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 چکيده
اي در توسهة  منطقههوان مشهکی  بهزر  اي، بهه ننهمنطقههاي و درونمنطقهبينهاي نابرابري

هاي رشد قطبه  بهه شهمار از نتايج سياست هااين نابرابريتوسةه وجود دارد.  حال درکشورهاي 

اصهی  . دغدغه  استمحور ن و ندالتزو متوا توسة  پايدارها مخالف اصول اين نابرابري و آيدم 

  هاي توسهةبهرالف  سياسهت متةادل بهوده اسهت. ، همواره رسيدن به يک توسة اين کشورها

اطق مختیهف و اياهاد تةهادل در منه که بر اساس کاهش شکا  ميان توسهة  اي در ايرانمنطقه

اي رنهج اي است، هنوز هم برال  مناطق و نواح  از کمبود الدمات و تسهيفت پايهمنطقه توسة 

هاي آن در بين ان نابرابرييين ميزيافتگ  و تةتوسةه وضةيّتسناش  پژوهشهد  اين برند. م 

از روش  ،اتاطّفنهگهردآوري  پژوهش، براياست. در اين  هاي( استان لرستانانشهرست) نواح 

)الدمات  متغيّر 1در قالب شاالص  10از  ،پژوهشاي استفاده شده است. در راستاي اناام کتابخانه

 - صهنةت ، آموزشه ، بهداشهت  -  ، اقتصهاديتهجمةي -ربناي ، اجتمان  نموم  شهري و زي

اي ههاي توسهةهابرابريدرصدد بررس  ن پژوهشاين  .و کشاورزي( بهره گرفته شده استدرمان  

هاي ويکور و ضريب تمرکز و ضريب توزيع براي بررسه  از تکنيکمورد نظر است و  در طول دورة

نهدم توزيهع هماهنه   دهندةنشانآمده  دست بهنتايج ري در استان استفاده شده است. نابراب

امکانهات محيطه ،  تصهميمات سياسه ، باشهد.امکانات و الدمات در سطح نهواح  اسهتان م 

ري در سهطو  بنهاي  نمهده، نقهش مه  ّهاي زيرهاي صنةت  و شبکهمحدوده محورهاي توسةه،

 ها در طهول دوره افهزايش داشهتههمچنين روند نابرابريد. نهاي استان داربرالورداري شهرستان

بر  تأکيدادامه نيز با . در کند نمل موفّقنتوانسته است زداي  در استان هاي تمرکزاست و سياست

استان، پيشنهادهاي  جهت کاهش ندم تةادل توسهةه  نيافت و توسةهاي هاي حاشيهتقويت بخش

 .شده است ارائهدر استان لرستان 

 استان لرستان.ضرايب توزيع و تمرکز، نابرابري، مدل ويکور، نامتوازن،  کیيدي: توسة  واژگان
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 مهمقدّ
 انساانی جوامع جانبةهمه تعالی و رشد ،توسعه یکلّ هدف. است آنیکپارچگی  و تجامعیّ ه،توسع ارکان از یکی

 از بهیناه اساتفاد  در دلیا  نااتوانی به ایمنطقه هاینابرابری یا و مناطق یافتگیتوسعه میزان در تفاوت. است

 نابرابری هماواره(. 4066یاسوری، ) آیدمی وجود به دیگر ةمنطق با مقایسه در منطقه یک طبیعی هایپتانسی 

 اقتصااددانان، ،اجتمااعی علاو  دانشامندان فیلساوفان، توساّ  تناوّعیم هایدیدگاه از و مختلف هایدوره در

 یتعدّدم هاینظریه ظهور به امروزه و گرفته قرار بررسی و بحث مورد ایناحیه علو  پردازاننظریه جغرافیدانان،

 منظاور. است فضایی نابرابری ها،نابرابری موارد ترینمهم از یکی(. 2330، 4بونو) است شده منجر زمینه این در

 توانادمای فضایی نابرابری. فضاست در اجتماعی - اقتصادی امکانات و هافرصت توزیع نابرابر فضایی، نابرابری از

چلپای، ) باشاد... و برخاوردار و محرو  مناطق بزرگ، و کوچک شهرهای روستا، و بین شهر هاینابرابری شام 

 ،امر این اامّ ،اندمواجه ای و فضاییمنطقه هاینابرابری مشک  با کشورها اغلب جهان امروزی، در (.234: 4002

 ساایر مانناد نیاز ایاران در (.2336، 2)ساین امیلای اوغلاو است ترعظیم مشکلی حال توسعه در کشورهای در

ای و منطقاه هاایناابرابری کشور، وجود فضایی توسعة در بارز هایهمشخّص از یکی توسعه، حال در کشورهای

 اسات کشاور ایمنطقاه توسعة در پیرامون و مرکز الگوی وجود از حاکی ایران، در فضایی الگوی است؛ فضایی

 گونااگون مراتاب دارای جهاان مختلاف کشاورهای در یافتگیتوسعه روند که طوریهمان (.4003 ،فرسلیمی)

 باه (.460: 2336، 0)الکسااندر نیسات یافتگی یکسانتوسعه روند نیز یک استانیا  کشور و یک داخ  در است،

 در اسات ممکان اساتان یاک هاایشهرستان فضایی در توسعة ای،منطقه  بالقوّ امکانات تعلّ به ،دیگر عبارت

 ایان در مطالعاه ضرورت امر این و نباشد متجانس یکدیگر با ...و خدمات ،کشاورزی صنعتی، مختلف هایبخش

 ریازیبرناماه در تنگناهاا و هاتقابلیّ ها،شهرستان وضعیّت شناخت و بررسی. سازدمی ناپذیراجتناب را هابخش

 جهات ضارورت، ناوعی ،ناواحی تقوّ و ضعف نقاط از آگاهی امروزه. است برخوردار بسزایی اهمّیت از ایناحیه

 فرهنگای، اجتمااعی، اقتصاادی، هایشاخص از استفاده که طوری به. شودمی محسوب هابرنامه و هاطرح ارائة

 و مشاکتت رفاعبارای  عاملی همچنین و نواحی آن جایگاه تعیین برای مناسب معیاری تواندمی ...و بهداشتی

 باه رسایدن جهت ایمنطقه تعادل و اجتماعی ستمت و اقتصادی رفاه به نی  برای خود به مبتت هاینارسایی

 دساتر  در باه مناوط هااشاخص این از استفاده که داشت اذعان بایستی اامّ ؛(4064کتنتری، ) باشد توسعه

 باه رسایدن در را ریزانبرنامه هرگز پردازش بدون و خا  اتاطّتع. است نواحی از کام  و جامع اتیاطّتع بودن

 ناواحی در مختلاف هاایشاخص زمینة در آماری اتاطّتع به دسترسی بنابراین ؛کرد نخواهد یاری خود اهداف

 اسات نظار ماورد اهاداف به رسیدن جهت گا  ترینمهم آماری هایمدل از استفاده با آنها پردازش و گوناگون

 اقتصااد بنیاادین هایدغدغاه از آن، علا  و نیافتگیتوساعه و توساعه ساط  در نابرابری (.60 :4061 توفیق،)

