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 استان خوزستان شمالی تحلیل فضایی و سطح بندی توسعه شهرستان های*

 

 ، دکتر حمید ماجدیفرگل گریلی نیا

 

 ، تهراندانشجوی رشته برنامه ریزی منطقه ای، گروه شهرسازی،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
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 تهران ، گروه شهرسازی،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات استاد دکترای شهرسازی ،
Majedi_h@yahoo.com 

 

 چكیده

كی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ی

های نظری و رغم تالشاما علی .ایگاه مناطق نسبت به یكدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها استریزی منطقه ای، شناسایی ج

ای های برآمده از عدم تعادل منطقهها، مخاطرات و دشواریکشورهای بسیاری از آسیب، ای موزون تجربی فراوان در تحقق توسعه

ای تمرکز منطقهو پرداخته درشهرستان های  استان خوزستان ای منطقه ندیسطح بتا به موضوع در این پژوهش برانیم  برند.رنج می

تكنیک تاکسونومی عددی ،تاپسیس و  از با استفاده شهرستان استان  8شاخص برای   33به وسیله  . یمرا مورد ارزیابی قرار ده

 8ای در د که بحث تعادل منطقهدهنشان میحاصل نتایج ایم. به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده   و اسكالوگرام  موریس

 از جایگاه اندکی برخوردار است. محیطی فرهنگی و زیست -در سه بعد اقتصادی ،اجتماعیشهرستان استان 

د، یاری در اولویت قرار دهنها را های آتی که توجه به کدام شاخصزان را در برنامهریها می تواند برنامهاز آنجایی که جایگاه این رتبه

های سرمایه های آتی برای انطباق با هدف توسعه همه جانبه دست به اصالحاتی زد و همچنین اولویترساند، می توان در برنامه

 ای را ارائه نمود.گذاری متناسب با شرایط منطقه

 کلمات کلیدی

 توسعه ،فضا ، توسعه فضایی، استان خوزستان

 
 

                                                 
تحلیل فضایی و سطح بندی توسعه شهرستان های استان "این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای تحت عنوان  *

 ارائه شده است. 5931شهریور ماه دانشگاه هنر و معماری دانشگاه علوم تحقیقات تهران در در  ا راهنمایی دکتر حمید ماجدیکه ب می باشد "خوزستان
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 مقدمه -6

 در آن مشغول به زندگی هستیم  دستیابی در دنیای کنونی که ما       
 کشورها عمده و حائز اهمیت برای مباحث از یکی پایدار توسعه و رشد به

 حال در کشورهای .رود می توسعه به شمار حال در کشورهای به ویژه

 اقتصادی، سیاسی، فقر از فرار ماندگی ها، عقب جبران جهت توسعه
 بتواند که جانبه همه و متعادل ای توسعه به رسیدن برای و . . .فرهنگی و

صحیح  شناخت گردد، نیازمند منجر مردم آنها همه زندگی وضع بهبود به

 در بهینه و مناسب ریزی های برنامه و از دنیا و امکانات پیرامون خود
 (5931 )عمادی،  هستند. ای منطقه و ملی سطح

 امری ای قهمنط برنامه ریزی لزوم ها، توازن و تعادل عدم این وجود با
 برنامه مهم اهداف و جوانب از یکی آنجایی که از .آید می بشمار واجب

 و جامعه فقیرتر و اقشار یافته توسعه کمتر مناطق به کمك توسعه ریزی
 نسبی مزیتهای به توجه با درآمدها و امکانات عادالنه انتقال و توزیع

 و ارزیابی به که است ضروری باشد، می ماندگی های آنها عقب و مناطق
 و نقاط قوت و یافتگی توسعه سطح و برخورداری میزان گیری اندازه
 آنها بهبودی عدم یا بهبودی شرایط بررسی و مختلف مناطق ضعف

 .شود پرداخته

 برای و آن جانبه همه بررسی برای و است بعدی چند فرآیندی توسعه  
 شاخصهای باید نمود، ارائه مناطق از وضعیت درستی تصویر بتوان آنکه

 اجتماعی و سیاسی، اقتصادی، مختلف ابعاد در را گوناگونی و متعدد
 وسیعتر ابعاد این هرچه مطمئنا .گرفت نظر در و زیست محیطی فرهنگی

 این در .بود نزدیکتر خواهد واقعیت به و دقیق تر شده ارائه نتایج باشد،

 شاخص های زا استفاده با بتوان تا نیازاست وروشهایی تکنیك ها به زمینه
 براساس و مناطق وضعیت بررسی و بندی رتبه به و منتخب، شده تعریف

