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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1-16صفحات: /  1398 پاییز/ سومسال نهم/ شماره مسلسل سی و 
 

  هاي استان کهگیلویه و سنجش میزان برخورداري شهرستان
 هاي توسعه شاخصاحمد از بویر

   

  4، احمد راشدي3، نعیم اکرامی2، زهرا سلطانی*1سعید ملکی

  نشگاه شهید چمران اهوازریزي شهري داد جغرافیا و برنامهاستا1
  ریزي روستایی دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار جغرافیا و برنامه2

  اهوازریزي شهري دانشگاه شهید چمران ارشد جغرافیا و برنامهکارشناس3
  ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهوازارشد جغرافیا و برنامهکارشناس4

  1/6/95؛ تاریخ پذیرش:  22/5/94تاریخ دریافت: 
  

  دهیچک
. اسـت  منـاطق  یاجتماع و ياقتصاد يهاتعادل عدم رفع در آن بودن پارچهکی و جامع توسعه، انکار از یکی
 مسـتلزم  ییمبودهـا ک نیچنـ  رفـع  هکـ  اسـت  یافتگین توسعه مهم يهانشانه از آن مختلف ابعاد و ينابرابر وجود
 از یناش لئمسا حل منظوربه. است مختلف سطوح در توسعه يهاشاخص یندگکپرا هنحو به يجد هتوج و نگرش

 مختلـف  يهـا نـه یزم در يبرخـوردار  ازنظـر  مناطق يبندسطح و نخست، شناخت گام ،يامنطقه يهاتعادل عدم
 يهـا راحمـد از شـاخص  یه و بویلویاستان کهگ يهاشهرستان يزان برخورداری، سنجش مپژوهشن یهدف ا .است

شـاخص:   8 اسـاس  بـر  را اسـتان  نیـ شهرستان ا 8 تا است شده یسع پژوهشن یااساس؛ در  نیا توسعه است. بر
خــدمات و  -ی، بازرگـان یدرمــان -ی، بهداشـت ییربنــای، زيادار -یاسـ ی، سی، مــذهبیورزشـ  -ی، فرهنگــیآموزشـ 

بـا   ،1392سـال   يآمـار  هسـالنام و  1390نفوس و مسکن سـال   يآمار يه سرشماریارتباطات، بر پا -ونقلحمل
ن یـی تع هـا شهرستان یافتگیتوسعه درجهزان یو م يبندسطح س،یو تاپس يعدد یتاکسونوم يهامدلاستفاده از 

هـا و  ل دادهیـ تحل يو برا يااطالعات از نوع کتابخانه يردآورروش گ است ياتوسعه -ي. نوع پژوهش کاربردگردد
 زانیـ م دهد کـه؛ ین پژوهش نشان میج ایاست. نتا شدهاستفاده Arc GISو  Excel يافزارهانرمم نقشه از یترس

 یافتگیـ توسـعه  سـطوح  انیـ م يامالحظـه قابـل  اخـتالف  و سـت ین متعـادل  اسـتان  يهـا شهرسـتان  در توسـعه 
ـ ا شهرسـتان  8 مجمـوع  از کـه يطوربه دارد؛ وجود استان يهاشهرستان  3 برخـوردار،  شهرسـتان  2 اسـتان،  نی
 توسعه عنوانبهراحمد یبواند. قرارگرفته محروم يهاشهرستان رده در زین شهرستان 3 و برخوردار مهین شهرستان

ـ ا .انـد دهیـ گردراحمـد محسـوب   یه و بویـ لویاسـتان کهگ  يهان شهرستانیترمحروم عنوانبهن و لنده یترافتهی  نی
 ،ییربنـا یز ،یفرهنگ مختلف يهاشاخص ناعادالنه عیتوز خاطر به استان يهاشهرستان در توسعه ییفضا ينابرابر

  .باشدیم يضرور محروم يهاشهرستان در آن بهبود که ؛ه استبود... و ياقتصاد
  

  .سی، تاپسيعدد یتاکسونومراحمد، شهرستان، یو بو هیلویکهگ توسعه، :هاي کلیديواژه
 

  ١ان مسئلهیمقدمه و ب
ــروز ــان ام ــ در جه ــعه همقول ــ ،توس ــاطر  هدغدغ خ

 :1391ن، یپور اصـغر سـنگاچ  ( کشورهاستاز  ياریبس
 یموضـوعات  از شهرها انیم در توسعه ينابرابر ). بحث6

 يامنطقــه يزیــربرنامــه در فرهنــگ راًیــاخ هکــ اســت

                                                             
 m.maleki@Scu.ac.ir مسئول.نویسنده *

چنــدان  گــاهیران جایــدر ا هنــوز و اســت شــدهمطــرح
 لـیـ دال بـه  هکـ  ياتوسعه يهاينابرابر. ندارد یمشخص
 ،یاجتمــاع ،یعــی، طبیخیتــار لیــدال ریــنظ يمتعــدد
 نـاهمگون  رشد شوند،یم جادیا...  و یاسیس و ياقتصاد

، ياریــز( داردبــه دنبــال  ینــواح انیــمرا  ینامتعـادل  و
 از آن، مختلـف  ابعـاد  و ينـابرابر  وجـود  ).18: 1389
 قـت یحق در رایـ زاست؛  یافتگینتوسعه مهم يهانشانه
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 بـر  عالوه که شوندیم شناخته افتهیتوسعه ییکشورها
ـ ا  بـاال  یاجتمـاع  و ياقتصـاد  يهـا شـاخص  از کـه نی

 جوامع آن در زین امکانات و درآمدها عیتوز برخوردارند،
، افتـه ینتوسعه يدر کشورها اما است، عادالنه به نسبت

هـم   و اسـت  نییپـا  اریبسـ  هـا شاخص نیا ریمقاد هم
). 22: 1388 ،ياسـور ی( است ناعادالنه اریبس آن عیتوز
 و منطقـه  دو ای کی توسعه حال در يکشورها اکثر در

 یعمـوم  خدمات مناسب تیوضع منطقه چند تیدرنها
 نقـش  و دارنـد  یاجتمـاع  ،ياقتصاد ییشکوفا بالطبع و

 نی. اکنندیم فایا یمل دیتول و درآمد جادیا در ياعمده
 شیافـزا  و گـر ید منـاطق  داشتننگه عقب يبه بها امر

 و یلطفـ ( اسـت  ینواح و مناطق نیب ينابرابر و شکاف
 تمـام  در يامنطقـه  يهـا ينابرابر). 8 :1392 ،یشعبان

 به را يناگوار يامدهایپ تواندیم هاآن سطوح و الکاش
: 1393، و همکـاران  يآبـاد یزنگـ ( باشـد  داشته همراه

ــا ). در84 ــااســتیس رانی ــولیغ يه ــته یراص  در گذش
 و رشـد  يهاقطب در یخدمات و یصنعت يهایابیمکان
 مـادر شـهر   و مسـلط  شـهر  کتـ  در ییزگراکتمر روند
اسـت.   بـوده  هـا ينـابرابر  نیـ ا یاصل موجبات ياهیناح

 توسـعه  افکشـ  هک دهیگرد سبب هاينابرابر نیا وجود
 شـده  شتریب روزروزبه محروم افته ویتوسعه ینواح نیب
 از دسـت  را خـود  مفهوم یاجتماع و ياقتصاد عدالت و

 رینظ يجد مشکالت روزب بهمنجر  تیوضع نیو ا بدهد
ــاطق از مهــاجرت ــه محــروم من ــواح ب برخــوردار و  ین

: 1390، و همکـاران  ییتقـوا ( اسـت شده  ترافتهیتوسعه
 نیـی و تب شناخت توسعه، يزیربرنامهند یفرا ). در154

و  قـوت  از نقـاط  یو آگـاه  ینواح یافتگیتوسعه سطوح
، و همکـاران  یضـراب ( دارد يادیـ ز تیـ اهم هاآن ضعف
 يهـا انکـ م از یشناخت علمـ  به یابی). دست46: 1391
 از جامع یداشتن اطالعات اریاخت در به منوط يایجغراف

 ییایـ جغراف يهامحدوده نیا .است موردنظر يهاانکم
 است یو محل يامنطقه ،یمل ،یالمللنیب سطوح: شامل

 تیوضـع  شـناخت  راسـتا  نیا در برداشتن گام الزمه و
 از اعم يزیربرنامه يهااجزاء مجموعه از کیهر  موجود
بـردن   یپـ  جهیدرنت و بخش و شهرستان استان، کشور،

 در يگـذار اسـت یس و موجود يهاتفاوت و اختالفات به
 نیا ياجزا از کی در هر هاينابرابر کاهش و رفع جهت

ن یـ . در ا)1 :1388، نـادرپور  و فـر  نظم( است مجموعه
سـنجش توسـعه    يبـرا  یتوسعه روش يبندان سطحیم

و  ی، اجتمـاع ي، اقتصادییمناطق است که اختالف فضا
 راهـا  ت آنیدهـد و وضـع  یمـ مناطق را نشان  یفرهنگ
گلـو و  یخ بیشـ ( کنـد یمـ سطح توسعه مشـخص   ازنظر

هـا؛  ن پژوهشیهدف از ا اصوالً). 190: 1391، همکاران
، يقنبـر ( اسـت  يامنطقـه  يهـا ينـابرابر توسعه و رفع 

 مختلف يهاشهرستان يبندسطح نیبنابرا )؛94 :1390
ـ ا از اسـتفاده  با استان کی  هـا يتئـور  و هـا کیـ نکن تی

