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سطح  بندي دهستان  هاي بخش شيروان 
از نظر شاخص  هاي توسعه انساني

دكتر حسن  بيك  محمدي
دانشيار دانشگاه اصفهان

يونس آزادي
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه  ريزي روستايي دانشگاه اصفهان

چكيده
به منظور برنامه  ريزي و توسعه مناطق و نواحي، شناخت امكانات و تنگناها 
و تعيين ميزان محروميت و برخورداري از شاخص  هاي مورد بررسي در برنامه -

ريزي هر منطقه، در مرحله اول اهميت قرار دارد. شناخت، اولين قدم در امر 
برنامه  ريزي است و با شناخت ويژگي  هاي يك نقطه، با ديد بازتري مي  توان براي 

توسعه و پيشرفت آن منطقه برنامه  ريزي نمود. 
بخش شيروان با 3560 خانوار، 17197 نفر جمعيت، 3 دهستان و 59 روستاي 
داراي سكنه، يكي از بخش  هاي سه گانه شهرستان شيروان چرداول از توابع استان 
ايالم مي  باشد كه 84/28 درصد جمعيت ساكن در آن روستانشين مي  باشند. لذا 
با توجه به مشكالت منطقه از جمله؛ مهاجرفرستي، نرخ باالي بيكاري، نسبت 
جنسي پايين، باالبودن بار تكفل و...؛ برنامه  ريزي به منظور برقراري توسعه در 

اين منطقه الزم و ضروري است.
توابع  از  شيروان  بخش  دهستان هاي  سطح  بندي  مقاله  اين  تدوين  از  هدف 
استان ايالم از نظر شاخص  هاي توسعه مي  باشد كه ابتدا در دو قالب، سطح  بندي 
مورد مطالعه از نظر شاخص  هاي اقتصادي و اجتماعي و سپس در حالت جمع 
انجام  براي  است.  گرديده  اقدام  دهستان ها  سطح بندي  به  نسبت  قالب،  دو  اين 
سطح  بندي از نظر شاخص  هاي مورد بررسي، از شاخص توسعه انساني استفاده 
شده است. روش انجام اين تحقيق تركيبي است از روش  هاي توصيفي و تحليلي 
كه بخش عمده داده  هاي آن از طريق بررسي هاي ميداني و مراجعه به ادارات مرتبط 
شاخص  هاي  نظر  از  منطقه  دهستان هاي  سطح  بندي  براي  است.  آمده  دست  به 
مورد بررسي، از شاخص توسعه انساني(HDI) و براي تهيه نقشه  ها از نرم  افزار 

ARCVIEW استفاده شده است.
توسعه  شاخص  هاي  نظر  از  مطالعه  مورد  دهستان  هاي  سطح  بندي  نتايج 
دهستان  هاي  محروم،  دهستان  هاي  رديف  در  كارزان  دهستان  كه  مي  دهد  نشان 
زنگوان و لومار در رديف دهستان  هاي نيمه برخوردار قرار دارند و هيچ كدام 
از دهستان  هاي مورد بررسي در رديف دهستان  هاي برخوردار قرار نگرفته  اند. از 
نتايج اين تحقيق مي  توان براي برنامه ريزي و اولويت دادن به نيازها براساس ميزان 

برخورداري از شاخص  هاي مورد بررسي استفاده نمود.
توسعه  شاخص  يافتگي،  توسعه  ضريب  سطح  بندي،  كليدي:  واژه  هاي 

انساني، دهستان  هاي بخش شيروان.
 

