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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 پاييز/ هفتمشماره / ومسسال 

  

  
  

  در اي خوشه و عاملي تحليل کاربرد
  فارس استان هاي شهرستان مکاني ‐فضايي ارزيابي 

  
۱۵/۹/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش مقاله  ۳۰/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  طوبي امير عضدي

  واحد اسالمشهر، استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
  حميدرضا صارمي

  قات بروجردتحقي علوم و دانشگاه آزاد اسالمي، واحد هيات علمي و عضواستاديار 
Sosa19063@yahoo.com )مسئول مكاتبات(  

  سوسن عبداللهي
  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات بروجردريزي شهري  دانشجوي کارشناسي ارشد برنامه

 
  چكيده

هـاي مكـاني و    هاي اسـتان فـارس بـه دليـل تنـوع پديـده       ر مطالعات جغرافيايي شهرستاند :مقدمه و هدف پژوهش
امكان مطالعه به صورت مجزا مقـدور نيسـت و لـذا    ) ناحيه جغرافيايي و جمعيت، وسعت: مانند(ها  هاي متعدد آن ويژگي

روش . هـاي همگـن اسـت    در گـروه ها  آن بندي طبقههاي متعدد،  هاي مكانيِ داراي ويژگي اولين گام براي مطالعه پديده
يـافتگي محسـوب    تـرين عوامـل مـؤثر بـر توسـعه      ها براي تعيين مهـم  ترين و بهترين روش تحليل عاملي يكي از پيچيده

  . شود مي
در ايـن مطالعـه بـا اسـتفاده از     . هاي اسنادي، تحليلي است در پژوهش حاضر روش کار ترکيبي از روش :روش پژوهش
مذهبي و  ـگروه آموزشي، صنعتي، كشاورزي، بهداشتي، فرهنگي   ۶شاخص و در  ۴۳ن فارس، استا ۱۳۸۵ آمارنامه سال

و در تجزيـه و تحليـل،   . شهرستان استان فارس مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد    ۲۳اداري، استخراج و در خصوص  ـ  سياسي
ايـت نتـايج بـه صـورت     نه در ؛شـده  بکـار گرفتـه  اي  هاي تحليل عـاملي و خوشـه   و روش Z-score هاي آماري تکنيک
  . اي در قالب نقشه تنظيم و ارائه گرديده است بر مبناي روش تحليل خوشه ها شهرستانبندي  سطح
درصد واريـانس را در   ۵/۸۹اند که  عامل تقليل يافته ۶شاخص انتخاب شده به ۴۳هاي پژوهش  بر اساس يافته :ها يافته
درصـد واريـانس را    ۵/۵۹برتر شناخته شده کـه   تصادي به عنوان عاملاق ـ عامل، عوامل اجتماعي ۶در بين . اند برگرفته

هاي  اي شهرستان استفاده از روش خوشهسپس با . باشند دهد و به تنهايي تأثيرگذارترين عامل در مطالعه مي پوشش مي
يكـم  شـيراز در گـروه    شـدند كـه شهرسـتان    بنـدي  طبقـه گروه همگـن   ۴يافتگي، در  استان فارس از نظر سطح توسعه

هـاي فراشـبند، مرودشـت، جهـرم، بوانـات، فيـروز آبـاد، قيروکـارزين،          و شهرستان) برخوردارترين مناطق استان فارس(
  . قرار گرفتند) ترين مناطق استان فارس محروم(استهبان، خرم بيد، ارسنجان، المرد، زرين دشت در گروه چهارم 

  Zاي، نمره  تحليل عاملي، استان فارس، تحليل خوشه :واژگان كليدي

  

  

  

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  طوبي امير عضدي، حميدرضا صارمي و سوسن عبداللهي 
  

۳۰ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  مقدمه
 علمي شناخت و جغرافيايي هاي پديده بهتر درك

 اطالعاتي اختيار داشتن در مستلزم جغرافيايي هاي مکان
 به اطالعات غالباً ولي. است نظر مورد هاي مکان از جامع
 اعداد بيان صورت به صرفاً و بدون پردازش و خام صورت
، ۱۹۸۴ وکيلي( باشند مي دسترس در كيفي يا و كمي
 صورت به ها مکان هاي ويژگي و ها پديده مطالعه. )۱۶

 و شود مي حجم مطالعات گستردگي باعث توصيفي
 احتماالً و اطالعات بين دروني روابط عميق مطالعه
 به را ريزان برنامه تنها نه، صورت جداگانه به پرداختن
. کند مي ايجاد جديد مسائلي بلكه، رساند نميخود  اهداف
 نتايج به رسيدن و ها داده تر دقيق تحليل جهت ور از اين
 براي عاملي روش تحليل از استفاده، تر عملياتي و تر علمي
 ها آن براي جديد ساختار تشكيل و متغيرها حجم كاهش
  . )۱۹۲، ۱۳۸۶ ؤمنيم(د بسيار دار اهميت

، اصوالً توسعه تغيير بنيادي در متغيرهاي اقتصادي
و تحقق  شود ميمحسوب  اجتماعي و فرهنگي هر جامعه

. مستلزم ايجاد هماهنگي بين ابعاد گوناگون آن است، آن
اجتماعي و ، توسعه اقتصادي پايدار بدون توسعه فرهنگي
اجتماعي و ، سياسي امکان پذير نيست و توسعه فرهنگي

سياسي نيز بدون نگرش منطقي و علمي به مسأله توسعه 
از طرف . د بردراه به جايي نخواه، اقتصادي در بلند مدت

ملي و بخشي با واقعيات  هاي هدفبراي هماهنگي ، ديگر
توسعه  هاي سياستالزم است که در چارچوب ، اي ناحيه

 اي ناحيهو  اي منطقهتوسعه  هاي سياست، کالن و بخشي
کالن  هاي سياستتا بتوان  گيرند مينيز مورد توجه قرار 

احيه اجتماعي و فرهنگي ن ،اقتصادي هاي قابليترا با 
  . )۱۷ ،۱۳۸۵ امين بيدخت(د سازگار کر

سعي بر آن ست که سطح  پژوهشدر اين 
، آموزشي(استان فارس  هاي شهرستان يافتگي توسعه
 و مذهبيـ  فرهنگي، بهداشتي، كشاورزي، صنعتي
 هاي استفادهبراي ؛ و مشخص شوند) اداريـ  سياسي
ت اولوي تعيين دربراي مثال (ريزان  برنامه هدايت وبعدي 
ناحيه بسيار ) استان هاي شهرستانگذاري در  سرمايه

به منظور شناسايي وضع موجود . مفيد خواهد بود
شهرستان در نظر  رمرتبط با توسعه ه هايي شاخص

با  ها شاخصبه وسيله اين  ها بخشگرفته شد و سپس 
استاندارد شده و با تحليل  Z-Scoreاستفاده از روش 

 هاي شهرستانتوسعه  يسطح بند در مؤثر عوامل عاملي
 اين هاي شهرستانسپس  و شده خالصه استان فارس

 و اند گرديده بندي گروه اي خوشهتحليل  روش با استان
در  و گرفته قرار بررسي مورد ها گروه بين تفاوت و تجانس

 هاي شهرستان پايداري جهت راهكارهايي به مجموع
مشكالت  حل و توسعه سطح لحاظ از استان
. مي گردنداست شده پرداخته مناطق اين تگينياف توسعه

هشدارهاي الزم را  تواند ميابزاري است که  بندي رتبهاين 
 . در جهت گيري تخصيص منابع مالي و انساني ارائه دهد