 دیگار و تااری  شاتاب و اقتصااد شادنجهانی چاون مبااحیی. اسات ایاران نظیر ایتوسعه حال در کشورهای

   .دارند افزایشی اثر هادغدغه این بر نیز توسعه موضوع آینده متحظات

 معنای وجود این با ندارد. وجود جامعی توافق آنها تعریف در که هستند مفاهیمی از یافتگیتوسعهو  توسعه 

 ؛یافات تاوانمای هاتعریفة مهدر  آنچه است. شده ترعمیق و تروسیع روز اقتصاد هر علم پیدایش زمان از آنها
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 ،بهشاتی) اسات ساازگار هاذائقههمة  با است که ایمیوهة میاب به و است میبت مفهو  یک توسعه که است این

اصاطتحات  است که از نظر مفهومی روند تکاملی خود را در طول زمان طی نموده و ایواژهتوسعه  (.4: 4062

 لغت در توسعه (.03: 2334و همکاران،  4کرک) استمفهو  متفاوتی یافته  معنا و جدیدی به آن افزوده شده و

ی توساعه به طور کلّ .است development واژ  با مترادف و دادن گسترشفراخی دادن، ، وسعت دادن معنای به

اجتماعی را به همراه دارد.  - نظا  اقتصادی گیری متفاوت ک ّسمت است که در خود تجدید سازمان وجریانی 

 - های نهاادی، اجتمااعیآمد، شاام  دگرگاونی اساسای در سااختتوسعه عتوه بر بهبود در میزان تولید و در

 تغییرات فرآیند گالت توسعه را دنیس. (60: 4060 ازکیا،) استنظرهای عمومی مرد   اداری و همچنین وجهه

 آموزش بهداشتی، تسهیتت نظیر مسکن، زندگی، امکانات افزایش بیشتر، تولید زندگی، روزافزون بهبود از ناشی

 سیستم در بناییزیر تغییرات ایجاد جهت در نوآوری و قختّ روند توسعه یک به نظر فریدمن داند.می اشتغال و

 اسات کشاور یا ناحیه یک در اقتصادی توسعة وضع یا حالت نیافتگی. توسعه(4062 باغیان،قره) است اجتماعی

. یابد تخصیص کشاورزی کارهای به باید آن منابع از باالیی نسبت و ندارد را هلیّاوّ رشد برای ضروری وسای  که

 موجاود یاا اساسااً مناابع، و جدیاد علم از ناشی هبالقوّ امکانات که است برخاسته تواقعیّ این از محدودیت این

 چناد نیاافتگی نیاز فرآینادیمفهاو  توساعه (.406: 4002 نراقی،) روندنمی کار به نظم و باقاعده یا و نیستند

 بخاش تفاوّق زنادگی، ساط  باودن پاایین ،جمعیّت رشد باالی میزان: از عبارتند آن اتمشخّص و است عدیبُ

 اناداز،پس فقادان کام، سارمایة قاومی، اختتفاات ایتتی، و کشاورزی سنّتی ساختارهای صنعت، بر کشاورزی

 را نیاافتگیتوسعه پایین. وریبهره یا تولید قابلیت ضعف مسکن، و بهداشت بد وضع ،سوءتغذیه ناکافی، اشتغال

 کشاورهای اقتصاادی رواب  تاری  در که است روندی چون کرد؛ توصیف توسعه از ایمرحله منزلة به تواننمی

 و نیااافتگیتوسااعه اسااتعمار، و داریساارمایه توسااعة از پاایش و اساات شااده پیاادا ساانّتی جوامااع و صاانعتی

 (.23: 2330، 2)پاسایون داشاتند رارقا توساعگیکام از ایمرحلاه در جوامع بلکه نداشت؛ وجود یافتگیتوسعه

 (.4)جدول  نمود بندیطبقهتوان در دو دسته نیافتگی را میعوام  توسعه

 و محیطای هاایسیاست و اقتصادی اجتماعی، هایتوسعه در پایدار توسعة و پایداری مفاهیم اخیر هایسال در

 کاردن تضامین و هاامحدودیت در زندگی به نیاز» که طوری به. است گرفته قرار یخاصّ توجّه مورد اکولوژیک

)دادز و « دارد بستگی توسعة پایدار و پایداری اصلی مفاهیم به محدود منابع به دسترسی برای اجتماعی عدالت

موزون و پایدار چهار اص  مهم را همواره مطارح  های مربوط به توسعةشمندان در بحثاندی (.0: 2332، 0ونبلز

 کنند:می

 منابع از نگهداری و محافظت •

 منابع آیند  هایفرصت برای گذاریسرمایه •

 متفاوت ستیق و عتیق میان همکاری و مشارکت •

  (.42: 4333، 1چنگ و ژانگ) نوآوری و ابداع •

 اسات شاده ظااهر شادنجهانی دوران در کاه اسات ناوینی اقتصاد اصطتح پایداری و توسعة پایدار، مدل

 اسات، محیطای هاایتئوری در مهمّای ةمرحلا مفهاو  این( 2332) 2تیلور عقید  به(. 012: 2332، 4مولتک)
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 (93: 6930رضاي ، ) نيافتگ . نوامل توسةه 6 جدول

 نوامل بيرون  درون  نوامل
 از اساتفاده در کاارایی فرهنگای، عاد  مااهر، مواناع انساانی نیاروی هایجمعیّت، محدودیت رویةبی رشد

تکنولوژیاک،  و علمای هایپژوهش و پژوهشات امر به توجّهییافته، بیتوسعه کشورهای تکنیکی هایکمک

 هادولت آییکار عد  تخصّص، و سرمایه مالی، امکانات کمبود

صانعتی،  رابطة استعماری، انقتب

 جهانی برخورد تاریخی، تجارت

شوند تا ضمن رشد و توسعه بتوانند به عدالت محیطای  دهیسازمان باید چگونه جوامعکند می چراکه مشخّص

 اجتمااعی، موضوعات دادن قرار خطاب مورد برای اخیر هایسال در که است مفهومی توسعة پایدار .نیز برسند

 در کاه اسات فرایندی توسعة پایدار (.4: 4330، 0)پاتر است یافته توسعه جهان، سراسر در اقتصادی و اکولوژی

 تاممین راساتای در تکنولوژی هایگیریسمت و هاگذاریسرمایه هدایت و منابع بهینة و منطقی استفاد  جهت

 نیازهاای دیگار و فرهنگای اقتصاادی، اجتمااعی، ابعااد تما  نگر کهیکلّ دیدگاه مبنای بر جامعه  آیند و حال

توسعة که  شودمی متحظه ،فوق تعریف به توجّه با(. 13: 4062 دیگران، و یزدی پاپلی) گیردمی دربر را بشری

 در مارد  مشاارکت ثاروت، عادالناة توزیاع اجتمااعی، عادالت انارژی، روساتا، شاهر، نظیار مفااهیمی پایدار

 آیناده هاینس  و امروزی انسان زندگی زوایای همة واقع در. گرددمی شام  را هاریزیبرنامه و هاگیریتصمیم