 .آنهاپرداخت توسعه ریزی برنامه و تحلیل به آن

حاضر از نوع کاربردی می باشد و به تحلیل فضایی و تعیین  تحقیق  

 خوزستان با استان شهرستانهای بندی رتبه درجه توسعه یافتگی و
 است. ومی عددی، تاپسیس و موریس پرداختهتاکسون روش از استفاده
بر اساس آمار مندرج در  5931مقطع زمانی سال  در حاضر پژوهش

 وضعیت جامع بیانگر نسبتا بصورت انجام و 5931سالنامه آماری سال 
می   شمالی استان خوزستان شهرستانهای یافتگی توسعه و برخورداری

  5931 سال به مربوط ده تمامااستفا مورد اطالعات و آمار این رو از باشد.
 .است شده استفاده موجود آمار جدیدترین از شاخص ها تهیه برای و بوده

 بیان مسئله -2

یکی از ویژگی های بارز در توسعه فضاایی در ایاران وجاود نابرابریهاای     

منطقه ای است .بر اساس مطالعات انجام شده در بخاش هاای مختلاف    

اسات .برناماه ریازی منطقاه ای      ایران این شکاف بخوبی قابل مشااهده 

بخوبی میتواند پاسخی باه نارساائیها و کاساتی هاا در ساطول مختلاف       

جغرافیایی باشد. همچنین تحلیال فضاایی عوامال ماورر در توساعه باه       

صورت یکپارچه میتواناد پاساخی باه نارساائیها و کاساتیها در ساطول       

با یك برنامه مختلف باشد. بنابر این پیوند منافع ملی و محلی را میتوان 

ریزی دقیق و تحلیل فضایی یکپارچه بوجود آورد.یکی از مباحث موجود 

مساله توسعه متعادل می باشد  که می تواند در قالاب توساعه متعاادل    

 بخشی یا منطقه ای صورت گیرد .

توجااه  بااه همگاان سااازی مناااطق از دیاادگاه برخااورداری از امکانااات  

جتماعی موضوعی اسات کاه   تسهیالت و سایر شاخص های اقتصادی و ا

میتوانااد در راه نیاال بااه اهااداف کماای و کیفاای تعااادل منطقااه ای را   

 سازماندهی نماید. 

در تحقیق حاضر سعی برآن است تا با گرداوری شاخص هاا ی مختلاف   

میاازان  یدر زمینااه اجتماااعی ،اقتصااادی، فرهنگاای و زیساات محیطاا 

یی و برخورداری شهرساتان هاای شامالی اساتان خوزساتان را شناساا      

اولویاات هااای توسااعه و ساارمایه گاا اری را در هاار بخااش بااه تفکیااك 

 شهرستان از یکدیگر جدا نماییم.

از این رو در این پژوهش با بررسای ابعااد مختلاف توساعه وباا ارزیاابی       

شاخص های مربوط به هر بُعد از توسعه به سطح بندی توساعه منطقاه   

 ای شهرستان های استان خوزستان پرداخته شده است.

خاستگاه مباحث توسعه در وهله نخست اقتصادی بوده اسات و در گاام   

اجتماعی و زیست محیطای پرداختاه   -های بعد به بررسی ابعاد فرهنگی

 شده است.

 تحقیق اهداف3- 

اهداف کلی برنامه ریزی منطقه ای و همچنین توسعه اقتصادی برقراری 

مای باشاد.که    عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و رروت در بین افراد جامعه

الزمه آن مطالعات دقیق و واقع بینانه است. بارای دساتیابی باه اهاداف     

فوق در هر جامعه ای نیاز به تهیه و تدوین ودر نهایت اجرای برنامه های 

متنوع ومتعدد است. زیرا یکی از مهمترین خصایص یاك اقتصااد پویاا،    

عه در میاان  فعال و سالم، توزیع مناسب و عادالنه امکانات و رمرات توس

اکثریت جمعیت یك ناحیه، منطقه یا کشور است. از این رو برنامه ریزان 

از طریق تهیه برنامه های محرومیت زدایی سعی در کاهش شکاف هاا و  
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ل ا با توجه به مطالب فوق الا کر اهاداف اصالی ایان     نابرابری ها دارند. 

