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  9/9/94 ؛ تاریخ پذیرش: 19/9/93: تاریخ دریافت
  دهیچک

پژوهش با  یمدل مفهوم نخست ،ن اساسیاست. بر ا ياستان خراسان رضو ییفضاهاي  تعادلعدم ِ نِییتب ،این پژوهشهدف 
و  یطی، امکانات محیفرهنگ ،یاجتماع ،ي، اقتصادیانسان يرویت نیفی، کینه توسعه انسانیشاخص، در هفت زم 47استفاده از 

فضایی،  همعیار چند يریگ میتصم يها ساخته شد و با استفاده از مدل ياستان خراسان رضو يها شهرستاندر سطح  یخدمات
شاخص یج حاصل، یب نتایترکبندي گردید و ترکیب نتایج حاصل، هاي مورد نظر سطحي استان براساس شاخصها شهرستان

در  wardبر اساس  یمحاسبات یابیرسون و ارزیاز شاخص پ يریگ د. سپس با بهرهرا در استان مشخص کر ییتوسعه فضا یبیترک
هاي  در حوزهاین پژوهش، بیانگر عدم تعادل موجود استان  نتیجه. خوشه بندي شداستان  يها شهرستان Minitab افزار نرم

را سطح استان در  ییفضاهاي  مناطق همگن توسعه استان و عدم تعادل يهر حوزه، خوشه بند یبیمختلف بر اساس شاخص ترک
هاي  اساس مولفهبر یعامل ،لیبه روش تحل ها شهرستانت توسعه یح وضعیدهد که در تشر یج مطالعه نشان میمشخص کرد. نتا

اول توسعه استان قرار  ءدر مرتبه ها شهرستانر یاست که با فاصله قابل توجه از سا 9,8مطلق  قدر ياول و دوم، مشهد دارا یاصل
 شود،  میپیشنهادي لذا  هم ارزش است؛هاي  در درون خوشه یاز وجود عدم تعادل حت یحاک یبیترک يها شاخص ی. بررسدارد
همگن توسعه و هاي  خوشه یرونیو ب یدرون يها در جهت رفع عدم تعادل ،ها شهرستانک از یتوسعه هر  يها لیو پتانس ها تیقابل
  رد.یاستان قرار گ یشیزان آمایرمورد استفاده برنامه ،ها شهرستانتوسعه هاي  م برنامهیتنظ

  
  ياستان خراسان رضو مدل ترکیبی، ،یی، عدم تعادل فضاي: توسعه منطقه ايدیکلهاي  واژه

  
 1 طرح مساله

ــا  ــادل فض ــاز طر ییتع ــهی ــر ق برنام ــا يزی  ییفض
در واقـع بـه    ییفضـا  يزیـ ر شود. برنامـه  یر میپذ امکان
مکـان در رونـد زمـان اسـت.      يبـرا  يزیر برنامه يمعنا

ــرآ ــلیخ ــر ن و کام ــه یت ــوع برنام ــر ن ن ــا يزی  ،ییفض
ش یآمـا  ،ییاست. به لحـاظ محتـوا   یشیآما يزیر برنامه
 يفضـاها  يبـرا  يا منطقهریزي  برنامهاز  ین نوعیسرزم
ش یآمــاهــاي  طــرح یاســت. هــدف اساســ ییایــجغراف

ــرزم ــوازن در توز ین، ایس ــادل و ت ــاد تع ــج ــابع، ی ع من
ه در منـاطق،  توسع ،کلطور و به يگذار هیامکانات، سرما

                                                             
 masoomeh_tavangar@yahoo.com نویسنده مسئول:*

کـالن،   يهـا  اسـت یهـا و س  لیپتانس ،ها تیبراساس قابل
  است. یو محل يا منطقه

که جان  "یتوسعه مل" ه مطالعات انجام شده،یبر پا
ف و یتعـار  بـر  ین و مبتنـ یش سرزمیمند آما ه هدفیما

ع مناسـب  یـ گمان در گرو توز یاست، ب یمصوبات قانون
 يمنـد  ن بـا بهـره  یت در گستره سرزمیت و فعالیجمع

موجـود   يهـا  تیـ و مز هـا  تیـ ها، قابل يموثر از توانمند
عنـوان طـرح و    ز که بـه ین نیش سرزمیکشور است. آما

ن یتــر  يا هیــن و پایتــر ، مهــم يراهبــرد يا برنامــه
و  یمنظـور بازشناسـ   توسـعه بلندمـدت بـه    يریگ جهت
ک سـو و  یـ هـا از   تیامکانات، استعدادها و قابل ییبازنما

ــدود ــا یمح ــو  یاز دتها و تنگناه ــر س ــرا گ زدودن  يب
ن عناصر سـه گانـه   یجاد تعامل مطلوب بیها و ا یینارسا
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دمان یو چ یده يجا یت و چگونگیانسان، فضا، و فعال
ن را به عهده دارد، بـدون  یو ممکن آن بر سرزم یمنطق

 يهـا  گسـترده، پـژوهش   ید با انجام مطالعات علمیترد
 از يبهــره منــد در نهایـت جــامع نگــر، و  يدیـ ژرف، د

تجارب ارزشمند صورت گرفته، ممکن و مقدور خواهـد  
ــود ــ(توف ب ــدر ا. )19: 1384 ق،ی ــن می ــجمع ،انی ت ی

اسـتقرار آن در مکـان    ی) و چگـونگ ی(اجتماعات انسـان 
 ،نیش ســرزمیاز عناصـر مـوثر در آمـا    یکـ یعنـوان   بـه 
: 1390، استانداري خراسان رضوي( دارد ییت باالیاهم

1.(  
 1وزیل کلمـه لنـد  معـاد  یسـ یش در انگلیآمـا کلمه 

 "آمـودن "از مصـدر   ی) و در فارس311 :1371 ،ي(غاز
) اسـت.  340 :1371 ن،ی(معـ  "نآبـاد کـرد  " يبه معنا

 :1378 ،ياریـ (ز فضا ییت عقالیرین مدیش سرزمیآما
 یو سـازمانده ریزي  برنامه) است و عبارت است از 262

