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 چكيده 
از مناطق مختلف  يش است داشتن شناخت کافيزاآن هر روز در حال اف يدگيچيکه پ يدر جهان امروز       

ا عدم ي يافتگيشناخت توسعه  يزند. برايها را رقم مشرفت آنيشده و پ يآگاهانه و کاربرد يهاسبب دخالت

ک ي يزان برتريم يو بررس يان نواحيم يها، تفاوتياهيناح يهاينابرابر يالگو يمناطق، به بررس يافتگيتوسعه 

-سم فرصتيمکان يرين مقاله به کارگياز است. هدف از ايمشابه در سطح شهر ن يهاتار مکانمکان نسبت به ساخ

است. روش  يمورد بررس يهااستاني در کشور، از لحاظ شاخص يهايزان نابرابريبه م يابيبرابر و دست يها

 يافتگيجه توسعهن دريياست به منظور تعاستفاده شده يکم يهااست، که از مدل "يليو تحل يفيتوص"پژوهش 

ن يل ايه و تحليبه تجز يل عاملي، انتخاب و با استفاده از روش تحليشاخص توسعه شهر 43ران، يا يهااستان

عامل  3ن يا يها بر مبنااستان يبنداند و رتبهشده يبندعامل معنادار دسته 3ها پرداخته شده است که در شاخص

ک سطح قرار يگر و در يکديهمگن در کنار  يهااستان يال خوشهيحلن با استفاده از تيانجام گرفته است. همچن

( )فروتوسعه(، به طور متوسط توسعه 4ها را به سه دسته محروم )سطح سه خوشه همگن استانو در  اندگرفته

 .کننديم يبند( )فراتوسعه( دسته1افته )سطح ي( و توسعه 2ان توسعه( )سطح يافته )مي

 
 رانيا ي، استان هاي، خوشه بنديل عامليدار، تحليه پا: توسعهاي كليديواژه
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  مقدمه -1

رگذار بوده، ين شهرها تاثيده است که در رشد و تکويچيبا ابعاد گسترده و پ يادهيدار، پديتوسعه پا

دهد. آنچه امروزه مهم يک را مورد توجه قرار ميو اکولوژ يطيمح –ست ي، زي، اجتماعيعوامل اقتصاد

ک توسعه است، يو اکولوژ يطيمح –ست ي، زياقتصاد – ينقاط قوت و ضعف ابعاد اجتماعاز  ياست، آگاه

 يو سالمت يل به رفاه اقتصادين يموجود برا يهاييمهم در جهت رفع مشکالت و نارسا يتواند عامليکه م

 يزيرمهن راستا، برنايباشد. در هم يت به عدالت اجتماعيدار و در نهايبه توسعه پا يابيو دست ياجتماع

 يدن به فضاهاينظم بخش يدار شهرها به طور اخص، در پيپا يتوسعه يزيربه طور اعم و برنامه يشهر

است.  يمختلف شهر يهايع مناسب کاربريو توز يبه امکانات و خدمات شهر ي، از لحاظ دسترسيشهر

 يمختلف برا يهايبرن کاريست و روابط مناسب بيط زين شرايفراهم ساختن بهتر يگر، در پيبه عبارت د

از اقدامات  ييايجغراف يو برابر يه بر اصل عدالت اجتماعيو تک ياست.کاهش فقر و نابرار يساکنان شهر

 (.41: 1431، يا و موسويندار است)حکمتيتوسعه پا ياساس

مختلف  يهاشاخص يريدار و با به کارگيپا يتوسعه يات نظريگذرا بر ادب يمقاله حاضر، ضمن مرور

 يبندخوشه ييل توانايبه دل يسلسله مراتب يال خوشهي، با استفاده روش تحليو کالبد ي، اجتماعياداقتص

ن يعدم تشابه ب يريگرها و اندازهيل متغيتبد ييو توانا يبندخوشه يرها و دارا بودن روش مختلف برايمتغ

 رد يگيشتر مورد استفاده قرار ميها بخوشه

 :قيتحق يمبان -2

از  يبه برخ ياد اشارهين منظور ابتدا بايق و پژوهش است بديهر تحق يالزمه يقو ينظر يبانداشتن م       

 ق داشت.يم مورد استفاده در تحقيمفاه

 مفهوم توسعه -2-1

ست ين يديجد يده اير و تحول در همان ابتدا همراه و همگام بشر بوده  و لذا پديتغ يتوسعه به معن       

ن وجود توسعه يوسته است مبيخ به وقوع پيبشر در طول تار يزندگ يم و محتواکه در شکل و فر يراتيتغ

در جنگل ها  يو زندگ ينيو کوچنش ينيتوانست از غارنش يرا اگر توسعه همراه بشر نبود انسان نمياست ز

 يليخود را تکامل و تحول بخشد تا به صورت خ يبپردازد و فرم و شکل زندگ ينيو شهرنش ينيکجانشيبه 

 يکه موجب بهبود وضع زندگ يرات مثبتيد.تغيتوان توسعه نام يرا نم يريد.البته هر تغيايب ين و امروزمدر

بر برنامه  يشده و مبتن يکوشش آگاهانه نهاد يکن توسعه به معنيشود.ل يده ميگردد توسعه نام يمردم م

 يدر شورو 1111ز سال ستم است که ايجامعه منحصر به فرد قرن ب يو اقتصاد ياجتماع يترق يبرا يزير

 (1433، 313، مهدنژاد ياري(. )ز17:1413ش،يد)آسايسابق آغاز گرد



 

 

ترجمه  "توسعه"د واژه ير مطرح گرديدوم بطور فراگ ياصالح توسعه پس از جنگ جهان      

Development  اکسفورد واژه  يسياست در زبان انگلDevelopment  باز  ،يجيباز شدن تدر يبه معنا

ه ين لغت يآمده است در ا "باشد ي(و رشد آنچه در مکنون م1ز تطور)يهر چ يکاملتر اجزا دن(شدن)در آم

 يدن به مرحله تجدد است. توسعه را ميدر رس يلفاف همان جامعه سنت خارج شدن از لفاف است که، يمعن

جمع شده  است که بطوربالقوه در حجم متمرکز يکرد و آن گسترش دادن منابع يز معنيتوان وسعت دادن ن

د. توسعه عبارتست يت رسانيبه فعل يعتريرا در حوزه وس روها و منابعين نيتوان ايند مين فرايق اياند و از طر

ا به ي ک جامعهي يکيو اکولوژ ياجتماع ،ياقتصاد ،يتيريمثبت در مجموعه ساختار مد ياز تحول

دانست که  يت زندگيفيش کيبا افزا آنرا معادل توانيم و کنديم را مشخص يفيک مفهوم کيتوسعه "يعبارت

 ره را در بر دارد.يحقوق و غ ان،يحق ب يآزاد رفاه، آموزش، مانند بهداشت، يمسائل

متفاوت کل نظام  يريد سازمان و سمت گيداند که تجد يم يچند بعد يانيتوسعه را جر "رزيس يدادل"      

د در آمد،شامل يزان توليش  ميعالوه بر افزا ده او، توسعهيرا به همراه دارد. به عق يو اجتماع ياقتصاد

مردم است؛توسعه  يعموم ين وجه نظرهايو همچن ي،داري، اجتماعينهاد يدر ساخت ها  ياساس يدگرگون

 يف فوق ميرد. با توجه به تعاريگ يز در بر ميد مردم را نيآداب و رسوم و عقا ياز موارد حت ياريدر بس

ا يرد.ثانيگيز در بر ميده ها  نيان پديو توازن م يفيبلکه جنبه ک يعنصر کم توان گفت که مفهوم توسعه نه نتها

