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 :بيان مسأله

ای های ناحيهتورم توسعه و تراکم رشد به ویژه در کشورهای جهان سوم سبب بروز عدم تعادل و ناهماهنگی       

 استای های ناحيهماندگی نقاط دیگر و نابرابریعقب  شهری، -های روستاسيل عظيم مهاجرتکه پيامد آن  هگردید

های غيراصولی امکانات در اثر سياست در ایران نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهينه. (3 :1981 اشکوری،)معصومی

عدم  ؛ایزگرایی در شهرهای مسلط ناحيههای رشد و روند تمرکقطب ،خدماتی -های صنعتییابیگذشته در مکان

های که تحت تأثير مکانيسم استمهمی  مسائلای و محلی یکی از ای، ناحيهتعادل فضایی بين سطوح ملی، منطقه

حاکم بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی پدید آمده است. این ناهنجاری و عدم تعادل با افزایش نقش دولت 

. است هها بيشتر در اختيار دولت قرار گرفتریزیگرایی آن افزوده و برنامهبه ماهيت تمرکز و بخشدر اقتصاد با توجه 

 در این ارتباط از مشارکت مردم کاسته شد و نواحی بزرگ و کوچک در یک کليت یکپارچه دیده نشده است )موحد،

های نواحی، افزایش شکاف توسعه دن برابریآن عدم توزیع بهينه امکانات، رفاه و ثروت، از بين بر ینتيجه (.2 :1976

ریزان و رو، ضروری است برنامهای بوده است. از اینو دوگانگی ناحيه و اقتصادی و از بين رفتن عدالت اجتماعی

ای را برای رهایی از این معضل مورد توجه قرار دهند. بينانه علت وجودی دوگانگی ناحيه طراحان توسعه با دیدی واقع

ای به گونه ،گذاری ضروری استها و سياستبرنامه ،های طرحارائهجهت  ،آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحیامروزه 

تواند معياری مناسب برای تعيين جایگاه نواحی و می ...و های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از شاخص که استفاده

باشد )قنبری و عدالت اجتماعی  توسعه و يدن بههای موجود در راه رسعاملی مهم در جهت رفع مشکالت و نارسایی

  (.2:1981 ،همکاران

چگونگی توزیع و  ،ای در پی شناخت موقعيتمتعادل ناحيه یحاضر به منظور دستيابی به توسعه یمطالعه      

های کشور است. برای نيل به این مهم پس از بيان های انتخابی شهرستانپراکنش امکانات توسعه در شاخص

یافتگی شامل تحليل متداول سنجش سطح توسعه هایها و روشگيری از تکنيکچوب مفهومی موضوع با بهرهچار

از تکنيک  استفاده با نهایتاًمورد تحليل قرار گرفته و  هاشهرستانسطح برخورداری  ؛عاملی، تاپسيس و موریس

 در هاشهرستان از یک هر هجایگا و ایجاد برخورداری چهارگانه سطوح و ادغام مذکور هایروش هارتبه بندیاولویت

درجه و ميزان برخورداری، علل و عوامل مؤثر و دخيل در این توزیع، همچنين  .است گردیده مشخص سطوح این

ای مورد ریزی ناحيهشهرستان ایران و چگونگی پرداختن به برنامه 996ها و تنگناهای توسعه در شناخت قابليت

  .بررسی قرار گرفته است

 پيشينه تحقيق: 

ها و عدم تعادل نواحی ایران مطالعات ینابرابر ،هاو شهرستان ینواح ییافتگی توسعهدر ارتباط با سنجش درجه    

ریزی و يش بينی اولویت برنامهی توسعه یافتگی و پتعيين درجه»ی در این راستا؛ در مقاله .انجام شده است یمختلف

 و آموزش –فرهنگ درمان، –های بهداشتشاخص در بخش 11، قنبری با «های ایرانی نقاط شهری استانتوسعه

هر یک از  ییافتگی و رتبهی توسعه... با استفاده از روش تحليل عاملی و شاخص ترکيبی توسعه انسانی، درجه اقتصاد

های ایران را تعيين کرده ای سطوح نقاط شهری استانگيری از روش تحليل خوشهرهنواحی را مشخص کرده و با به

 توسعه و اولویت نواحی بهره گرفته استبينی سهم عوامل تأثيرگذار بر در نهایت از مدل رگرسيون جهت پيش .است

ی سالمت های توسعهبندی شاخصسطح»در پژوهشی با عنوان ( 1933)ضرابی و شيخ بيگلو . (161: 1933)قنبری، 

شاخص با استفاده از تکنيک تحليل عاملی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج  92ها را از لحاظ ، استان«های ایراناستان

باشد و کاربرد رگرسيون چند متغيره در این پژوهش بيانگر عامل می 1ها در تقليل شاخص ،حاصل از تحليل عاملی
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دهد و های کشور را توضيح میی توسعه یافتگی استانغييرات درجهدرصد از ت 61های مذکور آن است که عامل

و  )ضرابی های کشور شناخته شدندترین استانترین و محرومیافتههای تهران و ایالم به ترتيب به عنوان توسعهاستان

 13 شاخص در 96گيری از تکنيک تحليل عاملی و تلفيق همچنين رهنما و آقاجانی با بهره .(137: 1933،همکاران

 ؛کندس را تبيين میدرصد کل تغييرات واریان 16بيش از عامل اول که  2عامل،  1 ازشهرستان استان خراسان رضوی 

روی محور مختصات ترسيم و با ترکيب  ها محاسبه و برها برای شهرستانی شاخصاند. نتيجهمورد بررسی قرار داده

ان مشهد یک که شهرست ،بندی شدندگروه طبقه 1ها به د و شهرستانبندی جدید ایجاد گردیها یک منطقهعامل

، و همکاران رهنمابندی شدند )رین سطح دستهتخورداری از عامل اول و کالت در پایينگروه خاص پيشرو در بر