 يبرخـوردار  زانیـ م با شناخت رایز است؛ توجه درخور
 استان کی همحدود در موجود يهاشهرستان از کی هر
 خـدمات  و انـات کام عیـ توز یآشـفتگ  زانیـ م تـوان یم

 بـا  و نمـود  مشـاهده  را منـاطق مختلـف   به شدهعرضه
 ایـ  يبرخـوردار  سطح از قیجامع و دق اطالعات داشتن
 منـابع  صیتخصـ  و يزیربرنامه ها،ت شهرستانیمحروم

ن یـ اشـد.   خواهـد  مقدور هیناح هر يازهایبا ن متناسب
 اسـتان؛  در متعادل ياتوسعه به دنیرس جهت پژوهش

 انــاتکام عیــتوز یچگــونگ و تیــموقع شــناختیپــ در
در  یانتخــاب يهــاشــاخص بــه توجــه بــا توســعه

 افتـه یانجام راحمدیه و بویلویاستان کهگ يهاشهرستان
 هـا، کیـ نکت از يریگبهره با مهم نیا به لین يبرا. است
و  يعــدد یتاکسـونوم  يهــاو مـدل  يآمــار يهـا روش
 ان،یـ در پا و يبارگـذار  مختلـف  يهـا شاخصس یتاپس

ــم و درجــه ــتوســعه زانی ــر یافتگی ــ ه ــواح از کی  ین
توانـد بـه   ین پـژوهش مـ  یـ ج ایشود. نتـا یم صـمشخ

ــا د تــا یــکمــک نما يران شــهریزان و مــدیــربرنامــه ب
 يهـا دها و فرصـت یـ نقاط قوت، ضـعف، تهد  ییشناسا

رشـد و توسـعه    يمناسب برا هنیموجود قادر باشند زم
 یاستان را فراهم نمـوده و ضـمن بررسـ    يهاشهرستان

ــل محروم ــعل ــا و سی ــااســتیت، راهکاره ــول يه  یاص
 ند.یه و اتخاذ نمائرا ارا یمتناسب
ن پـژوهش آن  یدف از انجام اه :قیتحق يگذارهدف

 ازلحـاظ کـه   یع نـاهمگون یـ بـا توجـه بـه توز    است که
 -یاسـ ی، سی، مـذهب ی، فرهنگیامکانات مختلف آموزش

آب، بــرق، گــاز)، ( ییربنــایزدرمــان،  -، بهداشــتيادار
 يهـا ن شهرسـتان یخدمات، در بـ  -یبازرگانو  یارتباط

ــلویاســتان کهگ ــب ریه و بوی احمــد وجــود دارد، در قال
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ــه ــربرنام ــتفاده از تکن  يزی ــا اس ــعه و ب ــتوس ــاکی  يه
ــونوم ــد یتاکس ــ يدع ــه تعیو تاپس ــیس ب ــه ی ن درج

استان، پرداخته شـود و از   يهاشهرستان یافتگیتوسعه
ــا ــن طری ــوی ــفافیق تص ــات  یر ش ــود در از امکان موج

 بیترتنیابهتا  ه گرددئمختلف استان ارا يهاشهرستان
ــام ء امکانـــات در در جهـــت بهبـــود و ارتقـــا   یگـ

  استان برداشته شود. يهاشهرستان
ــتحق یشناســروش ــژوهش: قی ــوع پ  -يکــاربرد ،ن
و  یلـ یتحل -یفیوصـ آن ت یبررس روش ،است ياتوسعه

 يافزارهـا نـرم م نقشـه از  یهـا و ترسـ  ل دادهیـ تحل يبرا
Excel  وArc GIS يآمـار اسـت. جامعـه    شدهاستفاده 

. است راحمدیه و بویلویاستان کهگ شهرستان 8 قیتحق
 مطالعــات قیــطر از قیــتحق ازیــموردن خــام يهــاداده

 و نفوس یعموم يسرشمار جینتا از و اغلب ياکتابخانه
ــال مســکن ــالنامه و 1390 س ــار س ــال  يآم  1392س

ــتان کهگ ــلویاس ــد یو بو هی ــهراحم ــدهگرفت ــت.  ش اس
 يهـا شـاخص از:  انـد عبـارت ن پـژوهش  یا يهاشاخص
، يادار -یاسـ ی، سی، مـذهب یورزش -ی، فرهنگیآموزش

خــدمات و  -ی، بازرگــانیدرمــان -ی، بهداشــتییربنــایز
 يهــاروشارتباطــات کـه بــا اسـتفاده از    -ونقـل حمـل 

ــدد یتاکســونوم ــه ســنجش درجــه یو تاپســ يع س ب
 هـا آن يبندرتبه تیدرنهاو  هاشهرستان یافتگیتوسعه

 .گرددیممبادرت 
) با 2004( 1يا و رایباهات: قینه تحقیشیبر پ يمرور

ل یـ تحل يهـا روششاخص و بـه کمـک    23استفاده از 
ن سـطح توسـعه   یـی بـه تع  يعدد یو تاکسونوم یعامل
ــوك در  380 ــال   م 32بل ــد در س ــه از هن  2001نطق

 56 ن اسـت کـه  یا ایها گوق آنیج تحقیاند. نتاپرداخته
، افتـه یتوسـعه  بلوك به نسبت 156، افتهیتوسعهبلوك 

 افتـه ینتوسعهبلوك  52و  افتهیتوسعهبلوك کمتر  116
منـاطق   یبـه بررسـ   ی) در پژوهشـ 2004( شارما است.

سـت.  در هنـد پرداختـه ا   يالت براهما پرتـوا یمختلف ا
 يوردهد که تفاوت در بهرهینشان م يج پژوهش وینتا

 يامنطقـه  يهايبروز نابرابر ی، عامل اصلیانسان يروین
ــت. ــن اس ــ0720( 2الحس ــه بررســ  ی) در پژوهش  یب

                                                             
1. Bhatia & Rai 
2. Sharma 

 -1999 کشــور غنــا در دوره يامنطقــه يهــاينــابرابر
دهـد  ین پژوهش نشان میج ایته است. نتاپرداخ 2000

قر منجر به کاهش ف ادشدهیدر دوره  يکه رشد اقتصاد
ـ ا ازآنجاکهدر کشور شده، اما  یعموم  عمـدتاً ن رشـد  ی

منـاطق   عهبوده، شکاف توس ياز صادرات کشاورز یناش
ــمال ــوان رقابــ   یش ــه ت ــهک ــاورز ت در عرص را  يکش
هانـگ و   تر شده است.شیب یاند، با مناطق جنوبنداشته

 درسـم  یدر رابطه با صنعت تور یقی) تحق2012( 3پنگ
، ي، ژاپن، کـره، مـالز  کنگهنگن، یچ ییایکشور آس 9

 کیـ تکنن بـا کمـک   یپـ یلیلنـد و ف یوان، تایسنگاپور، تا
ج یاخص انجام دادند. نتـا ش 15س و با استفاده از یتاپس
ن و ژاپـن  یچ يکشورها دهد کهیها نشان مق آنیتحق
ن رتبـه آخـر را در   یپـ یلیاول و دوم و کشور ف يهارتبه

) 1390( عطـار و  ییرضا سم دارند.یرابطه با صنعت تور
 يبرخـوردار  زانیـ م يبنـد با عنوان سـطح  یدر پژوهش
اخص توسـعه  فارس به کمـک شـ   استان يهاشهرستان

 يهـا شهرسـتان  ن سطح توسعهیی) به تعHDI( یانسان
، یرسـاخت یز، يشـاخص اقتصـاد   22استان با استناد از 

ن یـ ج ایانـد. نتـا  پرداخته یو خدمات ی، بهداشتیوزشآم
ــابرابردهــد تفــاوتیق نشــان مــیــتحق  يهــايهــا و ن
در اسـتان وجـود    یافتگیـ توسعهدر سطح  یتوجهقابل

که در اسـتان فـارس    گفت توانیماساس  نیا دارد. بر
 يهـا افته به لحاظ مجمـوع شـاخص  یشهرستان توسعه

و  یموزشـ آ يهـا شـاخص وجـود نـدارد و    موردمطالعـه 
گـر  ید يهـا شـاخص تر از ط مطلوبیدر شرا یرساختیز

 یدر پژوهش )1391( همکارانو  يپورمحمد قرار دارد.
اسـتان   يهـا شهرسـتان  یافتگیـ ل توسعهیبا عنوان تحل

 17س و بـا اسـتفاده از   یکرمانشاه به کمک مدل تاپسـ 
ــت  ــاخص بهداش ــان -یش ــیدرم ــاع -ی، فرهنگ ، یاجتم

از  يریـ گبهـره و بـا   یرسـاخت یو ز ی، مـذهب يگرگردش
 14 یافتگیـ توسعهبه سنجش  1388سال  يمنابع آمار

ن یـ ج ایداختـه اسـت. نتـا   شهرستان استان کرمانشاه پر
 قصـر ن اسـت کـه شهرسـتان    یـ ا دهنـده پژوهش نشان

ن و یتـر افتهیها توسعهگر شهرستانینسبت به د نیریش
 ،یباباجان و ثالث ،غرب النیگ، جوانرودشهرستان سقز، 

 و غــرب آبــاداســالم نگــاور،کســرپل ذهــاب،  ن،یهرســ
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 ند.هسـت  استان يهاشهرستان نیترمحروم جزء ،داالهو
ــد ــ قائ ــاران و یرحمت ــ ) در1392( همک ــه  یپژوهش ب

