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 چکیده

توسعه یافتگی در سطح مناطق و نـواحی ي ها شاخصتحول  چگونگی پراکندگی و تغییر و هاي فضایی، بررسی و تحلیل تفاوت
 ، کاهشيا ناحیه موزون توسعه رهیافت به توجه است. فضاییهاي  ریزي ي مهم برنامهها یکی از کاربخشی به منظور تعادل و توازن 

 يزیر برنامـه و يگذار استیس اي و آمایش سرزمین است. احیهنبرنامه ریزان  يها فعالیتیکی از اي  ناحیه يها ينابرابر و ناهمگونی
 ، مسـتلزمگیـرد شـکل مـی ناحیههر يها تیمحدودو  امکانات ساختاري، يها یژگیو برحسب که ییها هدفتحقق  براي يا ناحیه

رابطـه  یافتگیـ توسـعهبا توجه به این موضوع  .است يا منطقه سیستم کل در آن جایگاه به توجه با ناحیه هر خصوصیات شناخت
بـه تحلیلـی  -توصـیفی پژوهش بـا روش نیا .مستقیمی با عدالت اجتماعی و توزیع فضایی متعادل خدمات در سطح مناطق دارد

، ضـریب پراکنـدگی، شـده استاندارد ازیامت، مدل تاپسیس، شاخص توسعه انسانی، کمی شامل يها مدلآماري و  يها روش کمک
-يو کالبـد ياقتصـاد ،یدرمـان -یبهداشـت ،یاجتمـاع-یفرهنگ ،یآموزش معیاردر پنج  اریعم ریز 43ضریب همبستگی اسپیرمن 

 يها شهرسـتاندر  ها شـاخص، توزیع فضایی نامتعادل دهنده نشانپژوهش  يها افتهیاست. مورد تجزیه وتحلیل قرار داده  یربنائیز
 ،افتهین توسـعهدر سـطح  وانیـو مر سـروآباد اران،یـن، کامدهگال ،بانه واندره،یسقز، د يها شهرستان که يطور به .باشد یمکردستان 
ضـریب همبسـتگی  قـرار دارد. افتـهی توسعهدر سطح  جاریو شهرستان ب افتهی  توسعه نسبتاًقروه و سنندج در سطح  يها شهرستان

 زانیـم نیشـتریب. دارد یافتگیـ توسـعهنشان از همبستگی پایین بـین پـراکنش جمعیـت و میـزان  که است، 22/0اسپیرمن برابر 
 زین زانیم نیترکم) و 69/0 بیبا ضر یبخش تواننسبت مراکز ( یدرمان-یبهداشت يارهایمعدر سطح استان به  يو نابرابر یپراکندگ

 درمجمـوع .شـود یمـمربـوط  01/0) بیرامکانات بـا ضـ يدارا یمعمول یمسکون ي(درصد واحدها يکالبد-یربنائیز يارهایمعبه 
و  باشـد یم ها آنمختلف در بین  يها شاخصدلیل عدم توزیع یکنواخت  استان، به يها شهرستاندر بین  نابرابري در سطوح توسعه

 .رندیقرار گمحروم در اولویت  يها شهرستان، ها يزیر برنامهعدالت فضایی در  نیتأمالزم است در راستاي 
  

 .استان کردستان، توسعه يها اخصش ،يا هناحی ينابرابر ،یافتگی توسعهسطوح  ،ییفضا لیتحل :کلیدي هاي هواژ

  
  1مقدمه

 طرح مسأله
چگونگی سنجش تحلیل فضایی نگرشی است که به 

 شـکل گیـري در مؤثرعوامل یابی  ریشهو  ها پراکندگی
ي ها در چـارچوب دیـدگاهتشابهات مکـانی و  ها تفاوت

تواند از طریـق  تحلیل فضایی می .پردازد جغرافیایی می
، بـه کشـف نظـم ها پدیـده نحوه تغییر و تحول مطالعه

 یلتحلیک تئوري جدید منجر شود.  به ها مکانی پدیده
ــا ــه  ییفض ــامل دو مرحل ــی ش ــونگیک ــه چگ  یمطالع

                                                
  shamaiali@yahoo.comمسئول:  نویسنده*

 اسـت ها یپراکندگ ییچرا یینتبدیگري و  ها یپراکندگ
ــانی،عل( ــروزه ).126-129:  1393 یج ــوازن  ام ــود ت نب

 جـادیمنـاطق گونـاگون موجـب انـواحی و  نیتوسعه ب
در  یکـه خـود مـانع شـده يا منطقه يبرشکاف و نابرا

توجه  .)64: 1390،يزیو تبر یضراباست (توسعه  ریمس
در مطالعات  ییفضا یعدالت یبو  ییفضا يها ينابرابربه 

سه  که يطور بهشد.  چشمگیر 1970دهه  از ییایجغراف
معاصر، جانستون، نـاکس، کـوتس،  معروف دانیجغراف

» نـو يایـجغراف« را کـانون ییفضا يها ينابرابرمطالعه 
 حال در ي). در کشورها277: 1387، ییشکو( دانند یم
 يهـا ينـابرابرمردم دسـتخوش  یزندگ تیفی، کتوسعه 
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 بـه، مـوارد ياریکـه در بسـ اقتصادي شدهاجتماعی و 
: 1368 سـرا،یمگـونج و اسـت ( شیدر حال افزا سرعت

به  يا منطقه يها ينابرابر یمنف يامدهایپ جمله از ).23
 ,Sharbatoghlie( اسـت ين نخسـت شـهروجود آمد

بـه  تـوان یمـآن  گرید یمنف يامدهایپ از ).1991:148
، به هـم خـوردن يکاریکوچ و مسائل همراه آن، فقر، ب

انسـجام و  دنیـ، لطمـه دو اشـتغال یتـیساختار جمع
). از 1384:142،ياسـوریاشـاره کـرد ( یمل یکپارچگی

توسعه و ثمرات  متعادل امکانات و خدمات عیتوز ییسو
و  ایمهم اقتصاد پو يها صهیخصاز  تیاکثر جمع انیدر م