 ينه است که بر مبنايبه يکه وقفه در آن وجود ندارد و هنگام يا و نمودياست مستمر،پو يتوسعه روند

 استوار باشد. يزين و برنامه ريش سرزمي،آزماينده نگريآ

 يعت بلکه در هماهنگيانسان بر طب ياليآن در است يشود،محتوا يد شروع ميتوسعه با مردم و نه با تول      

شتر،عدالت يب ييبرابر،کارا يش دهد و فرصت هايست حق انتخاب انسان را افزايبا يبا آن است. توسعه م

 (1433، 311، مهدنژاد، ياري(. )ز113:1417،يدار به وجود آورد)صرافيپا يطير و محيفراگ

 داريتوسعه پا -2-2

در فن  ياب،نوآوري،منابع کمينيشدن،شهرنش ي)جهانيط متحول کنونيدار در محيوم توسعه پامفه       

ف آن در گزارش سال ين تعرين و قابل قبول تريج تريدا کرده است.رايپ يت روز افزونياهم ره(يو  غ يآور

 ست و توسعه سازمان ملل مطرح شده است:يط زيمح يون جهانيسيکم 1131

 ينسل ها يها ييرا پاسخ داده بدون آن که توانا يکنون يازهاياست که ن يچنان توسعه ادار يتوسعه پا       

 خود کاهش دهد. يازهايبه ن يابينده را در جهت دستيآ

دار نمودن توسعه يپا يبرا يکشور با دستور کار 1112،123در سال   UNCEDن يدر کنگره زم       

گذاشته  يمحل يبه عهده سازمان ها يديان نقش کلين مير ادند.ديکم به توافق رسيست و يدر قرن ب يجهان

دار را يتوان توسعه پا ينکه چگونه ميا ييقات و مباحث قابل توجه به منظور شناساين رو،تحقيشده بود. از ا



 

 

معتقد است که اهداف کالن "کانادا يموسسه شهر"به اجرا در آورد صورت  گرفته است. يدر سطح محل

 رند:يدر برگ يدارير را در رابطه با پايت زايد خصوصيبا ياجتماع

ه برنامه يد خواهد داشت که هدف اولين تاکيبر ا ي: جامعه محليت زندگيفيک يل شدن برايارزش قا       

( و يو روح ي،رواني،اقتصادين آن)از لحاظ اجتماعيساکن يبرا يندگيت زيقيک يند توسعه ارتقايو فرا يزير

 است. يمنين بهداشت و اينو يتوجه الزم به ضرورت ها

 يو مصنوع را در م يعيط طبيان محيدار رابطه حساس ميک جامعه پاي :يعيست طبيط زياحترام به مح       

 يق ميتشو يشهر يباز و باغ ها ي،فضاهايکالن شهر يق پارک هايعت از طزيبه طب يد. دسترسينما

ک يب اکولوژيل آن باشد و از تخرعت حفاظت، مکميانجام شود که از طب يد به نحويشود.توسعه با

 کند.  يريجلوگ

 يساي،کلييخود همچون پارک روستا يفرهنگ يدار به سنت هايک جامعه پاي راث:يحفظ م        

خ جامعه و يد تازيبا ييدر جهت نو گرا يريهر گونه تغ نهد. يارج م يابان اصلي،کتابخانه شهر و خيمحل

 د.آن جامعه را مد نظر داشته باش يسنت ها

ارتقاء و به  يو تنوع جانور يت تنوع انسانيدر حما يياست هايدار سيک جامعه پايتنوع ارزش: يارتقا       

 است. ياجتماع ين همگام با رشد آگاهيآورد و ا ياجرا در م

خود هدف واقع  ين که به خوديا يط مصنوع به جايک محيدر  يفن آور :يهدفمند کردن فن آور       

اهداف  يابيازتباطات به دست يژه در فن آوريبه و يتحقق هدف باشد.نوآور يبرا يه اليد وسيشود با

موجود  يت تجاريجاد و وضعيا ييوند داده،تضادها را حل نموده،بازارهايکه مردم را به موسسات پ ياجتماع

 کند. يد،کمک مينما ينه ميرا به

ط واکنش صرف نشان داده بلکه جهت يشرادار تنها در مقابل يک جامعه پايپاسخگو فعال بودن:        

و  يد.دانش عملينما يو حداکثر نمودن فرصت ها اقدام به عمل م  يدات به رفاه اجتماعياز تهد يريجلوگ

ل يتحل ،يآمار ي،داده هايياياطالعات جغراف يستم هايس ،يماهواره ا ي)فناوريد علميجد يابزارها

 (.1431،يحيمس ين مسئول بوده اند)مرادياطالعات نو از ييايدار شدن دريدر پد ره(ياحتماالت و غ

 دار يه توسعه پاينظر -2-3

بخصوص  يطيست محيست درباره مسائل زيط زيطرفداران مح يدار،حاصل بحث هايه توسعه پاينظر       

ارائه شد.توسعه  يطيحفاظت از منابع مح يبرا"داريتوسعه پا"هياست که به دنبال نظر يط شهريست محيز

و  يداريم پايافت.در شهرها،مفاهي،به سراسر جهان گسترش 1117(به سال 2تات يار در کنفرانس)هبديپا

و  ييو فضا ي،فرهنگياجتماع-ياسيو س ي،اقتصادياز منطق و ابعاد اکولوژِک يه طرفداريدار بر پايتوسعه پا

 ن اعمال است.يز تقابل اين



 

 

ه توانايي جامعه و اکوسيستم يا هر سيستمي براي در توسعه پايدار، واژه پايداري در معناي وسيع خود ب

تداوم کارکرد درآينده نامحدود اطالق مي شود بدون اينکه به طور اجبار يا در نتيجه تحليل رفتن منابعي که 

به ضعف کشيده شود.)زاهدي و  سيستم به آنها وابسته است )يا به دليل تحميل بار بيش از حد روي آنها (،

 (1433نجفي 

( ايجاد هماهنگي بين جنبه هاي کيفيت زندگي، اقتصادي Camagni et al, 1998طبق نظر )       

 کمک پايداري به شهر يک اينکه و براي ي پايدار را تحت تاثير قرار مي دهد.اجتماعي و محيطي توسعه

 تقويت و نموده فراهم باز جامعه يک براي را زمينه بايد  نمايد، حفظ پايدار شرايط در نيز را خودش و نمايد

 .Egger,2005:7)نمايد)

است که  ياز توسعه امروز يدار شکليف کرده است:توسعه پاين تعرينچنيدار را ايترهال توسعه پايپ       

نده از يحال و آ يمنابع برايه موضوع نگهدارين نظريتهاست.در ايمحدود ييازمند شناسايدار نيتوان توسعه پا

ر مطرح يد ناپذيعات به منابع تجديو وارد کردن ضان ينه از زميق استفاده بهيطر

  يه ايو ناح يط شهريمحيها ياز آلودگ يريجلوگ يدار موضوع هايه توسعه پاي(نظرBlowers،1113است)

ر را يو فق يان غنين بردن شکاف ميان آور و از بيز يت از توسعه هايت از بافت ها،عدم حماي،حمايومل

که در  يو مل يه اي،ناحيي،روستايشهر يها يزيبه اهداف را با برنامه ر دنين راه رسيکند. همچن يمطرح م

 يدگاهيه به مثابه دين نظريداند.ا يشتر در شهر و روستاست ميها و کنترل ب يبرابر قانون،کنترل کاربر

ط يد از محيدهد و معتقد است دولتها با يم ياريت بسيها اهم يزين برنامه ري،به نقش دولت در ايراهبرد

