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 مجله آمایش جغرافیایی فضا 

 پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی

 3131سال چهارم/ شماره مسلسل چهاردهم/ زمستان 

 

 

  هایشاخصاستان خوزستان از  هایشهرستانسنجش میزان برخورداری  

 توسعه با استفاده از تکنیک ادغام
 

 2بخشیآمنه علی، 1فرحسین نظم*
 ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،استادیار گروه برنامه1

 ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلیارشد جغرافیا و برنامهدانشجوی کارشناسی2

 14/8/19 ؛ تاریخ پذیرش:  11/4/19 تاریخ دریافت:

 چکیده
موجوود میوان منوااق ا   هایتفاوت، شناخت و درک ایمنطقهتوسعه در سطح  هایریزیبرنامهدر 

 .اسوت ناپوذیراجتناباجتماعی و اقتصادی، ضورورتی  های یرساختا  امکانات و  هاآنرداری حیث برخو

ار یوابی و ، اسوت کوه بورای سونج  چندشاخصوه گیریتصومی  هایتکنیک، ار یابی هایروشیکی ا  

کاربردی و بر اساس  ،. روش این پژوه ، بر اساس هدفشودمیچند گزینه به کار گرفته  گذاریاولویت

کوه بوا  اسوتشهرستان استان خو سوتان  29 ،آماری یجامعه موردی و تحلیلی است.-، توصیفیهیتما

تاکسوونومی  چندشاخصوه گیریتصومی  هایمود ا   گیوریبهرهشده با  سا ینرممتغیر  11استفاده ا  

 کپ لند(، روش بردا و هارتبهمیانگین ) ادغامی هایتکنیکعددی، ویکور و تاپسیس و ادغام نتایج آن با 

 هاییافتوهاسوتان خو سوتان پرداختوه اسوت.  هایشهرستان یافتگیتوسعه یبه تحلیل و سنج  درجه

اسوتان  هایشهرسوتان یافتگیتوسوعهمیوان سوطو   چشومگیریکوه اخوت ف  دهودمیپژوه  نشان 

دشوت آ ادگوان، بنودر  آبوادان،هفتکول، ایوذه، رامشویر، د فوو ،  هایشهرستانخو ستان وجود دارد و 

 فاصوله  یوادی دارنود و ،استان ماهشهر، شوش، خرمشهر، شادگان، اندیکا، هویزه و گتوند ا  مدار توسعه

مختلف در  هایشاخص ناهمگوناستان، به دلیل تو یع  هایشهرستاننابرابری در سطو  توسعه در بین 

محوروم در  هایسوتانشهر، هاریزیبرناموهعدالت فضوایی در  تأمین برایو ال م است  باشدمی هاآنبین 

 .گیرند قراراولویت 
 

 1نومی عددی، کپ لند، استان خو ستان.و، ویکور، تاپسیس، تاکستوسعه، تعاد  فضایی :واژگان کلیدي

                                                             
 nazmfar@uma.ac.irنویسنده مسئو : *
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 و طرح مسأله مقدمه

(.  6: 1911 ،دیگورانسونگاچین و بسیاری ا  کشورهاست )پوراصغر  یدغدغه ،توسعه یامرو ه مقوله

ارائوه نشوده اسوت. اصووال   ،که توافق عمومی در مورد آن وجود داشته باشود تعریفی ،لیکن برای توسعه

تغییر بنیادی در متغیرهوای اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی در هور جامعوه محسووب  توسعه به منزله

یوک جریوان  ،ابعواد گونواگون آن اسوت. توسوعه میوانمسوتلزم ایجواد همواهنگی  ،شود و تحقق آنمی

هایی ... دارد کوه شواخصدی چون اجتماعی، فرهنگوی، سیاسوی وای متعدهبخ است و  یر چندبعدی

 (.  34و  39: 1911 صبوری،تقوایی و )هر کدام به وجود آمده است  گیریاندا هبرای 

اجتمواعی در  -اقتصوادی  هوایتعاد جامعیت و یکپارچگی آن در رفوع عودم  ،یکی ا  ارکان توسعه

راین هدف اصلی توسعه باید ایجاد یک الگوی مطلووب رشود (. بناب14: 1911،قنبری) درون منطقه است

خاص بور تسوریع رشود و  تأکیدیالبته با  ؛باشد دهدمیدرآمد همگانی که تمام اقشار جامعه را پوش  

های توسعه بوین نوواحی، موجوه بوه وجوود نابرابری. (293: 1964تودارو، ) بسیار فقیر هایگروهدرآمد 

(. 166: 1911قنبوری، ) بعودی را بوه دنبوا  داردمنفی چند أثیراتتآمدن نخست شهری شده است که 

مطر   ایمنطقه ریزیبرنامهبحث نابرابری توسعه در بین شهرها ا  موضوعاتی است که اخیرا  در فرهنگ 

کوه بوه دالیول  ایتوسوعه هواینابرابریشده است و هنو  در کشور ما جایگاه چندان مشخصوی نودارد. 

رشود نواهمگون  ،شود... ایجاد میی، دموگرافی، اجتماعی، اقتصادی وریخی، ابیعمتعددی نظیر دالیل تا

   (.18: 1981الف ،دیگران) یاری و  به دنبا  دارد راو نامتعاد  میان نواحی 

هوای رشود و صنعتی و خودماتی در قطه هاییابیمکانغیراصولی گذشته در  هایسیاستدر ایران 

بووده  ایناحیوههوای موجبات اصلی نابرابری ،ایناحیهو مادر شهر روند تمرکزگرایی در تک شهر مسلط 

رو   بوهو محوروم رو   یافتهتوسعهها سبه گردیده که شکاف توسعه بین نواحی است. وجود این نابرابری

 ،(11: 1981 اده دلیور، )حسین تر شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی مفهوم خود را ا  دست بدهدبی 

محروم تداوم یابد و نواحی مرکزی، امکانات را در خود متمرکز کنند. این امر نوه تنهوا  محرومیت نواحی

و کرده است ) یاری  ترآهستهو  ترناعادالنهباعث رشد و توسعه کشور نشده، بلکه روند کلی توسعه را نیز 

   (.16: 1981الف  ،دیگران

عودالت فضوایی در  توأمیناسوتای متعواد  در ر ییابی به توسعهاین پژوه  سعی دارد برای دست

 گیریبهرهانتخابی در استان خو ستان و  هایشاخصسطح منطقه با شناخت موقعیت و چگونگی تو یع 

تاپسویس و ویکوور( بوه تجزیوه و  معیاره )تاکسوونومی عوددی،چند گیریتصمی مختلف  هایتکنیکا  

 .مورد نظر بپردا د هایشاخصتحلیل 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 159                                                             ...هایهای استان خوزستان از شاخصسنجش میزان برخورداری  شهرستان

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 ،ها با یکدیگر و محیطی برای ظهور انسان اجتمواعی اسوتکه شهر، مظهر تعامل انسانتوجه به آنبا 

، توسوعه حا  درامرو ه کشورهای  .باید فضایی متعاد  را برای رشد و تعالی انسان و جامعه فراه  سا د

  هر  موان دیگور های موجود، بی  اتقویت  یربناهای اقتصادی و رهایی ا  وابستگی و عدم تعاد  برای

 یرشد و توسوعه ریزیبرنامه. یقینا  در هستندو شناسایی امکانات و منابع کشورشان  ریزیبرنامهنیا مند 

. اسوتنیول بوه پیشورفت  بورایتورین عوامول شناخت موقعیت و جایگاه منااق مختلوف ا  مه  ،کشور

کوه مودیران شوهری بورای هایی هسوتند مقولوه ،بنودی صوحیح و اصوولیدسترسی به امکانات و منطقه

. ا  دهنودمقاصود خوود قورار می یچون آسای  و  یبایی شوهر، آن را سورلوحهیابی به اهدافی ه دست

منااق، اخت فات مکوانی،  بندیسطحکردن، نیا مند بررسی و مطالعات دقیق است. با  بندیسطح رواین

ت الگووی اسوتقرار جمعیووت و تووان گفووشوود. میفضوایی، اجتمواعی، فرهنگوی و اقتصووادی آشوکار می

ها و استعدادهای موجود تبعیت نکورده و سویمای متناسه ظرفیت گیریبهرههای  یستی ا  نظام کانون

: 1986، و همکاران سروستانیدهد )منفردیان نمی دست بهاسکان جمعیت، تصویر متعاد  و مناسبی را 

9.)   

گسوترده بوه  ایمنطقوهجوه، ا  دوگوانگی های ابیعی قابل توثروت داشتناستان خو ستان به رغ  

باید شورایط و امکانوات  ایمنطقه یبرد. در حالی که توسعهنیز رنج می نیافتهتوسعهو  یافتهتوسعهشکل 

مردم یک منطقه فراه  کند و تفاوت کیفیت  ندگی بین منااق را کواه  دهود.  یبهتری را برای همه

اقتصوادی صورف و  هایجنبوهبودن و محدود نشودن بوه  ، جامعایمنطقه یبدین ترتیه ویژگی توسعه

تور شودن معیارهوای  نودگی اسوت منااق در مقایسوه بوا کو  یاولویت دادن به تو یع عادالنه در همه

  (.66: 1911، دیگران)نصرالهی و 

کشوور بوه لحوان منوابع ابیعوی،  یهااسوتان ینترمه عنوان یکی ا  آنجا که استان خو ستان به ا 

و منابع اصلی درآمد ار ی کشور یعنی نفت و  شودیم یربنایی و موقعیت جغرافیایی محسوب تأسیسات 

کشوور و نیوز موقعیوت  یبا توجه به اهمیت کلیدی آن در توسوعه روا  اینگا  در این منطقه قرار دارد، 

یت باالیی اهم ،اجتماعی، فرهنگی و... -بررسی وضعیت آن در ابعاد اقتصادی ،این استان یامنطقهخاص 

 .دارد

 

 تحقیق اهداف
اسووتان خو سووتان ا   هایشهرسووتانسوونج  میووزان برخووورداری  ،هوودف ایوون پووژوه  نیتوورمه 

 .استتوسعه با استفاده ا  تکنیک ادغام  هایشاخص
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 پژوهش پیشینه

 بندیسوطحو  بنودیرتبهو  ماندهعقهو شناسایی منااق  ایمنطقههای نابرابری یتاکنون در  مینه

های مختلف انجام گرفته که در ادامه به نتوایج مختلف جغرافیایی، مطالعات متعددی با نگرش سطو در 

 برخی ا  این تحقیقات اشاره خواهد شد. 

( در گزارشی با استفاده ا  سه شاخص امید به  ندگی، درصد باسووادی و 1111ملل متحد )سا مان 

کشورهای آفریقایی، آمریکوای که بسیاری ا   کردسی کشورها را برر یافتگیتوسعه یدرجه ،درآمد سرانه

پیشورفت  یانسانی در سطح پایینی قرار داشتند کوه ال موه ی، مرکزی و آسیایی ا  لحان توسعهجنوبی

 آن کشورها را رشد اقتصادی بیان کردند. 