  
  فرآيند پژوهش 

  پژوهشاهميت و ضرورت 
با توجه به ، در کشورهاي جهان سوم از جمله ايران

 هاي ويژگياخت شن، ضرورت توسعه يکپارچه و متوازن
اساس  ريزي برنامهدر هر ، ها آننواحي مختلف و نابرابري 

زيرا در اين کشورها هدف نهايي از . شود ميکار محسوب 
توزيع مطلوب جمعيت و امکانات  اي ناحيهتحليل سيستم 

به عبارت ديگر تحليل . است اي ناحيهدر سطح 
 يها فعاليتبايد کارايي و بازدهي  اي ناحيه هاي سيستم

اقتصادي را در همه زوايا به همراه عدالت اجتماعي در 
توزيع امکانات افزايش داده و به صورت محرک 

سازمان (اقتصادي و اجتماعي عمل کند  هاي فعاليت
  . )۳ ،۱۳۸۲ ريزي برنامهمديريت و 

ريزان مطلوبيت بخشيدن به شرايط  اگر هدف برنامه
ه و نيافته اجتماعي و اقتصادي اعم از مناطق توسعه يافت

باشد الزم است مطالعات بيشتري درباره ويژگي نواحي و 
 ريزي برنامه در واقع. صورت گيرد ها آن هاي نابرابري
است که مطالعه  اي ناحيه هاي نابرابريمولود  اي ناحيه

به اين ، گذارد ميتاريخ سنجي آن نيز بر اين امر صحه 
 مختلف اقتصادي و هاي برنامهترتيب ضرورت اجراي 
به شدت احساس  هايي استاناجتماعي در چنين 

که چند دليل . )۵۰ ،۱۳۸۴ تقوايي و رمضاني( گردد مي
  :توان بر اين امر ذکر نمود مي عمده
تفاوت و ناهمساني در ميزان برخورداري از امکانات  )۱

 ؛و خدمات در سطح استان
، فقدان يک ارتباط معقول و منطقي بين جمعيت) ۲

  ؛استان يها شهرستاندر فعاليت و مکان 
 ها قابليتصورت گرفته مطابق با  هاي گذاري سرمايه) ۳

نبوده و نتوانسته  ها بخشمحيطي  هاي توانو 
استان را فراهم  هاي شهرستان اي توسعهموجبات 

   .آورند
  

   پژوهشاهداف 
. هدف هميشه اولين عامل بوده است، ريزي برنامهدر 

کن است يکسان کردن هدف مم، اي ناحيه ريزي برنامهدر 
از اين لحاظ و براي . نواحي باشد يافتگي توسعهدرجه 
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  فارس استان هاي شهرستان مکاني ‐فضايي ارزيابي در اي خوشه و عاملي تحليل کاربرد 

۳۱ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

براي  توان ميبه منظور يکسان کردن نواحي  ريزي برنامه
مقدار را به عنوان  ترين بزرگ، هر متغير در هر ناحيه

 استعالجي وآسايش (مقدار مطلوب در نظر گرفت 
در  ها دولتاهدافي که  جک هاروي. )۱۵۶ ،۱۳۸۲
بايد دنبال کنند به شرح ذيل  اي ناحيه ريزي مهبرنا
  :داند مي
  ؛کاهش نسبي بيکاري فزاينده در نواحي خاص )۱
  ؛ايجاد تعادل بهينه ميان جمعيت و محيط زيست )۲
  ؛اي ناحيهـ  فرهنگي هاي هويتو  ها اصالتحفظ  )۳
از بين بردن تورم در نواحي در حال توسعه به  )۴

   )Harvy 1996, 313( .وسيله کاستن ميزان تقاضا
 تعيين، حاضر پژوهش هدف، فوق مطلب به توجه اب
 هاي شهرستان بندي سطح رد مؤثر عوامل ترين مهم

 و )عاملي تكنيك تحليل از استفاده اب( استان فارس
تعيين ، ها گروه بين تفاوت و تجانس تحليل

 با( ها گروه بين در علل تفاوت و همگن هاي شهرستان
 جهت راهكارهايي ارائه و) اي خوشه تحليل تکنيک
 حل و توسعه سطح لحاظ از استان هاي شهرستان پايداري
  . است مناطق اين نيافتگي توسعه مشكالت

  
  موقعيت محدوده مورد مطالعه

استان فارس در جنوب ايران و به طور تقريبي بـين  
النهارهـاي   درجه عرض شمالي و نصف ۳۱و  ۲۷مدارهاي 

درصد از  ۷۰. اقع شده استدرجه طول شرقي و ۵۵و  ۵۰
وسعت استان فارس در ناحيه کوهستاني قرار گرفته و در 

شـود   ديده مي رکويو  بيابانبخش جنوبي و شرقي بيشتر 
 ۱۵برابـر بـا    هکتـار  ميليون ۱/۸۴ها حدود  که اين بيابان

ـ  درصد مساحت استان را در بر گرفته د و اسـتان فـارس   ان
ميليـون هکتـار    ۲/۱ها دارد که  ميليون هکتار جنگل ۲/۲

آن مراتع فقير و يک ميليون هکتار آن مراتع غنـي و پـر   
درصـد   ۱۷/۹در حـدود  ، اين ميـزان جنگـل  . تراکم است

  . سطح استان را فرا گرفته است
کيلــومتر مربــع  ۶۰۸/۱۲۲مســاحت اســتان فــارس 

اسـتان بـزرگ کشـور    باشد که از اين جهت پنجمـين   مي
مسـاحت کشـور را    درصـد  ۸/۱ تقريبـاً باشـد و   مـي  ايران

از ، ين استان از شمال به استان اصفهانا. دده تشکيل مي
از شـرق بـه   ، جنوب و جنوب شرق بـه اسـتان هرمزگـان   

جنوب غرب به استان بوشـهر و  از غرب و  واستان کرمان 
از سمت شمال شرق به استان يزد و از سمت شمال غرب 

  . به استان کهگيلويه و بويراحمد محدود شده است
مـاه سـال    بر اساس تقسـيمات کشـوري ارديبهشـت   

 ۹۴، شهرسـتان  ۲۹استان فـارس بـه   ، خورشيدي ۱۳۹۰

. اســت شــدهتقســيم  دهســتان ۲۰۴و  بخــش ۸۳، شــهر
، بوانـات ، اقليـد ، اسـتهبان ، ارسنجان، آباده هاي شهرستان
، رسـتم ، داراب، خـنج ، بيـد  خـرم ، خرامه، جهرم، پاسارگاد
، فسـا ، فراشـبند ، شـيراز ، سروسـتان ، سپيدان، دشت زرين

، الرسـتان ، گـراش ، کوار، ونکازر، قير و کارزين، فيروزآباد
هاي اين  شهرستان ريز ني، مهر، ممسني، مرودشت، المرد

بخـش   )wikipediaبر گرفته از تارنماي (. استان هستند
اي از توليـد   در استان فـارس کـه سـهم عمـده     کشاورزي

يکــي از ، دهـد  ود اختصـاص مـي  ناخـالص ملـي را بـه خـ    
 ايـران  غـذايي اشتغال و امنيت ، هاي توليد ترين نقش مهم

 کشـاورزي را دارد به طـوري کـه بسـياري از محصـوالت     
استان مانند انواع غالت و مرکبات رتبه اول تا سوم کشور 

 انجيـر حتي توليد و صادرات ، اند را به خود اختصاص داده
در جهان رتبه اول را به خود ) استهبانشهرستان (فارس 

