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 ، استان خوزستان.ویکورمدل تعادل، عدم، مدیریت شهري، پایدارتوسعه :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

  به،ایده و اندیشه توسعه هر چند تاریخ طوالنی دارد
طور خـاص تـا سـال  گردد. لیکن بهمی قرن هجدهم بر

: 1382(گلکـار، مورد تائید و اقبـال واقـع نشـد  1945
توسـعه  ،از پایان جنگ جهـانی دوم بـه ایـن سـو). 14
مسایل در محافل دانشـگاهی  نیتر یکی از مهمعنوان  به

 ۀریزي کشورها مطرح بوده، به نحوي که در دهو برنامه
غالب کشورها به بازنگري وضعیت خود در ایـن  1990

مرتبط با امـر توسـعه بـا  ياند. نهادها خصوص پرداخته
گیري از الگوهاي هایی چند و با بهرهاستفاده از شاخص

یافتگی اقتصادي، توسعه ۀرجخاص مبادرت به تعیین د
). در 17 :1990 ،تـودارود (انـاجتماعی کشورها نمـوده

بندي  منظـور سـطح توسعه پایدار به ارزیابی ،این ارتباط
ي خاص ها موضوعی ضروري است، و بخاطر ویژگی ،آن

                                                             
  nazmfar@uma.ac.ir نویسنده مسئول:*

و مفهومی کـه از توسـعه پایـدار در نظـر اسـت بسـیار 
ا ماننـد . نظر به این که در یک نظام پویباشدمیمشکل 

جامعه بشري در مفهـوم پویـایی، پایـداري بـه معنـاي 
ثبات تعادل در طول زمان اسـت. ایـن مفهـوم چیـزي 
نیست که بتوان آن را به راحتی اندازه گرفت، چـرا کـه 

یک کیفیت ثابت است نـه یـک نقطـه ثابـت.  ،پایداري
ممکن است  مهم این است که در ارزیابی هر چند البته

طول زمان متمایل شویم (مولـدان  به ارزیابی تعادل در
ــارز،  ــال). 86: 1381و بیله ــوم  در س ــر، مفه هاي اخی

ي مختلـف ها توسعه پایدار و پایداري تاکنون از دیدگاه
علمی تعریف شده اسـت کـه هـر تعریـف بـراي مـورد 

هاي مختلف به کار گرفته شـده خاصی بوده و در حوزه
تعـاریف  ).Winograd and farrow, 2010: 4اسـت (

توان در قالب مفـاهیم متنـوعی چـون ارایه شده را می
، )Lee and Greed, 1993: 562بیـان چشـم انـدازها (
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 توسـعه اخالقـی )،Clark, 1989: 51( هـا تبـادل ارزش
)Avijit, 1998: 98(صرافی) باز سازماندهی اجتماعی ،، 

ــر )12: 1387 ــده بهت ــوي آین ــه س ــول ب ــد تح ، فرآین
)Overton, 1999داختن کیفیـت محـیط نی)، به خطر ن

ایجـاد  )،Umana, 2000توانمند سازي مـردم ( زیست،
احترام به اطالعات )، Dobie, 2004ي جدید (ها ظرفیت

و  هـا )، افـزایش آگاهیUphoff, 1991و دانش بـومی (
)، رسانیدن انسـان بـه مرحلـه Escap, 1996اطالعات (

) و Abrahamson, 1997:13رضایت از زندگی خویش (
ــه فرصــتآزادي انتخــ ــی ب ــري در دسترس  ها اب و براب

Axinn and axinn, 1997) ( تلقی کرد که همگـی بـه
یعنـی  محوري توسـعه پایـدار، ةاید ةنوعی تبیین کنند

هاي نسل حاضر با در نظر گرفتن برآورده ساختن نیاز"
 ,.Tanguay et alهـاي آتـی هسـتند (هـاي نسـلنیاز

مفـــاهیم گفتـــه شـــده در چـــارجوب ). 407 :2010
هــاي اقتصــادي و اجتمــاعی و مپوشــانی ســاختاره

 ,.Doody et al( کنندنمود پیدا می ،ي محیطیها بستر

مـذکور  ۀگاني سهها هر یک از ساختار و )1129 :2009
هـا متفـاوت  هاي خاص خود را دارند و اهداف آنجنبه
دستیابی به رشد و توسعه پایدار یکـی از  ،امروزه است.

  حـال ژه کشـورهاي درویـ مباحث عمـده کشـورها بـه
 ،توسـعه حال رود. کشـورهاي درتوسعه بـه شـمار مـی

هـا، فـرار از فقـر سیاسـی، مانـدگیجهت جبران عقـب
اقتصادي، فرهنگی و براي رسیدن به توسعه متعـادل و 
همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مـردم 
منجر گردد، نیازمند شـناخت صـحیح و برنامـه ریـزي 

ینــه در ســطح ملــی و منطقــه اي اســت مناســب و به
نظــم فــر و ؛ 6: 1390زاده و رعیتــی شـوازي،  (دهقـانی

هاي ایران در گذشـته بـا ). شهر104: 1392پادروندي، 
ي مختلــف، بهتــرین ها در عرصــه ها وجــود محــدودیت

ــد  ــاخته بودن ــی س ــود متجل ــداري را در خ ــه پای نمون
). لـیکن امـروزه 2 :1389 ،جام کسـري(پورمحمدي و 

ازي با تبعیت از الگوي کالسیک توسعه و پیروي شهرس
اي توسـعه شـهري کـه هـاي کلیشـهکورکورانه از مدل

اعتنـا بـوده و نـه تنهـا نسبت به مالحضـات بـومی بـی
، بلکـه اسـت شرایط ناپایداري را در شهرها پدید آورده

(سـرور و  شـده اسـتناپایداري مناطق اطـراف موجب 

ستان خوزسـتان هاي ا). شهرستان59: 1391همکاران،
ــادي ــاختارهاي اقتص ــاظ س ــه لح ــز ب ــاعی و -نی اجتم

و بــراي  نــداردبهداشــتی شــرایط مطلــوبی  -فرهنگــی
ریزي جامع و راهبردي جهـت تحقـق حصول به برنامه

اي و نیـز دسـتیابی بـه توسعه موزون و متعادل منطقه
ــعه ــهتوس ــدار منطق ــزان پای ــنجش می ــد س اي نیازمن
ــعه ــداري شهر توس ــافتگی و پای ــتای ــتان نس ــاي اس ه

تـوان . بنابراین ایـن پرسـش کـه چگونـه مـیدنباش  می
پایداري توسعه را ارزیابی کرد، پرسشی است که پاسـخ 

ي هـا هـا و معرفهـا، چـارچوببه آن بـا بررسـی روش
شـود. مسـائل پیچیـده توسـعه پایـدار  مناسب پیدا می
هـا یـا هایی به هـم پیوسـته از معـرفنیازمند مجموعه

هاست (بـدري  ها در قالب شاخصمعرفهایی از ترکیب
. باتوجه بـه آنچـه گفتـه شـد، )24: 1382 و افتخاري،

اساسی ترین پرسش پژوهش انجام شده نیز این اسـت 
که: بر اساس رویکـرد ارزیـابی یکپارچـه پایـداري و بـا 

گیري چند متغیره ویکـور در استفاده از تحلیل تصمیم
هــا،  منــد و یکپارچـه شـاخصچـارچوب انتخـاب نظـام

هاي اســتان  وضــعیت و جایگــاه کنــونی شهرســتان
ــتان طــی دو دوره  بــه لحــاظ  1390و  1385خوزس

  پایداري چگونه است؟
  

  مبانی نظري
کلمه توسـعه بـه معنـی گسـترش و بهبـود اسـت. 

اي موارد عد کمی است و در پارهتوسعه اگر چه داراي بُ
 حتی ممکن است مترادف کلمه رشد تلقی شود، اما در

 ).4: 1389 رحمتی،ي ابعاد کیفی اسـت (قائـداصل دارا
دو برداشت بسیار متداول از مفهوم توسعه وجـود دارد، 

از این مفهـوم تحـت  ،یکی مربوط به برداشت اقتصادي
و دیگري مربوط بـه برداشـت  “توسعه اقتصادي”عنوان 

ــوان  جامعهاجتمــاعی  ــناختی آن تحــت عن ــعه “ش توس
تجربـی کـنش  . عالوه بر این از حیث مبـانی“اجتماعی

ــی ــعه م ــاوت از  توس ــورت متف ــش ص ــان ش ــوان می ت
تمیز قائل شد که مشتمل  ،هاي متضمن توسعه  کوشش

بر: توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگـی، 
توســعه سیاســی، توســعه شــهري و توســعه روســتایی 

 د عمومی، توسعه اقتصادي به معنايباشد. در رویکر می
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مد ملی است. این باور بـر افزایش مستمر و با ثبات درآ
پایه این تصور است که چنین افزایشی فقط در صورتی 

ــد در دوره مــی ــه   توان ــدار باشــد ک هــاي بلندمــدت پای
هاي اقتصادي و اجتماعی خاصی در کـار باشـند.   فرایند

ــت ــار   توســعه اجتمــاعی برحســب دالل ــاي آن در آث ه
دهه اخیر، فرآیندي اسـت کـه بـه  شناختی چند جامعه
فقـر، افـزایش رفـاه، ایجـاد اشـتغال و افـزایش  کاهش

شـود. ایـن فراینـد بـا  یکپارچگی اجتماعی منجـر مـی
م در مقابـل قـانون، عدالت اجتماعی، برابري همه مـرد

و پرورش نیز ارتباط  گسترش آموزش  ها و حقوق اقلیت
. در ایـن راسـتا UNDP, 1995: 98)واسـطه دارد ( بـی

  دسـته کلـی قابـل اي در دو هاي توسعه منطقـه نظریه
بندي هستند. دسته اول نظریاتی است که بر پایه  طبقه

هـاي  هاي اقتصادي، اجتماعی بـه بخش تقسیم فعالیت
ي توسـعه ریزي بخشـی بـرا بر برنامه  عملکردي و تکیه

و دسـته دوم نظریـاتی  اي قابـل تفکیـک اسـت منطقه
ها و  است کـه بـر پایـه تقـدم قلمـروي فضـایی انسـان

ریزي  ها در محیط، به برنامـه یکپارچگی آنها و  فعالیت
اي متکی هستند (منفردیان  فضایی براي توسعه منطقه
ــاران،  ــتانی و همک ــی ).32: 1386سروس ــر یک  از دیگ

ي مختلف در رابطه با توسعه، نظریه توسعه بـر ها نظریه
کمبود منابع و سـرمایه این نظریه،  ؛استپایه صادرات 

داند  مانده می ق عقبرا عامل عمده عدم پیشرفت مناط
خصـوص در منـاطق  ترین شـهرها و به و بر رشد بزرگ

وري اقتصادي از  نیافته تأکید دارد، بنابراین، بهره توسعه
 گیـرد. طریق تراکم سرمایه و ایجـاد مقیـاس انجـام می

طور مسـتقیم بـه  و به این نظریه، بر پایه صادرات کمتر
تـه اسـت مسئله ارائه خدمات به مناطق و نواحی پرداخ

ــري،  ــا ). نئوکینزي85-83: 1386(کالنت عه را توســ ه
احیـه و با تقسیم اقتصـاد ن دانند وابسته به صادرات می

واحی ۀ نـمعتقدند که توسعبه دو بخش پایه و غیر پایه 
زاییـدة هـا  گیرد و سایر فعالیت از بخش پایه نشأت می

-364: 1375باغیـان،  هاي بخش پایه است (قره فعالیت
اساس این نظریه، رشـد و توسـعه ناحیـه بـه ). بر 369

صورت وابسته است. صادرات به عنـوان تنهـا متغیـري 
کننـده  تعیین ،که مقدار آن نسـبت بـه دیگـر متغیرهـا

رشد و توسعه ناحیه بوده و تنها محرکـه رشـد اقتصـاد 

 اي بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت (صــرافی، ناحیـه
در  ، نحله فکـري دیگـري1960). در دهه 115؛ 1379

اقتصاد توسعه متولد شد که به نقش نهادها در توسـعه 
داد. این تفکر ناشی از مطالعات گونار  کشور اهمیت می

در مورد فقر آسیاي جنوبی با نـام نهـادگرایی  1میردال
شهرت یافـت. میـردال معتقـد بـود کـه بایـد تـاریخ و 

ها، سـاختارها و سـطوح  ها و ایـدئولوژي سیاست، نظریه
هاي اجتماعی، کشاورزي و صنعت، رشد  اقتصادي، الیه

صـورت مجـزا و  جمعیت، بهداشت و آموزش را نـه بـه 
جدا از هم، که در ارتباط متقابل مطالعه کـرد (رئـیس 