مقدمه
رويكرد توسعه انساني به طوركلي منطبق بر منطق بيان شده از سوي ارسطو 

مي  باشد: ثروت اساساً چيزي نيست كه ما به دنبال آن هستيم، چرا كه اين نوع 
 Anand and).ثروت فقط براي به دست آوردن چيزهاي ديگر به كار مي  رود

( Sen:200

شاخص توسعه انساني، معياري تركيبي براي اندازه  گيري درجه توسعه 
افزايش  مسلم،  طور  به  است.  محروميت  و  فقر  درجه  يا  و  انساني  يافتگي 
يا  و  اقتصادي  توسعه  اندازه  گيري  براي  كافي  نه  و  الزم  شرط  سرانه  درآمد 
ملل  سازمان  توسعه  برنامه  مسأله،  همين  به  توجه  با  است.  انساني  توسعه 
لحاظ  از  كشورها  درجه  بندي  براي   1990 سال  در  بار  اولين  براي  متحد، 
توسعه انساني، الگويي را به كاربرد كه با قائل شدن اهميت يكسان شاخص  ها 
اين  در  متحد،  سازمان  عمران  برنامه  مي  شود.  گرفته  كار  به  رتبه  بندي  براي 
مدل از سه شاخص اميد به زندگي، درصد باسوادي، و درآمد سرانه براي 
و  شهرها  مناطق،  سطح  در  ولي  است.  نموده  استفاده  كشورها  درجه  بندي 
نواحي به منظور بررسي و تعيين درجه توسعه يافتگي مي  توان از شاخص  هاي 

زيادي از اين مدل استفاده نمود. (حكمت  نيا و موسوي، 1385: 219).
و  اساسي  نيازهاي  اقتصادي،  رفاه  ديدگاه  سه  با  رويكرد  اين  مقايسه 
مي  نمايد. انساني  توسعه  بهتر  درك  به  بسزايي  كمك  انساني،  منابع  توسعه 
(سازمان برنامه و بودجه،1378: 34). شاخص توسعه انساني كوششي است براي 
رها شدن از شاخص  هاي اقتصادي صرف- مانند توليد ناخالص  ملي و توليد 
ناخالص داخلي، كه در ديدگاه  هاي توسعه توليد محور، شاخص توسعه به 
حساب مي  آيند- و جايگزين كردن شاخص  هاي مبتني بر توسعه انسان محور 

(جمعه  پور،1384: 226).
در واقع توسعه انساني مبتني بر اين ايده اساسي است كه پيشرفت جوامع 
انساني را نمي  توان تنها با درآمد سرانه اندازه  گيري كرد، بلكه الزمه دستيابي 
به زندگي بهتر، عالوه بر داشتن درآمد باالتر، پرورش و بسط استعدادها و 
ظرفيت  هاي انساني است. بنابراين توسعه انساني عبارت است از فرايند بسط 

 (UNDP,2004:42).انتخاب  ها و فرايندهاي انساني
آخرين معيار توسعه انساني از آر.پي. ميسرا مي  باشد كه نظريه خود را در دهه 
1990 مطرح كرد. ايشان در نظريه خود مدعي بود كه جامعه توسعه يافته انساني، 

از آزادي برخوردار است، يعني آزادي در انتخاب و حفظ كرامت انساني.
شاخص توسعه انساني وسيله  اي است براي اندازه  گيري رشد و پيشرفت 
انساني در يك بافت مقايسه  اي بين  المللي، ملي و منطقه اي؛ به عبارت ديگر، 
شهري،  مكان  يك  موجود  وضعيت  مي  توان  هم  شاخص  اين  كمك  به 
روستايي، منطقه و يا كشور را از نظر درجه توسعه انساني مشخص كرد و 
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هم مي  توان جايگاه آن را در مقايسه با ساير نقاط، مناطق و كشورها ارزيابي 
مقايسه  اي كرد. با توجه به استفاده اين شاخص از معيارهاي انساني، توسعه 
معموالً به عنوان شاخص اندازه  گيري فقر نيز به كار گرفته مي  شود و از اين 
نظر در شناخت وضعيت جامعه روستايي در سطح يك منطقه يا يك كشور، 