حمایوت ا   بورایمنوااق مختلوف بلژیوک  بنودیابقهیوک روش بورای  (،2111جو و همکاران  )

متغیره، هوای آمواری چنوداسوتفاده ا  تکنیک بوا بندیرتبهاند. این ارائه داده ایمنطقه یوسعهسیاست ت

شاخص اقتصادی، بهداشتی، آمو شی و فرهنگی انجوام  99با استفاده ا   ایخوشهتحلیل عاملی و تحلیل 

 ار داده است. ید قرأیمورد ت یافتگیتوسعهمنااق را ا  لحان  بندیرتبهشده است. نتایج تحقیق، صحت 

های هند پرداخته است. وی ها و همگرایی بین ایالتهای منطقه(، به بررسی تفاوت2119نوربخ  )

های اقتصادی، اجتمواعی بورای دسوت آوردن یوک شواخص با استفاده ا  روش تحلیل عاملی، ا  شاخص

اسوت. وی بورای تعیوین  ترکیبی استفاده نموده و منااق مورد مطالعه را با توجه با آن رتبه بندی کرده

هوا های تحلیل مولفه های اصلی، ضریه نابرابری و ترکیبی ا  آنها ا  روشو ن و درجه اهمیت شاخص

استفاده نموده است، سپس با تحلیل رگرسیونی بین سه شاخص به دست آمده و شاخص توسعه انسانی 

های اقتصوادی، اجتمواعی موورد خصرا بر اسواس شوا های هندبه آ مون نتایج پرداخته و در انتها ایالت

 .مطالعه رتبه بندی نموده است

در منااق مختلوف ایالوت براهموا پرتووای هنود نشوان داد کوه تفواوت در  (2114ی شارما )مطالعه

(، بوه بررسوی 2111اسوت. الحسون ) ایمنطقوههوای عامل اصلی بورو  نابرابری ،نیروی انسانی وریبهره

پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد کوه  2111-1111ی غنا در دوره در کشور ایمنطقههای نابرابری

کوه ایون رشود  آنجوامنجر به کاه  فقر عمومی در کشور شوده، اموا ا  یادشده دوره  دررشد اقتصادی 

 یعرصوه کوه تووان رقابوت در ی منوااق شومالیعمدتا  ناشی ا  صادرات کشاور ی بوده، شکاف توسعه

   .تر شده استمنااق جنوبی بی اند، با کشاور ی نداشته

به یانیس و  توانمی ،دیگری که در این  مینه در کشورهای خارجی انجام شده هایپژوه ا  جمله 

در  (1982رضووانی ) .( اشاره کورد1112اهام )مک گران و (1118(، کارسیو و دادخواه )2111آندریانت )

اقتصوادی و  های مینوهمتغیور در  21ه ا  ا  شاخص نوامو ون مووریس و اسوتفاد گیریبهرهپژوهشی با 

 یدهنودهایون مطالعوات نشوان یهای استان  نجان پرداخته است. نتیجوهبه تحلیل دهستان ،اجتماعی

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 155                                                             ...هایهای استان خوزستان از شاخصسنجش میزان برخورداری  شهرستان

 

چنین امکانات محیطی، نزدیکوی بوه مراکوز شوهری و هاست. ه تفاوت  یاد سطو  برخورداری دهستان

در سوطح برخوورداری  مؤثریربنایی عمده، نق   ی هایشبکهصنعتی و  هایمحدودههای توسعه، کانون

 نواحی روستایی استان داشته است. 

 یافتگیتوسوعه( در پژوهشی با استفاده ا  مود  مووریس و تاکسوونومی، وضوعیت 1981)نژاد امینی

 46پارس جنوبی در استان بوشهر را تحلیل کرده و نشان داده است کوه  تأسیسات یهای حو هدهستان

درصد در گوروه برخووردار  13درصد در گروه نیمه برخوردار و  3/98ها در گروه محروم، درصد دهستان

 قرار دارند. 

یوافتگی بخو  کشواور ی ( در تحقیقی با عنوان مقایسوه درجوه توسوعه1988)فر فطرس و بهشتی

 ها و شدت دوگانگیمیزان افزای  سطح توسعه کشاور ی استان های کشور درصدد پاسخگویی بهاستان

هوا یافتگی کشواور ی اسوتاندهد که سطح توسعهاند. نتایج تحقیق نشان میهای کشور بودهبین استان

 .یافته است ها کاه اور متوسط افزای  و دوگانگی کشاور ی بین آنبه 1982تا  1912های ای سا 

رسوتان های شهتحلیل سطو  برخورداری دهستان یدرباره پژوهشی در (1911قنبری و همکاران )

به این نتیجه رسیدند کوه در هور دو روش،  های تاکسونومی عددی و موریساصفهان با استفاده ا  روش

و  یافتهتوسوعههای شمالی و جرقویه در گروه دهستان آن برهای قهاب جنوبی، دودشت شرقی، دهستان

 د. انگرفتههای محروم قرار دهستان یهای سیستان، رودشت و  فره در  مرهدهستان

 های شهرسوتان مریوواندر دهسوتان یافتگیتوسوعهمیوزان  یبا مطالعه (،1911کردوانی و شریفی )

مووردی در  یبخ  مرکزی در قالوه مطالعوه به این نتیجه رسیدند که (مطالعه موردی بخ  مرکزی)

   گیرند.های شهرستان مریوان قرار مینخست در میان دیگر بخ  یرتبه

 یبندسووطحهای توسووعه و در پژوهشووی بووه تحلیوول شوواخص (1912) و همکوواران یقائوود رحمتوو

 ،بور اسواس نتوایج ایون تحقیوق پرداختنود. های استان یزد با اسوتفاده ا  روش تحلیول عواملیدهستان

ها، . در بوین ایون دهسوتاننوداردتعاد  مناسوبی  ،یافتگیتوسعههای استان یزد ا  لحان سطح دهستان

های دستگردان، و دهستان را دارند یافتگیتوسعهترین سطح بی  ،فجر های شیرکوه، میانکوه ودهستان

 . هستند یافتگیتوسعهرین سطح تدارای پایین ،فراغه، مهرآباد، بهادران، اسفندار و چلگه

وضووعیت پایووداری توسووعه در  یبندسووطحخووود بووه بررسووی و  ینامووهانیپا( در 1912پادرونوودی )

در مجموو   کوه دهدیمنشان  ته است و نتایج حاصل ا  این پژوه پرداخ لرستاناستان  یهاشهرستان

وضعیت پایودار، شهرسوتان بروجورد  دارای ،آباد در سطح او شهرستان خرم یهای مورد مطالعهشاخص

خیوز  ها در سطح وضوعیتآباد نسبت به دیگر شهرستاندر مقام دوم و با فاصله اندکی ا  شهرستان خرم

پایودار یوا سوم استان و در وضوعیت نیموهر بالقوه(، شهرستان سلسله در جایگاه به سمت پایداری )پایدا

دختر و دلفان به ترتیه در جایگواه های ا نا، دورود، کوهدشت، الیگودر ، پلپایداری متوسط و شهرستان
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 مشوابه در تیوموقعها نیز با چهارم، پنج ، شش ، هفت ، هشت  و نه  استان قرار دارد که این شهرستان

 وضعیت خیز به سمت نیمه پایداری هستند. 

تووان بوه تقووایی و صوبوری های دیگری که در این  مینه صورت گرفتوه اسوت میا  جمله پژوه 

تقوایی  (،1911(،  یاری و همکاران )1911موحد و همکاران ) (،1911نژاد و همکاران )(، حاتمی1911)

(، آ ادی و 1911سنگاچیان و همکواران ) اصغرپور (،1911پور )یس اده و ریابراهی  (،1911و همکاران )

 (،1911رفیعیوان و شوالی ) (،1911رضایی و عطار ) (،1911(، تقوایی و همکاران )1911بیک محمدی )

مطالعات  یادی انجوام شوده  ،یافتگیتوسعهموضو   یدربارهون تاکنو غیره اشاره کرد. ( 1912علیزاده )

 یرنودهیبرگاموا یوک تحقیوق جوامع کوه در  ؛اشاره شده است( هاآنه ا  ) که در باال به چند نمون است

کنون توا ،باشود( هارتبوهمعیار و روش ادغام )کپلند، بردا و میانگین چند یریگ یصمتمختلف  یهامد 

 یریگ یتصوممد  مختلف  سههدف بر این است که با استفاده ا   ،صورت نگرفته است. در این پژوه 

 اسوتان خو سوتان پرداختوه شوود و در نهایوت بوا یهاشهرسوتان یافتگیوتوسعه  چندمعیاره به سنج

 .یابی نهایی دست  یریگجهینتبه یک  ادغاماستفاده ا  روش 

 

 ي پژوهشهاسؤال
استفاده ا  چه  ،هاآن بندیاولویتو  بندیرتبهو  هاشهرستان یافتگیتوسعهسنج  میزان  برای

محروم  ،اندشدهبه لحان جغرافیایی ا  مرکز استان دورتر واقع  که هاییشهرستان مدلی مناسه است؟

 ؟هستند

 

  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

مسائل در محافل دانشگاهی  نیترتوسعه به عنوان یکی ا  مه  ،سو ا  پایان جنگ جهانی دوم به این

ا به با نگری وضعیت خود غاله کشوره 1111 یکشورها مطر  بوده، به نحوی که در دهه یزیرو برنامه

 یریوگچند و با بهره ییهامرتبط با امر توسعه با استفاده ا  شاخص یاند. نهادهادر این خصوص پرداخته

 انوداقتصوادی، اجتمواعی کشوورها نموده یافتگیوتوسوعه یمبادرت به تعیوین درجوه ،ا  الگوهای خاص

جمهور آمریکوا رئیس ،ه سخنرانی مشهور ترومنب ،گیری توسعهشکل ریشه(. بنابراین 11 :1111 ،تودارو)

 ی. به لحان تاریخی چندین عامل همسو سبه شد تا توسعه به عنووان پورو هگرددیبرم 1141در سا  

(. یکوی با سوا ی پوس ا  جنوگ جهوانی دوم و دیگوری 61: 1911 ،)سرور و دیگرانجهانی مطر  شود 

آن در برابر فاشیس  بود که توجیه فکوری بورای خواهی و دموکراسی جنگ جهانی دوم و گفتمان آ ادی

  (.61کرد  )همان: استعمار را تضعیف می
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اخیور متحمول  یهامه  این است که مفهووم توسوعه معنوی ثوابتی نداشوته و در دهوه یلهأمساما 
یوابی مطر  شده، توسعه را دسوت 1161و  1131 یهاکه در دهه ییهاهیتغییراتی شده است. اغله نظر

 هاهیواما با انتقاد ا  ایون نظر .(11 :1111 ،اقتصادی معرفی کرده است )تودارو االتری ا  نرخ رشدمیزان ب
، مفهوم توسعه به کاه  یا ا  میان رفتن فقر، بیکواری، نوابرابری، تغییورات اساسوی در 1111 یدر دهه

 نودگی وی در  یهاراه ورود انسوان و جنبوه ،ساخت اجتماعی گرای  پیدا کرد. در مبانی جدید توسعه
ی اصلی آن تأمین نیا های اساسی، بهبود بخشیدن بوه انظر گرفته شد و به این نتیجه رسیدند که محتو

   (.14: 1911  یاری،شرایط  یستی افراد و جامعه است )
بزرگ مانند آدام اسمیت، هیرشمن، میردا  و رستو، توسعه را تحولی بنیوادی ا   نظرانصاحهبرخی 

ی جدیودی ، پدیودهتوسعه (.238: 1981ب) یاری و دیگران،  انددانستهجامعه بنیادی ی کهن به جامعه
 شود و همراه با تکامل  ندگی اجتماعی انسان رشد کرده و هرگز ا  آن جدانیست، بلکه با انسان  اده می

ا این تعالی، ی انسانی جستجو کرد و همراه برو باید تکامل و توسعه را در تعالی جامعهنبوده است. ا  این
تووان اععوان داشوت کوه توسوعه، کوششوی ابعاد جدیدی برای آن در نظر گرفت. در یک نگاه کلوی می

ی منحصر بوه ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه، پدیدهآگاهانه، نهادی شده و مبتنی بر برنامه
اندیشه توسعه همانند هور در شوروی سابق آغا  شده و تاکنون،  1111فرد قرن بیست  است که ا  سا  

   (.63و  64: 1981ضرابی و تبریزی، ) یافته استتحو  و تکامل ی دیگر،پدیده
اقتصوادی رشود و  یهای مختلفی ا  جمله نظریوهنظریه ،نیافتگیدر تحلیل و تبیین توسعه و توسعه