ــاران،  ــا و همک ــابق تحلیل164: 1379دان ــاي  ). مط ه
اجتمـاعی بـه تبعیـت از -هاي اقتصادي نهادي، فعالیت

کنند، شکل هایی که نهادها ایجاد می ها و پاداش فرصت
گري  هـاي واسـطه ها بـه فعالیت یابد و اگر چارچوب می
هایی بیشتر خواهـد  بیشتر برسانند، چنین فعالیت ةبهر

 ،شد. از آنجا که افراد براي دستیابی به کارآمدي بـاالتر
تـدریج  دهند، نهادهـا نیـز به تعامالت خود را تغییر می

ا تأکیـد روند. نهادگرایان ب تغیر یافته یا حتی از بین می
گیرنـد کـه  بر نقش نهادهـاي غیـر رسـمی، نتیجـه می

انتقال قواعد رسمی سیاسی و اقتصـادي کـه در غـرب 
اند، ابزاري کافی براي نیـل جهـان سـوم بـه  موفق بوده

ها همچنین به نقش ویژه دولـت  توسعه نخواهد بود. آن
اي از قواعد اقتصـادي  کنند که بخش گسترده توجه می

). در بیان 38: 1384کند (شکوري،  را تعیین و اجرا می
و ارائه مفهوم توسعه پایدار باید گفت کـه واژه توسـعه 

در » 2لنـدبرانـت«طور رسمی  پایدار را براي اولین بار به
مطرح کرد » آینده مشترك ما«در گزارش  1987سال 

)Holden et al., 2014:130 ،ــــدي : 1390؛ زاه
یــزي، ؛ عز34: 1387؛ صــدر، Sands, 1994: 320؛19

اي کـه ). یعنی توسـعه373: 1380؛ زیاري، 19: 1381
بتواند نیازهاي نسل امروز را بدون به مخاطره انـداختن 

 :Chozen, 2002نیازهاي نسل آینـده تـأمین نمایـد (

132; Cristina, 2014:497 در مقایسه بـا تعـاریف و  .(
ــیاري ــاهیم بس ــطوح  مف ــدار در س ــعه پای ــه از توس ک

کنون ارائه شـده اي و شهري تاطقهمن ،المللی، ملی بین

                                                             
1. Gunnar Myrdal 
2. Bert Land 
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پایـدار هنـوز بـه قطعیـت روشـنی است، مفهوم توسعه
نرسیده است و ابعـاد و مفـاهیم آن بـه درسـتی مـورد 
تجزیه و تحلیل قرار نگرفته اسـت (سـرور و همکـاران، 

 شناسـی توسـعه). در منابع مربوط بـه روش61: 1391
مورد  یک اتفاق نظر در ،21پایدار بر اساس دستور کار 

مفهوم توسعه پایدار وجود دارد و شـامل ایـن واقعیـت 
عـد عد اسـت: بُپایدار در برگیرنده سه بُاست که توسعه

بعد زیست محیطی (مخدوم، عد اقتصادي و ُ اجتماعی، بُ
اي فقــط حفاظــت از ). هــدف چنــین توســعه4: 1378
هاي اقتصـادي و بلکه شامل جنبه ،زیست نیست محیط

ــی ــر در د. شــواجتمــاعی هــم م ــع فراینــد تغیی در واق
ــره ــرداري از به ــ ب ــرمایهمن ــدایت س ــذاريابع، ه ــا، گ ه
کارگیري تکنولوژي مناسب و تغییرات  گیري و به جهت

نهادي که از جمله نیازهاي نسل امروز و آینده هسـتند 
پایدار یـک هـدف همچنین توسعه ).11را دارد (همان: 

مشی توسـعه شـهري  بسیاري از خط ،مشترك و مدرن
 ,Abu Bakar and Cheenر کشورهاي مختلف است (د

ایجاد  ،پایدار شهريبنابراین هدف توسعه ).484 :2013
محیطی،  تعــادل بــین چهــار جنبــه اقتصــادي، زیســت

 ,.Rasoolimanesh et alاجتماعی و حکمرانی اسـت (

2012: 624.(  
  

  هاي پژوهشروش
اسـاس هـدف کـاربردي و بـر  روش این پژوهش بر

تحلیلی است و درصدد اسـت –توصیفی اساس ماهیت 
ان خوزسـتان هاي است یافتگی شهرستان تا میزان توسعه

ــتان در ســال  20( در   شهرســتان 24و  1385شهرس
گیري چنــد  یمتصــم  بــا اســتفاده از مــدل )1390ســال

ي مـورد نیـاز از هـا دادهشاخصه ویکور تعیـین نمایـد. 
طریق سالنامه و سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن 

ي بنـد درجهاستخراج گردید. جهـت  21390و  13851

                                                             
به عنوان مبناي محاسـبات در  1390و  1385خاب دو دوره علت انت -1

این تحقیق، بررسی توسعه و تغییـرات شهرسـتان هـاي اسـتان در دوره 
ساله ، دسترسی راحتـر بـه اطالعـات مـذکور و همچنـین  5کوتاه مدت 
سـاله   5شهرستان به شهرستان هاي استان در ایـن دروه  4اضافه شدن 

  توان عنوان کرد. می

متغیـر بـراي سـال  59ها از  یافتگی شهرسـتان  توسعه
در شش شـاخص  1390متغیر براي سال  71و  1385

اجتمـاعی، -زیرسـاختی، بهزیسـتی-فرهنگی، زیربنـایی
 آموزشی، بهداشت و درمان و توسعه اقتصادي اسـتفاده

فاده از روش معیارها بـا اسـتاز سپس وزن هر یک  شد.
، گرچـه بـراي تعیـین گردیـدتعیـین  ،آنتروپی شـانون

ي ها و مــدل هــا درجــه توســعه یــافتگی منــاطق، روش
بـا اسـتفاده از اما در این پـژوهش  متعددي وجود دارد

ي جدیـد در رتبـه هـا کـه یکـی از روش  3ویکور  روش
مشـخص ها  رتبه هر کدام از شهرسـتانباشد، بندي می

ها از سیسـتم  ایجـاد نقشـهشده است. همچنین جهت 
  .شد) استفاده gisاطالعات جغرافیایی (

  
 محدوده مورد مطالعه

 کیلـومتر 6/63633استان خوزسـتان بـا مسـاحت 
درجـه و صـفر  33دقیقه تـا  57درجه و  29مربع بین 

 40درجـه و  47دقیقه عرض شـمالی از خـط اسـتوا و 
ــا  ــه ت ــه و  50دقیق ــرقی از  33درج ــول ش ــه ط دقیق

گرینویچ در جنوب غربی ایـران قـرار دارد و  النهار نصف
از شمال با استان لرستان، از شمال شرقی و مشـرق بـا 

هاي چهارمحـــال و بختیـــاري و کهگیلویـــه و  اســـتان
بویراحمد، از جنوب شرقی با استان بوشهر، از جنوب با 

مـرز اسـت  فارس و از مغرب با کشور عـراق هـم  خلیج
  ).1(شکل 

                                                                                   
انتخاب دو دوره سرشماره براي انجام ایـن پـژوهش بررسـی  هدف از -2

کردن میزان تغیرات در سطح شهرستان هاي اسـتان در میـزان توسـعه 
  نسبت به هم بوده است.

یکی از تفاوت هاي اصلی این مدل با مدل هاي تصمیم گیري سلسله  -3
مراتبی یا شبکه اي این است که بر خـالف آن مـدل هـا، در ایـن مـدل 

ت زوجی بین معیارها و گزینه ها صورت نمی گیـرد و هـر گزینـه مقایسا
مستقال توسط یک معیار سنجیده و ارزیابی می گردد و همچنین مزیـت 
مدل ویکور در این است که الزاما در این مدل جهت ارزیابی گزینه ها بـر 
اساس معیارها، نیازي به استفاده از نظرات کارشناسان نیست بلکـه مـی 

  هاي خام استفاده کرد. توان از داده



 5                                                                                               ...خوزستان استان هاي شهرستان یافتگی توسعۀ فضایی نابرابري سنجش

  
  طالعهمحدوده مورد م :1شکل

  

  1385متغیرهاي پژوهش در سال  :1جدول 
 شاخص بهداشت و درمان شاخص آموزشی

درصد باسوادي زنـان در شهرسـتان، درصـد باسـوادي مـردان در شهرسـتان، 
ساله و بیشتر شهري، باسوادان نقاط  6باسوادان نقاط شهري به ازاي جمعیت 

انش آموزان ابتدایی ساله و بیشتر روستایی، تعداد د 6روستاي به ازاي جمعیت 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد دانش آموزان راهنمـایی بـه  10000به ازاي هر 

نفر جمعیت شهرستان، تعداد دانش آموزان دبیرستان به ازاي  10000ازاي هر 
 نفر جمعیت شهرستان، 10000هر 

نفر جمعیت شهرستان، تعداد داروخانه  10000تعداد تخت فعال به ازاي هر 
ها به ازاي هر ¬نفر جمعیت شهرستان، تعداد آزمایشگاه 10000ر به ازاي ه
نفـر  10000نفر جمعیت شهرسـتان، تعـداد پزشـک بـه ازاي هـر  10000

نفر جمعیت  10000جمعیت شهرستان، تعداد پزشک متخصص به ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان،  10000شهرستان، تعداد پزشک عمومی به ازاي هر 

نفر جمعیـت شهرسـتان، تعـداد خانـه  10000ي هر تعداد پیراپزشک به ازا
نفر جمعیت روستایی، تعداد بهیـار  10000بهداشت فعال روستایی به ازاي 

نفـر  10000نفر جمعیت شهرستان، تعداد بهـورز بـه ازاي  10000به ازاي 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد  10000جمعیت شهرستان، تعداد ماما به ازاي 

نفر جمعیت شهرستان، تعداد مراکز  10000به ازاي  پرستار لیسانس و باالتر
نفر جمعیت شهرستان، تعـداد مراکـز  10000درمانی به ازاي هر -بهداشتی
 نفر جمعیت شهري. 10000درمانی شهري به ازاي هر -بهداشتی

 زیرساختی-شاخص توسعه زیربنایی شاخص توسعه اقتصادي
اله و بیشتر شهرستان، س 10درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادي به جمعیت 

سـاله و بیشـتر  10درصد جمعیـت غیرفعـال از نظـر اقتصـادي بـه جمعیـت 
شهرستان،سهم شـاغلین بخـش صـنعت سـاخت از کـل شـاغلین شهرسـتان 

نفر جمعیت شهرستان،  10000(درصد)، تعداد شاغالن بخش تعاونی معدن به 
سـتان، نفـر جمعیـت شهر 10000هاي صنعتی بـه ازاي  تعداد شاغالن کارگاه

ــه ازاي  ــال ب ــنعتی فع ــاونی ص ــاغالن تع ــداد ش ــت  10000تع ــر جمعی نف
نفر جمعیت  10000هاي تعاونی صنعتی فعال به ازاي  شهرستان،تعداد شرکت

 انمهـاجراشهرستان، سهم شاغلین متخصص از کل شاغلین شهرستان،نسبت 
نفـر جمعیـت شهرسـتان، ضـریب  10000وارد شـده بـه شهرسـتان بـه ازاي 

هاي صنعتی  رصد)، سهم جمعیت منطقه از استان، تعداد کارگاهشهرنشینی (د
بـرداري  نفر جمعیت شهرستان، تعداد معدن در حال بهره 10000به ازاي هر 
 نفر جمعیت شهرستان، 10000به ازاي هر 

نفر جمعیت روستایی، تعداد چاه نیمـه  10000تعداد چاه عمیق به ازاي هر 
روسـتایی، مشـترکین بـرق بخـش نفر جمعیـت  10000عمیق به ازایی هر 

نفر جمعیت شهرستان، مشترکین برق بخش تجـاري بـه  10000خانگی به 
 10000نفر جمعیت شهرستان، مشترکین برق بخش کشاورزي به  10000

نفر جمعیت شهرستان، نسبت کل سـرانه فضـاي سـبز (پـارك عمـومی) در 
 10000هر شهرستان (مترمربع)، تعداد انشعاب گاز در بخش صنعت به ازاي 

نفر جمعیت شهرستان، تعداد انشـعاب گـاز در بخـش خـانگی بـه ازاي هـر 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد انشعاب گاز در بخش تجاري به ازاي  10000

نفر جمعیت شهرستان، تعـداد روسـتاهاي گازرسـانی شـده بـه  10000هر 
نفر  10000نفر جمعیت روستایی،تعداد شهرهاي گازرسانی شده به  10000