 تحقیق عباتند از :

شهرساتان هاای اساتان     )هدف آرمانی(:شناسایی و سطح بندی توساعه 

 خوزستان

 بررسی مناطق و مقایسه آنها از نظر میزان برخوردای شاخص ها  -5

 شمالی شناسایی الویت های توسعه و سرمایه گ اری شهرستان های -2

 استان خوزستان

 فرضیه های تحقیق-4

 به نظر می رسد استان خوزستان دارای تعادل منطقه ای است. -

تان های استان خوزستان با سرعت یکسان به نظر می رسد تمام شهرس-

 توسعه یافته اند.

 

 روش تحقیق-5

باتوجه به ماهیت تحقیق،این تحقیق از نوع کااربردی باا روش توصایفی    

وتحلیلای مای باشااد  کاه پاس ازجمااع آوری آمار،باا اسااتفاده از روش      

باه تجزیاه   و اساکالوگرام  تاکسونومی عددی و مدل تاپسیس و ماوریس  

 خته است.وتحلیل آن پردا

 

 یافته های پژوهش -1
 91برای رتبه بندی شهرستانهای استان خوزستان در این  تحقیق از 

 51111 هر ازای اقتصادی به فعال جمعیت شاخص  انتخابی)سهم

 بخش شاغلین شاغلین، سهم کل صنعت از بخش شاغلین نفر، سهم

  کشاورزی
 عدادشاغلین، ت کل از خدمات بخش شاغلین شاغلین، سهم کل از

 نفر، کارگاههای 51111 هر ازای خدمات به تعاونی بخش شاغلین

 نفر، نرخ 51111 هر ازای به بیشتر و کن کار نفر 51 صنعتی

 و مرگ جمعیت، میزان نفر 5111 هر ازای به موالید بیکاری، میزان

 ازدواج، نسبت به طالق جمعیت، نسبت نفر 5111هر ازای به میر

 رشد جمعیت، نرخ نفر 5111 هر ازای شده به وارد مهاجرین

 هر ازای عمومی به پزشك نشینی، تعداد شهر جمعیت، نسبت

 نفر 51111 هر ازای بیمارستان به تخت جمعیت، تعداد نفر 51111

جمعیت،  نفر 51111 هر ازای بهداشت به خانه جمعیت، تعداد

 جمعیت سال به 53 باالی جمعیت به عالی آموختگان دانش نسبت

 نفر 51111 هر ازای عمومی به کتابخانه ، تعدادسال 53 باالی

 5111در  جمعیت به پارک مردم، نسبت سوادی با جمعیت، نرخ

 شهرستان، نسبت مساحت شهری به های پارک وسعت نفر، نسبت

 چاه تعداد شهرستان، نسبت مساحت شهری به سبز فضای وسعت

 نفر، سرانه 5111 شهرستان در جمعیت به عمیق ونیمه عمیق های

به  جنگلی های عرصه مکعب، نسبت به متر آب زمینی زیر منابع

 به شهرستان مساحت به سبز فضاهای شهرستان، نسبت مساحت

نفر،  5111 در جمعیت زباله به حمل خودروی تعداد هکتار، نسبت

متر،  به شهری سبز فضای متر، سرانه به شهری های پارک سرانه

 -صادی، اجتماعیجنگلی ( در سه بعد اقت های عرصه سرانه

فرهنگی، زیست محیطی و همچنین برای سطح بندی سکونت گاه 

فعال، داروخانه، آزمایشگاه، مرکز  کارکرد )بیمارستان 29ها  از 

 و ها سینما، موزه طیور، تعداد توانبخشی، پایگاه بهداشت، کشتارگاه

معدنی،  تعاونی عمومی، شرکت های تاریخی، کتابخانه بناهای

شده،  گازرسانی صنعتی، شهرهای عمرانی، کارگاه تعاونی شرکت

ها،  خانه مسافربری، تصفیه استانی، فرودگاه مسافربری برون پایانه

ماهی،  پرورش عمومی، استخر های فرش، اقامتگاه تعاونی شرکت

 رابت برداری، مراکز بهره حال در های صنعتی، گلخانه نباتات تولید

بزرگسال، دبستان (  ی دورهآموزش ای، امکانات حرفه و آموزش فنی

است. همانگونه که در  شده شهرستان استان استفاده  8برای 

بر اساس نتایج آنالیز تاکسونومی عددی،   مالحظه می شود جداول

در بعد اقتصادی، شهرستان های  مسجد سلیمان، شوش و 

اندیمشك رتبه های اول تا سوم و شهرستان های اللی و اندیکا در 

رتبه بندی  قرار دارند و همانگونه که در جداول آخرین سطح 

فرهنگی شهرستان های مسجد  -مشاهده می شود در بعد اجتماعی

سلیمان و اندیمشك و اللی در  باالترین جایگاه رتبه بندی  و 

شهرستان های شوش و اندیکا در رده های پایین رتبه بندی واقع 

نالیز ها بیانگر شده اند و در بعد زیست محیطی نتایج حاصل از آ

پتانسیل  غنی شهرستان های دزفول و اندیمشك  و ضعف 

شهرستان های مسجد سلیمان و اندیکا در این زمینه می باشد. بنابر 

این  می توان گفت که شهرستان های مورد مطالعه استان از تعادل 

 منطقه ای برخوردار نیستند و فرضیه اول درست نمی باشد.