 و اصاول در امّاا اسات، هماه پاذیرش ماورد توسعه در پایداری گرچه (.266: 4062 شکویی،) گیردمی دربر را

 نسالی برون و نسلی درون برابری اص  لند برانت گزارش لیةاوّ تعریف در. ندارد وجود نظر فاقاتّ آن هایویژگی

 بسا  اصاول ایان گردیاد ایجااد گزارش این از بعد که ادبیاتی در. شد مطرح توسعة پایدار در نیازها تممین در

 ،(حکومات در براباری و جغرافیایی برابری ،و اقتصادی اجتماعی برابری) هانس  درون برابری شام  و شد داده

 جامعاة هاا،فعّالیّات تناوّع و اقتصاادی بقاای ،( تحمّا ظرفیت چارچوب در زندگی) طبیعی محی  از حفاظت

 (.4063 کاظمی، موسی) است شده جامعه افراد اساسی نیازهای ارضای و فردی رفاه خوداتکا

 :باشندمی اسا  این بر توسعة پایدار اصول و عمده مبانی بنابراین

 را محیطای مناابع تخریاب و محیطیزیست هایآلودگی کنترل ،زیستمحی  حفظ ،اص  این: محيط  اصل 

 .داندمی توسعة پایدار مبانی از یکی

 سیساتماتیکباه عناوان یاک اصا   را زمان طی در توسعة پایدار هایبرنامه تداو  ،اص  این :پايداري اصل 

 هادر باه طبیعای و اقتصاادی اجتمااعی، هایسرمایه که است برقرار زمانی پایداری. داندمی پایداری بودن

 و باعث نابرابری در مناطق نشوند. نروند

 ریازیبرناماه که است پایه این بر و دارد تمکید منطقه اکولوژیک توان بر ،اص  این :فضاي  ريزيبرنامه اصل 

   .گیرد صورت ایمنطقه هر اکولوژیک توان قالب در بایدتوسعه 

 محای  تاوان باا منطباق اسات الز  شاهری توساعة کاه داردمی بیان ،اص  این :پايدار شهري محيط اصل 

 کااهش باه تاوانمای کاه شود کنترل پیرامون محی  به شهر از وارد لطمات و گرفته صورت خود پیرامون

 پایاداری البتّه. نمود اشاره.. .و فاضتب تصفیة شهری، زائد مواد بازیافت ای،گلخانه گازهای هوا، هایآلودگی

 مفهاو  توانمی اینجا در که کند پیدا قتحقّ نیز روانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ابعاد در باید شهری

                                                                                                                                                                          
1- Moltk 

2- Taylor 

3- Potter 
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ایجاد امکاناات در  بابر ایجاد عدالت اجتماعی  تمکید ،. به عبارتی در این بخشنمود مطرح را زندگی تکیفیّ

 (.60-421: 2333، 4)دیو استو در مناطق شهرها 
 ریازیبرناماهای اسات. ریزی منطقاهبه برنامه توجّه ،هاهم در کاهش نابرابریهای اجرایی میکی از سیاست 

 ریازیبرنامه موجبات آوردن فراهم و ریزیبرنامه در مناطق و مرد  مشارکت جهت در است فرایندی ایمنطقه
ای منطقاه ریازیبرناماه(. 62: 4033 زیااری،) ایمنطقاه هایویژگی و یملّ کتن هایبرنامه با انطباق جهت از

. است یمحلّ امکانات و نیازها با اجتماعی اقتصادی، مختلف هایبرنامه کردن هماهنگ و تنظیم جهت در تتش
 باشادمای توساعه و رشاد ،جمعیّات ،منطقاه هر ظرفیت میزان ها،توانایی یافتن ای،منطقه مطالعات از منظور

 هاایپژوهش ،مناطق هایو نابرابری یافتگیتوسعه ایمنطقه تحلی  زمینة در (.10: 4003 معصومی اشکوری،)
نشاان  (4066) محمادیبیگ حسن و پناهخدا کیومرث .است صورت پذیرفته یملّ و یمحلّ سطوح در یتعدّدم

باه  هاای محارو وجود دارد و تعداد دهساتان ی خر  آبادهادهستانکه نابرابری در تما  سطوح توسعه در  داد
 و ناابرابری به این نتیجه رسایدند کاه( 4033) همکاران و زیاری .های برخوردار استدهستان مراتب بیشتر از

 اسات، تشاخیص قاب  وضوح به آذربایجان شرقی استان هایشهرستان میان برخورداری در اساسی هایتفاوت
در استان فاار   که نشان دادند( 4032) قهاری و مؤمنی است. پیرامون - مرکز منطقه الگوی توسعة همچنین

 محارو  هاایشهرساتان تعاداد بر و شده کاسته یافتهتوسعه هایشهرستان تعداد از ،مورد بررسی در طی دور 
 رغامعلای، قطبای ریزیبرنامهق تفوّ دهند نشان و است که این یافتهتوسعهشهر کتن فق و  است شده افزوده
 .است بوده محرو  مناطق توسعة برای دولت سعی
 باه کشاورزی بنایی،زیر - رفاهی خدمات و مسکن هایبخش تفکیک به( 4034) همکاران و محمدی جمال 

 نشاان تحقیاق ایان از حاصا  نتاای . انادپرداختاه لرستان استان هایشهرستان یافتگیتوسعه سطوح بررسی
 رفااهی خدمات و مسکن بخش در بررسی مورد زمانی دور  طی استان هایشهرستان بین نابرابری که دهدمی
 .است یافته کاهش صنعت و کشاورزی بخش در و افزایش زیربنایی -

آن باه بررسای روناد  کنند  ایجاد عوام  و هانابرابری به فرابخشی و جامع با نگاهی دارد سعی پژوهش این 
 و آماار آخرین از پژوهشلرستان بپردازد. در این  توسعه در استان و برخورداری ابعاد و شناسایی یافتگیتوسعه
ها در ایان یاافتگی شهرساتانتفاده شده است. تعیین سطوح توسعهاس 4030 و 4002 سال به مربوط اتاطّتع

 و اقتصاادی بناایی،زیر و شهری سعةتو عمومی )خدمات متغیّر شش قالب درشاخص  13 از استفاده با پژوهش
بعد  .انجا  شده است مدل ویکور در کشاورزی( و و درمانی - بهداشتی آموزشی، ی،جمعیّت - اجتماعی صنعتی،
اساتان و تغییارات  تمرکز خدمات و امکانات در ایان وضعیّتهای استان برای آگاهی از بندی شهرستاناز رتبه

های ضریب تمرکز و ضریب توزیع استفاده شده است. الز  به ذکر اسات مورد بررسی از مدلآن در طول دور  
اساتانی و کشاوری و های توساعة نابرابری در طول دور  برنامه وضعیّتتر شدن برای روشن پژوهشکه در این 

های دولت در راستای ایجاد توسعه و عدالت سرزمینی در سط  استان اقدا  باه همچنین ارزیابی عملکرد برنامه
 و مختلاف فرضایات طارح باا دارد شده است. این پاژوهش ساعی 4030و  4002  ربررسی نابرابری در دو دو