عیت شهري، سرانه نفت گاز مصرفی در شهرستان، تعداد انشعاب گاز در جم
 هزار نفر 10000تجاري به ازاي هر  - بخش خانگی

 اجتماعی-شاخص خدمات بهزیستی  متغییر فرهنگی

نفر جمعیت شهرستان، نسبت تعداد کتاب  10000تعداد چاپخانه به ازاي هر 
ان، تعداد کتابخانه عمومی بـه هاي عمومی به جمعیت با سوادشهرست کتابخانه
نفر جمعیت شهرستان، تعداد نمایشگاه برپا شده به ازاي هـر  10000ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد مساجد و حسینیه به جمعیت بـه ازاي  10000

 نفر، نسبت اعضاي کتابخانه به جمعیت باسواد شهرستان، 10000هر 

جمعیت شهرستان، تعـداد نفـرات نفر  10000تعداد واحد امداد به ازاي هر 
نفر جمعیـت شهرسـتان، تعـداد نفـرات  10000طرح مددجویی به ازاي هر 

نفر جمعیت شهرستان، تعداد نفرات  10000طرح شهید رجایی به ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد  10000تحت پوشش بیمه درمانی به ازاي هر 

ت شهرسـتان، نسـبت نفـر جمعیـ 10000عطاي وام خودکفایی به ازاي هر 
 نفر جمعیت. 10000بخشی به ازاي  مراکز توان

  1385خذ: سالنامه و سرشماري عمومی نفوس و مسکن ام
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  1390: متغیرهاي پژوهش در سال 2جدول 
 اجتماعی–شاخص خدمات بهزیستی  شاخص بهداشت و درمان

نفـر جمعیـت شهرسـتان، تعـداد  10000تعداد تخت فعال به ازاي هـر 
ها ¬نفر جمعیت شهرستان، تعداد آزمایشگاه 10000ه ازاي هر داروخانه ب

نفر جمعیت شهرستان، تعـداد پزشـک بـه ازاي هـر  10000به ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان، تعـداد پزشـک متخصـص بـه ازاي هـر  10000
 10000نفر جمعیت شهرستان، تعداد پزشک عمومی به ازاي هر  10000

نفر جمعیت  10000ک به ازاي هر نفر جمعیت شهرستان، تعداد پیراپزش
نفـر  10000شهرستان، تعداد خانـه بهداشـت فعـال روسـتایی بـه ازاي 

نفر جمعیـت شهرسـتان،  10000جمعیت روستایی، تعداد بهیار به ازاي 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد ماما لیسانس و  10000تعداد بهورز به ازاي 

د پرسـتار لیسـانس و نفر جمعیت شهرستان، تعدا 10000باالتر به ازاي 
-نفر جمعیت شهرستان، تعـداد مراکـز بهداشـتی 10000باالتر به ازاي 

نفـر جمعیـت شـهري، تعـداد مراکـز  10000درمانی شهري به ازاي هر 
 نفر جمعیت روستایی 10000درمانی روستایی به ازاي هر -بهداشتی

ت طـرح نفر جمعیت شهرستان، تعداد نفـرا 10000تعداد واحد امداد به ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد نفرات طـرح شـهید  10000مددجویی به ازاي هر 

نفر جمعیت شهرستان، تعداد نفرات تحت پوشش بیمه  10000رجایی به ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد محصالن استفاده کننده  10000درمانی به ازاي هر 
عیت شهرسـتان، تعـداد نفر جم 10000فرهنگی به ازاي هر  -از خدمات آموزشی

نفـر جمعیـت شهرستان،نسـبت مراکـز  10000عطاي وام خودکفایی به ازاي هر 
 نفر جمعیت 10000بخشی به ازاي  توان

  شاخص آموزشی متغییر فرهنگی

نفر جمعیت شهرستان، نسبت تعداد  10000تعداد چاپخانه به ازاي هر 
عداد کتابخانه هاي عمومی به جمعیت با سوادشهرستان، ت کتاب کتابخانه

نفر جمعیت شهرستان، سرانه مرسوالت  10000عمومی به ازاي هر 
پستی مطبوعاتی داخلی وارد شده به شهرستان،سرانه مرسوالت پستی 

مطبوعاتی صادر شده به شهرستان، تعداد نمایشگاه برپا شده به ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد مساجد و حسینیه به جمعیت به  10000

نفر، نسبت اعضاي کتابخانه به جمعیت باسواد  10000هر  ازاي
 شهرستان،

نفر  10000درصد باسوادي زنان در شهرستان، تعداد باسوادان مرد به ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان،  10000جمعیت شهرستان، تعداد باسوادان زن به ازاي هر 

دان نقاط نفر جمعیت شهري، باسوا 10000باسوادان نقاط شهري به ازاي هر 
آموزان پسر ¬نفر جمعیت روستایی، تعداد دانش 10000روستاي به ازاي هر 

آموزان دختر ¬نفر جمعیت شهرستان، تعداد دانش 10000شهرستان به ازاي هر 
نفر جمعیت شهرستان، تعداد آموزشگاه ابتدایی به  10000شهرستان به ازاي هر 

اه راهنمایی به ازاي هر نفر جمعیت شهرستان، تعداد آموزشگ 10000ازاي هر 
نفر  10000نفر جمعیت شهرستان، تعداد آموزشگاه دبیرستان به ازاي هر  10000

 جمعیت شهرستان،
 زیرساختی-شاخص توسعه زیربنایی شاخص توسعه اقتصادي

نفر جمعیت شهرستان،  10000درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادي به 
نفــر جمعیــت  10000درصـد جمعیــت غیرفعــال از نظــر اقتصــادي بــه 

شهرستان، سهم شاغلین بخش صنعت ساخت از کل شاغلین شهرسـتان 
نفـر جمعیـت  10000(درصد)، تعداد شاغالن بخش تعـاونی معـدن بـه 

نفــر  10000هــاي صــنعتی بــه ازاي  شهرســتان، تعــداد شــاغالن کارگاه
 10000جمعیت شهرستان،تعداد شاغالن تعاونی صنعتی فعـال بـه ازاي 

هاي تعاونی صنعتی فعال به  ان، تعداد اعضاي شرکتنفر جمعیت شهرست
ز کـل نفر جمعیت شهرسـتان، سـهم شـاغلین متخصـص ا 10000ازاي 

وارد شـده بـه شهرسـتان بـه ازاي شاغلین شهرستان، نسـبت مهـاجران 
نفر جمعیـت شهرسـتان، ضـریب شهرنشـینی (درصـد)، تعـداد  10000
ستان، نسـبت نفر جمعیت شهر 10000ونقل به  هاي تعاونی حمل شرکت

 مساحت شهرستان به مساحت استان، سهم جمعیت منطقه از استان،

نفر جمعیت روستایی، تعداد چاه نیمه عمیق  10000تعداد چاه عمیق به ازاي هر 
نفر جمعیـت روسـتایی، مشـترکین بـرق بخـش خـانگی بـه  10000به ازایی هر 

هـاي  کـل راه هاي آسفالته روستایی به نفر جمعیت شهرستان، نسبت راه 10000
هـاي اصـلی و فرعـی شهرسـتان،  هاي اصلی به راه روستایی شهرستان، نسبت راه

نفر جمعیت شهرسـتان، مشـترکین بـرق  10000مشترکین برق بخش تجاري به 
نفر جمعیت روستایی، نسبت مشترکین تلفن ثابت به  10000بخش کشاورزي به 

مشغول به کار به  نفر جمعیت شهرستان، نسبت مشترکین تلفن همگانی 10000
نفـر جمعیـت  10000ها براي هـر  نفر جمعیت شهرستان، نسبت کل راه 10000

شهرستان، نسبت کل سرانه فضاي سبز (پارك عمومی) در شهرستان (مترمربع)، 
ــر  ــه ازاي ه ــنعت ب ــش ص ــاز در بخ ــعاب گ ــداد انش ــت  10000تع ــر جمعی نف

نفـر جمعیـت  10000شهرستان،تعداد انشعاب گاز در بخش خانگی به ازاي هـر 
نفـر جمعیـت  10000شهرستان، تعداد انشعاب گاز در بخش تجاري به ازاي هـر 

نفـر جمعیـت روسـتایی،  10000شهرستان، تعداد روستاهاي گازرسانی شده بـه 
سرانه نفت گاز مصرفی در شهرستان،نسبت تعداد صندوق پست شـهري بـه ازاي 

 10000یی به ازاي نفر جمعیت شهري نسبت تعداد صندوق پست روستا 10000
تجاري به ازاي هـر ¬-¬نفر جمعیت روستایی، تعداد انشعاب گاز در بخش خانگی

 هزار نفر 10000
  1390مآخذ: سالنامه و سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  
  تحقیق هاي یافته

ـــور ـــاي یکـــی از روش روش ویک ي هـــا روش ه
گیــري چندشاخصــه، بــراي حــل مســائل  تصــمیم

قابـل  یارهاي متضاد و غیـرگیري گسسته با مع تصمیم
در مسائلی با معیارهـاي . یافته است گیري توسعهاندازه

ـــه  طوري به ســـروکار دارد، نامتناســـب و ناســـازگار ک



 7                                                                                               ...خوزستان استان هاي شهرستان یافتگی توسعۀ فضایی نابرابري سنجش

آل  حل ایده حلی نزدیک به راه گیرنده نیاز به راه تصمیم
ها مطابق بـا معیارهـا مـورد ارزیـابی  دارد و تمام گزینه

گیرنده  فرد تصمیمچنین در شرایطی که  قرار گیرد، هم
هـاي یـک مسـئله در  قادر به شناسـایی و بیـان برتري

توانـد  زمان شروع و طراحـی آن نیسـت، ایـن روش می
گیري مطـرح شـود  عنوان ابزار مؤثري بـراي تصـمیم به

ابتدا با اسـتفاده  این پژوهش،در  ).87: 1389(عطایی، 
وزن  ،از روش آنتروپی شانون به هر کـدام از متغییرهـا

 هاي شهرستانداده شده و سپس با روش ویکور خاصی 

 71 و 1385متغیر براي سـال  59با استفاده از  ،استان
مختلــف ي هــا بخشدر  1390متغیــر بــراي ســال 

. در بنـدي شـدندسطح... اقتصادي، آموزشی، فرهنگی و
ها در سـه  ینـهگز Q, S,Rاین روش با توجه به مقـادیر 

 ،یتدرنهاشوند.  یممرتب  تر بزرگبه  تر کوچکگروه از 
شـود کـه در  یمبرتر انتخـاب  ۀگزین عنوان بهاي  ینهگز

 یتوضـعگزینه برتـر شـناخته شـود.  عنوان به Qگروه 
) 5استان با توجـه بـه جـدول ( هاي شهرستانپایداري 

  است.  آمده  دست به
  

  تروپی شانونبا استفاده از روش آن ها به تفکیک شاخص وزن متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق :3 جدول
1385 

  

 آموزشی فرهنگی
 0,212 ابتدایی 0,128 تعداد مسجد و حسینیه 0,148 دردص باسوادي زنان
 0,148 درصد باسوادي مردان

 1,000 جمع

 0,213 راهنمایی
 0,147 متوسطه 0,106 تعداد چاپخانه

 0,214 باسوادان  شهري 0,113 تعداد کتاب کتابخانه عمومی
 0,214 باسوادان  روستایی 0,125 ابخانه عمومیتعداد کت

 0,096 تعداد نمایشگاه
 1,000 جمع

 0,137 اعضاي کتابخانه به جمعیت باسواد

 بهزیستی درمانی –بهداشتی 
 0,158 طرح شهید رجایی 0,074 مراکز بهداشتی درمانی شهري 0,063 تخت فعال شهرستان 

 0,169 طرح مدد جویی 0,076 د خانه بهداشت فعال روستاییتعدا 0,076 تعداد داروخانه
 0,191 بیمه درمانی 0,076 تعداد پیراپزشک 0,077 تعداد آزمایشگاه
 0,187 واحد امداد 0,074 تعداد ماما 0,073 تعداد پزشگ

 0,154 مراکز توانبخشی 0,068 تعداد بهیار و کمک بهیار 0,061 پزشک متخصص 
 0,141 عطاي وام خودکفایی 0,066 تعداد پرستار لیسانس و باالتر 0,069 پزشک عمومی

 1,000 حمع 0,069 تعداد بهورز 0,078 مراکز بهداشتی درمانی فعال

 شاخص اقتصادي

  

 0,104 ضریب شهرنشینی 0,095 شاغلین صنعت ساخت
 0,051 تعداد معادن درحال بهره برداري 0,107 شاغالن متخصص