شاخص مهمي به شمار مي  رود.(جمعه  پور،1384: 227)
محروميت  و  انساني  توسعه  معيارهاي  بر  شاخص  اين  محوريت  با 
مهم  شاخصي  عنوان  به  روستايي  برنامه  ريزي  هاي  و  مطالعات  در  جوامع، 
روستاها  در  ريشه اي  مسائل  از  يكي  فقر  كه  اين  به  توجه  با  است.  مطرح 
به شمار مي  رود و تفاوت  بسياري بين سطح برخورداري از شاخص  هاي 
توسعه انساني بين روستاها و ساير نواحي وجود دارد، از اين شاخص مي   توان 
براي مقايسه نواحي روستايي و غير روستايي و يا مقايسه نواحي روستايي با 
همديگر استفاده كرد. به ويژه اينكه از آن  به عنوان معيار اندازه  گيري فقر 
روستاها استفاده مي  شود. البته استفاده از اين  محروميت  روستايي و درجه 
شاخص در سطح روستاها با توجه به نبود اغلب اطالعات مورد نياز براي 
محاسبه شاخص، نيازمند جمع  آوري ميداني اطالعات در سطح روستاهاست. 

(جمعه  پور،1384: 234)

هدف تحقيق        
هدف از تدوين اين مقاله، تعيين ميزان توسعه، محروميت و طبقه  بندي 
دهستان هاي بخش شيروان است، به گونه  اي كه با طبقه  بندي آنها، جايگاه هر 
كدام از دهستان  ها از نظر شاخص  هاي توسعه تعيين شود، تا در تخصيص 

امكانات و ارائه خدمات به برنامه  ريزان و مسئوالن ياري رساند.

معرفي اجمالي منطقه مورد مطالعه
بخش شيروان با مساحت 685 كيلومترمربع در سمت شمال شرقي استان 
واقع  چرداول  شيروان  شهرستان  شرقي  جنوب  و  جنوب  قسمت  و  ايالم 
گرديده است. اين بخش از نظر موقعيت جغرافيايي از شمال به بخش  هاي 
جنوب  سمت  از  چرداول)،  شيروان  شهرستان  توابع  (از  چرادول  و  هليالن 
غرب  سمت  از  و  لرستان  استان  به  شرق  سمت  از  دره شهر،  شهرستان  به 
موقعيت  نظر  از  همچنين  مي  باشد.  محدود  ايوان  و  ايالم  شهرستان هاي  به 
رياضي بين 33 درجه و 49 دقيقه تا 33 درجه و 23 دقيقه و 4 ثانيه عرض 
شمالي و 47 درجه و 18 ثانيه تا 46 درجه و 34 دقيقه طول شرقي قرار دارد.

(آذرشيذسهند،1384: 2)
بخش شيروان طبق آخرين تقسيمات كشوري داراي 3 دهستان به نام  هاي 
زنگوان، كارزان و لومار و يك نقطه شهري به نام لومار مي  باشد. همچنين 
طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، اين بخش داراي 3560 
خانوار، 17197 نفر جمعيت و 59 روستاي داراي سكنه مي  باشد.(سرشماري  

عمومي نفوس و مسكن سال 1385). 
كمبود  خانوار،  بعد  بودن  باال  جمله؛  از  مشكالتي  داراي  شيروان  بخش 
بروز  باعث  امر  اين  كه  مي باشد،  و...  بيكاري  باالي  نرخ  رفاهي،  امكانات 
نتيجه  در  كه  جمعيت  رشد  كاهش  جمله  از  منطقه،  در  ديگري  مشكالت 
مهاجرت گسترده ساكنين منطقه به ديگر مناطق بوجود آمده، گرديده است. 

صحيح  برنامه  ريزي  به  نسبت  منطقه  مشكالت  از  آگاهي  با  است  الزم  لذا 
جهت توسعه منطقه اقدام شود. در  اين حين بايد با مناطق مختلف مطابق 

مشكالت آنان توجه گردد.

