنین نفر میلیون 56. نمایندمی فعالیت مستقیم طور به بخش این در نفر میلیون 2 حاضر درحال(. باشدمی درصد

 .نمایندمی معاش امرار یکشاورز درآمد با عمدتاً کشور، روستاهای

 درصد 56 از بیش که صادرات ،تجارت ،نقل و حمل ،تبدیلی صنایع: ها بخش سایر در اشتغال ایجاد و پویایی در ثیرگذاریتأ -7 

 .هستند کشاورزی بخش های فعالیت با مرتبط عمدتاً ،اند داده اختصاص خود به را ها بخش سایر اشتغال

 :است زیر شرح به لرستان استان کشاورزی تولیدات بخش ایه توانمندی و هاموفقیت برخی

 میلیارد 25255 ارزش به  تن میلــیون 2.6 بر بالغ 25سال در  (دامی –باغی –زراعی) استان کشاورزی بخش تولیدات مجموع

 .است بوده ریال

    26 سال به نسبت کشاورزی بخش تولیدات در درصدی 25 رشد

 هر برای ملی سطح در سرانه این که باشد می  سال در کیلوگرم  5565 لرستان استان در اورزیکش بخش تولیدات سرانه میزان

 .تلس کیلوگرم 2635 معادل سال در نفر

 نیز و ارویید گیاهان مختلف های گونه زمینی، سیب گردو، یونجه، بذرهای: چون مهمی ژنتیکی ذخائر وجود: ژنتیکی خائرذ -7

 .است گردانیده شاخص کشور سطح در را استان ،مهربان نژاد گوسفند

 : لرستان استان انسانی و آموزشی توسعه سطح

 پیش تا دبستانی پیش از تحصیلی مقاطع کلیه در آموزشی های کالس تعداد) متغیرهای از آموزش شاخص بررسی هتج      

 سالنامه از استفاده با موصوف متغیرهای رمقادی که .است شده استفاده (آموزشی کارکنان تعداد ،آموزان دانش تعداد ،دانشگاهی

 موریس، ناموزون شاخص از استفاده با .است گردیده درج 2 شماره جدول در و استخراج ایران آمار مرکز 2715سال آماری

 توزیع میزان( C.V) اختالف ضریب محاسبه با چنینهم .است گردیده مشخص خاص متغیر از شهرستان هر برخورداری سطوح

 .است گردیده مشخص لرستان استان های شهرستان بین در( متغیر 7 شامل) آموزش شاخص نهایتاً و متغیر یک لنامتعاد
 شهرستان سطح در لرستان استان آموزشی سطح توسعه -8 جدول

 شاخص

 

 شهرستان

 در تعدادکالسها

 مقاطع کلیه
 آموزان تعداددانش

 تعدادکارکنان

 آموزشی
X1 X2 X3 

 D.Iنهایی شاخص

 رتبه مقدار

 2 255 255 255 255 6552 256522 6272 بادآ خرم

 5 25.56 75.75 26.315 72.56 5625 52275 5755 بروجرد

 1 2.65 7.35 7.265 5.71 135 23275 152 کوهدشت

 5 22.55 27.25 22.512 22.26 2255 56555 2267 ازنا

 2 23.55 27.71 22.665 52.52 2271 72555 2635 دورود

 3 22.25 6.56 21.223 1.12 2575 76555 2553 خترپلد

 2 6.55 7.51 6.56 5.65 315 27552 521 دلفان

 6 25.11 22.55 55.555 25.55 2655 76125 2726 سلسله

 7 76.16 77.62 76.155 72.73 5222 67722 5767 الیگودرز

 2.6 55.32 52.25 52.53 53.56 2132.33 22253.22 2252.33 میانگین

 5.37 75.62 75.12 75.65 75.27 2215.71 76561 2752.3 معیار حرافان

 3.6 177.25 155.72 175.52 152 5571212 2532632566 2152576 واریانس

     اختالف ضریب
cv 

5.35 5.31 5.26 2.52 2.531 2.55 2.271 5.5 
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 21 پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان 

 های شهرستان بندی رتبه اساس همین بر و گردیده مشخص شهرستان هر برخورداری سطح ،2 جدول هایهداد اساس بر         

 هب مربوط آخر رتبه و 255برخورداری سطح با بادآخرم شهرستان به متعلق اول رتبه .است شده انجام آموزش شاخص در استان

 (.7 شماره شکل). باشد می 2.65 برخورداری سطح با کوهدشت شهرستان

 
 آموزشی بخش در لرستان استان های شهرستان یافتگیتوسعه بندی رتبه -9 شكل

 نفر 2362527 بر بالغ لرستان استان جمعیت ایران آمار مرکز 2715سال آماری سالنامه گزارشات مبنای بر این بر عالوه       

