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11/11/1932تاریخ دریافت:   

 62/11/1931تاریخ پذیرش: 

 

 های استان لرستانیافتگی شهرستانتحلیل فضایی و ارزیابی جایگاه توسعه
 

 3، حمید صالحی2، عبدالرضا عزیزی فرد1اکبر پرهیزگار

 

 چکیده
 ضروری بوده شناخت و تحلیل وضع موجود توسعه و بررسی امکانات و تنگناهای نواحی در زمینه های مختلف

ها و راهکارهای دستیابی به آنها یاری مشیها، خطریزان را در تعیین اهداف توسعه و مشخص کردن سیاستو برنامه

ریزی و توسعه نواحی، تعیین سطوح برخورداری و توسعه نواحی و بررسی نقاط رساند. از طرفی در فرآیند برنامهمی

ی تخصیص بهینه منابع و امکانات اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و ... زمینه هایقوت و ضعف شرایط هر ناحیه در زمینه

شاخص  61گیری از روش موریس و استفاده از سازد. در این مقاله با بهرهرا برای توسعه هماهنگ و متوازن فراهم می

افتگی یزیربنایی به ارزیابی و تعیین مرتبه توسعه –درمانی و عمرانی  –فرهنگی، بهداشتی  –های آموزشی در زمینه

-توسعه ها در سطوحی تفاوت بین شهرستاندهندههای استان لرستان پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشانشهرستان

افته یآباد در سطح توسعههای ازنا، پلدختر، سلسله و خرمشهرستان استان، شهرستان 3یافتگی است؛ به این صورت که از 

 های محروم شناخته شدند.عنوان شهرستانهای دلفان و کوهدشت بهو شهرستان

توسعه یافتگی، شاخص توسعه، ضریب ناموزون موریس، سیستم اطلاعات جغرافیایی، استان  واژگان کلیدی:

 لرستان.

  

                                                           

 ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران.جغرافیا و برنامه دانشیار .1 

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران ایران. ریزی شهری،ارشد جغرافیا و برنامه یکارشناس . نویسنده مسوول،6 

 ی، تهران، ایرانتدور(، دانشگاه شهید بهش کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی )سنجش از .9 
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 مقدمه

د که به کنها، هنگامی بروز مینهایی آن طرحای به مثابه هدف ریزی منطقهنیاز به برنامه ریزی فضایی و متعاقب آن، برنامه

های ناهنجار گردیده و به دنبال در برخی نقاط در پهنه ملی یا استانی، سبب بروز عدم تعادل و ناهماهنگی "تراکم رشد"قولی 

 آن دو نتیجه ناگوار ایجاد شود:

د در توانذا یکی از ابزارهایی که میرویه جمعیت و دیگری عقب ماندن نقاط دیگر کشور یا استان. لیکی، افزایش بی

ها یا شهرستان بندی مناطقریزی برای توسعه یکپارچه نواحی و مناطق مختلف یک کشور کاربرد وسیعی داشته باشد، دستهبرنامه

(. با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف 6: 1931از لحاظ توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی است )مسعود، 

و یا  ایریزی منطقههاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است. بنابراین، هدف کلی برنامهرینابراب

توسعه اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت در بین افراد جامعه است. عدم توازن در بین مناطق در جریان 

(. 62: 1931شود که خود مانعی در مسیر توسعه است )عبدلی، ای میهای منطقهیتوسعه، موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابر

های مختلف جهت دستیابی به این هدف، شناخت و تحلیل وضع موجود و بررسی امکانات و تنگناهای نواحی در زمینه

راهکارهای دستیابی به آنها ها و ها، خط مشیریزان را در تعیین اهداف توسعه و مشخص کردن سیاستضروری بوده و برنامه

ریزی و توسعه نواحی، تعیین سطوح برخورداری و توسعه نواحی و بررسی نقاط رساند. از طرفی در فرایند برنامهیاری می

های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی و ... ، زمینه تخصیص بهینه منابع و امکانات را برای قوت و ضعف شرایط هر ناحیه در زمینه

های گوناگونی برای سنجش سطح برخورداری ها و مدل(. روش1: 1926سازد )رضوانی، هماهنگ و متوازن فراهم میتوسعه 

و میزان توسعه یافتگی مناطق وجود دارد که هر یک محاسن و معایبی دارند، و هدف نهایی از گزینش هر یک از آنها، شناخت 

ات و ریزان در توزیع بهینه امکانمطلوب برای کمک به مدیران و برنامه وضع موجود و تعیین و تحلیل میزان فاصله آن تا وضع

توان به آنالیز اسکالوگرام، تاکسونومی، تحلیل عاملی و مدل موریس اشاره کرد ها میخدمات خواهد بود. از جمله این روش