نقشه1: موقعيت سياسي منطقه مورد مطالعه

مراحل كار
در اين مقاله سطح توسعه يافتگي دهستان  هاي بخش شيروان، به تفكيك 
شاخص  هاي اقتصادي (شامل؛ 4 شاخص صنعتي، 5 شاخص كشاورزي و 
جمعيتي،  شاخص  اجتماعي (شامل 4  شاخص  هاي  و  خدماتي)  شاخص   6
5 شاخص فرهنگي و ورزشي، 4 شاخص آموزشي و 4 شاخص بهداشتي-
دهستان  هاي  توسعه يافتگي  سطح  تعيين  به  سپس  و  شده  بررسي  درماني) 
اقتصادي  و  اجتماعي  شاخص  هاي  كليه  گرفتن  نظر  در  با  شيروان،  بخش 
پرسشنامه،  طريق  از  مقاله  اين  نياز  مورد  اطالعات  است.  شده  پرداخته 

آمارنامه  ها و مراجعه به ادارات مرتبط به دست آمده است.
توسعه  شاخص  از  استفاده  با  مقاله  اين  در  گرفته  صورت  بررسي  هاي 

انساني به ترتيب ذيل انجام گرفته است:
1- تعريف اندازه محروميت مكان  هاي مورد مطالعه در هر شاخص از طريق 

آماره زير:

 Iij=




2- محاسبه ميانگين اندازه محروميت مكان  هاي مورد مطالعه:
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3- محاسبه شاخص توسعه انساني هر يك از مكان  ها (تقوايي، 1385: 32)                                          
HDI=(1-Ij)

نكته مهم در اين روش اين است كه شاخص  هاي به كار گرفته شده بايد 
همسو باشند. بدين معني كه برخي متغيرها، هر چه مقدارشان در سكونتگاه 
بيشتر باشد، نشان دهنده وضعيت بهتر است. در حالي كه برخي متغيرها هرچه 
است.(معصومي  مطلوب  وضعيت  نشانگر  باشد،  مقدارشان در سكونت گاه كمتر 

اشكوري،1385: 132)
جدول 1: ميزان برخورداري دهستان  هاي بخش شيروان از 

شاخص  هاي اقتصادي

 دهستان
شاخص 

                          
لوماركارزانزنگوان

تعداد كارگاه  هاي برنجكوبي به ازاء هر 
100 هكتار سطح زير كشت برنج

1/501/62

تعداد كارگاه  هاي صنعتي به نسبت 
هر 1000 نفر جمعيت

1/631/31/79

تعداد كارخانه  ها به نسبت هر 1000 
نفر جمعيت

00/430/11

تعداد كارگاه  هاي صنايع دستي به 
نسبت هر 1000 نفر جمعيت

2/715/442/46

تعداد تراكتور به نسبت هر 100 
هكتار زمين كشاورزي

0/780/660/85

نسبت زمين  هاي كشاورزي آبي به 
كل زمين  هاي قابل كشت

6/665/6620/68

2/552/12/75راندمان گندم در هكتار به تن

41/83/5راندمان برنج در هكتار به تن

006/6نسبت زمين  هاي يكپارچه  سازي شده

100100100نسبت روستاهاي داراي برق

5036/3680نسبت روستاهاي داراي تلفن ثابت

نسبت روستاهاي داراي شركت 
تعاوني

7/1464/2825/8

100نسبت روستاهاي داراي راه آسفالته

602545/45نسبت روستاهاي داراي دفتر پستي

75100100نسبت روستاهاي داراي دهياري

مأخذ:اطالعات ميداني

الزم به ذكر است كه دامنه محروميت مناطق از شاخص  هاي مورد نظر 
طبق تعريف حداكثر محروميت(حداقل برخورداري) معادل صفر و حداقل 
محروميت (حداكثر برخورداري) معادل يك خواهد بود. (حسين  زاده دلير، 
تركيبي  شاخص  ميزان  شدن  مشخص  و  محاسبات  انجام  با   (154  :1382
توسعه انساني براي هر يك از مناطق مي  توان آنها را به سه دسته، برخوردار، 

نيمه برخوردار و محروم تقسيم كرد. 
توسعه  سطح  داراي  منطقه  باشد،   0/5 و  صفر  بين   HDI مقدار  اگر 
محروم است. اگر بين 0/5 و 0/8 باشد، منطقه از سطح توسعه متوسط و اگر 
بين 0/8 و 1 باشد، منطقه از سطح توسعه باال  برخوردار است.  (حكمت  نيا و 

موسوي، 1385: 219)

