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 ریزی شهری دانشگاه محقق اردبيلیارشد جغرافيا و برنامهدانشجوی کارشناسی2

 14/8/19 ؛ تاریخ پذیرش:  11/4/19 تاریخ دریافت:

 چکیده
موجوود ميوان منوااق ا   هایتفاوت، شناخت و درک ایمنطقهتوسعه در سطح  هایریزیبرنامهدر 

 .اسوت ناپوذیراجتناباجتماعی و اقتصادی، ضورورتی  های یرساختا  امکانات و  هاآنث برخورداری حي

ار یوابی و ، اسوت کوه بورای سونج  چندشاخصوه گيریتصومي  هایتکنيک، ار یابی هایروشیکی ا  

ساس کاربردی و بر ا ،. روش این پژوه ، بر اساس هدفشودمیچند گزینه به کار گرفته  گذاریاولویت

کوه بوا  اسوتشهرستان استان خو سوتان  29 ،آماری یجامعه موردی و تحليلی است.-، توصيفیماهيت

تاکسوونومی  چندشاخصوه گيریتصومي  هایمود ا   گيوریبهرهشده با  سا ینرممتغير  11استفاده ا  

 ردا و کپ لند(، روش بهارتبهميانگين ) ادغامی هایتکنيکعددی، ویکور و تاپسيس و ادغام نتایج آن با 

 هاییافتوهاسوتان خو سوتان پرداختوه اسوت.  هایشهرستان یافتگیتوسعه یبه تحليل و سنج  درجه

اسوتان  هایشهرسوتان یافتگیتوسوعهميوان سوطو   چشومگيریکوه اخوت ف  دهودمیپژوه  نشان 

بنودر  دشوت آ ادگوان، آبوادان،هفتکول، ایوذه، رامشوير، د فوو ،  هایشهرستانخو ستان وجود دارد و 

 فاصوله  یوادی دارنود و ،استان ماهشهر، شوش، خرمشهر، شادگان، اندیکا، هویزه و گتوند ا  مدار توسعه

مختلف در  هایشاخص ناهمگوناستان، به دليل تو یع  هایشهرستاننابرابری در سطو  توسعه در بين 

محوروم در  هایشهرسوتان، اهریزیبرناموهعدالت فضوایی در  تأمين برایو ال م است  باشدمی هاآنبين 

 .گيرند قراراولویت 
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 و طرح مسأله مقدمه

(.  6: 1911 ،دیگورانسونگاچين و بسياری ا  کشورهاست )پوراصغر  یدغدغه ،توسعه یامرو ه مقوله

ارائوه نشوده اسوت. اصووال   ،تعریفی که توافق عمومی در مورد آن وجود داشته باشود ،ليکن برای توسعه

تغيير بنيادی در متغيرهوای اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی در هور جامعوه محسووب  توسعه به منزله

یوک جریوان  ،ابعواد گونواگون آن اسوت. توسوعه ميوانمسوتلزم ایجواد همواهنگی  ،شود و تحقق آنمی

هایی ... دارد کوه شواخصدی چون اجتماعی، فرهنگوی، سياسوی وهای متعدبخ راست و  ی چندبعدی

 (.  34و  39: 1911 صبوری،تقوایی و )هر کدام به وجود آمده است  گيریاندا هبرای 

اجتمواعی در  -اقتصوادی  هوایتعاد جامعيت و یکپارچگی آن در رفوع عودم  ،یکی ا  ارکان توسعه

. بنابراین هدف اصلی توسعه باید ایجاد یک الگوی مطلووب رشود (14: 1911،قنبری) درون منطقه است

خاص بور تسوریع رشود و  تأکيدیالبته با  ؛باشد دهدمیدرآمد همگانی که تمام اقشار جامعه را پوش  

های توسعه بوين نوواحی، موجوه بوه وجوود نابرابری. (293: 1964تودارو، ) بسيار فقير هایگروهدرآمد 

(. 166: 1911قنبوری، ) بعودی را بوه دنبوا  داردمنفی چند تأثيراتت که آمدن نخست شهری شده اس

مطر   ایمنطقه ریزیبرنامهبحث نابرابری توسعه در بين شهرها ا  موضوعاتی است که اخيرا  در فرهنگ 

کوه بوه دالیول  ایتوسوعه هواینابرابریشده است و هنو  در کشور ما جایگاه چندان مشخصوی نودارد. 

رشود نواهمگون  ،شود... ایجاد میی، دموگرافی، اجتماعی، اقتصادی ویل تاریخی، ابيعمتعددی نظير دال

 هایسياسوتدر ایوران  (.18: 1981الوف ،دیگوران) یواری و  بوه دنبوا  دارد راو نامتعاد  ميان نوواحی 

های رشد و رونود تمرکزگرایوی در توک صنعتی و خدماتی در قطه هاییابیمکانغيراصولی گذشته در 

هوا بوده است. وجود ایون نابرابری ایناحيههای موجبات اصلی نابرابری ،ایناحيهمسلط و مادر شهر شهر 

تور شوده و عودالت رو  بوي  بوهو محوروم رو   یافتهتوسوعهسبه گردیده که شکاف توسعه بين نواحی 

نوواحی محروميوت  ،(11: 1981 اده دليور، )حسوين اقتصادی و اجتماعی مفهوم خود را ا  دست بدهود

محروم تداوم یابد و نواحی مرکزی، امکانات را در خود متمرکز کنند. این امر نه تنها باعث رشد و توسعه 

الوف  ،دیگورانو کورده اسوت ) یواری  ترآهسوتهو  ترناعادالنوهکشور نشده، بلکه روند کلی توسعه را نيز 

عودالت  توأميندر راسوتای متعواد   ییوابی بوه توسوعهاین پژوه  سعی دارد برای دست (.16: 1981

انتخابی در استان خو ستان و  هایشاخصفضایی در سطح منطقه با شناخت موقعيت و چگونگی تو یع 

تاپسويس و ویکوور( بوه  معياره )تاکسونومی عوددی،چند گيریتصمي مختلف  هایتکنيکا   گيریبهره

 .مورد نظر بپردا د هایشاخصتجزیه و تحليل 
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 شاهمیت و ضرورت پژوه

 ،ها با یکدیگر و محيطی برای ظهور انسان اجتمواعی اسوتکه شهر، مظهر تعامل انسانبا توجه به آن

، توسوعه حا  درامرو ه کشورهای  .باید فضایی متعاد  را برای رشد و تعالی انسان و جامعه فراه  سا د

بي  ا  هر  موان دیگور های موجود، تقویت  یربناهای اقتصادی و رهایی ا  وابستگی و عدم تعاد  برای

 یرشد و توسوعه ریزیبرنامه. یقينا  در هستندو شناسایی امکانات و منابع کشورشان  ریزیبرنامهنيا مند 

. اسوتنيول بوه پيشورفت  بورایتورین عوامول شناخت موقعيت و جایگاه منااق مختلوف ا  مه  ،کشور

سوتند کوه مودیران شوهری بورای هایی همقولوه ،بنودی صوحيح و اصوولیدسترسی به امکانات و منطقه

. ا  دهنودمقاصود خوود قورار می یچون آسای  و  یبایی شوهر، آن را سورلوحهیابی به اهدافی ه دست

منااق، اخت فات مکوانی،  بندیسطحکردن، نيا مند بررسی و مطالعات دقيق است. با  بندیسطح رواین

ان گفووت الگووی اسوتقرار جمعيووت و تووشوود. میفضوایی، اجتمواعی، فرهنگوی و اقتصووادی آشوکار می

ها و استعدادهای موجود تبعيت نکورده و سويمای متناسه ظرفيت گيریبهرههای  یستی ا  نظام کانون

: 1986، و همکاران سروستانیدهد )منفردیان نمی دست بهاسکان جمعيت، تصویر متعاد  و مناسبی را 

گسوترده بوه  ایمنطقوهل توجوه، ا  دوگوانگی های ابيعی قابثروت داشتناستان خو ستان به رغ   (.9

باید شورایط و امکانوات  ایمنطقه یبرد. در حالی که توسعهنيز رنج می نيافتهتوسعهو  یافتهتوسعهشکل 

مردم یک منطقه فراه  کند و تفاوت کيفيت  ندگی بين منااق را کواه  دهود.  یبهتری را برای همه

اقتصوادی صورف و  هایجنبوهجامع بودن و محدود نشودن بوه ، ایمنطقه یبدین ترتيه ویژگی توسعه

تور شودن معيارهوای  نودگی اسوت منااق در مقایسوه بوا کو  یاولویت دادن به تو یع عادالنه در همه

کشور  یهااستان ینترمه عنوان یکی ا  آنجا که استان خو ستان به ا  (.66: 1911، دیگران)نصرالهی و 

و منابع اصلی درآمود  شودیمات  یربنایی و موقعيت جغرافيایی محسوب به لحاظ منابع ابيعی، تأسيس

 یبا توجه به اهميت کليدی آن در توسعه روا  اینار ی کشور یعنی نفت و گا  در این منطقه قرار دارد، 

اجتمواعی،  -بررسوی وضوعيت آن در ابعواد اقتصوادی ،ایون اسوتان یامنطقهکشور و نيز موقعيت خاص 

 .دارداهميت باالیی  ،فرهنگی و...