  . اختصاص داده است
 

  پژوهشپيشينه 
 توسط شده انجام به مطالعات توان مي اين راستا رد
 ؛ )۱۹۸۴( يوكيل؛ )۱۹۸۰( نوربرت ؛)۱۹۷۱( ردنلدوپيت
 سطح تحليل زمينه در؛ )۱۹۹۱( اوغلي شربت
 . نمود اشاره مكانيـ  فضايي يافتگي عهتوس

 صورت زمينه اين در متعددي مطالعات نيز ايران در
 تبه مطالعات زبردس توان مي جمله آن از كه گرفته

 ارهنم ؛)۱۳۷۸( يميركتول و ؛ )۱۳۷۵( يمشرف؛ )۱۳۷۰(
) ۱۳۸۲( حمصي؛ )۱۳۸۰( آبادي زنگي و طالبي؛ )۱۳۷۸(

 اجمالي بررسي. دكر اشاره) ۱۳۸۷( يو تقوايي و شفيع
 وجود دهنده نشان سو يك فوق از مطالعات نتايج

 سوي از و است مختلف سطوح در اي منطقه هاي نابرابري
 طي را منطقه ره برخورداري سطح مداوم ديگر تحول

  . دهد مي نشان زمان
 كردن مراتبي سلسله جهت در حاضر پژوهش
 سطح از لحاظ ۸۵ سال در فارس استان هاي شهرستان

 پژوهشي تاكنون كه چرا، است اهميت حائز يافتگي عهتوس
 صورت به را استان اين هاي شهرستانكه  صورت بدين
 . است نگرفته صورت كند بندي طبقه همگون هاي مکان

 استان جمعيت درصد  ۶۸، ۱۳۸۵سال  آمار مطابق
 روستايي مناطق در درصد ۳۲ و شهري مناطق در فارس
 هاي محدوديت واسطه هب فارس استان در. دارند سكونت
 شناسي زمين، گرافي پو تو وضعيت، خاك، بآ( يطبيع
، متخصص جمعيت عدادت( يانسان هاي محدوديت و ).. . و

 بسته بندي، رساني بازار وضعيت، روستاييان شغل سواد و
 زيربنايي ارائه خدمات جهت دولتي هاي کمک، محصوالت
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  طوبي امير عضدي، حميدرضا صارمي و سوسن عبداللهي 
  

۳۲ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

 در عمدهاي نابرابري و تفاوت) ...و روبنايي و
 و بيكاري. شود مي استان فارس ديده هاي شهرستان
 از. هاست نابرابري اين پيامدهاي جمله از نيافتگي توسعه
 خالصه براي كارا و مؤثر روشي عاملي تحليل روش رو اين

 روستايي استان مناطق توسعه سطح اطالعات كردن
 شناسايي در اي خوشه -عاملي تحليل و باشد مي فارس
 سلسله و مشاهده شده متغيرهاي طريق از ها عامل
د کن مي ايفا مهمي نقش، ها پديده كردن مراتبي

  . )۴۵۹، ۱۳۷۸ يرکتوليم(
  
 پژوهش روش

 هاي روش ازروش کار ترکيبي  رپژوهش حاض
در اين مطالعه با . تحليلي است، اسنادي، همبستگي

 در وشاخص در  ۴۳، ۱۳۸۵استفاده از منابع آماري سال 
ـ  فرهنگي، بهداشتي، كشاورزي، تيصنع، آموزشي گروه  ۶

 ۲۳در خصوص  واستخراج ، اداريـ  سياسي و مذهبي
در ؛ و گرفتند رشهرستان استان فارس مورد مطالعه قرا

ها را  داده Z-score آماري هاي تکنيک، تحليل وتجزيه 
 مؤثر عوامل ترين مهمروش تحليل عاملي با و استاندارد 

با و  تعيين ارسهاي استان ف شهرستان سطح بندي در
همگن  هاي گروه به مناطق اي روش تحليل خوشه

سطح  صورت بهدر نهايت نتايج و  اند شده بندي طبقه
در قالب  اي خوشهبر مبناي روش تحليل  ها بخشبندي 

 در تسهيل منظور به.. ارائه گرديده است ونقشه تنظيم 
 مورد SPSSمحيط  در اطالعات، تحليل مراحل انجام
  . است گرفته قرار يابيارز و بررسي
 
  ها شاخص معرفي

نشـانگرهايي هسـتند کـه فرآينـد جمـع      ، ها شاخص
و تجزيــه تحليــل اطالعــات و نتيجــه  بنــدي طبقــه، آوري

را  هـا  فعاليـت گيري را منطقـي و بـه طـور کلـي جهـت      
مشخص و از حيث مفهومي چـارچوب مناسـبي را بـراي    

 هـا  تفعاليـ و ارزشيابي  ريزي برنامههدف گذاري تدوين و 
، به عنـوان نماگرهـا   ها شاخصدر واقع . دهند ميبه دست 

ترجمان اهداف کالن و کيفي هستند که جهـت گيـري و   
در دقت . کنند مي تر دقيقسمت گيري به سوي اهداف را 

و  شـود  ميگيري از يک سو باعث عدم اتالف منابع  جهت
مـورد نظـر را    هـاي  سياستاز سوي ديگر تحقق اهداف و 

  . )۱۵۴ ،۱۳۸۳ رضواني( سازد ميممکن 
هــر شاخصــي وقتــي ســودمند اســت کــه بــر پايــه  
اطالعاتي ساخته شده باشد که بتوان آن را براي مقايسـه  

مـورد اسـتفاده قـرار    ، مناطق گوناگون جغرافيايي متفاوت

تصويري مناسب ، بايد بتوان ها شاخصاز طريق اين . گيرد
 امـين بيـدخت  (بـه دسـت آورد    يـافتگي  توسـعه از توزيع 
۱۳۸۵، ۱۹( . 

 شـاخص  ۳۶، هـاي اسـتان   شهرسـتان  ارزيـابي  براي
، كشـاورزي ، صـنعتي ، آموزشـي  گـروه  ۶ در و انتخـاب 
 شـرح  بـه ، اداريـ  سياسي و مذهبيـ  فرهنگي، بهداشتي
قابل ذکـر اسـت کـه    (. شدند بندي طبقه ۱شماره  جدول

داده ، اطالعات شهرسـتان رسـتم در شهرسـتان ممسـني    
داده هــاي ، تان المــردهــاي شهرســتان خــنج در شهرســ

شهرستان پاسارگاد در شهرستان مرودشـت و داده هـاي   
  . )شهرستان گراش در شهرستان الر آورده شده است

  
  ها روش و ها تکنيک

 Z-scoreتکنيک آماري 
و  هــا دادهبــراي يکدســت شــدن  Z-scoreدر روش 

ــا دادهامکــان مقايســه  ــا يکــديگر ه ــا داده ب ــه را ه ي اولي
فرمـول زيـر    براي استاندارد کـردن از . کنيم يم استاندارد

  :                                 کنيم استفاده مي

          

                                         jمنطقه  در iشاخص امتياز استاندارد شده = 

   jر منطقه د iشاخص مقدار = 

  iميانگين شاخص = 
  iانحراف معيار شاخص = 
 
 
 عاملي تحليل

 است متغيره چند هاي تحليل مقوله از عاملي تحليل
 رابط مرتبط ظاهر به متغيرهاي از هاي مجموع بين كه

 روش اين از. کند مي برقرار فرضي مدل يك تحت خاصي
 بودن مراتبي سلسله مودنن مشخص و تعيين در توان مي