 يشکل شهر،الگو يداريه،پاين نظري(اCrark 147-1992:140کنند)، يت همه جانبه ايحما يست شهريز

ه يز شهر را در سلسله مراتب ناحينه مصرف سوخت و نيموثر حمل و نقل در زم يدار سکونتها،الگويپا

 کند. يم يبررس يشهر

نه مصرف ير حمل و نثل در زمموث يدار سکونت ها،الگويپا يشکل شهر،الگو يداريه،پاين نظريا       

ن يه شامل ايشکل شهر، و ناح يداريکند.  پايم يبررس يه شهريز شهر را در سلسله مراتب ناحيسوخت و ن

 افت ها،يش بازيافزا ،يعات شهري،کاهش حجم ضايعيمنابع طب ينگهدار  ،يشود:کاهش آلودگ يموارد م

کاهش اتکاء به  يکوچک برا يوسعه شهر هات سبز، يو نواح يجاد جامعه شهريا ،يمصرف يکاهش انرژ

اجتماع  توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال، ،يجاد اشتغال محليا شهر بزرگ،کاهش فواصل ارتباط،

افت يعات بازيت ضايري(مدBrchany ،1113:37)يک جاده ايو کاهش تراف يمتعادل،حمل و نقل عموم

 ينيگزيق اوال با جاين طري( به ا Edward،1111:213-431)يدار محليپا يه غذايع منابع و تهي،توضينشدن

ا با توجه به برنامه يرود،ثان ين باال ميح و محافظت از زميصح ياست کاربريآنها،اتخاذ س يمنابع و نوساز

شود.  يدار حاصل مي(، توسعه پا Herbert ،1112:111-131فضا) يو سامانده يه ايو ناح يشهر يزير



 

 

در  يو مل ي،منطقه ايي، روستايشهر يها يزيق برنامه رين الگوها را از طريا دن بهيه در راه رسين نظريا

ک به نقش دولت در ياستراتژ يدگاهيه به عنوان دين نظريداند.ا يها م ينقش قانون و کنترل کاربر يراستا

 ت گستردهيحما يست شهريط زيد از محيت قائل است و متعد است،دولت باياد اهميها ز يزين برنامه ريا

 (1433،  321، مهدنژاد، ياريد. )زينما يا

 

 داريتوسعه پا يهامولفه -2-4

در  يير خالصه کرد: صرفه جويتوان در موارد ز يرا م يدار شهريپا ياصول مشخص در توسعه       

 ي، توسعهيکار يسفرها ين براي، کاهش استفاده از ماشيمحل کار و زندگ ي، کاهش فاصلهيمصرف انرژ

افت صد در صد زباله يشهر، باز يو فرهنگ يستياده، حفظ تنوع زيپ يو دسترس يل و نقل عمومحم يشبکه

 ( Rahnama, 2005, 357) يطيست محيز يها يو فاضالب و کاهش آلودگ

اده يقه فاصله پيدق 13اتوبوس با حداکثر  ير فرعيا مسي ير حمل ونقل عموميک مسيد در کنار يمحله با       

ن و يزم يدر کوتاه مدت ممکن نباشد ، کاربر يجاد حمل ونقل عموميکه اييرد. جايقرار گ از مکان توقف آن

ر يبا سا يو تبادل موقت يهماهنگ يالزم برا ييد کارايدار بايپا يک محدوده مسکونيابان هادرون يخ يالگوها

 (1431ان،يمناطق همجوار داشته باشد.)نور

 و حاضر نسل از را يمختلف نفعانيذ يخواسته ها که شود يم يدار تلقيپا يتوسعه ا بيترت نيبد       

 محقق يطيمح ستيو ز ي، اجتماعين مهم را همزمان در سه حوزه اقتصاديبرآورده سازد و ا ندهيآ ينسلها

و  ياجتماع ،يدار را معموالً در سه حوزة اقتصادياهداف توسعه پا .(United  Nations, 2006) کند

 يم فيتعر ها ن جنبهيا در يافتگيتوسعه  يرياندازه گ يبرا را ييشاخصها و يدسته بند يطيمح ستيز

م با انسان است و به يارتباط مستق در که دهد يم قرار توجه مورد را ييشاخصها ،ياجتماع حوزة. کنند

 ناظر اقتصاد، حوزة. کند يمردم در جوامع عمل م يزندگ تيفيک يند ارتقايندة فرابازدار اي گر ليعنوان تسه

مردم است و باالخره حوزة  يزندگ يارتقا ياز برايمنابع محدود مورد ن از استفادة و عيتوز يچگونگ بر

 را انسان يزندگ و عمل يفضا که است يريش ناپذيزا و ريپذ شيزا يعيبه منابع طب مربوط يطيمح ستيز

       .دهد يم ليتشک

رد. يگيو... را دربر م ت، مشارکتي، بهداشت، امنر اشتغال کامل، آموزشينظ ي، مسائلياهداف اجتماع       

از  يست سالم، استفاده منطقيزطيشود و محيم ي، ثبات و... مهم تلقيي، رشد، کارايدر حوزه اهداف اقتصاد

 .گنجديم يطيست محياهداف ز و محافظت از آنها در حوزه يعيمنابع طب



 

 

 و و اجتماعي وري بهره ي ارتقا براي است راهبردي پايدار توسعة آسيا، وري بهره سازمان به تعبير       

 کيفيت مستمر ارتقاي ,راستاي در زيست محيطي عملکرد « همهجانبة توسعة » آن هدف و اقتصادي،

 ((APO,2005 است انسان زندگي

 باشد:ير ميمربوط به آن به صورت ز يهاشده با شاخص ير معرفيبا توجه به اطالعات موجود متغ

 ر آموزشيمتغ 

الت ي، تعداد افراد با تحصييالت ابتدايتعداد زنان با سواد، تعداد مردان با سواد، تعداد افراد با تحص       

، تعداد افراد يش دانشگاهيالت پيالت متوسطه، تعداد افراد با تحصي، تعداد افراد با تحصييراهنما

 نفر با سواد. 2 يدارا يسواد، تعداد خانوارهايبزرگساالن، تعداد افراد ب يسوادآموز

 ير اقتصاديمتغ 

ه هوا، ين برق، گاز، بخار و تهويشاغالن بخش آموزش، شاغالن بخش ساختمان، شاغالن بخش تأم       

کار، تعداد يت فعال بي، جمعيريگيو ماه ي، جنگلداريتعداد کارکنان مستقل، تعداد کارکنان ماهر کشاورز

 استان. يهار شهرستانيسال گذشته به سا 1 يشده ط شاغالن بخش کشت و صنعت، تعداد مهاجران وارد

 ير کالبديمتغ 

، تعداد واحد يساخته شده با اسکلت فلز يرآپارتمانيغ ي، تعداد واحد مسکونيتعداد واحد مسکون       

متر،  113تا  131با مساحت  ير آپارتمانيغ يساخته شده با بتن، تعداد واحد مسکون يرآپارتمانيغ يمسکون

 ا چوب و سنگ.يساخته شده از آجر و چوب  يحد مسکونتعداد وا

 ييربناير زيمتغ 

گاز،  يدارا يبرق، تعداد واحد مسکون يدارا يآب، تعداد واحد مسکون يدارا يتعداد واحد مسکون       

 فاضالب. يشبکه عموم يدارا يتلفن و برق و آب و گاز، تعداد واحد مسکون يدارا يتعداد واحد مسکون