 

 تحقیق اهداف
اسووتان خو سووتان ا   هایشهرسووتانسوونج  ميووزان برخووورداری  ،هوودف ایوون پووژوه  نیتوورمه 

 .استتوسعه با استفاده ا  تکنيک ادغام  هایشاخص
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 پژوهش پیشینه

 یبندسوطحو  بنودیرتبهو  ماندهعقهو شناسایی منااق  ایمنطقههای نابرابری یتاکنون در  مينه

های مختلف انجام گرفته که در ادامه به نتوایج مختلف جغرافيایی، مطالعات متعددی با نگرش سطو در 

( در گزارشوی بوا اسوتفاده ا  سوه 1111ملول متحود )برخی ا  این تحقيقات اشاره خواهد شد. سوا مان 

 کوردبررسوی  کشوورها را یافتگیتوسعه یدرجه ،شاخص اميد به  ندگی، درصد باسوادی و درآمد سرانه

انسوانی در  ی، مرکوزی و آسويایی ا  لحواظ توسوعهکشورهای آفریقایی، آمریکای جنووبیکه بسياری ا  

جوو و پيشورفت آن کشوورها را رشود اقتصوادی بيوان کردنود.  یسطح پایينی قرار داشوتند کوه ال موه

 یت توسعهحمایت ا  سياس برایمنااق مختلف بلژیک  بندیابقهیک روش برای  (،2111همکاران  )

متغيره، تحليول عواملی و هوای آمواری چنوداسوتفاده ا  تکنيک با بندیرتبهاند. این ارائه داده ایمنطقه

شاخص اقتصادی، بهداشتی، آمو شوی و فرهنگوی انجوام شوده اسوت.  99با استفاده ا   ایخوشهتحليل 

 قرار داده است.  يدأیمورد ت یافتگیتوسعهمنااق را ا  لحاظ  بندیرتبهنتایج تحقيق، صحت 

های هند پرداخته است. وی ها و همگرایی بين ایالتهای منطقه(، به بررسی تفاوت2119نوربخ  )

های اقتصادی، اجتمواعی بورای دسوت آوردن یوک شواخص با استفاده ا  روش تحليل عاملی، ا  شاخص

رده اسوت. وی بورای تعيوين ترکيبی استفاده نموده و منااق مورد مطالعه را با توجه با آن رتبه بندی ک

هوا های تحليل مولفه های اصلی، ضریه نابرابری و ترکيبی ا  آنها ا  روشو ن و درجه اهميت شاخص

استفاده نموده است، سپس با تحليل رگرسيونی بين سه شاخص به دست آمده و شاخص توسعه انسانی 

های اقتصوادی، اجتمواعی موورد شواخص را بر اسواس های هندبه آ مون نتایج پرداخته و در انتها ایالت

در منااق مختلف ایالوت براهموا پرتووای هنود  (2114ی شارما )مطالعه .مطالعه رتبه بندی نموده است

اسوت. الحسون  ایمنطقوههای عامل اصلی برو  نابرابری ،نيروی انسانی وریبهرهنشان داد که تفاوت در 

پرداخته اسوت. نتوایج  2111-1111ی شور غنا در دورهدر ک ایمنطقههای (، به بررسی نابرابری2111)

منجر به کاه  فقر عمومی در کشوور شوده، اموا ا  یادشده دوره  درتحقيق نشان داد که رشد اقتصادی 

که تووان رقابوت  منااق شمالی درات کشاور ی بوده، شکاف توسعهکه این رشد عمدتا  ناشی ا  صا آنجا

دیگوری کوه  هوایپژوه ا  جمله  .تر شده استا منااق جنوبی بي اند، بکشاور ی نداشته یعرصه در

(، کارسويو و 2111بوه یوانيس و آنودریانت ) تووانمی ،در این  مينه در کشورهای خارجی انجوام شوده

ا   گيوریبهرهدر پژوهشوی بوا  (1982رضووانی ) .( اشواره کورد1112اهام )مک گران و (1118دادخواه )

بووه تحليوول  ،اقتصووادی و اجتموواعی های مينووهمتغيوور در  21ده ا  شوواخص نووامو ون موووریس و اسووتفا

تفواوت  یواد سوطو   یدهنودهایون مطالعوات نشوان یهای استان  نجان پرداخته است. نتيجهدهستان

هوای توسوعه، چنين امکانات محيطی، نزدیکی به مراکوز شوهری و کانونهاست. ه برخورداری دهستان
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در سوطح برخوورداری نوواحی روسوتایی  مؤثرییربنایی عمده، نق    هایشبکهصنعتی و  هایمحدوده

( در پژوهشی با استفاده ا  مود  مووریس و تاکسوونومی، وضوعيت 1981)نژاد امينیاستان داشته است. 

پارس جنوبی در استان بوشوهر را تحليول کورده و نشوان  تأسيسات یهای حو هدهستان یافتگیتوسعه

درصود  13درصد در گروه نيموه برخووردار و  3/98ها در گروه محروم، درصد دهستان 46داده است که 

 در گروه برخوردار قرار دارند. 

یوافتگی بخو  کشواور ی ( در تحقيقی با عنوان مقایسوه درجوه توسوعه1988)فر فطرس و بهشتی

 ها و شدت دوگانگیميزان افزای  سطح توسعه کشاور ی استان های کشور درصدد پاسخگویی بهاستان

هوا یافتگی کشواور ی اسوتاندهد که سطح توسعهاند. نتایج تحقيق نشان میهای کشور بودهبين استان

 .یافته است ها کاه اور متوسط افزای  و دوگانگی کشاور ی بين آنبه 1982تا  1912های ای سا 

رسوتان های شهتحليل سطو  برخورداری دهستان یدرباره پژوهشی در (1911قنبری و همکاران )

به این نتيجه رسيدند کوه در هور دو روش،  های تاکسونومی عددی و موریساصفهان با استفاده ا  روش

و  یافتهتوسوعههای شمالی و جرقویه در گروه دهستان آن برهای قهاب جنوبی، دودشت شرقی، دهستان

د. کردوانی و شوریفی انگرفتههای محروم قرار دهستان یهای سيستان، رودشت و  فره در  مرهدهستان

مطالعوه مووردی بخو  ) های شهرسوتان مریوواندر دهستان یافتگیتوسعهميزان  یبا مطالعه (،1911)

نخسوت در ميوان  یموردی در رتبه یبخ  مرکزی در قاله مطالعه به این نتيجه رسيدند که (مرکزی

در پژوهشوی بوه  (1912و همکواران ) یقائود رحمتو گيرنود.های شهرستان مریوان قورار میدیگر بخ 

 های اسوتان یوزد بوا اسوتفاده ا  روش تحليول عواملیدهسوتان یبندسطحهای توسعه و تحليل شاخص

تعواد   ،یافتگیوتوسوعههای استان یوزد ا  لحواظ سوطح دهستان ،بر اساس نتایج این تحقيق پرداختند.