عنوان ها در واقع بهخصها نقش مؤثری دارند. شا(. برای تعیین سطوح برخورداری نواحی، شاخص4: 1922)خاکپور، 

گیری جهت طورکلیگیری منطقی و بهبندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجهآوری، طبقهنشانگرهایی هستند که فرایند جمع

راهم ها فریزی و ارزیابی فعالیتگذاری، تدوین برنامهها را مشخص و از حیث مفهومی چارچوب مناسبی را برای هدففعالیت

 (. 6: 1926ضوانی، سازند )رمی

یری از گ( در پژوهشی با عنوان تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی استان زنجان، با بهره1926رضوانی )

های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به تحلیل در این زمینه پرداخته شاخص در زمینه 61و استفاده از  "شاخص ناموزون موریس"

هاست؛ و همچنین، امکانات محیطی و نزدیکی به دهنده تفاوت زیاد سطوح برخورداری دهستاننشاناست. نتیجه این مطالعه 

های زیربنایی عمده، در سطوح برخورداری نواحی های صنعتی و شبکهها و محورهای توسعه، محدودهمراکز شهری، کانون

 (. 1926روستایی استان نقشی مؤثر داشته است )رضوانی، 

 یافتگیگیری از روش موریس، به تحلیل درجه توسعهشاخص و بهره 14( در پژوهشی با استفاده از 1931) برقی و همکاران

دهد، شکاف و نابرابری بین اند. نتایج نشان میهای عمده بخش کشاورزی پرداختههای استان اصفهان در شاخصشهرستان

 (. 1931برابر است )برقی،  2/14ن تا های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آها در زمینه فعالیتشهرستان

، های استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددییافتگی شهرستان( در پژوهشی با عنوان تعیین درجه توسعه1931مسعود )

پرداخته است.  1922و  1912های استان در دو مقطع زمانی یافتگی شهرستانشاخص به تعیین درجه توسعه 99با استفاده از 

 1922رین در سال تنیافتهشهر توسعهترین و فریدونیافتههای آران و بیدگل و اصفهان، توسعهگویای آن است که شهرستاننتایج 
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-شهر به ترتیب برخوردارترین و غیربرخوردارترین شهرستاندو شهرستان کاشان و فریدون 1912باشند. در حالیکه در سال می

 اند. های استان از لحاظ توسعه یافتگی بوده

های مسکن، کشاورزی و صنعت شاخص مربوط به بخش 21( در پژوهشی با استفاده از 1931عبدلی، محمدی و بیرانوند )

طوح های استان لرستان و تعیین سیافتگی شهرستانو استفاده از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به سنجش توسعه

های استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخش مسکن و ابرابری بین شهرستاندهد، ناند. نتایج نشان میبرخورداری پرداخته

 زیربنایی افزایش و در بخش کشاورزی و صنعت کاهش یافته است. -خدمات رفاهی 

به  "13و  2ارزیابی توزیع مراکز خدمات درمانی شهر تهران با تأکید بر مناطق "ای با عنوان ( در رساله1921اسکندری )

-دکتر فرهودی، با استفاده مدل ضریب ناموزون موریس به مقایسه پراکندگی جمعیت و چگونگی توزیع مراکز ارائه راهنمایی

 پرداخته است.  13و  2درمانی در سطح شهر تهران با تأکید بر مناطق دهنده خدمات

در نواحی شهری استان لرستان  اجتماعی –های اقتصادی بررسی و تحلیل نابرابری"ای با عنوان ( در رساله1924قرلیوند )

های شاخص و نیز استفاده تکنیک 11گیری از الممالکی، با بهرهبه راهنمایی دکتر مستوفی "های صنعتیبا تأکید بر نابرابری

تحلیل عاملی، ضریب اختلاف و ... به تحلیل در زمینه مذکور پرداخته است. در این تحقیق آمده است، بر اساس محاسبات 

های توسعه نابرابری وجود دارد و نواحی استان لرستان فته بین نواحی استان لرستان به لحاظ برخورداری از شاخصصورت گر

 توان به سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تقسیم نمود.  را می

 سیستم اطلاعاتپژوهش حاضر، مستندسازی و گزارشی از یک مطالعه موردی است که با کمک گرفتن از مدل موریس و 

زیربنایی، به ارزیابی  –درمانی و عمرانی  –فرهنگی، بهداشتی  –ی آموزشی شاخص در زمینه 61( و نیز تحلیل GISجغرافیایی )

 طح شهرستان پرداخته است.سسطوح توسعه و برخورداری نواحی استان لرستان در 

 

 مبانی نظری پژوهش

جتماعی، فرهنگی و سیاسی است و برخلاف رشد، ماهیت پیچیده و توسعه فرآیندی عینی و قابل سنجش اقتصادی، ا