   .سازد فراهم را مدیریتی دستگاه استفاد  جهت الز  اتاطّتع ،هاآن به پاسخگویی

 بررس مورد  منطق  مةرّف 
 و غارب بخاش در عمادتاً لرساتان اساتان مطالعااتی محدود  ، گستر کشور سیاسی - اداری نظر تقسیمات از

 26036 کشاوری تقسایمات آخارین اساا  بار لرساتان استان. (4)شک   است شده واقع کشور غربی جنوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Dave 
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 ساال در اساتانی و کشاوری تقسایمات آخارین بار اساا (. 4033 آماری، سالنامة) دارد وسعت کیلومترمربع

 .است آبادخر  شهر آن مرکز و بوده دهستان 61 و بخش 20 شهر، 22 شهرستان، 43 شام  استان این 4033

 هامواد و روش
 آماار و اتاطّتعا آوریجماع باا که صورت این به. استتحلیلی  -توصیفی  نوع از ،مطالعه این در تحقیق روش

 بهداشاتی آموزشای، ی،جمعیّت - اجتماعی اقتصادی، بنایی، زیر و شهری توسعة عمومی خدمات) شاخص شش

 ،2جادول  اسات شاده موجاود وضاعیّت تحلیا  و تجزیاه باه اقدا  متغیّر 13در قالب  کشاورزی( و درمانی -

 اساتفاده ناواحی بندیساط  ویکور برای بندیرتبه مدل از مطالعه این در دهد.های پژوهش را نشان میمتغیّر

از میازان تمرکاز امکاناات در  آگاهیهمچنین برای ز روش آنتروپی شانون، ها امتغیّردهی به جهت وزن و شده

 باه مرباوط پاژوهش هایداده های ضریب تمرکز و ضریب توزیع استفاده شده است.ها از مدلسط  شهرستان

 لرساتان اساتانداری آرشایو و ایران آمار مرکز طریق از موجود آمار وها داده. باشدمی 4030 و 4002 هایسال

 باه توجّاه باا شهرساتان 43 بار مشاتم  لرساتان اساتان محادود  ک ّ تحقیق آماری ةجامع ه وشد گرداوری

 کااربردی افزارهااینر  ازجهت محاسبات آمااری  ،تحقیق این در. است 4033 سال اداری - سیاسی تقسیمات

Excel و Spss های گرافیکی از نقشه ةو برای تهیGIS است شده استفاده. 

 انتخااب آن هادف که است معیاره چند گیریتصمیم مسائ  ح ّ برای جدید هایروش از یکی ویکور روش

 بارای را سازشای حا ّمدل ویکاور راه. است آلایده جواب به ممکن جواب تریننزدیک بر اسا  گزینه بهترین

، زادهاساماعی ) اسات آلایده نقطة به ح راه تریننزدیک و ترینموجّه سازشی، ح ّدهد. راهح  میاله قرار می

4030 :12). 

 
 . موقةيت نموم  محدوده مورد مطالةه6شکل 
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 هاي مورد استفاده در پژوهشها و متغيّر. شاالص3 جدول

 نموم  الدمات
 زير و شهري توسةه

 بناي 

نفار، تاراکم راه آسافالته، نسابت  43333تعاونی مسافربری به ازای هار  نفر، تعداد 43333تعداد هت  به ازای هر 
نفر، تعداد امااکن ورزشای باه  43333 کشی به جمعیّت، تعداد دفاتر پست و مخابرات به ازای هرانشعابات آب لوله

 فر، نسبت خطوط تلفن ثابت به جمعیّتن 43333 جایگاه مواد سوختی به ازای نفر، تعداد 43333ازای 

 نةت  - اقتصادي
نفار، درصاد شااغلین  43333 های تعاونی به ازاینفر جمعیّت، تعداد شرکت 43333تعداد کارگاه صنعتی به ازای 

 هاای اقتصاادی باه ازاینفر، تعداد بنگاه 43333 بخش صنعت، درصد نرخ اشتغال، تعداد واحدهای صنفی به ازای
 نفر جمعیّت روستایی 43333 های روستایی به ازایتعداد کارگاهنفر،  43333

 -اجتمان  
 جمةيّت 

نفار، درصاد  43333 های فرهنگی باه ازاینفر، درصد شهرنشینی، تعداد کانون 43333 تعداد کتابخانه به ازای هر
 شدگان تممین اجتماعی، درصد باسوادی ک ، درصد باسوادی زنانبیمه

 آموزش 
نفار،  43333 آموز به معلام، تعاداد آموزشاگاه باه ازاینفر، نسبت دانش 43333 های فنّی به ازایآموزشگاهتعداد 

 هاای فرهنگای باه ازایآموز به کت ، تعداد کانوننفر، نسبت دانش 43333 تعداد مؤسّسات آموزش عالی به ازای
 نفر 43333

 درمان  -بهداشت  
 نفار، تعاداد داروخاناه باه ازای 43333 نفر، تعداد پزشک متخصّص باه ازای 43333 تعداد پزشک عمومی به ازای

نفر، تعاداد  43333 نفر، تعداد مراکز بهداشتی درمانی به ازای 43333 نفر، تعداد تخت بیمارستان به ازای 43333
 نفر 43333 نفر جمعیّت روستایی، تعداد بیمارستان به ازای 43333 های بهداشت به ازایخانه

 کشاورزي
عملکرد محصول زراعی، درصد زمین زراعی آبی، درصد شاغلین بخش کشاورزی، عملکرد مراتاع، تعاداد مرغاداری 

 نفر 43333 نفر، تعداد استخر پرورش ماهی به ازای 43333 به ازای

 .شودمی استفاده تمرکز ضریب از سرزمین پهنة در یا منطقه یک مختلف نقاط در هافعّالیّت توزیع بررسی برای
 بةمحاسا بارای دهادمی نشاان را آنها تمرکز به گرایش میزان همچنین و هافعّالیّت توزیع چگونگی ضریب این

 .شودمی استفاده 4 رابطة از فعّالیّت یا کارکرد یک ضریب تمرکز

𝐶     (4) رابطة =
Σ|𝑋−𝑌|

2
  

C :کارکرد یا فعّالیّت یک تمرکز میزان 
X :جمعیّت از منطقه هر درصدی سهم 
Y :فعّالیّت از منطقه هر درصدی سهم   
 تمرکاز میازان ،دوره طاول در کاه شاودمی مشاخّص مختلاف هایدوره در هافعّالیّت تمرکز میزان سنجش با

 2 رابطاة از ،دوره دو طاول در زدایایتمرکز میازان سنجش برای. است داشته کاهشی یا افزایشی روند امکانات
 .است ناحیه در نرمال توزیع دهند نشان باشد کمتر آمده دست به مقدار هرچه .شودمی استفاده

D   (2) رابطة  = c1 − c2            

D : تمرکززدایی سط 
C1 :لاوّ  دور در تمرکز میزان 
C2 :دوّ دور  در تمرکز میزان  

 از توزیاع ضاریب محاسابة بارای. اسات مناطق و نواحی در امکانات یا فعّالیّت تراکمدهند  نشان توزیع ضریب
 :شودمی استفاده 0 رابطة