 يو گردشگر ر فرهنگيمتغ 

 يونيزي، تعداد مراکز تلويو هنر ي، تعداد کتب موجود در مراکز فرهنگيعموم يهاتعداد کتابخانه       

 .يمرز درون يهابرنامه ييوي، تعداد مراکز راديمرز درون يهابرنامه

 

 



 

 

 ر درمانيمتغ 

سه وابسته به وزارت بهداشت بهداشت فعال، تعداد مؤس يها، تعداد خانهيدرمان يتعداد مراکز بهداشت       

 .يو درمان و آموزش پزشک

 

 :يجامعه آمار -3

آموزش،  يرهايپژوهش متغ ياصل يرهايباشد. متغيران ميا يهاشامل تمام استان يجامعه آمار       

 يهاسنجش درجه توسعه استان يو درمان هستند که برا ي، فرهنگ و گردشگرييربناي، زي، کالبدياقتصاد

 اند.شده ران انتخابيا

ک عامل يدارند در  يگر همبستگيکه با همد ييها، شاخصيل عامليبراساس تحل يبندبا توجه به رتبه       

جاد يا يداشته باشند، مشکل ييباال يمذکور با هم همبستگ يهااز شاخص يشوند. اگر برخيخالصه م

 نخواهد شد.

 

 مورد مطالعه: يمحدوده -4

ن، در قلاب فاالت   يالنهار نيمااوراءالنهر و با   يتمادن  يهاا در حاوزه  يطاوالن ران، باا ساابقه   يکشور ا       

اناه شاهرت دارد،   يکاه اکناون باه خاورم    ياا در منطقاه يقااره پهنااور آسا    يران و در حاوزه غربا  يا مشهور ا

گاردد. اياران تاا ساال     ران به بيش از چهاار هازار ساال پايش بااز ماي      يواقع است. آثار باستاني و تاريخي ا

ش از آن ين حاال پا  يا شاد باا ا  باا ناام پرشايا در جهاان شاناخته ماي       يالمللنيسبات و روابط بدر منا 1414

 يشناسااو زبااان يشناسااات باسااتانيز، بنااابر اسااناد تاااريخي، شااواهد، قااراين، فرهنااگ شاافاهي، کشااف ياان

 کار رفته است.نام براي کشور ايران به 3توان گفت مي

جان، و ارمنستان و درياي مازندران، از جنوب يآذربا ي، جمهورران از شمال با کشورهاي ترکمنستانيا       

عراق و ترکيه و از شرق با پاکستان و افغانستان  يبا خليج فارس، و درياي عمان، از غرب با کشورها

 همسايه است.

هوا در  ين کشورها از لحاظ آب و هوا است به طوري که اختالف دماياز منحصر به فردتر يکيران يا       

قرار  ياران در منطقهيا يطور کلرسد. بهيدرجه م 13ش ازيبه ب ين نقطه گاهين و سردترين گرمتريمستان بز

بندي کشور مه خشک و خشک قرار دارد. در کشور ايران، تقسيميدر سطح ن ياست که از نظر بارندگ گرفته

است که وقتي در کنار يکديگر  هاي متعدديبه صورت استاني است. به عبارت ديگر ايران، متشکل از استان

تر ديگري نيز هست که به هاي کوچکدهند. هر استان، داراي بخشگيرند، کشور ايران را تشکيل ميقرار مي



 

 

استان  41گويند. براساس آخرين تقسيمات کشوري، کشور ايران دارايآن شهر، شهرستان، بخش و روستا مي

 شهرستان است. 273و 

ل، اصفهان، ي، اردبيجان غربي، آذربايجان شرقين به ترتيب حروف الفبا عبارتند از: آذرباهاي ايرااستان       

، ي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، خراسان رضوياريالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختيالبرز، ا

ه و يلويکهگن، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، يستان و بلوچستان، فارس، قزويخوزستان، زنجان، سمنان، س

 راحمد، گلستان، گيالن، لرستان، مازنداران، مرکزي، هرمزگان، همدان و يزد.يبو

 
 مورد مطالعه يت محدودهيموقع -1شکل 

 

 :روش پژوهش -5

، انتخاب و با استفاده از يشاخص توسعه شهر 43ران، يا يهااستان يافتگين درجه توسعهييبه منظور تع       

 يبندعامل معنادار دسته 3ها پرداخته شده است که در ن شاخصيل ايه و تحليتجزبه  يل عامليروش تحل

 يال خوشهين با استفاده از تحليعامل انجام گرفته است. همچن 3ن يا يها بر مبنااستان يبنداند و رتبهشده

 اند.ک سطح قرار گرفتهيگر و در يکديهمگن در کنار  يهااستان

 :يل عامليتحل -6

مختلف اما مرتبط با هم به منظور  يو آمار ياضير يهاکياز تکن يتعداد يبرا يکل ياصطالح يل عامليتحل

 ن است.يک مجموعه معي يرهاين متغيت روابط بيق درباره ماهيتحق

 

 



 

 

ست يمستقل و وابسته مطرح ن يرهايره است که در آن، متغيچندمتغ ياز جمله روشها يل عامليتحل       

اند. مسأله رها نسبت به هم وابستهيه متغيشود و کليوابسته محسوب مهم يهاکين روش جزء تکنيرا ايز

رها، ياز متغ يتوان به مجموعه کوچکتريرا م ير اصليمتغ ياديا تعداد زين مطلب است که آين اييتع ياساس

 ل کرد؟يزش اطالعات تبديزان رين ميبا کمتر

ن روش بر روابط ياست. ا يل عاملي، استفاده از روش تحلهايريگنه کردن اندازهيبه ياز راهها يکيپس،        

قات علوم ياز تحق يقت ابزار سنجش هستند، استوار است. معموال در بعضياسها که در حقيرها و مقين مغيب

دن يها و رستر دادهقيل دقيتحل يم. برايرها روبرو هستياز متغ ياريل مختلف با حجم بسيو به دال ياجتماع

ل يد با استفاده از روش تحليک ساختار جديجاد يرها و اي، محققان به دنبال کاهش تعداد متغيعلم يجيبه نتا

 يمناسب ين الگويي( به منظور تعfactorsا عاملها )ي ياساس ييدر شناسا يسع يل عامليهستند. تحل يعامل

 يآمار يروندها يبرا يتواند نقطه شروعيرها مين متغين ايب يزان همبستگيرها دارد. اطالع از ميمتغ يبرا

 باشد. يل عامليتحل

ن ين است که ايشنهادکننده ايپ R يس همبستگيقابل توجه در ماتر يهاياز همبسنگ ييهاوجود خوشه       

آن است  يل عامليپردازد. هدف تحليم يخاص ييا تواناي يبعد روانشناخت يابيها احتماال به ارزرمجموعهيز

 کند. يريگو اندازه ييمان فاکتورها را شناساا هين ابعاد ناشناخته يکه ا

رها يمتغ يبندطبقه يتوان به عنوان محورهايهستند که آنها را م ياضير يهادهيجادشده پديا يها عامل       

ک محور در دستگاه مختصات است که يمانند  يهين هر عامل توجيک مجموعه در نظر گرفت. بنابرايدر 

 شوند.يش داده ميآن دستگاه نما يدر فضا يورد نظر به صورت نقاطموجود م يرهايک از متغيهر

 :يل عامليمراحل تحل -7

 شوديمعموال در سه مرحله انجام م يل عامليتحل

 م.يدهيل ميها را تشکياز همبستگ يسيرها، ماتريتمام متغ يبرا -1

 م.يکنيرا که همان فاکتورها هستند، استخراج م ياصل ي، اجزايس همبستگياز ماتر -2

از فاکتورها به حداکثر  يرها و بعضين متغيب يشوند تا رابطه همبستگيعاملها )محورها( چرخانده م -4