 های اشتغال شهریتحليل تطبيقی شاخص»در پژوهشی تحت عنوان ( 1932)آبادی و همکاران زنگی (.69: 1931

شاخص کيفی و کمیِ اشتغال شهری و استفاده از تکنيک موریس و تاپسيس  16گيری با به کار «های ایرانتانشهرس

های کشور از اند. این پژوهش حاکی از آن است که شهرستانهای کشور پرداختهبندی شهرستانبندی و طبقهبه رتبه

ميان ) شهرستان در سطح نيمه توسعه یافته 8نها ی زیادی دارند و تهای اشتغال با سطح اشتغال فاصلهلحاظ شاخص

  . ها از لحاظ توسعه در وضعيت محروم قرار دارنداند و سایر شهرستانتوسعه( واقع شده

 :مباني نظري

-مهم از یکی گذشته هایدهه در و دهبو تاریخ طول در بشری مکاتب شعارهای ترینجذاب از اجتماعی عدالت     

 یبينانه واقع رویکرد از آمدهبر امر این .دانشتهدا توجه آن به اجتماعی علوم دانشمندان که است هاییترین موضوع

ترین رالز از معروف جان .(23 :1989 )مرصوصی، است جهان در نابرابری فرآیندهای به انسانی های علومرشته تمامی

 .(83: 1933نژاد،است )حاتمی« وان انصافعدالت به عن»ی او جوهر اندیشه ،رودبه شمار می های مکتب ليبرالچهره

کند. آزادی رالز ی دو اصل آزادی و تمایز تصویر میپایه وی در پرتو مفهوم اخالقی عدالت، جامعه دلخواه خود را بر

-به رسميت شناخته شده دموکرات –که در جوامع ليبرال است های اساسی مثل حقوق مدنی و سياسیشامل آزادی

شود. از دیدگاه او ی، مشارکت سياسی و مانند آن را شامل میأنظير آزادی اندیشه، بيان، حق رهایی و آزادیاند 

های اساسی برخوردار شوند. در مورد اصل تمایز رالز ی افراد جامعه باید به صورت کامالً یکسان از این آزادیهمه

ه ناميده و معتقد است که باید به صورت هایی چون درآمد، ثروت، آموزش، مناصب سياسی و... را خيرات اوليپدیده

صادی به اقت و اجتماعی هاینابرابری -1 توان نابرابری را پذیرفت:برابر بين مردم جامعه توزیع شود و در دو مورد می

 ترتيب -2و  مند جامعه به دنبال داشته باشدتر و کمتر بهرهای باشد که بيشترین منافع را برای افراد محرومگونه

ها را برای همگان تحت شرایط برابر و منصفانه تيموقع و مناصب به دسترسی امکان که باشد ایگونه به اعیاجتم

 ،همکاران)جالينوسی و  کندسير میفها و منافع تی ارزشمبنای توزیع عادالنه فراهم آورد. او سياست و اقتصاد را بر

توزیع  مالک همگانی، صالح و خير به کمک در را اعیاجتم عدالت هاروی، دیوید سوی دیگر از ،(113-133: 1986

 وی .(111:1978ی، ئ)شکوگيرد می کار به مردم اساسی نيازهای رفع و منابع عادالنه تخصيص ها،مکان در درآمد

 این است کند و معتقد)نياز، سود همگانی و استحقاق( مطرح می مهم معيار سه یاجتماعی را بر پایه ماهيت عدالت

ی دیگر را نيز در بر برخوردارند؛ به باور هاروی این سه معيار بسيار فراگير است و معيارها کاملی جامعيت از ارمعي سه

ترین معيار برای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع منابع گوید؛ اگر نياز را به عنوان مهمی نياز می. وی دربارهگيردمی

ی عدالت اجتماعی از آن به دست دهيم و سيستمی برداشتی بر پایه گاه نخست بایددر مناطق گوناگون بدانيم آن

ی ی مفهوم سود همگانی در توزیع عادالنه بر این باور است که مسأله. همچنين دربارهميکنگيری آن ایجاد برای اندازه

او، ناموزونی  گذارد. از دیدگاهطق اثر میااصلی این است که تخصيص منابع به یک منطقه چگونه در وضع دیگر من
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گرنه يان برداشتن مشکالت محيطی باشد وتوان پذیرفت که هدف آن از مای را هنگامی میگذاری منطقهسرمایه

ی سر راه برآورده شدن نيازها و تأمين مصالح عمومی خواهد بود. هاروی در مورد یکی دیگر از اصول سه گانه مانعی بر

هایی که ی اصل عدالت اجتماعی، تخصيص منابع بيشتر به گروهکه بر پایهتوزیع عادالنه یعنی استحقاق بر آن است 

مورد نظر است  ،دید اجتماعی زهای بيشتر برای نواحی پر خطر ایا پذیرش هزینه ؛نيازمند خدمات بيشتر هستند

در راه توزیع  کند که نخستين گامای بيان میی منطقهی توزیع عادالنهدربارههمچنين  .(133 –123:1973 )هاروی،

پس از آن باید ابزار مناسبی  .ای استای عادالنه، تعيين مفهوم هر یک از این سه معيار در چارچوب منطقهمنطقه

ای از این سه معيار را در چارچوب ی این معيارها به دست آورد و آميزهگيری توزیع بر پایهبرای ارزشيابی و اندازه

و مناطقی را که از این هنجارهای عدالت  ،ابع به مناطق گوناگون به کار گرفتای برای ارزشيابی تخصيص مننظریه

های عادالنه را مطرح ای، توزیع عادالنه از راهی عدالت اجتماعی منطقهاجتماعی دورترند، تعيين کرد. هاروی در زمينه

 ؛ای بایدقهی رسيدن به معنای عدالت منطگوید با بررسی اصول عدالت اجتماعی، براکند و میمی