های جدیدی در جامعه ایجاد رو، ظرفیتای دارد. این فرایند متناسب با نیازهای اساسی انسان ارتقاء یافته و از اینچندجانبه

 (.  9و 2: 1922دهد )فنی، تری نسبت به گذشته آن قرار میطوری که کل جامعه را در وضعیت بهتر و مطلوبشود، بهمی

 رند:پذیعنوان مفاهیم خاص توسعه میویژه در کشورهای جهان سوم بههای زیر را در امر توسعه بهای از محققین ویژگیعده

 افزایش تولید کالا، خدمات و افزایش مصرف در یک سطح متعادل؛ -1

فراهم سازد و ضمن افزایش ثروت، توسعه  فرهنگی  توسعه اقتصادی، لازم است رفاه اجتماعی برای همه مردم جامعه -6

 و اجتماعی جامعه را سبب گردد؛

 های مردم و ... ؛گذاری در تعلیم و تربیت و در پی آن افزایش آگاهیافزایش سرمایه -9

: 1923شود که همه مردم جامعه از کیفیت زندگی خود، در شهر و روستا، اظهار رضایت کنند )شکویی، توسعه سبب می -4

122 .) 

 اند.های دانش بشری، هریک به نحوی عامل توسعه را مورد سنجش و ارزیابی قرار دادهتاکنون همه شاخه

های دهد، چرا که در جغرافیا، هم محیطجغرافیا مفهوم توسعه را با توجه به رابطه انسان و طبیعت مورد داوری قرار می

دانان در شناخت میزان رو، اغلب جغرافیگردد. از ایناجتماعی بررسی می های محیطالعملشود و هم عکسطبیعی مطالعه می

 (.126گیرند )همان، توسعه نواحی، از معیارهای جغرافیایی مدد می
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ای، که نظم و نسق دادن منطقه را در پویش گذاری شده نه فقط توسعه منطقهای چنانکه امروزه هدفریزی منطقهبرنامه

 (.19: 1924ق تبدیل به آرمان جهانی بشر شده، به عهده گرفته است )عظیمی، توسعه پایدار که به ح

های خاص، هر کدام ها و تئوریای و روستایی با ارائه دیدگاهریزی توسعه ناحیهنظران امر برنامهاندیشمندان و صاحب

-ریعلل نابراب "گونار میردال "دهند.قرار میای و محلی را مطابق با موقعیت مکان و زمان خود مورد بررسی های ناحیهنابرابری

ی سودجویی شکل گرفته داند که به دلیل انگیزهدهد و آن را ناشی از عوامل خارجی میای را مورد بحث قرار میهای ناحیه

 از ی نگرش به توسعه را ناشینحوه "فرانسوا پرو "دهد.های تاریخی نواحی آن را شدت میاست و برتری اولیه و زمینه

، و شودگذاری کلان صنعتی در نواحی بزرگ واگرایی و نابرابری ایجاد میداند که در مرحله اول با سرمایههای رشد میقطب

با  1312در سال  "جان فریدمن  "شود.گرایی و برابری ایجاد میی دوم با انتشار تدریجی توسعه به سایر نواحی، همدر مرحله

ابد. یمرکز را به عنوان منشأ توسعه دانسته که با زایش توسعه در مرکز به پیرامون جریان می "ون پیرام –مرکز  "ارائه نظریه 

مطابق این نظریه، دو جزء اصلی نظام سکونتگاهی عبارتند از: مرکز )کانون قدرت سلطه( و پیرامون )جزء وابسته به کانون 

ی استعماری بوده و سازمان اقتصادی ملی دارای فرایندی ک رابطهی مرکز با پیرامون یمرکزی(؛ همچنین طبق این نظریه، رابطه

صنعتی، مرحله انتقالی، مرحله صنعتی و مرحله فراصنعتی )رضوانی، است که از چهار مرحله تشکیل شده است: مرحله پیش

1926 :6.) 

از جمله  یک و نوین توسعههای کلاسها و دیدگاهتوان به نظریهدر خصوص تحلیل و تبیین توسعه و توسعه نیافتگی می

ه کرد که در گرایی اشارهای مارکسیست و نئومارکسیست، پساساختارگرائی و پساتوسعهشناختی نوسازی، نظریهنظریه جامعه

 (.9پردازند )همان، سطح جهانی و ملی به تبیین توسعه می

مردم یک کشور در محدوده زمانی معین که هدف آن تأمین نیازهای ضروری  "نیازهای اساسی به عنوان راهبرد توسعه"

باشد. این راهبرد که از طرف برخی اقتصاددانان مطرح شد، توجه خود را به مسئله رفع فقر مطلق به ویژه با تأکید بر نیازهای می

ی، اداند )فرجاساسی انسان از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و تسهیلات فرهنگی معطوف داشته