 0,066 ها تعداد کارگاه 0,108 جمعت فعال
 0,059 ي صنعتیها تعداد شاغالن کارگاه 0,108 جمعت غیر فعال

 0,039 ي تعاونی صنعتی فعالها شرکت  0,068 نسبت مساحت شهرستان

 0,103 مهاجران وارد شده
ي تعاونی صنعتی ها شاغالن شرکت

 فعال
0,069 

 1,000 جمع 0,022 شاغالن تعاونی معدنی

 زیربنایی

 0,104 سرانه فضاي سبز 0,079 انشعاب گاز خانگی 
 0,106 مشترکین برق  خانگی 0,079 انشعاب گاز تجاریی 
 0,051 مشترکین برق  کشاورزي 0,053 انشعاب گاز صنعتی 

 0,105 مشترکین برق  تجاري 0,071 شهرهاي گاز رسانی شده 
 0,062 چاه عمیق 0,047 تعداد روستاهاي گاز رسانی شده

 0,047 چاه نیمه عمیق 0,083 تجاري-در بخش خانگی انشعاب گاز 
 1 جمع 0,112 سرانه نفت و گاز

1390 
 شاخص آموزشی شاخص فرهنگی

 با سوادان مرد 0,164 آموزشگاه متوسطه عمومی 0,131 با سوادان مرد
0,11

3 
 0,110 آموزشگاه متوسطه عمومی

 0,149 با سوادان زن

 1,000 جمع

 با سوادان زن
0,11

3 

 0,118 با سوادان زن و مرد ساکن شهر 1,000 جمع
و مرد ساکن  با سوادان زن

 شهر
0,11

3 

 با سوادان زن و مرد روستا 0,135 با سوادان زن و مرد ساکن روستا
0,11

3 
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 دانش آموزان پسر شهرستان 0,040 دانش آموزان پسر شهرستان
0,11

2 

 دانش آموزان دختر شهرستان 0,067 ش آموزان دختر شهرستاندان
0,11

3 
 0,106 آموزشگاه ابتدایی 0,055 آموزشگاه ابتدایی

 آموزشگاه راهنمایی 0,142 آموزشگاه راهنمایی
0,10

8 

 شاخص بهزیستی شاخص زیربنایی

 خش صنعتانشعاب گاز در ب 0,085 ها نسبت کل راه 0,089 مشترکین برق خانگی
0,00

0 
استفاده کنندگان از 

 خدمات امور بیمه درمانی
0,150 

 0,169 مشترکین برق بخش کشاورزي
  ي آسفالته روستایی ها نسبت راه
 روستایی شهرستاني ها به کل راه

 انشعاب گاز در بخش خانگی 0,113
0,00

0 
تعداد نفرات طرح مدد 

 جویی 
0,158 

 0,173 مشترکین برق بخش تجاري
ي اصلی و ها اصلی به راهي ها اهنسبت ر

  فرعی شهرستان 
 

 سرانه نفت گاز در شهرستان 0,078
0,00

0 
استفاده کنندگان از 

 فرهنگیخدمات آموزشی 
0,138 

 صندوق پست شهري 0,000 انشعاب گاز در بخش تجاري 0,023 روستاهاي گاز رسانی شده 
0,00

0 
 0,127 اعطاي وام خودکفایی

 -گی انشعاب گاز در بخش خان
 تجاري

 0,000 تعداد چاه عمیق به حمغیت روستایی 0,127

 1 جمع

استفاده کنندگان از طرح 
 شهید رجایی

0,104 

 0,169 تعداد واحد امداد 0,000 چاه نیمه عمیق به جمعیت روستایی  0,000 تلفن ثابت 
 0,154 مراکز توانبخشی 0,000 فضاهاي سبز 0 تلفن همگانی مشغول به کار

 1,000 جمع 0,000 صندوق پستی روستایی 0,143 ب گاز در بخش تجاريانشعا

 شاخص اقتصادي شاخص بهداشتی
 0,116 متخصصشاغلین  0,126 اقتصاديجمعیت فعال از نظر 0,081 درمانی روستایی -مراکز بهداشتی  0,0696 تخت فعال

 0,08 پرشک عمومی 0,0829 داروخانه
جمعیت غیرفعال از نظر 

 اقتصادي
0,12

7 
 0,117 وارد شدهان مهاجر

 ي صنعتیها شاغالن کارگاه 0,0668 پرشک متخصص 0,0841 آزمایشگاه
0,04

8 
 0,069 شهرنشینی ضریب

 شاغالن تعاونی صنعتی فعال 0,0776 ماما لیسانس و فوق لیسانس 0,0684 پزشکان
0,08

9 
تعداد تعاونی حمل و نقل 

 فعال
0,055 

 شاغالن تعاونی معدنی فعال 0,0514 انس و باالترپرستار لیس 0,0755 پیرا پزشکان
0,02

0 

 1 جمع
 شاغلین صنعت (ساخت) 0,0484 بهیار و کمک بهیار 0,0766 ي بهداشت فعالها خانه

0,10
0 

 0,0685 درمانی شهري -مراکز بهداشتی 
 1 جمع

ي تعاونی ها اعضاي شرکت
 صنعتی فعال

0,08
8 

 0,0672 بهورز
  نسبت مساحت 

 به استان شهرستان
0,04

5 

  محاسبات نگارندگان منبع:
 

  1390و  1385ي استان در دو دوره ها براي شهرستان Q, S,Rمقادیر  :4 جدول
 1390سال 

 بهبهان شوشتر دزفول ایذه شوش باغملک اندیمشک هفتکل رامهرمز گتوند امیدیه هندیجان شهرستان

S 0,0134 0,0143 0,0145 0,0149 0,0149 0,0151 0,0152 0,0153 0,0157 0,0157 0,0159 0,016 

R 0,5419 0,5348 0,664 0,4565 0,5825 0,5356 0,557 0,6379 0,6005 0,5948 0,5677 0,4324 

Q 0,1379 0,2222 0,3962 0,1792 0,3448 0,3039 0,3429 0,4529 0,4408 0,4345 0,4211 0,2649 

 رامشیر هویزه اندیکا دشت آزادگان آبادان باوي اللی اهشهربندر م اهواز خرمشهر شادگان مسجدسلیمان شهرستان

S 0,0164 0,0165 0,017 0,017 0,017 0,0171 0,0176 0,0178 0,0181 0,0182 0,0182 0,0183 

R 0,5013 0,6785 0,6205 0,5555 0,6116 0,5912 0,8296 0,606 0,5898 0,7307 0,733 0,5737 

Q 0,3981 0,6316 0,6031 0,5243 0,5997 0,5745 0,9335 0,6723 0,6839 0,8724 0,8765 0,6779 

 1385سال 
 رامشیر آزادگاندشت دزفول خرمشهر بهبهان بندرماهشهر باغملک ایذه اهواز اندیمشک امیدیه آبادان شهرستان

S 0,022 0,02 0,0196 0,021 0,0215 0,0219 0,0205 0,0218 0,0196 0,0193 0,022 0,0217 

R 0,5505 0,5762 0,5372 0,5672 0,6067 0,6176 0,6131 0,395 0,5877 0,5978 0,6722 0,735 

Q 0,7286 0,7665 0,7091 0,7533 0,8113 0,8273 0,8207 0,5 0,7833 0,7982 0,9076 1 

   هندیجان مسجدسلیمان اللی گتوند شوشتر شوش شادگان رامهرمز شهرستان

S  0,0186 0,022 0,0211 0,0186 0,0206 0,0219 0,022 0,0194 

R 0,5161 0,6991 0,633 0,5629 0,7119 0,6546 0,6037 0,6418 

Q 0,678 0,9471 0,85 0,7469 0,966 0,8817 0,8068 0,8629 
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  مقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمی و کیفی پایداري توسعه از دیدگاه پرسکات آلن : 5جدول 
  وضعیت پایداري  داريپای ارزش (توسعه) CIوضعیت  Vikor  ارزش
  پایدار  1 -/.80  یافته توسعه  /.0-20
  پایداري بالقوه)پایداري (به سمت  خیز  /.80-/.60  یافته توسعه نسبتاً  /.20-40
  پایداري متوسط)پایدار (نیمه   /.60-/.40  توسعه درحال  /.60-/.40
  ار بالقوه)نیمه پایدپایدار (به سمت نیمه  خیز  /.40-/.20  محروم نسبتاً  /.80-/.60

  ناپایدار  /.20-0  محروم از توسعه  1-/.80
  1389 همکارانمنبع: یاري حصار و 

  

استان خوزسـتان در )، 16با توجه به نتایج جدول (
رامهرمـز،  يهـا نامشهرستان بـه  20داراي  1385سال 

بهبهان، مسجدسلیمان، هندیجان، امیدیـه، اندیمشـک، 
، ایـذه، دشـت ، اهـواز، شوشـتر، رامشـیر، اللـیملک باغ

، دزفــول، بنــدر ماهشــهر، خرمشــهر، شــوش، آزادگــان
ایـن  1390آبادان، گتوند، شادگان بوده است. در سـال 

کــه عــالوه بـــر  شهرســتان بــود 24اســتان داراي 
فــوق چهــار شهرســتان بــاوي، انــدیکا،  هاي شهرســتان

مطـابق نتـایج بـه  اضافه شـد. ها آنهفتکل و هویزه به 
بر طبق یک بازه عـددي  از روش ویکور که آمدهدست 

ـــا  0 ـــده بندي تقســـیم 1ت ـــزان ، اند ش ـــاالترین می ب
اسـتان  هاي شهرسـتاندر بین و پایداري  یافتگی توسعه

درصـد  4329/0به شهرستان بهبهان با  1385در سال 
ــایینو  ــه  ترین پ ــعهدرج ــداري یافتگی توس ــه و پای  ب

در این سـال  .تعلق داشت 9329/0شهرستان گتوند با 
استان بر اساس نتـایج روش ویکـور بـه  يها شهرستان
و  خیز به سمت نیمـه پایـدارينیمه پایدار،  ،سه دسته
. که بر این اساس شهرستان اند شده بندي طبقهناپایدار 
 نیمـه پایـدار هاي شهرسـتاندر رده  به تنهایی بهبهان
استان در  هاي شهرستانبقیه قرار گرفته است و استان 

خیز بـه سـمت نیمـه  ايه شهرستاناین سال در طبقه 
به بنابراین طبق نتایج  .اند گرفتهقرار پایداري و ناپایدار 

ــن روش آمــده دســت اســتان در  هاي شهرســتان ،از ای
. انـد گرفتهقرار  پایدار وضعیت نامناسب از لحاظ توسعه

رده  در هـا آندرصـد  95/0به طوري کـه اکثریـت یـا 
دار و ناپایـ خیز به سمت نیمـه پایـداري هاي شهرستان

  .اند گرفتهقرار  توسعه)ازمحروم و محرومنسبتبه(
 24، 1390بــا توجــه بــه نتــایج روش ویکــور در ســال 

کـه  اند شده بندي تقسیمشهرستان استان به پنج دسته 
مربـوط بـه  و پایـداري یافتگی توسـعهبـاالترین میـزان 

                                                             
) از کلیه متغیرها بدون تفکیک شاخص ها 6در این قسمت (جدول   -  1

  براي رتبه بندي شهرستان ها استفاده شده است.

