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  فصلنامه مطالعات مدیریت شهري

 1392 تابستان/ چهاردهم/ شماره پنجمسال 

  

  

  

با  ياستان خراسان شمال �اقتصاد-ياجتماع يافتگيتوسعه  زانيم بند� سطح

  سياستفاده از مدل تاپس

  
 ۲۷/۱۲/۱۳۹۲تاريخ پذيرش مقاله:  ۱۸/۹/۱۳۹۲تاريخ دريافت مقاله: 

  

   �بهار منوچهر

    رانيتهران، ا قات،يواحد علوم و تحق ،يدانشگاه آزاد اسالم ،ا� منطقه ريز� برنامهارشد  کارشناس

Bahar.manoochehri@yahoo.com (مسئول مکاتبات)  

  عهيش لياسماع

  Es_shieh@iust.ac.ir رانيتهران، ا ران،يدانشگاه علم و صنعت ا ،�شهرساز استاد

  

  چکيده

ها�  دهه در که است مناطق توسعه ضروريات از و مهم مباحث از يکيا�  منطقه ريز� برنامه مقدمه و هدف پژوهش:

 توسعه از نظر مناطق بند� درجه مختلفها�  روش از است. يکي گرفته قرار توجه مورد پژوهشگران سو� اخير از

  باشد.  مي استفاده در مدل تاپسيس اجتماعي و اقتصاد� وها�  شاخص کارگير� بهيافتگي 

ها�  شهرستان اقتصاد�-ارزيابي ميزان توسعه يافتگي اجتماعي و مطالعه به فوق روش از گير� بهره با مقاله اين در

 توسعه نوع و جهت تشخيص ،ها شهرستان از يک هر توسعه درجات تعيين با شود و مي خراسان شمالي پرداخته استان

 عدالت توسعه نهايت، در و شده واقع مسئوالن مؤثر ساز� تصميم برا� تواند مي تحقيق اين نتايج شود. مي پذير امکاننيز 

   سازد. محقق اجتماعي را

 روش پژوهش جهت تبيين وضع موجود و استدالل و تجزيه و تحليل مفاهيم مورد استفاده، مبتني بر روش پژوهش:

نظور پذيرد. به م مي است که در يک کليت منطقي در قالب فرآيند علمي پژوهش صورت تحليلي- توصيفي رويكرد

اجتماعي ها�  ، ابتدا شاخصها شاخصاستان مورد مطالعه، با توجه به اهميت ها�  تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان

شده، آن گاه  آور� جمع ۱۳۹۰و اقتصاد� مرتبط با موضوع پژوهش بر اساس اطالعات استخراج شده از سالنامه آمار� 

  تعيين گرديده و سپس نتايج، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.ها  از مدل تاپسيس رتبه شهرستان گير� بهرهبا 

 لحاظ به نخست رتبه دارا� شهرستان بجنورد ۱۳۹۲سال  كه در است آن از حاكي پژوهشها�  يافته نتايج ها: يافته

 خدمات امكانات، منطقه، رشد قطب عنوان به سياسي-ادار� دليل مركزيت به شهرستان اين است. يافتگي توسعه ميزان

 ساختار بر آن برتر� ترتيب اين به و كرده جذب خود سمت استان به پيراموني از نواحي را متخصص انساني نيرو� و

بين هفت شهرستان کسب کرده  در مانه و سملقان رتبه هفت را شهرستان است. همچنين شده استان حفظ فضايي

  است.  توسعه مواهب از مند� بهره زانمي در نابرابر� شدت و تفاوت وجود است که بيانگر

در اين مطالعه به اين نتيجه رسيده شد که رويکرد حاکم بر ساختار فضايي استان خراسان شمالي، الگو� : �ريگ جهينت

زيربنايي و صنعتي را شهر بجنورد به عنوان مرکز استان از  �ها �گذار هيسرماپيرامون است. حجم بيشتر - توسعه مرکز

 بنابراين توجه به؛ شود مي پيراموني و مرز� استانها�  نموده است و مقدار اندکي از آن نصيب شهرستانآن خود 

  .است ناپذير اجتناب ضرورتي ،ا� منطقه متعادل پيشرفت و توسعه به نيل منظور به فضايي ريز� برنامه

 

  فضايي، مدل تاپسيس ، ساختاراقتصاد�- ، توسعه يافتگي اجتماعيبند� سطحواژگان كليد�: 
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  عهیش لیو اسماع يبهار منوچهر 

  

۷۴ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  مقدمه

ها�  ريز� برنامه فرهنگ در اخيراً كه موضوعاتي از

 هنوز آن جايگاه ولي گرديده مطرح ا� منطقه و �ا هيناح

 توسعه نابرابر� نشده، مشخص وضوح به ما كشور در

 چون متعدد� داليل به كهها  نابرابر� نواحي است. اين

 جغرافيايي، اقتصاد�، اجتماعي، تاريخي، داليل

 و ناهمگون رشد شوند، مي سياسي ايجاد و دموگرافيكي

 دارند دنبال به را مناطق و نواحي ميان نامتعادل

 كلي بنابراين اهداف؛ )۴، ۱۳۷۵(منصور� ثالث 

 عدالت برقرار� اقتصاد� توسعه يا و ا� منطقه ريز� برنامه

 .جامعه است افراد بين در ثروت و رفاه توزيع و اجتماعي

 تهيه به ا� جامعه هر در شده ياد اهداف به دستيابي برا�

است،  نياز مختلفها�  برنامه اجرا� نهايت در و تدوين و

 توزيع سالم، و پويا اقتصاد خصايص ترين مهم از يكي زيرا

 ميان در توسعه �ها و برنامه امكانات عادالنه و مناسب

است (زيار�  كشور يا منطقه و ناحيه هر اكثريت جمعيت

  ).۱۸، ۱۳۸۹و ديگران 

تعيين ميزان نابرابر� و شکاف ميان ها�  روش از يکي

يافتگي و  توسعه از نظر مناطق بند� درجهنواحي، 

 باشد. در مي اجتماعي و اقتصاد�ها�  شاخص کارگير� به

در  تعادل فقدان و نابرابر� خراسان شمالينيز استان

 و خدمات امكانات تمركز با منابع و امكانات � بهينه توزيع

 شكاف توسعه و واگرايي ،ا� ناحيه مسلط شهر نخست در

 مقاله، است. هدف از اين شده موجب را نواحي بين

-ارزيابي ميزان توسعه يافتگي اجتماعي و مطالعه

خراسان شمالي با  استانها�  شهرستان اقتصاد�

از مدل تاپسيس و بررسي ساختار فضايي  گير� بهره

 يک هر توسعه درجات تعيين با باشد. مي حاکم بر استان

نيز  توسعه نوع و جهت تشخيص ،ها شهرستان از

  شود. مي پذير امکان

  