تورین سوطح بوي  ،جورهای شويرکوه، ميوانکوه و فها، دهسوتان. در بوين ایون دهسوتاننوداردمناسبی 

دارای  ،های دسوتگردان، فراغوه، مهرآبواد، بهوادران، اسوفندار و چلگوهو دهسوتان را دارند یافتگیتوسعه

 یبندسوطحخود به بررسوی و  ینامهانیپا( در 1912. پادروندی )هستند یافتگیتوسعهرین سطح تپایين

 است و نتایج حاصول ا  ایون پوژوه پرداخته  لرستاناستان  یهاشهرستانوضعيت پایداری توسعه در 

 دارای ،آبواد در سوطح او شهرسوتان خورم یهوای موورد مطالعوهدر مجموع شواخص که دهدیمنشان 

آباد نسوبت بوه دیگور وضعيت پایدار، شهرستان بروجرد در مقام دوم و با فاصله اندکی ا  شهرستان خرم

سووم القوه(، شهرستان سلسله در جایگواه خيز به سمت پایداری )پایدار ب ها در سطح وضعيتشهرستان

-های ا نا، دورود، کوهدشت، اليگودر ، پلپایدار یا پایداری متوسط و شهرستاناستان و در وضعيت نيمه

دختر و دلفان به ترتيه در جایگاه چهارم، پنج ، شش ، هفت ، هشت  و نه  اسوتان قورار دارد کوه ایون 

 عيت خيز به سمت نيمه پایداری هستند. مشابه در وض تيموقعها نيز با شهرستان
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تووان بوه تقووایی و صوبوری های دیگری که در این  مينه صورت گرفتوه اسوت میا  جمله پژوه 

تقوایی  (،1911(،  یاری و همکاران )1911موحد و همکاران ) (،1911نژاد و همکاران )(، حاتمی1911)

(، آ ادی و 1911سنگاچيان و همکواران ) اصغرپور ،(1911پور )يس اده و ریابراهي  (،1911و همکاران )

 (،1911رفيعيوان و شوالی ) (،1911رضایی و عطار ) (،1911(، تقوایی و همکاران )1911بيک محمدی )

مطالعات  یادی انجوام شوده  ،یافتگیتوسعهموضوع  یدربارهون تاکنو غيره اشاره کرد. ( 1912عليزاده )

 یرنودهيبرگاموا یوک تحقيوق جوامع کوه در  ؛اشاره شده است( هاآن  ) که در باال به چند نمونه ا است

کنون توا ،باشود( هارتبوهمعيار و روش ادغام )کپلند، بردا و ميانگين چند یريگ يصمتمختلف  یهامد 

 یريگ يتصوممد  مختلف  سههدف بر این است که با استفاده ا   ،صورت نگرفته است. در این پژوه 

 اسوتان خو سوتان پرداختوه شوود و در نهایوت بوا یهاشهرسوتان یافتگیووسعهتچندمعياره به سنج  

 .یابي نهایی دست  یريگجهينتبه یک  ادغاماستفاده ا  روش 

 

 ي پژوهشهاسؤال

استفاده ا  چه  ،هاآن بندیاولویتو  بندیرتبهو  هاشهرستان یافتگیتوسعهسنج  ميزان  برای

محروم  ،اندشدهلحاظ جغرافيایی ا  مرکز استان دورتر واقع  که به هاییشهرستان مدلی مناسه است؟

 ؟هستند

 

  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

مسائل در محافل دانشگاهی  نیترتوسعه به عنوان یکی ا  مه  ،سو ا  پایان جنگ جهانی دوم به این

ه با نگری وضعيت خود غاله کشورها ب 1111 یکشورها مطر  بوده، به نحوی که در دهه یزیرو برنامه

 یريوگچند و با بهره ییهامرتبط با امر توسعه با استفاده ا  شاخص یاند. نهادهادر این خصوص پرداخته

 انوداقتصوادی، اجتمواعی کشوورها نموده یافتگیوتوسوعه یمبادرت به تعيوين درجوه ،ا  الگوهای خاص

جمهور آمریکوا رئيس ،خنرانی مشهور ترومنبه س ،گيری توسعهشکل ریشه(. بنابراین 11 :1111 ،تودارو)

 ی. به لحاظ تاریخی چندین عامل همسو سبه شد تا توسعه به عنووان پورو هگرددیبرم 1141در سا  

(. یکوی با سوا ی پوس ا  جنوگ جهوانی دوم و دیگوری 61: 1911 ،)سرور و دیگرانجهانی مطر  شود 

در برابر فاشيس  بود که توجيه فکوری بورای خواهی و دموکراسی آن جنگ جهانی دوم و گفتمان آ ادی

مه  ایون اسوت کوه مفهووم توسوعه معنوی ثوابتی  یلهأمساما  (.61کرد  )همان: استعمار را تضعيف می

و  1131 یهاکوه در دهوه ییهاهیواخير متحمل تغييراتی شوده اسوت. اغلوه نظر یهانداشته و در دهه

 ،اقتصادی معرفی کرده اسوت )توودارو ری ا  نرخ رشدیابی ميزان باالتمطر  شده، توسعه را دست 1161
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، مفهوم توسعه به کاه  یا ا  ميان رفتن فقور، 1111 یدر دهه هاهیاما با انتقاد ا  این نظر .(11 :1111

راه  ،بيکاری، نابرابری، تغييرات اساسی در ساخت اجتماعی گرای  پيودا کورد. در مبوانی جدیود توسوعه

ی اصولی آن ادگی وی در نظر گرفته شد و به این نتيجوه رسويدند کوه محتوو ن یهاورود انسان و جنبه

 (.14: 1911  یواری،تأمين نيا های اساسی، بهبود بخشيدن به شورایط  یسوتی افوراد و جامعوه اسوت )

بزرگ مانند آدام اسميت، هيرشمن، ميوردا  و رسوتو، توسوعه را تحوولی بنيوادی ا   نظرانصاحهبرخی 

ی جدیودی ، پدیودهتوسعه (.238: 1981ب) یاری و دیگران،  انددانستهبنيادی  ی کهن به جامعهجامعه

 شود و همراه با تکامل  ندگی اجتماعی انسان رشد کرده و هرگز ا  آن جدانيست، بلکه با انسان  اده می

تعالی،  ی انسانی جستجو کرد و همراه با اینرو باید تکامل و توسعه را در تعالی جامعهنبوده است. ا  این

تووان اععوان داشوت کوه توسوعه، کوششوی ابعاد جدیدی برای آن در نظر گرفت. در یک نگاه کلوی می

ی منحصر بوه ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه، پدیدهآگاهانه، نهادی شده و مبتنی بر برنامه

ه توسعه همانند هور در شوروی سابق آغا  شده و تاکنون، اندیش 1111فرد قرن بيست  است که ا  سا  

   (.63و  64: 1981ضرابی و تبریزی، ) یافته استتحو  و تکامل ی دیگر،پدیده

اقتصوادی رشود و  یهای مختلفی ا  جمله نظریوهنظریه ،نيافتگیدر تحليل و تبيين توسعه و توسعه

رایی، گرکسيسوت و نئومارکسيسوت، پساسواختارهای ماشناختی نوسا ی، نظریوهجامعه یتوسعه، نظریه

ی ارفداری ا  حقوق  نان وجود دارد که توسعه یچنين نظریهگرایی، پسااستعمارگرایی و ه پساتوسعه

نوسووا ی، وابسووتگی و نئوک سوويک ا   پووردا د. نظریووهدر سووطح جهووانی و ملووی بووه تبيووين توسووعه می

ها و یون نظریوه(. مطالعوه هور یوک ا  ا18: 1982 ها در این  مينه هستند )رضووانی،مشهورترین نظریه

بررسوی و تحليول عوواملی اسوت کوه در ایجواد و  ،هوادهد که هدف هور یوک ا  آنها نشان میدیدگاه

رحمتوی و  های موجود در کشورها و منااق مختلوف مؤثرنود )قائودها و عدم تعاد گيری نابرابریشکل

 ،بوه وجوود آمود (11 :1989)ف هرتی،  1131 یوابستگی در دهه ی(.  نظریه31و  36: 1912، دیگران

هووا در وضووعيت یعنووی در دورانووی کووه کشووورهای جدیوود بسووياری بووه وجووود آمووده و بسووياری ا  آن

نيافتگی محصوور شوده بودنود و بسوياری ا  کشوورهای جهوان حتوی آمریکوای التوين در فقور و توسعه

ادهوای سوا ی نهبردنود و در واکون  بوه نظریوات متعوارف توسوعه کوه شبيهنيافتگی به سر میتوسعه