گرایی، ختاررکسیسوت و نئومارکسیسوت، پساسواهای ماشناختی نوسا ی، نظریوهجامعه یتوسعه، نظریه
ی ارفداری ا  حقوق  نان وجود دارد که توسعه یچنین نظریهگرایی، پسااستعمارگرایی و ه پساتوسعه

نوسووا ی، وابسووتگی و نئوک سوویک ا   پووردا د. نظریووهدر سووطح جهووانی و ملووی بووه تبیووین توسووعه می
ها و ا  ایون نظریوه (. مطالعوه هور یوک18: 1982 ها در این  مینه هستند )رضووانی،مشهورترین نظریه

بررسوی و تحلیول عوواملی اسوت کوه در ایجواد و  ،هوادهد که هدف هور یوک ا  آنها نشان میدیدگاه
رحمتوی و  های موجود در کشورها و منااق مختلوف مؤثرنود )قائودها و عدم تعاد گیری نابرابریشکل
 (.  31و  36: 1912، دیگران

یعنوی در دورانوی کوه  ،بوه وجوود آمود (11: 1989 )ف هرتوی، 1131 یوابستگی در دهوه ینظریه
نیافتگی محصور شده بودند ها در وضعیت توسعهکشورهای جدید بسیاری به وجود آمده و بسیاری ا  آن

بردند و در واکن  نیافتگی به سر میو بسیاری ا  کشورهای جهان حتی آمریکای التین در فقر و توسعه
دانسوتند داری را کلیود توسوعه میا ی نهادهای کشورهای سرمایهسبه نظریات متعارف توسعه که شبیه

 (.  36: 1911 ،سلیمی و قادر اده)
 ،وابستگی ا  ابتدا دو جریان اصولی داشوت کوه بوا وجوود داشوتن تشوابه و نقوا  مشوترک ینظریه

شناسووی داشووتند. گووروه نخسووت شووناختی و شناختاخت فووات اساسووی نیووز در بنیادهووای هسووتی
دانستند می داریماندگی را در تضاد ابقاتی نهادینه در سرمایهعقه یی بودند که ریشههایمارکسیست
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و  1یافته و به استثمار کشورهای جهان سوم منجر شده است. پول بواران جهانی گسترش یکه به عرصه
ی گرایوهو  ی دیگر، نظریهنظریه(. ,Anton 3 :2006شوند )گران این جریان محسوب میآغا  2سوئیزی

 ییابی کشورها بوه سوطو  مشوابهی ا  توسوعهی این است که در دستگرایاست. تفکر اصلی نظریه ه 
پایوا تور همگورا شوده و بوه یوک حالوت هو  بوی  اقتصادی، برحسه یک یا چند ضابطه ممکن است با

بودین  ؛گرایی بوودگرایی عمدتا  در رابطه با مدرنبینی ه پی  ،1161و  1131تر شوند. در دهه نزدیک
یافته ای های مشابه با کشورهای توسعهگام ،به مسیر توسعه در منطقه توسعه حا  معنی که جوامع در

   .(92همان: کنند )می
 1161ی دهوهدر «  9فرانسووا پورو» ا  مفاهی  مرتبط با توسعه، مفهوم قطه رشود اسوت کوه  یکی

 ی فضوایی مطور هیمی که بورای توسوعه(. ا  میان تمام مفا99: 1988مطر  کرد )پورمحمدی و  الی، 
و  منفردیوان سروسوتانی)تری در ادبیوات توسوعه داشوته اسوت استفاده بی  یی وگیرا شده، قطه رشد

دانود؛ در ی رشود مویهواقطهی نگرش به توسوعه را ناشوی ا  (. فرانسوا پرو، نحوه92: 1986، همکاران
؛ و در شوودیموزرگ، واگرایی و نوابرابری ایجواد ی ک ن صنعتی در نواحی بگذارهیسرمای او  با مرحله
 & Wheeler) شوودیمگرایی و برابری ایجاد توسعه به سایر نواحی، ه  ی دوم با انتشار تدریجیمرحله

Muller, 1986: 62-65.)  
پردا ان توسوعه و جواموع را بوه خوود افکار نظریه ،می دی 1161 یدر دهه ا برون یدیدگاه توسعه

نیافتگی را ناشوی ا  مناسوبات کرد و توسوعهتوسعه را بیشتر معاد  رشد قلمداد می و ته بودمتوجه ساخ
دانست و بر این پذیری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و ساختی داخلی میقدرت داخلی و انعطاف

و پوذیرش باید با الگوو قورار دادن غورب  ،خواهند توسعه یابندباور بود که اگر کشورهای جهان سوم می
 «مارشوا  تورومن»های توان در برنامهاین تفکر را می یها، راه توسعه را تسهیل کنند. نمونهفرهنگ آن

 (.  91: 1983، برای کشورهای جهان سوم م حظه کرد )مختاری هشی
، افکوار 1111 و اوایول دهوه 1161 یکه ا  اواخور دهوه است ا درون یدیدگاه دیگر، دیدگاه توسعه

های بسویار و ردا ان توسعه و جوامع دنیای سوم را به خود معطوف ساخته است، به دلیل نارساییپنظریه
 ا مطر  شد. در این دیدگاه، توسعه بوه مفهووم دیدگاه توسعه برون یتر جاعبها  بین رفتن هر چه بی 

اقتصوادی و در  نیافتگی را در عدم انعطاف نهادی، سواختی واقتصادی نیست و توسعه یرشد و یا توسعه
الودین دانود )رکنیافته میتحت سلطه بودن و وابستگی کشورهای جهوان سووم بوه کشوورهای توسوعه

 (.  32و  31: 1919افتخاری، 
دانشوگاه  در  1111 یدر اوایول دهوه ،شناسیاستاد ممتا  جامعه ،والرشتاینرا ی نظام جهانی نظریه

داری، انقو ب صونعتی و ارتبوا  پیهیوده، موبه  و یههای سرماهدف تبیین خاستگاه دولتی نیویورک با

                                                             
1- Paul Baran 

2- Paul Sweezy 
3- F.Perroux 
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رود و استی  به شمار می ینظریات چرخه ید. این نظریه در  مرهکرمتقابل جهان او ، دوم و سوم ارائه 
رابطوه میوان وجوود  ،وابسوتگی صورف ینگور دارد. نظریوهدیدگاهی کو ن ،نسبت به رویدادهای جهان

دانست، اما چون صوحت و ماندگی کشورهای میشأ فقر و عوامل عقهپیرامون را من کشورهای متروپل و
 1181 یگرفته بود، ارفداران این دیدگاه ت ش کردنود توا در اوایول دهوه واقعیت آن مورد تردید قرار

قدی ، در  ینظام جهانی ارائه دهند. البته این رویکرد جدید با نظریه یاندیشه جدیدی را در قاله نظریه
 (.  2: 1988مبانی اشتراک دارد )ساعی،  برخی آرا و

توسوعه دانسوته  أمرکوز را منشو ،«پیرامون-مرکز» ینظریه یهبا ارائ 1113در سا   «جان فریدمن»
. مطابق ایون (Clark, 2000: 9) یابدبدین معنا که توسعه با  ای  در مرکز به پیرامون جریان می ؛است

ند ا : مرکز )به عنوان کانون سلطه( و پیرامون )بوه عنووان گاهی عبارتنظریه، دو جزء اصلی نظام سکونت
ای اسوتعماری اسوت مرکوز بوا پیراموون رابطوه یرابطوه ،مرکزی(. ابق این نظریهجزء وابسته به کانون 

های نظریوه یچنین دیدگاه نوسا ی پس ا  جنگ جهانی دوم بر پایه(. ه 11: 1911، دیگران)قنبری و 
   (.12: 1981 ،افروغ)کارکردگرایی شکل گرفت  -گراییشناسی ساختجامعه
شناسان نوسا ی است که میزان سنتی یا مدرن بوودن جواموع را بوا میوزان و ا  جامعه «ماری لوی»
 ،بندیسونجد. مطوابق ایون تقسوی می ،شووندرو  قدرت به کار گرفتوه میای که ابزار و منابع بیدرجه

گیرنود. قورار می« نوسوا ی نشودهجوامع نسبتا  »تا «  ی شدهجوامع نسبتا  نوسا»جوامع بر پیوستاری ا  
بار الگوی جوامع نسبتا  نوسا ی شده پدید یابد و پس ا  باید یک ،که توسعه آغا  شودبرای آن ،ا نظر وی

 ،کند )ک نتری و روشنفکرهای اجتماعی سرایت می مینه یآید که به همهآن گرایشی عام به وجود می
1986 :4.) 

 

 تحقیق  روش
 شهرسوتان 24آمواری،  یتحلیلی اسوت. جامعوه -ق توصیفی ینو  تحق ،با توجه به موضو  پژوه 
بررسوی بورای . اسوتاساس تقسیمات اداری و سیاسوی کشوور  بر 1911استان خو ستان در سرشماری 

ورد مو متغیرهوایچوه  کوه هور)با توجه بوه ایونمعیار  11استان، ا   هایشهرستان یافتگیتوسعهمیزان 
بوه هموین  دارد،تری بی  اعتبار مقاله مورد نظر ،بیشتر باشد هاشهرستانتوسعه  برای سنج  استفاده

در شو  شواخص  ،مختلف استفاده شده است( هایبخ در  متغیر 11تعداد ا  دلیل در پژوه  حاضر 
اقتصوادی  یاجتماعی، آمو شی، بهداشت و درمان و توسوعه - یرساختی، بهزیستی  -فرهنگی،  یربنایی
 آمواری و سرشوماری نفووس و مسوکن ینامهسا . اا عات مورد نیا   ا  (1)جدو   استفاده شده است

ادغام )میوانگین  هایمد ویکور، تاکسنومی عددی، تاپسیس و  هایمد استخراج و با استفاده ا   1911
 شهرستان پرداخته شد. بندیرتبهو در نهایت به  ( به تجزیه و تحلیل اا عات، بردا و کپ لندهارتبه
 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 39 زمستان /چهاردهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                       111

 

 هامعرفی متغیرها و شاخص -3جدول 

ص
شاخ

 

 فرهنگی

 ،باسواد شهرستانعمومی به جمعیت  یهاکتابخانهنفر جمعیت شهرستان، نسبت تعداد کتاب  11111تعداد چاپخانه به ا ای هر 

تی مطبوعاتی داخلی وارد شده به مرسوالت پس یشهرستان، سرانه تینفر جمع 11111تعداد کتابخانه عمومی به ا ای هر 

نفر  11111مرسوالت پستی مطبوعاتی صادر شده به شهرستان، تعداد نمایشگاه برپا شده به ا ای هر  یشهرستان، سرانه

نفر، نسبت اعضای کتابخانه به جمعیت باسواد  11111به جمعیت به ا ای هر  هینیحسجمعیت شهرستان، تعداد مساجد و 

 ادی  نان در شهرستانشهرستان، درصد باسو

 آموزشی

 نفر جمعیت شهرستان، 11111نفر جمعیت شهرستان، تعداد باسوادان  ن به ا ای هر  11111تعداد باسوادان مرد به ا ای هر 

نفر جمعیت روستایی،  11111نفر جمعیت شهری، باسوادان نقا  روستای به ا ای هر  11111باسوادان نقا  شهری به ا ای هر 

آمو ان دختر شهرستان به ا ای هر نفر جمعیت شهرستان، تعداد دان  11111آمو ان پسر شهرستان به ا ای هر  تعداد دان

نفر جمعیت شهرستان، تعداد آمو شگاه راهنمایی  11111نفر جمعیت شهرستان، تعداد آمو شگاه ابتدایی به ا ای هر  11111

 نفر جمعیت شهرستان. 11111ه دبیرستان به ا ای هر نفر جمعیت شهرستان، تعداد آمو شگا 11111به ا ای هر 