   مسئلهبيان 

اقتصاد� يکي از -اجتماعيها�  بررسي شاخص

مهم پديده توسعه يافتگي است. در ايران ها�  مؤلفه

نابرابر� و فقدان تعادل در توزيع بهينه امکانات در اثر 

 صنعتي ها� يابي مکانغير اصولي گذشته در ها�  سياست

رشد و روند تمرکزگرايي در ها�  و خدماتي و قطب

و عدم تعادل فضايي بين ا�  شهرها� مسلط ناحيه

و محلي يکي از مسائل مهمي بوده ا�  سطوح ملي، منطقه

که در اثر عوامل گوناگون، تحت تأثير جريانات حاکم بر 

ساختارها� اقتصاد�، اجتماعي و سياسي پديد آمده 

). نتيجه آن عدم ۹۰، ۱۳۸۰است (حسين زاده دلير 

توزيع بهينه امکانات، رفاه و ثروت، از بين بردن 

نواحي، افزايش شکاف توسعه و از بين رفتن ها�  برابر�

بوده ا�  عدالت اقتصاد� و اجتماعي و دوگانگي ناحيه

حوزه  در اساسي و عمده مباحث از است. همچنين يكي

 ست كها موزون توسعه مسئله آمايشي، توسعه ريز� برنامه

 يا مناطق وها  بخش متعادل توسعه قالب در تواند مي

 هرگونه اجرا� برا� تالش از پيش اما؛ شود مطرح

 و تا ماهيت است الزم ،ا� منطقه متعادل رشد استراتژ�

 خدمات و توزيع امكانات در ا� منطقهها�  تفاوت الگو�

 آموزش كيفيت و تسهيالت عمومي به دسترسي و توسعه

 ا� منطقه گذار� سياست چارچوب بتوان تاشود  شناسايي

 سياست راستا� در .كرد هدايت و ساماندهي را متوازن

ها�  برنامه محور� عنوان هدف به اجتماعي، عدالت

 از مختلف مناطق كه وضعيت است الزم كشور، توسعه

 از برخوردار� ميزان و توزيع خدمات نحوه نظر

زيربنايي  و اجتماعي- مختلف اقتصاد� �ها شاخص

ها�  برنامه برا�ها  نارسايي و و كمبودها شود بررسي

، ۱۳۸۹شود (زيار� و ديگران  گرفته در نظر توسعه آينده

۷۶.(  

مطالعه حاضر جهت رسيدن به توسعه متعادل در 

سطح استان خراسان شمالي، در پي شناخت موقعيت و 

انتخابي ها�  چگونگي توزيع امکانات توسعه در شاخص

از  گير� بهرهباشد. برا� نيل به اين هدف با  مي استان

توسعه بارگذار� ها�  آمار�، شاخصها�  و روشها  مدل

از نواحي  کيهر شده، درجه و ميزان توسعه يافتگي 

 از استفاده با تا است آن بر پژوهش شود. اين مي مشخص

 گير� تصميم خانواده از فنون يكي كه تاپسيس روش

 تعيين و بند� سطح به شود، مي محسوب اريمع چند

خراسان  استان �ها شهرستانتوسعه يافتگي  ميزان

 تصميم برا� تواند مي تحقيق اين نتايج شمالي بپردازد.

 عدالت توسعه نهايت، در و شده واقع مسئوالن مؤثر ساز�

  سازد.  محقق اجتماعي را

 اثر در آنها�  زيرساخت و توسعه كيفيت

 مسائل گذشته متمركز و نامطلوبها�  ريز� برنامه

 است. كرده ايجاد نواحي كشور توسعه روند در را ا� عمده

 از يكي موضوع اين ساختار� پيچيدگي و گوناگون ابعاد

 برا� توزيع مناسب مدل عرضه در اساسي تنگناها�

 از ناشي مسائل حل منظور به آيد. مي شمار به اعتبارات

 و شناخت نخست، گام ،ا� منطقهها�  تعادل عدم

ها�  زمينه در برخوردار� نظر مناطق از بند� سطح

 فرهنگي، -اجتماعي ارتباطات، و زيربنايي اقتصاد�،
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 سیبا استفاده از مدل تاپس یاستان خراسان شمال ياقتصاد-یاجتماع یافتگیتوسعه  زانیم يبند سطح 

۷۵ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

است (موسي پور مياندهي و  آموزشي درماني و -بهداشتي

  ).۱۱۹، ۱۳۸۹استعالجي 

نحوه توزيع امکانات و خدمات، با بررسي تطبيقي 

اجتماعي در مناطق - مختلف اقتصاد�ها�  شاخص

ها  شود. شاخص مي ت به يکديگر روشنمختلف نسب

مختلف جغرافيايي را از ها�  توانند وضعيت محدوده مي

را از نظر امکانات و ها  ديدگاه تطبيقي نشان داده و آن

کرده و اولويت بخشند. بدين ترتيب با  بند� ردهتنگناها 

بايد بتوانيم امکانات و ها  کمک گرفتن از اين شاخص

متفاوت ها�  مختلف را از ديدگاهها�  محدودهها�  توانايي

از خدمات، زيربناها و فضاها� رفاهي و  مند� بهرهنظير 

و تعيين  گير� تصميمشغلي ارائه داده و ابزار الزم را برا� 

). از اين رو ۲، ۱۳۹۰هدف فراهم کنيم (بهرامي و عطار 

و طراحان با ديد� واقع بينانه  ريزان برنامهضرور� است 

را مورد توجه قرار دهند تا ها  گانگيعلت وجود� دو

ها  اهداف توسعه نواحي متناسب با امکانات و محدوديت

هر ها�  از امکانات و قابليت بردار� بهرهتعيين گرديده و 

ا�  ناحيه با توجه به ويژگي خاص همان ناحيه به گونه

). ۷۸، ۱۳۸۹ گرانيو دبهينه و کارا صورت پذيرد (زيار� 

، ها شهرستانو شناخت وضعيت  در اين راستا بررسي

از ا�  ناحيه ريز� برنامهو تنگناها� آن در ها  قابليت

اهميت زياد� برخوردار است. امروزه آگاهي از نقاط قوت 

و ها  و ضعف نواحي، نوعي ضرورت جهت ارائه طرح

شود. به طور� که استفاده از  مي محسوبها  برنامه

يار مناسبي تواند مع مي اقتصاد� و اجتماعيها�  شاخص

برا� تعيين جايگاه آن نواحي و همچنين عاملي در جهت 

مبتال به خود برا� نيل به ها�  رفع مشکالت و نارسايي

رفاه اقتصاد� و سالمت اجتماعي جهت رسيدن به توسعه 

  باشد.

  فايده و هدف پژوهش

 و منطقه دو يا يك توسعه حال در كشورها� اكثر در

 و عمومي خدمات مناسب وضعيت منطقه چند نهايت در

 نقش و دارند اجتماعي -شكوفايي اقتصاد� بالطبع

 اين كنند. مي ايفا ملي و توليد درآمد ايجاد در را ا� عمده

 افزايش و ديگر مناطق داشتن نگه عقب بها� به امر

نواحي است (زيار� و  و مناطق بين نابرابر� و شكاف

 كه كرد اظهار جرأت به توان مي ).۱۸، ۱۳۸۹ديگران 

 و مناطق اتفاق به قريب اكثر بر وضعيتي چنين

خراسان  استان و حاكم است ايران مختلفها�  استان

در حقيقت  .نيست مستثني قاعده اين از نيز شمالي

اهميت انتخاب اين موضوع در اين است که با شناخت 

دقيق ابعاد و زوايا� گوناگون وضعيت موجود و شناسايي 

را به  ريزان برنامهدر استان مورد نظر، توجه ها  عدم تعادل

 �ها �نابرابردر جهت کاهش  هايي سياستاتخاذ 

جلب نموده و با توجه به توزيع صحيح امکانات ا�  ناحيه

  غلبه کنيم. ها  و خدمات اجتماعي بر عدم تعادل

 وجود بر مبني پژوهش اين اصلي هدف به توجه با

 نظر به راهكار،ها�  گزينه ارزيابي در چندگانه معيارها�

 هدف شكل بهترين به تواند مي مدل تاپسيس رسد مي

 استان �ها شهرستان بند� رتبه كه را پژوهش اين

که بر  توسعه مختلفها�  بخش در خراسان شمالي

 برآورده است، يافتگي توسعه علمي معيارها� مبنا�

 يكديگر باها  نسبي شهرستان مقايسه به نهايت در و سازد

 بند� رتبه در رياضي منطق بودن دارا با روش اين بپردازد.