 در توازن . نبود)2: 1384 و صحنه، یسالم است (رضوان
 و شکاف ایجاد موجب مختلف مناطق بین توسعه جریان
 در مـانعی خـود که شود یم يا منطقه نابرابري تشدید
ــعه مســیر ــ اســت. توس ــودند پیام ــوازن نب ــوالً ت  معم

 يهـا انیجر نـابرابري اجتمـاعی، ي،اقتصـاد ناکارآمدي
 کـه اسـت آشـکار. اسـت شده قطبی و قوي مهاجرتی

ن میا از براي سیاسی به فشار منجر وضعیت این همواره
منظـور  بـدین ).21:1388لطفی، ( شود یم شکاف بردن

، الزم اسـت ینـواح عهشناخت تفاوت سطح توسـ يبرا
ان بتو که نیاشود تا  یموجود منطقه بررس تیابتدا وضع

 ها تفاوتبردن  انیاز م ایاساس در جهت کاهش  نیبر ا
: 1385 ر،یـزاده دل نیحسـکـرد ( يزیر برنامـهاقدام بـه 

در این پژوهش استان معادل منطقه و شهرستان  ).215
 در کشورهاي اکثر در معادل ناحیه محسوب شده است.

 چند منطقـه تینها در و منطقه دو یا یک توسعه  حال
 شـکوفایی بـالطبع و عمـومی تخدما مناسب وضعیت

 ایجـاد در اي عمـده نقـش و دارند اجتماعیو  اقتصادي
 عقب بهاي به امر این .کنند یم ایفا ملی و تولید درآمد

 بین نابرابري و شکاف افزایش و دیگر مناطق داشتن نگه
 چنـین کـه کـرد اظهار توان یم .نواحی است و مناطق

 يها اسـتان و منـاطق تفـاق  به قریب اکثر بر وضعیتی
 ایـن از نیز کردستان استان و حاکم است ایران مختلف
جغرافیدانان بـه سـازگاري نـوع . نیست مستثنی قاعده
هـاي جغرافیـایی ناحیـه  ي عمرانی بـا ویژگـیها برنامه

د و حـداکثر ظرفیـت تولیـدي ناحیـه را در ناندیشـ می
کنند و  مختلف مشاغل تعیین می هاي ي گروهها فعالیت

ــادي ــه سیاســت عوامــل بنی گذاران توســعه عمــران را ب

شوند و نـه تنهـا پیامـدهاي مثبـت  ادي یادآور میاقتص
ی از پیاده کردن ي احتمالی ناشها عمران، بلکه شکست

هایی که فارغ از شـناخت جغرافیـایی ناحیـه و یـا  طرح
بــیش از ظرفیــت و امکــان پــذیرش ناحیــه باشــد، بــه 

وم کلی در مفه کنند. اندرکاران عمران گوشزد می دست
ناحیه، آزمایشگاه جغرافیا و مطالعات ناحیه اي کـاربرد 

ي جغرافیا از جمله برنامه ریزي در مکـان ها همه شاخه
ح وسـط بررسـیپـژوهش  نیـا یهدف کل خاص است.

استان کردستان به لحـاظ  يها شهرستان یافتگی توسعه
ایــن مســئله توســعه اســت.  يارهــایمعاز  يبرخــوردار

تـر خـدمات و امکانـات در عادلتواند به مدیریت مت می
گـــاهی کمـــک کنـــد و ســـطوح مختلـــف ســـکونت

ایجاد  ،ايریزي در سطوح منطقه و برنامه گذاري سیاست
و شبکه شـهري را  ها سکونتگاه مراتب  سلسلهتعادل در 

  تسهیل کند.
  :مسائل و اهداف این پژوهش عبارتند از

ـــابرابر - ـــایمع ين ـــعه ياره ـــ توس ـــ یافتگی  نیدر ب
  استان کردستان چگونه است؟ يها شهرستان

اسـتان  يها شهرسـتان نیدر بـ یافتگی توسعهسطوح  -
  کردستان چگونه است؟

در  تیـتراکم جمع عیو توز یافتگی  توسعهدرجه  نیب -
  وجود دارد؟ رابطه استان يها شهرستانسطح 

  
  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه

 ربش تیموقع شرفتیدر پ یجیتدر يندیتوسعه فرآ
و  يبـه رشـد مـاد دنیرسـ يبـرا تیـانجام فعال شامل

ــاع ــل اجتم ــان  یتکام  ,Riddellاســت (در طــول زم

 شـرفت،یپ« يتوسعه به معنا ،يلغو نظر از). 2004:12
 رییـتغ«مفهـوم آن را  تـوان یمـاسـت و  »بهبود ،یترق

 يها جنبـهدانسـت کـه عـالوه بـر » شـرفتیهمراه با پ
ــه یکمــ ــه، ب ــیک يها جنب ــن یف ــر دارد (ازک زی ــنظ  ا،ی

 دیتول زانیپس توسعه عالوه بر بهبود در م ).18:1383
 یتیدگرگـون سـاز بـه وضـع يروندهاهمراه  مد،آو در

از  ياریتوسعه در بسـ .انجامد یم ستیمتعادل و قابل ز
 ردیـگ یمـ بـر درمـردم را  دیـعـادات و عقا یموارد حت

)Spears, 2002:98.(   
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  )103:1386 منبع: سرخ کمال،( اصلی توسعه مفاهیم :1شکل 
  

ــنظر ــاز يها هی ــتگ ،ينوس ــ و یوابس از  کینوکالس
هستند که در سـطح کـالن و  ییها هینظر نیتر مشهور

 ).Hodder, 2000:13( پردازند یمتوسعه  نییبه تب یمل
 يهـا ينـابرابر نییو تب لیتحل توسعه، يها هینظرهدف 

 نــهیزم در یکشــورها و منـاطق و نــواح انیــموجـود م
 نـهیدرزم زیـن ینینـو يکردهـایرو راًیـاخ. استتوسعه 

شــامل  هــا نیااز  یبرخــ اســت. شــده  مطــرحتوســعه 
ــا جنبش ــ يه ــش  ،یمحل ــازماننق ــیغ يها س  ،یردولت

ــ ــدالت ،یتیمباحــث جنس ــ ع مشــارکت  ،یو دموکراس
و روابــط  ســتیز طیمحاز همــه  تــر مهــمو  يشــهروند