بهداشت و 

 درمان

تعداد  نفر جمعیت شهرستان، 11111نفر جمعیت شهرستان، تعداد داروخانه به ا ای هر  11111تعداد تخت فعا  به ا ای هر 

یت شهرستان، تعداد پزشک نفر جمع 11111نفر جمعیت شهرستان، تعداد پزشک به ا ای هر  11111ها به ا ای هر آ مایشگاه

تعداد  نفر جمعیت شهرستان، 11111تعداد پزشک عمومی به ا ای هر  نفر جمعیت شهرستان، 11111متخصص به ا ای هر 

نفر جمعیت  11111بهداشت فعا  روستایی به ا ای  تعداد خانهنفر جمعیت شهرستان،  11111پیراپزشک به ا ای هر 

تعداد ماما  شهرستان، تیجمعنفر  11111شهرستان، تعداد بهور  به ا ای  تیجمعنفر  11111روستایی، تعداد بهیار به ا ای 

نفر جمعیت شهرستان،  11111شهرستان، تعداد پرستار لیسانس و باالتر به ا ای  تیجمعنفر  11111لیسانس و باالتر به ا ای 

درمانی روستایی به ا ای  -عداد مراکز بهداشتینفر جمعیت شهری، ت 11111درمانی شهری به ا ای هر  -تعداد مراکز بهداشتی

 نفر جمعیت روستایی. 11111هر 

خدمات 

-بهزیستی

 اجتماعی

نفر جمعیت  11111نفر جمعیت شهرستان، تعداد نفرات ار  مددجویی به ا ای هر  11111تعداد واحد امداد به ا ای هر 

درمانی  یجمعیت شهرستان، تعداد نفرات تحت پوش  بیمهنفر  11111شهرستان، تعداد نفرات ار  شهید رجایی به ا ای هر 

نفر  11111فرهنگی به ا ای هر  -کننده ا  خدمات آمو شینفر جمعیت شهرستان، تعداد محص ن استفاده 11111به ا ای هر 

ه ا ای بخشی بنفر جمعیت شهرستان، نسبت مراکز توان 11111عطای وام خودکفایی به ا ای هر اتعداد  جمعیت شهرستان،

 .تینفر جمع 11111

توسعه 

 اقتصادي

 11111ا  نظر اقتصادی به  فعا  ریغنفر جمعیت شهرستان، درصد جمعیت  11111درصد جمعیت فعا  ا  نظر اقتصادی به 

نفر جمعیت شهرستان، سه  شاغلین بخ  صنعت ساخت ا  کل شاغلین شهرستان )درصد(، تعداد شاغ ن بخ  تعاونی معدن 

نفر جمعیت شهرستان، تعداد شاغ ن  11111صنعتی به ا ای  یهاکارگاهر جمعیت شهرستان، تعداد شاغ ن نف 11111به 

نفر  11111تعاونی صنعتی فعا  به ا ای  یهاشرکتنفر جمعیت شهرستان، تعداد اعضای  11111تعاونی صنعتی فعا  به ا ای 

 11111سبت مهاجرین وارد شده به شهرستان به ا ای جمعیت شهرستان، سه  شاغلین متخصص ا  کل شاغلین شهرستان، ن

نفر جمعیت شهرستان،  11111های تعاونی حمل و نقل به نفر جمعیت شهرستان، ضریه شهرنشینی )درصد(، تعداد شرکت

 .نسبت مساحت شهرستان به مساحت استان، سه  جمعیت منطقه ا  استان

 -بناییزیر

 زیرساختی

روستایی،  تینفر جمع 11111ی هر ایی، تعداد چاه نیمه عمیق به ا اروست تینفر جمع 11111تعداد چاه عمیق به ا ای هر 

روستایی  یهاراهآسفالته روستایی به کل  یهاراهنفر جمعیت شهرستان، نسبت  11111مشترکین برق بخ  خانگی به 

نفر جمعیت  11111تجاری به اصلی و فرعی شهرستان، مشترکین برق بخ   یهاراهاصلی به  یهاراهنسبت  شهرستان،

نفر  11111روستایی، نسبت مشترکین تلفن ثابت به  تینفر جمع 11111شهرستان، مشترکین برق بخ  کشاور ی به 

برای هر  هاراهنفر جمعیت شهرستان، نسبت کل  11111شهرستان، نسبت مشترکین تلفن همگانی مشغو  به کار به  تیجمع

(، تعداد انشعاب گا  در مترمربعکل سرانه فضای سبز )پارک عمومی( در شهرستان )نفر جمعیت شهرستان، نسبت  11111

 تینفر جمع 11111شهرستان، تعداد انشعاب گا  در بخ  خانگی به ا ای هر  تینفر جمع 11111بخ  صنعت به ا ای هر 

شده به  یگا رسانروستاهای شهرستان، تعداد  تینفر جمع 11111شهرستان، تعداد انشعاب گا  در بخ  تجاری به ا ای هر 

نفر  11111نفر جمعیت روستایی، سرانه نفت گا  مصرفی در شهرستان، نسبت تعداد صندوق پست شهری به ا ای  11111

 -نفر جمعیت روستایی، تعداد انشعاب گا  در بخ  خانگی 11111جمعیت شهری نسبت تعداد صندوق پست روستایی به ا ای 

 .ار نفرهز 11111تجاری به ا ای هر 
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 سه روش ویکور، تاپسیس و تاکسونومی يمقایسه -2جدول 
 تفاوت در خروجی تشابه تفاوت دلیل استفاده ا  مد  مد 

ور
ویک

 

و  هاشاخصتعیین  این روش

مربو  است تا این  یهانهیگز
 یهاشاخصبر اساس  هانهیگز

تعریف شده ار یابی و در نهایت 

 شوند. یبندرتبه

 حلراهدر روش ویکور 

 نیترکینزدتوافقی، همیشه 
  آ  استگزینه تا   ایده

 .(v)وجود ضریه 

هر دو ا  تابع تجمعی 
 هاآ که فاصله ا  ایده

، کندیمرا با نمایی  

 .کنندیماستفاده 

هر چه  ،در روش ویکور

ضرایه به دست آمده به 

، باشد ترکینزدصفر 
و برعکس، هر  ترافتهیتوسعه

 ،شدبا ترکینزدچه به یک 

نشان ا  عدم توسعه آن 

 .منطقه دارد

س
سی
تاپ

 

 ،در استفاده ا  این روش
مطلوبیت هر شاخص باید به 

اور یکنواخت افزایشی )یا 

یعنی بهترین  .کاهشی( باشد

ار ش موجود ا  یک شاخص 
آ  آن بوده و ایده یدهندهنشان

 آنا   ،بدترین ار ش موجود

منفی  آ کننده ایدهمشخص

به علت  نیچنه خواهد بود. 
روش مناسبی  ،سادگی الگوریت 

 است.

فواصل ا   ،اهمیت نسبی

آ  مثبت و منفی را در ایده

به همین  .ردیگینمنظر 
در  حلراهدلیل بهترین 

 لزوما تاپسیس همیشه و 

به حالت  حلراه نیترکینزد

 .نیستمثبت  آ ایده

در روش تاکسونومی ه  

هر چه  ،نند روش ویکورما

دست آمده به یک ضرایه به 
 ترافتهیتوسعه ،باشد ترکینزد

صفر و برعکس، هر چه به 

نشان ا  عدم  ،باشد ترکینزد

 .توسعه آن منطقه دارد

ی
وم
سون
تاک

 

یکی ا  بهترین  ،این روش

 یهاتیفعال یبندرتبه یهاروش

ا   یمندبهرها  لحان  مختلف

 یکسان است. یهاشاخص

-در این مد   ا  روش   و ن

که بل شودینمتفاده دهی اس

ن و با به دست آوردن میانگی

 مراحل هاداده انحراف معیار

ر د یبندرتبهمختلف برای 
.شودیماین مد  انجام   

- 

در روش تاکسونومی ه  

هر چه  ،مانند روش ویکور
ضرایه به دست آمده به 

 ،باشد ترکینزدصفر 

و برعکس، هر  ترافتهیتوسعه

 ،باشد ترکینزدچه به یک 
ان ا  عدم توسعه آن نش

 .منطقه دارد

 

 محدوده و قلمرو پژوهش
درجه و صوفر  99تا  قهیدق 31درجه و  21 نیب ،لومترمربعیک 6/69699استان خو ستان با مساحت 

ا   یاوو  شورق قوهیدق 99درجوه و  31توا  قوهیدق 41درجوه و  41ا  خط استوا و  یعرض شمال قهیدق

و  یقورار دارد و ا  شوما  بوا اسوتان لرسوتان، ا  شوما  شورق انریا یدر جنوب غرب چینویگر النهارنصف
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با اسوتان بوشوهر، ا   ی، ا  جنوب شرقراحمدیو بو هیلویو کهگ یاریچهارمحا  و بخت یهامشرق با استان

مشوتمل  ،1911بر اساس سرشماری سا   و ا  مغرب با کشور عراق ه  مر  است. فارس جیخلجنوب با 

درصود ا  جمعیوت آن معواد   19/11کوه  اسوتنفر  4421649با جمعیت شهر  61شهرستان و  24بر 

موقعیوت  ،1 نقشه .(1911)سرشماری نفوس و مسکن:نفر در شهرهای استان ساکن هستند  9143416

  .دهدیماستان را در کشور نشان 

 

 
 موقعیت جغرافیایی استان خوزستان -3 شکل

 

  بحث اصلی
، ابتدا ماتریس تصمی  که مشتمل بور استان خو ستان هایانشهرست بندیرتبه برایدر این تحقیق 

د. برای بیان اهمیوت نسوبی ش( است، تشکیل هاشهرستانسطر )تعداد  29و  یرها(متغتعداد ستون ) 11

دهوی و ن برایدر این پژوه   را تعیین کرد. هاآنو ن نسبی  بایدمورد استفاده  هایشاخصمعیارها و 

تحقیوق حاضور ا  روش کوه بوا توجوه بوه ایون) استفاده ا  روش آنتروپی شوانونمعیار انتخابی با  11به 

بلکوه ا  آموار و اا عوات  د،شدهی استفاده که ا  نظر متخصصان مختلف برای و ن نبوده اینامهپرس 

در این پوژوه  ا  روش آنتروپوی  نبنابرای استفاده شده،آماری  ینامهو سا سرشماری نفوس و مسکن 
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، و ن و اهمیوت هور کودام ا  معیارهوا گرفتوه اسوت( بهوره است،دهی و ن هایروشکی ا  شانون که ی

 محاسبه شده است. 