.D          (0) ةرابط Q =
Y

X
 

D.Q :توزیع ضریب 
Y :ناحیه هر فعّالیّت از درصدی سهم 
X :ناحیه هر درصدی سهم 

 . است بیشتر ناحیه آن در امکانات یا فعّالیّت آن تراکم مقدار باشد ترنزدیک یک به توزیع ضریب مقدار هرچه
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 نتايج
 لاوّ مرحلةدر بندی نواحی شده است. اده از تکنیک ویکور اقدا  به سط با استف ابتدا پژوهشدر این قسمت از 

 .شوده تشکی  مییّلهای اوّماتریس داده
 .خواهند شد نرمال() یا مقهای ماتریس تصمیم بیداده 1 رابطة : در این مرحله، از طریق دوّ مرحلة

𝒓𝒊𝒋       (1) ةرابط =
𝑿𝒊𝒋

√∑ 𝑿𝒊𝒋
𝟐𝒎

𝒊=𝟏

    

. برای محاسبه شده است نهیهر گز یبرا (R)ف تمسّ و مقدار  (S) یسودمندمقدار  ،در این مرحله : سوّ مرحلة
 الز  است ابتدا دو اقدا  انجا  شود: ،مرحلهدر این  Sو  Rمقادیر  سبةامح

نیسات باه هار شااخص وزن متفااوتی  ها باا یکادیگر برابارشاخص اهمیّتبه اینکه  توجّهبا : (W)وزن تعیین 
آل میبات و دهیاا اطنقا تعیاینگا  بعدی  استفاده شده است. آنتروپی شانوندهی از روش دهند. برای وزنمی

fjبه ترتیب  که آن را باشدی در هر شاخص میآل منفدهیا
fjو  ∗

 .نامیممی −

آورده  0، در جادول 4002 ن در دور برای هار شهرساتا Rو  S ه توضیحات باال مقادیر محاسبه شد ب توجّهبا 
را نشاان  4030تان در دور  های اساتان لرسادر شهرساتان Rو  S، مقادیر محاسبه شاد  1جدول  شده است.

 دهد.می
گیارد ها بار مبناای آن صاورت میبندی گزینهکه رتبه (Q)یکور ومرحلة چهار : در این مرحله، ضریب نهایی 

شارای   حائز ترکوچکشود. عدد به دست آمده بین صفر تا یک متغیّر است. شهرستان دارای عدد محاسبه می
برای هر شهرستان در  را ، مقادیر2های توسعه خواهد بود. جدول و رتبة بهتری به لحاظ برخورداری از شاخص

 دهد.نشان می 4030-4002هر دو دوره 
 Q, R, Sها بر اسا  مقادیر بندی شهرستانمرحلة نهایی: رتبه

شوند. بهتارین در سه گروه از کوچک به بزرگ مرتّب می Q, R, Sها بر اسا  مقادیر در این مرحله، شهرستان
 را داشته باشد به شرط آنکه دو شرط زیر برقرار باشد: Q نیترکوچکشهرستان آن است که 
 برقرار باشد. 2در رتبة اوّل و دوّ  را داشته باشند، باید رابطه  A2و  A1شرط یک: اگر گزینة 

𝑄(𝐴2)    (2) ةرابط − 𝑄(𝐴1) ≥
1

𝑚−1
    

و  A1=.00031و  4030در دور   A2=.03855و  A1=.01825در این پژوهش، با توجّه به فرمول و مقاادیر 
A2=.1189   شرط اوّل، برقرار نیست. اگر شرط نخست برقرار نباشد هر دو گزینه بهترین گزینه 4002در دور ،
 خواهند بود.

 6911هاي استان لرستان در سال در شهرستان Rو  S ةمقادير محاسبه شد .9جدول 

 هرتب S رتبه R شهرستان

 4 112163/3 0 304333/3 آبادالرم

 0 161361/3 0 320622/3 بروجرد

 2 11001/3 4 326266/3 اليگودرز

 1 130602/3 6 302242/3 دورود

 6 202310/3 2 304416/3 ازنا

 2 240301/3 2 304416/3 سیسیه

 3 011462/3 2 320266/3 دلفان

 0 261646/3 3 302161/3 پیدالتر

 6 603022/3 1 326162/3 کوهدشت
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 6939هاي استان لرستان در سال در شهرستان Rو  S. مقادير محاسبه شدة 1جدول 

 رتبه S رتبه R شهرستان
 0 11026/3 4 32606/3 آبادالرم

 4 14206/3 6 0412/3 بروجرد

 1 12220/3 1 32300/3 اليگودرز

 6 24600/3 0 30436/3 دورود

 2 1030/3 2 30326/3 ازنا

 2 24234/3 4 32606/3 سیسیه

 3 01262/3 6 30242/3 دلفان

 0 22334/3 3 30216/3 پیدالتر

 6 66041/3 4 32606/3 کوهدشت

 43 02134/3 43 3032/3 دوره چگن 

 6939-6911 ة. مقايسه مقادير محاسبه شده براي دو دور1 جدول

هاي استان شهرستان Qمقادير محاسبه شده 
 6911سال لرستان در 

هاي استان شهرستان Qمقادير محاسبه شده 
 6939لرستان در سال 

 Q رتبه شهرستان Q رتبه شهرستان

 346226/3 4 آبادالرم 203322/3 0 آبادالرم

 306226/3 2 بروجرد 446360/3 2 بروجرد

 302001/3 1 اليگودرز 33304/3 4 اليگودرز

 436300/3 6 دورود 61064/3 6 دورود

 310362/3 0 ازنا 231224/3 6 ازنا

 446223/3 2 سیسیه 234240/3 2 سیسیه

 206110/3 3 دلفان 421116/3 0 دلفان

 224236/3 0 پیدالتر 300234/3 3 پیدالتر

 011362/3 6 کوهدشت 21061/3 1 کوهدشت

 633244/3 43 دوره چگن  -------- --- ------

 
 6911سال ها در بندي شهرستانرتبه .3شکل 
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 به عنوان رتبة برتر شناخته شود. در این پاژوهش، Sو  Rهای باید حداق  در یکی از گروه A1شرط دو: گزینة 

 . استشرط دوّ  برقرار  4030-4002آمده در دو دور   به دستبه مقادیر  با توجّه

 شوند.هر دو به عنوان گزینة برتر انتخاب می A2و  A1 ةنیگزاگر شرط دوّ  برقرار نباشد 

لرساتان در ساال  های اساتانبنادی شهرساتانبر مبنای محاسبات انجا  شده و بررسی هر دو شرط، رتبه

 هایشهرساتان بنادیرتبه ،مذکور شرط دو ادامه با در نظر گرفتندر  .است 2و شک   6به شرح جدول  4002

یافتگی های توسعهییرات رتبهتغارائه گردیده است و  0و شک   0 جدول شرح به 4030 سال در لرستان استان

 نمایش داده شده است. 6جدول در  4030و  4002های استان لرستان در دو دور  شهرستان

 6939-6911هاي استان با استفاده از ضريب تمرکز در دو دورة شهرستان تةيين ميزان نابرابري بين