 ( است.varimaxماکس )ين مرحله روش موسوم به وارين روش در ايتريبرسد. عموم

، يتگس همبسيک عامل است، در ماتريجاد ير جهت ايوند دادن چندمتغيپ يل عامليکه هدف تحل يياز آنجا

 داشته باشند. 4/3شتر از يب يب همبستگيد ضريرها باين متغيا

 

 



 

 

 :يال خوشهيتحل -8

 ياشود که در آن با در دست داشتن نمونهيطرح م ياحل مسئله ي( برايال خوشهي)تحل يبندخوشه       

توان مشاهدات )افراد( را در يهر مشاهده، م ير بر رويمتغ P يريگمشاهده و اندازه nاز 

د ين روش بايرند. ايک کالس قرار گينمود که افراد مشابه در داخل  يبند( گروهييها)خوشهييهاسکال

 آن از قبل مشخص نباشد. يهاباشد و کالس يکامالً عدد

 ارزشمند است ؟ يال خوشهيچرا تحل

فسرده که در ماران ايب يبندساز باشد )مانندگروهکمک يواقع يهاافتن گروهيتواند در يم يبند. خوشه1

 اد است(.يها اختالف نظر زمورد آن

 (يابيبازار يمشابه برا يان شهرهايک شهر از ميد باشد )مانند انتخاب يتواند مفيها مکاهش داده ي. برا2

 اما ممکن است:

 يد مورد بررسيخواهد بود و با يديانگر روابط جديجاد کند که احتماالً بيا يرقابل انتظاريغ يهاگروه       

 رند.يقرار گ يترقيدق

 :يال خوشهيانواع تحل -9

 (T-SCA or Two-Step Cluster Analysis) يادو مرحله يال خوشهي. تحل1

 .K-Means Cluster Analysisا ي( K-MCAن )يانگيمK– يال خوشهي. تحل2

 (Hierarchical Cluster Analysisا )ي( HCA) يسلسله مراتب يال خوشهي. تحل4

 (:T-SCA) يدو مرحله ا يال خوشهيتحل

موجود در  يعيو طب يذات يها(ها )خوشهآشکار نمودن گروه ياست که برا ياکتشاف ين روش ابزاريا       

 شده است. يشوند، طراحيده نميمجموعه داده که به طور معمول د

 :يبندخوشه ين روش با فنون سنتيتم موجود در ايز الگوريوجه تما

 وستهي( و پياگسسته )رسته يرهايبر اساس متغ يبندت خوشهيقابل -

 هاانتخاب خودکار تعداد خوشه -

 ار بزرگيبس يهال دادهيل کارآمد فايت تحليقابل

د است. يار مفيرها بسيا متغيموجود در مشاهدات  يواقع يهادا کردن گروهيپ يبرا T-SCAروش        

ار بزرگ را يبس يهال دادهيتواند فاين، ميکند. همچنيکار م يوسته و گسسته به خوبيپ يرهايهمزمان با متغ

 د.يل نمايتحل



 

 

 يهاکار با داده ي( است؛ اما براScale) يريگقابل اندازه يرهاي( محدود به متغK-MCAروش )       

 د.ينمايها از مرکز خوشه را فراهم مفاصله يسازرهيبزرگ مناسب است و امکان ذخ

ل يها، تبدخوشه ين روش مختلف سازماندهين چنديکم باشد، و انتخاب باگر تعداد مشاهدات        

 شود.يشنهاد ميپ HCAها مطرح باشد، روش ن خوشهيعدم شباهت ب يريرها و اندازه گيمتغ

 :بندي سلسله مراتبيهاي خوشهروش -11

ر اساس ميزان هاي نهايي ببندي سلسله مراتبي، به خوشهگونه که بيان شد، در روش خوشههمان       

شود. به اين درخت سلسله مراتبي، معموال به صورت درختي نسبت داده مي عموميت آنها ساختاري سلسله

بندي بر اساس ساختار سلسله مراتبي توليدي هاي خوشهگويند. روش( ميdendogramمراتبي دندوگرام )

 شوند:زير تقسيم مي يتوسط آنها معموال به دو دسته

ها به عنوان (: در اين روش ابتدا تمام دادهDivisive( يا تقسيم کننده )Top-Downبه پايين ) باال       

هايي که شباهت شوند و سپس در طي يک فرايند تکراري در هر مرحله دادهيک خوشه در نظر گرفته مي

ايي که داراي هشوند و اين روال تا رسيدن به خوشههاي مجزايي شکسته ميکمتري به هم دارند به خوشه

 کند.يک عضو هستند ادامه پيدا مي

به  (: در اين روش ابتدا هر دادهAgglomerative( يا متراکم شونده )Bottom-Upپايين به باال )       

هايي که شباهت شود و در طي فرايندي تکراري در هر مرحله خوشهاي مجزا در نظر گرفته ميعنوان خوشه

شوند تا در نهايت يک خوشه و يا تعداد مشخصي خوشه حاصل شود. از ترکيب ميبيشتري با يکديگر دارند 

-Singleهاي توان از الگوريتمرايج مي يبندي سلسله مراتبي متراکم شوندههاي خوشهانواع الگوريتم

Link ،Average-Link  وComplete-Link يها به نحوهنام برد. تفاوت اصلي در بين تمام اين روش 

 .شودها مربوط ميشباهت بين خوشه يمحاسبه

گر باه  يد يج حاصل شده و از سوير نتايروش کار و تفس يل سادگيبه دل يسلسله مراتب يال خوشهيروش تحل       

 يريا گرها و اندازهيل متغيتبد ييو توانا يبندخوشه يرها و دارا بودن روش مختلف برايمتغ يبندخوشه ييعلت توانا

 (.21: 1433زاده، نسترن، يرد )گنجعليگيشتر مورد استفاده قرار ميها بشهن خويعدم تشابه ب

 :يافته ها -11

مربوطه با استفاده از عاملها )به عنوان  يرهايمتغ يچندگانه برا يب همبستگير، ضريک متغياشتراک        

کند، يان ميج عاملها به، اشتراکها را قبل از استخراينکه ستون اشتراک اوليل ايکننده( است. به دلينيبشيپ

استخراج شده،  يشتر باشد، عاملهايهرچه ب ير اشتراک استخراجياست. مقاد 1ه برابر ياول ياشتراکها يتمام

 است. 1/3رها بزرگتر از يتمام متغ ير اشتراک استخراجيدهند. که در جدول زيرها را بهتر نشان ميمتغ



 

 

 رهاين متغيب يهمبستگ -1جدول 

اشتراک  رهايمتغ

 هيولا

اشتراک 

 ياستخراج

117/3 333/1 تعداد زنان با سواد -1  

111/3 333/1 تعداد مردان با سواد -2  

112/3 333/1 ييالت ابتدايتعداد افراد با تحص -4  

114/3 333/1 ييالت راهنمايتعداد افراد با تحص -3  

111/3 333/1 الت متوسطهيتعداد افراد با تحص -1  

171/3 333/1 يش دانشگاهيالت پيتعداد افراد با تحص -7  

111/3 333/1 سواديتعداد افراد ب -1  

321/3 333/1 بزرگساالن يتعداد افراد سوادآموز -3  

143/3 333/1 ه هواين برق، گاز، بخار و تهويشاغالن بخش تأم -1  

 313/3 333/1 کاريت فعال بيجمع -13

 174/3 333/1 شاغالن بخش ساختمان -11

111/3 333/1 غالن بخش کشت و صنعتتعداد شا -12  

114/3 333/1 يريگيو ماه ي، جنگلداريتعداد کارکنان ماهر کشاورز -14  

111/3 333/1 تعداد کارکنان مستقل -13  

131/3 333/1 شاغالن بخش آموزش -11  

111/3 333/1 نفر با سواد 2 يدارا يتعداد خانوارها -17  

331/3 333/1 يساخته شده با اسکلت فلز يرآپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون -11  