ب( ضرایب فزایندگی  ؛الف( نيازهای جمعيت هر منطقه برآورده شود توزیع درآمد باید به طریقی باشد که: -1

 ج( تخصيص منابع اضافی به طریقی باشد که در رفع مشکالت خاص ناشی از محيطو  ای به حداکثر برسدبين منطقه

  ؛و اجتماعی و فيزیکی مؤثر واقع شود

ترین سازمانی، سياسی و اقتصادی( باید به طریقی باشد که دورنمای زندگی در محروم ساز و کار )نهادی، -2

توان به یک توزیع عادالنه که از طریق عادالنه به مناطق تا حد امکان بهتر شود. اگر این شرایط موجود باشد آنگاه می

  (.31 :1988 ،همکاراننژاد و )حاتمی دست یافت ،دست آمده است

 یهای پيشرفتهروش مدل تحليل عاملی که در اواخر قرن نوزدهم گالتون آن را مطرح کرد یکی از تحليل عاملي:

بهترین و  یترین و در عين حال در زمرهپيچيدهاین تکنيک یکی از  ،دآییافته به شمار میعلمی نظام پژوهش

های زیاد است ی خالصه کردن دادهمدل مزبور روشی برا .(72: 1931 ،همکاران و )رهنما ها استترین روشکاربردی

 خالصه شده از نظر مفهومی معنادار است یگيرد که نتيجهت میدر عين حال، خالصه کردن اطالعات به ترتيبی صور

تحليل عاملی کند. ها را فراهم میبندی تعداد زیادی از پدیدهاین ویژگی امکان طبقه .(127: 1983،همکارانطالبی و )

(. اینکه کدام یک از این دو روش باید در 128: 1976 )کرلينجر، باشدمی 2یيدیأو ت 1تشافیدارای دو صورت اک

این اساس در راستای دستيابی به هدف مطالعه، در  بر ها است.مبتنی بر هدف تحليل داده ؛تحليل عاملی به کار رود

-ها و دستيابی به عاملش حجم شاخصسازی و پردازش بيشتر اطالعات و کاهاولين مرحله از تحليل به منظور آماده

 اند.شده اکتشافی های انتخاب شده وارد مدل تحليل عاملیهای اصلی، شاخص

که جزء . (lin, 2010: 520)، روش تاپسيس است 9گيری چند شاخصههای تصميمیکی از روش مدل تاپسيس:

بهترین اساس این تکنيک،  بر .(219-273: 1987رود )اصغرپور، به شمار می 1های جبرانی و از زیرگروه سازشیمدل

آل ایدهحل و بيشترین فاصله را با راه  آل مثبتحل ایدهترین فاصله را با راهکه کوتاهخواهد بود  ایگزینهگزینه آن 

رساند، کثر و هزینه آنها را به حداقل میها را به حداحلی است که منفعت شاخصآل مثبت راهحل ایدهدارد. راه منفی

اند. به عبارت دیگر، رسکثر و منفعت آنها را به حداقل میها را حداآل منفی هزینه شاخصحل ایدهکه راهر حالید

                                                           
1 .Exploratory factor analysis 

2 .Confirmatory factor analysis 

3.Multiple Attribute Decision Making 

4.Compromising-Subgroup 
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ل منفی آحل ایدهکه راهای در دسترس است، در حالیههای شاخصین ارزشآل مثبت مرکب از کل بهترحل ایدهراه

 محاسن این تکنيک عبارت است از:. های در دسترسی استهای شاخصمتشکل از همه بدترین ارزش
 الف( سادگی و سرعت مناسب روش کار این تکنيک؛

 گيرد؛ر موضوع مورد بررسی را در نظر میها بب( تأثير منفی و مثبت شاخص

 پ( ضرایب وزنی اوليه را پذیراست؛ 

 ها را مشخص کند؛به صورت کمی ترتيب اولویت گزینه تواندت( خروجی آن می

 (.69: 1986 )طاهرخانی، های تجربی استل از این مدل کامالً منطبق با روشج( نتایج حاص

انسانی   -کالبدییافتگی بندی نواحی از لحاظ توسعهعمران سازمان ملل الگویی برای درجه یهبرنام الگوي موريس:

های مختلف و متنوع در مقياسریزی ، این مدل قابليت گسترش و جایگزینی در فضاهای مورد برنامهبه کار برده است

( همچنين مدل موریس، با استفاده از اطالعات در دسترس برای هر واحد 112: 1987 زاده دلير،را دارا است )حسين

کند و در نهایت، های انتخابی مشخص مییافتگی هر واحد را بر حسب هر کدام از شاخصسکونتگاهی، جایگاه توسعه

کند و سپس ای ساده و درخور توجه تعيين میها را به گونهيانگين مجموع شاخصاز روش تحليل شاخص توسعه، م

های توصيفی هر (. در این مدل با استفاده از داده121: 1981 ،همکاران)بدری و  پردازدها میبندی سکونتگاهبه رتبه

 کند:ییافتگی را مشخص متوسعهواحد سکونتگاهی و با بهره برداری از دو پارامتر ذیل سطح 

( شاخص ناموزون موریس که از طریق فرمول 1
100

minmax

min







ijij

ijij

ij
xx

xx
y

 شود، محاسبه می 

n( شاخص اصلی توسعه که از طریق فرمول2

yij
ID

n

i  های مورد تعداد شاخص nشود و در آن محاسبه می .1

نوسان دارد که هر چه به  133شاخص اصلی توسعه است. ضریب شاخص توسعه موریس بين صفر تا  D.Iمطالعه و 

(. بر این اساس دستيابی به امتياز 119 -111: 1989بيشتر است )رضوانی، یافتگی توسعهنزدیکتر باشد، سطح  133

بندی است. از این شاخص جهت سطح یافتگیی توسعهیا به عبارت دیگر دستيابی به درجه حاصل از این روش