های هاای مختلاف شهرساتاندر این بخش با استفاده از مدل ضریب تمرکز، میزان تمرکاز امکاناات، در بخش
 .(43و  3)جدول  محاسبه گردیده است 4030-4002های استان در در سال

 6911استان لرستان هاي بندي نهاي  شهرستانرتبه. 1جدول 

S R Q شهرستان رتبه 
 آبادالرم 0 203322/3 304333/3 112163/3

 بروجرد 2 446360/3 320622/3 161361/3

 اليگودرز 4 33304/3 326266/3 11001/3

 دورود 6 61064/3 302242/3 130602/3

 ازنا 6 231224/3 304416/3 202310/3

 سیسیه 2 234240/3 304416/3 240301/3

 دلفان 0 421116/3 320266/3 011462/3

 پیدالتر 3 300234/3 302161/3 261646/3

 کوهدشت 1 21061/3 326162/3 603022/3

 
 6939سال ها در بندي شهرستانرتبه .9 شکل
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 6939هاي استان لرستان بندي نهاي  شهرستان. رتبه1جدول 
 Q R S رتبه شهرستان

 11026/3 32606/3 346226/3 4 آبادالرم

 14206/3 0412/3 306226/3 2 بروجرد

 12220/3 32300/3 302001/3 1 اليگودرز

 24600/3 30436/3 436300/3 6 دورود

 1030/3 30326/3 310362/3 0 ازنا

 24234/3 32606/3 446223/3 2 سیسیه

 01262/3 30242/3 206110/3 3 دلفان

 22334/3 30216/3 224236/3 0 پیدالتر

 66041/3 32606/3 011362/3 6 کوهدشت

 02134/3 3032/3 633244/3 43 دوره چگن 

 هابندي شهرستانييرات رتبهتغيزان م .8جدول 
هاي شهرستان Qمقادير محاسبه شده 

 6911استان لرستان در دوره 

هاي شهرستان Qمقادير محاسبه شده 

 6939استان لرستان در دوره 

ميزان تغييرات 

 رتبه شهرستان

  Q رتبه شهرستان Q رتبه شهرستان

 6 346226/3 4 آبادخر  203322/3 0 آبادخر 

 بدون تغییر 306226/3 2 بروجرد 446360/3 2 بروجرد

 -0 302001/3 1 الیگودرز 33304/3 4 الیگودرز

 2 436300/3 6 دورود 61064/3 6 دورود

 0 310362/3 0 ازنا 231224/3 6 ازنا

 بدون تغییر 446223/3 2 سلسله 234240/3 2 سلسله

 -6 206110/3 3 دلفان 421116/3 0 دلفان

 2 224236/3 0 پلدختر 300234/3 3 پلدختر

 -1 011362/3 6 کوهدشت 21061/3 1 کوهدشت

 ------ 633244/3 43 دوره چگنی ------ --- -----

 6911محاسبه ضريب تمرکز در استان لرستان دوره  .3جدول 
 X-Y ضريب تمرکز سهم درصدي امکانات مقدار امکانات  جمةيّتسهم درصدي  جمةيّت شهرستان

 21/0 04/06 0230 46/23 162400 آبادالرم

 -42/2 64/41 4230 31/43 046341 بروجرد

 -0/4 42/43 666 12/6 400306 اليگودرز

 46/3 46/3 634 34/3 412000 دورود

 -23/3 36/0 061 26/1 02260 ازنا

 -42/3 00/1 006 12/1 03266 سیسیه

 -40/4 34/6 630 36/6 426306 دلفان

 21/3 64/1 130 00/1 63062 پیدالتر

 -61/2 26/3 643 32/44 466361 کوهدشت

 26/43 433 6022 433 4261201 جمع کل
 

𝐶 مقدار نهاي  ضريب تمرکز =
Σ|𝑋 − 𝑌|

2
 

11.3  
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 6939-6911هاي استان با استفاده از ضريب توزيع در دو دورة تةيين ميزان نابرابري بين شهرستان

 4030-4002استان در دو دور  های یر محاسبه شد  ضریب توزیع برای شهرستانمقاد 42و  44جدول در 

 ارائه شده است:

 بحث
های اساتان لرساتان را بار اساا  مادل توسعة شهرستان سطوح توانمی 0و  2 اشکال و 0جدول  به توجّه با

 :نمود تشری  زیر شرح ویکور به

 ایان .انادبوده نسابی رشد بیشترین دارایهستند که  هاییشهرستان جمله از آبادهای ازنا و خر شهرستان -4

به ترتیاب باا  4030 سال که در اندداشته های ششم و هفتم قراربه ترتیب در رتبه 4002 سال در هاشهرستان

رتباه رشاد از  2اند. همچنین شهرستان پلدختر با را به دست آورده های سوّ  و اوّلسه و شش رتبه رشد، رتبه

 است. رسیده 4030در سال  0به رتبة  4002در سال  3رتبة 

 6939 دورة ضريب تمرکز در استان لرستان  محاسب .60جدول 

 مقدار امکانات  جمةيّتسهم درصدي  جمةيّت شهرستان
سهم درصدي 

 امکانات
 X-Y ضريب تمرکز

آبادالرم  160460 00/20  1262 22/06  02/6  

21/43 000604 بروجرد  4006 66/41  06/1-  

33/0 413202 اليگودرز  4366 42/3  40/4-  

26/3 462633 دورود  4300 22/3  32/3-  

36/1 04266 ازنا  201 20/1  13/3-  

40/1 00421 سیسیه  240 12/1  22/3-  

24/6 411464 دلفان  022 10/6  20/4-  

23/1 02020 پیدالتر  203 66/1  3.26 

10/42 246324 کوهدشت  4344 62/6  02/0-  

چگن  دوره  10224 16/2  423 26/4  40/4-  

 63/24 433 44606 433 4021210 جمع کل
 

𝐶 مقدار نهاي  ضريب تمرکز =
Σ|𝑋 − 𝑌|

2
 

13/43 

 6911. محاسب  ضريب توزيع در استان لرستان دورة 66جدول 
 D.Q  ضريب توزيع سهم درصدي امکانات مقدار امکانات  جمةيّتسهم درصدي  جمةيّت شهرستان

 22/4 04/06 0230 46/23 162400 آبادالرم

 01/3 64/41 4230 31/43 046341 بروجرد

 23/4 42/43 666 12/6 400306 اليگودرز

 34/4 46/3 634 34/3 412000 دورود

 60/3 36/0 016 26/1 02260 ازنا

 30/3 00/1 006 12/1 03266 سیسیه

 62/3 34/6 630 36/6 426306 دلفان

 32/4 64/1 130 0/1 63062 پیدالتر

 00/3 26/3 643 32/44 466361 کوهدشت
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 6939 . محاسب  ضريب توزيع در استان لرستان دورة63جدول 