 (. 114و  161: 1911

مطرح شده است که مورد توجه  "توسعه به مثابه آزادی "های نوین توسعه، رویکرد اخیراً نیز در قالب نظرات و دیدگاه

 "ومارسن آمارتیا ک"باشد. این دیدگاه ابتدا توسط یافته و در حال توسعه جهان مینظران توسعه در کشورهای توسعهصاحب

ای هد و سپس مورد توجه و کنکاش سایر اندیشمندان توسعه قرار گرفت. از دیدگاه آمارتیا، تأکید بر آزادیالاصل مطرح شهندی

های محدود توسعه، مانند شناسایی و سنجش توسعه با رشد تولید ناخالص ملی یا افزایش درآمدهای انسانی در تعارض با دیدگاه

 (.46: 1922گیرد )فنی، شخصی یا صنعتی کردن قرار می

 

 روش تحقیق

شهرستان استان لرستان  3تحلیلی است. جامعه آماری،  –ررسی آن توصیفی بپژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش 

اسنادی و مطالعات میدانی  –ای آوری اطلاعات به دو روش کتابخانهباشد. جمعمی 1922با توجه به تقسیمات سیاسی سال 

های گروه از شاخص 9متغیر در قالب  61بندی آنها، ها و رتبهیافتگی شهرستانسطوح توسعهمنظور تعیین صورت گرفته است. به

های موردنیاز از نتایج زیربنایی مورد بررسی و تحلیل قرا گرفت. داده –درمانی و عمرانی  –فرهنگی، بهداشتی  –آموزشی 

های مذکور، و نیز مطالعات میدانی تهیه گردید. صاستان لرستان، اطلاعات مربوط به شاخ 1922سرشماری نفوس و مسکن سال 

مرتبه  گیری سطوح توسعه و نیزبه تعیین و اندازه "ضریب ناموزون موریس"ها و متغیرها، با استفاده از ی شاخصپس از محاسبه
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ها و نیز تحلیل دادهی نمایش و در زمینه GISپرداخته شد. به منظور استفاده از کاربرد  و جایگاه هر شهرستان در سطح استان

گانه و ای سههها و نیز به تفکیک هر یک از شاخصارزیابی وضعیت توسعه در سطح استان، نقشه استان به تفکیک شهرستان

های مربوط به هر شاخص در محیط تهیه شد. توضیح اینکه، پس از ورود دادهArcGIS شاخص نهایی توسعه یافتگی در محیط 

ArcGIS نیاز برای تعیین و ارزیابی سطوح توسعه نواحی به دست آمد.های مورد نقشه 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

غربی ایران واقع شده است. مساحت کل کشور( در ناحیه جنوب 1/1کیلومتر مربع ) 62124استان لرستان با مساحتی حدود 

، به استان اصفهان، از جنوب به استان خوزستاناستان لرستان از شمال به استان همدان، از شمال شرق به استان مرکزی، از شرق 

، 1922از غرب به استان ایلام و از شمال به استان کرمانشاه محدود است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری و استانی در سال 

ستان آباد است. همچنین، استان لردهستان بوده و مرکز آن شهر خرم 29بخش و  92شهر،  69شهرستان،  3این استان شامل 

 (.    91: 1922باشد )سالنامه آماری لرستان، نفر جمعیت می 1112261دارای 

 

 بحث

 مدل پژوهش 

جهت در قرن ینباشد. به همبینی رفتار آنها، بس دشوار میبه دلیل تنوع و پیچیدگی مسائل شهری، توصیف، تحلیل و پیش

به منظور کاستن از پیچیدگی سیستم و قابل کنترل نمودن آن، به ریزان های نیمه دوم قرن حاضر، برنامهاخیر، مخصوصًا در دهه

 اند. های کمی و ریاضی توسل جستهاستفاده از مدل

ا، هها جهت رسیدن به نتایج موردنیاز، قابل قبول و منطبق بر واقعیتانتخاب روش مناسب برای تجزیه و تحلیل داده

ها باید به روش علمی پردازش و تجزیه و تحلیل ی شده است. بنابراین دادهها و اطلاعات گردآورترین قدم در تحلیل دادهمهم

 (.13: 1924شوند و با اتخاب مدل، تئوری و تکنیک مناسب، زمینه رسیدن به اهداف مورد نظر تحقیق را فراهم نمود )قرلیوند، 

 

 ضریب ناموزون موریس

برده  انسانی(، به کار –حی از لحاظ توسعه یافتگی )کالبدی بندی نوابرنامه عمران سازمان ملل متحد، الگویی برای درجه

است که هم جدیدترین الگوی رسمی به کار گرفته در سطح جهانی بوده و هم اینکه قابلیت گسترش و جایگزینی آنها در 

 . این روشمعروف است "الگوی موریس "های مختلف و متنوع قابل اجراست که به نام ریزی با مقیاسفضاهای مورد برنامه