133/3 333/1 ساخته شده با بتن يرآپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون -13  

124/3 333/1 ا چوب و سنگيساخته شده از آجر و چوب  يتعداد واحد مسکون -11  

114/3 333/1 يتعداد واحد مسکون -23  

113/3 333/1 فاضالب يشبکه عموم يدارا يتعداد واحد مسکون -21  

173/3 333/1 تلفن و برق و آب و گاز يدارا يتعداد واحد مسکون -22  

114/3 333/1 برق يدارا يتعداد واحد مسکون -24  

113/3 333/1 آب يدارا يتعداد واحد مسکون -23  

171/3 333/1 گاز يدارا يتعداد واحد مسکون -21  

313/3 333/1 متر 113تا  131با مساحت  ير آپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون -27  

117/3 333/1 استان يهار شهرستانيسال گذشته به سا 1 يتعداد مهاجران وارد شده ط -21  

113/3 333/1 بهداشت فعال يهاتعداد خانه -23  

312/3 333/1 يدرمان يتعداد مراکز بهداشت -21  

143/3 333/1 يتعداد مؤسسه وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک -43  

371/3 333/1 يعموم يهاتعداد کتابخانه -41  

112/3 333/1 يمرزدرون يهابرنامه يونيزيتعداد مراکز تلو -42  

314/3 333/1 يو هنر يتعداد کتب موجود در مراکز فرهنگ -44  

371/3 333/1 يمرزدرون يهابرنامه ييويتعداد مراکز راد -43  

 



 

 

ژه ير ويژه، مقادير وي: مقاديعنيباشد؛ يآمده است م يل عامليتحل 1که در جدول شماره  يريمقاد 4 نييدر مرحله بعد، تع       

ژه يا مقدار و ي، چهار عامل دارا2در جدول شماره  با چرخش يژه عوامل استخراجير ويبدون چرخش، مقاد يعوامل استخراج

رهاا را  يانس( متغيا )وار يريرپذييدرصد از تغ 333/11با يند تقرتوانين چهار عامل ميمانند. ايل ميهستند و در تحل 1بزرگتر از 

از  يکسانيبا يک از عوامل نسبت تقريدرصد است، اما هر  334/11 يريرپذيين تغيز ايح دهند. در روش چرخش عوامل نيتوض

 کند(.يع ميکنواخت توزيان عاملها به شکل يرات را مييماکس است )تغيچرخش وار يژگيدهند که ويح ميعوامل را توض

  



 

 

 ر برحسب شاخصهاين مقادييتع -2جدول
 هاشاخص ژهير ويمقاد بدون چرخش يژه عوامل استخراجير ويمقاد با چرخش يژه عوامل استخراجير ويمقاد

Cumulative
% 

% of 
Variance Total 

Cumulative
% 

% of 
Variance Total 

Cumulat
ive% 

% of 
Variance Total  

373/74 373/74 332/21 132/12 132/12 711/23 132/12 132/12 711/23 1 
141/11 371/13 134/3 313/34 117/13 141/4 313/34 117/13 141/4 2 
431/31 114/3 111/2 312/31 413/3 313/1 312/31 413/3 313/1 4 
333/11 711/1 143/1 333/11 112/4 313/1 333/11 112/4 313/1 3 

      414/14 431/2 111/3 1 
      231/11 312/1 743/3 7 
      233/17 311/1 471/3 1 
      132/11 313/3 212/3 3 
      123/11 131/3 271/3 1 
      322/13 314/3 173/3 13 
      311/13 341/3 133/3 11 
      112/11 211/3 133/3 12 
      434/11 243/3 313/3 14 
      131/11 174/3 311/3 13 
      771/11 117/3 341/3 11 
      111/11 317/3 344/3 17 
      341/11 333/3 321/3 11 
      133/11 374/3 321/3 13 
      142/11 342/3 311/3 11 
      113/11 321/3 331/3 23 
      171/11 317/3 331/3 21 
      131/11 312/3 333/3 22 
      113/11 331/3 334/3 24 
      111/11 331/3 332/3 23 
      111/11 332/3 331/3 21 
      113/11 332/3 331/3 27 
      333/133 331/3 333/3 21 
      333/133 333/3 1-E731/3 23 
      333/133 333/3 1-E172/1 21 
      333/133 1-E113/2 7-E713/3 43 
      333/133 11-E221/2 17-E177/1 41 
      333/133 17-E141/3 17-E333/1 42 
      333/133 11-E112/1- 17-E211/1- 44 
      333/133 11-E311/2- 17-E311/7- 43 

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

ان ماناده پاس از چارخش را نشا    يباق يرها در عاملهايک از متغيهر  يعامل يبارها 4افته عامل در جدول يس دورانيماتر       

شاتر را  ير مورد نظر نقش بيانس( متغي)وار يريرپذييشتر باشد، عامل مربوطه آن در تغيب بين ضريدهد. که هرچه قدرمطلق ايم

 کند.يفا ميا



 

 

 افته   منبع: نگارندگانيدوران  يس عامليماتر -3جدول
 هاشاخص هاعامل

3 4 2 1  

 تعداد زنان با سواد 113/3 171/3 141/3 313/3

 تعداد مردان با سواد 113/3 131/3 143/3 334/3

 ييالت ابتدايتعداد افراد با تحص 113/3 417/3 172/3 332/3

 ييالت راهنمايتعداد افراد با تحص 117/3 211/3 111/3 333/3

 الت متوسطهيتعداد افراد با تحص 373/3 311/3 213/3 -371/3

 يش دانشگاهيالت پيتعداد افراد با تحص 141/3 133/3 213/3 373/3

 سواديتعداد افراد ب 111/3 312/3 171/3 231/3

 بزرگساالن يتعداد افراد سوادآموز 713/3 121/3 211/3 -341/3

 ه هواين برق، گاز، بخار و تهويشاغالن بخش تأم 317/3 311/3 413/3 313/3

 کاريت فعال بيجمع 311/3 131/3 221/3 121/3

 ن بخش ساختمانشاغال 313/3 433/3 231/3 -312/3

 تعداد شاغالن بخش کشت و صنعت 323/3 112/3 427/3 331/3

 يريگيو ماه ي، جنگلداريتعداد کارکنان ماهر کشاورز 233/3 311/3 433/3 211/3

 تعداد کارکنان مستقل 341/3 131/3 171/3 311/3

 شاغالن بخش آموزش 171/3 111/3 134/3 312/3

 نفر با سواد 2 يدارا ياد خانوارهاتعد 113/3 111/3 131/3 -313/3

 يساخته شده با اسکلت فلز يرآپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون 312/3 217/3 -273/3 337/3

 ساخته شده با بتن يرآپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون 141/3 423/3 113/3 133/3

 چوب و سنگ ايساخته شده از آجر و چوب  يتعداد واحد مسکون 343/3 331/3 -311/3 347/3

 يتعداد واحد مسکون 133/3 113/3 311/3 -333/3

 فاضالب يشبکه عموم يدارا يتعداد واحد مسکون 312/3 113/3 133/3 113/3

 تلفن و برق و آب و گاز يدارا يتعداد واحد مسکون 111/3 311/3 313/3 -341/3

 برق يدارا يتعداد واحد مسکون 133/3 111/3 317/3 -313/3

323/3- 317/3 147/3  آب يدارا يتعداد واحد مسکون 134/3 

331/3- 312/3 333/3  گاز يدارا يتعداد واحد مسکون 113/3 

132/3 141/3 334/3  متر 113تا  131با مساحت  ير آپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون 332/3 