 را مورد نظر اهداف موجود،ها�  داده از استفاده با تواند مي

 از اعضا� يكي عنوان به تاپسيس مدل .بخشد تحقق

 چند گير� تصميمها�  تكنيك يا١ MCDMخانواده 

 علوم در مختلف مفاهيم بند� رتبه در امروزه معياره

 آن دليل ترين مهم كه است يافته ا� ويژه جايگاهگوناگون 

 مشكالت عدم نيز و شفاف و رياضي منطق توان مي را

 خانواده اين در فنون ا� پاره از آن دانست. استفاده اجرايي

 در تعديالتي نيازمند )ها داده مراتبي سلسله تحليل (مانند

 عموماً كه است متخصصان با داده تبادل برگشت و و رفت

 روايي عدم به منجر اطالعات به نداشتن دسترسي علت به

 خاطر به تاپسيس روش اما ؛شود مي تحقيقات پايايي و

 اين كمي، دقيقها�  رتبه از استفاده و زوجي مقايسه عدم

 معيارها� تعدد عالوه، به. سازد مي مرتفع را مشكل

 در مشكالتي به منجر نيز مقايسه مورد واحدها�

 هر به كه شود، مي فنون عموم وسيله به گير� تصميم

 نهايت در .کند نمي بروز تاپسيس مدل درها  اين حال

 و معقول بند� رتبهارائه  هدف با مدل اين بودن جبراني

 كننده توجيه متخصصان، ذهني برداشت با متناسب

است (زيار� و ديگران  قدرتمند مدل اين از استفاده

۱۳۸۹ ،۱۹.(  

اين پژوهش اهداف زير توان گفت که در  مي در نهايت

   :شود مي دنبال

آشنايي کامل با ميزان توسعه يافتگي استان خراسان  -

  شمالي

استان از ديدگاه توسعه ها�  مقايسه نسبي شهرستان -

 اجتماعي و اقتصاد� با يکديگر

تأمين رفاه اجتماعي در سطح استان بر اساس  -

 مند ضابطهها�  روش
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  عهیش لیو اسماع يبهار منوچهر 

  

۷۶ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  ادبيات پژوهش

، مترادف با ايجاد ۱۹۶۰دهه  معنا� فراگير توسعه تا

و تداوم رشد اقتصاد� بود که اغلب با رشد توليد ناخالص 

مربوط ها�  شد. سياستملي و درآمد سرانه سنجيده مي

به اين نگرش درباره توسعه باعث گسترش فقر، افزايش 

شديد و افزايش شديد  يعدالت يب، يماندگ عقبفاصله 

ها�  بيکار� شد. چنين نگرشي به مفهوم توسعه در دهه

بعد� به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و کارشناسان 

، ۱۹۹۰مفهوم جديد� از توسعه را مطرح کردند (تودارو 

، توسعه عادالنه و متکي به ۱۹۷۰). در اوايل دهه ۵۲

به  خود مطرح شد به اين معني که کشورها برا� توسعه،

تقليد کورکورانه از انگاره توسعه کشورها� توسعه يافته 

نپردازند و کارشناسان نظريه توزيع مجدد و رهيافت 

، ۱۳۸۲تأمين نيازها� اساسي را مطرح کردند (تقوايي 

مفهومي است که از  ترين تازه). رشد و توسعه پايدار، ۱۷

توسعه مطرح شده و طبق آن، کشورها� توسعه يافته 

انساني، به تغيير  زيست محيطند برا� حفظ موظف هست

که ضد محيط هستند همت گمارند  توليد� ها� آور� فن

 اند شدهو از طرف ديگر کشورها� جهان سوم نيز موظف 

امين (از رشد سريع جمعيت خود جلوگير� کنند 

  .)۱۲، ۱۳۸۵بيدخت 

پس از بررسي مفهوم توسعه، به بررسي نظرات 

فتگي پرداخته شده است. گوناگون در خصوص توسعه يا

 در مطالعه حاضر آنچه که از نظريه ميسرا برداشت

. از نظر گردد يبرمشود به بحث نگرش و� به توسعه  مي

ميسرا توسعه يعني رفاه و رفاه يعني بهبود کيفيت 

زندگي، به طور� که اين کيفيت زندگي به صورت 

عادالنه بين تمام اقشار مردم توزيع شده باشد (ميسرا 

). نظريه ديويد هارو� در باب عدالت ۱۱۰، ۱۳۶۸

مطرح در مورد مفهوم توسعه ها�  نيز از نظريها�  منطقه

واقعي است. از نظر و� نياز، پايه و اساس توزيع عادالنه 

است و معتقد است که اگرچه نيازها� پايه انساني در 

کنند ولي اين نيازها در يک  مي طول زمان تغيير پيدا

يک سکونتگاه به سکونتگاه ديگر در يک مقطع زماني از 

). نظام سلسله ۱۴۵، ۱۳۷۷(صرافي، کند ينمجامعه فرق 

مراتب سکونتگاهي و نظريه مکان مرکز� معتقد به ايجاد 

سلسله مراتبي از مراکز عرضه کاال و خدمات، به ا�  شبکه

باشند. هدف اين ديدگاه  مي عنوان سازمان فضايي بهينه

ا ايجاد مراکز خدماتي سلسله توزيع عادالنه فضايي ب

مراتبي است. گرچه در مطالعه حاضر هدف ما ارائه 

نيست ولي با ها  سلسله مراتب خدماتي برا� سکونتگاه

توجه به اينکه اين ديدگاه معتقد به توزيع عادالنه فضايي 

در قالب سلسله مراتب سکونتگاهي است با توجه به هدف 

چارچوب ها�  تواند يکي از حلقه مي پژوهش حاضر،

). ۱۷۰، ۱۳۸۸پژوهش را تشکيل دهد (هيگينز و ساويه 

و  نيتر کينزدنظريه فريدمن و هيلهورست از 

ها�  ها در مطالعه حاضر است. نظريهنظريه نيتر مناسب

اشاره شده، ها  ديگر� هم که در مطالعه حاضر به آن

، ها سکونتگاههمگي معتقد به توزيع فضايي عادالنه 

خدمات و امکانات اجتماعي هستند و وجه مشترک تمام 

 نيتأم، ايجاد تعادل فضايي، کاهش فقر و نابرابر� و ها آن

  است. ا�  عدالت اجتماعي و منطقه

گوناگون در زمينه توسعه ها�  گفت ديدگاه توان يم

و رفع نابربرا�، ا�  برا� رسيدن به هدف عدالت منطقه

که در قالب دو نگرش  اند دهدامتفاوتي را ارائه ها�  روش

   :شود مي کلي مطرح

نگرش اول، توسعه عادالنه و موزون را در دو مرحله  -۱

داند. مرحله اول توسعه ناموزون و رشد  مي قابل اجرا

گيرد و در مرحله  مي سريع يک قطب در منطقه صورت

دوم با تراوش آثار رشد به محيط پيرامون، عدم توازن 

رفع خواهد شد و تعادل فضايي حاصل از رشد يک قطب 

  ايجاد خواهد شد.

نگرش دوم، اعتقاد� به رشد ناموزون اوليه ندارد و  -۲

توزيع عادالنه اوليه را در قالب سلسله مراتب سکونتگاهي 

کند از قطبي شدن مناطق جلوگير� کرده و  مي مطرح

  جلو تمرکز و تحرکات جمعيتي را بگيرد. 

به توسعه را با توجه رسد بايد نگرش اول  مي به نظر

به تجربيات عملي، شکست خورده تلقي کنيم. پياده 

شدن چنين تفکراتي در کشورها� جهان سوم، نه تنها 

باعث تعادل فضايي اين کشورها نشد بلکه مشکالت 

ها�  بسيار زياد� از قبيل تسلط و تقدم شهر�، مهاجرت

شديد روستايي و مشکالت اجتماعي عديده برا� 

رسد  مي را به وجود آورد. ولي به نظر شهرها� بزرگ

نگرش دوم به توسعه فضايي بهتر بتواند به اهداف توسعه 

  فضايي عادالنه دست يابد.

تفکر اساسي مطالعه حاضر نيز بر پايه نگرش دوم از 

البته بر مبنا� ا�  توسعه يعني توزيع عادالنه منطقه

ساختار فضايي متعادل بنا شده است که بر  �ريگ شکل

پايه چهار حلقه زنجيره چارچوب پژوهش، از ميان 

  فوق استخراج شده است.ها�  ديدگاه

  حلقه اول بر مبنا� برداشت از مفهوم توسعه شکل

گرفته است و منظور ما از توسعه در اين مطالعه يعني 

 بهبود کيفيت زندگي برا� تمام مردم.
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 سیبا استفاده از مدل تاپس یاستان خراسان شمال ياقتصاد-یاجتماع یافتگیتوسعه  زانیم يبند سطح 

۷۷ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

 و نياز يکسان افراد يک ها  � انسانحلقه دوم برابر

 ديدگاه ديويد هارو�. بر اساسجامعه به خدمات پايه 

  حلقه سوم چارچوب فکر�، نياز به توزيع عادالنه

فضايي خدمات در قالب سلسه مراتب سکونتگاهي 

 است. 