 ترین پــاییندرصــد و  138/0بــا  هنــدیجانشهرســتان 
درصــد  933/0بــا  بــاوي متعلــق بــه شهرســتان هــا آن
. بر اساس نتایج حاصـل از ایـن روش، پـس از باشد می

بــه عنــوان رامهرمــز   شهرســتان، هنــدیجان شهرسـتان
اسـتان و سـه   شهرستان پایدارترینو  ترین یافته توسعه

ـــدیکا،  ـــتان ان ـــویزهشهرس ـــاوي و ه ـــوان  ب ـــه عن ب
ــروم از توســعه  هاي شهرســتان ــامح ــدار  ی ــی ناپای تلق

از روش ویکـور  آمـدهین نتایج به دسـت بنابرا .اند شده
 بنـدي طبقهبا توجه بـه  1390و  1385 هاي سالبراي 

 هاي شهرسـتانکـه  دهـدمی) نشان 3(جدول  گانه پنج
در وضــعیت بهتــري از لحــاظ  1390اســتان در ســال 

 اند گرفتهقرار  1385توسعه نسبت به سال  هاي شاخص
 اسـت بهبود یافته ،در این سال ها آنو وضعیت توسعه 

 1385استان که در سـال  هاي شهرستانکه  اي گونه به
شهرسـتان)  20شهرسـتان از  19درصـد ( 95/0حدود 

و ناپایـدار  خیز به سـمت نیمـه پایـدار ةدر دو رد ها آن
 انـد بودهقرار گرفتـه  )محروم و محروم از توسعه نسبتاً(

 24شهرســتان از  9درصــد ( 5/37بــه  1390در ســال 
در ایـن  کاهش یافته است. ها انشهرستشهرستان) این 

جــزء  1385شهرســتان بهبهــان کــه در ســال  ،رابطــه
و  )توســـعه درحال( پایـــدارنیمـــه  هاي شهرســـتان

اندیمشک، مسجدسلیمان، هنـدیجان، و  هاي شهرستان
 خیز به سمت نیمـه پایـدار هاي شهرستانجزء  رامهرمز

وضـعیت  1390در سال  اند بودهاستان  )محروم نسبتاً(
 پایدار هاي شهرستانبهبود یافته و به رده  ها نآتوسعه 

. انـد یافتهارتقاء  و خیز به سمت پایداري  )یافته توسعه(
محــروم از توســعه ناپایــدار یــا  از بـین ســه شهرســتان
، شهرسـتان 1385ر سال ) دد(شادگان، رامشیر و گتون

خیـز بـه  هاي شهرسـتانبهتـر و جـزء  گتوند وضـعیت
اســت امــا وضــعیت دو قــرار گرفتــه  ســمت پایــداري 

تغییـرات  1390شهرستان شادگان و رامشیر در سـال 
 ۀو در طبقـ اند نداشـتهچندانی از لحاظ شاخص توسعه 

  .اند گرفتهجاي نیمه پایدار بالقوه  هاي شهرستان
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  1390و  1385استان خوزستان با استفاده از روش ویکور براي دو سال  هاي شهرستاني بند سطح: 7جدول 
1385 1390 

 شهرستان ردیف
 شهرستان ردیف وضعیت وضعیت ضریب

 ضریب
وضعیت 
 توسعه

 وضعیت

 پایداري   توسعه پایداري توسعه توسعه
 0,138 هندیجان 1 نیمه پایدار توسعه درحال 0,5 بهبهان 1

 پایدار توسعه یافته
 0,678 رامهرمز 2

  نسبتاً 
 محروم

خیز به سمت 
نیمه پایدار 
 (ن.پ.بالقوه)

 0,179 زرامهرم 2
 0,222 امیدیه 3 0,709 اندیمشک 3

  نسبتا 
 توسعه یافته

خیز به سمت 
پایداري 
 (پ.بالقوه)

 0,265 بهبهان 4 0,729 آبادان 4
 0,304 اندیمشک 5 0,747 شوشتر 5
 0,343 باغملک 6 0,753 اهواز 6
 0,345 هفتکل 7 0,766 امیدیه 7
 0,396 گتوند 8 0,783 خرمشهر 8
 0,398 مسجدسلیمان 9 0,798 دزفول 9
 0,807 مسجدسلیمان 10

  محروم
 از توسعه 

 ناپایدار

 0,421 شوشتر 10

 درحال توسعه
  نیمه پایدار

(پایداري  
 متوسط)

 0,434 دزفول 11 0,811 ایذه 11
 0,441 ایذه 12 0,821 بندر ماهشهر 12
 0,453 شوش 13 0,827 ملک باغ 13
 0,524 اهواز 14 0,85 شوش 14
 0,575 اللی 15 0,863 هندیجان 15
 0,600 بندر ماهشهر 16 0,882 اللی 16

 نسبتا محروم
  خیز به سمت 
 نیمه پایدار 

 0,603 خرمشهر 17 0,908 دشت آزادگان 17
 0,632 شادگان 18 0,947 شادگان 18
 0,672 آبادان 19 0,966 گتوند 19
 0,678 رامشیر 20 1 رامشیر 20

  

 0,684 دشت آزادگان 21
 0,872 اندیکا 22

  محروم 
 از توسعه

 0,876 هویزه 23 ناپایدار
 0,933 باوي 24

  محاسبات نگارندگان منبع:
  

  
  کوربا استفاده از روش وی 1390و  1385ي استان خوزستان طی دو دوره ها : سطح بندي شهرستان2شکل 
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بهبـود  ،)7از جدول ( آمدهبر اساس نتایج به دست 
استان خوزستان  هاي شهرستان یافتگی توسعهدر درجه 
، بـاالترین درجـه 1385 نسبت به سال 1390در سال 

استان در سـال  هاي شهرستانو پایداري  یافتگی توسعه
میـزان کـه است  هندیجانمتعلق به شهرستان  1390

حـدود  1385بـه سـال  در این سـال نسـبت بهبود آن
ـــت و  725/0 ـــوده اس ـــد ب ـــایینواح ـــزان  ترین پ می

 آبـادان مربـوط بـه شهرسـتان  و پایداري یافتگی توسعه
واحـد  057/0، 1385نسبت به سال  بهبود آنبوده که 

  بوده است.
طبق نتایج حاصل از میزان بهبود، بـاالترین میـزان 

شهرسـتان متعلـق بـه  یافتگی توسـعهبهبود در درجـه 
 ) و570/0( گتونـد ،)723/0هنـدیجان ( هاي انشهرست
) 343/0)، باغملـک (179/0رامهرمز ( ،544/0با  امیدیه

میـزان  ترین پـایینو درصـد 398/0و مسجدسلیمان با 

ـــین  ـــه  هاي شهرســـتانبهبـــود ب ـــوط ب اســـتان مرب
ـــتان ـــهر هاي شهرس ـــهر)، 221/0( بندرماهش  خرمش

ور . همـانطواحد بوده است 057/0با آبادان ) و 180/0(
که نتـایج حاصـل از تحقیـق نشـان میدهـد بیشـترین 

ــعه در دوره  ــود در توس ــزان به ــتر  90-1385می بیش
و در  اسـتي کم جمعیت استان ها مربوط به شهرستان

شهرستان بـزرگ اسـتان مثـل خرمشـهر،  3مقابل آن 
آبادان و همچنین اهواز به عنوان مرکز استان از لحـاظ 

 ،ي استانها ستانتوسعه و پایداري نسبت به دیگر شهر
بهبـــود کمتـــري داشـــته انـــد از عمـــده دالیـــل آن 

به این شهرها و  ها ي زیاد از دیگر شهرستانها مهاجرت
 ۀافــزایش طبیعــی جمعیــت کــه باعــث کــاهش ســران

تاسیسات مختلف نسبت به جمعیـت آن شـده اسـت و 
ي مختلف پاسخ گوي جمعیت زیاد آن نمـی ها شاخص

  باشد.
 

  بر اساس روش ویکور 1390و  1385استان خوزستان در دو مقطع  هاي شهرستان یافتگی توسعه: میزان و بهبود درجه 7جدول 
 شهرستان ردیف

بهبود و  سال
 عدم بهبود

 شهرستان ردیف
بهبود و عدم  سال

 1385 1390 1385 1390 بهبود

 0,315 0,947 0,632 شادگان 13 0,725 0,863 0,138 هندیجان 1

 0,307 0,882 0,575 اللی 14 0,570 0,966 0,396 گتوند 2

 0,235 0,5 0,265 بهبهان 15 0,544 0,766 0,222 امیدیه 3

 0,229 0,753 0,524 اهواز 16 0,499 0,678 0,179 رامهرمز 4

 0,224 0,908 0,684 دشت آزادگان 17 0,484 0,827 0,343 باغملک 5

 0,221 0,821 0,600 بندر ماهشهر 18 0,409 0,807 0,398 مسجدسلیمان 6

 0,180 0,783 0,603 خرمشهر 19 0,405 0,709 0,304 اندیمشک 7

 0,057 0,729 0,672 آبادان 20 0,397 0,85 0,453 شوش 8

 -   -  0,345 هفتکل 21 0,370 0,811 0,441 ایذه 9

 -   -  0,872 اندیکا 22 0,364 0,798 0,434 دزفول 10

   - -  0,876 هویزه 23 0,326 0,747 0,421 شوشتر 11

   - -  0,933 باوي 24 0,322 1 0,678 رامشیر 12

  منبع:محاسبات نگارندگان
  

اســتان خوزســتان بــه  هاي شهرســتان بنــدي طبقه
شاخص توسعه در پنج طبقـه ارائـه شـده از  6 تفکیک

 و شـد انجام 1390، 1385دو دوره  براي ،آلن پرسکات
 هاي شهرسـتانیـک از  بـراي هـربـل تـوجهی نتایج قا

اسـتان  هاي شهرسـتان بندي طبقه. آمداستان به دست 
ـــال  ـــاخص در 1385در س ـــه ش ــی زمین ، فرهنگـ
 در بـاالترین وضـعیت توسـعه ملـک باغ هاي شهرستان
ــدار) ــواز،  هاي شهرســتانو  (پای ــادان، اه ــدیجان، آب هن

ســطح  ترین پــایینو ایــذه در  بنــدر ماهشــهرامیدیــه، 
دارنـد. از لحـاظ برخـورداري از  قـرار (ناپایـدار) توسعه

شهرستان بندر ماهشهر، امیدیـه،  8 ،آموزشی شاخص
دزفـول  آبادان، خرمشهر، شوش، شوشـتر، هنـدیجان و

، شادگان و اللـی آزادگاندشت  هاي شهرستانو  پایدار
ــدار ــد بوده ناپای ــاخص ان ــله از ش ــایج حاص ــق نت . طب

و  پایـدارشهرسـتان بهبهـان دو  ،درمانی -بهداشتی
 . طبق نتـایج شـاخصاند بوده ناپایدارتان رامشیر شهرس
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، ملـک باغشهرستان ایـذه و اندیمشـک،  5 ،بهزیستی
شهرستان اهواز، رامشـیر و  3و  پایداررامهرمز و بهبهان 
. انـد گرفتهقرار  ناپایدار هاي شهرستانخرمشهر در رده 

ــاخص بر ــله از ش ــایج حاص ــاس نت ــاییاس  3 ،زیربن
اندیمشــک در بــاالترین و  امیدیــه شهرســتان بهبهــان،

و سـه شهرسـتان گتونـد، دشـت (پایدار) سطح توسعه 

 (ناپایـدار) سـطح توسـعه ترین پایینو اللی در  آزادگان
ــرار  ــد گرفتهق ــت ان ــاخص  ،و در نهای ــایج ش ــق نت طب

اهواز و آبـادان نسـبت بـه دیگـر  شهرستان ،اقتصادي
ــتان ــاظ هاي شهرس ــطح از لح ــاالترین س ــتان در ب  اس

  قرار دارد. پایدار)( یافتگی توسعه

  
  1385مختلف توسعه در سال  هاي شاخصاستان خوزستان بر اساس  هاي شهرستان یافتگی توسعه: وضعیت 8جدول 

 1385سال 
 درمانی - شاخص بهداشتی آموزشیشاخص  شاخص فرهنگی

وضعیت  وضعیت توسعه شهرستان
 پایداري

وضعیت  شهرستان
 توسعه

وضعیت  عهوضعیت توس شهرستان وضعیت پایداري
 پایداري

 پایدار یافته توسعه بهبهان پایدار یافته توسعه بندر ماهشهر پایدار یافته توسعه ملک باغ

خیز به سمت  یافته توسعه نسبتاً خرمشهر
  پایداري

 (پ. بالقوه)

 نسبتاً مسجدسلیمان آبادان
 یافته توسعه

خیز به سمت 
  پایداري

 (پ. بالقوه)
 رامهرمز خرمشهر اللی

 آبادان امیدیه رامهرمز
 شوشتر دزفول بهبهان
  نیمه پایدار توسعه درحال شوشتر

 (پ. متوسط)
  نیمه پایدار توسعه درحال آزادگاندشت  شوشتر

 دزفول شوش رامشیر (پ. متوسط)
 اندیمشک هندیجان مسجدسلیمان

 نسبتاً اهواز شادگان
 یافته توسعه

  خیز به سمت پایداري
 (پ. بالقوه)

 ایذه

  نیمه پایدار توسعه درحال رامشیر اندیمشک
 (پ. متوسط)

 شوش
خیز به سمت  محروم نسبتاً شوش

  نیمه پایدار
 (ن.پ.متوسط)

 خرمشهر رامهرمز
 ملک باغ گتوند دزفول
 امیدیه ایذه گتوند

 اهواز اندیمشک آزادگاندشت 
 اللی ملک باغ ناپایدار محروم از توسعه هندیجان
  خیز به سمت نیمه پایدار محروم نسبتاً بهبهان آبادان

