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دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-1  

  دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-2

   1398/03/26:پذيرش تاريخ 1398/03/04                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده

نگرش  نحوه بالطبع و روستايي توسعه يافتگي مناطق و رشد ميزان نشانگر روستايي پراكنش خدمات نحوه     

 مراحل روستايي در پراكنش خدمات در .باشدمي  كشور سطح در برنامه ريزي غيرمتمركز كارهاي و ساز به

سنجش  .است بسياري اهميت حائز اقتصادي و كالبدي، اجتماعي شاخص هاي به توجه توسعه يافتگي، اوليه

و ارزيابي نحوه توزيع موضوعات و عوامل مؤثر در توسعه و درجه برابري يا نابرابري در توزيع يكي از روش 

پژوهش حاضر در پي آن است كه به بررسي ارتباط  توسعه آن است. هاي شناسايي وضعيت جامعه و سطح

اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و به بين پراكنش جمعيت و توزيع خدمات در نواحي روستايي بپردازد. 

مي باشند. داده  مورد مطالعه، روستاهاي استان ايالمتحليلي انجام شده است. جامعه آماري  -روش توصيفي

استان ايالم به دست آمده است و با  1395و  1390هاي مورد نياز از نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 

به مقايسه ي وضعيت توزيع خدمات با توجه به جمعيت استفاده از شاخص  يا ضريب جيني و منحني لورنز 

كه در سال يافته ها نشان مي دهد كه ه اند. مورد تحليل قرار گرفتدر مناطق روستايي استان پرداخته شده و 

برابري بيشتري در توزيع خدمات با توجه به جمعيت در مناطق روستايي استان وجود داشته است و در  1395

  برعكس( نابرابري در توزيع خدمات). 1390سال 

  .خدمات، جمعيت، مناطق روستايي، ضريب جيني، منحني لورنز كليدي: واژه هاي
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  مقدمه

 رفيع پور،ددار ريشه عدالت فقدان و اجتماعي هاي نابرابري در بشري جوامع هاي بحران امروز، جهان در     

 .است سكونتگاهي در نواحي عمومي خدمات از برخورداري در ها نابرابري اين مهمترين از يكي ).65، 1376

 كشورهاي در جديد يه اپديد وجه هيچ مختلف، به نواحي در فضايي تعادل عدم و نابرابري چنين وجود

 نابرابري و اقتصادي - اجتماعي تفاوتهاي بودن دليل فاحش به توسعه درحال كشورهاي در امانيست.  جهان

 جمعيت، رشد افزايش با امروزه .است شده تشديد فضايي هاي عمومي، تفاوت خدمات در تعادل عدم و

 هستند سكونتگاهي مناطق ي عمده مسائل خدمات مكانيابي و توزيع در آشفتگي كافي و خدمات مراكز فقدان

بنابراين،  .است افتاده خطر به زندگي كيفيت روستاها، و شهرها در عمومي خدمات عادالنة عدم توزيع با و

 فراهم را مناطق مختلف بين توزيعي و فضايي عدالت بتواند و باشد عدالت اصل بر مبتني بايد امكانات توزيع

 در اجتماعي برقراري عدالت و توسعه درحال كشورهاي در فضايي نابرابريهاي مبحث بنابراين، .كند

روي برنامه ريزان و مديران تبديل شده  پيش جدي مباحث از يكي به عمومي خدمات از ساكنان برخورداري

  ).1394( تابعي و همكاران، است

 علت توزيع به يا كه شود مي دسترسي در نابرابري ايجاد باعث خدمات ناهماهنگ و نامتناسب توزيع     

 وجود به خدمات اين به تقاضاي توجه با خدماتي نيروي كمبود علت به يا خدماتي مراكز اين مكاني نامناسب

  ).4، 1394( رستمي و همكاران، مي آيد

منطقه  تعادل هايعدم  بردن بين از جهت در گامي مي تواند خدمات و امكانات متعادل توزيع كه صورتي در