 يهـا دهستان يبندسطح و توسعه يهاشاخص لیتحل
ــتان ــ اس ــا زدی ــتفاده ب ــتحل روش از اس ــامل لی  یع
 يهـا ق، دهسـتان یتحق نیا جینتا اساس بر ند.اهپرداخت
 یمناسب تعادل ،یافتگیتوسعه سطح ازلحاظ زدی استان

 و انکوهیـ م رکوه،یهـا، شـ  دهستان نیا نیب در .نداشتند
دسـتگردان،   و یافتگیـ توسـعه  سـطح  نیشـتر یب فجـر، 

ــه، ــاد، فراغ ــادران، مهرآب ــفندار به ــه، و اس  يدارا چلگ
و  فـر  نظـم  .هسـتند  یافتگیـ توسـعه  سـطح  نیترنییپا

 و یتحت عنـوان بررسـ   ی) در پژوهش1392( يپادروند
ــتحل ــطح لی ــوردار س ــتان يبرخ ــاشهرس ــتان يه  اس

 استفاده با توسعه يهاشاخص از ياریو بخت چهارمحال
 مختلف در مؤلفه 11و بر اساس  يفاز سیتاپس مدل از

ر موجـود د  يهـا ينـابرابر  یشاخص به بررسـ  50قالب 
ق یـ ج تحقیانـد. نتـا  استان پرداختـه  يهاشهرستانن یب

اسـتان؛   يهـا ن شهرستانید که در بدهینشان مها آن
ـ کُشهر ار، برخـورد  يهـا شهرسـتان  روجن در ردهرد و ب

ــگ در رده  ــان و کوهرن ــهین اردل، فارس ــوردار م و  برخ
 .انـد قرارگرفتـه محـروم   يهـا نشهرستا ردگان در ردهلُ

ان بـا عنـو   ی) در پژوهشـ 1393( یبخش یو عل فر نظم
اســتان  يهــاشهرســتان يزان برخــورداریــســنجش م

ک یـ توسعه با اسـتفاده از تکن  يهاخوزستان از شاخص
 71س) و بـه کمـک   یو تاپسکور ی، ویتاکسونوم( ادغام

سـنجش درجــه  ل و یــبـه تحل  شــدهيسـاز نــرمر یـ متغ
ج یانـد. نتـا  استان پرداخته يهاشهرستان یافتگیتوسعه

 يریدهـد کـه اخـتالف چشـمگ    یها نشان مق آنیتحق
ــم ــعه در ا ی ــطوح توس ــان س ــتای ــود دارد، ن اس ن وج

ر، یذه، رامشـ یـ هفتکـل، ا  يهـا شهرسـتان  کـه يطوربه
بنـدر ماهشـهر، شـوش،     دزفول، آبادان، دشت آزادگان،

زه و گتونــد از مــدار یهــوکا، یخرمشــهر، شــادگان، انــد
ــلهت ــعه فاص ــز وس ــد. يادی ــم دارن ــاران  يره ای و همک
 هـاي نابرابري بر یلیبا عنوان تحل ی) در پژوهش1396(

بـه   یجنـوب  البـرز  منطقه در سالمت و یبهداشت توسعه
 هـاي اسـتان  ییـافتگ  توسـعه  زانیـ م سنجش و یبررس

 بـا  درمـان  و بهداشـت  بخـش  در یجنـوب  البـرز  منطقه
بـا اسـتفاده از    ايمنطقـه  عهتوس و زيیربرنامه بر دیتأک

از  یق حــاکیـ ن تحقیـ ج ایکـور پرداختنـد. نتــا  یروش و
، اختالف و عدم تعادل در منطقـه مـورد   يوجود نابرابر

 ییاز نهـا یـ استان تهران بـا امت  کهيطوربهمطالعه است 
از یـ ن بـا امت یار برخوردار) و اسـتان قـزو  ی(بس 0184/0

ب در سـطوح اول و  یـ (محـروم) بـه ترت   0859/0 یینها
  آخر قرار گرفتند.

  
 قیتحق ينظر یمبان

ظـاهر، بـاز،   آشـکار،   يتوسعه در لغت به معنا واژه
 ر د). 2007، 4آکســفورد( آزاد و شــکوفا کــردن اســت

 و افـراد  کـه  معناسـت  نیبـد  یافتگیتوسعه ،ينظر بهجن
 سرنوشـت  نیـی تع به قادر کشور کی یاجتماع يهاگروه

 بر آگاهانه یانتخاب با را یمل اهداف بتوانند و شوند شیخو
 نکهیا بدون برند، شیپبه شیخو امکانات و طیشرا ساسا

 بحـران،  چـون  یمشـکالت  بـا  خـود  روابـط  و مناسبات در
 نیچنـ  البتـه  ،شـوند  مواجـه  سلطه و یوابستگ استثمار،

 چیهـ  تـاکنون  کـه  دانسـت  دیبا و است یآرمان ياجامعه
 کاکـا ( اسـت  افتـه ین دسـت  ناب عهتوس نیا به ياجامعه
ک یـ توسـعه   یطورکلبه). 112: 1394 ،یو ملک یدزفول

چون  يمتعدد يهابخش ریزاست و  يچندبعدان یجر
 ییهـا و ... دارد که شاخص یاسی، سیرهنگ، فیاجتماع

و  ییتقوا( است آمده وجودهرکدام به  يریگاندازه يبرا
ــبور ــعه). 54-53 :1391، يص ــدف، در توس ــود  ه بهب

ر مطلـوب جهـت رفـاه    یت در مسط موجود و حرکیشرا
ا ی افتهینتحقق یجاد تعادلیا ياست برا یو کوشش است

کـه   یرها و مشـکالت است در جهت رفـع فشـا   یحلراه
و  یاجتمـاع  یمختلـف زنـدگ   يهـا ن بخـش یوسته بیپ

  ).Storper, 2006: 20( داردوجود  یانسان
ــته ــا ،درگذش ــد تنه ــاد رش ــ ياقتص ــه کی  جامع

ــرار موردتوجــه ــ ق ــتیم ــزا آن از منظــور و گرف  شیاف
 توســعه امــا بــود، جامعــه آن یملــ د ناخــالصیولـــــت

ــر یمفهـــوم ــاد رشـــد از فراتـ ــعه. دارد ياقتصـ  توسـ
ـــیفرا ــ اســت يندــ ــآن در هک  و تحــوالت يســر کی
 ،یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  يدر سـاختارها  يادیبن راتییتغ

 نیبـد . ونـدد یپیمـ  وقـوع  به جامعه یاسیس و یفرهنگ
 رشـد توسـعه   با همراه هک داشت انتظار توانیب میترت

 اسـت  نکـ مم ياقتصاد رشد اما ،شود حاصل ياقتصاد
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 در). 74: 1390 ،ياطاعت و موسو( اوردین بار به توسعه
 يهـا هیـ نظر ،یافتگیـ نتوسـعه  و توسعه نییتب و لیتحل

 یـه نظر و توسعه، رشد ياقتصاد یهنظر ازجمله یمختلف
 و سـت یمارکس يهـا هیـ نظر ،ينوسـاز  یشـناخت جامعه

 ،یــیگرا، پساتوســعهییپساســاختارگرا ســت،ینئومارکس
 يطرفـدار یه توسـعه  نظر نیچن همو ییاستعمارگراپسا

 به یمل و یجهان سطح که در دارد وجود حقوق زنان از
 و یوابسـتگ  ،ينوسـاز  هیـ . نظرپـردازد یم توسعه نییتب

ـ ا در هـا هیـ نظر نیمشـهورتر  از کینئوکالس  نـه یمزن ی
ن یـ ک از ایـ هـر   ). مطالعه78 :1382، یرضوان( هستند

ـ  هـر  هـدف  کـه  دهدیم نشان هادگاهید  ،هـا آن از کی
و  جـاد یا در کـه  اسـت  یعـوامل  لیـ تحل و یبررسـ 
 در موجـود  يهـا لتعـاد  عـدم  و هاينابرابر يریگشکل

و  یرحمتقائـد ( مؤثرنـد  مختلـف  منـاطق  و کشـورها 
  ).56 :1392گران، ید

 معطـوف  را خود تمرکز که ينظر يهادگاهیداز  یکی
است،  نموده آن عواقب و ییفضا ينابرابر روزب یچگونگ به
 کینئوکالسـ  اصـول  بـه  یمتک که است 5ونینهائ دگاهید

توسـعه   بـا  همـراه  افـت، یره نیـ اسـت. ا  ياقتصاد تعادل
 زیـ ن ییفضـا  ينـابرابر  عوامـل،  بـازار  انسـجام  و ياقتصاد
را  ییفضـا  ينابرابر 6انینهادگرا کهیدرحال. ابدییم کاهش

ـ ا ،دانندیم يدارهیسرما بازار از عملکرد یناش  دگاهیـ د نی
 بـازار  نقـش  به يانانهیبخوش نگاه یقبل افتیره برخالف

 مداخله جهت نیهم به و ندارد ییفضا يدر کاهش نابرابر
. دانـد یمـ  يضـرور  يامنطقه توازن به لین جهت را دولت

 از یکـ یقـرار دارنـد.    کالیراد يهادگاهید گر،ید يسو در
 کشـف  دنبـال  بـه  کـه  اسـت  یستیمارکس دگاهید ،هاآن
اسـت.   يدارهیسرما توسعه ،ییفضا اشکال بر حاکم نیقوان