 ها استفاده شده است.شهرستان

را محدود به بسيار مهم، خود  مسائلدر  گيریگيرندگان برای تصميمتصميم :ايبندي ميانگين رتبهيتروش اولو

دست یابند. برای فایق آمدن های مختلف، به نتایج متفاوتی وشکنند. البته امکان دارد با استفاده از ریک روش نمی

ند از اها عبارتند. این روشامعروف« دغامهای اروش»های مختلفی مطرح شده است که به بر این وضعيت، روش

های به دست ها را بر اساس ميانگين رتبه، گزینههارتبهميانگين  روش لند.ها، روش بردا و روش کپروش ميانگن رتبه

 (.81-86: 1987 ،اسمی)ق کندندی میبمختلف اولویت هایآمده از روش

 :تحقيقروش 

 مورد هایمؤلفه به توجه با و بوده ایتوسعه –های کاربردیروش مورد استفاده در این پژوهش، ترکيبی از روش     

 بر کشور کل شهرستان 996 آماری جامعه. است تحليلی –توصيفی پژوهش این رویکرد موضوع ماهيت و بررسی

ن مرکز مسک و نفوس عمومی سرشماری از نياز مورد اطالعات. باشدمی 1981 سال سياسی –اریاد تقسيمات اساس

 شاخص ترکيبی؛ جمعيتی، کالبدی، زیربنایی، اجتماعی  93های مورد بررسیشاخص .آوری شده استآمار ایران جمع

اند و جهت تجزیه و سازی گردیدهسازی و سرانهنُرم متغير 67 از استفاده با که است درمانی –بهداشتی و اقتصادی –

(، 111: 1933، همکارانآبادی و ریزی از جمله، تکنيک تحليل عاملی )زنگیهای کمّی برنامهتحليل اطالعات از مدل

های مذکور، از روش ميانگين بندی روشبرای ادغام نتایج حاصل از رتبه .و مدل موریس استفاده شده است تاپسيس
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ها با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایی جهت تدوین و نهایتاً سطوح برخورداری شهرستان ای استفاده شده ورتبه

مرکز آمار ایران، 1981های کل کشور سال آمار مربوط به شهرستان ارزشيابی به نمایش گذاشته شده است.

ی ترکيبی اقتصادی، هاباشد. برای نيل به این مهم، از یک سری شاخصسرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور می

های موجود در ها بيان آماری پدیدهدر واقع شاخص گردیده است. اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و... استفاده

فضاهای جغرافيایی را براساس معيارهای انتخاب شده نشان  یو توسعه ، رفاهسطحی از آسایشو  باشندنواحی می

 باشد:ین پژوهش به شرح ذیل میهای مورد استفاده در اشاخص دهند.یم

X1: های روستاییشاخص آموزشی سکونتگاه X2:  شاخص آموزشی سکونتگاه های شهریX3:  شاخص کيفی

 نرخ سواد :X7: معکوس بار تکفلی شغلیX6:معکوس تراکم خانوار در واحد مسکونیX5:درصد شهرنشينیX4آموزشی

X8نرخ مهاجرت: X9  هزار نفر جمعيت شهرستان 13ازای :نسبت مراکز بهداشتی درمانی به X10:  نسبت مدرسه

هزار نفر جمعيت  13نسبت دبيرستان و هنرستان به ازای :X11هزار نفر جمعيت شهرستان 13راهنمایی به ازای 

شاخص  :X13هزار نفرجمعيت شهرستان 13نسبت کتابخانه و کانون پرورش فکری کودکان به ازای  :X12 شهرستان

 :شاخص خدمات روستاییX15 نفر جمعيت شهرستان 1333:نسبت پزشک به ازای X14نکيفی دسترسی شهرستا

X16هزار نفر جمعيت شهرستان 13سيسات ورزشی به ازای أ:نسبت تX17شاخص ترکيبی اقتصادی:: X18 شاخص

ميزان فعاليت X21 ::ميزان عمومی فعاليتX20 :شاخص ترکيبی تسهيالت واحدهای مسکونیX19پایداری سازه مسکن

 :X25 :نرخ اشتغال زنانX24 نرخ اشتغال مردان :X23 ميزان فعاليت اقتصادی زنانX22 :  نرخ فعاليت() تصادیاق

شاخص  :X28  درصد شاغالن بخش خدمات :X27:درصد شاغالن بخش صنعتX26  درصد شاغالن بخش کشاورزی

 معکوس ضریب وزنی فاصله.: X30 شاخص کيفيت خدمات :X29  کيفی اشتغال

 تحقيق:ي هايافته

 مشخصات ماتريس نهايي اطالعات آماري:

های مورد باشند که شاخصشاخص ایجاد شده می 93های ماتریس: متغيرهای مورد مطالعه در این تحليل: ستونالف

 اند.سازی یا سرانه سازی شدهنُرم آنها تمامی اند کهمتغير توليد شده 68نظر از 
 شامل:1981های کشور در سال ستانیافتگی شهرتوسعه یهای اوليهشاخص 93

 باشد.شهرستان کل کشور می 996ب : سطرهای ماتریس: در ماتریس تحليل عاملی سطرها شامل 

دهند که با یکدیگر حول یک محور یا ها و متغيرهایی که دارای ارتباط درونی باشند ترجيح می: شاخصسازیج: عامل

 ،شوندیک عامل را شامل می ،هستند 1/3اری در هر عامل که باالی های بارگذصورت شاخصعامل تجمع کنند. بدین

شدن آنها با این شاخص هایی که امکان جمعیابد. در عوض شاخصلذا این تجمع به صورت ارتباط مثبت تجلی می

دهند و ارتباط آنها به صورت منفی است. حول یک محور وجود ندارد فاصله گرفته و گروه دیگری را تشکيل می

حاصل از به کارگيری روش  ینتيجه شوند.ها از طریق تجمع و ميزان ارتباط مثبت و منفی ساخته مینابراین عاملب

عامل یاد  8در این تحليل مجموع  باشد.عامل می 8 شاخص در 93تقليل  2واریمکس 1تحليل عاملی به ویژه چرخش

پوشاند. با توجه به ميزان همبستگی هر یک از یشاخص مذکور را م 93درصد از واریانس مجموع  11/76 شده جمعاً

درصد از  36/21 توان عناوین مناسبی را برای هر یک از عوامل انتخاب نمود. اولين عامل به تنهاییمی ،هاشاخص

                                                           
1.Rotated Factor Matrix 

2.Varimax 
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 13که دارای درصد بارگيری کمتر از ها به علت اینعامل یو بقيه درصد 96/12عامل دوم  ،دهدواریانس را توضيح می

 درصد بودند از معادله حذف شدند.