 ساختار فضايي ها�  توان ديدگاه مي حلقه چهارم را

 فريدمن و هيلهورست دانست. 

مذکور، بايد به اهداف ها�  زمان با ديدگاهدر مجموع هم 

توسعه در زمينه عدالت اجتماعي و برابر� ها�  برنامه

از نظر برخوردار� از امکانات اجتماعي ها  مناطق و انسان

توجه بيشتر� داشته باشيم تا بتوانيم زندگي بهتر را نه 

فقط برا� قشر خاصي از مردم، بلکه برا� تمام مردم 

  فراهم کنيم. 

  

  يشينه پژوهشپ

توسعه ها�  تفاوت تعيين درباره زياد� تحقيقات

، ها استان( كشور جغرافيايي واحدها� يافتگي

 استفاده از با مختلفها�  سال در )ها بخش وها  شهرستان

. در ساير کشورها گرفته است صورت گوناگونها�  روش

مناطق مطالعاتي زياد� انجام  بند� سطحنيز در خصوص 

گرفته است. بررسي تجارب جهاني در تحليل عدم تعادل 

درجه توسعه يافتگي نواحي  بند� سطحفضايي و 

گوناگون در ايران، راهگشا� تفکر صحيح و استفاده از 

و متغيرها� قابل ها  اين تجارب در تدوين شاخص

استفاده در پژوهش حاضر خواهد بود. پژوهش پيرامون 

وجود نابرابر� فضايي ميان ساکنين اين مناطق و علل و 

مختلف در رابطه ها�  عوامل آن، استفاده از فنون و مدل

روش  کارگير� بهميزان توسعه يافتگي نواحي در مرحله 

و تحليل توسعه يافتگي در نمونه مورد� پژوهش، کمک 

  و سوگير� مطالعات نموده است.  دهي جهتشاياني به 

 مطالعه كليه در)، ۱۳۸۹( همكاران و زاده ميابراه

 راا�  منطقهها�  تعادل عدم وجود ،ايرانها�  شهرستان

 از تعداد�). ۶۵، ۱۳۹۰ گرانيدنصرالهي و دادند ( گزارش

 با را كشورها�  استان صنعتي توسعه نيز مطالعات

 بررسي .اند کردهبررسي  منتخبها�  شاخص استفاده

 شده انجام پژوهشدر  كشورها�  استان صنعتي توسعه

 معمار� و تحقيقات شهرساز� و مطالعات مركز توسط

 بررسي شده، امتياز استاندارد روش به) 1370( ايران

ها�  فعاليت تمركز صنعتي و توسعه سطوح تغييرات

 فر سليمي توسط 1355-75 دوره طي ايران در صنعتي

 معيارها� و اصليها�  تحليل مؤلفهها�  روش ) به۱۳۸۱(

 ضريب پراكندگي، مانند ضريب تمركز و پراكندگي

 فضايي توزيع تأثيرات هرفيندال، بررسي شاخص جيني،

 توسطا�  منطقهها�  تفاوت و پديده صنعتيها�  فعاليت

 توزيع و تمركز بررسي )،۱۳۸۳( �اشكور معصومي

ان همكار و ختائي توسط كشور در صنعت جغرافيايي

 شاخص اساس بر ۱۳۷۷ و ۱۳۵۵مقطع  دو طي) ۱۳۷۹(

 گونه اين ازا�  نمونه عدد� و تاكسونومي هرفيندال

 ).۱۳، ۱۳۹۱ زاده فيشر(عبداهللا زاده و  مطالعات هستند

 توسعه يافتگي بار درجه اولين برا� ۱۳۷۹ سال در

 سازمان توسط تحليل عاملي روش با كشورها�  استان

 رتبه و شده انجام وقت كشور ريز� برنامه و مديريت

در  .است شده مشخص هر كدام توسعه درجه وها  استان

 استان ريز� برنامه و سازمان مديريت ۱۳۸۵ سال

 با كشورها�  استان توسعه بررسي سطح ضمن مازندران

ها�  نابرابر� كه است معتقد برگزيده؛ها�  شاخص روش

 خواهد افزايش آينده در كشورها�  بين استان توسعه

کالبد� ). در طرح ۲۴، ۱۳۹۰ گرانيد(زيار� و يافت 

ملي ايران که در اوايل دهه هفتاد در مرکز تحقيقات 

معمار� و شهرساز� وزارت مسکن و شهرساز� انجام 

گرفت، با الگوبردار� از طرح مطالعات و استراتژ� آمايش 

، با ۱۳۷۰جمعيتي سال ها�  سرزمين (ستيران) شاخص

درجه  بند� سطحاستفاده از مدل تحليل عاملي، تلفيق و 

گي شهرها� کشور انجام گرفت (پوراحمد و توسعه يافت

  ). ۱۱، ۱۳۸۳ گرانيد

 در )،۱۹۷۲( ٢گراناهام مکدر ساير کشورها، 

ها�  ويژگي شامل که شاخص ٧٣ از استفاده با پژوهشي

 به متغيرها، لگاريتم گير� با است، اجتماعي- �اقتصاد

 است. کرده بند� رتبهرا  کشورها »مرتبط نقاط« روش

 ميان باال نسبتاً داخلي همبستگي پژوهش اينها�  يافته

 گرانيد(نصرالهي و  دهد مي نشان راها  شاخص اين

نيز در مطالعه خود  ،۲۰۰۲در سال  ٣فدروف). ۶۶، ۱۳۹۰

 در روسيه را برجسته کرده استا�  رشد نابرابر� منطقه

ديگر در ا�  ). در مطالعه۲۳، ۱۳۷۹ �اسکندر (حسيني و

با استفاده از تحليل  )۲۰۰۹چين، دانگ و همکاران (

نسبت به ارزيابي سطح توسعه اقتصاد�  gisو ا�  خوشه

شهر در منطقه النانگ چين اقدام نمودند. بيل و  ۳۱

) از تحليل چندمعياره بر اساس ۲۰۰۷همکاران (

استفاده نموده و عملکرد  GISمکاني ها�  تحليل

اقتصاد� در کانادا را مورد مطالعه -اجتماعيها�  شاخص

کانادا را بر اساس عملکرد اين ها�  دادند و ايالتقرار 

 گرانيدنمودند (فيضي زاده و  بند� طبقهها  شاخص

) در پژوهشي ۲۰۰۷). هوبي و همکاران (۳۴، ۱۳۹۱

اجتماعي را در توسعه -اقتصاد�ها�  عملکرد شاخص
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سطح اقتصاد� نواحي روستايي در انگلستان مورد 

هند�، با تشريح ، محقق ٤مطالعه قرار دادند. رائو

ساله پنجم هندوستان، در  ۵مختلف برنامه ها�  قسمت

يي برا� ها شاخصبه ارائه ها  قالب توسعه شاخص

شاخص را برا�  ۶۴پردازد. و�  مي توسعه ريز� برنامه

ها�  و از بين بردن نابرابر� مانده عقبشناسايي مناطق 

دهد  مي و زدودن فقر طبقات محروم ارائها�  منطقه

  ).۸۰، ۱۳۸۳ �موسو(

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه

ها�  استان خراسان شمالي يکي از جديدترين استان

ايران است که به نگين سرسبز شمال شرق ايران معروف 

حاصل تقسيم استان خراسان بزرگ در بهار  واست 

 آخرين اساس بر باشد. مي و به مرکزيت بجنورد ۱۳۸۳

 شمالي خراسان استان ،۱۳۹۰کشور� در سال  تقسيمات

چهل و  شهر، هجده بخش، هفده شهرستان، هفت دارا�

 دهستان و بيش از يک هزار روستا� دارا� سکنه دو

مانه و سملقان، اسفراين، جاجرم، ها�  شهرستان .باشد مي

ها�  فاروج، شيروان، بجنورد و گرمه در زمره شهرستان

آيند (مهندسين مشاور فجر  مي اين استان به شمار

  ).www.nkhorasan.irو  ۱۳۸۹توسعه، 

، جمعيت ۱۳۹۰بر پايه گزارش مرکز آمار ايران در سال 

نفر بوده و اين تعداد،  ۸۶۷۷۲۷استان خراسان شمالي 

درصد از کل جمعيت کشور را تشکيل داده است.  ۱۵/۱

 ۳۵/۱، ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵متوسط رشد ساالنه از سال 