از توســعه « کــردیرو نامحققــ یبرخــ هســتند. یمحلــ
قـرار  دیـتأکرا مورد  »یاساس يازهاین« کردیرو »نییپا

اسـت  شـده مطرح ینیرشد نـو هینظر نیهمچن .اند داده
 قرار دیتأکمورد  زا بروناز رشد  شیرا ب زا درونکه رشد 

 ).Hodder, 2000:16( دهد یم
طرفداران نظریه نئوکینزي یا پایه اقتصادي، نظریه 

ــه د يهــا تیفعال ــه اقتصــادي منطقــه را ب و بخــش پای
اینـان موتـور  ؛کننـدمـیتقسیم  هیپا ریغ(صادراتی) و 

رشد و نیروي محرك اقتصاد منطقه را درآمد ناشـی از 
از  یرا ناشـ يا منطقـهتوسعه  و دانند یمبخش صادرات 
 ها تیفعال ریکه سا عتقدنددانسته و م هیتوسعه بخش پا

است. اگـر در  هیبخش پا يها تیفعالرشد  دهییزا اساساً
 هیـــاز صـــادرات در ناح آمده دســـت بـــه يدرآمـــدها

در  یشـغل يها فرصـت شیشود، به افـزا يگذار هیسرما
 دیــخواهــد انجام ریتحــت تــأث یمشــاغل خــدمات

)Harvy,1996:230.( م مهل نیز معتقد است که ها پیتر
کاهش  منظور به يا منطقهسیاست اقتصاد  هدف نیتر 

کـاهش  آن، ایجاد اشـتغال اسـت کـه بـه يها ينابرابر
و  کنـد یمـدر ناحیـه کمـک  یمهاجر فرسـتبیکاري و 
 توســـعه آن را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت رشــد و

)Hall,1992:93.(  ــه لحــاظ  ي غلبــهدر ایــن مکتــب، ب
رویکرد باال به پایین ایفاي نقـش حـاکمیتی دولـت در 

 (صـرافی، شود یم ریناپذ اجتنابتوسعه  يزیر برنامهامر 
158:1377.(  

ه توسع يها جنبه نیتر مهم از یکی 1980 دهه در
 احـدنژاد و همکـاران،شـد ( آن مطـرح پایـداري عنیی

توسعه، انسـان  نینو يها چارچوباز منظر ). 60:1391
» ها لیتعـداشیایی بـراي « عنوان بهو اجتماع انسانی نه 

 و شـوند یمـ کـار گرفتـهبـه » رهاییتغدر  یعامل«بلکه 
» یـقتحق يها موضـوع«کـه » اشـیاء تحقیـق«افراد نه 

تحقـق راســتین   الزمـه رو نیــا از. شـوند یمـمحسـوب 
 ازبـا حرکتـی » رهیافـت مشـارکتی«توسعه، پـذیرش 

چارچوب، به دلیـل  نیدر اپایین و دوسویه خواهد بود. 
، ضمن توجه بـه شـناخت مسائلنگرش کل گرایانه به 
مجموعه روابط بـراي  يمند نظامروابط علت و معلولی، 

؛ دشـو یممردم پیگیري  رنظ مورد مسائلپاسخگویی به 
دارد تـا  اتکاکمی  يها روشکیفی همانند  يها روش به

توسـط مـردم  يریگ میتصمروشن در  و فهم قابلنتایج 
علمی اثباتی بلکه  عنوان بهرا نه  يزیر برنامهشود و  ارائه

کـه بـه دنبـال قـوانین  دانـد یمـ هنجـار گـذارشدیداً 
سـت قـوانینی ا يدر جسـتجونیست بلکه  شمول جهان

منطقـه اسـت.  بافرهنـگهر مورد و سازگار  ي ژهیوکه 
فرآینـدي  يها کیتکنبنا به ماهیت، عمدتاً از  جهیدرنت

  ).164:1377 ،ی(صراف دیجو یمسود 
  

 .توسعه مفهومی جامع است

 .مفهوم توسعه هم ابعاد کمی و هم کیفی دارد

 .مادي و معنوي است ابعادتوسعه داراي 

 .توسعه یک مفهوم ارزشی است



 95 تابستان/ بیستمشماره مسلسل  / پنجمسال  مجله آمایش جغرافیایی فضا /                                                                                      120

 روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کاربردي است و با توجـه بـه 

، رویکرد حاکم بر آن ترکیبـی از یموردبررس يها مؤلفه
 ها داده يآور جمع. باشدمی و تحلیلی توصیفیهاي روش

آمــار و  قیــرو از ط يو اســناد يا کتابخانــه صــورت بــه
و  1390نفـوس و مسـکن  یعموم ياطالعات سرشمار

اســتان کردســتان  89 يآمــار يها ســالنامه نیهمچنــ
شهرستان  10شامل  يصورت گرفته است. جامعه آمار

سـقز، سـنندج،  واندره،ید جار،یاستان کردستان (بانه، ب
. در باشد یمدهگالن و سروآباد)  وان،یمر اران،یکامقروه، 

 ،سیتاپس مدل از شود با استفادهاین پژوهش تالش می
ــامت ــده ازی ــر ،استانداردش ــدگ بیض ــر ،یپراکن  بیض

ی شاخص توسعه انسانو همچنین  رمنیاسپ یهمبستگ
ــطح ــه س ــدي ب ــتانبن ــتان  يها شهرس ــتان کردس اس

ها  ل پایگاه دادهو در پایان با استفاده از تشکی افتی دست
 ییایـجغرافهاي اطالعاتی در سیسـتم اطالعـات و الیه

)GISبندي مناطق استخراج شود.) نقشه سطح  

  ها تغیرها و شاخصم
توان با توجه بـه توسعه را می يها شاخصمجموعه 

 ازتقسـیم کـرد  دسـتهچنـد  هاي مختلف آن بـهجنبه
 ؛هاي اجتماعی، فرهنگی و زیربنـایی و ... شاخص جمله

هـا ولی آنچه اهمیت دارد این اسـت کـه ایـن شـاخص
نشـان  یخـوب بـهبتوانند کیفیت زندگی یک ناحیـه را 