 اقتصـاد  نظـام  یمنطقـ  تظاهر ییفضا سازمان ن نگاه،یا با
 هیـ نظر مجموعه، نیا در گرید هیاست. نظر جامعه یاسیس

  .است یوابستگ
 در را ییفضـا  ينـابرابر  ،یوابسـتگ  پـردازان هیـ نظر
 اسـتعمار  مفهـوم  با ارتباط در اغلب یرامونیپ يکشورها

ـ  مسـتعمره  آنـان  ازنظـر . کنندیم مطرح یدرون  ،یدرون
از  نظرصرف آن ياعضا که است جامعه کی در ياجامعه
 ينابرابر و هستند ينابرابر نوع نیا یقربان شانیهاتفاوت

                                                             
1. Marginality Approach 
2. Institutionalism Approach 

ح یتوض نابرابر مبادله قانون به مراجعه با اغلب را ییفضا
 توسط که نهیزم نیا در دگاهید نی. پرطرفدارتردهدیم

 تنهـا نـه  يکه نابرابر کندیم انیب است شده ارائه 7گالور
 نیـی تب در یمهم نقش بلکه است، ياقتصاد رشد جهینت

 :1391، یو علمـ  زادهمحمـود ( کندیم فایا رشد يالگو
ــاددانان134 ــ ). اقتصـ ــد کینئوکالسـ  کـــه معتقدنـ

   اســت موقــت دهیــپد کیــ ياهیــناح يهــاينـابرابر 
)Liao and wei, 2012: 72( را ياهیناح يهاينابرابر و 

 يبرا ریناپذاجتناب مرحله و زودگذر دهیپد کی عنوانبه
 ).Li, 2010: 304( رندیگیم نظر در یینها تعادل

  
 مطالعه موردمحدوده  یمعرف

 اسـتان  31 از یکـ ی احمـد ریه و بویـ لویکهگ اسـتان 
 یدر جنوب غرب که است رانیا یاسالم يجمهور کشور

ــ و کشــور  56 و درجــه 29 ییایــجغراف مختصــات نیب
ــهیدق ــا ق ــه 49 ت ــهیدق 53 و درج ــرض ق ــمال ع   و یش

 النهــارنصــف از یشــرق طــول قــهیدق 53و  درجــه 51
ــویگر ــع چین ــده واق ــت. ا ش ــاس  15504 اســتان نی
 راحمـد از یه و بویـ لویکهگ .دارد مسـاحت  لومترمربعیک

 بـا  شرق خوزستان، استان با یغرب و شمال جهت غرب
جنـوب   از ،ياریاصفهان و چهارمحال و بخت يهااستان

ـ     بـا  و جنوب شرق بـا   یفـارس و از سـمت جنـوب غرب
 راحمـد در یو بو هیـ لویه است. کهگیهمسا استان بوشهر

ــال ــتان 8 يدارا 1392 سـ ــه شهرسـ ــام بـ ــانـ  يهـ
چـرام،  ، یه، گچساران، دنا، بهمئیلویکهگ د،ــمــراحیبو

 و بخــش 19 دهســتان، 45 شــهر، 17 باشــت و لنــده،
ـ ا از کـه  داشـت  يآباد 2239  يآبـاد  1674 تعـداد  نی

 اسـتان؛  يهـا شهرستان نیب در .است بوده سکنه يدارا
 بـا  و لنـده  لومترمربـع یک 4256 مسـاحت  ر احمد بایبو

ــعیک 544 مســاحت ــه لومترمرب ــترت ب  و نیشــتریب بی
 در ســال اســتان تیــجمع. رادارنــد مســاحت نیکمتــر
 نیـ از ا هکـ  اسـت  دهیگرد بالغ نفر 658629 به 1392
 درصـد  37/47 و يشـهر  نقاط در درصد 62/52 تعداد

 راحمـد یبو شهرسـتان . اندبوده نکسا ییروستا در نقاط
 بیــترتنفـر، بـه   20699 بـا  باشـت  و نفـر  252746بـا  

 انـد دادهيجـا  خـود  در را تیجمع نیکمتر ون یشتریب
  ).1392، يآمار سالنامه(
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  يمات کشوریراحمد بر اساس تقسیه و بویلویاستان کهگ يهاشهرستان یتیجمع هايویژگی: 1جدول 

  )1392 ،سال يسالنامه آمار(منبع: 
  

 نسبت را منطقه کی آنچه: مطالعه مورد يهاشاخص
 و يبرخـوردار  بخشـد یم يوبرتر تیمز گرید منطقه به

 آن در مناسـب  یزنـدگ  انـات کام و عوامل از يمندبهره
 بـه  مربـوط  اطالعـات  و آمار راستا نیا در. است منطقه

 نکمسـ  و نفوس يسرشمار اساس بر نظر مورد شاخص
 و يآورجمـع  1392 يآمـار  سـالنامه  و 1390 سال در

 8 از پـژوهش  نیـ ا در. اسـت  قرارگرفتـه  استفاده مورد
 -یاسی، سی، مذهبیورزش -ی، فرهنگیشاخص: آموزش

، یدرمـان  -یآب، برق، گـاز)، بهداشـت  ( ییربنایز، يادار
ــرا ارتباطــات -ونقــل حمــلخــدمات و  -یبازرگــان  يب

 اسـتان  يهـا شهرسـتان  یافتگیـ توسـعه  سـطح  یابیارز
 است. شده استفادهراحمد، یه و بویلویکهگ

  
  مطالعه مورد يهاشاخص ی: معرف2جدول 

  رمجموعهیز  شاخص

  یآموزش

 دخترانه، مدرسه يروزشبانه ییراهنما پسرانه، مدرسه يوزرشبانه ییراهنما مهد، دبستان، مدرسه -روستا
 رستانیپسرانه، دب يروزشبانه رستانیمختلط، دب ییراهنما دخترانه، مدرسه ییراهنما پسرانه، مدرسه ییراهنما

پسرانه،  دانش کار و رستانیدخترانه، دب ينظر رستانیپسرانه، دب ينظر رستانیدخترانه، دب يروزشبانه
  دخترانه. ياحرفه و یفن پسرانه، هنرستان ياحرفه و یفن دخترانه، هنرستان دانش کار و رستانیدب

  .یورزش ، سالنیورزش نی، زمیعموم کتابخانه بوستان،  یورزش -یفرهنگ

 ه، دارالقرآن، امامیعلم ان، مدرسهیاد ریسا یمذهب مسلمانان، اماکن یمذهب اماکن ریزاده، سامسجد، امام  یمذهب
  عالم. خانهراتب،  جماعت

 ي، شورايکشاورز ، مروجيکشاورز جهاد خدمات ، مرکزیانتظام يروین ار، پاسگاهیروستا، ده یاسالم يشورا  يادار -یاسیس
  .ییروستا یتعاون اختالف، شرکت حل

 سامانه، یکشلولهآب، یکشلوله ، گاز...)و يباد ،يدیخورش( نو ي، انرژیزلید موتوربرقبرق،  يسر سرا شبکه  ییربنایز
  آب. هیتصف

  یدرمان - یبهداشت

 التیتسه ، مرکزییروستا بهداشت گاهیبهداشت، پا ، داروخانه، خانهیدرمان یبهداشت ، مرکزیعموم حمام
، سازدندان ای یتجرب پزشکدنداندندان،  و دهان کاربهداشت ای پزشکدندانخانواده، پزشک،  مان، پزشکیزا

 ، غسالخانه، سامانهيولوژیراد و شگاهی، آزمایدامپزشک نیدامپزشک، تکنس، بهورز، ییروستا يا مامای اریبه
  زباله. يآورجمع

، یی، نانوای، بقالیتعاون گاز، فروشگاه لندریس پخش یندگید، نمایسف نفت پخش یندگی، نماینشانآتش گاهیپا  یخدمات -یبازرگان
  سوخت. گاهی، جايکشاورز ریغ آالتنیماش رگاهیتعم، يکشاورز آالتنیماش رگاهی، بانک، تعمخانهقهوه، یفروشگوشت

 به یعموم ی، دسترسییروستا) ICT( ارتباطات و اطالعات يفناور مخابرات، دفتر پست، دفتر پست، دفتر صندوق  ارتباطات -نقل و حمل
  .آهنراه ستگاهیا به ی، دسترسیعموم هینقل لهیوسبه یمجله، دسترس و روزنامه به ینترنت، دسترسیا

  )1392 يو سالنامه آمار 1390سال  ي: سرشمارمأخذ(
  

  دهستان  شهر  بخش  ساکن ریغ  نیروستانش  نیشهرنش  تیجمع  مساحت  شهرستان  فیرد
  11  5  4  55  128793  123898  252746  4256  راحمدیبو  1
  10  4  4  98  61521  70709 132328  2805  هیلویکهگ  2
  4  1  1  1195  26283  91739 119217  3131  گچساران  3
  4  2  2  0  33362  9703 43065  1101  دنا  4
  4  1  2  0  20041  17007 37048  1317  یبهمئ  5
  4  1  2  13  17355  14791 32159  1295  چرام  6
  4  1  2  124  11309  9266 20699  1055  باشت  7
  4  2  2  0  9697    11670 21367  544  لنده  8
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ـ تحق يهامدل یمعرف  اربردکـ  ریـ اخ يهـا دهـه  در: قی
 شیافـزا  يانـده یفزا طوربه يزیربرنامه در یمک يهاروش