311/3 211/3 213/3  استان يهاانر شهرستيسال گذشته به سا 1 يتعداد مهاجران وارد شده ط 111/3 

 بهداشت فعال يهاتعداد خانه 111/3 333/3 433/3 271/3

 يدرمان يتعداد مراکز بهداشت 331/3 131/3 223/3 317/3

 يتعداد مؤسسه وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک 113/3 421/3 473/3 221/3

 يعموم يهاتعداد کتابخانه 711/3 213/3 132/3 231/3

 يمرزدرون يهابرنامه يونيزيتعداد مراکز تلو 373/3 314/3 111/3 323/3

 يو هنر يتعداد کتب موجود در مراکز فرهنگ 341/3 -332/3 434/3 221/3

 يمرزدرون يهابرنامه ييويتعداد مراکز راد -314/3 231/3 331/3 333/3

 



 

 

 يعامل يهاب نمرهيس ضرايماتر -4جدول 
 هاشاخص هاعامل

3 4 2 1  

334/3- 323/3- 321/3- 311/3  تعداد زنان با سواد 

331/3- 327/3- 321/3- 311/3  تعداد مردان با سواد 

331/3- 332/3- 341/3 332/3  ييالت ابتدايتعداد افراد با تحص 

321/3- 337/3- 333/3- 331/3  ييالت راهنمايتعداد افراد با تحص 

133/3- 333/3 334/3 323/3  الت متوسطهيحصتعداد افراد با ت 

314/3 324/3 341/3- 331/3  يش دانشگاهيالت پيتعداد افراد با تحص 

313/3 317/3- 131/3 327/3  سواديتعداد افراد ب 

131/3- 313/3 123/3 333/3  بزرگساالن يتعداد افراد سوادآموز 

334/3- 111/3 131/3- 321/3  ه هواين برق، گاز، بخار و تهويشاغالن بخش تأم 

311/3 332/3 312/3- 333/3  کاريت فعال بيجمع 

131/3- 317/3 311/3 343/3  شاغالن بخش ساختمان 

311/3- 331/3 113/3 343/3-  تعداد شاغالن بخش کشت و صنعت 

333/3 333/3- 214/3 311/3-  يريگيو ماه ي، جنگلداريتعداد کارکنان ماهر کشاورز 

321/3- 314/3- 117/3 321/3  تقلتعداد کارکنان مس 

317/3- 337/3 323/3- 311/3  شاغالن بخش آموزش 

313/3- 313/3- 331/3- 373/3  نفر با سواد 2 يدارا يتعداد خانوارها 

131/3 431/3- 337/3 337/3  يساخته شده با اسکلت فلز يرآپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون 

311/3- 311/3 311/3- 331/3-  ه شده با بتنساخت يرآپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون 

311/3- 241/3- 411/3 333/3-  ا چوب و سنگيساخته شده از آجر و چوب  يتعداد واحد مسکون 

313/3- 317/3- 314/3- 372/3  يتعداد واحد مسکون 

117/3 341/3- 311/3- 311/3  فاضالب يشبکه عموم يدارا يتعداد واحد مسکون 

314/3- 373/3- 344/3- 313/3  تلفن و برق و آب و گاز يدارا يتعداد واحد مسکون 

311/3- 311/3- 311/3- 372/3  برق يدارا يتعداد واحد مسکون 

317/3- 313/3- 323/3-  374/3  آب يدارا يتعداد واحد مسکون 

311/3- 371/3- 321/3-  گاز يدارا يتعداد واحد مسکون 371/3 

333/3- 331/3 343/3-  متر 113تا  131ا مساحت ب ير آپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون -313/3 

331/3- 331/3 321/3-  استان يهار شهرستانيسال گذشته به سا 1 يتعداد مهاجران وارد شده ط 341/3 

 بهداشت فعال يهاتعداد خانه -313/3 231/3 -317/3 344/3

 يدرمان يتعداد مراکز بهداشت 332/3 -344/3 342/3 311/3

 يسه وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکتعداد مؤس 311/3 -311/3 314/3 371/3

 يعموم يهاتعداد کتابخانه 333/3 -313/3 223/3 311/3

 يمرزدرون يهابرنامه يونيزيتعداد مراکز تلو 333/3 -311/3 -343/3 311/3

 يو هنر يتعداد کتب موجود در مراکز فرهنگ 337/3 -133/3 131/3 121/3

 يمرزدرون يهابرنامه ييويتعداد مراکز راد 331/3 313/3 -131/3 141/3

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 



 

 

 ن عوامل قبل و بعد از چرخش  منبع: نگارندگانيب يب همبستگيضر -5جدول 
 هاعامل 1 2 4 3

313/3 243/3 432/3 121/3 1 

311/3 433/3 141/3 413/3- 2 

111/3 271/3 173/3- 313/3 4 

311/3 313/3- 243/3 313/3 3 
 

 3شاخص،  43انجام گرفته بر  يل عامليافته با توجه به تحليدوران  يس عامليو ماتر يدر مرحله بعد       

 آن عبارتند از: ين چهار عامل و شاخصهايشوند. ايشناخته م ياصل يعامل به عنوان عاملها

 عامل اول: يشاخصها 

الت ي، تعداد افراد با تحصييالت ابتداياد افراد با تحصتعداد زنان با سواد، تعداد مردان با سواد، تعد       

سواد، ي، تعداد افراد بيش دانشگاهيالت پيالت متوسطه، تعداد افراد با تحصي، تعداد افراد با تحصييراهنما

کار، يت فعال بيه هوا، جمعين برق، گاز، بخار و تهويبزرگساالن، شاغالن بخش تأم يتعداد افراد سوادآموز

 ينفر با سواد، تعداد واحد مسکون 2 يدارا يکنان مستقل، شاغالن بخش آموزش، تعداد خانوارهاتعداد کار

 يشبکه عموم يدارا ي، تعداد واحد مسکوني، تعداد واحد مسکونيساخته شده با اسکلت فلز يرآپارتمانيغ

برق، تعداد  يرادا يواحد مسکون تعداد    تلفن و برق و آب و گاز،  يدارا يفاضالب، تعداد واحد مسکون

سال گذشته به  1 يگاز، تعداد مهاجران وارد شده ط يدارا يآب، تعداد واحد مسکون يدارا يواحد مسکون

، تعداد مؤسسه وابسته به وزارت بهداشت و درمان و يدرمان ياستان، تعداد مراکز بهداشت يهار شهرستانيسا

 يو هنر يود در مراکز فرهنگ، تعداد کتب موجيعموم يها، تعداد کتابخانهيآموزش پزشک

 عامل دوم: يشاخصها 

، تعداد يريگيو ماه ي، جنگلداريتعداد شاغالن بخش کشت و صنعت، تعداد کارکنان ماهر کشاورز       

 بهداشت فعال يهاا چوب و سنگ، تعداد خانهيساخته شده از آجر و چوب  يواحد مسکون

 عامل سوم: يشاخصها 

با  ير آپارتمانيغ يساخته شده با بتن، تعداد واحد مسکون يرآپارتمانيغ يتعداد واحد مسکون       