 سرمايه و جمعيت حركت به منجر بيشتر باشد، مختلف ابعاد از منطقه اي تفاوت هاي قدر چه هر زيرا . باشد اي

   ).134، 1385 ( خاكپور،مي گردد جاذبه پر قطب هاي سمت به

منابع، امكانات و فرصت ها يكي از شاخص هاي اساسي توسعه  نحوه توزيع عوامل اجتماعي و اقتصادي،     

توسعه هدف خود را دستيابي به الگوي مناسبي از توزيع به شمار مي رود. چنان كه بسياري از راهبردهاي 

عوامل، منابع و فرصت ها بين گروه هاي مختلف جامعه تعريف مي كنند. توزيع متعادل و برابر عواملي همچون 

بهره مندي برابر از امكانات، فرصت ها و پيامدهاي توسعه در  آب و ساير منابع توليد كشاورزي، درآمد، زمين،

سطح جامعه روستايي، ممكن است معرف جامعه متعادل و توسعه يافته باشد. همچنان كه نابرابري در توزيع 

موضوعات  ارزيابي نحوه توزيعسنجش و  اين عوامل نشان دهنده جامعه نامتعادل و توسعه نيافته است. بنابراين

و عوامل مؤثر در توسعه و درجه برابري يا نابرابري در توزيع يكي از روش هاي شناسايي وضعيت جامعه و 

  سطح توسعه آن است.

با نواحي غير روستايي به شكل چشمگيري  نابرابري و عدم تعادل نه تنها بين جامعه و نواحي روستايي     

ابرابري در درون جوامع و مناطق روستايي نيز به شكل آشكاري وجود دارد. نابرابري در ، بلكه اين نوجود دارد

توزيع شغل، بهره مندي از منافع توسعه و فرصتهاي توسعه از جمله اين نابرابري  توزيع زمين، توزيع درآمد،

  هاست. 
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يري به شمار مي رود، تعيين بديهي است كه براي شناخت دقيق روستا كه پايه هرگونه برنامه ريزي و تصميم گ

  دقيق نوع و شدت نابرابريها در زمينه هاي مختلف اهميت بسياري دارد.

هاي سطح بندي ممكن است به تعيين سطح توسعه روستاها كمك كند و به بيان وضع موجود روستاها  مدل     

برنامه هاي توسعه و تعيين در شرايط مقايسه اي بپردازد، همچنين اولويت مكان ها و مناطق روستايي را در 

مكان اجراي طرح ها و پروژه ها و حتي تعيين اولويت نوع طرح ها و پروژه ها دست يافت و از اين طريق به 

  .ساماندهي نظام سكونتگاهي مناسب در سطح مناطق روستايي با حداكثر كارايي و حداقل نابرابري دست يافت

ابرابري، ممكن است برنامه ريزان روستايي را در تعيين اولويت مدل هاي تعيين كننده سطح برابري يا ن     

موضوعاتي كه بايد در برنامه ها مورد توجه قرار گيرند، همچون كاهش نابرابريهاي اجتماعي، اقتصادي، دسترسي 

ي از اين مدل ها در سطح روستا، در سطح مناطق روستايي، يا سطوح فضاينابرابر به منابع و فرصتها كمك كنند. 

تصميم گيري و برنامه ريزي  مي توان به عنوان ابزار كسب شناخت،بزرگتر منطقه اي، ملي و حتي بين المللي 

استفاده كرد. هر چند كه محقق و برنامه ريز روستايي با توجه به نگرش، شناخت و تحليل خود به استفاده از 

( جمعه يگاه به كارگيري آنها را مشخص مي كندمدلها به عنوان ابزار كمكي مي پردازد و نوع استفاده و جااين 

  ).255-254، 1389پور، 

روش هاي بسياري براي اندازه گيري توزيع وجود دارد؛ مثالً براي بررسي نحوه توزيع درآمد و درجه      

( جمعه ي لورنز و ضريب جيني استفاده كردمنحن نابرابري در توزيع آن مي توان از معيارهاي توزيع دهگانه،