 يهـا روش و )145: 1380ر، یـ دل زادهنیحسـ ( است افتهی
 دارد وجـود  يزیـ ربرنامه نیهمچن و یابیارز يبرا یمتفاوت

 يهـا مـدل  شـامل  یکمـ  يهامدل). 93: 1377، یمؤمن(
سـهم،   رییـ تغ مـدل  انده،ــــ ست - داده مـدل  رینظ یاضیر

ب یضـرا  اشـتغال،  سـاخت  ر،ییـ تغ بیضـر  ،یمکان بیضر
 يگـذار هیسرما، مدل رشد، مدل يکاریت، اشتغال و بیفعال

و ســنجش درجــه  يامنطقــه يهـا ينــابرابر يهــاو مـدل 
از ی، مدل امتيعدد یهمانند مدل تاکسونوم یافتگیتوسعه

 یانسـان س و شـاخص توسـعه   ی، مـدل مـور  استانداردشده
)HDI (ــ ــ. در اباشــدیم ــتار از روش تاکســونومی  ین نوش

  .بهره گرفته شد سیو تاپس يعدد
 يبنـد درجـه  يهـا از روش یکـ ی: يعدد یتاکسونوم

اسـت.   یز تاکسـونوم یآنال یافتگیتوسعه ازلحاظمناطق 

مختلـف علـوم    يهـا يبندطبقه يبرا یز تاکسونومیآنال
 يعـدد  یشود. نوع خـاص آن تاکسـونوم  یم کاربردهبه
 يبنـد درجه يهان روشین و بهتریست که از معتبرترا

 یت دسترسیفیزان کین مییتوسعه و تع ازلحاظمناطق 
ن یاولـ  ين روش برایمناطق به امکانات مختلف است. ا

شـنهاد  یپ يالدیمـ  1763ل در سـا بار توسط آندرسون 
ق حاضر با اسـتفاده  ی). در تحق111: 1380،ياریز( شد
 يبنددرجههشت مرحله به  یشاخص توسعه و ط 8از 

  .پرداخته شد یافتگیتوسعه ازلحاظمناطق 
ن مرحلـه  یـ ): در اX( هـا دادهس یل ماتریمرحله اول: تشک

کـه   یسـ یماترشـود و در  یاستخراج مـ  ازیموردن يهاداده
ــا و ســـتونآن را شهرســـتان يســـطرها ــاهـ آن را  يهـ
و  رنـد یگیمـ ل داده است، قـرار  یتوسعه تشک يهاشاخص

ار هـر ســتون را حســاب  یــن و انحـراف مع یانگیــسـپس م 
  .میکنیم

Sᵢ =
(∑ ᵢ

x = ∑ᵡᵢ  
  هادادهس ی: ماتر3جدول 

  یارتباط  یخدمات  یبهداشت  ییر بنایز  يادار  یمذهب  یفرهنگ  یآموزش شهرستان
 318 391 354 1074 366 164 24 597  راحمدیبو

 227 218 250 777 323 171 16 422 هیلویکهگ
 126 86 112 218 117 89 24 126 گچساران

 197 175 201 457 223 105 7 254 دنا
 109 119 170 286 156 63 25 182 یبهمئ

 74 118 88 280 103 68 8 138 چرام
 99 52 57 211 57 76 6 109 باشت
 32 34 36 134 40 36 1 72 لنده

50/237 نیانگیم  88/13  50/96  13/173  63/429  50/158  13/149  75/147  
39/182 اریانحراف مع  58/9  18/48  55/120  42/329  55/107  93/114  26/93  

  1392 يو سالنامه آمار 1390سال  يسرشمارمنبع: 
  

  : ماتریس استاندارد4جدول 
  ارتباطی    خدماتی  بهداشتی  زیر بنایی  اداري  مذهبی  فرهنگی  آموزشی شهرستان
97/1  بویراحمد  06/1  40/1  60/1  96/1  82/1  10/2  83/1  
01/1 کهگیلویه  22/0  55/1  24/1  05/1  85/0  60/0  85/0  
- 61/0 گچساران  06/1  16/0 -  47/0-  64/0 -  43/0-  55/0-  23/0-  

09/0 دنا  72/0-  18/0  41/0  08/0  40/0  23/0  53/0  
-30/0 بهمئی  16/1  70/0-  14/0-  44/0-  11/0  26/0 -  42/0-  
-55/0 چرام  61/0 -  59/0-  58/0-  45/0-  66/0-  27/0-  79/0-  
-70/0 باشت  82/0-  43/0-  96/0 -  66/0-  94/0-  85/0-  52/0-  
-91/0 لنده  34/0-  26/1 -  10/1-  90/0-  14/1-  00/1-  24/1-  

  منبع: نگارندگان
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س یبـه مـاتر   )x( هـا س دادهیل مـاتر یمرحله دوم: تبد
ن یـ س اسـتاندارد ا یمـاتر  يهـا یژگیو)؛ از Z( استاندارد

ن یانگیمک و یار هر ستون برابر با یاست که انحراف مع
  ).95 :1380، ياریز( هر ستون برابر با صفر است

푥
푠

 
ها؛ ن شهرستانیفواصل مرکب ب محاسبه مرحله سوم:

ه هر شهرسـتان را نسـبت بـه    ن مرحله ابتدا فاصلیدر ا
ک از یـ رد هـر  ) در مـو دودوبـه ( گـر ید يهـا شهرستان

 هن صـورت کـه ابتـدا داد   یم، به ایکنیدا میها پشاخص
و سـپس   میکنـ یمستون دوم کم  هستون اول را از داد

و  میکنـ یمستون اول را از داده ستون سوم کمک  هداد
م و یسـ ستون بر يم تا به انتهایدهیروند را ادامه من یا
م. سـپس  یدهـ یها انجام مـ تمام ستون ين کار را برایا

رسـانده،   2به توان  یافق صورتبهرا  آمدهدستبهاعداد 
که  میریگیمرا  هاآنو سپس جذر  میکنیمباهم جمع 

بـه   يفاصله هر شهرسـتان از شهرسـتان بعـد    تیدرنها
  ).96 همان،( دیآیمدست 

  
퐷11 − 퐷21 = 퐴 퐷12 − 퐷22 = 퐵 퐷13 − 퐷23 = 퐶
퐷11 − 퐷31									 퐷12 − 퐷32										 퐷13 − 퐷33									 

DAB = A + B + C  
ن مرحله با توجه یدر ا س فواصل؛یماترمرحله چهارم: 

س فواصل را رسـم  ی، ماترهاشهرستانبه فواصل مرکب 
  .میکنیم

 ن مرحلهیدر ا ن فاصله،یترن کوتاهییتع مرحله پنجم:
ف یـ ن عدد هـر رد یترس فواصل، کوتاهیبا توجه به ماتر

  ).98 همان،( میکنیمدا یرا پ یافق

  

  س فواصلی: ماتر5جدول 
  فاصله  لنده  باشت  چرام  یبهمئ  دنا  گچساران  هیلویکهگ راحمدیبو شهرستان

00/0  راحمدیبو   59/2  04/6  51/4  65/5  50/6  02/7  02/8  59/2  

59/2 هیلویکهگ  00/0   02/4  39/2  83/3  36/4  79/4  85/5  39/2  

04/6 گچساران  02/4   00/0   63/3  97/0  86/1  07/2  04/3  97/0  

51/4 دنا  39/2  63/2  00/0   50/2  32/2  74/2  70/3  32/2  

56/5 یبهمئ  83/3  97/0  50/2  00/0   03/2  52/2  30/3  97/0  

50/6 چرام  36/4  86/1  32/2  03/2  00/0   88/0  60/1  88/0  

02/7 باشت  79/4  07/2  74/2  52/2  88/0  00/0   29/1  88/0  

02/8 لنده  85/5  04/3  70/3  30/3  60/1  29/1  00/0   29/1  

 منبع: نگارندگان
  

 يهمگـن؛ بـرا   يهـا دا کردن شهرستانیپ مرحله ششم:
را  )d( نییپـا د ) و حـ d( بـاال د فواصل حد ین کار ابتدا بایا

. اگر حداقل فاصله هـر  میآوریمر به دست یطبق فرمول ز
) - d(و ) +dگــر در محــدوده (یشهرســتان از شهرســتان د

  ).99 همان،( استبرقرار  یقرار گرفت، همگن
54/1 نیانگیم  

76/0 اریانحراف مع  

D+ 05/3  

D- 02/0  

d = d 2sd 
ن فاصـله  یتـر ن کوتـاه یانگیم dبر طبق فرمول باال 

و  اسـت  شدهنوشتهس فواصل یدر جدول ماتر است که
SD ق یـ ن تحقیـ در ا است. ن ستونیار ایمع انحرافهم

 یچ شهرستانیبرقرار است و ه یهمگن هاشهرستانن یب
 ن دو حد قرار ندارد.ین اییا پایباال و 

 ي)؛ بـرا Cio(محاسبه سرمشق توسـعه   هفتم:مرحله 
) z( اسـتاندارد س ین مرحله در ابتدا از کار مـاتر یاجرا ا
 آلده یـ مقـدار ا  عنـوان بـه عدد هر ستون را  نیتربزرگ

)Do  و در ادامـه اعـداد    میریـ گیمـ ) هر ستون در نظـر
ده آل آن سـتون کـم   یـ س استاندارد را از مقـدار ا یماتر

ن یـ و ا میرسانیم 2و سپس حاصل را به توان  میکنیم
. میدهـ یمـ س انجـام  یتمام اعـداد آن مـاتر   يکار را برا

جمـع کـرده، جـذر     باهم یافق صورتبهسپس اعداد را 
 يگـذار نام Cioم و تحت عنوان ستون یریگیها را مآن
  ).100 همان،( میینمایم

cio = ∑(Di − DO)  
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اعداد موجود Di  سرمشق توسعه، Cioطبق فرمول باال 
 آل هـر سـتون  دهیـ عـدد ا  Doس اسـتاندارد و  یدر ماتر

 تـر کوچـک  Cioزان یـ م هرچقـدر ن اسـاس  ی. بر ااست
 هرچقـدر هر شهرسـتان و   یافتگیل بر توسعهیباشد، دل

ــم ــد، دلیب Cioزان ی ــتر باش ــیش ــعه   یل ــدم توس ــر ع ب
  شهرستان است.