کننـد هـا را مشـخص دهند و در صورت لـزوم تفـاوت
 مورداسـتفاده معیارهـاي فهرست). 117:1388 بیات،(

 اسنادي مطالعات از ،یافتگی توسعهتعیین سطوح  جهت
 گرفتـه صـورت عموضـو ادبیات بررسیو  يا و کتابخانه

ــت. ــه  در اس ــن مطالع ــار 43ای ــر معی ــار 5در  زی  معی
ــ ــ ،یآموزش ــاع -یفرهنگ ــت ،یاجتم ــان-یبهداش  ،یدرم
 يبند میتقسـبه شرح زیر  یربنائیز-يو کالبد ياقتصاد
ــدند ــش ــایاز مع ياری. بس ــا دادهو  اره ــام يه ــرا خ  يب
 يسـاز اسیـمق ،تیو مشخص شدن وضـع يساز نرمال
  ).1جدول ( اند شده

  

  .در پژوهش استفاده موردمعیارها و زیر معیارهاي  :1جدول 

آموزشی
  

   آموز دانش نفر 10000هر ازاي نسبت تعداد دبیرستان به   نفر 10000 ابتدایی به ازاي آموز دانشنسبت کارکنان آموزشی به  
  ابتدایی آموز دانش 10000هر  يانسبت کالس دبستان به از    نفر 10000اهنمایی به ازاي ر آموز دانشنسبت کارکنان آموزشی به 
   آموز دانش 10000نسبت کالس مدارس راهنمایی به ازاي هر   نفر 10000دبیرستان به ازاي  آموز دانشنسبت کارکنان آموزشی به 

   آموز دانش 10000ي هر انسبت کالس دبیرستان به از   ابتدایی آموز دانش نفر 10000هر ازاي داد مدارس ابتدایی به نسبت تع 
  راهنمایی آموز دانش نفر 10000هر ازاي نسبت تعداد مدارس راهنمایی به 

بهداشتی
- 

درمانی
  نفر 10000هر نسبت تعداد داروخانه به   نفر 10000هر به  یبخش تواننسبت مراکز   

  نفر 10000هر نسبت مراکز پرتونگاري به   نفر 10000درمانی به ازاي هر  مؤسساتنسبت 
  نفر 10000هر نسبت پزشک عمومی به   نفر 10000هر نسبت تعداد تخت به ازاي 

 نفر 10000هر به  پزشک دنداننسبت   ساکن روستایینفر  10000هر بهداشت به  يها خانهنسبت تعداد  
  نفر 10000هر نسبت پزشک متخصص به   نفر 10000هر نسبت تعداد آزمایشگاه به 

فرهنگی
-

اجتماعی
  نفر 10000هر نسبت تعداد مسجد به   جمعیت کل بهدرصد افراد با تحصیالت عالی    

 تعداد اماکن متبرکه اسالمی  نفر 10000نمایش به ازاي هر  تعداد سالن
 درصد باسوادي در مناطق روستایی  نفر 10000نسبت گنجایش سالن نمایش به هر 

  زنان کل شهرستان يباسواددرصد   نفر 10000به عمومی  يها کتابخانهتعداد  نسبت
  درصد باسوادي در مناطق شهري  به جمعیت کل شهرستان ها کتابخانهموجود در  يها کتابنسبت 

زیربنائی
-

کالبدي
  (آشپزخانه، حمام و توالت) داراي امکاناتکن امس درصد  یرسان آبدرصد خانوارهاي برخوردار از شبکه   

  )یکش لوله(گاز  داراي امکاناتکن امس درصد  یرسان آبدرصد خانوارهاي روستایی برخوردار از شبکه  
 روستایی آسفالت شده يها راهدرصد   مقاوم)( بادوامدرصد واحدهاي مسکونی معمولی 

  وندنفر شهر 10000ازاي هر  به ینشان آتشتعداد ایستگاه   غیر مقاوم)بادوام (وغیر نیمه بادوام  درصد واحدهاي مسکونی معمولی
  )مترمربع( يسبز شهرسرانه فضاي   ، برق و تلفن ثابت)یکش لوله آب(حداقل  داراي امکاناتاکن درصد مس

اقتصادي
  ر تکفل خالصبا  سال 10درصد اشتغال نسبت به جمعیت باالي   

  سال 10 باالي زنان نسبت به جمعیت درصد اشتغال  سال 10درصد بیکاري نسبت به جمعیت باالي 
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  محدوده و قلمرو پژوهش
در غـرب کشـور بـا  يریـگ قراراستان کردستان با 

درصـد  7/1 ،مربـع لـومتریک 28203 بـر  بالغ یمساحت
استان بـر  تی. جمعگردد یموسعت کل کشور را شامل 

برابــر  1390 يکشــور يسرشــمار نیاســاس آخــر
 تیـجمع نیـدرصد از ا 66که  باشد یمنفر  1493645

اسـتان  ییروسـتا یدر نـواح یو مابق يشهر یدر نواح
 ریاسـتان سـ ينقـاط شـهر تیـ. جمعباشند یم نساک

 25/11ز ا تیـجمع کـه يطـور  هبـداشته است  يصعود

و  85درصـد در سـال  43/59به  1335درصد در سال 
 نیشــتریاســت. ب دهیرســ 90ســال  در درصــد 66بــه 
-1365  دهـهدر اسـتان بـه  يرشد شهر زانیم شیافزا

 71/39درصـد بـه  33/24که از  شود یممربوط  1355
 ماتیتقسـ نیبر اسـاس آخـر .است افتهی شیافزادرصد 

ـــور  10ز کردســـتان ا اســـتان زیـــن) 1390( يکش
 لیتشـکدهستان  84شهر و  25بخش،  27شهرستان، 

 است. شده 

  

       
  در سطح کشور، استان و شهرستان مطالعه موردمحدوده  تیموقع :2شکل 

  

  

 ها افتهیبحث و 
 يهـا روشاز  یکـی: هـا  شـاخص  یپراکنـدگ  زانیم

 ،يا منطقـه ينابرابر میران دست آوردنه ب يبرا یاساس
 )Coefficient of Variation( یپراکنـدگ بیروش ضر