 ۴۸درصد است. نسبت شهرنشيني در اين استان از 

 ۱۳۹۰درصد در سال  ۵۱به  ۱۳۸۵درصد در سال 

شهرستان استان،  نيتر تيپرجمعرسيده است. همچنين 

نفر دارد.  365896ه جمعيتي برابر با باشد کبجنورد مي

 اقتصاد� استان در بخش كشاورز�ها�  عمده فعاليت

درصد توزيع شاغالن اقتصاد� را  ۴۴باشد كه حدود  مي

هر صنعت و معدن و خدمات نيز ها�  بر دارد و بخش

 اند دادهدرصد اشتغال را به خود اختصاص  ۲۸ کدام

   ).۱۳۹۰(سالنامه آمار� استان خراسان شمالي، 

  

  پژوهش  يشناس روش

روش پژوهش جهت تبيين وضع موجود و استدالل 

 رويكرد و تجزيه و تحليل مفاهيم مورد استفاده، مبتني بر

است که در يک کليت منطقي در قالب  تحليلي- توصيفي

پذيرد. به منظور تعيين  مي فرآيند علمي پژوهش صورت

استان مورد مطالعه، ها�  درجه توسعه يافتگي شهرستان

اجتماعي ها�  ، ابتدا شاخصها شاخصبا توجه به اهميت 

و اقتصاد� مرتبط با موضوع پژوهش بر اساس اطالعات 

شده،  آور� جمع ۱۳۹۰استخراج شده از سالنامه آمار� 

ها  از مدل تاپسيس رتبه شهرستان گير� بهرهآن گاه با 

ل قرار تعيين گرديده و سپس نتايج، مورد بررسي و تحلي

  گرفته است. 

چند  گير� تصميمتاپسيس به عنوان يک روش 

 بند� اولويت، روشي ساده ولي کارآمد در شاخصه

چن و «، ۱۹۹۲شود. اين روش را در سال  مي محسوب

در سال » يون و هوانگ«با ارجاع به کتاب » هوانگ

بر اساس  بند� رتبه«مطرح کردند. الگوريتم فن  ۱۹۸۱

چند  گير� تصميم، يک فن »تشابه به حل ايده آل

از ها  گزينه بند� اولويتجبراني بسيار قو� برا�  شاخصه

طريق شبيه نمودن به حل ايده آل است که به نوع فن 

حاصل ها�  وزن دهي حساسيت بسيار کمي دارد و پاسخ

. در اين روش گزينه انتخاب کند نمياز آن تغيير عميقي 

فاصله را از جواب ايده آل و  ترين کوتاهتي شده بايس

دورترين فاصله را از ناکارآمدترين جواب داشته باشد 

  ).۱۱۷، ۱۳۸۹(پورطاهر� 

 وجود بر مبني پژوهش اين اصلي هدف به توجه با

 نظر به راهكار،ها�  گزينه ارزيابي در چندگانه معيارها�

 هدف شكل بهترين به تواند مي مدل تاپسيس رسد مي

 استان �ها شهرستان بند� رتبه كه را پژوهش اين

 توسعه اجتماعي و اقتصاد� بخش در دو خراسان شمالي

 است، يافتگي توسعه علمي معيارها� که بر مبنا�

 باها  نسبي شهرستان مقايسه به نهايت در و سازد برآورده

 در رياضي منطق بودن دارا با روش اين بپردازد. يكديگر

 اهداف موجود،ها�  داده از استفاده با تواند مي بند� رتبه

   .بخشد تحقق را مورد نظر

  

 پژوهش ها�  يافته

و تجزيه و  بند� رتبهدر اين بخش از پژوهش به 

 با استفاده از مدل تاپسيس پرداختهها  تحليل داده

استان در مدل ها�  شهرستان بند� سطحشود. مراحل  مي

  تاپسيس به شرح ذيل است: 

  

  به دست آوردن ماتريس تصميم  -۱

ماتريس مورد نظر دارا� هفت گزينه که همان 

ها�  و بيست شاخص که شامل شاخصها  شهرستان

  باشد. مي اجتماعي و اقتصاد� هر شهرستان است،
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  انتخابيها�  ماتريس تصميم در مدل تاپسيس بر اساس شاخص :)١جدول (

  مانه و سملقان  گرمه  فاروج  شيروان  جاجرم  بجنورد  اسفراين  

  ۲۰/۴۲ ۳۷/۴۲ ۳۶/۴۴ ۵۵/۳۸ ۰۱/۴۰  ۷۳/۳۹ ۷۱/۴۰  جمعيت فعال اقتصاد�درصد 

 ۶/۹۳ ۵/۹۳ ۴/۹۴  ۸۶ ۸/۸۸ ۴/۸۹ ۵/۹۰  نرخ اشتغال

 ۲/۴۲ ۳/۴۲ ۳/۴۴ ۵/۳۸ ۴۰ ۷/۳۹ ۷/۴۰  نرخ مشارکت اقتصاد�

 ۹/۵ ۱/۱۱ ۴/۵  ۷ ۶/۱۳ ۸/۱۰ ۷/۱۰  نسبت شاغلين بخش صنعت به کل شاغلين

 ۵۸/۴۶ ۹۵/۲۳ ۹۲/۵۰ ۴۱/۳۲ ۸۱/۲۸ ۵۰/۲۱ ۴۵/۳۶  شاغليننسبت شاغلين بخش کشاورز� به کل 

  ۰۱۸/۰  ۰۶۰/۰  ۰  ۰  ۰۰۷/۰  ۰۱۷/۰  ۰۱۱/۰  درصد روستاها� گاز رساني شده

  ۴۴/۲۲ ۳۹/۲۷  ۰۸/۲۴ ۵۸/۲۵ ۵۳/۲۹ ۷۹/۲۵  ۸۱/۲۸  درصد ضريب نفوذ تلفن ثابت

  ۷۰/۳۱ ۱۳/۳۲  ۴۷/۳۱  ۹۵/۴۰ ۵۴/۴۰  ۶۱/۴۱ ۵۵/۳۸  درصد ضريب نفوذ تلفن همراه

  ۱۸/۰  ۲۸/۰  ۲۰/۰  ۲۱/۰  ۲۸/۰ ۱۳/۰  ۲۴/۰  روستاها� دارا� ارتباط تلفنيدرصد 

 ۲۰/۰  ۲۲/۰  ۲۲/۰  ۲۵/۰  ۳۲/۰  ۱۶/۰ ۲۶/۰  درصد روستاها� دارا� برق

  ۴۵/۲  ۴۶/۲  ۲۸/۲  ۳۸/۲  ۰۷/۲  ۵۵/۱  ۲۹/۳  يررسميغنسبت کارکنان رسمي به 

 ۹/۲۶ ۸/۷۹ ۷/۲۹ ۹/۵۶ ۶/۶۲ ۶/۵۶ ۳/۵۰  درصد جمعيت شهرنشين

 ۴۳/۰ ۴۴/۰ ۳۹/۰ ۱۸/۰ ۲۵/۰ ۲۶/۰ ۴۳/۰  مرگ و ميرمعکوس نرخ 

 ۴۸/۱ ۷۳/۱ ۱۹/۱ ۵۶/۱ ۴۴/۱ ۴۲/۱ ۷۲/۱  نرخ ازدواج

 ۲/۷۷ ۴/۸۴ ۲/۷۵ ۵/۸۰ ۲/۸۱ ۷/۸۱  ۷۹  نرخ باسواد�

 ۶/۷۱ ۸۱ ۷/۶۹ ۲/۷۶ ۱/۷۷ ۵/۷۶ ۹/۷۳  نرخ باسواد� زنان

 ۸/۷۶ ۷/۷۵ ۸/۷۴ ۴/۷۸ ۲/۷۷ ۷/۷۸ ۹/۷۸  نرخ سواد روستايي

 ۲/۱ ۲/۱ ۵/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۱ ۱/۱  نفر ۱۰۰۰۰به ازاء هر  درماني مراکز بهداشتي