) Fi( توســعه محاســبه درجــه   مرحلــه هشــتم: 
  د.یآیر به دست میکه طبق فرمول ز هاشهرستان

Fi =
Cio
co  

سرمشـق توسـعه اسـت کـه در      Cioن فرمول یبر اساس ا
سرمشـق   يحد باال Coم. یمرحله قبل آن را حساب نمود

ن و انحـراف  یانگیاحتساب آن ابتدا م يتوسعه است که برا
، سـپس بـر اسـاس    میآوریمرا به دست  Cioار ستون یمع

  :میکنیمر آن را حساب یفرمول ز
co = cio + 2sio 

ـ Fi( یافتگیـ توسـعه  درجه و  ک اسـت یـ ن صـفر و  ی) ب
1˂Fi˂0 ، باشد، شهرسـتان   ترکینزدهرچقدر به صفر

ل بـر  یدلباشد،  ترکینزدک یتر و هرقدر به افتهیتوسعه
  ).101 همان،( استشهرستان عدم توسعه 

  
  : سرمشق و درجه توسعه6جدول 

  رتبه  درجه توسعه  سرمشق توسعه شهرستان  فیرد
18/0  راحمدیبو  1  02/0  1  
63/2 هیلویکهگ  2  25/0  2  
59/4 دنا  3  45/0  3  
70/5 یبهمئ  4  55/0  4  
08/6 گچساران  5  59/0  5  
57/6 چرام  6  64/0  6  
09/7 باشت  7  69/0  7  
10/8 لنده  8  79/0  8  

  منبع: نگارندگان
  

ـ یتاپسمدل : سیتاپس ن بـار توسـط هوانـگ و    یس اول
 عنـوان بـه  ن مدلیشنهاد شد. ایپ 1981در سال  8ونی
 اریبسـ  یجبران شاخصه چند يریگمیتصم کینکت کی

 نمودن هیشب قیطر از هانهیگز يبندتیاولو يبرا ،يقو
 ،یدهــ وزن کیـ نکت ه بــهکـ  اسـت  آلدهیــا جـواب  بـه 

 آن از حاصـل  يهـا داشته، پاسخ یمک اریبس تیحساس
 نــه یگز روش، نیــ ا در. نــدکینمــ  یقــ یعم رییــتغ

 و آل دهیا از جواب را فاصله نیتروتاهک دیبا شدهانتخاب
  .باشد داشته ن جوابیارآمدترکنا از را فاصله نیدورتر

س یمـاتر  يساز اسیمق یبکردن و  یکم مرحله اول:
ل و در ادامه یها را تشکدادهس ی)؛ ابتدا ماترN( میتصم

  شود.یاز نورم استفاده م ياس سازیمق یب يبرا
n

a

∑ a
 

                                                             
1. Hwang & Yoon 

ـ یبـه دسـت آوردن مـاتر    مرحله دوم: اس یـ مق یس ب
ــوزون ــاتر)V( م ــی؛ م ــمق یس ب ــدهاس ی ) را در N( ش

푊( هاوزن يس قطریماتر   م.یکنی) ضرب م∗
ک یز از تکنیها نبه دست آوردن اوزان شاخص يبرا
ر بـه  یـ صـورت ز م که بهیکنیشانون استفاده م یآنتروپ

  د:یآیدست م
  pگام اول: محاسبه

p =
a

∑ a  

  یگام دوم: محاسبه مقدار آنتروپ

E = −푘 (p ln p ) 

K کهنیمنظور ااست که به یمقدار ثابت E ن صفر و  یب  
ر محاسـبه  یـ ز صـورت بـه رود و یک باشد بـه کـار مـ   ی
  شود:یم

k =
1

ln	(m) 
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  هاداده ياس سازیمق ی: ب7جدول 
  یارتباط  یخدمات  یبهداشت  ییر بنایز  يادار  یمذهب  یفرهنگ  یآموزش شهرستان

1/827  نورم  7/46  2/301  4/584  4/1495  0/531  0/520  3/485  

722/0  راحمدیبو  514/0  544/0  626/0  718/0  667/0  752/0  655/0  

510/0 هیلویکهگ  342/0  568/0  553/0  520/0  471/0  419/0  468/0  

152/0 گچساران  514/0  295/0  200/0  146/0  211/0  165/0  260/0  

307/0 دنا  150/0  349/0  382/0  306/0  379/0  337/0  406/0  

220/0 یبهمئ  535/0  209/0  267/0  191/0  320/0  229/0  225/0  

167/0 چرام  171/0  226/0  176/0  187/0  166/0  227/0  152/0  

132/0 باشت  128/0  252/0  098/0  141/0  107/0  100/0  204/0  

087/0 لنده  021/0  120/0  068/0  090/0  068/0  065/0  066/0  

  منبع: نگارندگان
  

  اس موزونیمق یس بی: ماتر8جدول 
  یارتباط  یخدمات  یبهداشت  ییر بنایز  يادار  یمذهب  یفرهنگ  یآموزش شهرستان

w( 14/0( اوزان  15/0  07/0  13/0  14/0  12/0  14/0  11/0  

102/0  راحمدیبو  075/0  036/0  082/0  101/0  083/0  109/0  070/0  

072/0 هیلویکهگ  050/0  037/0  072/0  073/0  058/0  061/0  050/0  

022/0 گچساران  075/0  019/0  026/0  020/0  026/0  024/0  028/0  

043/0 دنا  022/0  023/0  050/0  043/0  047/0  049/0  043/0  

031/0 یبهمئ  078/0  014/0  035/0  027/0  040/0  033/0  024/0  

024/0 چرام  025/0  015/0  023/0  026/0  021/0  033/0  016/0  

019/0 باشت  019/0  016/0  013/0  020/0  013/0  014/0  022/0  

012/0 لنده  003/0  008/0  009/0  013/0  008/0  009/0  007/0  

 منبع: نگارندگان

  
  d نانیگام سوم: محاسبه مقدار عدم اطم
d = 1 − E  

  푤گام چهارم: محاسبه اوزان
w =

d
∑ d  

V = N ∗W ∗  
 دهیـ ا حلراهمثبت و  آل دهیا حلراهن ییتع مرحله سوم:

 يهـا شـاخص  ير: بـرا ین مقادیکه در بهتراست  یمنف آل
، یمنفـ  يهـا شـاخص  ير و بـرا یمقـاد  نیتـر بزرگبت، مث

 يبــرا رین مقــادیر اســت و در بــدتریمقــاد نیتــرکوچــک
- شـاخص  ير و بـرا یمقاد نیترکوچکبت، مث يهاشاخص

  ر است.یمقاد نیتربزرگ، یمنف يها
زان فاصـله هـر   یـ بـه دسـت آوردن م   مرحله چهارم:

  یمثبت و منف يهاآل دهیانه تا یگز

푑 = ( v −푣 ) d = 	 ( v −v )  

  
نـه  یک گزی) CL( ینسب یکین نزدییتع مرحله پنجم:

ک اسـت کـه   ین صفر و یده آل؛ مقدار آن بیا حلراهبه 
د، راهکـار بـه   باشـ  تـر کیـ نزدک ین مقدار به یهر چه ا
  تر است.کیده آل نزدیجواب ا

  

cl =
d

d + d  

که  يانهیها؛ هر گزنهیگز يبندرتبه مرحله ششم:
CL  باشد، بهتر است. تربزرگآن
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  )Cl( مقدارو  یده آل مثبت و منفین ایی: تع9جدول 
  رتبه  )Cl(   یآل منفدهیا  آل مثبتدهیا شهرستان  فیرد

003/0  راحمدیبو  1  216/0  98/0  1  
077/0 هیلویکهگ  2  146/0  66/0  2  
130/0 دنا  3  092/0  42/0  3  
151/0 یبهمئ  4  093/0  38/0  4  
168/0 گچساران  5  082/0  33/0  5  
176/0 چرام  6  043/0  20/0  6  
196/0 باشت  7  026/0  12/0  7  
217/0 لنده  8  000/0  00/0  8  
  گارندگانمنبع: ن

  
  قیتحق يهاافتهی

بـا اسـتفاده از    گرفتـه  صـورت محاسبات  اساس بر
 درجـــهس، یو تاپســـ يعـــدد یونومک تاکســـیـــتکن

ــعه ــتوس ــر  یافتگی ــه ــتانی ــاک از شهرس ــتان  يه اس
ج حاصـل  یاست. نتا شدهمحاسبهراحمد یه و بویلویکهگ