 (. 126: 1921زاده دلیر، های سنجش توسعه یافتگی نواحی است )حسینهای مؤثر در زمینه ترکیب منطقی شاخصیکی از روش

است، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای  "شاخص توسعه یافتگی موریس"ضریب ناموزون موریس که نام دیگر آن 

ا های انتخابی بیافتگی هر یک از واحدها را میان سایرین بر حسب هر یک از شاخصهر واحد سکونتگاهی، جایگاه توسعه 

گیری از شاخص ناموزون موریس و در نهایت میانگین مجموعه شاخص را با استفاده از روش تحلیل )شاخص توسعه( بهره

پردازد. شاخص ناموزون موریس ها میبندی سکونتگاهنماید و سپس به رتبهای ساده لیکن درخور توجه مشخص میگونهبه

گردد هر شاخص با هر واحد سنجش، عددی بین صفر تا صد گردد )صفر برای حداقل شاخص و صد برای حداکثر باعث می

 (.  61: 1921شاخص( و امکان مقایسه و تبدیل به یک شاخص واحد را فراهم آورد )اسکندری، 

 شود: یر استفاده میبرای محاسبه شاخص توسعه یافتگی موریس از رابطه ز
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𝑌𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗−𝑀𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑛

Mij max − 𝑀𝑖𝑗 𝑚𝑖𝑛
× 100 (:                                                                                              1رابطه )  

 

 که در آن: 

 

 Yij : شاخص ناموزون موریس

 Xij :متغیر   i ام در واحد jام 

 Xij min : حداقل مقدار متغیر  iام 

 Xij max : حداکثر مقدار متغیر  i ام 

 

 باشند. ی متغیرها مینشان دهنده  jها یا نواحی و دهنده شهرستاننشان iکه در این رابطه 
 

 شاخص اصلی توسعه در این مدل عبارت است از: 

 

 

𝐷𝑗 =
∑ Yij𝑛

𝑖=1

n
                                                                                  (:                                 6رابطه )

 

 Dj : ی توسعه یافتگی بالاتر و هر چه دهندهشاخص اصلی یا نهایی توسعه که هر چه مقدار آن بیشتر باشد، نشان

 دهنده درجه توسعه کمتر است.مقدار آن کمتر باشد، نشان

 yij  ∑: موریسهای مجموع شاخص

 N  : ها و متغیرهای مورد مطالعهتعداد شاخص

 

 

 

 ها و متغیرهای پژوهششاخص

یری گبندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجهآوری، طبقهها در واقع به عنوان نشانگرهایی هستند که فرایند جمعشاخص

یزی رگذاری، تدوین برنامهمناسبی را برای هدفها را مشخص و از حیث مفهومی چارچوب طورکلی جهت فعالیتمنطقی و به

های توسعه نیز مهمترین قدم در مطالعات توسعه ناحیه (. تعیین شاخص6: 1926سازند )رضوانی، ها فراهم میو ارزیابی فعالیت

 های موجود در ناحیه است. ای است. در واقع بیان آماری پدیده

یا نروند )حکمتهای عوامل متغیر در طول زمان به کار میو سنجش نوسان شاخص ها ارقامی هستند که برای اندازه گیری

 (. 611: 1922و موسوی، 

ها و متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش که با استناد به چندین کار پژوهشی انجام گرفته، تدوین گردیده است، شاخص

 گردد: به شرح زیر ارائه می
 

 متغیرهای توسعهها و (: شاخص1جدول شماره )
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 زیربنایی -عمرانی  درمانی -بهداشتی  فرهنگی -آموزشی  ردیف

 تعداد پارک عمومی تعداد بیمارستان تعداد معلم دوره ابتدایی 1

 تعداد توالت عمومی تعداد تخت تعداد مدرسه دوره ابتدایی 2

 های آتش نشانی تعداد ایستگاه درمانی -تعداد مراکز بهداشتی  تعداد کلاس دوره ابتدایی 3

 تعداد خودرو حمل زباله تعداد داروخانه تعداد معلم دوره راهنمایی 4

 تعداد بانک تعداد آزمایشگاه تعداد مدرسه دوره راهنمایی 5

 تعداد دفاتر خدمات ارتباطی تعداد پزشک متخصص تعداد کلاس دوره راهنمایی 6

 راه به ازای هر صد کیلومتر مربعطول  تعداد پزشک عمومی تعداد معلم دوره دبیرستان 1

  تعداد دندانپزشک تعداد مدرسه دوره دبیرستان 8

  تعداد پیراپزشک تعداد کلاس دوره دبیرستان 3

   تعداد کتابخانه 11

   تعداد مسجد 11

 

 های تحقیقیافته

گروه  9ستفاده از لحاظ سطح توسعه، با ابندی آنها به های استان لرستان و طبقهیافتگی شهرستانمنظور تعیین مرتبه توسعهبه