 مکان ،ها ن محل سکونت انسانیینحوه اشغال فضا و تع
ن عوامل یبهاي  ن کنشیزات و همچنیتجه ها و تیفعال

ن یا یاتی. مفهوم عملياقتصاد -یگوناگون نظام اجتماع
ن اسـت و  یها و امکانات سرزم تیقابل ییشناسا ،فیتعر
 کنـد  یمـ  ینها را طـرح و بررسـ  آاستفاده از هاي  نهیگز

  ).  1387توسعه، ریزي  برنامهن و یش سرزمی(آما
ش و نقش یمات بحث آیل اهمیدل ق بهین تحقیدر ا

و بـه منظـور    ییبه توازن و تعادل فضا  یابیآن در دست
ت، خدمات و یمطلوب جمع ییع فضایبه توز یابی دست

ت عـدم  ی، وضـع يها در اسـتان خراسـان رضـو    تیفعال
) بــا اســتفاده از هــا شهرسـتان ( يا منطقــههــاي  تعـادل 

ل یـ و تحل 2ییفضـا  ارهیچند مع يریگ میتصمهاي  مدل
و  یطی، محي، اقتصادیاگون اجتماعدر ابعاد گون یعامل

ل شده و مناطق همگن توسعه یتحل ییربنایز -یخدمات
ت بـاالتر در  یـ اهم داراي یمشخص شده اسـت و نـواح  

شـده   ییموجود، شناسـا هاي  جهت کاهش عدم تعادل
له اساســی ایــن پــژوهش، بررســی عــدم  ســئماســت.  

فضایی توسعه در ابعـاد مختلـف اجتمـاعی،    هاي  تعادل
ي هـا  شهرستانمحیطی و زیربنایی در سطح اقتصادي، 

                                                             
1- Land use 
2  - Multi criteria spatial decision support system 

استان خراسان رضوي در راستاي تحقق اهـداف طـرح   
  آمایش سرزمین است.

  
 قیتحق ينظر یو مبان ها مفاهیم، دیدگاه

 ن بــه آنیش ســرزمیا آمــایــ ییفضــاهــاي  برنامــه
 يشـود کـه بـه نحـو     یها گفتـه مـ   يزیر دسته از برنامه
هسـتند.   نیا سـرزم یـ ا حفاظـت فضـا   یناظر بر عمران 

هـا در عرصـه جهـان     يزیـ ر گونـه برنامـه   نیبرخورد با ا
از آنهـا   یکسـان نبـوده اسـت. برخـ    یران یـ در ا یو حت

ــر مباحــث اقتصــاد ــواح یو اجتمــاع يب ــاطق و ن  یمن
ــتاک ــی ــ ید م ــد. برخ ــر بید یکنن ــا یگ ــه مس ل یشــتر ب

ــد ــت محیو ز يکالب ــیس ــرزم یط ــیس ــد ین م  پردازن
  ).1: 1384 ق،ی(توف

را در  ییفضــاریــزي  نامــهبراصــطالح  ،در اروپــا
 هـا  ن برنامـه یـ برنـد. ا  یبه کار مـ  يا منطقهریزي  برنامه
د یـ را کنـار زده و شـبکه جد   یو ملـ  يا هیناح يمرزها

انـد   افتهیلومتر گسترش یش از صدها کیشهرها را که ب
کشورها  ی). در برخ65 :1391(رهنما،  ردیگ یدر بر م

ل اقدام بـه  ز به صورت مستقیها ن التیکا، ایاز جمله آمر
 یرلنـد شـمال  یکننـد. در ا  یم یشیماآهاي  ه برنامهیته
 يسـاله در جسـتجو   25 يا هیتوسعه ناح يز استراتژین

ا و جهنده اسـت و در  یاقتصاد پو يازهایمتوازن کردن ن
 یت اساسـ یـ فیدار کردن کیپا حفظ و ین حال در پیع

 shaping our( شرفت در هزاره سوم اسـت یو پ یزندگ

future, 2009 :2 .(  
م یتـرم  يز بـرا یـ و تجه ينوسـاز  ءدر فرانسه، برنامه

مطـرح   1947دوم در سـال   یجنـگ جهـان  هاي  یخراب
ر فرانسه در سـال  ی). نخست وز22: 1384 ق،ی(توف شد

هـم   يا جـاد جامعـه  ین را ایش سرزمیاهداف آما 1994
در خدمت اشتغال و  يتر، رشد اقتصاد همبسته ترازتر و

از  ین اهـداف حـاک  یـ پا که افرانسه در مرکز توسعه ارو
و توسعه  ي، اقتصادی، اجتماعينهاد يها توجه به بحث

 کشــور فرانســه اســت   یو فراملــ یدر ســطوح ملــ 
)DATAR, 1994:14-13.(  مــت یدر فرانسـه نقطــه عز

س یاز پـار  یـی تـوان تمرکـز زدا   ین را میش سرزمیآما
 دانست.



  37                                                                                                                              رضوي خراسان استان فضایی هاي تعادل عدم تحلیل

در  ین واکنشـ یش سـرزم یش آمـا یدایـ پ ،در آلمان
و  یهار نشده شهرها بـر اثـر رشـد صـنعت    برابر توسعه م

ــتائ ــاجرت روس ــر یمه ــهرها و تس ــه ش ــاه يان ب م یمف
اسـت و   يا اس منطقـه یدر مقریزي  برنامهبه  يشهرساز
و حفاظـت   هـا  نیزمـ  يکـاربر  ید بر چگـونگ یهنوز تاک

  ).34 :1384ق، یست است (توفیط زیمح
مختلــف  يتجــارب کشــورها یبررســ ،در مجمــوع

 ییفضـا هاي  يزیر ام برنامهدهد که هدف انج ینشان م
، متـوازن  ییفضاهاي  ياغلب با کاهش نابرابر یشیو آما