وابستگی ا   ی(. نظریه36: 1911 ،سليمی و قادر اده)دانستند داری را کليد توسعه میکشورهای سرمایه

اخت فوات اساسوی نيوز در  ،ابتدا دو جریان اصلی داشت که بوا وجوود داشوتن تشوابه و نقوار مشوترک

 یکوه ریشوه هایی بودنودشناسی داشتند. گروه نخست مارکسيسوتشناختی و شناختبنيادهای هستی

 جهوانی گسوترش یدانستند که بوه عرصوهمی داریماندگی را در تضاد ابقاتی نهادینه در سرمایهعقه
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گران ایون جریوان آغوا  2و سوئيزی 1یافته و به استثمار کشورهای جهان سوم منجر شده است. پل باران

تفکور اصولی نظریوه گرایوی اسوت. هو  ی دیگور، نظریوهنظریه(. Anton, 2006: 3شوند )محسوب می

اقتصادی، برحسوه یوک یوا  ییابی کشورها به سطو  مشابهی ا  توسعهی این است که در دستگرایه 

و  1131تر شوند. در دهوه پایا نزدیکتر همگرا شده و به یک حالت ه  بي  چند ضابطه ممکن است با

به  توسعه حا  معنی که جوامع دربدین  ؛گرایی بودگرایی عمدتا  در رابطه با مدرنبينی ه پي  ،1161

ا   یکوی .(92هموان: کننود )یافته اوی میهای مشابه با کشورهای توسوعهگام ،مسير توسعه در منطقه

مطور  کورد  1161ی دهوهدر «  9فرانسووا پورو» مفاهي  مرتبط با توسعه، مفهوم قطه رشد است کوه 

شوده، قطوه  ی فضایی مطور برای توسعه(. ا  ميان تمام مفاهيمی که 99: 1988)پورمحمدی و  الی، 

: 1986، و همکاران منفردیان سروستانی)تری در ادبيات توسعه داشته است استفاده بي  یی وگيرا رشد

ی او  بوا دانود؛ در مرحلوهی رشود مویهواقطهی نگرش به توسوعه را ناشوی ا  (. فرانسوا پرو، نحوه92

ی دوم بوا ؛ و در مرحلوهشوودیمورایی و نابرابری ایجاد ی ک ن صنعتی در نواحی بزرگ، واگگذارهیسرما

 ,Wheeler & Muller) شوودیموگرایوی و برابوری ایجواد توسعه به سایر نوواحی، هو  انتشار تدریجی

پردا ان توسعه و جواموع افکار نظریه ،مي دی 1161 یدر دهه ا برون یدیدگاه توسعه (.62-65 :1986

نيافتگی را ناشوی ا  کرد و توسوعهتوسعه را بيشتر معاد  رشد قلمداد می و را به خود متوجه ساخته بود

پووذیری اقتصووادی، اجتموواعی، فرهنگووی، نهووادی و سوواختی داخلووی مناسووبات قوودرت داخلووی و انعطاف

باید با الگو قرار دادن  ،خواهند توسعه یابنددانست و بر این باور بود که اگر کشورهای جهان سوم میمی

های تووان در برناموهایون تفکور را می یها، راه توسعه را تسهيل کنند. نمونهرهنگ آنغرب و پذیرش ف

(. دیودگاه دیگور، 91: 1983، برای کشورهای جهان سوم م حظه کرد )مختاری هشی «مارشا  ترومن»

عه و پردا ان توس، افکار نظریه1111 و اوایل دهه 1161 یکه ا  اواخر دهه است ا درون یدیدگاه توسعه

های بسيار و ا  بين رفوتن هور چوه جوامع دنيای سوم را به خود معطوف ساخته است، به دليل نارسایی

 ی ا مطر  شد. در این دیدگاه، توسعه به مفهوم رشود و یوا توسوعهدیدگاه توسعه برون یتر جاعبهبي 

در تحت سلطه بودن و  نيافتگی را در عدم انعطاف نهادی، ساختی و اقتصادی واقتصادی نيست و توسعه

و  31: 1919الودین افتخواری، دانود )رکنیافته میوابستگی کشورهای جهان سوم به کشورهای توسوعه

دانشوگاه  در  1111 یدر اوایل دهه ،شناسیاستاد ممتا  جامعه ،والرشتاینرا ی نظام جهانی نظریه(. 32

قو ب صونعتی و ارتبوار پيهيوده، موبه  و داری، انهای سرمایههدف تبيين خاستگاه دولتی نيویورک با

                                                             
1- Paul Baran 

2- Paul Sweezy 
3- F.Perroux 
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رود و استي  به شمار می ینظریات چرخه ید. این نظریه در  مرهکرمتقابل جهان او ، دوم و سوم ارائه 

رابطوه ميوان وجوود  ،وابسوتگی صورف ینگور دارد. نظریوهدیدگاهی کو ن ،نسبت به رویدادهای جهان

دانست، اما چون صوحت و ماندگی کشورهای میامل عقهپيرامون را منشأ فقر و عو کشورهای متروپل و

 1181 یگرفته بود، ارفداران این دیدگاه ت ش کردنود توا در اوایول دهوه واقعيت آن مورد تردید قرار

قدی ، در  ینظام جهانی ارائه دهند. البته این رویکرد جدید با نظریه یاندیشه جدیدی را در قاله نظریه

 ینظریوه یهبوا ارائو 1113در سا   «جان فریدمن»(. 2: 1988اک دارد )ساعی، برخی آرا و مبانی اشتر

بدین معنا که توسعه با  ای  در مرکز به پيراموون  ؛توسعه دانسته است أمرکز را منش ،«پيرامون-مرکز»

نود ا : گواهی عبارت. مطابق این نظریه، دو جزء اصولی نظوام سوکونت(Clark, 2000: 9) یابدجریان می

 ،مرکوزی(. ابوق ایون نظریوه)به عنوان کانون سلطه( و پيرامون )به عنوان جزء وابسته بوه کوانون مرکز 

چنوين دیودگاه (. هو 11: 1911، دیگورانای استعماری اسوت )قنبوری و مرکز با پيرامون رابطه یرابطه

شوکل  کوارکردگرایی -گراییشناسی ساختهای جامعهنظریه ینوسا ی پس ا  جنگ جهانی دوم بر پایه

شناسان نوسا ی است که ميزان سنتی یا مدرن بوودن ا  جامعه «ماری لوی» (.12: 1981 ،افروغ)گرفت 

سونجد. مطوابق می ،شووندرو  قدرت به کار گرفتوه میای که ابزار و منابع بیجوامع را با ميزان و درجه

« نوسا ی نشودهوامع نسبتا  ج»تا « جوامع نسبتا  نوسا ی شده»جوامع بر پيوستاری ا   ،بندیاین تقسي 

بار الگووی جواموع نسوبتا  نوسوا ی شوده باید یک ،که توسعه آغا  شودبرای آن ،گيرند. ا نظر ویقرار می

کنود های اجتمواعی سورایت می مينه یآید که به همهپدید یابد و پس ا  آن گرایشی عام به وجود می

 (.4: 1986 ،)ک نتری و روشنفکر

 

 روش تحقیق 

 شهرسوتان 24آمواری،  یتحليلی اسوت. جامعوه -ق توصيفی ينوع تحق ،جه به موضوع پژوه با تو

بررسوی بورای . اسوتاساس تقسيمات اداری و سياسوی کشوور  بر 1911استان خو ستان در سرشماری 

موورد  متغيرهوایچوه  کوه هور)با توجه بوه ایونمعيار  11استان، ا   هایشهرستان یافتگیتوسعهميزان 

بوه هموين  دارد،تری بي  اعتبار مقاله مورد نظر ،بيشتر باشد هاشهرستانتوسعه  رای سنج ب استفاده

در شو  شواخص  ،مختلف استفاده شده است( هایبخ در  متغير 11تعداد ا  دليل در پژوه  حاضر 

اقتصوادی  یاجتماعی، آمو شی، بهداشت و درمان و توسوعه - یرساختی، بهزیستی  -فرهنگی،  یربنایی

 آمواری و سرشوماری نفووس و مسوکن ینامهسا . اا عات مورد نيا   ا  (1)جدو   فاده شده استاست