  ).246-245، 1389پور، 

  

  مباني نظري

 و خدمات يابي مكان كه برده اند پي مطلب اين به عميقاً توسعه حال در كشورهاي ريزان برنامه امروزه     

 امر اين به و مي كنند بازي كشورها اين روستايي نواحي توسعه بهبود در اهميتي با زيرساختي نقش تسهيالت

 توسعه به بخشيدن شتاب در مهم ابزاري اساسي، خدمات به جوامع روستايي دسترسي بهبود كه دارند اذعان

بنابراين در مفهوم توسعه الزم به ذكر است امروزه . )31، 1380( افتخاري و ايزدي، مي رود شمار به منطقه اي

زيع، مفهوم آن ديگر از رشد اقتصادي صرف خارج شده و با مفهوم توسعه انساني، عدالت اجتماعي و بهبود تو

 پيش يك مناطق، هماهنگ و متعادل توسعه مبنا بر اين ).1381( آسايش، امكانات و خدمات پيوند خورده است

 ,Martic & Savic(كشور به شمار مي رود يكپارچة پيشرفت و اقتصادي پايداري حصول براي مهم بسيار نياز

 بهره برداري عيندر اين راستا هدف كلي برنامه ريزي فضايي، نيز سازماندهي فضاي سرزمين در  )2001

( زياري، گوناگون مي باشد مقياس هاي و ابعاد در توسعه بلندمدت چشم انداز راستاي در آن از خردمندانه

پايدار روستايي اساس بر اين اساس سياست برنامه ريزان روستايي بايد در جهتي باشد كه توسعه ). 1389

 توسعهيك برنامه توسعه روستايي بايد در برگيرنده فرآيندهاي  ).63، 1392( شكور و همكاران، فعاليتها باشد

( باشد روستاها سطح در مشاركتي توسعه و محيطي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، توسعه نظير اي
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 روستاها در فضايي و اجتماعي عدالت برقراري مستلزم پايدار توسعه كه اصل، اين پذيرش). 1388سعيدي، 

 امكانات، و خدمات بهينه توزيع درآمد، كم اقشار آسيب پذيري اقتصادي، نابرابريهاي اجتماعي، رفع است،

  . مي افزايد پايدار توسعه به نگرش اهميت به هرچه بيشتر روستاييان، اساسي نيازهاي به توجه

 واقع در .دانست فضا در اجتماعي مواضع و فرصتها نابرابر توزيع اختصار به ميتوان را فضايي نابرابري     

( واژه اي مركب از نابرابري و فضا است، نوعي از نابرابريهاي اجتماعي را ترسيم مي كند كه فضايي نابرابري

  .)127، 1386، دهقان

 آن براي ويژه به مي باشد؛ توسعه مسير در اساسي چالشي كشورها از بسياري در نابرابري مسئلة واقع در     

 تهديدي ها، نابرابري اين . مي شود شامل را وسيعي جغرافيايي مناطق آنها حاكميت قلمرو كشورها كه از دسته

مي  دشوار را ملي يكپارچگي و وحدت به دستيابي و است مناطق متوازن و توسعة متعادل حصول براي جدي

 هاي بخش بيشتر در كننده نگران و عمده مسايل از منطقه اي نابرابريهاي  .)Shankar & Shah, 2003(نمايد

 براي عمومي اجتماعي هدف از بخشي منطقه اي، كاهش نابرابري سياستگذاران، براي رو، اين از است، جهان

در واقع نابرابريهاي   ).Dupont, 2007(است ويژه طور به افراد، بين نابرابري و كلي طور به نابرابري، كاهش

 به توجه .)Shankar & Shah, 2003(منطقه اي، تداوم چالشهاي توسعه در بيشتر كشورها را نشان مي دهد

 تمايلي و شد نمايان 1341 دهة طول در جغرافيايي هاي مطالعه در فضايي عدالتي بي و فضايي هاي نابرابري