 D.Q ضريب توزيع سهم درصدي امکانات مقدار امکانات  جمةيّتسهم درصدي  جمةيّت شهرستان

 04/4 22/06 1262 00/20 162400 آبادالرم

 00/3 66/41 4006 21/43 046341 بروجرد

 41/4 42/3 4366 33/0 400306 اليگودرز

 33/3 22/3 4300 26/3 412000 دورود

 42/4 20/1 201 36/1 02260 ازنا

 36/4 12/1 240 40/1 03266 سیسیه

 06/3 10/6 022 24/6 426306 دلفان

 36/3 66/1 203 23/1 63062 پیدالتر

 63/3 62/6 4344 10/42 466361 کوهدشت

 22/3 26/4 423 16/2 10224 چگن  دوره

 در رتباة 4002به ترتیبی کاه در ساال ها داشته است دلفان بیشترین نزول را در بین شهرستان شهرستان -2

 نهم رسیده است. ةبا شش رتبه نزول به رتب 4030  بوده و در سال سوّ

 باه نسابت خاود رتباة در تغییاری دوره اند کاه طایهایی بودهشهرستان سلسله و بروجرد تنها شهرستان -0

 اند.نداشته دیگر هایشهرستان

دهد که در طاول دوره، ناابرابری در نشان می 4030-4002 بندی مدل ویکور در طول دو دور ط نتای  س -1

اند در های دولتای نتوانساتههای موجود، دساتگاهبرنامه رغمعلیای مناطق استان وجود داشته و سطوح توسعه

 عم  نمایند. موفّقجهت کاهش نابرابری در مناطق استان 

کاه باعاث  باشادمی در طاول دوره آباادخر بندی موجود در مدل ویکور رشد زیاد در رتبه  تممّقاب   نکتة -2

 تمرکز شدید امکانات در این شهرستان شده است.

 گااروه یااک در تقریباااً 4002 سااال بااه نساابت 4030 سااالها در شهرسااتان دهاادمی نشااان دیگاار نتااای  -6

 4030 ساال باه نسابت 4002 ساال در توساعه درجة فاصلة ،عبارتی به دارند قرار هم به نسبت تریمتجانس

روند کاهشی داشاته اسات  ها در طول دورهاینکه فاصلة طبقاتی سطوح توسعة شهرستان رغمعلیاست.  بیشتر

های محرو  اساتان چنان ادامه داشته است و شهرستانهم در برخورداری از امکانات ولی در طی دوره نابرابری

 متناسب با شرایطشان بهره بگیرند.  ةاند از مزایای توسعنتوانسته

 مسایر راساتای در و آن شارقی قسامت در استان عمد  توسعة محور ،است مشخّص نتای  از که طورهمان -0

اساتان باا وجاود  غربی قسمت مقاب  در و دارد قرار( اصفهان) کشور مرکز و( تهران) جنوب به شمال ترانزیتی

 است. محرو  و یافتهتوسعه کمتر عمدتاً عم  کند و موفّق است کرمانشاه نتوانستهمحور ارتباطی 

ل باه صاورت دو شاهر اوّ 4030-4002 ل در هار دو دور باه رد شادن شارط اوّ توجّهبا ذکر است که الز  به 

 .هستندیافتگی توسعه درجة ینباالترمشترک دارای 

دهاد. بار اساا  را نشاان می 4030-4002 دو دور  ، میزان محاسبه شد  ضریب تمرکاز در3 و 6 جداول 

تفاض  میزان ضریب است.  4030در سال  31/43و  4002در سال  61/3میزان ضریب تمرکز  ،نتای  این مدل

 ،در طاول دوره تمرکزگراییدهد د که نشان میباشمی 0/4مقدار  استان یبرا 4030-4002  دو دورتمرکز در 

 لرساتان اساتان در زدایایتمرکز هایسیاساتکاه  گفت توانمی ،بر این اسا  ،روند رو به رشدی داشته است

 دور  طای خاص در در چند منطقة و تمرکز بیشتر امکانات نابرابری به صورتی که کنند عم  موفّق اندنتوانسته
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 آبااد وبیشترین تمرکز امکاناات در دو شهرساتان خر  4002در سال . است داشته افزایش روند 4002-4030

 ه اسات. نکتاةدهای بروجرد، کوهدشت و دلفان باوق به شهرستانالیگودرز و کمترین مقدار ضریب تمرکز متعلّ

 4002مشابه ساال  4030ها بر اسا  نتای  ضریب تمرکز در سال شهرستان بندیرتبهاین است که   تممّقاب  

باه  اسات. روند کاهشی داشته ،دورهدر طی  های استانگرایی در شهرستانتمرکز با این تفاوت که فاصلة است

اند کاه رو بودههها در طی دوره با افزایش امکانات و خدمات روبهای دلفان و درود سایر شهرستانجز شهرستان

 و سلسله بوده است. آبادخر های بیشترین رشد در شهرستان

حااکی از نتای  این مدل  ؛دهدنشان می 4030-4002 ، میزان ضریب توزیع را در دو دور 44 و 43 جداول 

گرایای چه صورت بوده اسات. بیشاترین تمرکزبه  استان امکانات در سط  نواحی و توزیع که پراکنش آن است

های کوهدشات و بروجارد و کمترین مقدار در شهرستانآباد، الیگودرز های خر در توزیع امکانات در شهرستان

ار آباد، الیگودرز و کمترین مقادهای خر کانات در شهرستانو بیشترین تمرکزگرایی در توزیع ام 4002سال در 

یاع شود ضاریب توزطور که مشاهده میمان. هاست 4030چگنی در سال های کوهدشت و دوره در شهرستان

 بااالی مقادارمچناین ه. دشاودر سط  نواحی نرمال نیست و در اکیر نواحی تمرکز در توزیع امکانات دیده می

 دارد. وجود نابرابری سطوح همة در و نبوده متعادل استان توسعة الگوی که دهدمی نشان ضریب این

 ایان و دارد وجاود ساطوح هماة در لرساتان اساتان در ناابرابری که ن این امر استمبیّ مدل سه هر نتای  

 .  دارد وجود امکانات توزیع و پراکنش زمینة در هم و توسعه مواهب از هاشهرستان برخورداری در هم نابرابری

 گيرينتياه
تعیاین ساطوح باوده  ایمنطقاه ریازیبرناماه نظا  احانطرّ توجّهی که همواره مورد مسائ  بسیار مهمّ از یکی

 از یکی ،مناطق توسعةبندی سط  منظور بدین. است یدارو پا متوازن رسیدن به یک توسعةبرای نواحی  توسعة

 مناطق ،روش این با. است مناطق توسعة سنجش برای روشی دیبنسط . است ریزیبرنامه راهکارهای مهم در

در  بایاد برخاورداری، ساطوح تعیاین و اختتف میزان شدن مشخّص با ،شوندمی مشخّص توسعهکم و نیازمند

هایی کاه دارند و همچنین شهرساتان قرار مناسبینا وضعیّت در ایتوسعه لحاظ از که هاییشاخص بهها برنامه

 های توسعهاز این طریق در طول اجرای برنامه تا شود مبذول بیشتری توجّهدر سطوح پایین توسعه قرار دارند 

 برناماه و متاوازن را در طاول دور  توساعة پایادارشود. این امر رسیدن به یک  جلوگیری مناطق تعادل عد  از

 آورد.برای مناطق به ارمغان می

مشهود است. به نحوی کاه  ای در تما  سطوح استاندهد که نابرابری منطقهر نشان میحاض پژوهشنتای   