مشـخص نمـود  تـوان یمروش،  نیاست. با استفاده از ا

مناطق  نینامتعادل در ب طور ه بشاخص تا چه حد  کی
است  ریفرمول به شرح ز یاست. ساختار کل شده عیتوز

 ):129: 1380،ي(کالنتر

                             1رابطه 

  موردمطالعهدر سطح منطقه  ها شاخص یپراکندگ بیضر: 2جدول 
                     شاخص
 69/0 10/0 23/0 11/0 28/0 37/0 30/0 22/0 25/0 18/0  ضریب پراکندگی

                      شاخص
 36/0 68/0 61/0 42/0 46/0 36/0 27/0 22/0 63/0 46/0  ضریب پراکندگی

                      شاخص
 09/0 03/0 07/0 03/0 31/0 67/0 51/0 51/0 50/0 51/0  ضریب پراکندگی

                      شاخص
 08/0 45/0 62/0 24/0 30/0 01/0 10/0 13/0 32/0 11/0  ضریب پراکندگی

  16/0 ها شاخصضریب پراکندگی کل         شاخص
 32/0 12/0 31/0  ضریب پراکندگی

 محاسبات نگارندگان مأخذ:
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از  هرکـدام يبـرا آمده سـتد بـه بیضـرا انیدر م
به شاخص نسبت  یپراکندگ زانیم نیشتریب ها شاخص
 زانیـم نیتـر کمو نفر  10000هر به  یبخش توانمراکز 

 يدارا یمعمول یمسکون يبه شاخص درصد واحدها زین
؛ شـود یمـمربـوط  آشپزخانه، حمام و توالـت)امکانات (

 يبـرا بیترت به قهدر سطح منط ينابرابر زانیم نیبنابرا
 از .باشد یمهمه  کمتر از شاخص يو برا شتریب شاخص

 ها شـاخص يبرا یپراکندگ بیتفاضل از کل ضر ییسو
 یامکانات در برخـ عیدر توز يبوده و نابرابر ادیز نسبتاً

 ها شـاخص یبرخـ که يطور بهباالست  اریبس ها شاخص
  .باشند یمرا دارا  یکل پراکندگ بیباالتر از ضر یبیضر

با استفاده  ها شهرستان یافتگی هتوسع يبند رتبه
ــدل از  ــم ــ: سیتاپس ــی سیتاپس ــا روشاز  یک  يه

با توجه  را نهیگز m است که ارهیچند مع يریگ میتصم
بـار  نیروش اولـ نیـ. اکنـد یمـ يبنـد رتبه اریمع n به

 دیـگرد یمعرفـ 1981در سـال  ونیـو  توسط هوانـگ
مـدل  نیـا مفهـوم ).75: 1384قـر، حصار و م ي(منظر

 آل مثبـت دهیـا حـل راهفاصـله از  نیتـر وتاهکانتخاب 
)PIS( ــرر و دو ــا حــل راهفاصــله از  نیت ــ دهی  یآل منف
)NIS (اسـت کـه بـا ضـوابط  یحـل مسـائل منظـور به

ــدد  يریگ میتصــم  ,.Jadidi et al( روســت روبهمتع

هــر  تیــاســت کــه مطلوب نیــبــر افـرض  ).2008:764
است. بـه  یکاهش ای یشیافزا کنواختی طور بهشاخص 

شـاخص  کیـارزش موجـود از  نیصورت که بهتر نیا
ارزش موجـود  نیتـرد آل مثبت و ب دهیا ي دهنده نشان
آن خواهـد  يبـرا یآل منفـ دهیـا کننده مشخصاز آن 

 یمستقل از هـم هسـتند (ولـ ها شاخص نیهمچن .بود
 کیــ عنـوان  هبـ سیتاپسـ کیـتکن ).67: 1385 ،یگـیب

 یسـاده ولـ یچنـد شاخصـه روشـ يریگ میتصمروش 
از  معیـار. گـردد یمـمحسـوب  يبند تیاولودر  ارآمدک
 قیـاز طر ها شاخصبه  یداده و وزن ده سیجاد ماتریا

اســتان  يها شهرســتان انجــام شــد. یروش آنتروپــ
جداگانـه و  طـور بـهاز ابعـاد  کیکردستان ابتدا در هر

بـر  شدند. يبند رتبهابعاد  یتمام يریسپس با در نظرگ
در رتبه اول و  جاریو ب قروه يها شهرستان جینتا اساس
 ازلحـاظسـروآباد و دهگـالن کـه  يها شهرستاندوم و 

اسـتان  يها شهرسـتان نیتـر تیجمع کم زین یتیجمع
. هرچنـد کـه رندیگ یمهستند در رتبه نهم و دهم قرار 

 بیـترت دو شهرسـتان بـه نیـا یآموزش يها شاخصدر 
. دهنـد یمـدوم را بـه خـود اختصـاص  و اول يها رتبه

استان به لحاظ  تیمرکز عنوان به زینندج نشهرستان س
 بیـبـه ترت یو آموزش ياقتصاد ،یبهداشت يها شاخص

 یاول، دوم و سوم قرار دارد و در حالت کل يها رتبهدر 
از  کیــکــه هر ییهـا وزنرتبـه ششــم را بـا توجــه بــه 

  به خود اختصاص داده است. اند گرفته ها شاخص

  
  سیتاپس کیفاده از تکنبا است ها شهرستان يبند رتبه :3جدول 

معیار   شهرستان
  آموزشی

معیار 
  بهداشتی

معیار 
-فرهنگی

  اجتماعی

-معیار کالبدي
  زیربنائی

معیار 
  اقتصادي

رتبه   تاپسیس  فواصل منفی  فواصل مثبت
  کل

 6 419703/0 004221/0 00807/0 10 9 4 7 9  بانه
 3 517034/0 007295/0 006365/0 3 3 3 2 4  بیجار

 7 356127/0 003625/0 01185/0 9 1 10 4 5  دیواندره
 1 57894/0 010034/0 005307/0 6 6 2 9 10  سقز

 5 457634/0 011793/0 003703/0 2 7 5 1 3  سنندج
 2 540932/0 006654/0 004792/0 5 2 6 3 6  قروه