 11826/1ا  نظور اقتصوادی بوا  غیرفعا نتایج حاصل ا  و ن دهی بیانگر آن است که معیار جمعیت 

 11824/1 ن و مرد ساکن شوهر بوا  باسواداندرصد،  11812/1درصد، جمعیت فعا  ا  نظر اقتصادی با 

 11818/1پسور شهرسوتان بوا  آمو اندرصد، دان  11821/1 ن و مرد ساکن روستا با  باسواداندرصد، 

ترین اهمیوت و متغیور شواغ ن تعواونی درصد بی  11814/1دختر شهرستان با  آمو اندرصد و دان 

 (. 9جدو  ) اندهداشتمتغیر انتخاب شده  11 میانترین اهمیت را در ک  ،درصد 1128/1 با معدنی فعا 
 

 وزن معیارهاي مختلف با استفاده از آنتروپی شانون -1جدول 

 عنوان شاخص ردیف
و ن 

 شاخص
 عنوان شاخص ردیف

و ن 

 شاخص

 181161 تلفن همگانی مشغو  به کار 91 181182 مرد باسوادان 1

 181121 هاراهنسبت کل  98 181182  ن باسوادان 2

 91 181182 ساکن شهر ن و مرد  باسوادان 9
 یهاراهآسفالته روستایی به کل  یهاراهنسبت 

 روستایی شهرستان
181114 

 41 181182  ن و مرد ساکن روستا باسوادان 4
اصلی و فرعی  یهاراهاصلی به  یهاراهنسبت 

 روستایی شهرستان یهاراهشهرستان به کل 
181111 

 181191 گا  در بخ  تجاری انشعاب 41 181181 آمو ان پسر شهرستاندان  3

 181112 ت روستاییتعداد چاه عمیق به جمعی 42 181181 آمو ان دختر شهرستاندان  6

 181168 تعداد چاه نیمه عمیق به جمعیت روستایی 49 181111 آمو شگاه ابتدایی 1

 181111 فضاهای سبز 44 181114 آمو شگاه راهنمایی 8

 181111 انشعاب گا  در بخ  صنعت 43 181118 آمو شگاه متوسطه عمومی 1

 181141 انشعاب گا  در بخ  خانگی 46 181196 تخت فعا  11

 181194 سرانه نفت گا  در شهرستان 41 181162 داروخانه 11

 181116 صندوق پست شهری 48 181164 آ مایشگاه 12

 181116 صندوق پستی روستایی 41 181161 پزشکان 19

 181142 انشعاب گا  در بخ  تجاری 31 181112 راپزشکانیپ 14

 181142 مساجد و حسینیه 31 181131 بهداشت فعا  یهاخانه 13

 181169 عمومی یهاکتابخانهتعداد  32 181141 درمانی شهری -مراکز بهداشتی  16

 181164 تعداد چاپخانه 39 181131 درمانی روستایی -مراکز بهداشتی  11

 181161 بر پا شده یهاشگاهینماتعداد  34 181161 عمومی پزشک 18

 181161 تعداد کتاب کتابخانه 33 181191 متخصص پزشک 11

 181119 سرانه مرسوالت پستی داخلی وارد شده 36 181169 سانسیلفوقماما لیسانس و  21

 181169 سرانه مرسوالت پستی داخلی وارد شده 31 181142 پرستار لیسانس و باالتر 21

 181133 اعضای کتابخانه 38 181191 ر و کمک بهیاربهیا 22

 181118 درصد باسوادی  نان 31 181146 بهور  29

 181181 جمعیت فعا  ا  نظر اقتصادی 61 181143 کنندگان ا  خدمات امور بیمه درمانیاستفاده 24

 181189 جمعیت غیرفعا  ا  نظر اقتصادی 61 181141 ییمددجوتعداد نفرات ار   23
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 181161 صنعتی یهاکارگاهشاغ ن  62 181191 فرهنگی-کنندگان ا  خدمات آمو شیاستفاده 26

 181128 شاغ ن تعاونی صنعتی فعا  69 181149 اعطای وام خودکفایی 21

 181121 شاغ ن تعاونی معدنی فعا  64 181119 کنندگان ا  ار  شهید رجاییاستفاده 28

 181144 ن صنعت )ساخت(شاغ  63 181141 تعداد واحد امداد 21

 181126 تعاونی صنعتی فعا  یهاشرکتتعداد اعضای  66 181194 یبخشتوانمراکز  91

 181166 شاغلین متخصص 61 181111 مشترکین برق خانگی 91

 181168 مهاجرین وارد شده 68 181143 مشترکین برق بخ  کشاور ی 92

 181111 یه شهرنشینیضر 61 181161 مشترکین برق بخ  تجاری 99

 181111 تعداد تعاونی حمل و نقل فعا  11 181111 شده یگا رسانتعداد روستاهای  94

 181163 شهرستان به استاننسبت مساحت  11 181146 تجاری -انشعاب گا  در بخ  خانگی  93

 181111مجمو =  181163 تلفن ثابت 96

 

هوای مختلوف )روش ویکوور، تاکسوونومی ده ا  مود ، با استفامتغیرهاا   یکا  تعیین و ن هر  پس

 متغیر انتخابی شده است. 11بر اساس استان  شهرستان 24 بندیرتبهعددی و تاپسیس(،  اقدام به 

 

تمرکز  و  ،هانهیگزی و انتخاب بهترین گزینه ا  میان گروهی ا  بندرتبهاین روش روی : 3مدل ویکور

، به نحوی که کندیمیک معیار متناقض مشخص  له را به کمکجواب سا شی برای یک مسأ

در این روش با (. 11: 1912)امیری و دارستانی فراهانی،  رساندیمرا به تصمی  نهایی  رندهیگ یتصم

ای ینهگزیت درنهاشوند. یممرته  تربزرگبه  ترکوچکها در سه گروه ا  ینهگز Q, S,Rتوجه به مقادیر 

 برتر شناخته شود. یگزینه عنوانبه Q  شود که در گروهیمب برتر انتخا یگزینه عنوان به

ی اسوتان بوا اسوتفاده ا  هاشهرستانی بندسطحاقدام به  ،در تحقیق حاضر با استفاده ا  روش ویکور

 شهرسوتان 24یت وضوع... شوده اسوت. مختلف اقتصادی، آمو شوی، فرهنگوی وی هابخ متغیر در  11

یافتوه و بوین توسعهدرصد  21/1-1بین  ،است. ابق این جدو  آمده دستبه 4استان با توجه به جدو  

 .هستنددرصد محروم ا  توسعه  1 - 81/1

 
 مقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمی و کیفی پایداري توسعه از دیدگاه پرسکات آلن )ویکور( -4جدول 

 1 - 81/1 81/1 -61/1 61/1 -41/1 141/1 -21/1 21/1 -1 ار ش ویکور

 محروم ا  توسعه نسبتا  محروم توسعهدرحا  یافتهنسبتا  توسعه یافتهتوسعه توسعه وضعیت

 (1912 ،خذ: پادروندیأم)
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قورار  یافتگیتوسوعهاستان در سوطو  مختلوف  هایشهرستان ،بر اساس نتایج حاصل ا  روش ویکور

شهرسوتان  1(، 111/1–198/1) یافتهتوسوعهشهرسوتان  2شهرسوتان اسوتان،  24که ا  بوین  اندگرفته

 نسوبتا شهرسوتان  6(، 313/1-421/1) توسعه حا  درشهرستان  6(، 931/1-222/1) یافتهتوسعه نسبتا 

 (.3جدو  ) هستند( 199/1-812/1) محروم ا  توسعهشهرستان  9( و 684/1-611/1محروم )
 

 استان خوزستان با استفاده از مدل ویکور يهاشهرستاننهایی  يبندرتبه -5جدول 

 شهرستان

ان
یج
ند
ه

 

مز
هر
رام

 

یه
ید
ام

 

ان
به
به

ک 
مش
دی
ان

 

اغ
ب

ک
مل

 

ل
تک
هف

 

ند
تو
گ

جد 
مس

 

ان
یم
سل

 

تر
وش
ش

 

و 
د ف

 

ذه
ای

 

 441/1 494/1 421/1 918/1 916/1 943/1 949/1 914/1 263/1 222/1 111/1  198/1 توسعهضریه

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 رتبه

 توسعهدرحا  هافتیتوسعهنسبتا   یافتهتوسعه توسعهوضعیت

 اللی اهوا  شوش شهرستان
 بندر 

 ماهشهر
 رامشیر آبادان شادگان خرمشهر

 دشت

 آ ادگان 
 باوی هویزه اندیکا

 199/1 816/1 812/1 684/1 618/1 612/1 692/1 619/1 611/1 313/1 324/1 439/1 ضریه توسعه

 24 29 22 21 21 11 18 11 16 13 14 19 رتبه

 محروم نسبتا  محروم وسعهتدرحا  وضعیت توسعه

 (منبع: محاسبات نگارندگان)

 

 نومی عدديوتاکس
یافتگی های متعدد، سطو  توسعهبندی بوده که با تلفیق شاخصهای سطحاین روش یکی ا  تکنیک

یافتگی آن دا  بر توسعه ،تر باشدچقدر کوچک د. نتایج حاصله ا  روش تاکسونومی هرکنرا مشخص می

 ،در ایوون روشیافتگی خواهوود بووود. بوور عوودم توسووعه چقوودر بیشووتر باشوود، دلیلوویمنطقووه اسووت و هر

 اند.بندی شدهابقه ،( آمده است6های استان بر اساس مقدار واحدی که در جدو  )شهرستان
 

 مقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمی و کیفی پایداري توسعه از دیدگاه پرسکات آلن )تاکسونومی( -6جدول 

 1 - 81/1  81/1 – 61/1  61/1 – 41/1  41/1 – 21/1 21/1 -1 ار ش تاکسونومی

 محروم ا  توسعه محروم نسبتا  توسعهدرحا  افتهیتوسعه نسبتا  افتهیتوسعه وضعیت توسعه
 

توسعه به  هایری یا عدم برخورداری ا  شاخصدر این تحقیق نواحی استان بر اساس میزان برخوردا

 شو  ،بنودیاند. ابوق ایون ابقهبندی شودهوسعه و محروم ا  توسعه ابقهت حا  نسبتا  در یدو ناحیه

 18ها )شهرسوتاندرصد  13/1های استان نسبتا  محروم و درصد شهرستان 23/1شهرستان یعنی حدود 

لحوان برخوورداری ا   انگر وضوعیت نامناسوه اسوتان ا بیو. کوه هسوتندشهرستان( محوروم ا  توسوعه 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 39 زمستان /چهاردهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                       111

 

بهتورین وضوعیت  ،« رامهرمز» شهرستان استان، شهرستان  24ا  بین  .استهای مختلف توسعه شاخص

 (.1جدو  ) دارندهای توسعه بدترین وضعیت را ا  لحان شاخص « باوی» و 
 

 استان خوزستان با استفاده از مدل تاکسنومی عددي هايشهرستاننهایی  بنديرتبه -7جدول 

 شهرستان

مز
هر
رام

 

ان
به
به

 

جد
مس

ان
یم
سل

 

ان
یج
ند
ه

 

دی
ان

ک
مش

 

یه
ید
ام

 

اغ
ب

ک
مل

 

تر
وش
ش

یر 
مش
را

 

ذه
ای

وا  
اه

 

ی
الل

 

 111/1 118/1 161/1 198/1 128/1 توسعهضریه
811/

1 
812/1 818/1 893/1 

841/

1 

841/

1 

841/

1 

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 رتبه

 محروم ا  توسعه محروم تا بنس وضعیت توسعه

 شوش شهرستان
دشت 

 آ ادگان
 هفتکل د فو 

 بندر 

 ماهشهر
 آبادان

خرمشه

 ر
 گتوند

شادگا

 ن

اندی

 کا
 باوی هویزه

 163/1 161/1 811/1 881/1 868/1 861/1 864/1 861/1 831/1 838/1 831/1 ضریه توسعه
114/

1 

 24 29 22 21 21 11 18 11 16 13 14 19 رتبه

 محروم ا  توسعه توسعهوضعیت

 (منبع: محاسبات نگارندگان)

 

که  اندکرده ارائه 1181یون و هوانگ در سا   راآ  ایده ینهروش شباهت به گزی: 3مدل تاپسیس

ترین فاصله ا  ها بر اساس ک گزینه ،. در این روشاندا  آن استفاده کرده ن و کاربران مختلفمحققا

 ،شوند. بر اساس این روشبندی می( رتبه1آ  منفی )ترین فاصله ا  ایده( و بی 1آ  مثبت )جواب ایده

 (.8جدو  )شده است  های استان خو ستان بر اساس جدو  عیل محاسبهشهرستان یهمیزان توسع
 

 هاي استان خوزستانیافتگی شهرستانمقادیر سنجش توسعه -8جدول 

 1 -21/1 21/1 -41/1 41/1 -61/1 61/1 -81/1 81/1 -1 ار ش تاپسیس

 محروم ا  توسعه ا  محرومنسبت توسعه حا  در یافتهنسبتا  توسعه یافتهتوسعه وضعیت توسعه
 

توسوعه و  حوا  توسوعه، نسوبتا  در حا  های استان در سه سطح درشهرستان ،(8بر اساس جدو  )

 89/21حودود  ،بندی حاصل ا  روش تاپسویسابقه قاند. بنابراین ابشدهبندی محروم ا  توسعه ابقه

ز، مسجدسلیمان، هندیجان و اللوی های بهبهان، رامهرمهای استان که شامل شهرستاندرصد شهرستان

توسوعه )محوروم ا   و شهرسوتان بواوی در آخورین ردهدر حوا  توسوعه  یهاشهرستان یدر رده است،

 18های اسووتان )درصوود شهرسووتان 13 ،دهوود( نشووان می1)کووه جوودو  اوررار دارد. همانتوسووعه( قوو
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های استان ا  لحان توسعه در تانانگر این است که شهرسبیکه این امر  هستندشهرستان( نسبتا  محروم 

 وضعیت نامناسبی قرار دارند.
 