آن،  از استفاده با و جست سود ها شهرستان يافتگي توسعه
 متغيرهاي از هاي مجموع بين موجود همبستگي الگوي
 از كمتري تعداد حسب رب را مشاهده قابل تصادفي

 ها عامل نام به مشاهده غيرقابل تصادفي متغيرهاي
 از تعدادي تلخيص و تركيب ما هدف اگر. داد توضيح
 در استان هاي شهرستان جغرافيايي مناطق يا ها مکان
 تحليل باشد، از سرزمين يك درون در همگن هاي گروه
 كردن هدف، خالصه اگر و گردد مي استفاده Q نوع

 باشد، از معنادار عوامل به ها شهرستان شاخص تعدادي
، ۱۳۸۴دالور(شود  مي استفاده R نوع عاملي تحليل
۲۲۴ .( 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  فارس استان هاي شهرستان مکاني ‐فضايي ارزيابي در اي خوشه و عاملي تحليل کاربرد 

۳۳ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

  پژوهش هاي شاخص : ۱جدول 

  مربوطه هاي شاخص  تعداد  شاخص

  ۴  مسکوني
ساختماني صادر شده براي  هاي پروانه) ۴؛جمعيت) ۳ ؛خانوار) ۲ ؛جمع واحدهاي مسکوني) ۱

  احداث ساختمان مسکوني بر حسب تعداد 

  ۱۰  آموزشي

 ؛باسوادان ساکن نقاط روستايي )۳ ؛باسوادان ساکن نقاط شهري) ۲؛ تعداد باسوادان کل ) ۱

تعداد دانش آموزان دوره ) ۶ ؛دوره متوسط عمومي التحصيالن فارغ )۵ ؛ساله و بيشتر )۶ ؛جمعيت)۴

تعداد کالس پيش ) ۸ ؛يــداد دانش آموزان پيش دانشگاهــتع)۷ ؛داد کالس ابتداييـتع)۷ ؛ابتدايي

نسبت کالس به دانش آموز پيش ) ۱۰ ؛نسبت کالس به دانش آموز ابتدايي) ۹ ؛دانشگاهي

  .اهيدانشگ

  ۳  صنعتي

 نفر کارکن و بيشتر ۱۰صنعتي  هاي کارگاهتعداد  )۱

 نفر کارکن و بيشتر ۱۰صنعتي  هاي کارگاهتعداد شاغالن  )۲

  تعاوني فعال صنعتي هاي شرکتتعداد  )۳

  ۱۶  کشاورزي

تعداد کل بهره ) گوسفند و بره‐ ۴شتر و بچه شتر ‐ ۳بز و بزغاله ‐۲گاو و گوساله ‐۱(تعداد کل 

‐ ۹موتوري  پاش سم‐ ۸نهرکن ‐ ۷گاوآهن تراکتوري ‐ ۶تراکتور ‐۵(ه کننده از استفاد هاي برداري

عملکرد هر هکتار محصول ‐۱۲محصول گندم  رعملکرد هر هکتا‐ ۱۱) بيلر‐ ۱۰موتور پمپ آب برقي 

  )گلخانه‐ ۱۶باغ و قلمستان آبي  ‐ ۱۵ان ديم  تباغ و قلمس ‐۱۴(انواع کود شيميايي تعداد ‐ ۱۳جو 

  ۴  بهداشتي

  ؛تعداد داروخانه )۱

 ؛تعداد مراکز بهداشتي )۲

 فعال؛بهداشت  هاي خانه )۳

  .جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت )۴

‐فرهنگي

  مذهبي
۴  

 ؛تعداد مسجد )١

 ؛تعداد سينما )٢

 ؛تعداد کتابخانه عمومي )٣

  .تعداد مراجعين به کتابخانه عمومي )٤

  .دولتي، خصوصي و تعاوني يها بخشجمع بکار گمارده شدگان در ) ۲ ؛شغلي هاي فرصتتعداد ) ۱  ۲  اداري‐ سياسي

    ۴۳  جمع

  
 مدل از استفاده براي را زمينه عاملي تحليل همچنين
 در كه کند مي مشخص و سازد مي فراهم اي خوشه تحليل
 اولويت ها شهرستان كدام استان هاي شهرستان بندي گروه
 سطح در استان هاي شهرستان كدام و برخورداري اول
 با گونه بدين. دارند قرار برخورداري سطح از تري نازل

 واستان  هاي شهرستان هاي ضعف و ها توانمندي شناخت
 توسعه بهتر، سطح و بيشتر هرچه ريزي برنامه با

 هاي مهاجرت و افزايش را استان هاي شهرستان
  دهيم مي كاهش شهري مناطق به رااستان  هاي شهرستان

 ماتريس تشكيل )۱ :است مرحله ۵ شامل عاملي تحليل
 استخراج) ۳ همبستگي؛ ماتريس محاسبه) ۲ ؛ها هداد

  .ها عامل گذاري نام) ۵ ؛ها عامل دوران) ۴ ؛ها عامل
  

 اي خوشه تحليل
 يا ها گروه تعيين براي آماري روشي اي خوشه تحليل

 مدل انجام از بعد پژوهش اين در. است همگن هاي خوشه
 بندي طبقهو  همگن مناطق تعيين براي، عاملي تحليل
 از، توسعه هاي شاخص نظر ازفارس  استان هاي نشهرستا
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  طوبي امير عضدي، حميدرضا صارمي و سوسن عبداللهي 
  

۳۴ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

 تحليل مدل. است شده استفاده اي خوشه تحليل مدل
 را متغيرها يا موردها از همگن نسبتاً هاي گروه اي خوشه

 اين. کند مي شناسايي شده انتخاب خصوصيات اساس بر
 يا( مورد باهر كه کند مي استفاده الگوريتمي از روش
 را ها خوشه و کند مي آغاز را كار انهجداگ خوشه در )متغير

 ماند مي باقي خوشه يك تنها كه کند ميتركيب  حدي تا
 تنها كه کند مي اي خوشهروش  به ها مکان بندي سطح در
 سطح يك در واقع هاي مکان، ماند مي باقي خوشه يك

 داراي حال عين در و دارند همديگر با زيادي شباهت
. هستند ديگر سطوح هاي مکان با توجهي قابل تفاوت

  )۲۳۶، ۱۳۸۵ حکمت نيا(
  
 و نتيجه گيري بحث

 مكاني -فضايي ارزيابي در عاملي تحليل كاربرد) ۱

 فارس استان هاي شهرستان
 قسمت اين در، پژوهش اهداف به يابي دست در
 با استان فارس هاي شهرستان مطالعه مورد هاي شاخص
  . شود مي ارزيابي عاملي تحليل تكنيك
  

 ها داده ماتريس شكيلت) ۱‐۱
، آموزشي متغيرهاي :شامل يادشده متغيرهاي

 در، انتظامي-اداري-سياسي، مذهبي-فرهنگي، مسکوني
، صنعتي، اقتصادي، جمعيتي، بهداشتي هاي ستون

 ۲۲ روستايي مناطق و دامي ماتريس، كشاورزي
  . شوند مي داده قرار سطرهاي استان فارس در شهرستان

  
 سازي عامل) ۱‐۲

 دروني ارتباط داراي كه متغيرهايي و ها اخصش چون
 محور يك حول با يكديگر كه دهند مي ترجيح، باشند مي
 و تجميع طريق از ها عامل، بنابراين، شوند تجميع عامل يا