منااطق  طقای وجاود نادارد و هماةهاا ارتبااط منشهرستان شرای  محیطی و سط  توسعةها و بین توانمندی

   دار برسند.ای متوازن و پایهای خود به توسعهاند متناسب با توانمندینتوانسته

های اساتان ماورد در متفااوت، هاایروش و هاشااخص از استفاده وجود با نیز پیشین اتپژوهش هاییافته 

حاضار  پاژوهشهاای با یافته باشند وای میرابری در سطوح توسعهوجود ناب تمییدکنند همگی  ،مختلف کشور

 ساط  بررسای»باا عناوان ( 4034) همکااران و محمادی جماال پاژوهشسو هستند. به طور میال نتای  هم

 بناایی،زیر - خادمات رفااهی و مساکن هاایبخش تفکیاک باه لرساتان اساتان هایشهرستان یافتگیتوسعه

بررسی وجاود داشاته  مورد زمانی دور  طی استان هایشهرستان در بین نابرابری دهد کهنشان می «کشاورزی

 و کشااورزی بخاش در و افازایش زیربناایی - رفااهی خادمات و مسکن بخش در است همچنین این نابرابری

 یافته است. کاهش صنعت
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اهاداف و  ،های توساعههای اساتان باه لحااظ برخاورداری از شااخصشهرساتان وضاعیّتبه  توجّهبا  در ادامه

متعاادل و  و توساعة ایو رسیدن به تعاادل منطقاهها در جهت کاهش نابرابری پژوهشهادی راهکارهای پیشن

 در سط  استان ارائه شده است: متوازن و پایدار

...( از طریاق راه، آب، بارق، گااز، خادمات پساتی و) روساتاییخدمات عمومی و زیربنایی شهری و  توسعة -4

زایش افاهاای ارتبااطی، گااز، افازایش راه و آب ،بارق توزیاع و تولید تمسیسات و هازیرساخت تجهیز و توسعه

 .دولتی و خصوصی هایگذاریسرمایه و خدمات عمومی شهری و روستایی

توساعه از طریاق  هاایضارورت باا متناساب اجتمااعی و فرهنگای ،انساانی توساعة هاایشااخص ارتقای -2

 و دولتای بخاش مشاارکت با اجتماعی خدمات توسعةپذیر، آسیب هایگروه اقتصادی -اجتماعی  سازیتوانمند

 .خصوصی

هاای ارای قابلیاتهاای دتوسعه و یا شهرستانهای کمشهرستانخصوص در ه های صنعتی بفعّالیّت توسعة -0

 رفع و مطالعهو  ...و پوشاک ،نفت نساجی، پتروشیمی، دستیپایین صنایع توسعة و از طریق ایجاد ،صنعتی ویژ 

 .های دولتی و خصوصیها و جذب سرمایهشهرستان در شده تعطی  واحدهای دمجدّ اندازیراه مشک 

 در روساتایی و شاهری هاایحاوزه ةیّاکلّ در پارورش و آموزش به دسترسی برای عادالنه هایفرصت ایجاد -1

تجهیازات  و امکاناات باا ارتباط در هاشهرستان روستایی و شهری هایحوزه ةیّکلّ از طریق پوشش هاشهرستان

 عدالت. برقراری راستای در پرورشی و آموزشی

 هاایحاوزه ةیّکلّ در درمانی - بهداشتی خدمات و امکانات پوششا، هشهرستان مرد  ستمت سط  ارتقای -2

و  شاهری منااطق در درماانی و بهداشاتی خادمات باه دسترسای میازان روستایی از طریق افازایش و شهری

 ها.شهرستان روستایی و شهری درمانی-هداشتیب مراکز کیفی و یکمّ توسعةروستایی و 

دولتای و خصوصای در  هایگذاریسارمایهکشاورزی و افازایش  محصوالت وریبهره و تولید میزان افزایش -6

 هاایاوریفنّ از گیاریبهره و و توساعه کشااورزی محصوالت فروشیخا  از بخش کشاورزی از طریق جلوگیری

 در بخش کشاورزی. گذاریسرمایهداران به کشاورزی و تشویق سرمایه در نوین

 بیشاتری توجّاه دارناد، قارار مناسابینا وضعیّت در ایتوسعه لحاظ از که هاییشاخص به باید ها،برنامه این در

  شود: واقع رمؤثّ تواندمی زیر نکات به توجّه لذا شود مبذول

ها شهرساتان هایتوانمنادیبیشتر به  توجّههر شهرستان و های به امکانات و محدودیت توجّهزی با ریبرنامه. 4

 آثاار داشاتن باا کوهدشات شهرساتان میال طور به ؛هادر سایر زمینه ماندگیعقبو جبران  آنهاجهت تقویت 

. شاود معرّفای گردشاگری قطب یک عنوان به تواندمی بومی فرهنگ و بکر طبیعت همچنین و تعدّدم تاریخی

 شایتت و کشااورزی تواناد در بخاشهای سطحی و خاک حاصلخیز میبه لحاظ فراوانی آب سلسله شهرستان

توانناد در بخاش شایتت نیز به دلی  وجود مناابع آبای مای آبادخر رود و ود ،های ازناشهرستان .شودمطرح 

شهرساتان پلادختر  .دارند معدن بخش در باالیی پتانسی  الیگودرز و چگنی دوره هایشهرستان کنند. فعّالیّت

   عم  کند. موفّقخصوص در فص  سرد سال ه ب جاتصیفیتواند در تولید می

 در استان هایشهرستان اجتماعی و فرهنگی شرای  همچنین و یفنّ هایقابلیت محیطی، هایتوان به توجّه. 2

 محور.و عدالت توسعة پایداربه منظور رسیدن به  توسعه استراتژی و مشی خ  انتخاب

از تاا  .شاود ناحیه هر توانمندی به شایانی توجّه بایستمی هاشاخص تمامی کیفی و یکمّ سط  ارتقاء برای. 0

 عقب افتادن سایر نواحی و تخریب محی  جلوگیری شود.رویه در یک ناحیه و برداری بیبهره
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 .باز پراکنش منطقی صنایع در استان برای ایجاد عدالت سرزمینی و جلوگیری از تخریب محی . 1

 ای این بخش از استان.سعهتو هایماندگیعقببه  توجّهغربی استان با  هایبه قسمت مسئولینبیشتر  توجّه. 2

 از و دوره چگنای ازناا هایشهرساتان از یهاایبخاش و دورود و الیگاودرز هایشهرساتان از اعظمی قسمت. 6

 نظر در استان در سنگ فرآوری قطب عنوان توانند بهمیو  هستند برخوردار سنگ معادن از ایفشرده پراکنش

گیارد. همچناین ساایر  صاورت مکاان هماان در نیاز آن فارآوری خاا ، سنگ استخراج ضمن تا شوند گرفته

های ساختمانی عم  کنند کما اینکه بیشتر سنگ توانند در راستای فرآوری سنگمی نیز استان هایشهرستان

 شود.از این مناطق در استان اصفهان فراوری می استخراج شده
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