 آن.را و كرد تأكيد تفاوت و تنوع بر مدرنيسم پست بعدها .داشت وجود عمومي سياست تأثير به نيز

    ).Smith, 1994(ستود

 بين تعادل و مختلف نواحي توسعة به توجه .است ضروري و الزم اي منطقه هاي تعادل عدم رفع بنابراين     

 راه در مي تواند اجتماعي و اقتصادي شاخصهاي ساير و تسهيالت امكانات، از ديدگاه برخورداري از نواحي

 سياستگذاري چارچوب و دهد، قرار تأثير تحت را، منابع تخصيص برنامة كالن كيفي، و كمي اهداف به نيل

نابرابري هاي منطقه اي يكي از مسائل مهم سياست گذاري در  رفع رو، اين از .كند سازماندهي را منطقه اي

   . )1382( نوربخش، برنامه ي سوم توسعه ي ايران محسوب شد

 توزيع علت به يا كه مي شود دسترسي در نابرابري ايجاد باعث خدمات ناهماهنگ و نامتناسب توزيع     

 وجود به خدمات اين تقاضاي به توجه با خدماتي نيروي كمبود علت به يا خدماتي مراكز اين مكاني نامناسب

  ).265، 1389( شرف زادگان و همكاران، مي آيد

 نامتعادل و نامتناسب توزيع .است جمعيت ساختار مهم مباحث از يكي نيز، جمعيت مكاني توزيع چگونگي     

، 1389، ( مهاجرانياست سياسي و تاريخي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، طبيعي، متنوع از عوامل ناشي نيز آن

 محسوب فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، برنامه هاي در بنيادي عناصر از در واقع جمعيت به عنوان يكي. )45

 از آن فضايي گستردگي و ابعاد ساختار، شناخت و چون جمعيت و چند از آگاهي اساس اين بر .شودمي 

البته پراكندگي جمعيت در . )114، 1385( مهدوي، مي رود شمار به برنامه ريزي و تصميم گيري مهم ابزارهاي

و ديگري استقرار فضاي جغرافيايي، از دو بعد قابل بررسي است؛ يكي پراكندگي جمعيت در واحد سطح 
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جمعيت در نقاط روستايي و شهري كه براي درك سازمان فضايي و الگوي استقرار جمعيت روستايي ضروري 

. بنابراين سازمان فضايي متعادل در روستاها، نوعي از پايداري روستايي است كه اين )1371معزي،  (است

ين پراكنش جمعيت و توزيع خدمات در پايداري زماني محقق خواهد شد كه هماهنگي و سازگاري منطقي ب

  روستاها به وجود آيد.

  

  محدوده ي مورد مطالعه

محدوده ي مورد مطالعه در اين تحقيق مناطق روستايي استان ايالم به تفكيك شهرستان ها( ايالم، دهلران،      

براي  هاي مركز آمار ايراناده از داده دره شهر، شيروان و چرداول، مهران، ايوان، آبدانان) مي باشد كه با استف

به مقايسه ي وضعيت توزيع خدمات با توجه به جمعيت در مناطق روستايي استان  1395و  1390دو سال 

  پرداخته شده است.

  

  : موقعيت سياسي استان ايالم1شكل



  و كرمشاهيكرمي                       

22 

 

  روش تحقيق

آماري مورد تحليلي انجام شده است. جامعه  -اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و به روش توصيفي     

و  1390مطالعه، روستاهاي استان ايالم مي باشند. داده هاي مورد نياز از نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 

به مقايسه ي استان ايالم به دست آمده است و با استفاده از شاخص  يا ضريب جيني و منحني لورنز  1395

مورد تحليل قرار گرفته ستان پرداخته شده و وضعيت توزيع خدمات با توجه به جمعيت در مناطق روستايي ا

  اند.