جدول 2: ضريب شاخص  هاي اقتصادي دهستان  هاي مورد مطالعه با 
HDI استفاده از مدل

              دهستان                                                 
 شاخص

لوماركارزانزنگوان

تعداد كارگاه  هاي برنجكوبي به ازاء هر 
100 هكتار سطح زير كشت برنج

0/0710

تعداد كارگاه  هاي صنعتي به نسبت هر 
1000 نفر جمعيت

0/3210

تعداد كارخانه  ها به نسبت هر 1000 
نفر جمعيت

100/74

تعداد كارگاه  هاي صنايع دستي به 
نسبت هر 1000 نفر جمعيت

0/9101

تعداد تراكتور به نسبت هر 100 
هكتار زمين كشاورزي

0/3610

نسبت زمين  هاي كشاورزي آبي به كل 
زمين  هاي قابل كشت

0/9310

0/3010راندمان گندم در هكتار به تن

010/22راندمان برنج در هكتار به تن
110نسبت زمين  هاي يكپارچه  سازي شده

000نسبت روستاهاي داراي برق
0/6810نسبت روستاهاي داراي تلفن ثابت

100/67نسبت روستاهاي داراي شركت تعاوني
011نسبت روستاهاي داراي راه آسفالته
010/41نسبت روستاهاي داراي دفتر پستي

100نسبت روستاهاي داراي دهياري
0/500/660/27ميانگين اندازه محروميت

HDI0/500/340/73

        
  1Ij =       S    = Iij

          n

n

i
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يافته  هاي تحقيق
بررسي شاخص  هاي اقتصادي

ميزان برخورداري دهستان  هاي بخش شيروان، از شاخص  هاي اقتصادي، 
به تفكيك بخش  هاي صنعتي، كشاورزي و خدمات و زيربنايي، در جدول 
محاسبات  شماره(2)  جدول  در  همچنين  است.  شده  داده  نشان  شماره(1) 
مراحل سه گانه مدل  HDIدر خصوص شاخص  هاي مذكور، نمايش داده 
شده است. با مشاهده اين جداول، درمي  يابيم كه، دهستان لومار با شاخص 
محروم  ترين   ،0/34 شاخص  با  كارزان  دهستان  و  برخوردارترين   ،0/73

دهستان  هاي بخش شيروان از نظر شاخص  هاي اقتصادي توسعه مي  باشند.
دهستان  روستاهاي  كه  مي  گيريم  نتيجه  جدول(3)  به  توجه  با  بنابراين 
كارزان با شاخص 0/34، در گروه روستاهاي محروم و روستاهاي دهستان-
 هاي زنگوان و لومار، به ترتيب با شاخص توسعه انساني 0/5 و 0/73 در 
زمره روستاهاي نيمه برخوردار قرار مي  گيرند و هيچ دهستاني از اين حيث 

در رديف دهستان  هاي برخوردار قرار نمي  گيرد.

جدول 3: سطح  بندي دهستان  هاي بخش شيروان از نظر 
HDI  شاخص  هاي اقتصادي با استفاده از مدل

دهستاننسبت توسعه
كارزانمحروم

زنگوان و لومارنيمه  برخوردار
-----برخوردار

نقشه2: سطح  بندي دهستان  هاي بخش شيروان از نظر شاخص  هاي 
HDI اقتصادي با استفاده از مدل

نقشه3: سطح  بندي دهستان  هاي بخش شيروان از نظر شاخص  هاي 
HDI اجتماعي با استفاده از مدل

بررسي شاخص  هاي اجتماعي
در جدول شماره (4) ميزان برخورداري دهستان  هاي بخش شيروان، از 
شاخص  هاي اجتماعي، به تفكيك بخش  هاي جمعيتي، فرهنگي - ورزشي، 
نشان داده شده است.  بهداشتي-درماني  پرورش و شاخص  هاي  آموزش و 
همچنين محاسبات مراحل سه گانه مدل HDI در خصوص شاخص  هاي 
جداول  به  نگاهي  با  مي  باشد.  مشاهده  قابل  شماره(5)  جدول  در  مذكور، 
و  برخوردارترين  شاخص 0/79  با  زنگوان  دهستان  كه  مي  يابيم  در  مذكور 
دهستان لومار با شاخص 0/42، محروم ترين دهستان  هاي بخش شيروان، از 