  ۷/۰  ۷/۰  ۹/۰  ۶/۰  ۲/۰  ۳/۰  ۸/۰  معکوس نسبت سرقت به جمعيت

 ۷/۰  ۲/۱ ۱/۱ ۴/۰ ۲/۲ ۴/۰ ۴/۱  نفر ۱۰۰۰۰به ازاء هر  ها� عمومي تعداد کتابخانه

  پژوهشها�  پردازش :منبع

  

اين  تصميم ماتريس ساز� مقياس بي و کردن کمي -۲

 ماتريس در موجودها�  کند مقياس مي فرآيند سعي

 کدام هر که ترتيب اين به. نمايد مقياس بدون را تصميم

 شاخص هماناندازه بردار مربوط به  بر مقادير از

بدين ترتيب در حقيقت به  .شود مي تقسيم

که از طريق فرمول  ميا پرداختهها  استاندارد کردن داده

  گيرد:  مي زير صورت
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  شده  بي مقياس ماتريس به دهي وزن -۳

در اين مرحله از روش محاسبه وزن بر اساس نظرات 

محاسبه وزن ها�  کنيم. يکي از روش مي داوران استفاده

 ، استفاده از نظرات گروه پنلمورد نظرها�  شاخصبرا� 

مورد نظر را در ها�  باشد. در اين روش، شاخص مي

ها  اختيار گروهي از متخصصين فن قرار داده و از آن

وزني ها  درخواست شده تا از طريق مقايسه شاخص

اختصاص داده شود و سپس ها  به آن ۹تا  ۱مناسب بين 

را� هر شاخص به عنوان تعيين شده بها�  ميانگين وزن

  شود. مي وزن آن شاخص در نظر گرفته

  

تعيين راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل  -۴

    منفي

در اين قسمت بسته به نوع شاخص و اثرگذار� آن 

، ايده آل مثبت و ايده آل منفي گير� تصميمرو� هدف 

يي که دارا� تأثيرگذار� ها شاخصشود. برا�  مي تعيين

باشند، ايده آل مثبت،  مسئله ميو� هدف مثبت بر ر

مقدار آن شاخص خواهد بود. به طور مثال هر  نيتر شيب

باالتر باشد برا� ما مطلوب تر  نرخ اشتغالچه امتياز 

يي که دارا� ها شاخصاست. به همين منوال برا� 

باشند، ايده آل  مسئله ميمنفي بر رو� هدف  تأثيرگذار�

مقدار آن شاخص خواهد بود. به طور  ترين کممثبت، 

پايين تر باشد برا� ما مطلوب نرخ بيکار� مثال هر چه 

  تر است.

  

ها�  آل ايدهبه دست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا  -۵

   مثبت و منفي

فاصله اقليدسي هر گزينه از ايده آل مثبت و فاصله 

زير ها�  هر گزينه تا ايده آل منفي، بر اساس فرمول

  شود: مي بهمحاس
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دو ها  شهرستاندر انتها� اين مرحله برا� هر يک از 

مقدار (فاصله از ايده آل مثبت و فاصله از ايده آل منفي) 

  :دهد مي جدول زير اين مقادير را نشان خواهيم داشت.

  

 در مدل تاپسيس +D): جدول۲جدول (

 SUM  S MIN 

  ۰۶۰۲۰۲۴۹۲/۰  ۰۰۳۶۲۴۳۴/۰  اسفراين

  ۰۱۹۹۸۰۹۴/۰  ۰۰۰۳۹۹۲۳۴/۰  بجنورد

  ۰۸۵۶۳۶۲/۰  ۰۰۷۳۳۳۵۶/۰  جاجرم

  ۰۵۷۱۹۲۲/۰  ۰۰۳۲۷۰۹۵/۰  شيروان

  ۰۹۴۰۷۶۹/۰  ۰۰۸۸۵۰۴۸/۰  فاروج

  ۰۸۷۰۴۹۴۶/۰  ۰۰۷۵۷۷۶۱/۰  گرمه

  ۰۸۶۵۷۱۴۷/۰  ۰۰۷۴۹۴۶۲/۰  مانه و سملقان

  پژوهشها�  پردازش :منبع

      

  در مدل تاپسيس -D): جدول۳جدول (

 SUM  S MIN 

   ۰۵۹۴۲۹۰۳/۰   ۰۰۳۵۳۱۸۱/۰  اسفراين

   ۰۹۶۰۷۴۸۱/۰  ۰۰۹۲۳۰۳۷/۰  بجنورد

   ۰۴۹۰۰۵۵/۰  ۰۰۲۴۰۱۵۴/۰  جاجرم

   ۰۵۷۹۸۹۰/۰  ۰۰۳۳۶۲۷۳/۰  شيروان

   ۱۲۶۲۷۱۹۲/۰   ۰۱۵۹۴۴۶/۰  فاروج

   ۰۷۰۳۸۷۲۸/۰   ۰۰۴۹۵۴۳۷/۰  گرمه

   ۰۴۴۵۴۵۸۱/۰  ۰۰۱۹۸۴۳۳/۰  مانه و سملقان

  پژوهشها�  پردازش :منبع

  

) يک گزينه به راه حل CLتعيين نزديکي نسبي ( -۶

   ايده آل

مثبت و منفي برا� هر گزينه، ها�  بعد از يافتن فاصله

که  شود مي تعيين گير� ها� تصميم فاصله نسبي گزينه

   :شود مي از رابطه زير محاسبه
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به قرار جدول ها  شهرستاناين مقدار برا� هر يک از 

  است: ۴شماره 

  

  

): تعيين نزديکي نسبي به راه حل ايده آل در ۴جدول (

  مدل تاپسيس

  CL ها شهرستان

  ۴۹۶۵۷۳/۰  اسفراين

  ۸۲۷۸۳۳/۰  بجنورد

   ۳۶۳۹۶۹/۰  جاجرم

  ۵۰۳۴۵۸/۰  شيروان

  ۵۷۳۰۵۴/۰  فاروج

  ۴۴۷۰۸۲/۰  گرمه

  ۳۳۹۷۴۰/۰  مانه و سملقان

 پژوهشها�  پردازش :منبع

  

  ها  گزينه بند� رتبه -۷

 بند� رتبه در روش تاپسيس آخرين مرحله

برا�  .باشد مي پيش رو و تعيين بهترين گزينهها�  گزينه

اين منظور کافي است فاصله نسبي هر گزينه، به ترتيب 

که ا�  بزرگ به کوچک مرتب شود. در اين حالت گزينه

ها  فاصله نسبي نسبت به ساير گزينه ترين بزرگدارا� 

در  دهد. مي باشد، باالترين رتبه را به خود اختصاص مي

به صورت جدول زير ها  شهرستان بند� سطحنهايت 

  :درآمد

  

استان خراسان ها�  شهرستان بند� رتبه :)۵جدول (

  شمال در اساس مدل تاپسيس

  CL ها شهرستان
 اساس بر بند� رتبه

Topsis 
  ۱  ۸۲۷۸۳۳/۰  بجنورد

  ۲  ۵۷۳۰۵۴/۰  فاروج

  ۳  ۵۰۳۴۵۸/۰  شيروان

  ۴  ۴۹۶۵۷۳/۰  اسفراين

  ۵  ۴۴۷۰۸۲/۰  گرمه

  ۶   ۳۶۳۹۶۹/۰  جاجرم

  ۷  ۳۳۹۷۴۰/۰  مانه و سملقان

  پژوهشها�  پردازش :منبع

  