ادغام )ميوانگين  هایمد ویکور، تاکسنومی عددی، تاپسيس و  هایمد استخراج و با استفاده ا   1911

 پرداخته شد.شهرستان  بندیرتبهو در نهایت به  ( به تجزیه و تحليل اا عات، بردا و کپ لندهارتبه
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 هامعرفی متغیرها و شاخص -3جدول 

ص
شاخ

 

 فرهنگی

 ،باسواد شهرستانعمومی به جمعيت  یهاکتابخانهنفر جمعيت شهرستان، نسبت تعداد کتاب  11111تعداد چاپخانه به ا ای هر 

لی وارد شده به مرسوالت پستی مطبوعاتی داخ یشهرستان، سرانه تينفر جمع 11111تعداد کتابخانه عمومی به ا ای هر 

نفر  11111مرسوالت پستی مطبوعاتی صادر شده به شهرستان، تعداد نمایشگاه برپا شده به ا ای هر  یشهرستان، سرانه

نفر، نسبت اعضای کتابخانه به جمعيت باسواد  11111به جمعيت به ا ای هر  هينيحسجمعيت شهرستان، تعداد مساجد و 

 ستانشهرستان، درصد باسوادی  نان در شهر

 آموزشی

 نفر جمعيت شهرستان، 11111نفر جمعيت شهرستان، تعداد باسوادان  ن به ا ای هر  11111تعداد باسوادان مرد به ا ای هر 

نفر جمعيت روستایی،  11111نفر جمعيت شهری، باسوادان نقار روستای به ا ای هر  11111باسوادان نقار شهری به ا ای هر 

آمو ان دختر شهرستان به ا ای هر نفر جمعيت شهرستان، تعداد دان  11111رستان به ا ای هر آمو ان پسر شهتعداد دان 

نفر جمعيت شهرستان، تعداد آمو شگاه راهنمایی  11111نفر جمعيت شهرستان، تعداد آمو شگاه ابتدایی به ا ای هر  11111

 نفر جمعيت شهرستان. 11111 ای هر نفر جمعيت شهرستان، تعداد آمو شگاه دبيرستان به ا 11111به ا ای هر 

بهداشت و 

 درمان

تعداد  نفر جمعيت شهرستان، 11111نفر جمعيت شهرستان، تعداد داروخانه به ا ای هر  11111تعداد تخت فعا  به ا ای هر 

اد پزشک نفر جمعيت شهرستان، تعد 11111نفر جمعيت شهرستان، تعداد پزشک به ا ای هر  11111ها به ا ای هر آ مایشگاه

تعداد  نفر جمعيت شهرستان، 11111تعداد پزشک عمومی به ا ای هر  نفر جمعيت شهرستان، 11111متخصص به ا ای هر 

نفر جمعيت  11111بهداشت فعا  روستایی به ا ای  تعداد خانهنفر جمعيت شهرستان،  11111پيراپزشک به ا ای هر 

تعداد ماما  شهرستان، تيجمعنفر  11111رستان، تعداد بهور  به ا ای شه تيجمعنفر  11111روستایی، تعداد بهيار به ا ای 

نفر جمعيت شهرستان،  11111شهرستان، تعداد پرستار ليسانس و باالتر به ا ای  تيجمعنفر  11111ليسانس و باالتر به ا ای 

درمانی روستایی به ا ای  -شتینفر جمعيت شهری، تعداد مراکز بهدا 11111درمانی شهری به ا ای هر  -تعداد مراکز بهداشتی

 نفر جمعيت روستایی. 11111هر 

خدمات 

-بهزیستی

 اجتماعی

نفر جمعيت  11111نفر جمعيت شهرستان، تعداد نفرات ار  مددجویی به ا ای هر  11111تعداد واحد امداد به ا ای هر 

درمانی  یتعداد نفرات تحت پوش  بيمهنفر جمعيت شهرستان،  11111شهرستان، تعداد نفرات ار  شهيد رجایی به ا ای هر 

نفر  11111فرهنگی به ا ای هر  -کننده ا  خدمات آمو شینفر جمعيت شهرستان، تعداد محص ن استفاده 11111به ا ای هر 

بخشی به ا ای نفر جمعيت شهرستان، نسبت مراکز توان 11111عطای وام خودکفایی به ا ای هر اتعداد  جمعيت شهرستان،

 .تير جمعنف 11111

توسعه 

 اقتصادي

 11111ا  نظر اقتصادی به  فعا  ريغنفر جمعيت شهرستان، درصد جمعيت  11111درصد جمعيت فعا  ا  نظر اقتصادی به 

نفر جمعيت شهرستان، سه  شاغلين بخ  صنعت ساخت ا  کل شاغلين شهرستان )درصد(، تعداد شاغ ن بخ  تعاونی معدن 

نفر جمعيت شهرستان، تعداد شاغ ن  11111صنعتی به ا ای  یهاکارگاه، تعداد شاغ ن نفر جمعيت شهرستان 11111به 

نفر  11111تعاونی صنعتی فعا  به ا ای  یهاشرکتنفر جمعيت شهرستان، تعداد اعضای  11111تعاونی صنعتی فعا  به ا ای 

 11111د شده به شهرستان به ا ای جمعيت شهرستان، سه  شاغلين متخصص ا  کل شاغلين شهرستان، نسبت مهاجرین وار

نفر جمعيت شهرستان،  11111های تعاونی حمل و نقل به نفر جمعيت شهرستان، ضریه شهرنشينی )درصد(، تعداد شرکت

 .نسبت مساحت شهرستان به مساحت استان، سه  جمعيت منطقه ا  استان

 -بناییزیر

 زیرساختی

روستایی،  تينفر جمع 11111ی هر ایی، تعداد چاه نيمه عميق به ا اروست تينفر جمع 11111تعداد چاه عميق به ا ای هر 

روستایی  یهاراهآسفالته روستایی به کل  یهاراهنفر جمعيت شهرستان، نسبت  11111مشترکين برق بخ  خانگی به 

نفر جمعيت  11111اصلی و فرعی شهرستان، مشترکين برق بخ  تجاری به  یهاراهاصلی به  یهاراهنسبت  شهرستان،

نفر  11111روستایی، نسبت مشترکين تلفن ثابت به  تينفر جمع 11111شهرستان، مشترکين برق بخ  کشاور ی به 

برای هر  هاراهنفر جمعيت شهرستان، نسبت کل  11111شهرستان، نسبت مشترکين تلفن همگانی مشغو  به کار به  تيجمع

(، تعداد انشعاب گا  در مترمربعبز )پارک عمومی( در شهرستان )نفر جمعيت شهرستان، نسبت کل سرانه فضای س 11111

 تينفر جمع 11111شهرستان، تعداد انشعاب گا  در بخ  خانگی به ا ای هر  تينفر جمع 11111بخ  صنعت به ا ای هر 

شده به  ینگا رساشهرستان، تعداد روستاهای  تينفر جمع 11111شهرستان، تعداد انشعاب گا  در بخ  تجاری به ا ای هر 

نفر  11111نفر جمعيت روستایی، سرانه نفت گا  مصرفی در شهرستان، نسبت تعداد صندوق پست شهری به ا ای  11111

 -نفر جمعيت روستایی، تعداد انشعاب گا  در بخ  خانگی 11111جمعيت شهری نسبت تعداد صندوق پست روستایی به ا ای 

 .هزار نفر 11111تجاری به ا ای هر 
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 سه روش ویکور، تاپسیس و تاکسونومی يمقایسه -2جدول 
 تفاوت در خروجی تشابه تفاوت دليل استفاده ا  مد  مد 

ور
ویک

 

و  هاشاخصتعيين  این روش

مربور است تا این  یهانهیگز
 یهاشاخصبر اساس  هانهیگز

تعریف شده ار یابی و در نهایت 

 شوند. یبندرتبه

 حلراهدر روش ویکور 

 نیترکینزدشه توافقی، همي
  آ  استگزینه تا   ایده

 .(v)وجود ضریه 

هر دو ا  تابع تجمعی 
 هاآ که فاصله ا  ایده

، کندیمرا با نمایی  

 .کنندیماستفاده 

هر چه  ،در روش ویکور

ضرایه به دست آمده به 

، باشد ترکینزدصفر 
و برعکس، هر  ترافتهیتوسعه

 ،باشد ترکینزدچه به یک 

توسعه آن  نشان ا  عدم

 .منطقه دارد

س
سي
تاپ

 

 ،در استفاده ا  این روش
مطلوبيت هر شاخص باید به 

اور یکنواخت افزایشی )یا 

یعنی بهترین  .کاهشی( باشد

ار ش موجود ا  یک شاخص 
آ  آن بوده و ایده یدهندهنشان

 آنا   ،بدترین ار ش موجود

منفی  آ کننده ایدهمشخص

به علت  نيچنه خواهد بود. 
روش مناسبی  ،دگی الگوریت سا

 است.