 منفي و مثبت، كه است روشي ارتباط واريماكس ميزان
  . شوند مي ساخته
 
 سازي حداکثر طريق از عاملي ساختار آن در
 را ارائه اي ساده الگوي، ماتريس ستون يك واريانس

 در واريماكس چرخش از گيري بهره نتيجه. نمايد مي
 عامل ۶ در )شاخص(متغيرها  تقليل، نظر مورد پژوهش

 ۵ ژهيومقدار  داراي كه هايي عامل همچنين. باشد مي
 واريانس تعيين باعث چون، هستند يك از كمتر
  . شوند مي خارج تحليل از، شوند نمي

  
  همبستگي ماتريس محاسبه) ۱‐۳

 ديگر آزمون و آزمون هر كارايي و انجام بين محاسبه
 يك آرايه مستطيلي در توان مي را گروه همان در
. نمود مرتب Rماتريس  همبستگي يا نام به )ماتريس(

 كه آماري هاي روال انواع براي است شروعي نقطه ماتريس
 تشخيص و باشد ميعاملي  تحليل و تجزيه ها آن از يكي
 هموار را مختلف عملكردهاي روي بر تأثيرگذار ابعاد
  . کند مي

  
 عوامل استخراج) ۱‐۴

 )متغيرها( ها شاخص بين همبستگي قسمت اين در
ماتريس  ماتريس لذا از استفاده با و بررسي ها عامل و

 همبستگي. شود مي استخراج اصلي هاي عامل، همبستگي
 براي. گردد مي اماقد عوامل استخراج به نسبت و محاسبه
 و) امتغيره( ها شاخص بين و مناسب منطقي رابطه ايجاد
 كه گيرند مي قرار استفاده مورد هايي شاخص، عوامل

 اين بر. باشد درصد ۵ باالي ها آن ضريب همبستگي
 تقليل عامل 6 به شاخص 42 حاضر پژوهش در اساس

 مبين و کنند مي تبيين را واريانس درصد ۵/۸۶ يافته كه
 مورد هاي شاخص و عاملي تحليل بودن بخش يترضا

  . اند مطالعه
  

  ها داده تحليل نهايي هاي عامل استخراج :۲  جدول
فهرست
  ها عامل

درصد   مقدار ويژه
  واريانس

درصد واريانس 
  تجمعي

۱ 26/241  59/638  59/638  
۲ 4/152  9/437  69/075  
۳ 3/493  7/940  77/014  
۴ 2/246  5/105  82/119  
۵ 1/867  4/243  86/363  
۶ 1/356  3/083  89/446  

 محاسبات نگارندگان: مأخذ
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  فارس استان هاي شهرستان مکاني ‐فضايي ارزيابي در اي خوشه و عاملي تحليل کاربرد 

۳۵ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

 
  scree plotنقشه : : ۱شکل 

  
  يافته دوران هاي عامل :۳جدول

فهرست 
  ها عامل

مقدار 
  ويژه

درصد
  واريانس

درصد واريانس
  تجمعي

۱  24/365  55/375  55/375  
۲  4/100  9/ .318  64/693  
۳  3/434  7/804  72/497  
۴  2/642  6/005  78/502  
۵  2/429  5/519  84/021  
۶  2/387  5/424  89/446  

 محاسبات نگارندگان: مأخذ
   scree plotنقشه ) ۱‐۵

، باشــد يمــ scree plot يزيــر نقشــه اســکر شــکل
طور که مشخص است فقط شش عامل امتياز باالي  همان
يـک حالـت    يباًدارند و از عامل هفتم به بعد نمودار تقر ۱

باشـد کـه تعـداد     يمـ گويـاي ايـن   ؛ و دکنـ  يافقي پيدا م
 بـه دليـل شـرط داده شـده    (باشد که  يم ۶ي ما ها عامل

eigen value >1 (توسط نرم افزار انتخاب شده است . 
 ماتريس دوران يا چرخش) ۱‐۶

 آسان چرخش بدون عاملي بار متغيرهاي تفسير
 قابليت تا شوند ميچرخانده  ها عامل بنابراين و نيست
 ها عاملماتريس،  دوران در. يابد فزايشا ها آن تفسير

 شوند مي چرخانده ثابت اي نقطه حول متناوباً )فاكتورها(
روش  اين گيرند كه بر در را )متغيرها( ها شاخص تا
  . شود ميخوانده » يافته دوران عامل ماتريس«

 كه آيد مي دست به ساده ساختاري پژوهش اين در
 کنند مي يداپ يعاملت جمع يك حول زيادي هاي شاخص

 درصد ۵/۸۹ شده استخراج عوامل ۶ جدول به توجه با كه
. کنند مي تبيين را قبلي متغيرهاي از ناشي تغييرات
 اول ، عاملشود ميمالحظه  ۳ جدول در كه گونه همان
  . دارد )واريانس( تغييرات كل در بيشتري نقش
 ها عامل گذاري نام) ۱‐۷

 مطالعه وردم هاي شاخص ماهيت و محتوا به توجه با
 اين در. شوند مي گذاري نام عوامل آن، عامل هر در

  . اند شده گذاري نام عوامل اين نيز پژوهش
 اجتماعيـ  اقتصادي عامل )۱‐ ۷‐۱

 تنهايي به كه باشد مي ۳۶۵/۲۴ عامل اين ويژه مقدار
و  دهد توضيح را واريانس درصد ۳۷۵/۵۵ است قادر

 . دارد عامل شش بين در را تأثير بيشترين
 شاخص هشتشامل ، شاخص ۲۸ عامل اين در
شاخص  چهار، كشاورزي شاخص هفت، آموزشي
‐ شاخص سياسي دو، شاخص فرهنگي سه، بهداشتي
 قرار صنعتي شاخص سه  و شاخص مسکوني يك، اداري
 محتواي و ماهيت به عنايت با و )۴جدول( دارند

-اقتصادي توان مي را اين عامل، شده ياد هاي شاخص
  . نمود گذاري منا اجتماعي

 جمعيتيـ  آموزشي سطح عامل) ۱‐۷‐۲
 ۳۱۸/۹كـه   باشـد  مـي  ۱۰۰/۴عامل  اين ويژه مقدار

 عامل اين در. کند ميتفسير  محاسبه و را واريانس درصد
 دوو  جمعيتـي  شـاخص  دو كـه  دارند قرار شاخص چهار

 )۵ جدول. (است آموزشي شاخص
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  طوبي امير عضدي، حميدرضا صارمي و سوسن عبداللهي 
  

۳۶ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  اول عامل هاي شاخص: ۴ جدول
 همبستگي شاخص  رديف

 ./۹۶۴ ساله و بيشتر ۶جمعيت   ۱
 /۹۶۷ جمعيت باسوادان  ۲
 /۹۷۹ مناطق شهريرباسوادان ساکن د  ۳
 /۸۷۱ باسوادان ساکن مناطق روستايي  ۴
 /۶۳۲ تعداد بهره برداري با تراکتور  ۵
 /۸۲۷ تعداد بهره برداري با بيلر  ۶
 /۷۳۷ تعداد موتور پمپ آب برقي  ۷
 /۶۵۰ تعداد گوسفند  ۸
 /۸۸۵  داد گاوتع  ۹
ــداد   ۱۰ ــارغتع ــيالنف ــطالتحص دوره متوس