ها یافتگی هر یک از شهرستانمتغیر مورد مطالعه و بکارگیری ضریب ناموزون موریس، شاخص و رتبه توسعه 61ها و شاخص

زیربنایی محاسبه و تعیین گردید که نتایج آن در قالب جداول  –درمانی و عمرانی  –فرهنگی، بهداشتی  –های آموزشی در زمینه

 ( نشان داده شده است.9( و )6شماره )
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 متغیر انتخاب شده بر اساس ضریب ناموزون موریس 21های استان لرستان از (: شاخص شهرستان2جدول )

 فرهنگی -آموزشی  درمانی -بهداشتی  زیربنایی -عمرانی 
 

 شاخص

 شهرستان

21 62 62 64 69 66 61 61 13 12 11 12 12 14 19 16 11 11 3 2 1 2 2 4 9 6 1  

 الیگودرز 9926 4122 4122 2923 1429 1226 2924 9222 222 4122 2922 1229 4622 2122 2623 4221 3223 111 111 2229 1 1 122 1 21 2622 1

 ازنا 4222 4422 1129 2229 6121 9222 111 9421 222 111 111 2224 1422 2122 2121 111 6622 2226 2124 2126 111 111 1222 111 2122 2622 3222

 بروجرد 1 1 1 229 1 1 9226 4122 1622 6221 4121 6122 4329 1 111 1322 111 2424 91 111 4622 6922 1222 322 111 12 8821

 پلدختر 111 111 111 111 1124 2322 11 111 111 3129 6224 2123 1121 111 6124 2123 6229 1 4122 2222 6921 2223 111 124 2123 21 2

 خرم آباد 9221 9326 1322 2629 1222 9122 9124 1226 1324 2626 224 111 111 222 123 2222 3129 1324 9321 12 122 6324 1229 9223 1222 111 41

 دلفان 4121 6124 9229 124 429 9222 1 1 1 19 1622 12 422 2221 1 19 429 41 222 221 421 6122 1 1421 1 2622 1128

 دورود 1126 1121 329 1 221 1222 11 9923 9426 1 6124 4126 2422 126 2222 2429 21 1424 4922 1121 1922 9624 1626 1222 9122 9122 111

 سلسله 2626 22 6221 2323 111 111 322 9421 2229 9422 2629 2924 1 3121 4623 222 1 2126 4122 62 61 2223 4224 9123 4922 21 6321

 کوهدشت 1426 6224 1224 9226 6429 2624 4422 2926 2123 6121 1 1 1226 9122 9221 1 6222 1223 1 1 1424 2122 2426 9123 122 1 1123

 

 متغیر انتخاب شده بر اساس ضریب ناموزون موریس 21های استان لرستان از شهرستان(: رتبه 3جدول )

 
 رتبه فرهنگی -آموزشی  درمانی -بهداشتی  زیربنایی -عمرانی 

 شهرستان

21 62 62 64 69 66 61 61 13 12 11 12 12 14 19 16 11 11 3 2 1 2 2 4 9 6 1 

 الیگودرز 2 4 6 9 2 1 9 2 2 4 6 2 4 2 4 2 6 1 1 6 3 2 1 2 9 9 3

 ازنا 9 9 2 4 9 4 1 2 1 1 1 6 2 9 9 1 1 9 6 2 1 1 4 1 4 9 2

 بروجرد 3 3 3 1 3 2 2 4 2 2 4 2 9 3 1 2 1 4 2 1 6 2 4 2 1 6 3

 پلدختر 1 1 1 1 6 6 6 1 1 6 2 4 1 1 1 6 2 3 9 4 9 9 1 1 6 4 8

 خرم آباد 2 2 2 2 2 2 2 6 6 9 2 1 1 2 2 9 9 2 2 9 2 2 2 6 2 1 6

 دلفان 4 1 9 2 2 4 3 2 3 2 1 1 2 4 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 9 4

 دورود 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 2 6 1 6 4 4 2 4 1 2 4 2 4 1 2 1

 سلسله 6 6 4 6 1 1 2 1 9 2 9 9 3 6 2 2 3 6 9 2 4 9 9 9 2 4 5

 کوهدشت 1 2 1 2 4 9 4 9 4 1 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 6 6 9 2 2 1



94  

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 

نوسان دارد.  1/29تا حداکثر  4/13ها متفاوت بوده و از حداقل (، شاخص توسعه یافتگی شهرستان9( و )6مطابق جدول )

تا  2/19ها به ترتیب  زیربنایی، شاخص توسعه شهرستان –درمانی و عمرانی  –فرهنگی، بهداشتی  –های آموزشی در شاخص

رهنگی بوده ف –کند. بیشترین نوسانات توسعه یافتگی در زمینه شاخص آموزشی تغییر می  3/12تا  2/61و  3/22تا  4/14، 1/24

 برابر است.  2ترین سطح و بالاترین آن حدود که تفاوت بین پایین

است و بعد از آن متغیر دارای رتبه اول  3های دو جدول فوق حاکی از آن است که، شهرستان پلدختر در همچنین داده

 111متغیر دارای شاخص موریس  2شهرستان ازنا، علیرغم داشتن جایگاه اول توسعه یافتگی در سطح استان، قرار دارد که در 

 می باشد. 