فواصل ا   ،اهميت نسبی

آ  مثبت و منفی را در ایده

به همين  .رديگینمنظر 
در  حلراهدليل بهترین 

 لزوما تاپسيس هميشه و 

به حالت  حلراه نیترکینزد

 .نيستمثبت  آ ایده

در روش تاکسونومی ه  

هر چه  ،نند روش ویکورما

ضرایه به دست آمده به یک 
 ترافتهیتوسعه ،باشد ترکینزد

صفر و برعکس، هر چه به 

نشان ا  عدم  ،باشد ترکینزد

 .توسعه آن منطقه دارد

ی
وم
سون
تاک

 

یکی ا  بهترین  ،این روش

 یهاتيفعال یبندرتبه یهاروش

ا   یمندبهرها  لحاظ  مختلف

 یکسان است. یهاشاخص

-در این مد   ا  روش   و ن

که لب شودینمدهی استفاده 

ن و با به دست آوردن ميانگي

 مراحل هاداده انحراف معيار

ر د یبندرتبهمختلف برای 
.شودیماین مد  انجام   

- 

در روش تاکسونومی ه  

هر چه  ،مانند روش ویکور
ضرایه به دست آمده به 

 ،باشد ترکینزدصفر 

و برعکس، هر  ترافتهیتوسعه

 ،باشد ترکینزدچه به یک 
آن  نشان ا  عدم توسعه

 .منطقه دارد

 

 محدوده و قلمرو پژوهش
درجه و صوفر  99تا  قهيدق 31درجه و  21 نيب ،لومترمربعيک 6/69699استان خو ستان با مساحت 

ا   یاوو  شورق قوهيدق 99درجوه و  31توا  قوهيدق 41درجوه و  41ا  خط استوا و  یعرض شمال قهيدق

و  یا  شوما  بوا اسوتان لرسوتان، ا  شوما  شورققورار دارد و  رانیا یدر جنوب غرب چینویگر النهارنصف
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با اسوتان بوشوهر، ا   ی، ا  جنوب شرقراحمدیو بو هیلويو کهگ یاريچهارمحا  و بخت یهامشرق با استان

مشوتمل  ،1911بر اساس سرشماری سا   و ا  مغرب با کشور عراق ه  مر  است. فارس جيخلجنوب با 

درصود ا  جمعيوت آن معواد   19/11کوه  اسوتنفر  4421649شهر با جمعيت  61شهرستان و  24بر 

موقعيوت  ،1 نقشه .(1911)سرشماری نفوس و مسکن:نفر در شهرهای استان ساکن هستند  9143416

  .دهدیماستان را در کشور نشان 

 

 
 موقعیت جغرافیایی استان خوزستان -3 شکل

 

  بحث اصلی
، ابتدا ماتریس تصمي  که مشتمل بور  ستاناستان خو هایشهرستان بندیرتبه برایدر این تحقيق 

د. برای بيان اهميوت نسوبی ش( است، تشکيل هاشهرستانسطر )تعداد  29و  يرها(متغتعداد ستون ) 11

دهوی و ن برایدر این پژوه   را تعيين کرد. هاآنو ن نسبی  بایدمورد استفاده  هایشاخصمعيارها و 

تحقيوق حاضور ا  روش کوه بوا توجوه بوه ایون) آنتروپی شوانونمعيار انتخابی با استفاده ا  روش  11به 

بلکوه ا  آموار و اا عوات  د،شدهی استفاده که ا  نظر متخصصان مختلف برای و ن نبوده اینامهپرس 

در این پوژوه  ا  روش آنتروپوی  نبنابرای استفاده شده،آماری  ینامهو سا سرشماری نفوس و مسکن 
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، و ن و اهميوت هور کودام ا  معيارهوا گرفتوه اسوت( بهوره است،دهی  نو هایروششانون که یکی ا  

 محاسبه شده است. 

 11826/1ا  نظور اقتصوادی بوا  غيرفعا نتایج حاصل ا  و ن دهی بيانگر آن است که معيار جمعيت 

 11824/1 ن و مرد ساکن شوهر بوا  باسواداندرصد،  11812/1درصد، جمعيت فعا  ا  نظر اقتصادی با 

 11818/1پسور شهرسوتان بوا  آمو اندرصد، دان  11821/1 ن و مرد ساکن روستا با  اسوادانبدرصد، 

ترین اهميوت و متغيور شواغ ن تعواونی درصد بي  11814/1دختر شهرستان با  آمو اندرصد و دان 

  (.9جدو  ) اندداشتهمتغير انتخاب شده  11 ميانترین اهميت را در ک  ،درصد 1128/1 با معدنی فعا 
 

 وزن معیارهاي مختلف با استفاده از آنتروپی شانون -1جدول 

 عنوان شاخص ردیف
و ن 

 شاخص
 عنوان شاخص ردیف

و ن 

 شاخص

 181161 تلفن همگانی مشغو  به کار 91 181182 مرد باسوادان 1

 181121 هاراهنسبت کل  98 181182  ن باسوادان 2

 91 181182  ن و مرد ساکن شهر باسوادان 9
 یهاراهآسفالته روستایی به کل  یهاراهنسبت 

 روستایی شهرستان
181114 

 41 181182  ن و مرد ساکن روستا باسوادان 4
اصلی و فرعی  یهاراهاصلی به  یهاراهنسبت 

 روستایی شهرستان یهاراهشهرستان به کل 
181111 

 181191 ریانشعاب گا  در بخ  تجا 41 181181 آمو ان پسر شهرستاندان  3

 181112 ت روستاییتعداد چاه عميق به جمعي 42 181181 آمو ان دختر شهرستاندان  6

 181168 تعداد چاه نيمه عميق به جمعيت روستایی 49 181111 آمو شگاه ابتدایی 1

 181111 فضاهای سبز 44 181114 آمو شگاه راهنمایی 8

 181111 در بخ  صنعتانشعاب گا   43 181118 آمو شگاه متوسطه عمومی 1

 181141 انشعاب گا  در بخ  خانگی 46 181196 تخت فعا  11

 181194 سرانه نفت گا  در شهرستان 41 181162 داروخانه 11

 181116 صندوق پست شهری 48 181164 آ مایشگاه 12

 181116 صندوق پستی روستایی 41 181161 پزشکان 19

 181142 در بخ  تجاری انشعاب گا  31 181112 راپزشکانيپ 14

 181142 مساجد و حسينيه 31 181131 بهداشت فعا  یهاخانه 13

 181169 عمومی یهاکتابخانهتعداد  32 181141 درمانی شهری -مراکز بهداشتی  16

 181164 تعداد چاپخانه 39 181131 درمانی روستایی -مراکز بهداشتی  11

 181161 بر پا شده یهاشگاهینماتعداد  34 181161 عمومی پزشک 18

 181161 تعداد کتاب کتابخانه 33 181191 متخصص پزشک 11

 181119 سرانه مرسوالت پستی داخلی وارد شده 36 181169 سانسيلفوقماما ليسانس و  21

 181169 سرانه مرسوالت پستی داخلی وارد شده 31 181142 پرستار ليسانس و باالتر 21

 181133 اعضای کتابخانه 38 181191 ربهيار و کمک بهيا 22

 181118 درصد باسوادی  نان 31 181146 بهور  29

 181181 جمعيت فعا  ا  نظر اقتصادی 61 181143 کنندگان ا  خدمات امور بيمه درمانیاستفاده 24

 181189 جمعيت غيرفعا  ا  نظر اقتصادی 61 181141 ییمددجوتعداد نفرات ار   23
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 181161 صنعتی یهاکارگاهشاغ ن  62 181191 فرهنگی-ندگان ا  خدمات آمو شیکناستفاده 26