 استان خوزستان با استفاده از مدل تاپسیس هايشهرستاننهایی  بنديرتبه -3جدول 

 شهرستان

ان
به
به

مز 
هر
رام

 

جد
مس

ان
یم
سل

 

ان
یج
ند
ه

 

ی
الل

کا 
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ان

 

اغ
ب

ک
مل

 

وا 
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ک 
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ان

 

ت
دش

 
ان
دگ
آ ا

 

یر
مش
را

 

یه
ید
ام

 

 966/1 968/1 911/1 916/1 918/1 919/1 916/1 418/1 411/1 421/1 441/1 461/1 توسعهضریه

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 رتبه

 نسبتا  محروم توسعهدرحا  وضعیت توسعه

 شهرستان

ل
تک
هف

تر 
وش
ش

 

ذه
ای

ان 
اد
آب

هر 
هش
 ما
در
بن

 

هر
مش
خر

 

و 
د ف

 

ش
شو

ند 
تو
گ

زه 
وی
ه

ان 
دگ
شا

 

ی
باو

 

 181/1 281/1 281/1 213/1 911/1 924/1 994/1 993/1 942/1 949/1 939/1 938/1 ضریه توسعه

 24 29 22 21 21 11 18 11 16 13 14 19 رتبه

 محروم نسبتا  محروم وضعیت توسعه

 (منبع: محاسبات نگارندگان)

 

 هایرتبوهمختلوف  هایشهرسوتان ،های مختلفی که در باال عکر شودممکن است با توجه به تکنیک

چنین اظهار کرد که شهرستان  توانمیآورده باشند. مث    دست به هاروشم ا  این متفاوتی را ا  هر کدا

مختلفوی را  هایرتبوه ،یافتگیتوسوعه یمختلف سنج  درجوه هایشاخصهندیجان در برخورداری ا  

 4و تاپسیس رتبه  4 ی، تاکسنومی رتبه1 یکه بر اساس روش ویکور رتبه ایگونهبه  ،کسه کرده است

ادغوام ماننود روش  هایروشگوناگون ا   هایبندیرتبهبرای اجما  در  داست. در این مواقع بای تهگرفرا 

 ، روش بردا و روش کپ لند استفاده کرد.هارتبهمیانگین 

 

به دست آمده ا   یهارتبهمیانگین حسابی  ،در این روش برای هر گزینه: هارتبهروش میانگین 

 بندیاولویت هاگزینه ،و بر این اساس شودمیعیاره تعیین مچند گیریتصمی مختلف  هایروش

با استفاده ا  سه روش  ویکور، تاکسنومی عددی و تاپسیس  هارتبهمیانگین  ،. در این روششوندمی

 ،است و نتایج  یر به دست آمده که ابق این نتایج شدهمحاسبه استان  هایشهرستانبرای 

 رتبه ،باویو  اندگرفتهقرار  یافتگیتوسعهاو  و دوم سطو   یر رتبهدو بهبهان  رامهرمز  هایشهرستان

مختلف توسعه به خود اختصاص داده است  هایشاخصآخر را در بین شهرستان ا  لحان برخورداری ا  

 (.11جدو  )

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 39 زمستان /چهاردهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                       111

 

 براي اساس روش ویکور، تاکسنومی و تاپسیس هارتبهمیانگین  -31جدول 

 شهرستان

مز
هر
رام

 

ان
به
به

 

یج
ند
ه

 ان

جد
مس

 

ان
یم
سل

ک 
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دی
ان
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ب
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یه
ید
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تر 
وش
ش

 

ی
الل

وا  
اه

کل 
فت
ه

 

ذه
ای

 

 12 1 14 13 11 9 6 3 1 1 4 2 ویکور

 13 19 8 3 14 12 1 1 9 4 1 2 تاپسیس

 11 16 11 12 8 6 1 3 9 4 2 1 تاکسنومی

 9/12 12 11 1/11 1/11 1 1/6 9/6 3 9 9/2 1/1 هارتبهمیانگین 

 شهرستان

یر
مش
را

 

و 
د ف

 

ت 
دش

ان
دگ
آ ا

 

ش
شو

ند 
تو
گ

 

در
بن

 
هر
هش
ما

 

کا
دی
ان

ان 
اد
آب

هر 
مش
خر

 

ان
دگ
شا

 

زه
هوی

 

ی
باو

 

 24 29 18 11 11 22 16 8 19 21 11 21 ویکور

 24 22 29 18 16 6 11 21 21 11 11 11 تاپسیس

 24 29 21 11 18 22 11 21 19 14 13 1 تاکسنومی

 24 1/22 1/21 18 1/11 1/16 1/16 9/16 9/13 13 13 9/19 هارتبهمیانگین

 (منبع: محاسبات نگارندگان)

 

 ، ماتریس گیریتصمی اکثریت استوار است. در این روش برای  یاین روش بر اساس قائده : روش بردا

، گیریتصمی مختلف  هایروش اساس بر. در صورتی که شودمیانجام  هاگزینه وجی بین  یمقایسه

در  ،ر بی  ا  تعداد مغلوب شدن آن گزینه بر دیگری باشدبر گزینه دیگ ایگزینهتعداد ارجحیت 

اکثریت  رأی وجی،  یهمین مقایسهدر .  و اگر دهی می)برد( نشان  M وجی، با  یماتریس مقایسه

آن است که  یبه منزله M. شودمیگذاری )باخت( کد Xبا  ،وجود نداشت و یا آرا با ه  مساوی بود

 وجی  یانگر آن است که ستون بر سطر ارجحیت دارد. هر مقایسهبی X سطر بر ستون ارجحیت دارد و

است.  هاگزینهتعداد  mاست که  . تعداد مقایسات برابر با شودمیبه صورت جداگانه بررسی 

دارای اکثریت است. با  mمعیار اولویت در این روش آن است که در چند دفعه، بردهای گزینه یعنی 

که نتایج آن در جدو   یر  کنی میرا دو به دو با ه  مقایسه  هاشهرستانا   یکهر  ،رداتوجه به روش ب

و ، بهبهان رامهرمز هایشهرستان ،. ابق این جدو پردا ی می هاآن بندیرتبهآمده است و سپس به 

 یرتبهدیگر در  هایشهرستانو ا  لحان توسعه نسبت به  ی او  تا سوم قرار دارنددر رتبههندیجان 

 (.11جدو  )باالتری قرار دارند 
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 بر اساس روش بردا هاشهرستان بنديرتبه -33جدول 

 شهرستان

مز
هر
رام

 

ان
به
به

ان 
یج
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ه

 

جد
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ان
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ان
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تر 
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اه

 

ی
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کل 
فت
ه

 

ذه
ای

 

 12 12 19 14 16 11 11 11 21 21 22 29 بردا

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 نهاییرتبه

 شهرستان

یر
مش
را

 

و 
د ف

ت  
دش

ان
دگ
آ ا

 

ش
شو

در  
بن

 

هر
هش
ما

 

ان
اد
آب

هر 
مش
خر

 

ند
تو
گ

کا 
دی
ان

ان 
دگ
شا

 

زه
هوی

 

ی
باو

 

 1 1 2 2 9 4 3 6 1 1 1 11 بردا

 24 29 22 21 21 11 18 11 16 13 14 19 نهاییرتبه

 

 ع وه بر تعداد بندیاولویتروش بردا است. با این تفاوت که در  یشدهاص   ،این روش: وش کپ لندر

بر اساس تفاضل  هاگزینه. بدین منظور که شودمیها ه  برای هر گزینه محاسبه بردها، تعداد باخت

. در این روش نیز مانند سایر شوندمی بندیاولویت( ها )( و تعداد باختمقادیر تعداد بردها )

را باالترین میزان برخورداری  ،مسجدسلیمانو بهبهان هرمز، رام هایشهرستان ،عکر شده هایروش

 (.12جدو  ) دارنددیگر  هایشهرستاننسبت به 
 

 استان خوزستان بر اساس روش کپ لند هايشهرستان بندياولویت -32جدول 

مز
هر
رام

 

ان
به
به
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مس
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کل 
فت
ه
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ای

 

 

 29 22 21 21 11 11 11 16 14 19 12 12 

 1 1 2 9 4 3 3 1 1 1 11 11 

- 

  
29- 21- 18- 11- 13- 12- 12- 1- 3- 4- 2- 2- 

 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 رتبه

 شهرستان

یر
مش
را

 

و 
د ف

ت  
دش

 

ان
دگ
آ ا

 

ش
شو

در  
بن

 

هر
هش
ما

 

ان
اد
آب

هر 
مش
خر

 

گت
ند
و

کا 
دی
ان

ان 
دگ
شا

 

زه
هوی

 

ی
باو

 

 11 1 1 1 6 3 4 9 2 2 1 1 

 11 14 14 14 16 11 18 18 18 21 22 29 

- 

  
1- 3 3 3 11 12 14 13 16 18 21 29 

 21 11 18 11 16 13 14 19 12 11 رتبه

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 39 زمستان /چهاردهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                       111

 

در این مرحله   : (ها، بردا و کپ لندروش میانگین رتبه سه ادغام )ادغام نتایج حاصله از  روش

ی به جزی بندیرتبه، بردا و کپ لند( ا  یک هارتبه)میانگین  بندیاولویتباید با توجه به سه راهبرد 
میانگین هر سه روش  به کمکمورد نظر  هایشاخص بندیرتبهکه اجما  دست یافت. پس ا  آن

و برای هر  کنی مینتایج این سه روش را با یکدیگر تلفیق  ،ست آمد، بردا و کپ لند به دهارتبه
را با توجه به نتایج حاصل ا  روش ادغام  هاشهرستانهر یک ا   نهایت در .گیری میشهرستان میانگین 

  . آوری می  مختلف توسعه به دست را در سطو هاآننهایی  یو رتبه کنی می بندیرتبه
به این دلیل کوه  .اندشده بندیابقه 31و  -31)بین رنج عددی استان  هایشهرستان ،در این روش

 بندیتقسوی  ایون مود  در بوین باشد، که یک نو  هماهنگی 111تا  1عددی بین  ییک دامنهبرابر با 
بوا هو   بنودیابقهو ایون  داشوته باشود وجوود با سه روش ویکور، تاپسیس و تاکسوونومی هاشهرستان

 اند.بندی شده( ابقه19شهرستان استان بر اساس جدو  عیل ) 24بنابراین . (شدهمخوانی داشته با
 

 (ادغامهاي استان خوزستان )روش یافتگی شهرستانمقادیر سنجش توسعه -31جدول 
 91تا  31 11تا  91 -11تا  11 -11 تا  -91 -91تا  -31 ار ش ادغام
 محروم ا  توسعه نسبتا  محروم توسعهدرحا  یافتهنسبتا  توسعه یافتهتوسعه وضعیت توسعه

 
( یافتهتوسوعهو  یافتهتوسوعه نسبتا استان در دو سطح توسعه ) هایشهرستان ،بندیتقسی  اینابق 