 Lorenz(لورنز مفهوم منحني به نزديكي وابستگي )Gini Index( »جيني ضريب« يا شاخص مفهوم     

Curve (لورنز منحني« بين »محصور سطح« با است برابر و يك و صفر بين است عددي جيني ضريب. دارد« 

 توزيع افراد بين »عادالنه كامال« صورت به جامعه هايثروت و منابع كه حالتي در .»برابر كامال توزيع خط« و

 در برعكس .شودمي صفر برابر جيني ضريب و چسبدمي »برابر كامال توزيع« خط به لورنز منحني باشد، شده

 باشد نفر يك دست جامعه ثروت همه( مطلق انحصار يعني جامعه يك در »ثروت نابرابر كامال توزيع« حالت

  .بود خواهد يك با مساوي جيني ضريب) دارند صفر معادل ثروتي افراد ساير كهحالي در

منحني لورنز و ضريب جيني دو وجه يك روش هستند كه نابرابري توزيع فردي يا يا منطقه اي يك متغير      

 قاطع زماني مختلف)را بررسي مي كنند. بنابراين براي مقايسات طولي( نابرابري هاي درون يك منطقه در م

  نابرابري مناطق مختلف در يك مقطع زماني مناسب هستند. بنابراين در اين تكنيك دو متغير داريم:

نمودار مي شيند. متغير ديگر كه اصل  )x(متغير اول الزاماً جمعيت است و اين هميشه روي محور افقي     

، اين )y( روي محور عمودي(عالقمنديم مطالعش كنيم) يعني متغيري كه Variable of interestمطلب است(

متغير بستگي دارد به واحدهاي متغير اول( چون سطوح تحليل يا سنجش متفاوت هستند). مثالً اگر با افراد 

) درآمد و اگر با خانوارها سروكار داريم سرانه ها و اگر با مناطق سر و كار داريم yمتغير( سرو كار داشته باشيم

  .خدمات

  

  نحني لورنزم

 نحوه توزيع موضوع يا نسبت توزيع دو عامل يا متغير به يكديگر از آننموداري است كه براي نشان دادن      

رصد تبديل شود. سپس با به داستفاده مي شود. براي رسم منحني لورنز، ابتدا بايد مقادير يا سهم هر متغير 

يكي از متغيرها، درصد فراواني تجمعي مقادير دو متغير ، براساس مرتب كردن درصدها از كم به زياد يا برعكس

. پس از تبديل مقادير به درصد فراواني تجمعي براي رسم منحني، مقادير مذكور روي محور مشخص شود

مشخص مي شوند. به اين صورت كه درصد مربوط به جمعيت يا متغير مستقل در محور  Yو  Xمختصات 
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) تعيين مي شوند. اين دو Yابسته مانند درآمد يا زمين روي محور عمودي() و درصد مربوط به متغير وXافقي(

محور براساس درصد و با اندازه يكسان تقسيم بندي مي شود و به اين ترتيب منحني خاصي در درون يك 

كه به منحني لورنز مشهور است. اين منحني تناظر واقعي بين دو متغير براي مثال بين  مربع به دست مي آيد

د كل درآمد و درصد صاحبان درآمد يا بين درصد بهره برداران از زمين و درصد زمين را نشان مي دهد. درص

نشان دهنده برابري مطلق يا توزيع كامالً برابر است، يعني هر نقطه روي اين خط  ABدر اين منحني خط قطر 

كه دو  ABCروي خط شكسته نقاط بيانگر درصد مساوي دو متغير مثالً درصد درآمد و درصد جمعيت است. 

ضلع ديگر مثلثي را كه منحني در آن واقع شده است، تشكيل مي دهد نشان دهنده توزيع كامالً نابرابر است؛ به 

عبارت ديگر هر چه منحني از خط قطري يا از خط برابري كامل فاصله بگيرد نشان دهنده افزايش نابرابري در 

به سمت خط قطري حركت كند بيانگر افزايش  توزيع و نا متعادل تر شدن آن است و بر عكس هر چه منحني

برابري در توزيع است؛ بنابراين موقعيت منحني روي محور مختصات حالتي از توزيع، از برابري كامل تا 

  ).2نابرابري كامل را نشان مي دهد( شكل

  

  : منحني لورنز2شكل

  ضريب جيني

ي بيان مي شود كه به طرق مختلف و از جمله مقدار تعادل يا عدم تعادل در توزيع، به وسيله ضريب جين     

 ضريب جيني بر اساس نسبت سطح داخل منحني يعني مساحتبا توسل به منحني لورنز قابل محاسبه است. 