 181128 شاغ ن تعاونی صنعتی فعا  69 181149 اعطای وام خودکفایی 21

 181121 شاغ ن تعاونی معدنی فعا  64 181119 کنندگان ا  ار  شهيد رجاییاستفاده 28

 181144 ت )ساخت(ن صنعشاغ  63 181141 تعداد واحد امداد 21

 181126 تعاونی صنعتی فعا  یهاشرکتتعداد اعضای  66 181194 یبخشتوانمراکز  91

 181166 شاغلين متخصص 61 181111 مشترکين برق خانگی 91

 181168 مهاجرین وارد شده 68 181143 مشترکين برق بخ  کشاور ی 92

 181111 ضریه شهرنشينی 61 181161 مشترکين برق بخ  تجاری 99

 181111 تعداد تعاونی حمل و نقل فعا  11 181111 شده یگا رسانتعداد روستاهای  94

 181163 شهرستان به استاننسبت مساحت  11 181146 تجاری -انشعاب گا  در بخ  خانگی  93

 181111مجموع=  181163 تلفن ثابت 96

 

ی مختلوف )روش ویکوور، تاکسوونومی هوا، با استفاده ا  مود متغيرهاا   یکا  تعيين و ن هر  پس

 متغير انتخابی شده است. 11بر اساس استان  شهرستان 24 بندیرتبهعددی و تاپسيس(،  اقدام به 

 

تمرکز  و  ،هانهیگزی و انتخاب بهترین گزینه ا  ميان گروهی ا  بندرتبهاین روش روی : 3مدل ویکور

، به نحوی که کندیمناقض مشخص له را به کمک یک معيار متجواب سا شی برای یک مسأ

در این روش با (. 11: 1912)اميری و دارستانی فراهانی،  رساندیمرا به تصمي  نهایی  رندهيگ يتصم

ای ینهگزیت درنهاشوند. یممرته  تربزرگبه  ترکوچکها در سه گروه ا  ینهگز Q, S,Rتوجه به مقادیر 

 برتر شناخته شود. یگزینه عنوانبه Q  در گروهشود که یمبرتر انتخاب  یگزینه عنوان به

ی اسوتان بوا اسوتفاده ا  هاشهرستانی بندسطحاقدام به  ،در تحقيق حاضر با استفاده ا  روش ویکور

 شهرسوتان 24يت وضوع... شوده اسوت. مختلف اقتصادی، آمو شوی، فرهنگوی وی هابخ متغير در  11

یافتوه و بوين توسعهدرصد  21/1-1بين  ،ت. ابق این جدو اس آمده دستبه 4استان با توجه به جدو  

 .هستنددرصد محروم ا  توسعه  1 - 81/1

 
 مقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمی و کیفی پایداري توسعه از دیدگاه پرسکات آلن )ویکور( -4جدول 

 1 - 81/1 81/1 -61/1 61/1 -41/1 141/1 -21/1 21/1 -1 ار ش ویکور

 محروم ا  توسعه نسبتا  محروم توسعهدرحا  یافتهنسبتا  توسعه یافتهتوسعه وضعيت توسعه

 (1912 ،خذ: پادروندیأم)
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قورار  یافتگیتوسوعهاستان در سوطو  مختلوف  هایشهرستان ،بر اساس نتایج حاصل ا  روش ویکور

ان شهرسوت 1(، 111/1–198/1) یافتهتوسوعهشهرسوتان  2شهرسوتان اسوتان،  24که ا  بوين  اندگرفته

 نسوبتا شهرسوتان  6(، 313/1-421/1) توسعه حا  درشهرستان  6(، 931/1-222/1) یافتهتوسعه نسبتا 

 (.3جدو  ) هستند( 199/1-812/1) محروم ا  توسعهشهرستان  9( و 684/1-611/1محروم )
 

 استان خوزستان با استفاده از مدل ویکور يهاشهرستاننهایی  يبندرتبه -5جدول 
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 441/1 494/1 421/1 918/1 916/1 943/1 949/1 914/1 263/1 222/1 111/1  198/1 توسعهضریه

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 رتبه

 هتوسعدرحا  افتهیتوسعهنسبتا   یافتهتوسعه توسعهوضعيت

 اللی اهوا  شوش شهرستان
 بندر 

 ماهشهر
 رامشير آبادان شادگان خرمشهر

 دشت

 آ ادگان 
 باوی هویزه اندیکا

 199/1 816/1 812/1 684/1 618/1 612/1 692/1 619/1 611/1 313/1 324/1 439/1 ضریه توسعه

 24 29 22 21 21 11 18 11 16 13 14 19 رتبه

 محروم محرومنسبتا   توسعهدرحا  وضعيت توسعه

 (منبع: محاسبات نگارندگان)

 

 نومی عدديوتاکس
یافتگی های متعدد، سطو  توسعهبندی بوده که با تلفيق شاخصهای سطحاین روش یکی ا  تکنيک

یافتگی آن دا  بر توسعه ،تر باشدچقدر کوچک د. نتایج حاصله ا  روش تاکسونومی هرکنرا مشخص می

 ،در ایوون روشیافتگی خواهوود بووود. بوور عوودم توسووعه اشوود، دليلوویمنطقووه اسووت و هرچقوودر بيشووتر ب

 اند.بندی شدهابقه ،( آمده است6های استان بر اساس مقدار واحدی که در جدو  )شهرستان
 

 مقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمی و کیفی پایداري توسعه از دیدگاه پرسکات آلن )تاکسونومی( -6جدول 

 1 - 81/1  81/1 – 61/1  61/1 – 41/1  41/1 – 21/1 21/1 -1 ار ش تاکسونومی

 محروم ا  توسعه محروم نسبتا  توسعهدرحا  افتهیتوسعه نسبتا  افتهیتوسعه وضعيت توسعه
 

توسعه به  هایری یا عدم برخورداری ا  شاخصدر این تحقيق نواحی استان بر اساس ميزان برخوردا

 شو  ،بنودیاند. ابوق ایون ابقهبندی شودها  توسعه ابقه توسعه و محروم حا  نسبتا  در یدو ناحيه

 18ها )شهرسوتاندرصد  13/1های استان نسبتا  محروم و درصد شهرستان 23/1شهرستان یعنی حدود 

لحواظ برخوورداری ا   انگر وضوعيت نامناسوه اسوتان ا بيو. کوه هسوتندشهرستان( محوروم ا  توسوعه 
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بهتورین وضوعيت  ،« رامهرمز» هرستان استان، شهرستان ش 24. ا  بين استهای مختلف توسعه شاخص

 (.1جدو  ) دارندهای توسعه بدترین وضعيت را ا  لحاظ شاخص « باوی» و 
 

 استان خوزستان با استفاده از مدل تاکسنومی عددي هايشهرستاننهایی  بنديرتبه -7جدول 

 شهرستان

مز
هر
رام

 

ان
به
به

 

جد
مس

ان
يم
سل

 

ان
یج
ند
ه

ک 
مش
دی
ان

 

یه
يد
ام

 

ب
اغ

ک
مل

 

تر
وش
ش

ير 
مش
را

 

ذه
ای

وا  
اه

 

ی
الل

 

 111/1 118/1 161/1 198/1 128/1 توسعهضریه
811/

1 
812/1 818/1 893/1 

841/

1 

841/

1 

841/

1 

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 رتبه

 محروم ا  توسعه محروم تا بنس وضعيت توسعه

 شوش شهرستان
دشت 

 آ ادگان
 هفتکل د فو 

 بندر 

 ماهشهر
 آبادان

خرمشه

 ر
 گتوند

شادگا

 ن

اندی

 کا
 باوی هویزه

 163/1 161/1 811/1 881/1 868/1 861/1 864/1 861/1 831/1 838/1 831/1 ضریه توسعه
114/

1 

 24 29 22 21 21 11 18 11 16 13 14 19 رتبه

 محروم ا  توسعه توسعهوضعيت

 (منبع: محاسبات نگارندگان)

 

که  اندکرده ارائه 1181یون و هوانگ در سا   را آ ایده یروش شباهت به گزینه: 3مدل تاپسیس

ترین فاصله ا  ها بر اساس ک گزینه ،. در این روشاندا  آن استفاده کرده ن و کاربران مختلفمحققا