شهرسوتان  تورینمحروم ،شهرستان استان و بواوی ترینیافتهتوسعه ،که شهرستان رامهرمز اندگرفتهقرار 
 (.14جدو  ) استاستان 

 
 هاي تلفیقیهاي استان خوزستان با استفاده از مدلضایی سطوح برخورداري شهرستانتوزیع ف -2شکل 
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 نتایج حاصل از روش ادغام -34 جدول
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ای

 

 12 11 11 1 8 1 6 3 9 4 2 1 کپ لند

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 بردا

 11 11 1 8 1 6 6 3 4 9 2 1 هارتبهنیانگیم

 1189 1181 181 881 181 681 6 3 981 989 2 1 ادغام

 هاشهرستان فاصله

تا مرکز استان 
 km1)اهوا ( به 

111 228 111 134 131 143 123 83 - 111 11 181 

 محروم نسبتا  توسعه  حا در وضعیت توسعه
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 24 29 22 21 11 21 18 11 16 13 14 19 کپ لند

 24 29 22 21 11 21 18 11 16 13 14 19 بردا

 21 11 18 11 16 13 14 19 12 12 12 11 هارتبه نیانگیم

 ادغام
128

9 

198

9 
14 1481 1381 1681 1889 18 1181 2181 

218

1 

228

1 

 هاشهرستانفاصله 

تا مرکز استان 
 km)اهوا ( به 

19

8 
141 61 113 113 123 118 123 181 16 342 

 

 محروم نسبتا  وضعیت توسعه

 (منبع:  محاسبات نگارندگان)

 

 که کداممشخص کردن اینیکدیگر و  با هاروش نتایج تری دقیقمقایسه و بررسی رایب حا  عین در

 ا  ،توری بورای اسوتناد بوه آن وجوود دارداعتبار بوی  ،به کار گرفته شده در این مقاله هایروشیک ا  

 شود.تغییرات استفاده می ی درصدشیوه

 

 ا  هواروش ا  یوک هور در( گواهسکونت/ شهرستان) محدوده هر یرتبه تغییرات درصد  :درصد تغییرات

 (.99: 1982بدری، است ) محاسبه قابل  یر اریق فرمو 

                                                             
 دیگر با این شهرستان سنجیده شده است.ی هافاصله شهرستان ،مرکز استان است ،که اهوا به دلیل این - 1
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                                                                          (1) یرابطه

ΔP  =مقایسه در که یهایشهرستان تعداد ، روش دو مقایسه در تغییرات درصد-

 .مطالعه مورد هایشهرستان کل تعداد =N، است ثابت هاآن یرتبه روش، دو ی
 

 یکدیگر با نسبت هاروش تغییرات درصد -35جدول 

 تاپسیس ویکور مد 
تاکسنوم
 ی

 بردا کپ لند
 نیانگیم

 هارتبه
 ادغام

میانگین درصد  
 تغییرات

 99/89 99/89 31/81 11/13 11/11 99/89 161/11 - ویکور

 11/86 11/11 61/11 61/11 99/89 11/11 - 61/11 تاپسیس

 81/69 11/21 11/11 99/38 11/34 - 11/11 99/89 تاکسنومی

 81/61 61/66 11/11 99/81 - 11/34 99/89 11/11 کپ لند

 81/69 11/13 11/13 - 99/81 99/38 61/11 11/13 بردا

 23/81 11/13 - 11/13 11/11 11/11 61/11 31/81 هارتبهمیاتگین 

 16/68 - 11/13 11/13 61/66 11/21 11/11 99/89 ادغام

 محاسبات نگارندگانع: منب

 

 دهشو محاسوبه 2ی شوماره شکل به توجه با یکدیگر با مقایسه در هاروش ا  یک هر تغییرات درصد

هوا، در بوین روش شوده اسوت،نشوان داده  13شماره  جدو  در میزان این میانگین که اورهمان. است

تورین با بوی  تاپسیسروش    واو یرتبهدر  ،81/61ترین درصد تغییرات به میزان با ک  لندکپروش 

 در رتبه آخر قرار دارد. ،11/86درصد تغییرات به میزان 

 

 گیرينتیجه بندي وجمع
بار  میان منوااقی کوه ا  امکانوات ابیعوی، اقتصوادی، اجتمواعی و منوابع بوالقوه  هایتفاوتوجود 

هوا و عوات موجوود و اتخواع روشن را بر آن داشته تا با استفاده ا  آمار و اا ، همواره محققابرخوردارند

هوا، به تحلیل این عدم تعاد  فضایی پرداخته و به سه  خود روشنگر میزان تفواوت ،های مناسهتکنیک

و تعواد   بنودیدرجههوا، ها و نهایتا  شناخت علل و عوامل تفاوتمنااق ا  حیث برخورداری بندیدرجه

 یتوسوعه هایبرناموهسووم در تودوین و اجورای فضایی باشند. اکثریت قریه به اتفاق کشورهای جهان 

بخشی توجوه  ریزیبرنامهبه  مدتمیانو  مدتکوتاهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود در مقااع  مانی 

. این منوااق بوا اندداشتهآمای  سر مین و به اور کلی استراتژی توسعه را ا  نظر دور  هایار ده و کر

 نتیجوه درو امکانوات و  هواقابلیت، عدم شوناخت کارآمدخصص و درک مشک تی نظیر فقدان نیروی مت

و  هامود توسوعه و توجوه بوه  ریزیبرناموه، تو یع نامناسه جمعیوت، بوه هاآنبهینه ا  نکردن استفاده 
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، حول مسوائل و مشوک ت، بنودیابقهانود توا بوا شناسوایی، متوسل شده ایناحیه ریزیبرنامهالگوهای 

 (.  162 :1989، معصوم و حبیبی ید )قدیرکننخود اتخاع  هایبرنامهای مناسبی را بر راهبردهای

تاکسوونومی  هایمد شهرستان با استفاده ا   24شاخص در سطح  11 ،بدین منظور در این پژوه 

د. شووهر شهرسوتان مشوخص  بندیرتبهو  یافتگیتوسعهتا میزان  شد،عددی، تاپسیس و ویکور بررسی 

بر اسواس روش  هاآنیک ا   اختصاص او ان به هر برای ،مؤثرایی معیارهای در این پژوه  پس ا  شناس

دهوی ابوق ایون روش نشوان داد کوه د. نتوایج و نشمعیارها  هایو ناقدام به تعیین  ،آنتروپی شانون

تورین اهمیوت و متغیور شواغ ن بی  درصد، 11826/1ا  نظر اقتصادی با  فعا  غیرمعیارهای جمعیت 

 هایشاخصمعیارها دارند و به عنوان  میانترین اهمیت را در ک  ،درصد 1128/1 با ا تعاونی معدنی فع

 . شوندمیاصلی توسعه شناخته 

ویکور، تاکسونومی عوددی و  هایمد با استفاده ا   هاآنپس ا  تعیین و ن نهایی و تجزیه و تحلیل 

، هارتبهادغام )میانگین  هایمد نهایی حاصل ا  این سه روش ا  اریق  گیرینتیجهدر نهایت  ،تاپسیس

 بنودیرتبهانجوام شوده و  هایبررسویانجوام گرفوت. برابور  1911بردا و کپ لند( بورای مقطوع  موانی 

برخوووردارترین  عنوانبووههنوودیجان و رامهرمووز  هایشهرسووتان ،بوور اسوواس موود  ویکووور هاشهرسووتان

در هر  ،جدسلیمان برخوردارترین و باویرامهرمز، بهبهان و مس ،نومیوو بر اساس مد  تاکس هاشهرستان

ابوق نتوایج حاصول ا  مود  تاپسویس بهبهوان،  در نهایوتشهرسوتان و  ترینمحرومدو مد  به عنوان 

 یاسوتان در دوره هایشهرسوتان تورینمحرومرامهرمز و مسجدسلیمان برخوردارترین و باوی به عنوان 

برخووردارترین شهرسووتان در  عنوووان بوه . رامهرموز در هوور سوه موود اندشوودهشناسوایی  1911 موانی 

 برخورداری ا  متغیرهای مختلف شناخته شده است. 

 24 ،نومی( بوا روش ادغواموو تاکسو با تلفیق نتایج نهایی حاصل ا  این سه روش )ویکوور، تاپسویس

 شهرسوتان رامهرموز، ده ،که ا  این میان اندشده بندیابقه یافتگیتوسعهسطح  دواستان در  شهرستان

 توسوعه حوا  در ،شوشتر، اهووا  و اللوی ، امیدیه،ملکباغبهبهان، هندیجان، مسجدسلیمان، اندیمشک، 

، دگان، بندر ماهشوهر، شووش و خرمشوهردرصد(، رامشیر، ایذه، آبادان و د فو  نیمه، دشت آ ا 66/41)

. انودگرفتهجوای  درصود( 99/38) محروم نسبتا  هایشهرستان یشادگان، گتوند، اندیکا و هویزه در رده

وضوعیت توسوعه  لحان ا و  هستند محروم نسبتا استان  هایشهرستانتر که بی  دهدمیاین امر نشان 

 . در شرایط نامناسبی قرار دارند

گیری توان نتیجه گرفت کوه در یوک مسوأله تصومی می ،ن با توجه به سؤا  او  این پژوه بنابرای

هوا معیاره اسوتفاده شوود کوه نتوایج ایون روشگیری چنودن است ا  چند روش تصمی ممک چندمعیاره

 بورای یتوانود روش مناسوبها میهمیشه یکسان نیستند. در چنین وضعیتی اسوتفاده ترکیبوی ا  مود 

در این راستا ا   کنند.احساس میرا لزوم استفاده ا  آن  ،ریزانبرنامه بندی در دیگر معیارها باشد کهرتبه
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های استان ا  میوان چنودین بندی شهرستانانتخاب بهترین روش برای سطحروش درصد تغییرات برای 

است و  با توجه به نتایج به دست آموده ا  ایون روش  بهره گرفته شدهروش استفاده شده در این مقاله، 

بندی منااق با استفاده ا  روش کوپ یافتگی و رتبهتوسعه یرسد که در سنج  درجهچنین به نظر می

های مورد استفاده، درصود که میزان نوسان نتایج در این روش در مقایسه با دیگر روشن اینلند  به لحا

 تری برخوردار است. ، ا  اعتبار بی داردتری تغییرات ک 

کوه ا  لحوان جغرافیوایی دورتور ا   هاییشهرستانا   رخیگفت که ب توانمیدوم  سؤا در پاسخ به 

کوه  هاییشهرستانبه  ، در سطح باالی توسعه نسبتاندداشتهقرار  شهرستان اهوا  به عنوان مرکز استان

جغرافیایی ا  مرکوز  ی. به عبارت دیگر فاصلهاندگرفته، قرار اندبودهنزدیک به این شهرستان  یدر فاصله

چندانی نداشوته اسوت. بوه ایون  تأثیرو امکانات مختلف  هاشاخصا   هاشهرستاندر برخورداری  ،استان

. اندشدهکیلومتری اهوا  واقع  193تر ا  بی  یدر فاصله یافتهتوسعه نسبتا  هایشهرستاناکثر دلیل که 

مثل دشت آ ادگوان،  - اندداشتهکیلومتری قرار  193تر ا  ک  یکه در فاصله هاییشهرستانا   رخیاما ب

حقیووق در سووطح در ایوون ت -اندداشووتهفاصووله را بوا اهوووا   تریننزدیووکگتونود، شووادگان و شوووش کووه 

برخوورداری ا  امکانوات مختلوف که گفت  توانمی درنتیجه. اندگرفتهقرار  توسعه حا  در هایشهرستان

شورایط اجتمواعی، ناشوی ا   ،جغرافیایی باشد یکه ناشی ا  فاصلهتر ا  آنبی  ،استان هایشهرستاندر 

کوه ایون عوامول  هاسوتآنحاک  بور  (و... هاپاالیشگاهوجود صنایع نفت، پتروشیمی، ابیعی، اقتصادی )