ش یفکر آمات است. یکردن رشد و مشارکت در امور مل
در موسسه مطالعـات   1345ران در سال ین در ایسرزم
ــاع یو تحق ــات اجتمـ ــران  یقـ ــگاه تهـ ــروه  دانشـ (گـ
بـا   ی) در گزارشـ Vieille, 1967؛ 1345، یشناس جامعه
رامـون  یپ یت تهران و نکـات یش جمعیمسئله افزاعنوان 

  ).2: 1384ق، یمطرح شد (توف ياست عمران کشوریس
ن یـ در ا يمطالعـات متعـدد  ن زمان بـه بعـد،   یاز ا

که  گرفتخصوص توسط پژوهشگران و محققان انجام 
ــ ــه  یم ــوان ب ــالگری، گت ــرت و ک ــر1375( لب  ي)، کالنت
ــاران ي)، احمــد1998( ــور و همک ــاري و)،1386( پ  زی

 یی)، تقـوا 1390( و همکاران یتوکل )،1389( همکاران
 و همکــاران  ي)، زارع شــاه آبــاد 1385( و همکــاران

 ی) و رهنما وآقاجان1388( و همکاران ی)، جمال1388(
  ) اشاره کرد.1391(

انگر آغـاز  یـ نما یشـ یران در مطالعـات آما یـ تجربه ا
ـ  یدر تـدو  يبرنامـه ا  يها تیفعال  اول ین برنامـه عمران

ــت34-1327( ــ ) اس ــه 129: 1378 عه،ی(ش ). مطالع
) 1354( ران در قبـل از انقـالب  یـ ن در ایش سرزمیآما

، ياریـ (ز ه شـد یـ ران تهین مشـاور سـت  یتوسط مهندس
، 1361از سـال   ی). پس از انقـالب اسـالم  263 :1378

ه یـ با مطالعات طـرح پا  نیش سرزمیوم آمادتجربه دور 
 :1388 ان،یـ (نظر آغـاز شـد   ین اسـالم یش سـرزم یآما

ش یمطالعـات آمـا   يجمـع بنـد   1379). در سال 263

ن یشه تـدو یات دولت ارائه شد که به اندین به هیسرزم
ز دولت مکلـف  ین 1380چشم انداز منجر شد. در سال 

ریزي  برنامه(معاونت  ن شدیش سرزمیه طرح آمایبه ته
  ).1388، يو نظارت راهبرد

طـرح  "ش، ین مطالعـه آمـا  یدر استان خراسان، اول
توسـط   1347 در سـال  "ت عمران خراسـان جامع موق

ن و ین مطالعـه مهمتـر  یشرکت ست کـوپ اجـرا شـد.ا   
در استان خراسان قبل از انقالب  یشین مطالعه آمایاول

ران در کشـور  یقبـل از مطالعـات سـت    یو حتـ  یاسالم
م استان بـه دوازده منطقـه   یآن تقس ییجه نهایاست. نت

منتشـر  جلد  24جه مطالعات در یبود که نت ییایجغراف
ــ(نظر شــد ــس از تقســ260 :1388ان، ی م اســتان ی). پ

ن یش سـرزم یخراسان بزرگ به سه اسـتان، طـرح آمـا   
ج یآغاز شد و نتـا  1387در سال  ياستان خراسان رضو

ریـزي   برنامـه  يب شـورا یبه تصـو  1389آن در اسفند 
ش اسـتان خراسـان   ید. فاز دوم مطالعات آمایاستان رس

امل مراحـل  آغـاز شـد کـه شـ     1390در سـال   يرضو
و  یـی نظـام اجرا  یو طراح يگذار استیو سریزي  برنامه

ش و یباشـد(دفتر امـور آمـا    یش استان میت آمایریمد
  ).  1390، يا توسعه منطقه

  
 قیروش تحق

ن یدر ا است. یلیتحل -یفیق از نوع توصیروش تحق
اسـتان   ییفضـا  يهـا  عدم تعادل ییشناسا يمطالعه برا
 47ا اسـتفاده از  ق بـ یتحق یل مدل مفهومیضمن تشک

ل ی، اقدام به تشکینه اصلیدر هفت زم شاخص گوناگون
ک هــر یــبــه تفک هــا ن شــاخصیــاز ا یبانــک اطالعــات

د. در یگرد ArcGIS افزار نرمط یشهرستان استان در مح
اره یچنـدمع  يریـ گ میتصم يها ادامه با استفاده از مدل

ت هـر  یهـا، وضـع   ، ضمن اسـتاندارد کـردن داده  ییفضا
، ی، اجتمـاع يگوناگون اقتصاد يها بخش شهرستان در

  احصاء شد. یطیست محیو ز ییربنایز
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  .:  نمودار فرایند تعیین مناطق همگن توسعه در نظام فضایی استان خراسان رضوي1 شکل

  
 اي در استان خراسان رضوي منطقههاي  گانه تعیین مناطق همگن توسعه و عدم تعادل 47هاي  : شاخص1جدول 

 معیارهاي هفت گانه زیر معیارها
هاي طبیعی گردشگري،  مصرف به تجدید پذیر، تعداد جاذبهزان آب تجدید شونده، موجودي آب،  سرانه می

 درصد مساحت جنگل، مرتع و دشت به شهرستان
 امکانات محیطی

الی، سهم دسترسی به منابع م  روستایی،  و  مسکن شهري  درآمد سرانه، نرخ اشتغال ارزش افزوده، ضریب امکانات
 مشارکت روستایی و شهري زنان و مردان، کل محصول جابجا شده کشاورزي و صنعتی جمعیت از مبالغ سپرده،

 اقتصادي

 اجتماعی فرهنگی یی، خالص مهاجرپذیري،  امنیت اجتماعیدرصد باسوادي زنان روستا درصد شهرنشینی،

 نسانی توسعه ا درصد باسواديد به زندگی،  درآمد سرانه، امی
بهره وري نیروي کار، نسبت افراد با تحصیالت عالی به جمعیت فعال، نسبت افراد متخصص به جمعیت فعال، 

 نسبت افراد اموزش دیده فنی و حرفه ایبه جمعیت فعال
 کیفیت نیروي انسانی

   بهداشت، مراکز بهداشتی روستایی، خانه درصد دانشجویان، تعداد مراکز اموزش عالی، بیمارستان، تخت،
 تعداد هتل و هتل آپارتمان