این عامل به  ،پوشانددرصد از واریانس را می 36/21 که به تنهایی باشدمی 21/7 این عامل یمقدار ویژهعامل اول: 

ده در عامل اول های بارگذاری شگانه را دارد. شاخصهشت ترین عامل بيشترین تأثير را در بين عواملعنوان مهم

هزار  13هزار نفر جمعيت شهرستان، نسبت مدرسه راهنمایی به ازای  13بت مراکز بهداشتی درمانی به ازاینسشامل 

کانون هزار نفر جمعيت شهرستان، نسبت کتابخانه و  13نسبت دبيرستان و هنرستان به ازاینفر جمعيت شهرستان، 

و  نفر جمعيت شهرستان 1333نسبت پزشک به ازای  ت شهرستان،جمعي هزار نفر 13پرورش فکری کودکان به ازای

 عامل توان این عامل را یکهای بارگذاری شده در عامل اول میشاخصبا توجه به  باشد.می شاخص ترکيبی اقتصادی

 دانست. « اجتماعی -اقتصادی »

 ،نمایدتوضيح داده و محاسبه می درصد از واریانس را 96/12 باشد کهمی 71/9 دومين عامل مقدار ویژه عامل دوم:

های روستایی، های شهری، آموزشی سکونتگاهبا شاخص آموزشی سکونتگاه شاخص بارگذاری شده در این عامل 1

دارای همبستگی مثبت و باالیی  کيفی آموزشی، درصد شهرنشينی و شاخص ترکيبی تسهيالت واحدهای مسکونی

 نام نهاد. « آموزشی -رفاهیخدمات »توان عامل ترکيبی این عامل را می. است

  :1ها در عامل اولبررسي الگوي توزيع شهرستان

ها، ها و تعيين وزن یا امتياز شهرستانگذاری آنها و نامترین کاربرد مدل تحليل عاملی پس از تعيين عاملمهم     

های سطح یک وی توزیع شهرستانهای نواحی است. از بررسی الگها در فرایند تحليل نابرابریتعيين جایگاه آن

های های برخوردار از شاخصشهرستان ،آید کهمیچنين بر )مقياس ملی( برخورداری در عامل اول در شمای کلی

اند بارگذاری شده در این عامل از لحاظ توزیع جغرافيایی به صورت کمانی از شمال غربی به جنوب شرقی کشيده شده

های سطح دو برخورداری پراکنش فضایی شهرستان خورد.شرق کشور به چشم می ی پراکنده در شمالو چند هسته

که به نحوی ،اندهای کشور پراکندهها در اکثر استاندهد که این شاخصسطح کشور نشان می از لحاظ عامل اول در

ای در منظومهکند و غرب به سمت جنوب شرق امتداد پيدا می مرزهای های این سطح از شمالکمانی از شهرستان

 دارد.شمال شرق و مرکز کشور جایگاه این سطح را بيان می یهگوش

در  ،توان گفت که بيشترین توزیع این گروههای سطح سه در عامل اول میدر تشریح توزیع جغرافيایی شهرستان   

ک توزیع خطی نامنظم خزر و ی دریای جنوبدر باشد و این الگو دارای یک توزیع نواری های مرکزی کشور میاستان

توان شاهد تجمع می ،در پراکنش جغرافيایی سطح چهار از عامل اولباشد. غرب زاگرس و جنوب غرب کشور میدر 

ن و بلوچستان و کرمان ها در استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، سيستانشهرستا سطح بخشی از این یدهگستر

استان  ،بی و نواحی مرزی غرب آغاز شده و به سمت نواحی مرکزیهای بعدی از استان آذربایجان غربود. تمرکز

های نواحی جنوبی دریای خزر از شرق به سمت استان آذربایجان شود. شهرستاناحمد محدود میکهگيلویه و بویر

 دهد.های سطح چهار عامل اول را نشان میی دیگر پراکنش فضایی شهرستانشرقی محدوده

 ها در عامل دوم:انبررسي الگوي توزيع شهرست

در شود و را شامل می ای در مرکز کشور، منظومهعامل دوماز ترین الگوی حاکم بر پراکنش سطح یک صلیا   

در تشریح توزیع جغرافيایی  شود.های کشور را شامل میمرز اکثر استانهای پراکنده، بعد در هسته یدرجه

های جنوب شرق و مرکز کشور در استان ،کمترین توزیع این گروهتوان گفت که های سطح دو این عامل میشهرستان

                                                           
  تحليل های صورت گرفته در این پژوهش جداول مربوطه حذف گردیده است. در سطوح چهارگانه. الزم به ذکر است به علت تعداد زیاد شهرستان ها  1
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و حول یابد میباشد و این الگو دارای یک توزیع خطی از شمال غرب کشور به سمت جنوب شرق امتداد می

پراکنش فضایی  1 هشمارشکل  گيرد. همانطور کهقرار میهای فاقد این سطح در جنوب شرق و مرکز شهرستان

های این سطح در از شهرستانای منظومه ،دهدطح سه برخورداری در عامل دوم کشور را نشان میهای سشهرستان