-، توسعه1/29دهد که شهرستان ازنا با رقم شاخص بررسی مقادیر شاخص نهایی توسعه یافتگی )شاخص ترکیبی(، نشان می

ول یافتگی شهرستان اروند. به این ترتیب، توسعهشمار میترین شهرستان استان به، محروم4/13دلفان با شاخص ترین و یافته

 ترین شهرستان است. برابر محروم 9بیش از 

 
 یافتگی )ترکیبی( شهرستان های استان لرستان بر اساس ضریب ناموزون موریس(: شاخص و رتبه نهایی و توسعه4جدول )

 شاخص
 

 شهرستان

 توسعه یافتگی زیربنایی -عمرانی  درمانی -بهداشتی  فرهنگی -آموزشی 

 رتبه شاخص رتبه شاخص رتبه شاخص رتبه شاخص 

 2 4622 3 6122 1 2223 2 9321 الیگودرز

 1 2921 1 1223 6 2224 9 2123 ازنا

 2 4129 6 2121 9 2229 2 1422 بروجرد

 6 2123 9 4222 2 4921 1 2421 پلدختر

 4 4223 2 4921 4 2426 4 4122 خرم آباد

 3 1324 2 6422 2 1122 1 1221 دلفان

 1 9121 2 9423 2 4126 3 1922 دورود

 9 4222 4 4221 1 9221 6 2422 سلسله

 2 6421 1 6222 3 1424 2 9123 کوهدشت

 مآخذ: محاسبات نگارندگان

 

 ها، که بر اساسشاخص نهایی توسعه هر یک از شهرستانبندی توسعه با توجه در بخش دیگری از پژوهش، به سطح

ر گرفته شد ها در نظمحاسبات موریس حاصل شده است، پرداخته شد. توضیح اینکه، سه سطح برای توسعه یافتگی شهرستان

 42تا  91یافته،  توسعه 22تا  42های با امتیاز یافته و محروم. بر این اساس شهرستانیافته، کمتر توسعهکه عبارتند از: توسعه

 بندی شدند. های محروم سطحبه عنوان شهرستان 91کمتر توسعه یافته و کمتر از 
 

 های استان لرستان بر اساس شاخص نهایی )ترکیبی( توسعه آنهابندی توسعه شهرستان(: سطح5جدول )

 رتبه توسعه شهرستان ها سطوح توسعه

 

 توسعه یافته

 ازنا

 پلدختر

 سلسله

 خرم آباد

29 

22 

41 

42 

 الیگودرز کمتر توسعه یافته

 بروجرد

49 

41 
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 91 دورود
 

 محروم
 کوهدشت

 دلفان

13 

64 

 مآخذ: محاسبات نگارندگان            

 

 
 های استان لرستان بر اساس ضریب ناموزون موریسیافتگی شهرستان(: شاخص توسعه1شکل )

 

های آن در سطح در نمایش توزیع و پراکندگی توسعه و شاخص GISمنظور مطالعه بهتر، و نیز استفاده از کاربرد به

های صها بر اساس شاخهایی تهیه شد که وضعیت توسعه یافتگی شهرستانها، بر حسب سه سطح توسعه، نقشهشهرستان

 گذارند. یافتگی را به نمایش میگانه و نیز شاخص ترکیبی توسعهسه

 

 
 فرهنگی -های آموزشی استان لرستان به لحاظ شاخصهای (: سطوح توسعه شهرستان2شکل )

24
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 درمانی – یبهداشت یهااستان لرستان به لحاظ شاخص یها (: سطوح توسعه شهرستان3) شکل

 

 
 زیربنایی –های عمرانی های استان لرستان به لحاظ شاخص(: سطوح توسعه شهرستان4شکل )

 

 
 استان لرستانهای (: سطوح توسعه یافتگی شهرستان5شکل )
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دهد، از الگوی خاصی تبعیت نمی کند. با ( نشان می2ها، همانطور که نقشه شماره )در مورد تحلیل سطوح توسعه شهرستان

و سطح  توان محرومیتهای غیر طبیعی است، نمیهای مورد استفاده در این پژوهش متکی به دادهتوجه به اینکه بیشتر شاخص