 امکانات خدماتی

  درصد برخورداري همسنگ کلی(راه)، ضریب نفوذ تلفن همراه، درصد مشترکین گاز و برق به خانوار، 
 دسترسی به راه آهن و امکانات پستی

 امکانات زیربنایی

  هاي تحقیق یافته؛ 1390 ماخذ: مطالعات آمایش استان خراسان رضوي،
  

ــســرانجام کل ــاي  ه دادهی ــاته ــا  یاطالع موجــود، ب
 1)یل عـامل یتحل( یاصل يها ه به مؤلفهیتجزاز استفاده 
(PCA) 2يا ز خوشهیو آنال )CAافـزار  ) در نرم Minitab 

اصلی مـؤثر در   هاي مؤلفه و لیتحل ،پالت يو نمودار با
 مختلـف توسـعه   يهـا  بـه خوشـه   ها شهرستانک یتفک

 يهـا  مؤلفـه ه بـه  یـ و تجز يا خوشهز یمشخص شد. آنال
هرچه بهتـر عوامـل متنـوع     ییشناسا اتواند ب یم یاصل

به منظـور   و یمورد بررس يها یژگیه ویتجز در وابسته
با توسعه مشـابه در قالـب    يها شهرستانن تشابه ییتع
ه بـه  یـ تجزدر . مـورد اسـتفاده واقـع شـود     ک خوشهی

ت یـ س تشابه با تبعیژه ماتریر ویمقاد، یاصل يها مؤلفه
ـ   لـذا و  ک شـده یـ تفک ،ینزولـ ک روند یاز   یرونـد نزول
س خواهنـد  یمتناظر در ماتر يها انگر مؤلفهیب ،راتییتغ

                                                             
1. Principal Component Analysis 
2. Cluster Analysis  

ــود. در صــورت ــه موقع یب ــک ــر در  ی ــورد نظ ــل م ت عام
ن شود، ییتع یاصل يها ه به مؤلفهیه تجزیاول يمحورها

رات مـرتبط بـا آن عامـل مشـخص شـده و      ییدرصد تغ
ر یـ متغ ير وابسته بـه تعـداد معـدود   یمتغ يادیتعداد ز

ر را بـر  ین تـأث یشـتر یافت که بی  مستقل کاهش خواهد
نـد  یر فرایـ نمـودار ز  .اند ت مورد مطالعه داشتهیخصوص
در اسـتان خراسـان    ییفضـا هـاي   عدم تعادل ییشناسا

  .گذارد یش میرا به نما يرضو
هـاي اطالعـاتی    آمار و اطالعات مورد نیاز از سـایت 

و مرکز (کشوري و استانی)  هاي مسئول رسمی دستگاه
دسـت آمـده اسـت و بـر ایـن اسـاس        بهملی آمار ایران 

شهرسـتان   27گانه تحقیق در سـطح   47هاي  شاخص
  استان احصاء شده است.  

آمـاري ایـن پـژوهش شـامل؛      ءجامعـه  جامعه آماري:
هاي استان خراسان رضوي اسـت کـه تعـداد     شهرستان
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آنها بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسـکن  
شهرسـتان اسـت(مرکز آمـار     27رابـر بـا   ، ب1390سال 

  ).1385ایران، 
تعـادل فضـایی، عنـوان و     مـدل مفهـومی تحقیـق:   

بردارنـدة ابعـاد    توانـد در شاخصی کالن است کـه مـی  
ــی و     ــت محیط ــادي، زیس ــاعی، اقتص ــاگون اجتم گون
زیربنـایی باشــد. ترکیــب چنـین ابعــادي، جایگــاه هــر   
شهرستان در این خصوص را مشخص خواهـد سـاخت.   

معیار اصلی  7این مطالعه با توجه به هدف تحقیق،  در
زیر این وضـعیت را   جدولمعیار انتخاب شد.  زیر 47و 

  دهد. نشان می
  

  مورد استفاده يها مدل یمعرف
ـ ا :ییفضااره یمع چند يریم گیمدل تصم ن مـدل  ی

-MC( يریـ گ میتصم ءارهیچند مع يها از روش یبیترک

SDSS( 1ن یـ سـت. در ا ا ییایستم اطالعات جغرافیو س
ن را یگزیجـا  يهـا  حـل  ن راهیتواند بهتر یکاربر م ،مدل
آن ارتبـاط   ییایـ ت جغرافیـ ف کند و آن را با موقعیتعر

 يا ژهیـ نش ویـ ن ارتباط تنگاتنـگ بـه محقـق ب   یدهد. ا
ن زمـان اتخـاذ   یم را در بهتـر ین تصـم یدهد تا بهتر یم

 ی(وزن ده SAWک یله دو تکنیوس هب یابین ارزیکند. ا
ن یـ کـه در ا  شـود  یانجـام مـ   Topsisساده) و  یشیافزا

استفاده شـده اسـت. بـا     Topsisک یمطالعه تنها از تکن
هـر   يت دار بـرا یـ اولو يها ارزش ،ن روشیاستفاده از ا

چندگانـه در   يهـا  یژگـ یق ویـ از طر ین احتمالیگزیجا
شـود.   یمحاسـبه مـ   ییایستم اطالعات جغرافیداخل س

ل یـ تحل ياهـ  ر روشین روش نسبت به سـا یت ایارجح
مات اسـت.  یکردن تصم ییقت فضایاره، در حقیچندمع

را بـه   يعـدد  یلـ یموضوعات تحل یکلطور ن روش بهیا
و  ینمــره دهــ هدر دو مرحلــ يس کــاربردیک مــاتریــ

جـه  ینت یسازد. در مرحله نمره دهـ  یم یعمل یده وزن
 يک نمـره عـدد  یـ نـه در قالـب   یمورد انتظار از هر گز

نمـره   يدارا تر، ت میهبا اهاي  نهیشود. گز یمشخص م
. در دارند ي، نمره کمترتر تیاهم کمهاي  نهیباالتر و گز