 (ن.پ.متوسط)
 هندیجان

خیز به سمت  محروم نسبتاً شادگان مسجدسلیمان اهواز
  نیمه پایدار

 (ن.پ.متوسط)
 ماهشهربندر  ناپایدار محروم از توسعه شادگان امیدیه

 گتوند آزادگاندشت  بندر ماهشهر
 ناپایدار محروم از توسعه رامشیر اللی ایذه

  منبع:محاسبات نگارندگان
  

  1385 مختلف توسعه در سال هاي شاخصاستان خوزستان بر اساس  هاي شهرستان یافتگی توسعه): وضعیت 8 (جدولادامه 
 1385ادامه 

 شاخص اقتصادي یشاخص زیربنای شاخص بهزیستی
وضعیت  شهرستان

 توسعه
وضعیت  شهرستان وضعیت پایداري وضعیت توسعه شهرستان وضعیت پایداري

 توسعه
 وضعیت پایداري

 پایدار یافته توسعه اهواز پایدار یافته توسعه بهبهان پایدار یافته توسعه ایذه

 آبادان امیدیه اندیمشک
 نسبتاً شترشو اندیمشک ملک باغ

 یافته توسعه
خیز به سمت 

  پایداري
 (پ. بالقوه)

 نسبتاً رامشیر رامهرمز
 یافته توسعه

  خیز به سمت پایداري
 (پ. بالقوه)

 خرمشهر
 رامهرمز اهواز بهبهان

 نسبتاً مسجدسلیمان
 یافته توسعه

خیز به سمت 
  پایداري

 (پ. بالقوه)

 بهبهان شوش
 در ماهشهربن شوشتر شادگان

  نیمه پایدار توسعه درحال آزادگاندشت 
 (پ. متوسط)

 اندیمشک رامهرمز
  نیمه پایدار توسعه درحال هندیجان گتوند

 (پ. متوسط)
  نیمه پایدار توسعه درحال دزفول

 (پ. متوسط)

 امیدیه دزفول اللی
نیمه  خیز به سمت محروم نسبتاً ایذه شادگان هندیجان

 گتوند آبادان شوش  پایدار
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 (ن.پ.متوسط) هندیجان خرمشهر دزفول
  خیز به سمت نیمه پایدار محروم نسبتاً ایذه بندر ماهشهر

 (ن.پ.متوسط)
 مسجدسلیمان

 آزادگاندشت  بندر ماهشهر شوشتر
محروم از  اللی ملک باغ امیدیه

 توسعه
 ناپایدار

خیز به سمت نیمه  محروم اًنسبت آبادان
  پایدار

 (ن.پ.متوسط)

 شوش مسجدسلیمان

محروم از  خرمشهر
 توسعه

 شادگان ناپایدار محروم از توسعه گتوند ناپایدار
 ملک باغ آزادگاندشت  اهواز

 رامشیر اللی رامشیر

  منبع:محاسبات نگارندگان
  

  
   (آموزشی و فرهنگی) زستان به تفکیک شاخصي استان خوها : سطح بندي شهرستان3شکل 

  با استفاده از روش ویکور 1385دوره 
  

  
   درمانی و بهزیستی)- (بهداشتی ي استان خوزستان به تفکیک شاخصها : سطح بندي شهرستان4شکل 

  با استفاده از روش ویکور 1385دوره 
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  صادي و زیربنایی)(اقتي استان خوزستان به تفکیک شاخص ها : سطح بندي شهرستان5شکل 

  با استفاده از روش ویکور 1385دوره 
  

هاي  بنـدي شهرسـتان دسـت آمـده از رتبه نتایج به
هاي توسعه در سال  استان بر اساس هر کدام از شاخص

ها در بعضــی از  دهــد کــه شهرســتان نشــان می 1390
بـدین  انـد. بهبود یافته 1385ها نسبت به سال  شاخص

درمـانی کـه در  -شـتیصورت که از نظر شـاخص بهدا
یافته یـا پایـدار  فقط یک شهرستان توسعه 1385سال 

این تعـداد ثابـت مانـده  اسـت. از  1390بوده در سال 
ها تغییـرات  اننظر شاخص آموزشـی وضـعیت شهرسـت

ي آبادان، بنـدر ها که شهرستان طوري اند به زیادي کرده
ي پایـدار بـه ها ماهشهر و خرمشهر از بخش شهرسـتان

ي خیز به سمت نیمـه پایـداري تنـزل ها تانرده شهرس
 مچنـین در پـایین تـرین سـطح پایـداريیافته اند و ه

اي خـود را بـه ي دشت آزادگان و اللی جـها شهرستان
شـاخص بهزیسـتی  طبـق نتـایج اند. اندیکا واگذار کرده

ــعه در  شهرســتان ــاظ وضــعیت توس هاي اســتان از لح
 2 شرایط بهتـري قـرار گرفتـه انـد بـه صـورتی کـه از
 10شهرستان در سـطح خیـز بـه سـمت پایـداري بـه 

شهرستان افـزایش یافتـه انـد و دو شهرسـتان اهـواز و 
ي ناپایــدار بــه ســطح ها خرمشـهر از ســطح شهرســتان

ــتان ــد، و ها شهرس ــدار کردن ــا پی ــدار ارتق ــه پای ي نیم
ــتان ــایی در رده شهرس ــه تنه ــاوي ب ــتان ب هاي  شهرس

ــاخص زیر ــایج ش ــق نت ــرار دارد. طب ــدار ق ــایی ناپای بن
 هاي هاي بهبهان، رامهرمز پایدار و شهرسـتان شهرستان

ــدار  ــدیکا، ناپای ــاوي و ان ــاخص  .هســتندب از لحــاظ ش
هندیجان، پایدار و شهرستان آبادان   فرهنگی شهرستان

ترین سطح توسعه یا ناپایدار قـرار دارد کـه از  در پایین
ــودن ــودن و کمتــر توســعه ب ــل محــروم ب  عمــده دالی

ی مثـل آبـادان، اندیمشـک، اهـواز، ي بزرگها شهرستان
، سـرانه پـایین ایـن ها ایـن شهرسـتان جمعیت بـاالي

شاخص نسبت به جمعیت آن و وجود مدارس دو نوبته 
باشد. نتایج شـاخص اقتصـادي  ها میدر این شهرستان

بهبهـان،  نیز شهرستان رامهرمز، شـادگان، اندیمشـک،
هنــدیجان، هفتکــل و خرمشــهر در وضــعیت خیــز بــه 

ي هویزه، اللی و رامشـیر، ها یداري و شهرستانسمت پا
باشند. بنابراین از  ي استان میها ناپایدارترین شهرستان

نظر شاخص اقتصـادي بـه جـز  دو شهرسـتان اهـواز و 
شـاخص تغیـرات ها از نظر ایـن آبادان، بقیه شهرستان

  اند. مطلوب و بهتري داشته



 15                                                                                               ...خوزستان استان هاي شهرستان یافتگی توسعۀ فضایی نابرابري سنجش

  1390مختلف توسعه در سال  هاي شاخصخوزستان بر اساس  استان هاي شهرستان یافتگی توسعه: وضعیت 9جدول 
1390 

 شاخص بهداشتی شاخص آموزشی شاخص زیربنایی

 ویکور وضعیت پایداري وضعیت توسعه شهرستان
وضعیت 
 توسعه

 وضعیت پایداري وضعیت توسعه شهرستان وضعیت پایداري

 بهبهان
 پایدار یافته توسعه

 امیدیه
 پایدار توسعه پایدار

 پایدار یافته توسعه نهندیجا
 باغملک رامهرمز رامهرمز

 یافته نسبتاً توسعه
خیز به سمت 

 پایداري (پ. بالقوه)

 شوشتر

 یافته نسبتاً توسعه
خیز به سمت 

 پایداري (پ. بالقوه)

 رامشیر

 نسبتا توسعه یافته
خیز به سمت 

  پایداري
 (پ.بالقوه)

 گتوند
مسجدسلیما

 ن
 رامهرمز ایذه

 هفتکل ماهشهربندر 
دشت 
 آزادگان

 اللی باغملک اندیمشک

 توسعه درحال

نیمه پایدار (پ. 
 متوسط)

 شوش هندیجان
مسجدسلیما

 ن
 بهبهان هندیجان هفتکل

 دزفول

 توسعه درحال
نیمه پایدار (پ. 

 متوسط)

مسجدسلیما
 ن

 شوشتر

 اندیمشک خرمشهر

 درحال توسعه
  نیمه پایدار

 .متوسط)(پ

 خرمشهر
 امیدیه بهبهان رامشیر
 رامشیر گتوند آبادان
 دزفول اللی شوش
 اندیمشک دزفول باغملک

خیز به سمت نیمه  نسبتاً محروم
 پایدار (ن.پ.متوسط)

 بندر ماهشهر شوشتر اهواز
 ایذه

 نسبتاً محروم
خیز به سمت نیمه 
 پایدار (ن.پ.متوسط)

 ازاهو

 نسبتا محروم
خیز به سمت نیمه 

پایدار 
 (ن.پ.مت.سط)

 شوش
 ایذه آبادان امیدیه
دشت 
 آزادگان

 اهواز بندر ماهشهر

 هفتکل باوي هویزه
 شادگان خرمشهر گتوند

 شادگان
دشت 
 آزادگان

 هویزه

 اندیکا هویزه اللی
 باوي

 ناپایدار محروم از توسعه
 شادگان

 ناپایدار محروم
   باوي

 ناپایدار محروم از توسعه آبادان اندیکا اندیکا

  منبع:محاسبات نگارندگان
  

  1390مختلف توسعه در سال  هاي شاخصاستان خوزستان بر اساس  هاي شهرستان یافتگی توسعه): وضعیت 9جدول (ادامه 
 1390ادامه 

 یشاخص بهزیست شاخص اقتصادي شاخص فرهنگی
 وضعیت پایداري وضعیت توسعه ویکور وضعیت پایداري وضعیت توسعه ویکور وضعیت پایداري وضعیت توسعه شهرستان
 رامهرمز پایدار یافته توسعه هندیجان

 یافته نسبتاً توسعه
خیز به سمت 

 پایداري (پ. بالقوه)

 بهبهان
 باغملک پایدار یافته توسعه

 یافته نسبتاً توسعه
خیز به سمت 

 ري (پ. بالقوه)پایدا

 اللی شادگان
 شوش اندیمشک گتوند

 شوشتر بهبهان رامهرمز

 یافته نسبتاً توسعه
خیز به سمت 

 پایداري (پ. بالقوه)

 دشت آزادگان هندیجان دشت آزادگان
 اللی

 توسعه درحال
نیمه پایدار (پ. 

 متوسط)

 هندیجان هفتکل
مسجدسلیما

 ن
 ملکباغ خرمشهر

 آبادان بهبهان

 توسعه درحال
نیمه پایدار (پ. 

 متوسط)

مسجدسلیما
 ن

 امیدیه ایذه شوشتر
 رامهرمز دزفول خرمشهر
 رامشیر امیدیه امیدیه
 اندیمشک شوشتر رامشیر

 دزفول
مسجدسلیما

 ن
 آبادان

 اندیمشک
 نسبتاً محروم

خیز به سمت نیمه 
پایدار 

 شادگان اندیکا
 توسعه درحال

نیمه پایدار (پ. 
 اهواز گتوند بندر ماهشهر متوسط)
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 دزفول شوش (ن.پ.متوسط) شوش
 بندر ماهشهر ایذه

 نسبتاً محروم
خیز به سمت نیمه 

پایدار 
 (ن.پ.متوسط)

 ایذه
 هفتکل اهواز اهواز

 خرمشهر باوي هفتکل
 گتوند باغملک شادگان
 اندیکا دشت آزادگان هویزه
 هویزه اندیکا

 ناپایدار محروم از توسعه

 هویزه

 نسبتاً محروم بندر ماهشهر اللی باوي
خیز به سمت نیمه 

پایدار 
 (ن.پ.متوسط)

 ناپایدار محروم از توسعه باوي رامشیر ناپایدار محروم از توسعه آبادان

  گانمنبع:محاسبات نگارند
  

  
   درمانی)-(آموزشی و بهداشتی ي استان خوزستان به تفکیک شاخصها : سطح بندي شهرستان6شکل 

  با استفاده از روش ویکور 1390دوره 

  
  (زیربنایی و بهزیستی)ي استان خوزستان به تفکیک شاخصها : سطح بندي شهرستان7شکل 

  با استفاده از روش ویکور 1390دوره 
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   (اقتصادي و فرهنگی)هاي استان خوزستان به تفکیک شاخص هرستان: سطح بندي ش8شکل 
  .با استفاده از روش ویکور 1390دوره 

  
توسـعه  1دسـت آمـده از بهبـود بر اساس نتایج بـه

هاي مختلف، بـر اسـاس نتـایج  ها در شاخص شهرستان
درمــانی بیشــترین میــزان بهبــود  -شــاخص بهداشــتی

و اللــی بــا  730/0هاي رامشــیر  مربـوط بــه شهرســتان
و کمترین میزان بهبـود متعلـق بـه شهرسـتان  494/0

بـوده اسـت. بـر  016/0و آبـادان بـا  025/0دزفول بـا 
بیشـترین میـزان بهبـود  ،اساس نتایج شاخص آموزشی

مربـوط بـه سـه  1385نسبت به سـال  1390در سال 
)، و 383/0)، مسجدسـلیمان (463/0شهرستان اللـی (

ترین میزان بهبود متعلـق بوده و کم 344/0رامهرمز با 
بـوده اسـت. طبـق  -671/0به شهرستان بندرماهشـهر 

نتایج شاخص بهزیسـتی بهبـود ایـن شـاخص در بـین 
هاي استان، باالترین میزان بهبود متعلـق بـه  شهرستان

ــتان ــا  شهرس ــیر ب ــواز  619/0هاي رامش و  438/0و اه
ــه شهرســتان ــق ب ــزان بهبــود متعل ــذه  کمتــرین می ای

. طبــق نتـایج حاصـله از شــاخص بـوده اسـت -420/0

                                                             
ها به تفکیک هر کدام  بندي شهرستان رتبه )9، 8در جداول ( -  1

  از شاخص ها به دست آمده است.