  عمومي
۹۸۶/ 

 /۹۷۷ تعداد مراکز درماني و درمانگاه  ۱۱
 /۷۲۶ فعالبهداشتهاي خانهتعداد   ۱۲
 /۸۹۹ جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت  ۱۳
 /۷۸۶ تعداد گلخانه  ۱۴
 /۹۸۶ تعداد داروخانه  ۱۵
 /۹۷۷ تعداد مراکز بهداشتي  ۱۶
نفر کـارکن۱۰صنعتيهايکارگاهتعداد   ۱۷

  و بيشتر
۹۶۹/ 

 /۹۸۷ شغليهايفرصتتعداد   ۱۸
هـايبخشجمع بکار گمارده شدگان در  ۱۹

  مختلف
۹۸۹/ 

 /۹۷۵ تعداد سينما  ۲۰
 /۹۰۹ عموميکتابخانهتعداد   ۲۱
 /۷۷۷ تعداد مراجعين به کتابخانه عمومي  ۲۲
 /۹۶۹ تعداد پروانه ساختماني صادره  ۲۳
 /۹۸۲ اد دانش آموزان ابتداييتعد  ۲۴
 /۹۸۱ تعداد دانش آموزان پيش دانشگاهي  ۲۵
 /۹۸۶ تعداد کالس پيش دانشگاهي  ۲۶
 /۹۸۲ صنعتيهايکارگاهتعداد شاغلين  ۲۷
 /۸۵۳ تعاوني فعال صنعتيهايشرکت تعداد  ۲۸

 محاسبات نگارندگان: مأخذ
  
  
 رابطـه  ـ آموزشـي  جمعيتي بهره برداري با عامل اين

بيـد، زريـن دشـت و     مروستايي خـر  مناطق. دارد تيمثب
. دارنـد  نيـز  را مرتبط هاي فعاليت گسترش هاي زمينه فسا
 شكوفايي رشد و در هم با همگام توانند مي مردم و دولت

 زمينه اين در ها پتانسيل اين از بهتر و بيشتر بهره گيري و
  . نمايند مشاركت

  
  

  دوم عامل هاي شاخص : ۵جدول 
مبستگيه  شاخص رديف

  984/  جمعيت ۱
  982/  خانوار ۲
  986/ تعداد کالس ابتدايي ۳
  772/  نسبت کالس به دانش آموزان ابتدايي ۴

  محاسبات نگارندگان: مأخذ
  

 آموزشي و كشاورزي عامل )۱‐۷‐  ۳
 ۸۰۴/۷که  باشد يم ۴۳۴/۳اين عامل  ويژه مقدار

 در. گيرد برمي در و کند مي محاسبه را واريانس درصد
شاخص  يككشاورزي و  به مربوط شاخص سهعامل  اين

 و ها باغ با سطح عامل اين) ۶جدول( دارند قرار آموزشي
، اقليد روستايي مناطق. دارد مثبت رابطه ها آموزشگاه
 واسطهمرودشت و ممسني به ، کازرون، سپيدان

 مناسب كشاورزي هاي فعاليت جهت، بودن كوهستاني
  . باشند مي

  
  سوم عامل هاي شاخص : ۶جدول 

  همبستگي شاخص رديف

۱  
تعداد بهره برداري با گاو آهن 

  تراکتوري
/688  

  776/  تعداد نهرکن ۲
  830/  موتوري پاش سمتعداد  ۳

۴  
نسبت کالس به دانش آموزان 

  پيش دانشگاهي
/125  

  ارندگانمحاسبات نگ: مأخذ
  

  جتماعيا‐فرهنگي عامل) ۱‐ ۷‐۴
 ۰۰۵/۶و  باشد مي ۶۴۲/۲عامل  اين ويژه مقدار

 شاخص 3 عامل اين در. کند ميتبيين  را واريانس درصد
 يكامور فرهنگي و  به مربوط شاخص يك كه دارند قرار

 جدول( است پروري دام شاخص يك و شاخص مسکوني
 با تعداد واحدهاي مسکوني و مساجد و دام عامل اين) ۷

 اين آباده و الر در روستايي ناطقم. دارد مثبت رابطه
  . گيرند مي قرار گروه

  
  چهارم عامل هاي شاخص: ۷جدول

  همبستگي شاخص رديف
  709/  تعداد شتر ۱
  903/  تعداد مساجد ۲
  824/  تعداد واحدهاي مسکوني عمومي ۳

 محاسبات نگارندگان: مأخذ
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  فارس استان هاي شهرستان مکاني ‐فضايي ارزيابي در اي خوشه و عاملي تحليل کاربرد 

۳۷ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

 کشاورزي توليدات عامل )۱‐ ۷‐۵
 ۵۱۹/۵و  باشـد  مـي  ۴۲۹/۲عامـل   ايـن  ويـژه  مقدار

 شاخص 3 عامل ينا در. کند ميتبيين  را واريانس درصد
 عامل اين ) ۸جدول( است کشاورزي مربوط كه دارند قرار
 شـامل  را بـر كشـاورزي   متكـي  روستايي مناطق واقع در
ـ  تبـديلي  صـنايع  بـه  را كشـاورزي  محصوالت كه شود مي

، ها بيان، استهبان هاي شهرستان. کنند ميتبديل  تكميلي
  . ندگير ميزين و ني ريز در اين گروه قرار  رقير و کا

 دامداري ‐ عامل کشاورزي) ۱‐۷‐۶
 ۴۲۴/۵و  باشد مي ۳۸۷/۲عامل  اين ويژه مقدار

 شاخص ۲ عامل اين در. کند ميتبيين  را واريانس درصد
 يكکشاورزي و  شاخص مربوط به يك كه دارند قرار

جهرم،  هاي شهرستان)  ۹جدول( است پروري دامشاخص 
ـ  اورزيكش هاي فعاليت آباد و مهر جهت زداراب، فيرو

  . باشند مي مناسب پروري دام
  

  پنجم عامل هاي شاخص :۸ جدول
 همبستگي شاخص  رديف
 512/ تعداد باغ و قلمستان آبي  ۱
 713/ عملکرد در هکتار گندم در فضاي باز  ۲
 844/ عملکرد در هکتار جو در فضاي باز  ۳

 محاسبات نگارندگان: مأخذ
  

 تعيين در اي خوشه تحليل روش كاربرد) ۲

 هاي شاخص نظر از فارس استان هاي شهرستان

 توسعه
 منظور به و پژوهش از ديگري بخش در

 مورد هاي شاخص اساس بر فارس استان هاي شهرستان
 نمودار و جسته بهره اي خوشه تحليل روش مطالعه، از
 هاي شهرستان. )۱نمودار( است شده ترسيم نيز مربوطه
به  امتياز و انتخابي هاي شاخص اساس رب فارس استان
 زير گروه چهار در يادشده چهارگانه عوامل از آمده دست
  :شدند )بندي خوشه( بندي تقسيم
  

  عامل ششم هاي شاخص :۹ جدول
 همبستگي شاخص  رديف
 533/  تعداد بز  ۱
 560/ تعداد باغ و قلمستان ديم  ۲

 محاسبات نگارندگان: مأخذ
  
 اين. نددار قرار شيراز شهرستان گروه اين در :اول گروه

، كشاورزي( اقتصادي هاي فعاليت تمركز مناطق محل

 و اداري هستند و اجتماعي )روستايي صنايع و پروري دام
 يكه تاز كاركردي-جغرافيايي هاي ويژگي به توجه با

 سطح باالترين و در ندارند رقيبي و باشند مي منطقه
 جاي فارس استان يافتگي توسعه سيستم مراتبي سلسله
  . گيرند مي