جنوب شرق کشور به سمت نواحی مرکزی جایگاه این سطح  مرزی استان خراسان رضوی و گوشه شمال شرق و نوار

 است. مشخصهای کشور استان اکثر به صورت پراکنده دراین عامل و سطح چهارم  ،داردرا بيان می

 
 سطوح برخورداري شهرستان ها در عامل هاي اول و دوم، تکنيک تحليل عاملي -1شکل 

 سيس:پبررسي الگوي توزيع شهرستان ها با استفاده از تکنيک تا

ن تعيين شده ها که با استفاده از آنتروپی شانوشاخص مزبور و وزن شاخص 93در این تکنيک مقادیر عددی     

آل منفی، حل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهاست، به عنوان ورودی الگوریتم در نظر گرفته شدند و پس از تعيين راه

-آل محاسبه شده و امتيازات حاصل از این فرآیند، مبنای رتبهحل ایدهها به راهميزان نزدیکی هر یک از شهرستان

غالب در تشریح توزیع جغرافيایی  یشده است، چهرهمشخص  2 مارهش شکلقرار گرفته است. چنانچه در بندی 

، در گروه (فروبرخوردار یا فقيرترینهای سطح چهار برخورداریِ تکنيک تاپسيس بيشترین توزیع این )شهرستان

 این الگو دارای یک توزیع در نوار مرزی از جنوب .باشدی شرقی کشور میهای شرقی کشور، به طور کلی نيمهاستان

استان خراسان رضوی به سمت جنوب کشور و سواحل شمالی خليج فارس را شامل شده و در سوی دیگر یک توزیع 

مرزنشينان شرق  یشود. به طور کلخطی نامنظم در غرب زاگرس در شمال غرب و نواحی مرزی غرب را شامل می

های فروبرخوردار در جهت مخالف شهرستاندر مقابل سطح یک برخورداری،  اند.کشور غالباً در این گروه تجمع یافته

 در سواحل جنوبی دریای خزر و به سمت نواحی مرکزی جای دارند.
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 سطوح برخورداري شهرستان ها با استفاده از تکنيک تاپسيس -2شکل 

 بررسي الگوي توزيع شهرستان ها با استفاده از تکنيک موريس:

 دهدنشان میبرخورداری را  ،های سطح یکتوزیع شهرستانلگوی غالب حاصل از کاربرد روش موریس که ا     

های برخی از کانون یهخود، به توسع یهحاکی از آن است که کالن شهرهای کشور همراه با گسترده کردن توسع

های شهرستان یهشهرها باعث توسعکه برخی از کالن در نهایت این عامل باعث گردیده اند.نزدیک خود منجر شده

در ميان توزیع جغرافيایی سطح تمرکز، غالب دیده و جایگاه سطح یک را به شهرستان خود اختصاص دهند. خود گر

 .دهندها را پوشش میاند و اکثر مراکز استانکشور بوده، اما در چند هسته مجزا نيز پراکنده ها در مرکزاین شهرستان

های اهواز، شيراز، بندرعباس، باشد و شهرستانیزد می های سمنان، اصفهان وبيشترین تمرکز در این گروه در استان

اند. پس از سطح یک پراکنش سطح چهار های متفرق و پراکنده در این مجموعهتبریز، اروميه و مشهد نيز کانون

شود. ای در جنوب شرقی کشور را شامل میبرخورداری در تکنيک موریس بسيار مشهود است، این گروه منظومه

غالب این گروه، در گوشه جنوب شرقی کشور در استان های سيستان و بلوچستان، جنوب استان  تجمع اصلی و

بعد در هسته های پراکنده در استان های مرزی غرب کشور  یب استان خراسان جنوبی و در درجهکرمان و جنو

 (. 9)شکل شماره است. 
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 يسسطوح برخورداري شهرستان ها با استفاده از تکنيک مور -9شکل 

 )ترکيبي(: يرتبه با استفاده ازهاي کشور بندي شهرستاناولويت

 توسعه و های مورد مطالعه و تعيين اولویتشهرستان یهبه منظور دستيابی و شناخت بهتر از وضعيت توسع       

 های از روشهای به دست آمده ها بر اساس ميانگين رتبهگزینه ،ی ترکيبیرتبهگيری از عمران در نواحی با بهره

  نمایش داده شده است. 1و شکل شماره  1نتایج این رتبه بندی در جدول شماره  .شدندی بنداولویت مختلف

 
 ن با استفاده از ميانگين رتبه اياولويت بندي شهرستان هاي ايرا -1شکل 

 و ارائه پيشنهادها:  گيرينتيجه

های زیربنایی، اقتصادی، شاخص در بخش 93از نظر  های کشوردر این پژوهش ميزان برخورداری شهرستان    

های تحليل عاملی، تاپسيس و موریس مورد تحليل و بررسی قرار گرفته و سپس برای درمانی و ... با بهرگيری از روش

  استفاده شد و بر این اساس، سطوح هاهای مذکور، از روش ميانگين رتبهبندی روشادغام نتایج حاصل از رتبه
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 بندی ترکيبی، مشخص گردید.ها و همچنين رتبهها نسبت به یکدیگر به تفکيک هر یک از روشبرخورداری شهرستان

از جمله  شهرستان 12به چهار سطح ورابرخوردار با  GISکشور در محيط  شهرستان 996 ی نهایی،بر اساس رتبه

 112، ميان برخوردار با کرمان های اروميه، رشت،شهرستان که شهرستان 89، فرابرخوردار با تبریز، مشهد، کرج

، که شهرستان های املش، زرند، شهرستان 33و فرو برخوردار با  های فيروز آباد، دزفول و ...که شهرستان شهرستان

های پراکنش شهرستان های ورابرخوردار بيشتر در استان  1شماره ی  شکلبا توجه به  اند.مشخص شده خدابنده و ..