 شاخص یافتگی توسعه سطح بررسی برای .باشدمی استان این در باسواد نفر 2552571 و خانوار 722517 حدود که است

 بخش شاغالن تعداد باسوادی، خانوار، بعد جمعیتی، سهم) متغیر چهار از استان های شهرستان سطح در فعالیت و جمعیت

 از رستانشه هر برخورداری میزان 1 شماره جدول قالب در .است شده اقدام موریس ناموزون شاخص از استفاده با( صنعت

 .دهیم می نشان را فعالیت و جمعیت شاخص
 شهرستان سطح در لرستان استان انسانی توسعه -3 جدول

-شهرستان

 شاخص
 باسواد تعداد خانوار تعداد جمعیت

 شاغالن

 کارگاه

 صنعتی

X1 X2 x3 x4 
 نهایی شاخص

 رتبه نمره

 2 25.72 52.72 255 255 255 2325 757115 225525 256256 بادآ خرم

 5 53.55 255 32.66 51.61 52.2 2527 513777 25352 757255 بروجرد

 1 5.25 5 5 5 2.57 5 52255 25623 25555 دشتکو

 6 22.52 57.25 25.56 27.27 22.25 2222 61565 25327 32767 ازنا

 5 22.52 5 25.23 22.57 23.25 5 15555 51515 225755 دورود

 3 2.52 5 7.21 2.533 5.22 5 221752 27222 522225 پلدختر

 1 5.25 5 5 5 2.57 5 52255 25623 25555 دشتکو

 6 22.52 57.25 25.56 27.27 22.25 2222 61565 25327 32767 ازنا

 5 22.52 5 25.23 22.57 23.25 5 15555 51515 225755 دورود

 3 2.52 5 7.21 2.533 5.22 5 221752 27222 522225 پلدختر

 2 2.52 5.355 5.555 2.572 5 55 67572 26623 35622 دلفان

 7 53.51 5 27.32 52.12 76.56 5 252131 52156 226252 الیگودرز

 2 21.55 22.25 55.52 52.16 55.52 151 252256 75325 255522 سلسله

 2.6 56.25 23.26 52.66 53.23 55.53 152.22 225232.6 25533.56 216755.22 میانگین

 5.3 51.55 75.22 76.12 75.21 77.75 2252 76725.7 77722.6 22621.75 معیار انحراف

 3.6 157.3 2565.3 2512.1 2752 2227 5521562 256215151 2222752272 23571532121 واریانس

Cv 5.52 5.32 5.56 2.63 2.56 2.75 2.55 2.15 2.25 5.5 

 . 2715 آماری امهسالن اطالعات اساس بر نگارندگان: منبع



 29 2931/ بهار 12/ شماره 6سال ای/ ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 اساس همین بر و گردید مشخص فعالیت و جمعیت بخش در شهرستان هر برخورداری سطح 1 جدول هایداده اساس بر      

 سطح با بادآخرم شهرستان به متعلق اول رتبه که ؛است شده انجام نظر مورد شاخص در استان های شهرستان بندی رتبه

 (.2 شماره شکل). باشد می 25برخورداری سطح با کوهدشت نشهرستا هب مربوط آخر رتبه و 25.72 برخورداری

 
 اشتغال و جمعیت بخش در لرستان استان های شهرستان یافتگیتوسعه بندی رتبه -4 شكل

 :پیشنهادها ارائه و گیری نتیجه

 از یکی توسعه ایهشاخص قالب در کشور جغرافیایی مناطق و هااستان نواحی، نیاز و هاخواسته مشخص، هایهدف تعیین     

 مناطق توسعه سنجش منظور بدین. نمایند ویژه توجه آن به باید ای منطقه ریزیبرنامه نظام طراحان که است مهمی مسائل

 ،مکانی اختالف که است مناطق توسعه سنجش برای روشی توسعه، بندی سطح. است ریزی برنامه به کمک راهکارهای از یکی

 سطح نظر از یکدیگر به نسبت را مناطق از یک هر وضعیت و دهد می نشان را مناطق رهنگیف و اجتماعی اقتصادی، ،فضایی

 توسعه ریزیبرنامه در نهایت در و شود می مشخص مناطق قطبی توسعه گیریشکل روند روش، این با. کندمی مشخص توسعه

 از استفاده با منظور بدین شود. می جلوگیری مناطق تعادل عدم از و شود می درنظرگرفته توسعه کم و نیازمند مناطق مناطق،

 .شد پرداخته لرستان استان در یافتگی توسعه وضعیت سنجش به موجود آمار آخرین

 در توسعه سطوح در نابرابری. باشد می ناهمگن صورت به استان سطح در توسعه امکانات توزیع موجود های داده به توجه با     