ABO  به سطح كل مثلث يعني مساحتABC .اين ضريب بين صفر و يك در نوسان است. صفر  بيان مي شود

زماني است كه منحني منطبق بر خط قطري مربع باشد كه در اين صورت بيانگر تعادل كامل در توزيع دو متغير 

نسبت به يكديگر است. زماني كه منحني منطبق بر دو ضلع مثلث مذكور باشد و كل سطح مثلث در داخل 

بيانگر عدم تعادل كامل در نسبت توزيع دو متغير است. بنابراين ضريب جيني در آن صورت  قرار گيرد،منحني 
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نشان مي دهند بهترين شاخص اندازه گيري نابرابري توزيع است؛ براي مثال اگر در بررسي  Gكه آن را با 

ه اين باشد ب G=1، و اگر معني است كه تمام افراد جامعه درآمد يكساني دارنداين باشد به  G=0توزيع درآمد 

معني است كه يك درصد افراد جامعه تمام درآمد را در اختيار دارند. بايد اضافه كرد كه منحني لورنز و ضريب 

رآمد يا هر توزيع ديگري نيز است. ضمن اينكه از جيني نشان دهنده سهم گروه هاي مختلف جمعيت از د

توان روند توزيع را نيز مشخص مي در دوره هاي زماني مختلف براي يك موضوع طريق محاسبه ضريب جيني 

  ).250-248، 1389( جمعه پور، كرد

  بحث و نتيجه گيري 

 از مختلف، عرصه هاي در نابرابري ها افزايش شاهد مختلف، زمينه هاي در تحوالت موازات به امروزه     

در واقع الگوي توزيع و دسترسي  ).96، 1389( فرجي سبكبار و همكاران، فضايي هستيم نابرابري هاي جمله

نامناسب خدمات عمومي از جمله عواملي است كه موجب محروم ماندن برخي افراد از امكانات و زير ساخت 

 براي مكاني برنامه ريزي ضرورت از اين رو است كه ). 1383( مرصوصي، ها و پيامدهاي منفي آنها مي باشد

مثبت توسعه  جنبه هاي جانبه همه گسترش و زدايي محروميت دد،متع برنامه هاي طريق از نابرابري ها كاهش

  ).96، 1389( فرجي سبكبار و همكاران، به طور عملي مطرح شده است

 روستايي نواحي در خدمات توزيع و جمعيت پراكنش بين هماهنگ و منطقي ارتباط برقراري اساس اين بر     

 فضايي سازمان كه چرا . مي رسد نظر به ضروري روستا، پايدار توسعه و فضايي عدالت به پايداري، نيل براي

 و هماهنگي كه شد خواهد محقق زماني پايداري اين كه است روستايي از پايداري نوعي روستاها، در متعادل

 توزيع و جمعيت پراكنش بين منطقي سازگاري

  .آيد وجود به روستاها در خدمات

همانطور كه قبالً ذكر شد در اين تحقيق به بررسي وضعيت توزيع خدمات مناطق روستايي استان ايالم به      

ضريب  EXCELتفكيك شهرستان ها پرداخته شده است و براي آباديهاي هركدام از شهرستان ها نيز در محيط 

جيني بدست آمده و منحني لورنز آنها ترسيم شده است كه بيانگر برابري و نابرابري در توزيع خدمات اين 

) هر كدام از شهرستان هاي استان آورده شده Gآباديها مي باشد. در اينجا نيز منحني لورنز و ضريب جيني(

  است.