ای مورد بحث، هرا به عوامل جغرافیایی و شرایط محیطی نسبت داد. از طرفی با توجه به اینکه شاخصها پایین توسعه شهرستان

ی و نوع های مدیریتترین نیازهای جمعیتی در هر سطح سکونتگاهی هستند و دیگر اینکه شیوهایترین و پایهی معمولیدر زمره

چگونگی توزیع آنها در سطح نواحی و مناطق مؤثر است، در این زمینه  برداری از امکانات و منابع مالی از طرف مدیران دربهره

استان  هایتوان عامل به وجود آمدن سطوح مختلف توسعه شهرستانها را میسهم شیوه عملکرد مدیریت اقتصادی در شهرستان

 های مورد بررسی به حساب آورد.  از نظر شاخص

 

 نتیجه گیری

ریزی برای توسعه یکپارچه نواحی و مناطق مختلف کشور کاربرد وسیعی داشته باشد، در برنامهتواند یکی از ابزارهایی که می

ها از لحاظ توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی است. جهت دستیابی به این هدف، شناخت و بندی مناطق یا شهرستاندسته

 ریزان را در تعیین اهدافمختلف ضروری بوده و برنامههای تحلیل وضع موجود و بررسی امکانات و تنگناهای نواحی در زمینه

 رساند.ها و راهکارهای دستیابی به آنها یاری میها، خط مشیتوسعه و مشخص کردن سیاست

های گوناگونی برای سنجش سطح برخورداری و میزان توسعه یافتگی مناطق وجود دارد، از جمله آنها که در ها و مدلروش

 توان به مدل ضریب ناموزون موریس اشاره کرد. د آن استفاده گردید، میاین مقاله از کاربر

ساس های استان لرستان، به این نتیجه رسیدیم که بر ابا بکارگیری روش موریس در تعیین جایگاه و مرتبه توسعه شهرستان

های محروم انسلسله و خرم آباد، و شهرستها به ترتیب عبارتند از: ازنا، پلدختر، ترین شهرستانهای انتخابی، توسعه یافتهشاخص

ه قرار یافتآباد، الیگودرز و بروجرد در جایگاه کمتر توسعههای خرمباشند. در این بین شهرستانشامل دلفان و کوهدشت می

 دارند.

ترین رومحترین شهرستان )ازنا( نسبت به میافتهدهد، توسعهیافتگی نشان میاز طرفی بررسی شاخص کل )ترکیبی( توسعه

ش از دو فرهنگی بی –یافتگی در زمینه آموزشی تر است. تفاوت سطوح توسعهبرابر توسعه یافته 9شهرستان )دلفان( بیش از 

ترین برابر پایین 2فرهنگی بالاترین سطح توسعه )پلدختر(،  –که رقم شاخص نهایی آموزشی طوریشاخص دیگر است، به

های وهتوان نقش شیها، میطرفی، در بررسی عدم توسعه متعادل و نیز محرومیت شهرستانباشد. از سطح توسعه )بروجرد( می

وح ها را عامل اصلی تعیین سطبرداری از امکانات و منابع را مؤثر دانست و مدیریت اقتصادی در شهرستانمدیریتی و نوع بهره

 ی به حساب آورد.های مورد بررسهای استان لرستان از نظر شاخصیافتگی شهرستانتوسعه

 

 پیشنهادات 

ای که در محرومیت بوده و با در فرآیند توسعه، هر چند ارتقاء همه نواحی دارای اهمیت است، ولی توجه به نواحی

های جدی در زمینه توسعه مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد. در استان لرستان با وجود اینکه در فرآیند توسعه، تهیه چالش

هایی که در ا و برنامه برای همه نواحی ضرورت دارد و نباید از آن غافل ماند، اما پرداختن به شهرستانهو اجرای طرح

رند، از بهای مورد بررسی در وضعیت محروم بسر میترین مرتبه توسعه یافتگی قرار دارند و به عبارتی در همه شاخصپایین

 اولویت بیشتری برخوردار است. 

بایست ها می(، مسئولین و مدیران استان و شهرستان9( و )6های مربوط به جداول )در نظر گرفتن دادهنکته دیگر اینکه، با 

ترین رتبه را دارند، تلاش بیشتری نموده تا به نوعی تعادل و برابری در توزیع امکانات دست یافت. از در متغیرهایی که پایین
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الت ها از حهای توسعه و عمران نواحی و شهرستانشود، این است که طرحمیموارد دیگر قابل اشاره که در قالب پیشنهاد ارائه 

ا از هبایگانی خارج شده و به مرحله اجراء درآیند. همچنین گسترش فضاها و امکانات متناسب با تراکم جمعیتی شهرستان

خدمات نواحی توسعه یافته  ضروریات بوده و مانع از مهاجرت موقت و دائم از نقاط محروم جهت استفاده از امکانات و

 شود.می
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