نظر شاخص  هاي اجتماعي توسعه مي  باشند.
بنابراين با توجه به جدول (6) نتيجه مي  گيريم كه روستاهاي دهستان لومار، 
مي  گردد.  واقع  محروم  روستاهاي  گروه  در   ،0/42 انساني  توسعه  شاخص  با 
توسعه  شاخص  با  ترتيب  به  زنگوان  و  كارزان  دهستان هاي  روستاهاي  و 

انساني0/56 و 0/79 در گروه روستاهاي نيمه برخوردار قرار مي  گيرند.

بررسي شاخص  هاي توسعه انساني دهستان هاي بخش شيروان
با توجه به اينكه در مباحث قبلي محاسبات مربوط به شاخص  ها صورت 
پذيرفته است، در اين قسمت از ذكر دوباره آنها خودداري و به ذكر نتايج 
براي   HDI محاسبات  نتايج   (7) شماره  جدول  در  مي  گردد.  بسنده  آنها 
قبلي  نتايج  جمع  حاصل  كه  موردنظر  اقتصادي  و  اجتماعي  شاخص  هاي 

است، مشاهده مي  گردد.
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جدول 4: ميزان برخورداري دهستان  هاي بخش شيروان از نظر 
شاخص  هاي اجتماعي

لوماركارزانزنگوانشاخص               دهستان                                              

16/7221/3624/89تراكم نسبي جمعيت
4/814/944/87بعد خانوار(معكوس)

60/1775/6477/34نرخ بيكاري (معكوس)
39/8324/3622/66نرخ اشتغال

نسبت روستاهاي داراي 
كتابخانه عمومي

000

1002045/45نسبت روستاهاي داراي مسجد
010027/27نسبت روستاهاي داراي حسينيه 
نسبت روستاهاي تحت پوشش 

صدا و سيما
100100100

نسبت روستاهاي داراي سالن 
ورزشي

000

نسبت روستاهاي داراي 
كودكستان

25209/09

100100100نسبت روستاهاي داراي دبستان
نسبت روستاهاي داراي مدرسه 

راهنمايي
501818/18

نسبت روستاهاي داراي 
دبيرستان

25200/09

252018/18نسبت روستاهاي داراي پزشك
نسبت روستاهاي داراي خانه 

بهداشت
35/75025/8

نسبت روستاهاي داراي مركز 
بهداشتي-درماني

14/287/146/45

نسبت روستاهاي داراي آب 
لوله  كشي

10092/85100

مأخذ: نتايج سرشماري سال 1385، اطالعات ميداني، ادارات مرتبط

جدول 5: ضريب شاخص  هاي اجتماعي دهستان  هاي مورد مطالعه با 
HDI استفاده از مدل

لوماركارزانزنگوانشاخص                دهستان                                                      
10/430تراكم نسبي جمعيت

100/47بعد خانوار(معكوس)
00/91نرخ بيكاري (معكوس)

00/91نرخ اشتغال

نسبت روستاهاي داراي كتابخانه 
عمومي

000

010/68نسبت روستاهاي داراي مسجد
100/73نسبت روستاهاي داراي حسينيه 
نسبت روستاهاي تحت پوشش 

صدا و سيما
000

000نسبت روستاهاي داراي سالن ورزشي

00/311نسبت روستاهاي داراي كودكستان

000نسبت روستاهاي داراي دبستان

نسبت روستاهاي داراي مدرسه 
راهنمايي

010/99

00/311نسبت روستاهاي داراي دبيرستان

00/731نسبت روستاهاي داراي پزشك
نسبت روستاهاي داراي خانه 

بهداشت
0/5901

نسبت روستاهاي داراي مركز 
بهداشتي- درماني

00/911

نسبت روستاهاي داراي آب لوله -
كشي

010

0/210/440/58ميانگين اندازه محروميت
HDI0/790/560/42

جدول 6: سطح  بندي دهستان  هاي بخش شيروان از نظر 
HDI  شاخص  هاي اجتماعي با استفاده از مدل