هش که با استفاده از داده های آماری سال با توجه به نتایج پژو

به دست آمده و مطالعه وضع موجود شهرستانها در دهه اخیر  5931

مشخص می شود که شهرستانهای مورد مطالعه با سرعت یکسان 

 توسعه نیافته اند
 

 عد اقتصادیبُ 1-6
ه است متغیر استفاده شد  3در بررسی و تحلیل شاخص اقتصادی از 

. طی محاسبات انجام شده با روش های تاکسونومی عددی 

،تاپسیس و مدل موریس، شهرستانهای شوش و مسجد سلیمان در 
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سطح اول توسعه و اندیکا و اللی در پایین ترین سطح رتبه بندی 

قرار گرفته اند. نکته حائز اهمیت در این رتبه بندی این است که 

باشد. ر صنعتی ایران مینخستین شهشهرستان مسجد سلیمان  

اولین پاالیشگاه نفت خاورمیانه،  اولین چاه نفت خاورمیانه، وجود 

اولین کارخانه گوگردسازی، اولین کارخانه تولید برق و ... خود گواه 

. و شهرستان اندیکا با توجه به جمعیت موجود از ستا بر این مدعا

ه که این نرخ بیکاری باالیی برخوردار است همین امر موجب شد

 شهرستان در پایین ترین سطح رتبه بندی واقع شود.

 

 اجتماعی-عد فرهنگیبُ 1-2
شاخص  52فرهنگی از   –در بررسی و تحلیل بعد  اجتماعی 

استفاده شده است . در این رتبه بندی شهرستانهای مسجد سلیمان 

و اندیمشك و اللی در  رتبه های برتر و شهرستانهای شوش و اندیکا 

ه های پایین تر جدول قرار گرفته اند برای رتبه های برتر از در رتب

مهمترین دالیل، به وجود حداکثر  امکانات نسبت به جمعیت 

شهرستان های م کور می توان اشاره کرد اما برای شهرستانهای 

دارای رتبه های پایین تر،  موضوع مربوط به عواملی همچون کمبود 

جمعیت ساکن در شهرستان  می امکانات مورد نیاز نسبت به حجم 

 باشد.

 

 

 

 زیست محیطی عدبُ 1-3
شاخص مربوطه  55برای بررسی وتحلیل این بعد زیست محیطی از 

استفاده شده است که شهرستان های  دزفول و اندیمشك دارای 

باالترین رتبه و گتوند و اندیکا با پایین ترین رتبه معرفی شده اند که 

دارای رتبه باال به وسعت زیاد این  این موضوع برای شهرستانهای

شهرستانها در تقسیمات کشوری و وجود  عرصه های جنگلی و 

فضای سبز وسیع تر بر می گردد. و از دیگر موارد مربوط به رتبه 

باالی این شهرستانها می توان به اقلیم و ویژگی های جغرافیایی  

یل نیز این شهرستانها اشاره کرد. و از طرف دیگرمعکوس همین دال

 بیانگر  پایین بودن رتبه شهرستانهای گتوند و اندیکا  است.

 نتایج تحقیق-7

 : نتایج این تحقیق را می توان به شرل زیر بیان کرد

تعیااین درجاااه توساااعه یااافتگی و رتباااه بنااادی شهرساااتان     -

هاااای اساااتان خوزساااتان از نظااار شااااخص هاااای توساااعه      

 یافتگی مورد استفاده .
باااا  ساااتانهای اساااتان خوزساااتانرتباااه بنااادی شهر 5جااادول 