 8 28971/0 002036/0 01224/0 8 5 7 6 7  کامیاران
 4 568308/0 009008/0 005198/0 4 8 1 8 8  مریوان
 10 14785/0 000584/0 0119384/0 1 10 8 10 1  دهگالن
 9 266401/0 002184/0 016564/0 7 4 9 5 2  سروآباد

 نگارندگان محاسبات مأخذ:
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  استان کردستان بر اساس مدل تاپسیس يها شهرستان یافتگی توسعه يبند رتبه :3شکل 

 
بـر اسـاس    هـا  شهرسـتان  یافتگی توسعهسطوح 

برنامــه عمــران ســازمان ملــل متحــد  :HDIشــاخص 
)UNDP(يبــرا 1990بــار در ســال  نیاولــ ي، بــرا 

را  ییالگـو ،یتوسعه انسـان ازلحاظکشورها  يبند درجه
 ها شـاخص کسـانی تیـکه با قائل شدن اهم کاربردبه 
مـدل از  نیـ. در اشود یمبه کار گرفته  يبند رتبه يبرا

 مـدآدر و ي، درصـد باسـوادیبه زندگ دیسه شاخص ام
 ده اسـت.شـکشـورها اسـتفاده  يبنـد هرتب يسرانه برا

 منظـور بـه، شـهرها یاگرچه در سـطح منـاطق، نـواح
 يادیـز يها شـاخصاز  تـوان یم یافتگی توسعه یبررس

 ).231: 1390،يو موســو ایــحکمــت ن( کــرداســتفاده 
محاسبه توسعه انسانی بین صفر و یـک اسـت کـه  بـر 

ــاطق را  ــاس آن من ــه دراس ــته  س ــعهدس ــهافی توس  ت
)1≤HDI≤8/0 8/٠( افتـهی توسعه)، نیمه≤HDI≤5/0 و (

 .می کنندتقسیم  )HDI≤0≥5/0( محروم

که ذکـر شـد شـاخص ترکیبـی توسـعه  طور همان
؛ ردیـگ یمـ را با وزن یکسان در نظـر ها شاخصانسانی 

اسـتان  يها شهرستاننتایج این مدل  بر اساسبنابراین 
وهش در تمامی ابعاد توسعه در این پـژ يرینظرگبا در 

ــطح ــرار  دو س ــق ــدیگ یم ــ رن ــو ه ب ــه ينح ــر از  ک غی
بیجار، قروه و سنندج که در سطح نیمـه  يها شهرستان

در  ها شهرستان(متوسط) قرار دارند مابقی  افتهی توسعه
ایـن نشـان از  درواقـعو  رنـدیگ یمـسطح محروم قرار 

ــودن ســطح  ــایین ب ــ توســعهپ ــل اســتان  یافتگی در ک
ــاظ  ــه لح ــتان دارد. ب ــاخصکردس ــی،  يها ش آموزش

ــائی و -اجتمــاعی، کالبــدي-بهداشــتی، فرهنگــی زیربن
دهگـالن، سـنندج،  يها شهرسـتاناقتصادي به ترتیب 

 يها شهرسـتانسـروآباد در رتبـه اول و بیجار، قـروه و 
سقز، سروآباد، دیواندره، بانـه و مریـوان در رتبـه دهـم 

 .رندیگ یمقرار 
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 HDIاساس شاخص بر  ها شهرستان یافتگی توسعهسطوح : 4جدول 

معیار   شهرستان
  آموزشی

معیار 
  بهداشتی

-معیار فرهنگی
  اجتماعی

-معیار کالبدي
  زیربنائی

معیار 
 HDI  اقتصادي

رتبه 
  نهایی

 وحسط
  توسعه

  محروم 10 366627/0 6 10 3 7 9  بانه
  متوسط 1 62988/0 2 3 1 2 3  بیجار

  محروم 8 385547/0 5 8 10 5 6  دیواندره
  محروم 8 424164/0 7 5 6 4 10  سقز

  متوسط 3 538187/0 9 2 4 1 8  سنندج
  متوسط 2 573837/0 4 1 5 3 4  قروه

  محروم 5 442627/0 8 6 7 8 5  کامیاران
  محروم 9 383431/0 10 7 2 6 7  مریوان
  محروم 6 443546/0 3 9 9 9 1  دهگالن
  محروم 4 463025/0 1 4 8 10 2  سروآباد

  
  HDIبر اساس شاخص  ها هرستانش یافتگی توسعهسطوح  :4شکل 

  
با استفاده از مدل امتیـاز   ها داده لیتحل و  هیتجز

 ها شـاخصاز این روش براي مقایسه : شده استاندارد
دست آوردن یک شاخص واحـد از نتـایج تلفیقـی ه و ب

محمـدي،  (موسـی کـاظمی شود یماستفاده  ها شاخص
و  ها حوزهواقع این روش تفاوت میان  ). در163: 1380
 يها روشمدل یکی از  نیا .سازد یمرا مشخص  مناطق
منـاطق در  يبنـد رتبهو  يا منطقـه يها ينابرابرتعیین 

پهنه سرزمین اسـت. در ایـن روش نیـز اهمیـت و وزن 
. معیـار از شـود یمـیکسـان در نظـر گرفتـه  ها شاخص

دسـت آوردن ه تشکیل ماتریس نرمـال اسـتاندارد و بـ
بـه تفکیـک  ها شـاخصز هر یک ا استانداردشدهامتیاز 

ــتو  اســت؛ شهرســتان ــک از  در نهای ــر ی ــانگین ه می
، شـاخص توسـعه بـراي هرکـدام از منـاطق ها شاخص

ــد. ــل ش ــر حاص ــرات  ب ــاس نم ــدهاس ــه استانداردش  ب
سـطوح توسـعه  ها شهرستانبراي هریک از  آمده دست

گردید. تنها شهرسـتان  ریپذ امکاناستان به چهار گروه 
ــدل شه ــن م ــوردار در ای ــت و برخ ــار اس ــتان بیج رس

ــروه و ســنندج نیــز در ســطح نیمــه  يها شهرســتان ق
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اسـتان  يها شهرسـتان اکثـر .رنـدیگ یمبرخوردار قرار 
شامل سروآباد، کامیاران، دهگالن، سـقز و دیوانـدره در 