نسبت به شهرستان دیگور  هاآن یو توسعه هاشهرستانباعث جذب امکانات و تسهی ت مختلف در این 

...( در سوطح ایون ف )اجتمواعی، اقتصوادی،  یربنوایی ومختلو هایشواخصشده و عدم تعاد  در تو یع 

 بوده است.  ریزیبرنامه، نارسایی نظام هاشهرستان

با ایجاد تعاد  نسبی و فراه  کردن شرایط مناسه برای تو یع متعواد  و  شودمیایان پیشنهاد در پ

 محوروم نسوبتا  هایشهرسوتانتور بوه استان، توجه بوی  هایشهرستانمختلف در  هایشاخصمتوا ن 

رای بو ریزیبرناموهاقتصوادی، اجتمواعی و   یدر توسوعه هاشهرسوتاناستان و در اولویت قرار دادن این 

 استان برداشته شود. هایشهرستانعدم تعاد  بین  ، گامی در جهت کاه هاشهرستاناین  یتوسعه

 

 منابع
یافتگی نواحی روستایی بندی سطو  توسعه. تحلیل و ابقه1911آ ادی، یونس و حسن بیک محمدی.  -1

 م.ی دوریزی شهری، سا  دوم، شمارهی علمی تخصصی برنامههای ای م، مجلهشهرستان

ای در های استان خو ستان و نابرابری منطقهی شهرستانی توسعه. ار یابی درجه1983آهنگری، مجید.  -2

 . 23-3، تابستان، صص 2ی ی سوم، شمارههای اقتصادی، دورهی بررسینامه(، فصل1982و  1918استان )
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منااق روستایی  یافتگیتوسعه یبررسی روند تغییرات درجه .1911 .پوریسکوهزاد ری و ، عیسی ادهابراهی  -9

جغرافیا و توسعه، ، 1913-1983 هایدهها  تاکسونومی عددی ای  گیریبهرهسیستان و بلوچستان با 

 .24 شماره

 .سسه فرهنگ و دان ؤم ،چاپ دوم، تهران .نظری به تحلیل ابقاتی و توسعه اندا چش . 1981 .افروغ، عماد -4

، تهران، نشر «گیری با معیارهای چندگانهتصمی . »1912حمد .امیری، مقصود؛ دارستانی فراهانی، ا -3

 دانشگاهی کیان.

های حو ه تاسیسات پارس تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان .1981 .و دیگران امینی نژاد، غ مرضا -6

 .112-149، صفحات 9، شماره 11جنوبی در استان بوشهر، فصلنامه روستا و توسعه، سا  

ریزی روستایی. جزوه درسی کارهای عملی رشته جغرافیا و های برنامهها و مد روش .1982. بدری، سیدعلی -1

 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور. ،ریزی روستاییبرنامه

های استان لرستان، بندی وضعیت پایداری توسعه در شهرستانبررسی و سطح .1912 .، بهزادپادروندی -8

علوم  ، دانشکدهدانشگاه محقق اردبیلی عطا غفاری گی نده،  راهنما استادکارشناسی ارشد،  ینامهپایان

 .انسانی
های کشور ایران با رویکرد یافتگی استانتوسعه. سنج  سطح 1911. و دیگران پوراصغرسنگاچین، فر ام -1

 .26 -3دوم، دوره چهارم، صفحات  شماره پژوهشی آمای  سر مین، -علمی مجله تحلیل عاملی،

 ینگاری توسعه )نمونهو آینده ایمنطقه هاینابرابریتحلیل  .1988 . الیو نادر  درضاپورمحمدی، محم -11

، 13)دانشگاه تبریز(، سا   ریزیبرنامهپژوهشی جغرافیا و  -علمی یموردی: استان آعربایجان شرقی(، نشریه

 .64-21، صص 92 یشماره

اجتماعی  یافتگیتوسعهمیزان تحلیل تطبیقی سطح و  .1911 .صبوری و محمد تقوایی، مسعود -11

 .2ی ، شماره46، پیاپی 29محیطی، سا   ریزیبرنامهاستان هرمزگان، جغرافیا و  هایشهرستان

چاپ  .غ معلی فرجادی یترجمه .توسعه حا  دراقتصادی در کشورهای  یتوسعه .1964 .تودارو، مایکل -12

 .، نشر سا مان برنامه و بودجهاو ، تهران

نشر مؤسسه  ،تهران .غ معلی فرجادی یترجمه .اقتصادی در جهان سوم یتوسعه .1111. ---------- -19

 .و توسعه یزیربرنامهعالی پژوه  در 

-صنعتی در منااق مر ی ایران )مطالعه یافتگیتوسعه یسنج  درجه .1911 دیگراننژاد، حسین و حاتمی -14

 ریزیبرنامهپژوه  و  ین غربی(، مجلهجنوبی استان آعربایجا هایشهرستانموردی: شما  غرب کشور،  ی

 شش . شهری، سا  دوم، شماره

 انتشارات سمت. . تهران،ایناحیه ریزیبرنامه .1981 . اده دلیر، کری حسین -13

ی نامه. تعیین و تحلیل برخورداری نواحی روستایی استان  نجان، فصل1982رضوانی، محمدرضا.  -16

 رات دانشگاه تهران.، انتشا31 های جغرافیایی، شمارهپژوه 

تهران به تفکیک منااق شهری،  یافتگیتوسعهتحلیل فضایی سطح  .1911 و محمد شالی. رفیعیان، مجتبی -11

 .4 شانزده ، شماره یو آمای  فضا، دوره ریزیبرنامه -مدرس علوم انسانی 
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 .روستایی ریزیرنامهببر  تأکیددر ایران با  ریزیبرنامهمکانیس   .1919 .افتخاری، عبدالرضا الدینرکن -18

 سمت.، تهران .2جلد  .شناسیجامعهسمینار  هایمقالهمجموعه 

آن با نرخ  یکشور و رابطه هایشهرستان یافتگیتوسعه یبررسی درجه .1911 دیگران.اهلل و  یاری، کرامت -11

 سوم. یفضایی، سا  او ، شماره ریزیبرنامهعلمی تخصصی  یشهرنشینی، مجله

های استان آعربایجان شرقی یافتگی شهرستانی توسعهسنج  درجه الف. 1981دیگران.   یاری، کرامت و -21

 .13-13، صص 12ی ی مدیریت، سا  سوم، شمارهمجله(، HDIابه روش )

های کشور ا  لحان توسعه یافتگی با استفاده ار یابی ک سیک کارایی استانب.  1981----------------- -21

 9برنامه ریزی و آمای  فضا، دوره چهارم، شماره  -، مدرس علوم انسانیDEA ا 
علوم اجتماعی،  یایران، نشریه هایاستانفرهنگی  یافتگیتوسعه یسنج  درجه .1911 .لها یاری، کرامت -22

 .16 علوم اجتماعی، شماره ینامه

 .آماری استان خو ستان نامهسا . 1911 .استان خو ستان ریزیبرنامهسا مان مدیریت  -29

-161 صص، 36 یوابستگی، علوم اجتماعی، شماره یآغا  و انجام نظریه .1911 ی، حسین و قادر اده.سلیم -24

216. 
ی مطالعات سیاسی، نامهی نظام جهانی: موافقان و منتقدان، فصل. نقد و ار یابی نظریه1988ساعی، احمد.  -23

 .3ی سا  دوم، شماره

اجتماعی شهرهای  –ساختارهای اقتصادی  افتگییتوسعهسنج  میزان  .1911دیگران. و  سرور، رحی  -26

جدید،  یسا  ده ، دوره پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، –علمی  ینامهاستان آعربایجان شرقی، فصل

 .93 شماره

رویکرد  - استان ما ندران هایشهرستان یافتگیتوسعهتعیین سطح  .1981 ضرابی، اصغر و نا نین تبریزی. -21

 .12ی جغرافیایی آمای  محیط، شماره ینامهتحلیل عاملی، فصل

 هایاستان بخ  کشاور ی یافتگیتوسعه درجه مقایسه» .1988 محمود. فر،بهشتی و حسن محمد فطرس، -28

 .63 شماره هفده ، سا  توسعه، و کشاور ی اقتصاد . 1982 و 1912  مانی مقطع دو در کشور

سید حسن میرجلیلی،  یه رادیکا  و وابستگی، ترجمهمعرفی مکاته اقتصادی: مکات .1989 .ف هرتی، دیان -21

 .91و  21 یاقتصادی، شماره یمجله

های استان یزد، بندی دهستانهای توسعه و سطح. تحلیل شاخص1912رحمتی، صفر و دیگران.  قائد -91

 .91 جغرافیا و توسعه، شماره

شهرها و  یافتگیعهسنج  و تحلیل سطو  توس .1989 .کیومرث حبیبیو  قدیری معصوم، مجتبی -91

 .29 علوم اجتماعی، شماره یاستان گلستان، نامه یهاشهرستان

نقا   یو توسعه ریزیبرنامهاولویت  بینیپی و  یافتگیتوسعه یتعیین درجه .1911 .قنبری، ابوالفضل -92

جدید، سا   یپژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره -علمی ینامهایران، جغرافیا، فصل هایاستانشهری 

 .21 شماره ،نه 
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ی اساس رویکرد توسعهیافتگی بر  و تحلیل میزان توسعهسنج .1911قنبری، سیروس و دیگران.  -99

مدیریت شهری،  نامهموردی: دهستان خانمیر ا، شهرستان لردگان(، دوفصل جانبه روستایی )نمونههمه

 . 23ی  شماره

های شهرستان تحلیل سطو  برخورداری دهستان .1911و احمد حجاریان.  برقیید حم ،قنبری، یوسف -94

 .112-19 صص، 9 ی شماره ،14روستا و توسعه، سا   نامهفصل، اصفهان

ی های شهرستان مریوان )مطالعهیافتگی در دهستان. میزان توسعه1911کردوانی، پرویز و ص   شریفی.  -93

 .191-113، صص 9ی ره، شما13روستا و توسعه، سا   نامهفصل، موردی: بخ  مرکزی(

-کل پژوه  ای، ادارهگذاری رسانهرسانه، توسعه و سیاست .(1986) ک نتری، عبدالحسین و پیام روشنفکر -96

 .انتشارات ار  آینده ،های رادیو، تهران

یافتگی سر مین )با تأکید های حکومتی در توسعهگیری. تحلیل نق  تصمی 1983مختاری هشی، حسین.  -91

 نامه(، پایان1989-1968ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس می ایران توسعههای بر برنامه

علوم  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده  هرا احمدی پور، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، استاد راهنما

 انسانی.
 هایتاناس بخ  کشاور ی یافتگیتوسعه درجه . مقایسه1988. محمود فر، بهشتی و محمدحسن فطرس، -98

 .63 شماره هفده ، سا  توسعه، و کشاور ی اقتصاد ،1982 و 1912  مانی مقطع دو در کشور

 یدرجه لحان ا منااق مختلف شهری شیرا   بندیرتبه .1986 دیگران.، محسن و سروستانی منفردیان -91

نعمت اهلل  اد راهنمااستریزی، توسعه و برنامه یرشته ،کارشناسی ارشد اقتصاد ینامهپایان ،یافتگیتوسعه

 .علوم اداری و اقتصاد دانشکده، دانشگاه اصفهاناکبری و صادق بختیاری، 

های استان خو ستان با استفاده ا  شهرستان یافتگیتوسعه یتحلیل درجه .1911 دیگران.موحد، علی و  -41

 پنج . یارهشهری، سا  دوم، شم ریزیبرنامهپژوه  و  ی، مجلهایخوشهروش تحلیل عاملی و تحلیل 

 یافتگیتوسعه گیریاندا هدر  بندیرتبههای روش ایمقایسهتحلیل . 1911 دیگران.نصرالهی، خدیجه و  -41
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