ف و یــتعر يبــرا يعــدد يهــا ، وزنیمرحلــه وزن دهــ

                                                             
1. Multiple criteria spatial decision support 
system 

اس انتخـاب  یـ ن مقین حد بـاال و پـائ  یب یرات نسبییتغ
  شوند. یار مشخص میهر مع يشده برا

  
ل یـ تحل  :)یاصـل هـاي   مولفه( یل عاملیمدل تحل

 - Principal Component Analysis( یاصل يها مولفه

PCAيبـرا  اغلـب که  است يبردار يفضادر  یلی) تبد 
 از هـدف  .شود  میاستفاده  ها مجموعه داده کاهش ابعاد

در  موجود واریانس که است آن اصلی هاي مؤلفه تجزیه
 کـه  کنـد  تجزیه هایی مؤلفه در را متغیره چند هاي داده

 بیشـترین  علـت  اسـت  ممکـن  کـه  آنجا تا  مؤلفه اولین
 هـاي  مؤلفه جتدری به و ها باشد داده در موجود واریانس
ــدي ــانس بع ــري واری ــرات از کمت ــه تغیی  را توجی

 هـر  روش ایـن  ). در2004کنند(شوکال و همکاران،  می
 بـین  اسـت. یعنـی   هـاي دیگـر   مؤلفه از مستقل ،مؤلفه
 انتخاب جهت .ندارد وجود همبستگی حاصله هاي مؤلفه
 مقـدار  که شوند یم انتخاب هایی مؤلفه ،مهم هاي مؤلفه
ر یباشـد. بـه منظـور تفسـ     بیشتر یک از ویژه آنها ارزش

(Eigenvalue) کـه  مؤلفـه  هـر  در مهـم  ، خصوصـیات 
انتخـاب   معیـار  کنـد از  کنترل می را تغییرات بیشترین
 انتخاب معادله معیار این در ژه مؤلفه مورد نظریارزش و

  ).  1387، یو خرمال یوبیباشد (ا می
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
ان رضـوي  محدوده پژوهش حاضـر اسـتان خراسـ    

راي وسـعتی حـدود   دا 1390است. این استان در سال 
ــزار کیلومتر 116 ــع، هـ ــتان 27مربـ )، 1390( شهرسـ

نفـر در   50نفر جمعیت و تـراکم جمعیتـی   5994402
 4361594. از کل جمعیـت اسـتان (  بودکیلومتر مربع 

نقطه شـهري و مـابقی در    72درصد در  70نفر) حدود 
درصد  63مشهد روستاهاي استان ساکن هستند. شهر 

ــاي داده و    ــود ج ــتان را در خ ــهري اس ــت ش از جمعی
هـا و   بزرگترین شـهر اسـتان اسـت (سـازمان دهیـاري     

درصـد از   82). همچنـین 1390کشـور، هـاي   شهرداري
صنایع استان(سازمان صنایع و معادن اسـتان خراسـان   

 60درصد واحدهاي بانکی استان، بـیش از  54رضوي)، 
هـا اعـم از دولتـی،     هدرصد اعضاي هیات علمی دانشـگا 

درصد از کل دانشجویان استان در  56آزاد و پیام نور و 
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در شهرستان مشهد تمرکز یافته است. این  1390سال 
شرایط نشان دهنـده سـاختار فضـایی تـک مرکـزي و      

، بـه ویـژه   هـا  شهرسـتان فاصله شـهر مشـهد بـا سـایر     
ي واقـع در جنـوب و غـرب اسـتان اسـت.      ها شهرستان

فضایی استان مستلزم شناسایی هاي  کاهش عدم تعادل
ي اسـتان  هـا  شهرسـتان کمبودها و جایگاه هـر یـک از   

توسـعه فضـایی   هـاي   خراسان رضوي از نظـر شـاخص  
است. تا با تکیـه بـر آن بتـوان در مسـیر دسـتیابی بـه       

عنوان  له بهئمنطقه اي قدم برداشت. این مسهاي  توازن
باشد.  مساله مهم تحقیق در این مطالعه مورد توجه می

شناسایی عدم تعادلهاي موجود در سطح  ،هدف تحقیق
هـاي   ي اسـتان خراسـان رضـوي از جنبـه    ها شهرستان

گوناگون اقتصادي، اجتماعی، توسعه انسـانی و کیفیـت   
نیــروي انســانی، زیربنــایی و محیطــی و شناســایی     

بوده و بر ایـن فـرض اسـتوار    همگن توسعه هاي  خوشه
ابعـاد گونـاگون در   فضـایی از  هاي  عدم تعادل است که

وي وضـعیت  ي استان خراسـان رضـ  ها شهرستانسطح 
 گذارد. متفاوتی را به نمایش می

  
 قیتحقهاي  افتهی

هاي موجود در ابعاد مختلـف در   تحلیل عدم تعادل
ي هـا  اسـتان بـر اسـاس شـاخص     يهـا  شهرستانسطح 

 گیري چند تعیین شده و ترکیب آن در سیستم تصمیم
صـورت   ARCGISافـزار   معیاره فضایی در محـیط نـرم  

ــب   ــی توســعه اســتان از ترکی گرفــت. شــاخص ترکیب
هاي اقتصـادي، اجتمـاعی، انسـانی، محیطـی و      شاخص

خدمات و زیربنایی به دست آمـد. بـه عبـارتی ترکیـب     
ــاگون، ســطح توســعه یــافتگی هــر   شــاخص هــاي گون

  شهرستان را در هر بعد، به تصویر کشاند. 
ل از سیستم تصمیم گیـري چنـدمعیاره   نتایج حاص

فضایی، جایگاه هر شهرستان را از نظر سطح توسعه در 
ي کلی مشخص کرد که نتـایج آن  ها هر یک از شاخص

  (نقشه) مجزا تهیه و ترسیم شد. در هفت الیه
ي اسـتان بـر مبنـاي    هـا  شهرستانبندي  خوشه

بندي نهایی و تعیـین   منظور جمع به امتیازات عاملی:
هـا در   بنـدي داده  مگن توسعه استان، خوشـه مناطق ه