 جه به میانگینی از سه روش را نشان می دهد.تو

 . سطح بندی توسعه5جدول 

توسععععععه  شهرستان

 اقتصادی

توسعععععععه 

 -اجتمعععاعی

 فرهنگی

توسععععععه 

زیسعععععت 

 محیطی

 8 8 8 اندیكا

 2 2 3 اندیمشک

 6 1 4 دزفول

 4 7 2 شوش

 3 5 5 شوشتر

 7 4 1 گتوند

 5 3 7 اللی

 1 6 6 مسجدسلیمان

 
مشخص کردن میزان اختالف توسعه یافتگی شهرستانهای  -

استان خوزستان.)بر اساس میزان امتیاز محاسبه شده توسط 

 آنالیز تاکسونومی(.
محروم از نظر شاخص های  مشخص کردن شهرستانهای -

 .  خوزستان استان توسعه یافتگی در

خوزستان به  استان شهرستانهای برخورداری وضعیت بررسی -

 شاخص های توسعه یافتگی. تفکیك

 8شهرستان اندیکا دارای کمترین درجه برخورداری در بین  -

 .شهرستان استان می باشد

دارای بیشترین  شهرستان عنوان شهرستان مسجد سلیمان به -

 .باشد می مطرل شهرستان استان 8درجه برخورداری در بین 
آگاااهی یااافتن بااه ایاان موضااوع کااه در بحااث توسااعه یااافتگی     

ص بااه تنهااایی نماای توانااد باار درجااه برخااورداری     یااك شاااخ 

و توسااااعه یااااافتگی یااااك شهرسااااتان تاااااریر معناااای داری  

 داشته باشد.
 

 نتایج تحقیق بر اساس جدول اسكالوگرام 6-7

قابل  5ی که در تصویر ك خط فرضی حدودی در قطر ماتریساگر ی

در نظر بگیریم خانه های خالی که در قسمت پر  مشاهده است
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ی شوند خدماتی را نشان می دهند که باید به آن ماتریس واقع م

سکونت گاه ها ارائه شوند در مقابل خانه های پری که در قسمت 

خالی ماتریس واقع می شوند خدماتی هستند که استقرار آن ها در 

آن سکونت گاه توجیه ندارد و ارائه آن یا به دلیل موقعیت استقرار 

ی در ارائه آن خدمت وجود آن بوده است و یا اینکه اقدامات اراد

داشته است اما ارائه خدمت توجیه پ یر نبوده است. با توجه به این 

موضوع وجود شرکت تعاونی عمرانی و کشتارگاه طیور در شوشتر 

پایانه مسافربری برون استانی در شوش، استخر پرورش ماهی در 

مسجد سلیمان و همچنین وجود تصفیه خانه در دزفول و شوشتر و 

 یشك الزامی است.اند

 
 . ماتریس اسکالوگرام.5تصویر 

 

 پیشنهادات -8
با توجه به نتایج پژوهش مشخص گردید که برخی از شهرستانهای  -

استان که در ظاهر وضعیت آنها از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی 

سطح ( در این رتبه بندی و دزفولمناسب به نطر می رسید )مثال 

بندی جایگاه آنها در  جایگاهی غیر از رتبه های مورد انتظار قرار 

گرفتند. ل ا پیشنهاد می گردد به منظور اجتناب از این موضوع و 

دسترسی به نتایج دقیقتر ،رتبه بندی و تعیین سطح توسعه یافتگی 

. ان به تفکیك شهر و بخش انجام شودبرای  تمامی شهرستانهای است

ها برای رتبه بندی وتعیین سطح توسعه یافتگی  و از نتایج آن

 شهرستانهای استان استفاده شود.

با توجه به اینکه امتیاز برخورداری تمام شهرستانهای استان به  -

نسبت پایین است ) باالترین رتبه نیز دارای امتیاز پایین می باشد( 

پیشنهاد می گردد مسئولین و تصمیم گیران استان در توزیع 

ت به کلیه شهرستان های استان توجه کنند به گونه ای که امکانا

بخشی از این پیشنهادات به  سرانه توزیع امکانات را افزایش دهند.