 متر 113تا  131مساحت 

 عامل چهارم: يشاخصها 

 يمرزدرون يهابرنامه ييوي، تعداد مراکز راديمرزدرون يهابرنامه يونيزيتعداد مراکز تلو



 

 

درصااد،  117/13اماال دوم ع يکنااد، شاخصااها يانس رامحاساابه ماا ياادرصااد از وار 132/12عاماال اول  يشاخصااها

انس کاال را ياادرصااد از وار 112/4عاماال چهااارم  يانس کاال، شاخصااهاياادرصااد از وار 413/3عاماال سااوم  يشاخصااها

 پردازد.يها براساس چهار عامل ذکر شده ماستان يبندتحت پوشش خود دارد. جدول بعد به رتبه

 هاعامل يها بر مبنااستان يبندرتبه -6جدول
عامل  استان فيرد

 اول

عامل  استان 

 دوم

عامل  استان

 سوم

عامل  استان

 چهارم

 13/1 يجان شرقيآذربا 13/2 اصفهان 113/2 يخراسان رضو 31/3 تهران 1

 72/1 يخراسان جنوب 77/2 فارس 114/2 يجان غربيآذربا 27/1 يخراسان رضو 2

 37/1 خوزستان 11/1 خوزستان 31/2 يجان شرقيآذربا 13/3 اصفهان 4

 24/1 لرستان 32/1 مازندران 11/1 مازندران 17/3 خوزستان 3

 17/3 ستان و بلوچستانيس 21/1 تهران 23/1 تهران 31/3 فارس 1

 13/3 قم 13/3 بوشهر 11/1 گلستان 33/3 زدي 7

 73/3 کرمان 11/3 يخراسان شمال 33/1 زدي 47/3 يجان شرقيآذربا 1

 11/3 النيگ 41/3 ياريچهارمحال و بخت 11/3 کردستان 11/3 البرز 3

 31/3 لياردب 413/3 زدي 12/3 کرمان -32/3 کرمان 1

 33/3 اصفهان 414/3 النيگ 71/3 النيگ -12/3 يجان غربيآذربا 13

 32/3 کرمانشاه 17/3 هرمزگان 72/3 فارس -12/3 کرمانشاه 11

 21/3 زدي 14/3 يخراسان رضو 27/3 ستان و بلوچستانيس -11/3 همدان 12

 11/3 يجان غربيآذربا 31/3 کرمان 11/3 همدان -11/3 لرستان 14

 11/3 فارس -31/3 الميا 13/3 تانيلر -13/3 النيگ 13

 13/3 يخراسان شمال -33/3 راحمديه و بويلويکهگ 32/3 کرمانشاه -11/3 يمرکز 11

 31/3 يمرکز -11/3 لياردب -17/3 لياردب -23/3 مازندران 17

 31/3 تهران -11/3 سمنان -41/3 ياسان شمالخر -27/3 ستان و بلوچستانيس 11

 -13/3 زنجان -47/3 کرمانشاه -47/3 هرمزگان -23/3 قم 13

 -227/3 سمنان -43/3 يمرکز -33/3 خوزستان -41/3 نيقزو 11

 -221/3 راحمديه بويلويکهگ -41/3 همدان -31/3 زنجان -43/3 کردستان 23

 -44/3 هرمزگان -32/3 ين غربجايآذربا -111/3 اصفهان -32/3 هرمزگان 21

 -43/3 کردستان -34/3 زنجان -114/3 يمرکز -371/3 زنجان 22

 -41/3 الميا -33/3 گلستان -14/3 نيقزو -371/3 لياردب 24

 -43/3 بوشهر -37/3 البرز -73/3 البرز -313/3 گلستان 23

 -32/3 نيقزو -71/3 قم -13/3 ياريچهارمحال و بخت -122/3 سمنان 21

 -11/3 ياريچهارمحال و بخت -71/3 نيقزو -12/3 يخراسان جنوب -123/3 بوشهر 27

 -71/3 مازندران -11/3 کردستان -17/3 راحمديه و بويلويکهگ -13/3 ياريجهارمحال و بخت 21

 -17/3 همدان -12/3 ستان و بلوچستانيس -17/3 الميا -11/3 يخراسان شمال 23

 -41/1 يخراسان رضو -34/3 يخراسان جنوب -34/1 سمنان -13/3 يخراسان جنوب 21

 -72/1 گلستان -33/1 لرستان -37/1 بوشهر -11/3 الميا 43

 -47/4 البرز -43/1 يجان شرقيآذربا -11/1 قم -72/3 راحمديه و بويلويکهگ 41

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 



 

 

ل يروش تحل يريکارگها، با بو مشخص شدن عامل يل عامليپس از استفاده از روش تحل       

 ين هماهنگيشتريکه ب ييهاک استانين تکني، سطوح همگن را مشخص نموده تا با استفاده از اياخوشه

 يل عامليکننده تحللين روش تکميشوند. ا يبندها دستهرا دارند در خوشه يعامل يازهايامت يو همگون

( )فروتوسعه(، به طور متوسط توسعه 4 ها را به سه دسته محروم )سطحباشد. سه خوشه همگن استانيم

 کنند.يم يبند( )فراتوسعه( دسته1افته )سطح ي( و توسعه 2ان توسعه( )سطح يافته )مي

 

 هااستان يال خوشهيجدول تحل -7جدول 
 هااستان هاخوشه هااستان هاخوشه

 فارس 1 آذربايجان شرقي 2

 قزوين 4 آذربايجان غربي 4

 قم 4 اردبيل 4

 کردستان 4 فهاناص 1

 کرمان 2 البرز 4

 کرمانشاه 4 ايالم 4

 کهگيلويه و بويراحمد 4 بوشهر 4

 گلستان 4 تهران 1

 گيالن 4 چهارمحال و بختياري 4

 لرستان 4 خراسان جنوبي 4

 مازندران 4 خراسان رضوي 1

 مرکزي 4 خراسان شمالي 2

 هرمزگان 4 خوزستان 2

 همدان 4 زنجان 4

 زدي 2 سمنان 4

   سيستان و بلوچستان 4

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 تيجه گيري:ن -12

هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي به منظور مي توان گفت مهمترين عامل توسعه، هماهنگي ويژگي          

باشد. براي رسيدن به توسعه وکيفيت زندگي بطور همزمان، برنامه ريزي منسجم پايداري رفاه اجتماعي مي

ادي، اجتماعي و محيطي زندگي الزم است. توسعه پايدار در پي آن است که تا با براي تعادل بين ابعاد اقتص

هاي توسعه انساني و افزايش رفاه اجتماعي، کيفيت زندگي را به سطح طراحي همساز با اقليم،تقويت بنيان

اس يافته بر اس مطلوبي برساند و در عين حال تمام معيارهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي را نيز در بر گيرد

استان تهران،اصفهان،فارس و خراسان رضوي در خوشه برخوردار قرار دارند و اين نشان دهنده  3ها تنها 

استان در سطح برخورداري متوسط قرار دارند  1عدم توزيع مناسب خدمات در پهنه سرزميني است. و فقط 

دارند. تاثيرات مستقيم برنامه ريزي  استان ها در شرايط محروميت قرار %13از اين رو مي توان گفت بيش از 

هاي اقتصادي با توجه به همبستگي قوي شاخص هاي اقتصادي با ساير شاخص هاي توسعه پايدار لزوم 

توجه به اين جنبه در تمام جنبه هاي توسعه پايدار  الزامي است. اين توزيع بايد براساس آمايش سرزمين به 

 ت از اکثر استانهاي کشور در آن محقق گردد.گونه اي صورت گيرد که باعث رفع محرومي
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