و ضـریب   Ward، با استفاده از روش Minitab افزار نرم

همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج حاکی از آن اسـت  
درصـد تـأثیر، در گـروه بنـدي مکـانی       95که بیش از 

متــأثر از ســه شــاخص ترکیبــی زیربنــایی، خــدماتی و 
انسـانی در  اقتصادي است. ضریب تأثیر کیفیت نیـروي  

تـوان   باشـد و مـی   درصد مـی  80بندي مکانی نیز  گروه
عنـوان مهمتـرین عوامـل     چهار شاخص فوق الذکر را به

بـه شـمار آورد و    هـا  شهرستانبندي  تأثیرگذار در گروه
هـاي محیطـی، توسـعه انسـانی و در      بعد از آن شاخص

ي هـا  شهرسـتان نهایت توسعه اجتماعی بر گروه بنـدي  
  بوده است.استان تاثیرگذار 

بـه روش   هـا  در تشریح وضعیت توسـعه شهرسـتان  
 هـاي اصـلی اول و دوم   اسـاس مولفـه  تحلیل عـاملی بر 

(امکانات محیطـی و کیفیـت نیـروي انسـانی)، مشـهد      
است که با فاصـله قابـل توجـه از     9,8داراي قدرمطلق 
هـا در مرتبـه اول توسـعه اسـتان قـرار       سایر شهرستان

مشـخص شـده    3 لگرفته است که نتیجـه آن در شـک  
شود، ارتبـاط امکانـات     است. آنچه از نتایج استنباط می

محیطی، سـاختارهاي اجتمـاعی و نیـز توسـعه منـابع      
ها است، بدین معنی کـه بهبـود    انسانی با سایر شاخص

امکانات محیطی، کیفیت نیروي انسانی و بهبود شرایط 
هـاي   اجتماعی، باعث بهبود شرایط اقتصـادي، شـاخص  

شـد. ایـن    ارتقـاي سـطح خـدمات خواهـد     ی ویزیربنا
درحالی است که عدم بهبود شرایط اقتصادي که خـود  

هـا نظیـر توسـعه شـبکه راه،      عامل توسـعه زیرسـاخت  
خطوط تلفن، انشعابات گاز و برق و نیز مراکز خـدماتی  
ــز آموزشــی    ــانی و مراک ــز درم ــدي همچــون مراک کلی

موجـب بـروز    باشد بـا درصـد تـأثیر بسـیار بـاالیی      می
برداري از امکانات محیطی شـده   ثیرات منفی در بهرهتأ

و ساختارهاي اجتماعی و کیفیت نیروي انسـانی را بـه   
کـه بـا کـاهش     طـوري  سازد. بـه   شدت متأثر از خود می

هــاي اقتصـادي، زیربنـایی و خــدماتی،    سـطح شـاخص  
هـاي توسـعه    فاصله خوشه امکانات محیطـی، شـاخص  
ــی   ــرانه، ام ــد س ــم از درآم ــانی (اع ــدگی،  د  انس ــه زن ب

هاي اجتمـاعی بیشترشـده و    باسوادي) و شاخص درصد
ــتان  ــله بیشــتري را در شهرس ــذا فاص ــع در  ل ــاي واق ه

  ي مختلف خواهیم دید.ها خوشه
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  ي اصلی ها به روش تجزیه به مؤلفه ) MC-SDSS( هاي توسعه مستخرج از مدل بندي شاخص خوشه: 2شکل 

 a امکانات محیطی؛ :b؛ : کیفیت نیروي انسانیc   توسعه انسانی؛ :d  اقتصادي؛ :e اجتماعی؛ :f    زیربنایی؛:g خدماتی:  
  

 Wardي اصلی بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و شاخص همبستگی ها : ماتریس همبستگی مؤلفه 3جدول
 مؤلفه هفتم مؤلفه ششم مؤلفه پنجم مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول  ها مؤلفه

 0.03 0.05 0.12 0.77 0.82 1.33 3.88 مقدار ویژه
 0.00 0.01 0.02 0.11 0.12 0.19 0.55 همبستگی

 1.00 1.00 0.99 0.97 0.86 0.75 0.55  معیهمبستگی تج
  ي تحقیقها ماخذ: یافته

  

 Wardي اصلی بر شاخصهاي توسعه بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و شاخص همبستگی ها : ماتریس بار مؤلفه4جدول
 مؤلفه هفتم مؤلفه ششم مؤلفه پنجم مؤلفه چهارم مؤلفه سوم مؤلفه دوم مؤلفه اول  ها مؤلفه

 0.01- 0.10 0.06- 0.77 0.16- 0.60- 0.10- امکانات محیطی
 0.02 0.19- 0.83 0.06 0.20- 0.07- 0.47 کیفیت نیروي انسانی

 0.12 0.05- 0.15- 0.60- 0.41- 0.65- 0.05 توسعه انسانی
 0.65- 0.54 0.17- 0.04- 0.08- 0.00 0.50 اقتصادي
 0.02 0.01 0.09 0.13- 0.87 0.43- 0.17 اجتماعی
 0.12- 0.72- 0.45- 0.15 0.00 0.04 0.49 زیربنایی
 0.74 0.37 0.22- 0.09 0.02- 0.12 0.49 خدماتی

  ي تحقیقها ماخذ: یافته
  

هاي مورد بررسی بیشترین بـار یـا    از میان شاخص
صادي به خود اختصاص داده است که سهم را حوزه اقت

داري بـا حـوزه زیربنـایی و     از این نظـر اخـتالف معنـی   
خدماتی ندارد. در خصوص مؤلفه دوم نیز بیشترین بـار  
منفی مربوط به توسعه انسانی و امکانات محیطی است. 
در مؤلفــه ســوم نیــز بیشــترین بــار مربــوط بــه حــوزه 

 حـوزه اجتماعی و در خصوص مؤلفه چهارم مربوط بـه  
اسـت. در مجمـوع    77/0امکانات محیطی با بار مثبـت  