 و دهدمي نشان را خدمات توزيع در يشترب برابري باشد، صفر عدد به نزديك جيني ضريب چقدر هر     

 اگر(( كندمي مشخص را خدمات نابرابر توزيع باشد، يك عدد به نزديك جيني ضريب چقدر هر بالعكس

 عدد با مساوي اگر و) مطلق برابري( دارند يكسان خدمات همه يعني باشد صفر عدد با مساوي جيني ضريب

 )).ندارد خدماتي هيچ مابقي و است نفر يك دست در تنها خدمات كه ايگونه به مطلق نابرابري يعني باشد يك

بوده  0,22، 95در سال و  0,25، 90) در سال 3به فرض مثال ضريب جيني آباديهاي شهرستان دره شهر(شكل
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( برعكس 90برابري بيشتري در توزيع خدمات وجود داشته است و در سال  95كه نشان مي دهد كه در سال 

  . همينطور براي ساير شهرستان هاي استان اينطور تفسيري مي توانيم داشته باشيم.توزيع خدمات)نابرابري در 

مهران، ايوان مانند آباديهاي شهرستان دره شهر كه در باال توضيح داده شد در سال  در شهرستان هاي ايالم،     

ود داشته است و براي شهرستان برابري بيشتري در توزيع وج 95، در توزيع خدمات نابرابري و در سال 90

اما در آباديهاي  تقريباً در توزيع خدمات تغييري به وجود نيامده است. 95و  90شيروان و چرداول در دو سال 

عكس ساير شهرستان  )G90: 0.23 ،G95: 0.32(و آبدانان )G95: 33و G90: 0.32( دو شهرستان دهلران

نابرابري  95بيشتري در توزيع خدمات و در سال برابري  90هاي استان اتفاق افتاده است. به شكلي كه در سال 

در شهرستان آبدانان به دليل كاهش جمعيت در  ( در توزيع خدمات)كه اين تغيير در توزيع وجود داشته است.

  بيشتر بوده است. 90نسبت به سال  95سال

  

  : شهرستان دره شهر3شكل
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  : شهرستان ايالم4شكل

  

  : شهرستان مهران5شكل
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  : شهرستان ايوان6شكل

  

  : شهرستان شيروان و چرداول7شكل
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  : شهرستان دهلران8شكل

  

  : شهرستان آبدانان9شكل

 خدمات توزيع موازات به آن روستايي سكونتگاههاي جمعيت تراكم كه است استانهايي جمله از ايالم استان     

 در جمعيت پراكنش ضريب جيني و منحني لورنز اساس بر .نمي باشد بهداشتي، آموزشي، زيربنايي، امكانات و

به دليل كاهش جمعيت  1395و در سال  نامتعادل صورت به ،1390در سال  استان اين سكونتگاههاي روستايي

 دارا را جمعيت تراكم بيشترين كه فضاهايي استان اين در واقع در .است به دليل مهاجرت روستاييان برعكس

 به منجر امري چنين وجود .بالعكس و برخوردارند امكانات و خدمات برخورداري سطح از كمترين مي باشند

 بين ارتباط بررسي پژوهش؛ هدف اساس بر .مي شود روستايي ناپايدار نتيجه توسعه در و فضاها در نابرابري
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 كه شد مدعي مي توان يافته ها مبناي بر و استان، اين نواحي روستايي در خدمات توزيع و جمعيت پراكنش

 روستايي پايدار عدالت و توسعه به دستيابي كه جهت صورتي در .مي باشد نابرابر ارتباطي چنين استان اين در

 راستاي در لذا .باشد )برابر( سويه دو متقابل و )خدمات فضايي توزيع و جمعيت تراكم( ارتباط اين است نياز

جمعيت  تراكم ميزان با متناسب امكانات و خدمات است نياز پايدار محور عدالت درونگراي توسعه به دستيابي

 نواحي در محروميت و فقر مهاجرت، از مي توان كه است امري چنين وجود صورت در .شوند گرفته نظر در

  .كرد حركت پايداري سوي به و آورد عمل جلوگيري به روستايي

  و مĤخذ منابع
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