هاي مختلـف بـه  زیربنایی، باالترین در بین شهرسـتان
تعلـــق داشـــته و  561/0شهرســـتان مسجدســـلیمان 

یافتگی در  ترین میـزان بهبـود در درجـه توسـعه پـایین
ــانی  ــع زم ــه  1390مقط ــبت ب ــه  1385نس ــوط ب مرب

ا توجـه بـه بوده اسـت. بـ -416/0شهرستان امیدیه با 
آمده از شاخص فرهنگی، باالترین میزان دست  نتایج به

ــا  و  805/0بهبــود مربــوط بــه شهرســتان هنــدیجان ب
کمترین میزان بهبود متعلق به شهرستان خرمشـهر بـا 

طبـق نتـایج حاصـله از  ،باشد و در نهایـت می -242/0
باالترین میزان بهبود در این شاخص  ،شاخص اقتصادي

ین و کمتــر 629/0متعلــق بــه شهرســتان شــادگان بــا 
 -494/0میزان بهبود مربـوط بـه شهرسـتان اهـواز  بـا 

  باشد. می
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مختلف توسـعه   هاي شاخصاستان خوزستان بر اساس  هاي شهرستان یافتگی توسعهدرجه  و عدم بهبود بهبود ،: میزان10جدول 
  بر اساس روش ویکور 1390و  1385در دو مقطع 

 شاخص بهزیستی شاخص آموزشی درمانی- شاخص بهداشتی

 ستانشهر

 درجه توسعه در سال
بهبود و عدم 

  بهبود 
 ها در شاخص

 طی دو دوره

 شهرستان

درجه توسعه در 
 سال

بهبود و عدم 
بهبود در 

طی دو  ها شاخص
 دوره

 شهرستان

درجه توسعه در 
 سال

بهبود و عدم 
  بهبود 
 ها در شاخص

 طی دو دوره
1390 1385 1390 1385 1390 1385 

 0,619 1,000 0,381 رامشیر 0,463 0,996 0,533 اللی 0,730 1,000 0,270 رامشیر

 0,438 0,861 0,423 اهواز 0,401 0,784 0,383 مسجدسلیمان 0,449 0,522 0,073 اللی

 0,395 0,793 0,398 آبادان 0,344 0,474 0,130 رامهرمز 0,432 0,585 0,153 هندیجان

 0,382 0,500 0,118 اللی 0,262 0,588 0,326 ایذه 0,319 0,488 0,169 ملک باغ

 0,356 0,562 0,206 شوشتر 0,255 0,743 0,488 بهبهان 0,313 0,489 0,176 امیدیه

 0,346 0,536 0,190 شوش 0,251 0,594 0,343 ملک باغ 0,296 0,633 0,337 شادگان

 0,308 0,567 0,259 امیدیه 0,195 0,964 0,769 دشت آزادگان 0,244 0,643 0,399 گتوند

 0,307 0,833 0,526 خرمشهر 0,176 0,588 0,412 اندیمشک 0,205 0,445 0,240 ششو

 0,306 0,515 0,209 هندیجان 0,132 0,428 0,296 رامشیر 0,196 0,504 0,308 اهواز

 0,202 0,410 0,208 دشت آزادگان 0,121 0,921 0,800 شادگان 0,195 0,350 0,155 دشت آزادگان

 0,129 0,190 0,061 بهبهان 0,019 0,145 0,126 امیدیه 0,156 0,327 0,171 شوشتر

 0,106 0,546 0,440 دزفول 0,002 0,510 0,508 گتوند 0,141 0,641 0,500 بندر ماهشهر

 0,077 0,326 0,249 مسجدسلیمان 0,157- 0,195 0,352 شوش 0,140 0,414 0,274 اندیمشک

 0,055- 0,348 0,403 شادگان 0,168- 0,200 0,368 هندیجان 0,121 0,231 0,110 مسجدسلیمان

 0,063- 0,471 0,534 گتوند 0,420- 0,158 0,578 دزفول 0,072 0,432 0,360 ایذه

 0,082- 0,555 0,637 بندر ماهشهر 0,424- 0,168 0,592 شوشتر 0,063 0,280 0,217 رامهرمز

 0,096- 0,181 0,277 رامهرمز 0,461- 0,203 0,664 اهواز 0,062 0,463 0,401 خرمشهر

 0,110- 0,114 0,224 ملک باغ 0,612- 0,103 0,715 خرمشهر 0,025 0,410 0,385 دزفول

 0,341- 0,051 0,392 اندیمشک 0,661- 0,011 0,672 آبادان 0,016 0,289 0,273 آبادان

 0,420- 0,029 0,449 ایذه 0,671- 0,004 0,675 بندر ماهشهر 0,000 0,000 0,000 بهبهان

 - - 0,572 اندیکا - - 0,999 اندیکا - - 0,606 ندیکاا

 - - 1,000 باوي - - 0,705 باوي - - 1,000 باوي

 - - 0,494 هفتکل - - 0,330 هفتکل - - 0,315 هفتکل

 - - 0,584 هویزه - - 0,779 هویزه - - 0,452 هویزه

  منبع:محاسبات نگارندگان
  

مختلف  هاي شاخصاستان خوزستان بر اساس  هاي شهرستان یافتگی توسعهدرجه  هبودو عدم ب بهبود ،): میزان10جدول (ادامه 
  بر اساس روش ویکور 1390و  1385توسعه در دو مقطع 

 شاخص زیربنایی شاخص اقتصادي شاخص فرهنگی

 شهرستان

 درجه توسعه در سال
بهبود و 

  عدم بهبود 
در 

 ها شاخص
طی دو 

 دوره

 شهرستان

 درجه توسعه در سال
د و بهبو

  عدم بهبود 
در 

 ها شاخص
طی دو 

 دوره

 شهرستان

درجه توسعه در 
بهبود و عدم  سال

  بهبود 
 ها در شاخص

 طی دو دوره
1390 1385 1390 1385 1390 1385 

 0,561 0,712 0,273 مسجدسلیمان 0,629 0,866 0,237 شادگان 0,805 0,805 0,000 هندیجان
 0,374 0,662 0,278 بندر ماهشهر 0,362 0,682 0,320 هندیجان 0,364 0,718 0,354 گتوند

 0,326 0,986 0,700 اللی 0,230 0,828 0,598 شوش 0,347 0,741 0,394 دشت آزادگان
 0,257 0,948 0,652 دشت آزادگان 0,228 0,751 0,523 مسجدسلیمان 0,322 0,877 0,555 امیدیه
 0,251 0,347 0,161 امهرمزر 0,204 0,648 0,444 ایذه 0,251 0,922 0,671 ایذه

 0,244 0,863 0,663 گتوند 0,177 0,890 0,713 ملک باغ 0,233 0,878 0,645 بندر ماهشهر
 0,137 0,683 0,586 ملک باغ 0,095 0,659 0,564 گتوند 0,160 0,857 0,697 اهواز
 0,124 0,605 0,621 ایذه 0,088 0,553 0,465 امیدیه 0,105 0,689 0,584 دزفول

 0,113 0,532 0,550 آبادان 0,073 0,346 0,273 اندیمشک 0,053 0,494 0,441 سجدسلیمانم
 0,093 0,445 0,355 هندیجان 0,068 0,794 0,726 دشت آزادگان 0,019- 0,598 0,617 اندیمشک
 0,071 0,071 0,000 بهبهان 0,051 0,252 0,201 رامهرمز 0,043- 0,416 0,459 شوشتر
 0,043 0,447 0,470 دزفول 0,016 0,479 0,463 دزفول 0,050- 0,315 0,365 رامهرمز
 0,006 0,562 0,491 خرمشهر 0,015 0,984 0,969 رامشیر 0,052- 0,611 0,663 شوش
 0,074- 0,289 0,270 شوشتر 0,012- 0,287 0,299 بهبهان 0,097- 0,485 0,582 رامشیر
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 0,154- 0,277 0,607 اهواز 0,067- 0,826 0,893 اللی 0,117- 0,335 0,452 بهبهان
 0,203- 0,097 0,346 اندیمشک 0,140- 0,224 0,364 خرمشهر 0,130- 0,582 0,712 شادگان
 0,203- 0,520 0,696 شادگان 0,229- 0,194 0,423 آبادان 0,155- 0,268 0,423 اللی
 0,287- 0,230 0,543 رامشیر 0,279- 0,209 0,488 شوشتر 0,192- 0,808 1,000 آبادان

 0,317- 0,287 0,562 شوش 0,303- 0,323 0,626 بندر ماهشهر 0,194- 0,134 0,328 ملک باغ
 0,416- 0,086 0,636 امیدیه 0,494- 0,147 0,641 اهواز 0,242- 0,255 0,497 خرمشهر
 - - 0,965 اندیکا - - 0,536 اندیکا - - 0,742 اندیکا
 - - 0,851 ويبا - - 0,698 باوي - - 0,773 باوي

 - - 0,369 هفتکل - - 0,336 هفتکل - - 0,704 هفتکل
 - - 0,659 هویزه - - 0,813 هویزه - - 0,715 هویزه

  محاسبات نگارندگان منبع:
  

 گیري نتیجه
براي ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضـاهاي 

اي مطـرح ریزي منطقـهمناسب و همگون، بحث برنامه
شـناخت  ،ریـزيدر این نوع برنامه شود و اولین گاممی

محیطی و  اجتمـاعی، زیســت -هـاي اقتصـادينـابرابري
. ایجــاد تــوازن و همــاهنگی در عمــوم اســتفرهنگــی 

اي، از مصـادیق بـارز هـاي منطقـهسـاختارها و سـامانه
لــذا در ایــن  رود؛ســعه و توســعه پایــدار بشــمار مــیتو

هـا و مطالعـات کوشـش ،خصوص الزم است در مناطق
هــا، ی و مفیــدي بــه منظــور شــناخت نارســائیاساســ

هـاي مختلـف آن ها در شهرسـتانکمبودها و ناپایداري
هاي مصرانه و جدي در جهت رفع صورت گیرد و تالش

بندي وضـعیت ها انجام گیرد. بررسی و سطحنابسامانی
پایداري نماگرهاي توسعه از سـویی موجـب تفکیـک و 

ســبب  دیگــرشــود و از ســویی تــدقیق موضــوعی مــی
تــر نقــاط ضــعف و قــوت و نیــز باعــث شــناخت دقیــق

  شود.هاي مبتنی بر واقع مینیازسنجی
متغیـر توسـعه  59بـا اسـتفاده از  ،در این پژوهش

و بـا  1390متغیـر بـراي سـال  71و  1385براي سال 
و بـا  1390و  1385استفاده از سـالنامه و سرشـماري 

اري استفاده از روش ویکور درجه توسعه و وضعیت پاید
هاي استان به طور کلی و به تفکیک شاخص  شهرستان

(آموزشی، بهداشتی، اقتصـادي، بهزیسـتی، زیربنـایی و 
فرهنگی) تعیین گردید که نتایج حاصله از بررسـی بـه 

  باشد: شرح زیر می
بندي وضعیت پایـداري هاي حاصل از سطحنتایج یافته
ي آن است دهندههاي استان خوزستان نشان شهرستان

ــداري شهرســتانکــه  ــزان وضــعیت پای ــا از نظــر می ه
ها و نماگرهـاي توسـعه از سـطح  برخورداري از مؤلفـه