حوزه اجتمـاعی و امکانـات محیطـی بـا بیشـترین بـار       
مثبت در میان چهار مؤلفه اول تعیـین کننـده عوامـل    

  تعیین کننده توسعه استان هستند.
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  ي  استان بر اساس شاخص  سیمپسونها شهرستان: خوشه بندي 3شکل

  
هــاي شــاخص  ارزش درصــد تشــابه 75بــا اعمــال 

ترکیبی تاپسیس نهایی، مـدل تحلیـل عـاملی و مـدل     
در شـش   هـا  شهرسـتان بنـدي   اي، دسـته  تجزیه خوشه

   ) مشخص شد.3(شکل  گروه زیر
o گروه اول: مشهد  
o گروه دوم: سبزوار، نیشابور  و گناباد 
o گروه سوم: قوچان ، تربت حیدریه و تربت جام  

o  گروه چهارم: جوین، سرخس و فریمان 
o پنجم: باخرز، کـالت، تایبـاد، خـواف، خلیـل      گروه

 آباد،کاشمر، جغتاي
o     ،گروه ششم: چناران، مـه والت، فیـروزه، بردسـکن

شـاندیز، درگـز، بجسـتان،     -رشتخوار، زاوه، طرقبه
  خوشاب

  

 
  هاي توسعه  ي  استان بر اساس شاخصها شهرستاننمودار باي پالت تفکیک موقعیت : 4شکل

  
رتبه اول توسعه استان  در این خوشه بندي، مشهد

است. پس از آن سه شهرستان  را به خود اختصاص داده
سبزوار و نیشابور و گناباد قـرار دارد کـه بـا توجـه بـه      

(اقتصادي، خدماتی و زیربنـایی)   ضرایب مهم تاثیرگذار

اند.  در محاسبه شاخص نهایی در مرتبه دوم قرار گرفته
ــایی، زیرســاخت  ــراکم خــدمات زیربن ــا و  تمرکــز و ت ه

هاي صنعتی و خـدماتی در نـوار میـانی اسـتان      فعالیت
  بندي مذکور است.  کننده سطح تبیین
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شهرستان گناباد اگرچه به لحاظ توسـعه خـدماتی،   
ز زیربنایی و امکانـات محیطـی، فاصـله قابـل تـوجهی ا     

دلیـل درصـد تشـابهات     سبزوار و نیشابور دارند ولی بـه 
شهر دیگر در هاي توسعه آن با دو  داخلی سایر شاخص

وضــعیت  5 انــد. شــکل  ایــن خوشــه قــرار گرفتــه   
بندي فوق نشـان   اساس گروهاستان را بري ها شهرستان

  دهد. می

  

  
  . درصد تشابه شاخص ترکیبی توسعه 75استان خراسان رضوي بر اساس  يها شهرستانبندي  : خوشه5شکل 

 
ي قوچان تربت جام و تربـت حیدریـه   ها شهرستان

انــد. در ایــن خوشــه دو  گرفتــه خوشــه ســوم قــرار در
حیدریه و قوچان به لحاظ سطح توسعه  شهرستان تربت

جـام بـه ویـژه     ترند و شهرستان تربت به یکدیگر نزدیک
هـا فاصـله    در زمینه دسترسی به خدمات و زیرسـاخت 

قابل توجهی از آنها دارد و تنهـا در شـاخص اجتمـاعی    
تري نسبت به دو شهرسـتان   همگنی و وضعیت مطلوب

  یگر دارد.د
ن و جـوین خوشـه   ي سرخس و فریمـا ها شهرستان

دهند. شهرستان سرخس به لحاظ  چهارم را تشکیل می
برخورداري از امکانات محیطی، اقتصادي، فاصـله قابـل   

هـاي   توجه با دو شهرستان دیگر دارد. امـا در شـاخص  
تـري   توسعه انسانی، اجتماعی و زیربنایی جایگاه ضعیف

  ن دارد.نسبت به فریمان و جوی
جغتـاي، کاشـمر و    يهـا  شهرستاندر خوشه پنجم 

آباد، خواف و تایباد و باخرز قرار دارند. شهرسـتان   خلیل
کالت در امکانات محیطی، کاشـمر در کیفیـت نیـروي    
انسانی داراي امتیاز باالتري است و شهرسـتان جغتـاي   

هـا شـرایط    به لحاظ برخورداري از خدمات و زیرساخت
گـروه   ي هـم هـا  شهرسـتان سـایر   تري نسبت به مطلوب

نیز در خوشه ششم قـرار   ها شهرستانسایر  خود دارند.
دارنـد کـه داراي کمتـرین تشـابهات بیرونـی بـا ســایر       

  می باشند. ها شهرستان
  

  گیري جمع بندي و نتیجه
هاي ترکیبی به دست آمده از مـدل   بررسی شاخص

تصمیم گیري چند معیاره فضایی حاکی از وجود عـدم  
هــاي هــم ارزش اســت.  در درون خوشــه تــیتعــادل ح

بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود. بـر ایـن اسـاس    
هـاي توسـعه هـر یـک از      ها و پتانسیل شناخت قابلیت

بـا توجـه بـه شـرایط برخـورداري آنهـا از        ها شهرستان
امکانات و زیربناهـاي طبیعـی و انسـانی مـی توانـد در      

هـاي   وشههاي درونی و بیرونی خ جهت رفع عدم تعادل
 هـا  شهرستاني توسعه ها همگن توسعه و تنظیم برنامه

  مورد استفاده برنامه ریزان آمایشی استان قرار گیرد.
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بنـدي اسـتان بـا     خوشـه با توجه به نتایج حاصل از 
درصد، الزم اسـت ایـن خوشـه بنـدي      75ضریب تاثیر 
هـاي   ریـزي  هاي آتی اسـتان و برنامـه   ریزي جهت برنامه

گیـر اسـتان مـالك عمـل قـرار       ممیدوره اي مراجع تص
مطالعات وضع موجـود سـازمان فضـایی اسـتان      گیرد.