دهستاننسبت توسعه
لومارمحروم

كارزان و زنگوان نيمه  برخوردار
-----برخوردار

جدول 7: نتايج محاسبات شاخص  هاي توسعه انساني بخش شيروان
IjHDIدهستان                         محاسبات

0/350/65زنگوان
0/550/45كارزان
0/430/57لومار

با نگاهي به جدول فوق االشاره درمي  يابيم كه مناطق روستايي دهستان 
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دهستان  روستايي  مناطق  و  برخوردارترين،  توسعه 0/65  شاخص  با  زنگوان 
كارزان با 0/45، محروم ترين دهستان  هاي بخش شيروان از نظر شاخص هاي 

توسعه مي  باشند.
جدول 8: سطح  بندي دهستان  هاي بخش شيروان از نظر شاخص  هاي 

HDI  توسعه انساني با استفاده از مدل
دهستاننسبت توسعه

كارزانمحروم
لومار و زنگوان نيمه  برخوردار
-----برخوردار

از  كه،  مي  گيريم  نتيجه   (8) جدول  به  توجه  با  و  مبحث  اين  پايان  در 
نظر شاخص  هاي توسعه انساني، مناطق روستايي دهستان كارزان با شاخص 
0/45، در زمره روستاهاي محروم و مناطق روستايي دهستان  هاي زنگوان با 
0/66 و لومار با 0/57 در گروه روستاهاي نيمه  برخوردار مي  باشند. و هيچكدام 

از دهستان  هاي بخش شيروان در رديف دهستان هاي برخوردار قرار ندارند.

نقشه 4: سطح  بندي دهستان  هاي بخش شيروان از نظر شاخص  هاي 
HDI توسعه انساني با استفاده از مدل

نتيجه  گيري
در مبحث برنامه  ريزي به منظور نيل به توسعه، شناخت وضع موجود، 
تحليل پتانسيل  ها و محدوديت  ها مناطق برنامه  ريزي و سطح  بندي اين مناطق 
نظر  مورد  شاخص  هاي  قالب  در  محروميت،  و  برخورداري  ميزان  نظر  از 
اهميت فراواني دارد.در اين مقاله با بررسي و تجزيه و تحليل 32 شاخص، 
مورد  دهستان  هاي  اجتماعي،  شاخص   17 و  اقتصادي  شاخص   15 شامل 

مطالعه از لحاظ برخورداري از شاخص  هاي مورد بررسي سطح  بندي گرديدند.
نتايج اين مقاله نشان مي  دهد كه هيچكدام از دهستان  هاي بخش شيروان 
از نظر شاخص توسعه، در رديف مناطق برخوردار قرار نگرفته  اند. از نظر 
شاخص  هاي اقتصادي، دهستان كارزان در رديف مناطق محروم و دهستان-

 هاي زنگوان و لومار در رديف مناطق نيمه  برخوردار و از نظر شاخص  هاي 
زنگوان  دهستان  هاي  و  محروم  مناطق  رديف  در  لومار  دهستان  اجتماعي، 
نظر  از  همچنين  گرفته  اند.  قرار  نيمه  برخوردار  مناطق  رديف  در  كارزان  و 
مجموع شاخص  هاي مورد بررسي، دهستان كارزان، در رديف مناطق محروم 
و دهستان  هاي لومار و زنگوان در رديف مناطق نيمه  برخوردار واقع شده  اند.

لذا از نتايج اين مقاله نتيجه گرفته مي  شود كه منطقه مورد مطالعه از نظر 
شاخص  هاي توسعه در وضعيت مناسبي نيست و نيازمند توجه ويژه مسئولين 
به منطقه مي  باشد. در اين حيث الزم است به دهستان كارزان در بُعد اقتصادي 

و دهستان لومار در بُعد اجتماعي توجه بيشتري گردد.
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