و سـطح خیلـی محـروم  رنـدیگ یمـسطح محروم قرار 

ـــه  ـــه  يها شهرســـتانمنطقـــه نیـــز ب ـــوان و بان مری
  است. افتهی اختصاص

 
  

  استانداردشدهبر اساس مدل امتیاز  ها شهرستان یافتگی توسعهسطوح  :5جدول 

  استانداردشدهنمره   اقتصادي  زیربنائی-کالبدي  اجتماعی-فرهنگی  بهداشتی  آموزشی  شهرستان
رتبه 
  نهایی

  سطح توسعه

  خیلی محروم 10 -34057/0 6 10 5 9 9  بانه
  برخوردار 1 551095/0 1 3 1 2 3  بیجار
  محروم 8 -22915/0 5 7 10 4 6  هدیواندر
  محروم 7 -15642/0 7 5 3 5 10  سقز

  نیمه برخوردار 3 24497/0 9 2 4 1 8  سنندج
  نیمه برخوردار 2 353923/0 4 1 6 3 4  قروه

  محروم 6 -07095/0 8 8 7 7 5  کامیاران
  خیلی محروم 9 -280606/0 10 6 2 6 7  مریوان
  روممح 5 -06624/0 3 9 9 10 1  دهگالن
  محروم 4 -0006/0 2 4 8 8 2  سروآباد

  نگارندگان محاسبات منبع:

 
  شده استاندارداستان بر اساس مدل امتیاز  يها شهرستانبرخورداري  سطوح :5شکل 

  
 از: ها مدلبر اساس تلفیق  ها شهرستان يبند رتبه
 لحـاظ از اسـت ممکن ها شهرستان از بعضی که ییآنجا

 داشته مناسبی وضعیت ادياقتص ومعیارهاي بهداشتی 
 رو  نیـا از بـرعکس، و باشـند مناسـبنا برخی و باشند

 از ،یافتگیـ توسـعهسطوح  تشخیص براي است ضروري
بخـش بـا در  نیـدر ا .شـود اسـتفاده ترکیبـی مـدلی
از هرکــدام از  آمده دســت بــه يها رتبــه يریــنظرگ

و تلفیــق و  ها شــاخص درمجمــوع کارشــده يها مــدل
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استان یـک  يها شهرستانریک از براي ه ها آنترکیب 
 يها شهرستان نیبنابرا ؛رتبه نهایی لحاظ گردیده است
ــروه و ســنندج در  ــا ســوم و  يها رتبــهبیجــار، ق اول ت

 يها رتبــهمریـوان، دیوانــدره و بانـه در  يها شهرسـتان
  .رندیگ یمهشتم تا دهم قرار 

  

  ها مدلبر اساس تلفیق  ها شهرستان يبند رتبه :6جدول 
  ها مدلتلفیق   استانداردشدهمدل امتیاز   HDI  شاخص  تاپسیس مدل  شهرستان

 10 10 10 6  بانه
 1 1 1 3  بیجار

 9 8 8 7  دیواندره
 4 7 7 1  سقز

 3 3 3 5  سنندج
 2 2 2 2  قروه

 6 6 5 8  کامیاران
 8 9 9 4  مریوان
 7 5 6 10  دهگالن
 5 4 4 9  سروآباد

  نگارندگان محاسبات منبع:
  

 نیدر ا: توسعه سطحپراکنش جمعیت  نیارتباط ب
 »اسـپیرمن یضـریب همبسـتگ«پژوهش با استفاده از 

 زانیـدر سطح اسـتان و م تیپراکنش جمع نیارتباط ب
توســعه  يها شــاخصاز  يو برخــوردار یافتگیــ توســعه

 آمده دسـت بـه) r( یهمبستگ بیاست. ضر شده یبررس
ــر  ــ 22/0براب ــه نشــان از ا باشــد یم ــک ــه  نی اســت ک

 ینییدر حد پـا سعهو سطح تو تیجمع نیب یهمبستگ
 ازلحـاظ کـه نیـا بـاو بانه  وانیمر شهرستان .باشد یم

دارنـد امـا بـه  يسوم و پنجم جا يها رتبهدر  یتیجمع
از امکانـات و  يو برخـوردار یافتگیـ توسعهلحاظ سطح 

هشتم و دهم قـرار دارنـد.  يها رتبهخدمات توسعه در 
 نشهرسـتا نیومـد که نیا باشهرستان سقز  طور نیهم

انـدام لحـاظ  انیـشـهر م کیاستان است و  تیپرجمع
ــنجم و جــزو  شــود یمــ ــه لحــاظ توســعه در رتبــه پ ب

جالـب  اری. نکته بسردیگ یممحروم قرار  يها شهرستان
ـــقرارگ ـــتان ب يری ـــاریشهرس ـــت  ج ـــه نخس در رتب

است  استان افتهی توسعهو تنها شهرستان  یافتگی توسعه
شهرسـتان اسـتان  نیمـهفت یتیجمع ازنظر که یدرحال

شهرســتان  يبــرا تیوضــع نیــ. اباشــد یمــکردســتان 
شهرسـتان اسـتان  نیتـر ت یجمع کم عنوان ه بسروآباد 

در  شـتریلـزوم توجـه ب یجینتـا نیچن  .باشد یمبرقرار 
و پراکنش امکانات و خـدمات توسـعه را  ها يزیر برنامه

  .سازد یم انینما شیازپ شیبدر سطح استان 

  
  توسعه سطح وپراکنش جمعیت  نیط بارتبا :7جدول 

   D  ها مدلرتبه نهایی بر اساس تلفیق   جمعیترتبه   شهرستان
 25 - 5 10  5  بانه

 36 6 1  7  بیجار
 1 - 1 9  8  دیواندره

 4 - 2 4  2  سقز
 4 - 2 3  1  سنندج
 4 2 2  4  قروه

 0 0 6  6  کامیاران
 25 - 5 8  3  مریوان
 4 2 7  9  دهگالن
 25 5 5  10  سروآباد

  محاسبات نگارندگان أخذ:م 
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  22/0                                                  2رابطه 

 و پیشنهادها گیري نتیجه
 يها ينابرابرو  یافتگی توسعه يها شاخص ییشناسا

بــه  یابیمهــم در جهــت دســت یگــام يا منطقــهدرون 
در ســطح  ینســب یتوســعه متــوازن و عــدالت اجتمــاع

ــرزمین ــ س ــد یم ــع در. باش ــاهش واق ــابرابري ک  در ن
 در جامعـه امکانـات و از منابع، دسـتاوردها يمند بهره

 منظور به و مختلف مناطق یافتگی توسعه درجه شناخت
 کـهدهـد  مـینشان  ها يبند سطح. باشد یم يزیر برنامه

 کردسـتان يها شهرسـتاندر  یموردبررس يها شاخص
 دم تعـادلعـ ایـن و دارد فضـایی نـابرابري از حکایـت

 و سیاسـی اقتصـادي، اکولوژیک، مختلف عوامل برآیند
 جینتـا صورت گرفته يها یبررسبا توجه به غیره است. 