-ی پراکنده در شمال شرق، شمال غرب، جنوب غرب و جنوب کشور دیده میباشد و چند هستهمرکزی کشور می

شهرستان سطح دو یا فرابرخوردار در  82شوند. ها را شامل میهای پراکنده بيشتر مراکز استانشود. این هسته

اند. سطح ميان برخوردار با ختصاص دادههای سطح یک و نواحی جنوبی دریای خزر را به خود احواشی شهرستان

چه از مرکز کشور به نواحی  دهند. هرهای کشور را به خود اختصاص میشهرستان بيشترین تعداد شهرستان 112

 33که به طوری ،دهدهای فرو برخوردار میرویم سطوح برخورداری جای خود را به شهرستانمرزی پيش می

 قرار دارد. مرزی شرق، جنوب شرق، جنوب و غرب شهرستان این سطح در استان های 
 سطح بندي شهرستان ها ي ايران با استفاده از ميانگين رتبه اي -1جدول 

 . 1932منبع: یافته های تحليلی تحقيق، 

سطوح 

 رخورداریب
 تعداد نام شهرستان ها

 ورابرخوردار

تبریز، کرج، شهرکرد، همدان، یزد، آباده، نجف آباد، شيراز، خمينی شهر، اصفهان بندرانزلی، مشهد، زرین شهر)لنجان(، بروجن، 

، شميرانات، کاشان، اهواز، ایالم، اسالمشهر، تهران، مبارکه، ميبد، خرمدره، گرگان، بوشهر، اردبيل، خوانسار، آذرشهر، بندرماهشهر، گلپایگان

 اراک، دماوند، دليجان، سمنان، بابلسر، بناب، استهبان، آشتيان، قم، شهرضا، بهبهان، اميدیه، آبادان، ابوموسی، دامغان، اقليد، کاشمر،

 برخواروميمه)شاهين شهر(، خرم بيد، قائمشهر، گناوه، شهریار.
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 فرابرخوردار

برازجان(، فارسان، ابرکوه، محالت، ورامين، رامسر،البرز)الوند(، جلفا، ساری، دیلم ، رباط کریم، اردکان، آران و بيدگل، دشتستان)

فالورجان، شاهرود، رشت ، ابهر، بهشهرچالوس، بافق، کرمان، بندرعباس، فيروزکوه، زنجان، نطنز، خرمشهرمرند، قزوین، گلوگاه، سنندج، 

ران(، خمين، دهلران، آمل، رفسنجان، آستارا، تفرش، مالیر، اسکو، دیر، هندیجان، بروجرد، گرمسار، ساوه، اروميه، دوگنبدان)گچسا

اشکذر)صدوق(، گناباد، خورموج)دشتی(، بهار، المرد، تنکابن، کازرون، نوشهر، نائين، جم، آزادشهر، سراب، شبستر، خاتم)هرات(، نقده، 

اغه، کنگان، محمودآباد، نور، جویبار، اردستان، آبدانان، جاجرم، تاکستان، ری، نيریز، بجنورد، بندرگز، کرمانشاه، الهيجان، مهاباد، بابل، مر

 درگز، فریدن)داران(، ارسنجان، ایوان، الرستان، ترکمن.

 

 

82 

 

 

ميان 

 برخوردار

ود، بوانات)سوریان(، فيروزآباد، پاکدشت، فسا، نظرآباد، ازنا، جهرم، طبس، دزفول، رامهرمز، خوی، سميرم سفلی)دهاقان(، فردوس، دور

آزادگان)سوسنگرد(، تيران  گنبدکاووس، تویسرکان، بوکان، زرندی)مامونيه(، مهریز، اندیمشک، خليل اباد، شازند، شوشتر، نکا، سبزوار، دشت

شت، پاوه، شاهيندژ، آباد، مرود و کرون، هریس، سيرجان، شيروان، تکاب، گتوند، لنگرود، پارس آباد، بيجار، زابل، تفت، شهربابک، ميانه، علی

مهران فراشبند، خرم آباد، قروه، کميجان، بندرلنگه، دره شهر، اهر، مریوان، کردکوی، زاهدان، فریدونشهر، نهاوند، سلسله)الشتر(، مياندوآب ، 

د، آستانه اشرفيه، ، راور، قلعه گنج، اسدآباد، پاسارگاد، مهر، رزن، سقز، نيشابور، عجبشير، آبر)طارم(، ملکان، تربت حيدریه، جوانرو

کبودرآهنگ، داراب، کوهبنان، حاجی آباد)فسا() زرین دشت(، زهک، خواف، بيرجند، اسفراین، خلخال، خنج، تنگستان)اهرم(، اشنویه، 

ار، پارسيان، ماکو، آبيک، بانه، قصرشيرین، تایباد، رودان، ساوجبالغ)هشتگرد(، اسالم اباد، راميان، سرخس، سميرم، ایذه، سرایان، رودب

 کنگاور، بستک، قير و کارزین، سروآباد، رودسر، ایرانشهر، بویراحمد)یاسوج(، سراوان، جيرفت، مينودشت، سوادکوه)پل سفيد(، سلماس.

112 

 

 

 فروبرخوردار

 فيض آباد، املش، زرند، نير، صحنه، حاجی آباد، قشم، بندرخمير، شوش، قوچان، سرابله )شيروان وچرداول(، اليگودرز،-مه والت

خدابنده)قيدار(، چادگان، صومعه سرا، نمين، شادگان، کوهدشت، فریمان، کليبر، ایجرود)زرین آباد(،بردسکن، رامشير، سپيدان)اردکان(، 

چابهار، پيرانشهر، کامياران، مسجدسليمان، بستان آباد، ماهنشان، اللی، رشتخوار، کنارک، کهنوج، هرسين، مشکين شهر، ممسنی)نورآباد(، 

قال،  بيله سوار، گيالنغرب، باغملک، هشترود، تربت جام، کوثر،ميناب، کوهرنگ، ورزقان، کالت، دیواندره، نهبندان، آق رضوانشهر،