متعادلی برخوردار نیستند، بـه طـوري کـه در مجمـوع 

فقــط  1385بررســی وضــعیت پایــداري در ســال 
شهرسـتان رامهرمـز،  8شهرستان بهبهان نیمه پایدار و 

هر و اندیمشک، آبادان، شوشتر، اهـواز، امیدیـه، خرمشـ
شهرسـتان  11دزفول خیز به سمت نیمه پایدار بالقوه، 
ملـک، شـوش،  مسجدسلیمان، ایذه، بندر ماهشـهر، باغ

هندیجان، اللی، دشـت آزادگـان، گتونـد و رامشـیر در 
سطح ناپایدار قرار دارند. با توجـه بـه نتـایج بـه دسـت 

ــال  ــور در س ــده از روش ویک  ٪95، حــدود 1385آم
سطح خیز به سـمت نیمـه  هاي استان در دو شهرستان

اند که ایـن عامـل وضـعیت  پایدار و ناپایدار قرار گرفته
هاي  هاي استان رااز لحـاظ شـاخص نامناسب شهرستان

شهرسـتان  24باشد. همچنـین  مختلف توسعه گویا می
، در پنج سطح پایدار (هنـدیجان، 1390استان در سال 

و رامهرمز)، خیز به سـمت پایـداري (امیدیـه، بهبهـان، 
اندیمشک، باغملک، هفتکل،گتوند و مسجد سـلیمان)، 
نیمه پایـدار (شوشـتر، دزفـول، ایـذه، شـوش، اهـواز و 
اللی)، خیز به سمت پایداري (بندرماهشهر، خرمشـهر، 
شادگان، آبادان، رامشـیر و دشـت آزادگـان) و ناپایـدار 

اند با توجه بـه نتـایج  (اندیکا، باوي و هویزه) قرار گرفته
هاي اســتان در ســال  شهرســتان مطــرح شــده بیشــتر

اند. به  نیمه پایدار تا پایدار قرار گرفته در سطوح 1390
هاي اسـتان در  بندي، وضـعیت شهرسـتان لحاظ سـطح

بهبـود یافتـه اسـت.  1385به سال نسبت  1390سال 
در سـطوح ناپایـدار و  ها شهرستان 95/0که از  طوري به

 37/0بـه  1385پایـداري  در سـال خیز به سمت نیمه
ــه اســت.   ها شهرســتان ــاهش  یافت ــد از  ک اگرچــه بع

ساله رشـد چشـمگیري در میـزان  5 ةگذشت یک دور
ي اسـتان مشـاهده ها توسعه و برخـورداري شهرسـتان

گردد ولی نتایج حاصله بیانگر وجود فاصله زیـاد تـا می



 59 زمستان/ بیست و دوم/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                  20

دسترسی به شرایط مطلوب از نظـر توسـعه و پایـداري 
-توسعه شهرسـتانباشد چون عدم تعادل در میزان می

خورد که این وضـعیت بیـانگر هاي استان به چشم می
ي مـورد ها نبود یک الگوي برنامه ریزي شده طی سـال

ــع ــراي توس ــی ب ــتان و بررس ــطح اس ــوازن در س ه مت
که اولین گام در رفـع ایـن   استهاي استان شهرستان

ي اجرایـی مربـوط بـه ها اصالح شـیوه ،توسعه نامتوازن
  د.باشتوسعه استان می

دست آمده از بهبود و عدم بهبـود  بر اساس نتایج به
هاي استان، بیشترین میزان  در درجه توسعه شهرستان

 1390ها در سـال  بهبود در ضریب توسـعه شهرسـتان
ــه ســال  ــه ســه شهرســتان 1385نســبت ب ــق ب ، متعل

 544/0) و امیدیه با 570/0) گتوند (725/0هندیجان (
بهبـود بــه ســه باشـد و همچنــین کمتـرین میــزان  می

) و 180/0)، خرمشـهر (221/0شهرستان بندرماهشهر (
  تعلق دارد.  057/0آبادان با 

 1385درمـانی در سـال -از نظر شاخص بهداشـتی
سطح از نظر پایـداري قـرار  5هاي استان در  شهرستان

اند که به استثناي شهرستان بهبهـان کـه در رده  گرفته
گـــر هاي پایـــدار قــرار گرفتـــه اســت دی شهرســتان

هاي استان در چهـار سـطح خیـز بـه سـمت  شهرستان
پایداري، نیمه پایدار، خیز بـه سـمت نیمـه پایـداري و 

اند و همچنین بر اساس این شاخص  ناپایدار قرار گرفته
هاي اسـتان در پـنج سـطح  ، شهرسـتان1390در سال 

 19شهرســـتان اســـتان،  24انـــد کــه از  قــرار گرفته
تـا ناپایـدار قـرار  شهرستان آن در سطوح نیمـه پایـدار

اند و بر اساس میزان بهبـود در ایـن شـاخص در  گرفته
، شهرسـتان رامشـیر 1385نسبت به سال  1390سال 

بیشترین میزان بهبود و شهرستان آبـادان بـا  730/0با 
کمترین میزان بهبود را در این شاخص نسـبت  016/0

  اند. هاي استان داشته به دیگر شهرستان
، اخـتالف 1385ي در سـال از نظر شاخص اقتصاد

تان (اهواز و آبادان) بـا هاي درجه اول اسبین شهرستان
هاي ناپایدار و محروم از توسـعه خیلـی زیـاد  شهرستان

هـاي است که یکی از اهـم دالیـل آن نتیجـه سیاسـت
-غلط گذشته در جهت تخصـیص اعتبـارات و سـرمایه

هاي عمرانی در مرکز اسـتان و جـذب منـابع از گذاري

بوده است، که باعث حرکت نیروي آماده به کـار  اطراف
 1390از پیرامون به مرکـز شـده اسـت و امـا در سـال 

ها دچـار تغییراتـی شـده اسـت بـه  وضعیت شهرستان
اي که هیچ شهرستانی در رده پایدار قـرار نگرفتـه  گونه

هاي  اند و دو شهرستان اهواز و آبادان به رده شهرستان
نیمـه پایـداري اضـافه نیمـه پایـدار و خیـز بـه سـمت 

اند.  دچـار افـت شـده 1385اند و نسبت بـه سـال  شده
متعلــق بــه  ،بیشـترین میــزان بهبــود در ایـن شــاخص

ــا  درصــد و کمتــرین آن  866/0شهرســتان شــادگان ب
 باشد. می 147/0متعلق به شهرستان اهواز با 

ــال  ــتی در س ــاخص بهزیس ــر ش ــه 1385از نظ ، ب
ــتان ــتثناء شهرس ــ اس ــذه، اندیمش ــک،  ک، باغهاي ای مل

رامهرمز و بهبهان که در وضعیت مطلوب قـرار دارنـد و 
هاي خرمشهر، اهواز و رامشیر که در وضعیت  شهرستان

هـا در سـه سـطح ناپایداري قرار دارند، بقیه شهرستان
(خیز به سمت پایداري، نیمه پایدار و خیـز بـه سـمت 

، شهرسـتان 1390نیمه پایداري) قرار دارند و در سـال 
هاي پایـدار و  اللی و شـوش در رده شهرسـتان بهبهان،

ــاوي در رده  ناپایــدار قــرار دارنــد. بــه  دو شهرســتان ب
هـاي هـاي مـذکور شهرسـتانجز شهرسـتان عبارتی به

دیگــر در دو حالــت خیــز بــه ســمت خیــز بــه ســمت 
پایداري،نیمه پایداري و خیز به سمت نیمه پایدار قـرار 

میـزان بهبـود  دارند؛ بر اساس این شاخص نیز باالترین
ــال  ــال  1390در س ــه س ــبت ب ــه  1385نس ــق ب متعل

ترین میـزان بهبـود  ) و پـایین500/0شهرستان اللـی (
 باشد. می 583/0مربوط به شهرستان اندیمشک با 

 8از لحــاظ شــاخص آموزشــی،  1385در ســال 
ــتان در ســطح پایــدار و  شهرســتان در رده  3شهرس

ین ایـن دو ها بـ هاي ناپایدار و بقیه شهرستان شهرستان
هایی کـه  شهرسـتان 1390اند. در سال  رده قرار گرفته

 8انـد از  هاي پایدار قـرار گرفتـه بوده در رده شهرستان
انــد. از نظــر  شهرســتان کــاهش یافته 2شهرســتان بــه 

هاي  میزان بهبـود در ایـن شـاخص، از بـین شهرسـتان
بیشترین میزان بهبود  463/0استان، شهرستان اللی با 

کمترین میزان بهبودي را در  -671/0هر با و بندرماهش
نسـبت بـه  1390هاي اسـتان در سـال  بین شهرستان

 اند. داشته 1385سال 
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هاي اسـتان  بر اساس شاخص فرهنگـی، شهرسـتان
ــرار  5در  1385در ســال  ــدار ق ــا ناپای ــدار ت ســطح پای

ملک پایدارترین شهرستان و شهرستان  اند که باغ گرفته
ز، امیدیه، بندر ماهشهر و ایذه به هندیجان، آبادان، اهوا

هاي اســتان بـه لحــاظ  عنـوان ناپایــدارترین شهرسـتان
ــــی بوده ــــال  شــــاخص فرهنگ ــــد و در س  1390ان

رده پایدار تقسیم شـده انـد  5هاي استان در  شهرستان
که بیشتر انها در دو سطح نیمه پایـداري و خیـزي بـه 
سمت نیمه پایدار پراکنده شـده انـد. از نظـر فرهنگـی 

ها ناپایدار، در سطح فقیر هستند و دسترسی هرستانش
هـاي ها به امکانات فرهنگی نظیر، سینماها و سـالن آن

ها و غیــره کــه جوابگــوي نیازهــاي  نمــایش، کتابخانــه
-جمعیتی باشد را ندارند در حالی که یکـی از منزلگـاه

هاي عبور از وضـعیت ناپایـدار بـه پایـدار برخـورداري 
ي فرهنگـی اسـت؛ همچنـین بـه ازامکانات و زیربناهـا

ــعه ــر توس ــاخص از نظ ــن ش ــود ای ــاظ بهب یافتگی،  لح
باالترین میـزان بهبـود و  805/0شهرستان هندیجان با 

کمترین میـزان بهبـود را  242/0رمشهر با شهرستان خ
هاي استان به لحاظ شاخص فرهنگی  در بین شهرستان

  داشته است.
هــاي مختلــف (آموزشــی، اســتفاده از شــاخص

ــت ــادي، بهداش ــتی،زیربنایی) ی، اقتص ــی، بهزیس فرهنگ
ي هـا این موضوع است که در همـه بخش نشان دهنده

نـابرابري و عـدم تعـادل در توسـعه  ،مختلف در استان
نسـبت بـه  1390در سال وجود دارد با این تفاوت که 

رد مطالعـه در بعضـی از ي مـوها شاخص  ،1385سال 
چنانچه در بهبود پیدا کرده اند و برعکس.  ها شهرستان

نسـبت  1390ي مورد استفاده در سـال ها بین شاخص
، شـاخص بهزیسـتی بیشـترین میـزان 1385بـه سـال 

ي آموزشـی و اقتصـادي و زیربنـایی ها بهبود و شاخص
ي اسـتان ها کمترین میزان بهبود را در بین شهرسـتان

که این امر گویاي آن است که میزان سرمایه  داشته اند
مــذکور در بــین اســتان گــذاري در در چنــد شــاخص 

کاهش یافته یا حالت یکنـواختی داشـته اسـت کـه بـا 
میـزان  کمتر می توان بـه چنین برنامه ریزي و روندي

ـــژه  ي اســـتان بـــهها بهبـــود در بـــین شهرســـتان وی
  دست یافت.ي محروم استان ها شهرستان

ــاظ  ــه لح ــزرگ اســتان ب ــه شــهرهاي ب از آنجــا ک
تري بـراي ي بیشها ي شغلی و فرصتها جمعیتی زمینه

اند و همچنین سوددهی آنهـا هکار و اشتغال ایجاد کرد
 ،ایـن عامـل باشد؛ت به شهرهاي کوچک بیشتر مینسب

ي بـزرگ ها باعث احداث تاسیسات زیربنایی و کارخانـه
ها شده اسـت و همچنـین در زمینـه در این شهرستان

ي فرهنگی، آموزشی، بهزیستی اکثر امکانـات ها شاخص
هاي بزرگ قرار دارنـد و شـهرهاي و تسهیالت در شهر

کـه اختصـاص  هسـتندتـري ي پایینها کوچک در رده
دادان امکانات و تسهیالت به شهرهاي کوچک که اکثراً 

شـهري دارنـد در ارتقـاء و بهبـود ایـن -ساخت روسـتا
  تواند مفید باشد. می ها شاخص
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