شهرستان بجنورد رتبه يک و مانه و بدين ترتيب 

استان به ها�  سملقان رتبه هفت را در بين شهرستان

محدوده مورد ها�  دست آورده است. در بين شهرستان

انتخابي ها�  مطالعه نابرابر� و ناهمگني از نظر شاخص

به ها  مشهود است. بديهي است که برخي شهرستان کامالً

فراوان  هايي قابليتلحاظ منابع حياتي، نقاطي مستعد با 

گاه غيراصولي و ها�  ريز� برنامههستند اما به دليل 

تخصيص ناعادالنه اعتبارات و امکانات توسعه، در انتها� 

. دليل اصلي اين امر به اند گرفتهقرار  بند� سطحطيف 
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  چهاردهمشماره 
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کارگير� الگوها� توسعه با نگاه و رويکرد 

ا�  منطقهها�  ريز� برنامهمرکزگراست به نحو� که در 

نقش ناظر رشد و توسعه  صرفاًپيراموني ها�  سکونتگاه

که  گونه همانکنند. شهرستان بجنورد  مي مرکز را ايفا

رفت، به عنوان مرکز استان خراسان شمالي، در  مي انتظار

در رتبه اول و سطح ها  تحليل نهايي وضعيت شهرستان

  يک توسعه يافتگي قرار گرفته است. اين شهرستان از

در بخش صنعت (با اقتصاد� ها�  نظر زيرساخت

بزرگ  ها کارخانهتوجه بيشتر� نسبت به معدن) و وجود 

و کود اوره و کريستال مالمين  پتروشيمي با خط توليد

استان خراسان شمالي را در رتبه دهم  ،کارخانه سيمان

کشور ها�  دارنده صنايع بزرگ در بين استانها�  استان

 قرار داده است، همچنين اين شهرستان در کريدور

ارتباطي شمال به شرق کشور قرار دارد که ساالنه بيش 

کنند، به همين دليل  مي از ده ميليون مسافر از آن عبور

اين شهرستان در سطح اول توسعه يافتگي قرار گرفته 

فاروج، ها�  دو تا چهار شامل شهرستانها�  است. رتبه

مذکور از چند ها�  شيروان و اسفراين است. شهرستان

برخوردار هستند. بر اساس مطالعات  ويژگي مشترک

بزرگ صنعتي در اين ها�  صورت گرفته، توزيع کارگاه

سه شهرستان در مقايسه با سه شهرستان ديگر از درصد 

بااليي برخوردار است. مساحت اراضي کشاورز� و زراعي 

 تقريباًباالتر و ها  در اين سه شهرستان از ساير شهرستان

شوند. همچنين  مي درصد مشابهي را شامل

و  آهن راهبجنورد و اسفراين در مسير ها�  شهرستان

نکته مهم ديگر در  مرز� قرار دارند.ها�  اتصال به بازارچه

با استان خراسان ها  اين ميان، هم جوار� اين شهرستان

رضو� است. استان خراسان رضو� با مرکزيت مشهد به 

توسعه ها�  که شاخص کالن شهرهاييعنوان يکي از 

افتگي در آن باال است، در ميان سه استان خراسان ي

رضو�، خراسان شمالي و خراسان جنوبي توسعه يافته تر 

است به همين دليل هم جوار� و نزديکي به اين ناحيه 

توسعه سه شهرستان فاروج، ها�  در باال بودن شاخص

   نبوده است. تأثير بياسفراين و شيروان نيز 

انه و سملقان و جاجرم مها�  از اين ميان شهرستان

(با اينکه هم مرز با مرکز استان هستند)، از لحاظ توسعه 

يافتگي جايگاه پايين تر� دارند. همچنين با مطالعات 

صورت گرفته به اين نتيجه رسيده شد که اختالف توسعه 

، يعني پس از ۱۳۸۵از سال ها  يافتگي ميان شهرستان

دن تأسيس استان خراسان شمالي و با اضافه ش

جاجرم، فاروج و مانه و سملقان به استان ها�  شهرستان

 که در مقاطع زماني قبل تحت عنوان محدوده بررسي

  شدند، بيشتر شده است. مي

اکنون با نگاهي به نظريات مطرح شده در چارچوب 

توان به تشريح ساختار فضايي استان  مي نظر� پژوهش

سد ر مي خراسان شمالي پرداخت. آنچه بديهي به نظر

رويکرد حاکم بر نظام و ساختار فضايي و حاکميت الگو� 

پيرامون است. - توسعه در استان خراسان شمالي، مرکز

زيربنايي و صنعتي را  ها� گذار� سرمايهحجم بيشتر 

شهر بجنورد به عنوان مرکز استان از آن خود نموده است 

پيراموني و ها�  و سهم اندکي از آن نصيب شهرستان

  مانه و ها�  شود. از اين ميان شهرستان يم مرز� استان
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سملقان و جاجرم (با اينکه هم مرز با مرکز استان 

  هستند)، از لحاظ توسعه يافتگي جايگاه پايين تر� دارند. 

 پيرامون، از نظر فريدمن، انتخاب- در نظريه مرکز

رشد بايد در قالب هسته ها�  پيشتاز و کانونها�  بخش

شکل گيرد و تشکيل يک زير  ٦هستهها�  و بخش ٥ناحيه

سيستم را بدهند. تشکيل اين زير سيستم باعث رشد روز 

شود. حال با توجه  مي به روز آن در بعد فضايي و بخشي

توان مراکز  مي بند� سطحبه نتايج حاصل از 

شيروان، مانه و سلقان و گرمه را  اسفراين،ها�  شهرستان

به عنوان مراکز هسته در نظر گرفت. مراکز اين 

الزم برا� تشکيل هسته بخش را ها�  ويژگيها  شهرستان

دارند، زيرا هم در فاصله مناسبي از مرکز منطقه قرار 

دارند و هم توانايي الزم برا� تشکيل هسته بخش را 

تواند کشاورز�،  مي دارند. اين توانايي برا� هر شهرستان

باشد. بر اساس ها  صنعتي، معدني و ساير ويژگي

ساختار فضايي پيشنهاد� برا�  الذکر فوقها�  ويژگي

پيشنهاد�  منطقه مورد مطالعه به صورتي که در نقشه

  باشد. مي آورده شده است

در  بند� سطحدر ساختار پيشنهاد� بر اساس نتايج 

رسيد که ساختار توان به اين نتيجه  مي مدل تاپسيس،

فضايي شرق استان تا حدود� شکل گرفته و در حال 

حاضر فعال است ولي در سمت غرب استان دو هسته 

گرمه در وضعيت  مانه و سملقان وها�  شهرستان

 بند� سطحمساعد� نيستند. دو شهرستان مذکور در 

ها�  توسعه در سطوح پايين قرار گرفتند و از شهرستان

ساختار  گير� شکلتند. برا� استان هس مهاجر فرست

شود اولويت  مي فضايي متعادل در سطح استان پيشنهاد

در دو شهرستان مذکور و شهرستان  گذار� سرمايه

جاجرم صورت گيرد. در صورت تقويت اين سه شهرستان 

رود وضعيت اجتماعي محور غرب نيز بهبود  مي انتظار

قالب يافته و در ارتباط با محور توسعه شرق استان، در 

يک سيستم فضايي به بهبود شبکه سکونتگاهي بي 

  انجامد.

  

  ها شنهاديپو  گير� نتيجه

 مناطق در متوازن رشد طرفدار اقتصاددانان امروزه

 تنها نه پويا رشد قطب نظريه كه معتقدند كشور، مختلف

 توسعه كشورها� ا� منطقهها�  نابرابر� و رفع كاهش در

 از است. شده نيز آن تشديد باعث بلكه نبوده، موفق نيافته

 به صحيح ا� منطقه ريز� برنامه كه ضرورت روست اين

 شود. مطابق مي توصيه متوازن توسعه به رسيدن منظور

 متعادل توسعه از هدف از اقتصاددانان، دسته اين ديدگاه

 در جامعه توسعه برا� امكانات و شرايط بهترين ايجاد بايد

 ا� ناحيه بين زندگيها�  و تفاوت باشد نواحي همه

 نخستين برود. بين از نهايتاً و برسد حداقل به بايستي

 آن موجود وضع شناسايي ا� منطقه ريز� برنامه در قدم

 تحليل و تجزيه مستلزم خود شناسايي اين و است مناطق

 است. فرهنگي و و اجتماعي اقتصاد� مختلفها�  بخش

 مختلف، مناطق ميان منابع و اعتبارات تخصيص برا�

 بند� رتبه و مربوطها�  بخش در منطقه جايگاه شناسايي

در اين  .است ضرور� توسعه، مواهب از مند� بهره سطوح

مطالعه به اين نتيجه رسيده شد که رويکرد حاکم بر 

ساختار فضايي استان خراسان شمالي، الگو� توسعه 
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 ها� گذار� سرمايهپيرامون است. حجم بيشتر -مرکز

عتي را شهر بجنورد به عنوان مرکز استان زيربنايي و صن

از آن خود نموده است و مقدار اندکي از آن نصيب 

بنابراين ؛ شود مي پيراموني و مرز� استانها�  شهرستان

استان خراسان ها�  برا� کاهش شکاف ميان شهرستان

   :شود مي ذيل مطرح ها� شنهاديپشمالي 

با با يک نگرش سيستمي ها  گذار� سرمايهتوزيع  -

توجه به ساختار فضايي و اولويت دادن به محور 

 توسعه غرب استان.