، سپيدان، اقليد، ني ريز، مهر هاي شهرستان :دوم گروه
 به كه دارند قرار گروه اين در و داراب کازرون، ممسني
، )منطقه بودن كوهستاني( جغرافيايي هاي ويژگي دليل
 پررنگ و نقش )موجود هاي باغ( كشاورزي اقتصاد

 و برخوردارند اي ويژهاهميت  از پروري دام و كشاورزي
 و نيستند فارس استان هاي شهرستان ديگر با قياس قابل
  . دهند مي تشكيل را گروه خاص يك
 گروه اين فسا درو  الر و آباده هاي شهرستان :سوم گروه

 صنايع و كشاورزي- هاي شاخص لحاظ از كه قرار دارد
اين  برخورداري ميزان و. نياز به توجه دارد آن به وابسته
 هاي گروه با سهمقاي در توسعه هاي شاخص نظر از مناطق
  . طلبند ميرا  بيشتري توجه و است اندك قبلي
، جهرم، مرودشت، فراشبند هاي شهرستان :چهارم گروه
، بيد مخر، استهبان، قيروکارزين، آباد زفيرو، بوانات

 و دارند قرار گروه اين زرين دشت در، المرد، ارسنجان
 اين با مرتبط هاي فعاليت و پروري دام، كشاورزي نقش
 دارا قبلي گروه از تري نازل حد در را ها فعاليت نوع

 مناطق اين، جغرافيايي لحاظ از اينكه با. هستند
 يكديگر با نسبي مشابهات و همگوني ولي، اند پراکنده
 تري پايين سطح در يافتگي توسعه سطح لحاظ از؛ و دارند
 . دارند قرار سهگروه  از

  
 نتيجه گيري

گرچه ممکن است به سادگي اظهار نظر کرد که يک 
ها از هر لحاظ توسعه  شهرستان نسبت به ديگر شهرستان

زه گيري کمي تر است ولي اندا يافته تر يا عقب مانده
توسعه  آنجايي كهاي نيست از  ساده کار، يافتگي توسعه

يافتگي  اي است سنجش توسعه داراي ابعاد چندگانه
بررسي  شود و محدوده به يک بعد از توسعه نمي

ها  اصولي شهرستان بندي رتبهحداکثري ابعاد توسعه بر 
 . گذارد صحه مي
 فضايي ارزيابي و وضعيت تعيين در كه آنجا از

 نظر مورد انتخاب متغيرهاي استان فارس هاي شهرستان
 مطالعات راه در قدم اولين، شاخص به ها آن تبديل و

 گيري کار به از حاصل نتايج لذا، است اي ناحيه توسعه
  :از عبارتند اي خوشه و عاملي هاي تحليل روش
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  طوبي امير عضدي، حميدرضا صارمي و سوسن عبداللهي 
  

۳۸ 
 

 سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

  
  اي خوشه تحليل روش با ن فارساستا هاي شهرستان بندي طبقه :۱ نمودار

  
 عاملي تحليل روش كاربرد )۱

 وهگر ۶ به شاخص ۴۲ يعامل تحليل از استفاده با
    :از عبارت است هركدام سهم كه يافتند تقليل

 به كه باشد مي ۳۶۵/۲۴ عامل اين ويژه مقدار: عامل اول
 دهد توضيح را واريانس درصد ۳۷۵/۵۵ است قادر تنهايي

دارد به عنوان  چهارگانه عوامل بين در را تأثير و بيشترين
  . شده است گذاري نام اجتماعيـ  اقتصاديعامل 
كه  باشد مي ۱۰۰/۴عامل  اين ويژه ارمقد :دوم عامل
 و آن. کند ميتفسير  محاسبه و را واريانس درصد ۳۱۸/۹
  . ناميد جمعيتيـ  آموزشيعامل  توان مي را

 كه باشد يم ۴۳۴/۳اين عامل  ويژه مقدار :سوم عامل
 برمي در و کند مي محاسبه را واريانس درصد ۸۰۴/۷
 گذاري نام آموزشي و كشاورزي عاملعنوان  تحت و گيرد
  . اند شده
و  باشد مي ۶۴۲/۲عامل  اين ويژه مقدار :چهارم عامل
به عنوان عامل ؛ و کند ميتبيين  را واريانس درصد ۰۰۵/۶

  . شده است گذاري نام اجتماعي ‐فرهنگي
باشد و  مي ۴۲۹/۲مقدار ويژه اين عامل : عامل پنجم

کند؛ و تحـت عنـوان    درصد واريانس را تبيين مي ۵۱۹/۵
  . اند گذاري شده توليدات کشاورزي نامعامل 

  
  

  ها شهرستانخوشه  :۱۰جدول 

  خوشه
  ۱خوشه 

  )سطح توسعه يافته(
   ۲خوشه 

 )وسعه يافتهت سطح نسبتاً(
   ۳خوشه 

  )توسعه يافتهر سطح کمت(
   ۴خوشه 

  )سطح محروم(

  شيراز ها شهرستان
، اقليد، داراب، ني ريز ر،مه

 کازرون، ممسني، سپيدان
  آباده، الر، فسا

ز فيرو، بوانات، جهرم، رودشتم
، بيدم خر، استهبان، آباد

،فراشبند، ارسنجان، قيروکارزين
  زرين دشت، المرد

  نگارندگان: مأخذ
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  فارس استان هاي شهرستان مکاني ‐فضايي ارزيابي در اي خوشه و عاملي تحليل کاربرد 

۳۹ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

باشد  مي ۳۸۷/۲مقدار ويژه اين عامل : عامل ششم 
کند؛ و آن را  درصد واريانس را تبيين مي۴۲۴/۵و 
  .دامداري ناميد‐ توان عامل کشاورزي مي

  
  اي خوشه تحليل روش كاربرد )۲

اي، مناطق در  با بهره گيري از تكنيك تحليل خوشه
در گروه اول شهرستان . شدند بندي چهار گروه طبقه

هاي مهر، ني ريز، اقليد،  شيراز؛ در گروه دوم شهرستان
سپيدان، ممسني، کازرون و داراب؛ در گروه سوم 

هاي الر و آباده و فسا؛ در گروه چهارم  شهرستان
هاي فراش بند، مرودشت، جهرم، بوانات، فيروز  شهرستان

جان، المرد، آباد، قيروکارزين، استهبان، خرم بيد، ارسن
  . زرين دشت قرار داشتند

بررسي و پژوهش حاضر به اين نكته مهم اشاره دارد 
كه ناهمگني قابل توجه در اوضاع طبيعي و جغرافيايي 

هاي زيادي را از لحاظ  هاي استان فارس، تفاوت شهرستان
هاي  يافتگي بين شهرستان هاي توسعه و توسعه شاخص

بندي  كه طبقه کند به طوري اين استان ايجاد مي
هاي استان فارس نشان داد كه از لحاظ  شهرستان
هاي توسعه، شهرستان شيراز به عنوان مناطق  شاخص

  هاي استان همچون برخوردار و ديگر شهرستان
هاي فراشبند، مرودشت، جهرم، بوانات،  شهرستان

فيروزآباد، قيروکارزين، استهبان، خرم بيد، ارسنجان، 
ترين نقاط استان به شمار  مالمرد، زرين دشت محرو

هاي  جهت كاستن از شكاف بين شهرستان. آيند مي
استان فارس، توجه و تأكيد برنامه ريزان بايد بر 