 یافتگیـ توسـعه  هن است که درجیا يایها گویاز بررس
از  يعـدد  یز تاکسـونوم یآنـال  اسـاس  بـر هـا  نشهرستا

ــداقل  ــداکثر  02/0ح ــا ح ــرو  79/0ت ــاس ب ــدل  اس م
نوسـان دارد.   98/0تا حداکثر  00/0س از حداقل یتاپس
ــاالتریشهرســتان بو کــهيطــوربــه  زانیــن میراحمــد ب

ــوردار ــا  يبرخ ــده پ ــتان لن ــرنییو شهرس ــن میت زان ی
و  هیلویاستان کهگ يهان شهرستانیرا در ب يبرخوردار

 ح اسـت کـه  یالزم بـه توضـ   راحمد دارند. در ضـمن یبو
 يهـا شـاخص  ازلحـاظ ک شهرسـتان  یـ ار بودن برخورد

هـا  ت آن شاخصیفیه مفهوم باال بودن کب مطالعه مورد
ــورددر شهرســتان  ــر م ــه بین نظ ــســت، ب ــر، ید یانی گ

در  ادشـده ی يهاکه با توجه به شاخص ییهاشهرستان
 از صرفاً، اندقرارگرفته افتهینتوسعه يهاگروه شهرستان

. اگرچـه ممکـن   باشـند یمـ با مشکل روبرو  یکم لحاظ
ها ن شهرستانیدر ا موردنظر يهاشاخصت یفیاست ک

  باال باشد.
 هـا؛ ن شهرسـتان یـ ا یافتگیتوسعه هدرج هسیمقا با
ـ  در تعـادل  عدم و یناهمگن وجود هـا مشـخص   ن آنیب

شهرسـتان   2 اسـتان،  يهاشهرستان انیدر م باشد.یم
 ت اسـتان یجمع درصد 46/58 با هیلویکهگ راحمد ویبو
دنــا،  شهرسـتان  3 و برخـوردار  يهـا شهرسـتان  رده در

 در اسـتان  تیجمع درصد 26/30و گچساران با  یبهمئ
 3مــه برخــوردار و در آخــر   ین يهــاشهرســتان رده

 26/11شهرستان چـرام، باشـت و لنـده بـا دارا بـودن      
 محـروم  يهاشهرستان هت استان در ردیدرصد از جمع

 50/0را  یافتگیاساس اگر مرز توسعهن یبر ا .دارند قرار
سـطح   استان يهاشتر شهرستانیب نینابراب م؛یقرار ده

ــد ینییپــا عهتوســ ــأث تحــت. دارن  مختلــف عوامــل ریت
ــاد ــاعياقتص ــیس و ی، اجتم ــعه ؛یاس ــتان در توس  اس

  .است یقطب و صورت نامتوازنبه

  
  سیو تاپس يعدد یتاکسونومراحمد بر طبق مدل یه و بویلویاستان کهگ يهاشهرستان يبندسطح: 10جدول 

  درصد  تعداد  شهرستان  ت توسعهیوضع  فیرد
  25  2  هیلویراحمد و کهگیبو  برخوردار  1
  5/37  3  و گچساران یدنا، بهمئ  مه برخوردارین  2
  5/37  3  چرام، لنده و باشت  محروم  3

  راحمدیبو  نیترافتهیتوسعه
  لنده  نیترمحروم

  منبع: نگارندگان
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  )(ترسیم: نگارندگانهاي استان کهگیلویه و بویراحمد : توزیع فضایی سطوح توسعه شهرستان1شکل 

  
 منــاطق در مناســب يهــايگــذارهیســرما فقــدان

 و ییربنـا یز سـات یتأس نـه یدرزم استان یو غرب یجنوب
 در برتـر  خـدمات  و يدیتول يهاتیفعال و هارساختیز
 بــا ینـواح  نیــا انیـ م را يادیــز افکشـ  منــاطق، نیـ ا

. اسـت  ردهکجاد یا هیلویراحمد و کهگیبو يهاشهرستان
درصد  37/38 دارا بودن ن وسعت ویشتریراحمد با بیبو
 نیتــرافتـه یتوســعه عنـوان بــه اسـتان  لکــ تیـ جمع از

و بـا دارا   وسـعت  نیمتـر ک بـا  شهرستان استان و لنـده 
 عنـوان بـه ت کـل اسـتان   یـ درصـد از جمع  24/3بودن 
در  اسـت و  شـده یمعرفـ  شهرستان استان نیترمحروم

و کمبـود   ضـعف  يدارا موردمطالعـه  يهاه شاخصیکل
ر یـ اسـتان نظ  يهـا گر شهرسـتان ین دیهمچن .باشدیم

شتر یب ازلحاظز یچرام و باشت ن ،یبهمئ گچساران، دنا،
  هستند. یینارسا و ضعف يتوسعه دارا يهاشاخص
توســعه،  يهــاشــاخص نشکپــرا در لیتعــد يبــرا

 يالگـو  ارائـه  هـدف  با مناطق توسعه جامع يزیربرنامه
و  تیـ جمع خـدمات،  متعـادل  عیـ توز يبـرا  را مناسب

ـ ا از حاصـل  جینتـا . دیـ نمایمـ  يضرور هاسکونتگاه ن ی
اهش ک جهت در يبعد اقدامات يمبنا تواندیم قیتحق

در  یزدائـ تیـ محروم و انـات کام عیـ توز در هـا ينابرابر
گـر  ید طـرف  از. ردیـ گ قرار استان يهاشهرستان سطح

ــب ــود جهــت الزم نشی  ياـهــشهرســتان ارتقــاء و بهب
ـــارشنک بــه را افتــهیتوســعه متــرک و رومـمحــ  اسانــ

 و دهیبخشـ  ياو منطقـه  یملـ  سطح در يزیرامهــــبرن
 اهشکـ  و توسـعه  يهـا اسـت یس ترشـان شـفاف  انکام

  خواهد آورد. فراهم استان سطح در ها راينابرابر
  
  شنهادهایو پ يریگجهینت

ق؛ روشن اسـت  یتحق در آمدهدستبهج ینتا طبق بر
راحمـد  یه و بویـ لویهگاسـتان ک  يهـا ن شهرستانیکه ب

تعـادل وجـود دارد و شـکاف     عدم یافتگیتوسعه ازنظر
ن یدر علل ائله مهم مس. مشهود است کامالًها ان آنیم

در  يزیـ ربرنامـه کرد حـاکم بـر نظـام    یرو یافتادگعقب
 يارهـا یل گذشته اسـت. چـون مع  پنجاه سا یکشور ط

رفته یصورت پذ یرامونیپ -مرکز يبا الگو يریگمیتصم
بــزرگ و  يشــتر امکانــات توســعه در شــهرهایاســت. ب

است. در مقابـل   متمرکزشده هااستانمراکز  خصوصبه
ت مواجــه یـ گـر اســتان بـا قطــب محروم  یدر منـاطق د 
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 عــدم  و تیــمحروم عوامــل  یطــورکلبــه م. یهســت
 يانـزوا : تـوان یمـ  را فوق يهاشهرستان یافتگیتوسعه
 نــده،کپرا نقــاط بــه نامناســب یدسترســ ،ییایــجغراف

 جهـت  در یتخصص عموم و دانش سطح بودن نــییپا
 يهـا قـدرت  تیـ مکموجـود، حا  اناتکام از يبرداربهره
 يزیربرنامه يبرا عدم توجه سرانجام و درگذشته یمحل

... و خیتــار طــول در ینــواح نیــا در يگــذارهیســرما و
 و تیـ محروم رفـع  جهـت  در ییهـا تالشدانست. البته 

 منـاطق  نیا اما ،است گرفته صورت اناتکاز ام استفاده
هستند؛  روبرو یاساس يالت و تنگناهاکمش با همچنان

ه آن یـ کـه از اهـداف اول   يامنطقه يزیرن برنامهیبنابرا
 ياقتصـاد  -یاجتمـاع  توازن و تعـادل در توسـعه   جادیا

 یهـا ضـرورت  ن شهرسـتان یا ياطق مختلف است، برامن
ق که شهرستان ین تحقیا اساس براست.  ریناپذاجتناب

و  یافتگیـ توسعهزان یم ازنظررتبه اول  يراحمد دارایبو
انـد،  رتبه آخر را به خود اختصـاص داده  شهرستان لنده

 يهـا د شهرسـتان یـ با يامنطقه يزیرهدر برنام رونیازا
و  ياقتصاد -یاجتماع ت نخست توسعهیولومحروم در اُ

ـ ا بهرند. یقرار گ يت بعدیدر اولو هاشهرستانگر ید ن ی
 سـطح  در ينـابرابر  کـاهش  و تیـ تقو منظـور جهـت  

  :گرددیم ارائه ییهاشنهادیپ استان يهاشهرستان
 ب در یــبــه ترت یآموزشــ يهــاشــاخصء ارتقــا

لنــده، باشـت، گچســاران، چــرام و   يهــاشهرسـتان 
  .یبهمئ

 ب در یـ ترتبـه  یورزش - یفرهنگ يهاشاخصء ارتقا
  لنده، باشت، دناو چرام. يهاشهرستان

 ب در یــبــه ترت یمــذهب يشــاخص هــا ء ارتقــا
  ، چرام و باشت.یلنده، بهمئ يهاشهرستان

 ب در یـ ترتبـه  يادار - یاسـ یس يهـا شاخصء ارتقا
  لنده، باشت، چرام و گچساران. يهاشهرستان