بخشي در ها�  ايجاد شبکه ارتباطي قو� بين هسته -

  .ا� منطقهارتباط متقابل با هسته 

متعادل تر نمودن الگو� فعلي توزيع امکانات و  -

از جمله ها  خدمات و تمرکززدايي از برخي شهرستان

ساز� کليه مند شهرستان بجنورد، جهت بهره

از امکانات و خدمات و جلوگير� از ها  شهرستان

توسعه ها�  افراد از شهرستان رويه يبمهاجرت 

 نيافته مانند گرمه، جاجرم و مانه و سملقان.

بازنگر� در منطقه بند� سرزميني با توجه به  -

معيارهايي که  ينتر مهم. ها شهرستانوضعيت فعلي 

ظر گرفت توان در ن مي برا� منطقه بند� جديد

شاخص جمعيت، همگني طبيعي،  :از اند عبارت

مرکز�، ها�  همگني فرهنگي، حوزه نفوذ مکان

 و تعادل بخشي سرزميني.ا�  روابط فاصله

، ها فرصتاز آنجا که هر شهرستان دارا�  -

باشد يکي  مي ويژه خودها�  و تخصصها  محدوديت

تواند به کاهش نابرابر� در سطح  مي از موارد� که

کمک نمايد تخصص گرايي هر منطقه به استان 

رشد و توسعه و ايجاد ها�  منظور دستيابي به زمينه

 است.ا�  منطقهها�  تعادل

در سطح بين استان و  ريز� برنامهايجاد مناطق  -

شهرستان به جهت اينکه امکان اجرايي و عملياتي 

 انجام پذيرد. تر سادهها  شدن برنامه

 
  خذمنابع و مآ

تحليلي ). ۱۳۹۰و عطار، خليل. ( اهللا رحمتبهرامي،  )۱

بر درجه توسعه يافتگي شهرستان استان آذربايجان 

 . ۱۶. شماره ۶. چشم انداز جغرافيايي. سال غربي

بررسي روند ). ١٣٨٣پوراحمد، احمد و ديگران. ( )۲

. نشريه کشورها�  تغييرات توسعه يافتگي استان

 .٩. شماره ٨پژوهش فرهنگي. سال 

ها�  کاربرد روش). ۱۳۸۹پورطاهر�، مهد�. ( )۳

 . تهران:چند شاخصه در جغرافيا گير� تصميم

 انتشارات سمت. 

). ۱۳۸۲عبدالحسين احمد�. ( ؛ وتقوايي، مسعود )۴

تعيين و تحليل سطوح برخوردار� مناطق روستايي 

. فصلنامه استان کرمانشاهها�  و بخشها  شهرستان

  .۲۲شماره  روستا و توسعه.

توسعه اقتصاد� در جهان ). ۱۹۹۰تودارو، مايکل. ( )۵

. ترجمه غالمعلي فرجاد�. تهران: نشر موسسه سوم

 و توسعه.  ريز� برنامهعالي پژوهش در 

). ١٣٧٩آتوسا. (، اسكندر� و يعقوب سيد حسيني. )٦

از  برخوردار� حيث از كشورها�  استان بند� رتبه

 و برنامه شريهاجتماعي. ن- اقتصاد� �ها شاخص

   .۲ و ۱ شماره .٥ سال بودجه.

 ريز� برنامه ).۱۳۸۰( کريم. ،حسين زاده دلير )٧

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم تهران: . ا� يهناح

  .ها دانشگاهانساني 

 و بررسي). ١٣٨٩و ديگران. ( اهللا زيار�، كرامت )٨

 استان �ها شهرستان يافتگي توسعه درجه بند� رتبه

. تاپسيس تكنيك از استفاده رضو� با خراسان

 . ٧٢شماره  انساني، جغرافيا�ها�  پژوهش

 سنجش). ١٣٨٩و ديگران. ( اهللا زيار�، كرامت )۹

آذربايجان  استان �ها شهرستان يافتگي توسعه درجه

. ۳فراسو� مديريت. سال ). HDIشرقي به روش (

 . ۱۲شماره 

). ١٣٩٠. (سالنامه آمار� استان خراسان شمالي )۱۰

 آمار ايران.فصل اول. مرکز 

توسعه  ريز� برنامهمباني ). ۱۳۷۹صرافي، مظفر. ( )۱۱

 . تهران: سازمان برنامه و بودجه.ا� منطقه

، ابوالقاسم. زاده يفشرعبداهللا زاده، غالمحسين و  )١٢

ايران  در ا� منطقه توسعه بند� سطح). ١٣٩١(

 و . نشريه مطالعاتتركيبي) شاخص رهيافت (كاربرد

  .١٣ شماره .٤ سال .ا� منطقه و شهر�ها�  پژوهش

 بند� سطح). ١٣٩١بختيار و ديگران. ( ،فيضي زاده )١٣

استان ها�  اجتماعي شهرستان-توسعه اقتصاد�

مکاني و ها�  آذربايجان غربي با استفاده از تحليل

. فصلنامه فضا� GIS گير� تصميمقواعد 

 . ۴۰. شماره ۱۲جغرافيايي. سال 

. موسي پور ميانهد�، پر� و استعالجي، عليرضا )١٤

تحليلي بر سطوح توسعه يافتگي نواحي ). ١٣٨٩(

روستايي شهرستان بندر انزلي با تاکيد بر مدل 
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فصلنامه جغرافيايي  استاندارد شده. متغيرها�

  .٢٦. شماره ٧سرزمين. سال 

سنجش درجه توسعه ). ۱۳۸۳. (نجف يرمموسو�،  )۱۵

. کارشناسي ارشد جغرافيا و يافتگي نواحي ايران

 شهر�. دانشکده جغرافيا. دانشگاه يزد. ريز� برنامه

ارزيابي توسعه . )۱۳۷۵( منصور� ثالث، محمد. )۱۶

کارشناسي ارشد  نامه انيپا. يافتگي شهر تهران

 اقتصاد، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.

طرح توسعه ). ۱۳۸۹مهندسين مشاور فجر توسعه. ( )۱۷

 .و عمران ناحيه خراسان شمالي

ها�  روشا�  منطقهتوسعه ). ۱۳۶۸ميسرا، آر.پي. ( )۱۸

. ترجمه عباس مخبر. تهران: وزارت برنامه و نو

 بودجه. 

 تحليل). ١٣٩٠نصرالهي، خديجه و ديگران. ( )۱۹

 ير�گ اندازه در بند� رتبهها�  روش ا� يسهمقا

 استان �ها شهرستانمورد�  يافتگي (مطالعه توسعه

   .٤ شماره .٣ سرزمين. سال . آمايشخوزستان)

). ١٣٨٨هيگينز، بنجامين و ساويه، دونالد. ( )٢٠

. ترجمه فاطمه بزازان. ا� منطقهتوسعه ها�  نظريه

 نشر ني. 

٢١( www.nkhorasan.ir  

  

  ها يادداشت

                                         
1 ultiple Criteria Decision Making 
2 Mac Granaham 
3 Fedorov 
4 Rao 
5 Core region 
6 Core sectore 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