 ذکر شده است. 2تفکیك شهرستان ها در جدول 

 . پیشنهادات2جدول 

 ارائه پیشنهادات شهرستان ها 

گاز رسانی به شهرستان  -احداث بیمارستان اندیكا

احداث  -شگاه و مراکز آموزشیتاسیس دان –

 مجتمع گردشگری در بخش چلو

 –تكمیل شبكه آبیاری و زهكشی کرخه  اندیمشک

احداث شبكه و تاسیسات جمع آوری و دفع 

احداث نیروگاه سیكل  -فاضالب شهری

 ترکیبی

مهار  -تكمیل شبكه آبیاری و زهكشی دز دزفول 

احداث فضای سبز و اماکن  -پدیده ریز گردها

تكمیل طرح  -حی و تجاری ساحل دزتفری

 فاضالب شهری

احداث پل رو گذر شهر شوش در مسیر جاده  شوش

احداث طرح جامع حرم دانیال  -ترانزیتی

احداث پل بر روی رودخانه کرخه در  -نبی

 بخش شناور

توسعه توسعه و نوسازی ایستگاه راه آهن  شوشتر

تكمیل شبكه های آبیاری و  -شهرستان

 -شطیط و شعیبیه -گرزهكشی شرق گر

تكمیل  -بهسازی بافت فرسوده شهر

ایجاد بازار خرید و  –بیمارستان خاتم األنبیا 

 فروش محصوالت کشاورزی

ایجاد مجتمع تفریحی و گردشگری در بین  گتوند

 سد تنطیمی و سد گتوند

احداث سد مخزنی تراز برای آبیاری اراضی  اللی

ط تاسیس ایستگاه پمپاژ و خ -پایین دست

انتقال آب از دریاچه گتوند به اراضی 

 کشاورزی دشت اللی

تكمیل طرح جابه جایی منطقۀ آلوده به نشت  مسجد سلیمان

انتقال  -احداث جاده کمربندی -نفت و گاز

آب سد گتوند به منظور آبی نمودن اراضی 

احداث جاده میانبر اهواز مسجد  -منطقه

 سلیمان
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 مراجع

، دفتر برنامه ریزی و استان شناسی خوزستان ، اشتری و شبانکاری [5]

 (.5935، )تألیف کتابهای درسی
 نیمهمتر ،اداره کل آمار و اطالعات یزیمعاونت برنامه ر یاستاندار [2] 

 مختلف یاستان خوزستان در بخش ها یشهرستان ها یشاخص ها

( ،5931.) 
جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ازکیا، مصطفی،  [9]

 .(5931، انتشارات اطالعات، )ایران

برنامه ریزی و توسعه منطقه ای )تئوریها و  ،کالنتری، خلیل [4]

 (.5981، )، انتشارات خوشبین (تكنیكها

سنجش سطح توسعه یافتگی وراصغر سنگاچین و دیگران، پ [1] 

، آمایش سرزمین، استان های کشور با رویكرد سیستم عاملی

(5935.) 

تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی   ،و صبوری تقوایی [1]

 . (5935)، اجتماعی شهرستان های استان هرمزگان

برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی ،  امجنگجو، شهر [3]

 (.5989) ، نشر پردازشگر،شهری

توسعه در   ییو عدم تعادل فضا یاز نابرابر یلیتحلنظریان،  [8]

 (.5982، سازمان برنامه ریزی و بودجه استان خوزستان،. )استان

، درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی شهری  ، عبدی دانشپور [3]

 .(5985)، انتشارات  دانشگاه شهید بهشتی

مناطق  یگافتیدرجه توسعه  نییتع،  ینور عل ،یمیابراه [51]

ارشد، دانشگاه عالمه  ینامه کارشناس انی، پااستان لرستان ییروستا

 .(5931) یی،طباطبا

 هیناح یافتگیتوسعه  ییفضا یسنجش  نابرابرن، نظم فر، حسی [55]

ستان ا یشهرستان ها یافتگیسطح توسعه  یبه بررس یا

، 4.دوره ایجغراف ییفضا یزیبرنامه ر یپژوهش یعلم مجله.، خوزستان

 (.5939، )9شماره 

توسعه در شهرستان  ییفضا عیتوز یالگو ییشناسا ، احمدی [21] 

، مجله علمی پرژوهشی بررسی توسعه فرهنگی استان خوزستان یها

 (5932)، 5.شماره 2اجتماعی. دوره 

   توسعه و یها شاخص ییضاف لیتحلابراهیم زاده، عیسی،  [59]

استان  یتوسعه شهرستان ها ینماگرها   یسنج  تیوضع

، 45، شماره59یی. دورهایجغراف یفضا یپژوهش یعلم صلنامهف،  خوزستان

(5932.) 

 

 

 

 

 

در  یتوسعه اقتصاد یو رتبه بند ییفضا عیتوزملکی، سعید.،  [54]
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موعه مقاالت مج،  پژوهش هابرگزار کنندگان موسسه مطالعات و  [51]

 ،اقتصادی استان خوزستان-ی بازرگانیهمایش شناخت استعداد ها

(5938). 

، بخش کوار یروستاها یافتگیسطح توسعه بررسی  ،اتیب [51]

(2831.) 
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