 سطوح سنجش نتایج همچنین .است نمایان وضوح به( انسانی و کشاورزی بهداشتی، ،وزشیآم) بررسی مورد متغیرهای تمامی

 به بادآ خرم شهرستان کهطوری هب است، یافتگیتوسعه و استان مرکز بین مثبت رابطه بیانگر استان های شهرستان برخورداری

 و شویم می دور استان مرکز از چه هر و شده تمرکزم شهرستان این در امکانات همه .دارد قرار اول رتبه در استان مرکز عنوان

 کوهدشت شهرستان داشتن قرار امر این گواه و یابد می کاهش برخورداری سطح ؛کنیم می حرکت استان غرب سمت به ویژه هب

 مرکز در متراک ایجاد و استان مرکز به ها شهرستان از مردم مهاجرت باعث ،مرکزگراییت این بر عالوه. باشد می آخر رتبه در

 ،استان های شهرستان توسعه جایگاه نهایت در و برخورداری سطوح تعیین و اختالف میزان شدن مشخص با .است شده استان

 به باید ها، برنامه این در. نمود اقدام نیافته توسعه های شهرستان وضعیت بهبود به نسبت ای، توسعه های برنامه ذاتخا با بایستی

 تواندمی زیر نکات به توجه لذا .شود مبذول بیشتری توجه دارند، قرار مناسبینا وضعیت در ای توسعه لحاظ از که هایی شاخص

 .شود واقع مؤثر

  ریزی برنامه های اولویت سرأ در باید استان یها نشهرستا سطح در ها شاخص میتما در کیفی و کمی ارتقاء و توسعه 

 همچنین و متعدد تاریخی آثار داشتن با کوهدشت شهرستان المث طور به .گیرد قرار شهرستان و استان مسئولین

 .شود معرفی استان در گردشگری قطب یک عنوان به تواند می آن در موجود بومی فرهنگ و بکر طبیعت



 24 پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان 

 و فنی های قابلیت محیطی، های توان باید ،اناست های شهرستان یتوسعه استراتژی و مشی و خط انتخاب در 

 .بگیرد قرار نظر مد استان های شهرستان اجتماعی و فرهنگی رایطش همچنین و تکنولوژی

  گیرد قرار ای توسعه واقدامات ها برنامه تمام سرلوحه باید مردمی یها مشارکت و بومی دانش به توجه. 

  و ها توان بایست می...( و فعالیت و جمعیت آموزشی، کشاورزی، بهداشتی،) ها شاخص کیفی و کمی سطح ارتقاء برای 

 و دستی و مقیاس کوچک صنایع ،کشاورزی تبدیلی صنایع ،دامداری و کشاورزی بخش در موجود های پتانسیل

 بیکاری و فقر کاهش و درآمدها شدن متعادل درآمدزایی، ،زاییاشتغال  باعث تا شود گرفته نظر در توریسم صنعت

 این های یافته اساس بر .گردد تلقی استان رکزم به ها شهرستان از رویه بی مهاجرت از جلوگیری در مهم امیگ و  شود

 .بگیرد قرار نیافته توسعه های شهرستان توسعه بر کیدتأ بایست می توسعه استراتژی تحقیق

 را گذاریسرمایه و توجه بیشترین باید آموزش بخش در 2715سال اطالعات اساس بر حاضر پژوهش بندی رتبه طبق 

 به توجه بیشترین باید یزن فعالیت و صنعت بخش در. باشیم داشته دخترپل و کوهدشت دلفان، های شهرستان هب

 پیشنهاد مدیران و ریزانبرنامه به آمده، دست به نتایج به توجه با .داشت دلفان و پلدختر کوهدشت، های شهرستان

 به استان هایشهرستان بین نابرابری کاهش یا و حذف جهت در ایمنطقه و ای ناحیه ریزیبرنامه در شودمی

 .نمایند عمل 6 شماره جدول در آمده بدست نتایج طبق آنها بین بندی اولویت و هاطرح در گذاریسرمایه

 ترتیببدین نمود، هزینه استان محروم مناطق در را استان درآمد پر مناطق از حاصله درآمد از بخشی است الزم 

  .نمود خواهد برطرف زا درون طور به را خود هایتعادل عدم .شد خواهد ساختاری اصالح طبیعی طور به استان

 و ها تشویق طریق از) استان محروم های شهرستان در امکانات بهینه تخصیص برای ای تعرفه های مکانیزم از استفاده 

 .کند نزدیک ایمنطقه های تفاوت کاهش هدف به را ما تواند می( ها معافیت

 استان غربی حورم بایستی ؛اند شده واقع استان غربی بخش در ها هرستانش ترینتوسعه کم یعمده اینکه به توجه با 

 .گیرد قرار توسعه های برنامه اولویت در
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