ي گوناگون طبیعی و انسانی ها خراسان رضوي در حوزه
ي منطقـه اي در سـطح   هـا  بیـانگر وجـود عـدم تعـادل    

استان، از نظر برخورداري از امکانات محیطی، وضـعیت  
اي هـ  برداري از منـابع، توزیـع و پـراکنش فعالیـت     بهره

  باشد.  اقتصادي، جمعیت و زیربناها می
هاي بـین شهرسـتانی    به منظور آشکارسازي تفاوت

ي گوناگون، از دو شاخص نسبت باال و پایین ها از جنبه
ــا شــاخص ــانگین  ه ــار از می ــی و انحــراف معی ي ترکیب

استفاده شد. نتیجه این دو شاخص نشان می دهد کـه  
یبـی،  هـاي ترک  از نظر نسبت حد باال و پـایین شـاخص  
ي  هـا  شهرستانبیشترین اختالف و عدم تعادل در بین 

هـاي خـدماتی، زیربنـایی،     استان به ترتیب در شاخص
کیفیــت نیــروي انســانی، اقتصــادي، توســعه انســانی،  
اجتماعی و در نهایت امکانات محیطـی قابـل مشـاهده    

ي  استان در خصوص این ها شهرستاناست. به عبارتی 
  دهند. با یکدیگر نشان میترین تفاوت را ها بیش شاخص

  
  هاي توسعه استان از نظر دو شاخص نسبت حد باال و پایین و انحراف معیار از میانگین : مقایسه شاخص 5 جدول

کیفیت نیروي   محیطی  شاخص
  انسانی

توسعه 
  خدماتی  زیربنایی  اجتماعی  اقتصادي  انسانی

  100  50,7  4,2  19  7,8  30,7  2,6  نسبت حد باال و پایین
  2,4  0,167  0,163  0,15  0,176  0,160  0,08  اف معیار از میانگینانحر

  ي تحقیقها ماخذ: یافته
  

ي هـا  شهرسـتان همچنین از نظر انحراف معیار نیـز  
استان بیشترین ناهمگنی را در برخـورداري از شـاخص   

هداشـتی و گردشـگري) و پـس از    (آموزشی، ب خدماتی
نـایی،  ترتیب شاخص توسعه انسانی، توسـعه زیرب  آن به

توسعه اجتماعی، کیفیـت نیـروي انسـانی و در نهایـت     
ــابر این، اگرچــه اســتان امکانــات محیطــی را دارنــد. بن

ــا  خراســان رضــوي بر اســاس مطالعــات انجــام شــده ب
ي طبیعــی و هــا هــاي قابــل تــوجهی در حــوزه بحــران

ریزي، آنچـه   مواجه است، ولی از دیدگاه برنامهمحیطی 
ان عـدم تعـادل در   عنـو  وان بـه تـ  که در حال حاضر می

فضاي سـرزمین اسـتان تلقـی نمـود، بیشـتر ناشـی از       
ي تمرکزگـراي اتخـاذ   هـا  ریزي ها و برنامه سیاستگذاري

ریـزان در جهـت توزیـع منـابع و      شده از سـوي برنامـه  
جـر بـه تمرکـز    هاست که متعاقبـا من  توسعه زیرساخت

بـرداري از منـابع محیطـی در     جمعیت و افـزایش بهـره  
 است.مرکز استان شده 

  

  پیشنهادها
با توجه به سطح سنجش مطالعات آمـایش کـه بـا    

 فضـایی یـابی   نگـر و جـامع بـه سـازمان     رویکردي کالن
پـردازد، پیشـنهادهاي زیـر بـه      مـی مناطق جغرافیـایی  

اسـتان خراسـان رضـوي    آمایش  بخشی و منظور تعادل
   شود: میارائه 
 ویژه صنایع ها (به تمرکز زدایی از جمعیت، فعالیت

مات) و زیربناها در مشهد و چند کانون دیگر و خد
 (مانند نیشابور و سبزوار)؛ 

  مدیریت آمایشی منابع طبیعی استان بر اساس اصول
اي و با هدف کاهش فشار بیش از  منطقه  ریزي برنامه

هاي  حد بر منابع آب، منابع طبیعی و سایر مؤلفه
هاي متراکم جمعیت و فعالیت  محیطی در پهنهزیست
 در استان؛ ، نیشابور، سبزوار و ...)(مشهد

 اي شدن نقاط روستایی استان،جلوگیري از حاشیه  
ویژه در مناطق مرزي و منـاطق اطـراف کـویر و    به

روستاهاي کوچک به نفع روستاهاي بزرگ و  تخلیه
روســـتاهاي حاشـــیه شـــهرها، از طریـــق اتخـــاذ 

هاي تعادل بخشی به توزیع منابع اقتصادي  سیاست
 تان؛در سطح اس

 هـاي اقتصـادي و مکـانی شـهرهاي      تاکید بر مزیت
منظـور   هاي همگن توسعه، بـه  واقع شده در خوشه
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هـاي   توسعه هدفمند و کارا و کاهش فشار بر قطب
 توسعه فعلی استان؛

        توجه ویـژه بـه روسـتاها و تغییـر رویکـرد توسـعه
ــعه    ــه توس ــدي ب ــعه صــرف کالب روســتایی از توس

 .کالبدي، اجتماعی و اقتصادي
 دوین سند آمایش ملی و تعیـین جایگـاه و نقـش    ت

ملی استان خراسان رضوي در مدیریت اقتصـادي و  
زیست محیطی کشور، با هدف تعـادل بخشـی بـه    

منابع، کنترل مهاجرت به اسـتان  توزیع جمعیت و 
هاي همجوار و دستیابی به توسـعه   ویژه از استان به

 (فرااستانی).   پایدار در سطح ملی
  

  منابع
ور، زهرا و عبدالرضا افتخاري، حسین مختـاري  پ احمدي .1

بررسی روند شتاب توسعه  .1386 .هشی و نرگس وزین
 .ژئوپلیتیـک  .اداري کشـور  -یافتگی فضـاهاي سیاسـی  

   .تهران انجمن ژئوپلیتیک ایران. .1 . شماره3 دوره
کتاب جامع آموزش  .1391 استانداري خراسان رضوي. .2
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