هاي محروم  ريزي همه جانبه در شهرستان برنامه
از مقايسه نتايج . باشد) هاي در طبقه چهارم شهرستان(

هاي ديگر اين نكته استنباط  اين پژوهش با پژوهش
 گردد كه يـك نوع تفاوت، تنوع و ناهماهنگي از نظر يمــ

هاي  يافتگي بين شهرستان هاي توسعه و توسعه شاخص
ها و  بررسي اين تفاوت. شود استان و ايران ديده مي

ته، در حال توسعه و هاي توسعه ياف شناخت شهرستان
محروم مستلزم مطالعه متغيرها و اطالعات مربوط به 

. ها به صورت شاخص است يافتگي شهرستان سطح توسعه
در اين باره تحليل عاملي به كاهش متغيرها و تبديل 

اي به سطح  ها به شاخص و عامل، و تحليل خوشه آن
يافتگي  هاي ايران از لحاظ سطح توسعه بندي شهرستان

  .برازد مي
  

  پيشنهادها
 بين مكاني-فضايي هاي تفاوت كاهش منظور به
  :گردد مي زير ارائه ارزيابي، پيشنهادهاي مورد مناطق

  
  

  
  ۱۳۸۵اساس اطالعات آماري سال  هاي استان فارس بر يافتگي شهرستان نقشه توسعه :۲نقشه 
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  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز

به منظور فراهم سازي زمينه کلي توسعه استان  )۱
وجود منابع متعدد طبيعي و  ضرورت دارد تا از

انساني در همه جاي استان بهره برداري بهينه 
  . گردد

-جغرافيايي هاي قابليت و ها توانمندي شناخت )۲
 در جهت تكميلي-تبديلي صنايع ايجاد و طبيعي

 قرار و شيراز شهرستان مهاجرت از جلوگيري
 طور به مراتبي سطح سلسله باالترين در گرفتن
  پايدار؛

 متعادل نمودن الگوي فعلي توزيع امکانات و )۳
مند سازي کليه ساکنان  خدمات، به منظور بهره

ات و خدمات، براي رسيدن استان از اين امکان
مهاجرت بي  جلوگيري از به عدالت اجتماعي و

رويه افراد از نواحي اطراف و شهرهاي کوچک 
به مركز استان و شهرهاي بزرگ اطراف استان، 
راهکار مهمي است که بايستي مدنظر مسئولين 

 برنامه ريزان استان قرار گيرد و
 در تكميلي-تبديلي صنايع توسعه و گسترش )۴

 رفع شكاف جهتالر و آباده فسا، هاي  تانشهرس
 تر؛ يافته توسعه هاي شهرستان با مناطق اين

 نيازهاي تأمين اولويت با اي منطقه كشت اجراي )۵
 گرفتن مسائل نظر در با روستاييان اساسي

، مهر، ني ريز هاي شهرستان فرهنگي و اجتماعي
 . و داراب اقليد، سپيدان، ممسني، کازرون

-كشاورزي بخش انساني يروين تأمين و آموزش )۶
 دفع توزيع سموم و روستايي صنايع و دامداري

 واريته و شده اصالح ، بذرييايميآفات، کود ش
 محروم؛ هاي شهرستان در محصول رپ هاي

 بخش گذاري سرمايه از مستمر حمايت )۷
 تسهيالت و اعطاي و انگيزه ايجاد و كشاورزي
 و اقتصادي، اجتماعي، اداري موانع برداشتن

  محروم؛ هاي شهرستان توسعه براي ضاييق
 كردن يكپارچه و اراضي شدن خرد از جلوگيري )۸

 هستند كوهستاني آباده كه شهرستان در ها آن
 كشت و پروري دام براي الزم شرايط ولي

  . دارند را محصوالت سردسيري
، مرودشت، المرد، زرين دشتهاي  شهرستان در )۹

، بيد مخر، استهبان، آباد زفيرو، بوانات، جهرم
 بحث و ارسنجان و فراشبند قير و کارزين
 الگوي، )مردم با ريزي برنامه(تمركززدايي 

 در انگيزه ايجاد، كشت در تنوع ايجاد، مشاركت
 سرمايه، بهره بدون هاي واماعطاي ، مردم

، مخلوط كشت، روبنايي-زيربنايي هاي گذاري
، كشاورزان به رساني اطالع، زراعي تناوب

 و زيست محيط حفظ، زدايي انبياب راهكارهاي
کار  و انساني و طبيعي هاي توانمندي شناخت
 در هستند عواملي ...و  مناسب فناوري بست
 صنايع، دامداري، كشاورزي توسعه جهت

 به ها شهرستان اين اعتالي سرانجام و روستايي
 اين به اميد است كه توسعه باالتر سطوح

 و فاصله تا گردد بيشتري توجهها  شهرستان
 فارس استان هاي شهرستان ساير با ها آن شكاف
  . شود كمتر

  
  و مآخذ منابع
، )١٣٨٢( .استعالجيا عليرض، حسين، آسايش )۱

اي  ناحيه ريزي برنامههاي  روش اصول و
انتشارات  :شهر ري. )نها و فنو مدل، ها روش(

   .دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري
ايي روست ريزي برنامه ).۱۳۸۴. (نحسي، آسايش )۲

  .نور پيام دانشگاه :تهران. ايران
سنجش  .)١٣٨٥( .رعلي اکب، امين بيدخت )۳

 .هاي استان سمنان يافتگي شهرستان توسعه
انتشارات وزارت ، مجله آموزش رشد جغرافيا

 آموزش و پرورش
 اي مقدمه). ۱۳۸۱. (مولر و چارلز و وجي كيم اُن )۴

 ترجمه .آن کارگيري به شيوه و عاملي تحليل بر
 :اصفهان. طالبي هوشنگ و بختياري صادق

  .اصفهان دانشگاه انتشارات
 ).۱۳۸۵. (موسوي نجف مير و حسن، نيا حكمت )۵

 ريزي برنامهبر  تأكيد با جغرافيا مدل كاربرد
 .نوين علم انتشارات :يزد .اي ناحيه و شهري

 عملي و نظري مباني ).۱۳۸۴. (علي، دالور )۶
 :رانته .علوم اجتماعي و انساني علوم در پژوهش
  .رشد انتشارات

استان آذربايجان  ريزي برنامهسازمان مديريت و  )۷
هاي استان  شهرستان بندي رتبه، )۱۳۸۲( يشرق

  .انتشارات سازمان مديريت :تبريز. از نظر توسعه
 كل آماري سالنامه). ۱۳۸۵. (مركز آمار ايران )۸

  .مركز امار ايران: تهران. كشور
 آمار مركز). ۱۳۸۵. (بودجه و برنامه سازمان )۹

 استان و مسكن نفوس عمومي سرشماري، ايران
 فارس
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 سنجش). ١٣٧٨. (جعفر، ميركتولي )١٠
‐٧٠هاي  سال طي گرگان منطقه يافتگي توسعه
 هاي قابليت و ها پژوهش همايش: تهران .١٣٥٥
 .سازندگي عرصه در جغرافيا علم

 با آماري هاي تحليل ).۱۳۸۶. (رمنصو، مؤمني )١١
 .اب نوكت: تهران.   SPSSاز استفاده

 ).۱۳۸۳. (طاهرخاني مهدي و مسعود، مهدوي )۱۲
  .انتشارات قومس : تهران .جغرافيا در آمار كاربرد

13) Harvey, gawk1996), urban land 
economic,macmilan,  

14) Norbert, Oppenheim (1980), Applied 
models in urban and regional analysis, 
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