  حاصل شد: ریز
از آن اسـت  یحاک ها شاخص یپراکندگ بیضر جینتا -

نامتعادل در سـطح  طور به ها شاخصکه امکانات و 
 يها شـاخص انیـم نیدر او  اند شده پراکندهاستان 
 نیدر بـاز همـه  تـر ل نامتعـاد یدرمـان -یبهداشت

 نیشـتریب کـه يطـور به. اند شده عیتوز ها شهرستان
بـا  یبخشـ توانرا شاخص مراکـز  یپراکندگ زانیم

  .به خود اختصاص داده است 69/0 بیضر
اسـت  تیواقع نیا انگریب ها روشمجموع  يریکارگ به- 

در سطح محروم از توسـعه  ها شهرستان تیکه اکثر
در  یافتگیـ توسـعه يهـا ينـابرابر یولـ ،رندقرار دا

کــه  يطــور بــهآشــکار اســت  زیــســطح اســتان ن
شهرسـتان  عنـوان بـه تـوان یمرا  جاریشهرستان ب

اســتان در نظــر گرفــت.  افتــهی توســعهبرخــوردار و 
عدم برخورداري وبرتـري از سنندج ( يها شهرستان

 مـهیو قـروه در سـطح ن )یموردبررسـ يها شاخص
. رنـدیگ یمـبرخـوردار قـرار  مـهین ایـ افتـهی توسعه

 ،دهگـالن، سـقز اران،یـسروآباد، کام يها شهرستان
در سـطح محـروم از  زیـو بانـه ن وانیـمر واندره،ید

  .رندیگ یمتوسعه قرار 
 تیـسطوح توسـعه و پـراکنش جمع نیب یهمبستگ - 

 اریبسـ یهمبسـتگ انگریـدر سطح استان ب )22/0(
 عیـتوز که يطور است. ریدو متغ نیا نیدر ب نییپا

در ارتبـاط  یافتگیـ توسـعه يها شـاخصامکانات و 

 باشــد یمــ تیــو پــراکنش جمع عیــبــا توز ینییپــا
 ازلحـاظکـه در رتبـه اول  جاریشهرستان ب چنانچه

 ازلحـاظ قـرارداداز امکانات و خـدمات  يبرخوردار
 که یدرحالدر رتبه هفتم استان قرار دارد  یتیجمع

 نیشهرسـتان سـقز (دومـ يبرا تیوضع نیعکس ا
  ) برقرار است.تیشهرستان پرجمع

عـدالت  يحرکت در جهت برقـرار يدر راستا در پایان
 يا منطقــهو توســعه متعــادل و متــوازن  یاجتمــاع
  :شود یمارائه  ریز يراهکارهااستان 

 منـابع در تخصـیص و نحوه مـدیریت در تجدیدنظر -
  .رادارند رتبه که کمترین ییها شاخص

هـاي روسـتایی و نتگاهگذاري بهینـه در سـکوسرمایه -
 بـه همگنـی هـا آندن کـرشهري بر اساس نزدیک 

ــاال بــردن  و فضــایی-عــدالت اجتمــاعی بیشــتر و ب
 از تیـو حماصـنایع سـنگین، سـبک  يها تیظرف
 .منطقه و بومی یدست عیصنا

 ها شهرستان این در ییزدا تیمحروم ریزي برايبرنامه -
 ایــن ارتقــاء جهــت الزم زمینــه هکــ يا گونــه بــه

  .شود فراهم استان متوسط حد به ها ستانشهر
رسیدگی بـه امـور زیربنـایی و اساسـی در شـهرهاي  -

مهــاجرت جهــت جلــوگیري از  متوســط و کوچــک
 گســترشگــامی مهــم در ، روســتاییان بــه شــهرها
در ســطح  یافتگیــ توســعهعــدالت اجتمــاعی و 

  .دیآ یمشمار ه استان ب يها شهرستان
 تراکم جمعیتی اب متناسب امکانات و فضاها گسترش -

  ؛ها شهرستان
 ماننـد، داریـناپا يها شهرستان يتوان اقتصاد شیافزا-

 تیـ، سنندج، سـقز بـا محوروانیمر يها شهرستان
و  يکـاریو کاهش نرخ ب یشغل يها فرصت شیافزا
  .نرخ اشتغال زنان شیافزا

  
  منابع  

ایـوب  .ينـوروز محمـدجواد .حسـناحدنژاد روشتی، م .1
 سـطح بـر . تحلیلـی1391 چراغـی.مهـدي  و قادري

 بـا کردسـتان اسـتان يها شهرسـتان یـافتگی توسـعه
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 و PROMETHEE هـاي یکتکناز  تطبیقـی استفاده
SAW4شماره ، 2سال فضا،  جغرافیایی آمایش ، مجله.  

 توسـعهتوسعه و  یشناس جامعه .1383. ازکیا، مصطفی .2
 ،چاپ پنجم ،انتشارات اطالعات روستایی ایران، یافتگین 

 .تهران
روستاهاي  یافتگی توسعهسنجش  .1388 مقصود. بیات، .3

بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیـل 
 سالمحیطی،  یزير برنامهجغرافیا و فصلنامه اي، خوشه

 .33شماره ، 20
، اي یـهناح یزير برنامـه .1385. دلیر، کریم حسین زاده .4
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