کهگيلویه)دهدشت(، بردسير، ماسال، منوجان، بو ئين زهرا، نيکشهر، جاسک، سرپل ذهاب، سياهکل، بافت، پلدختر، قائنات)قائن(، لردگان، 

-ربيشه، بهمئی)ليکک(، مانه و سملقان، درميان)اسدیه(، چناران، فاروج، سرباز)راسک(، کالله، قره آغاجتالش، سنقر، مغان)گرمی(، س

(، چاراویماق، سردشت، رودبار جنوب، روانسر، ثالث باباجانی)تازه آباد(، خاش، عنبر آباد، دنا)سی سخت(، دلفان)نورآباد(، داالهو)کرند غرب

 ران(.بم، شفت، اردل، فومن، سيه چشمه)چالد
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 :ي تحقيقراهکارهاارائه 

 شود. ای در ایران باید به تدوین دو نوع سياست منجرردی برای برنامه ریزی ناحيهبتدوین هرگونه راه

 شود.میای هایی که منجر به تغيير شکل فضایی یا ناحيهسياست 

 ای سياست هایی های اجتماعی که در ناحيه جریان دارد. در مقياس ناحيههای تأثيرگذار بر فرآیندذ سياستاتخا

 شود.می قراری عدالت اجتماعیکه منجر به بر

 ايران:نواحي ح ودر سط هراهکارهاي توسع

 های اقتصادی دولت بيش از پيش به سوی برای حل این مشکل باید سياست ،ری از تهرانتمرکززدایی ادا

 تمرکززدایی حرکت نماید.

 کالن شهرهای کشور.ه گونه واحد صنعتی در حاشيپرهيز از استقرار هر 

 .ایجاد محدودیت شدید برای استقرار هرگونه واحد تجاری و فعاليت اقتصادی در کالن شهرهای ملی 

 برخوردارو فرا برخوردارهای وراهای اشتغال از شهرستانیی فرصتتمرکززدا. 

 های روستایی به شهرهای بزرگ به ویژه تهران از طریق اتخاذ تدابير اصولی.محدود کردن مهاجرت 

 (.برخوردار)فرو های کوچکتر( به شهرستانبرخوردار های وراشهرستان) انتقال صنایع از کالنشهرها 

 های مناطق مختلف در اموری که استعداد دارند.تخصصی کردن شهرستان 

 های کشاورزی و توليد نيازهای روستایی.رسانی و کانونتبدیل شهرهای کوچک به مراکز خدمات 

  استحفاظی آنها ه یهزار نفری در خارج از محدود 213تا  133استقرار صنایع سبک در شهرهای. 

 ر نفریهزا 133تا  213در شهرهای  استقرار صنایع سنگين. 

  ميليون نفری 2تا  1استقرا صنایع ميکروالکترونيک در شهرهای. 

  ها را داشته فعاليت اینگونهبرخی شهرها که بالقوه توان استقرار در های فرهنگی و گردشگری( )فعاليتاختصاص

های فرهنگی خانهاستقرار وزارت ؛های بزرگاحداث موزه ؛فرهنگی ،های بزرگ توليدیبرپاییِ نمایشگاه مانند: باشند

المللی در های ملی و بينبرگزاری جشنواره ؛...،وزارت آموزش و پرورش ،نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .شهرستان های مستعد

 منابع و مأخذ:

 تهران. ، چاپ هشتم، های چند معياری، انتشارات دانشگاه تهرانگيریتصميم :(1987اصغرپور، محمدجواد ) .1

یافتگی نواحی روستایی تعيين سطوح توسعه» :(1981اکبریان رونيزی ) رضاسعيد و علیبدری، سيد .2

  .193 -116 مشهد، صص ،82 هافيایی. شمارر، فصلنامه تحقيقات جغ«شهرستان کامياران

بررسی و  )منطقه ای( عدالت اجتماعی و عدالت فضایی» :(1988) عمران راستی و نژاد، حسينحاتمی .9

 تهران، صص ،263-273سياسی اقتصادی، شماره اطالعات ، مجله «و دیوید هاروی مقایسه نظریات جان رالز

31-89 . 

اندیشه های دومين نشست ، «خوانی فضای ایراناصول عدالت اجتماعی و باز» :(1933) حاتمی نژاد، حسين .1

 .87-32صص ،تهران« عدالت»راهبردی

 . تهران ،سمتانتشارات فتم، برنامه ریزی ناحيه ای، چاپ ه :(1987) حسين زاده دلير، کریم .1

در شهرستان  یروستای ینواح یسنجش و تحليل سطوح توسعه یافتگ» :(1989) رضامحمد ،رضوانی .6

 .113 -162مشهد، صص  ،9شماره ، یمجله جغرافيا و توسعه ناحيه ا ،«سنندج
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، «رضویتحليل نابرابری های فضایی در استان خراسان » :(1931) حسين آقاجانی و رحيمرهنما، محمد .7

 .69-88 تهران، صص ،1 ، شماره16مجله برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 

ارزیابی و تحليل ميزان توسعه یافتگی شهرستان های استان » :(1933) کبریامحمود  زنگی آبادی، علی و .8

  .122 -119 صصتهران،  ،13 شناسی، سال سی و هفتم، شماره محيطمجله ، «فارس

تحليل فضایی شاخص های توسعه خدمات » :(1931) پریزادیطاهر  ضدی، طوبی واميرع ،زنگی آبادی، علی .3

 .211-133 تهران، صص ،92، شماره 13سال ، جغرافيافصلنامه  ،«بهداشت و درمان در استان کردستان

 تحليل تطبيقی شاخص های اشتغال شهری» :(1932) مسيبیسمانه رضا و زنگی آبادی، علی، رحيمی، علي .13

 .133-128اصفهان، صص  ،1ه، شمار21، مجله جغرافيا و برنامه ریزی محيطی، سال «یرانشهرستان های ا
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