 ــا ــاخصء ارتق ــاش ــایز يه ــاز) ( ییربن ــرق، گ آب، ب
لنده، باشت، گچسـاران،   يهاشهرستانب در یترتبه

  .یچرام و بهمئ
 ب در یـ به ترت یدرمان - یبهداشت يهاشاخصء ارتقا

  لنده، باشت، چرام و گچساران. يهاشهرستان
 ب در یـ ترتبه یخدمات - یبازرگان يهاشاخصء ارتقا

  .یلنده، باشت، گچساران، چرام و بهمئ

 ب یـ و ارتباطات به ترت ونقلحمل يهاشاخصء ارتقا
لنده، باشـت، گچسـاران، چـرام و     يهاشهرستاندر 

  .یبهمئ
  

  منابع 
. رابطه متقابل 1390. يموسوده زهرا یس. اطاعت، جواد .1

بـا   یاسـ یس يفضـاها  یافتگیـ و توسعه ياهیت ناحیامن
ک، یـ بلوچسـتان، فصـلنامه ژئوپولت  ستان و ید بر سیتأک

  ، بهار.یک سال هفتم، شماره
 سـطح  سـنجش  .1391 .فـرزام  ن،یپوراصـغر سـنگاچ   .2

 لیـ تحل کردیرو با رانیا کشور يهااستان یافتگیتوسعه
 شـماره  ن،یسـرزم  شیآما یپژوهش یعلم مجله ،یعامل
  چهارم. دوره دوم،

 یملک ومرثیکو  ایرنجبرنبهزاد  ، محمدرضا.يپورمحمد .3
ــفاعتآرزو و  ــتحل .1391. یشـ ــعهیـ ــ ل توسـ  یافتگیـ

 یتخصصـ  -یاستان کرمانشاه، مجله علم يهاشهرستان
  .، شماره اول، تابستانییفضا يزیربرنامه

. یوارثـ  درضـا یحمگلـو و  یخ بیشـ رعنا ، مسعود. ییتقوا .4
ران، یـ در ا ياهیـ توسعه ناح يهايل نابرابریتحل. 1390

 .و هشت هفتاد ، شمارهیانسان يایجغراف يهاپژوهش
 یقیل تطبیتحل .1391.يصبورمحمد . ، مسعودییتقوا .5

 يهـا شهرسـتان  یاجتماع یافتگیزان توسعهیسطح و م
، یطـ یمح يزیرا و برنامهیاستان هرمزگان، مجله جغراف

 ، تابستان.2 شماره
 ،ياهیـ ناح يزیـ ربرنامه .1380 .میکر ر،یدل زاده نیحس .6

  .سمت انتشارات اول، چاپ
ــا .7 ــا، ییرضـ ــدام. محمدرضـ ــارن یمحمـ  .1390 .عطـ

 اسـتان  يهـا شهرسـتان  يبرخـوردار  زانیم يبندسطح
توسـعه بـه کمـک مـدل      يهـا شـاخص  لحاظ به فارس
HDI ــه ــلنامه برنام ــر، فص ــه يزی ــمارهيامنطق ، 4 ، ش

  زمستان.
 يل برخوردارین و تحلییتع .1382. ، محمدرضایرضوان .8

 يهـا نامـه پـژوهش  استان زنجان، فصل ییروستا ینواح
  ، دانشگاه تهران.51 ، شمارهییایجغراف

. یکرمـ محمـد  و  انیاحمـد  يمهـد  .ی، علـ يآبادیزنگ .9
بـا   ياتوسعه منطقه يهاشاخص ییل فضایتحل .1393

شاخصـه،   چنـد  يریگمیتصم يهاکیاز تکن يریگبهره
 يهـا موردپژوهش: استان کردستان، فصـلنامه پـژوهش  

  .یکم ، دوره پنجم، شمارهيشهر یشناسبوم
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 توســعه درجــه ســنجش .1389. اهللا کرامــت ،ياریــز .10
 به روش یشرق جانیآذربا استان يهاشهرستان یافتگی
)HDIدوازده سوم، شماره ت، سالیری)، مجله مد. 

 يهـــااصـــول و روش .1380. ه، کرامـــت الـــياریـــز .11
، چـاپ سـوم، انتشـارات دانشـگاه     يامنطقه يزیربرنامه

  تهران، تهران.
ه و یــلویاســتان کهگ يزیــرت و برنامــهیریســازمان مــد .12

 راحمـد یه و بویلویاستان کهگ يراحمد، سالنامه آماریبو
.1392.  

 .یوارثـ درضـا  یحمو  ییتقـوا مسـعود  . گلو، رعنایخ بیش .13
توسـعه   يهايت و نابرابریمحروم ییل فضایتحل .1391

رفاه  یو پژوهش ینامه علمران، فصلیا يهادر شهرستان
  .46 ، سال دوازدهم، شمارهیاجتماع

 .یابوالحســن فرحنـاز و  يزدیـ احـه  یمل .، اصـغر  یضـراب  .14
اصفهان  يمناطق شهر يزان برخوردارین مییتع .1391

، ییایـ قات جغرافی، فصلنامه تحقیفرهنگ يهاشاخصاز 
   .106شماره ، 27سال 

مهـدي  و  مسـتوفی الممـالکی   رضا .، صفریرحمت قائد .15
 يبندتوسعه و سطح يهال شاخصیتحل .1392. براري

ا و توســعه، یـ زد، مجلــه جغرافیـ اســتان  يهـا دهسـتان 
  .30شماره

 و یافتگیـ توسعه درجه نییتع .1390 .ابوالفضل ،يقنبر .16
 ينقـاط شـهر   توسـعه  و يزیـ ربرنامه تیاولو ینیبشیپ

 انجمـن  یپژوهشـ  یعلمـ  يفصـلنامه  ران،یا يهااستان
 .29شماره  سال نهم، د،یجد يدوره ران،یا يایجغراف

و  يبنـد طبقه .1394 .یملکد یسع .سی، انیکاکا دزفول .17
اسـتان   ییمنـاطق روسـتا   یافتگیـ ل درجه توسعهیتحل

توسـعه بـا اسـتفاده از     يهاخوزستان بر اساس شاخص
ـ ی، همـا SAWمـدل   ا و توســعه یـ جغراف یالمللـ نیش ب

 دار.یپا
 یارائـه مـدل   .1392. یشـعبان  یمرتضـ  .قهی، صدیلطف .18

مطالعـه   ياتوسـعه منطقـه   يبنـد جهـت رتبـه   یقیتلف
ه ی: بخش بهداشت و درمان استان مازندران، نشريمورد
زدهم، ی، سـال سـ  ییایـ علـوم جغراف  يقات کاربردیتحق

  .28 شماره
و  ينابرابر. 1391. یعلمامک یس .محمود زاده، محمود .19

ها نامه پژوهشصلکشور، ف يهادر استان يرشد اقتصاد
 .64 ستم، شمارهی، سال بياقتصاد يهااستیو س

نفـوس و مسـکن    یعمـوم  يران، سرشـمار یمرکز آمار ا .20
 . 1390 .راحمدیه و بویلویاستان کهگ

ــؤمن .21 ــوریم ــو  .1389. ، منص ــث ن ــن تحقیمباح ق در ی
 ات، انتشارات دانشگاه تهران.یعمل

 يزیـ ربرنامـه  يهاروشو  لاصو. 1377 .يمهد ،مؤمن .22
  .ایگو انتشارات ،ياهیناح

و  انیـ ریامسـهراب  و  لویوردیعل يهاد ، محمد.يره ایم .23
 هـاي نـابرابري  بـر  یلـ ی. تحل1396. لـو یوردیعلمحمـود  

 ، مجلهیجنوب البرز منطقه در سالمت و یبهداشت توسعه
 یپژوهشـ  -یعلمـ  فضـا، فصـلنامه   ییایـ جغراف شیآمـا 

 و سـت یب مسلسـل  هفتم، شماره گلستان، سال دانشگاه
 زمستان. ،ششم

ــم .24 ــر نظ ــ ،ف ــد .نیحس ــادرپور يمه ــتحل. 1388. ن  لی
 ،یک تاکسونومیتکن از استفاده با يامنطقه يهاينابرابر
ــانزدهم ییایــجغراف علــوم شیهمــا نیدومــ  مهرمــاه، پ

  .هیاروم نور، امیپ دانشگاه
 و یبررسـ  .1392 .يپادرونـد بهـزاد   ن.یفـر، حسـ  نظم .25

 اسـتان  يهـا شهرسـتان  يبرخـوردار  سـطح  لیـ تحل
 استفاده با توسعه يهاشاخص از ياریبخت و چهارمحال

 يزیـ ر، مجلـه پـژوهش و برنامـه   يفاز سیتاپس مدل از
  .14 ، سال چهاردهم، شمارهيشهر

ــ .26 ــ یعلـــآمنـــه  ن.ینظـــم فـــر، حسـ  .1393. یبخشـ
توسـعه   يهـا استان خوزستان از شاخص يهاشهرستان

 یو پژوهشـ  ینامه علمک ادغام، فصلیبا استفاده از تکن
  .14 فضا، سال چهارم، شماره ییایجغراف شیآما

 ينـابرابر  تیوضـع  یبررسـ  .1388 .دیـ مج ،ياسـور ی .27
و  ایـ جغراف مجلـه  ،يرضو خراسان استان در يامنطقه
  .دوازده شماره ،ياهیناح توسعه
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