 ،شوند. بر اساس این روشبندی می( رتبه1آ  منفی )ترین فاصله ا  ایده( و بي 1آ  مثبت )جواب ایده

 (.8جدو  )شده است  های استان خو ستان بر اساس جدو  عیل محاسبهشهرستان یميزان توسعه
 

 هاي استان خوزستانیافتگی شهرستانمقادیر سنجش توسعه -8جدول 

 1 -21/1 21/1 -41/1 41/1 -61/1 61/1 -81/1 81/1 -1 ار ش تاپسيس

 وم ا  توسعهمحر نسبتا  محروم توسعه حا  در یافتهنسبتا  توسعه یافتهتوسعه وضعيت توسعه
 

توسوعه و  حوا  توسوعه، نسوبتا  در حا  های استان در سه سطح درشهرستان ،(8بر اساس جدو  )

 89/21حودود  ،بندی حاصل ا  روش تاپسويسابقه قاند. بنابراین ابشدهبندی محروم ا  توسعه ابقه

ن، هندیجان و اللوی های بهبهان، رامهرمز، مسجدسليماهای استان که شامل شهرستاندرصد شهرستان

توسوعه )محوروم ا   و شهرسوتان بواوی در آخورین ردهدر حوا  توسوعه  یهاشهرستان یدر رده است،

 18های اسووتان )درصوود شهرسووتان 13 ،دهوود( نشووان می1)کووه جوودو  اوررار دارد. همانتوسووعه( قوو
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ن ا  لحاظ توسعه در های استاانگر این است که شهرستانبيکه این امر  هستندشهرستان( نسبتا  محروم 

 وضعيت نامناسبی قرار دارند.
 

 استان خوزستان با استفاده از مدل تاپسیس هايشهرستاننهایی  بنديرتبه -3جدول 
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 966/1 968/1 911/1 916/1 918/1 919/1 916/1 418/1 411/1 421/1 441/1 461/1 توسعهضریه

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 رتبه

 نسبتا  محروم توسعهدرحا  وضعيت توسعه
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 181/1 281/1 281/1 213/1 911/1 924/1 994/1 993/1 942/1 949/1 939/1 938/1 ضریه توسعه

 24 29 22 21 21 11 18 11 16 13 14 19 رتبه

 محروم نسبتا  محروم وضعيت توسعه

 (منبع: محاسبات نگارندگان)

 

 هایرتبوهمختلوف  هایشهرسوتان ،های مختلفی که در باال عکر شودممکن است با توجه به تکنيک

چنين اظهار کرد که شهرستان  توانمیآورده باشند. مث    دست به هاروشمتفاوتی را ا  هر کدام ا  این 

مختلفوی را  هایرتبوه ،یافتگیتوسوعه یمختلف سنج  درجوه هایشاخصهندیجان در برخورداری ا  

 4و تاپسيس رتبه  4 ی، تاکسنومی رتبه1 یکه بر اساس روش ویکور رتبه ایگونهبه  ،کسه کرده است

ادغوام ماننود روش  هایروشگوناگون ا   هایبندیرتبهبرای اجماع در  دین مواقع بایاست. در ا گرفتهرا 

 ، روش بردا و روش کپ لند استفاده کرد.هارتبهميانگين 

 

به دست آمده ا   یهارتبهميانگين حسابی  ،در این روش برای هر گزینه: هارتبهروش میانگین 

 بندیاولویت هاگزینه ،و بر این اساس شودمیمعياره تعيين چند گيریتصمي مختلف  هایروش

با استفاده ا  سه روش  ویکور، تاکسنومی عددی و تاپسيس  هارتبهميانگين  ،. در این روششوندمی

 ،است و نتایج  یر به دست آمده که ابق این نتایج شدهمحاسبه استان  هایشهرستانبرای 

 رتبه ،باویو  اندگرفتهقرار  یافتگیتوسعهو دوم سطو   او  یدر رتبهو بهبهان  رامهرمز  هایشهرستان

مختلف توسعه به خود اختصاص داده است  هایشاخصآخر را در بين شهرستان ا  لحاظ برخورداری ا  

 (.11جدو  )
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 براي اساس روش ویکور، تاکسنومی و تاپسیس هارتبهمیانگین  -31جدول 
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 12 1 14 13 11 9 6 3 1 1 4 2 ویکور

 13 19 8 3 14 12 1 1 9 4 1 2 تاپسيس

 11 16 11 12 8 6 1 3 9 4 2 1 تاکسنومی

 9/12 12 11 1/11 1/11 1 1/6 9/6 3 9 9/2 1/1 هارتبهميانگين 
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 24 29 18 11 11 22 16 8 19 21 11 21 ویکور

 24 22 29 18 16 6 11 21 21 11 11 11 تاپسيس

 24 29 21 11 18 22 11 21 19 14 13 1 تاکسنومی

 24 1/22 1/21 18 1/11 1/16 1/16 9/16 9/13 13 13 9/19 هارتبهميانگين

 (منبع: محاسبات نگارندگان)

 

 ، ماتریس گيریتصمي اکثریت استوار است. در این روش برای  یاین روش بر اساس قائده : روش بردا

، گيریتصمي مختلف  هایروش اساس بر. در صورتی که شودمیانجام  هاگزینه وجی بين  یمقایسه

در  ،اد مغلوب شدن آن گزینه بر دیگری باشدبر گزینه دیگر بي  ا  تعد ایگزینهتعداد ارجحيت 

اکثریت  رأی وجی،  یهمين مقایسهدر .  و اگر دهي می)برد( نشان  M وجی، با  یماتریس مقایسه

آن است که  یبه منزله M. شودمیگذاری )باخت( کد Xبا  ،وجود نداشت و یا آرا با ه  مساوی بود

 وجی  یت که ستون بر سطر ارجحيت دارد. هر مقایسهانگر آن اسبي X سطر بر ستون ارجحيت دارد و

است.  هاگزینهتعداد  mاست که  . تعداد مقایسات برابر با شودمیبه صورت جداگانه بررسی 

دارای اکثریت است. با  mمعيار اولویت در این روش آن است که در چند دفعه، بردهای گزینه یعنی 

که نتایج آن در جدو   یر  کني میرا دو به دو با ه  مقایسه  هاشهرستان  ا یکهر  ،توجه به روش بردا

و ، بهبهان رامهرمز هایشهرستان ،. ابق این جدو پردا ی می هاآن بندیرتبهآمده است و سپس به 

 یدیگر در رتبه هایشهرستانو ا  لحاظ توسعه نسبت به  ی او  تا سوم قرار دارنددر رتبههندیجان 

 (.11جدو  )ری قرار دارند باالت
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 بر اساس روش بردا هاشهرستان بنديرتبه -33جدول 
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 1 1 2 2 9 4 3 6 1 1 1 11 بردا

 24 29 22 21 21 11 18 11 16 13 14 19 نهاییرتبه

 

 ر تعدادع وه ب بندیاولویتروش بردا است. با این تفاوت که در  یشدهاص   ،این روش: وش کپ لندر

بر اساس تفاضل  هاگزینه. بدین منظور که شودمیها ه  برای هر گزینه محاسبه بردها، تعداد باخت

. در این روش نيز مانند سایر شوندمی بندیاولویت( ها )( و تعداد باختمقادیر تعداد بردها )

را باالترین ميزان برخورداری  ،مسجدسليمانو  بهبهانرامهرمز،  هایشهرستان ،عکر شده هایروش

 (.12جدو  ) دارنددیگر  هایشهرستاننسبت به 
 

 استان خوزستان بر اساس روش کپ لند هايشهرستان بندياولویت -32جدول 

مز
هر
رام

 

ان
به
به

 

جد
مس

 

يسل
ان
م

ان 
یج
ند
ه

 

ک
مش
دی
ان

 

اغ
ب

ک
مل

 

یه
يد
ام

 

تر
وش
ش

 

وا 
اه

 

ی
الل

کل 
فت
ه

 

ذه
ای

 

 

 29 22 21 21 11 11 11 16 14 19 12 12 

 1 1 2 9 4 3 3 1 1 1 11 11 

- 

  
29- 21- 18- 11- 13- 12- 12- 1- 3- 4- 2- 2- 

 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 رتبه

 شهرستان

ير
مش
را

 

و 
د ف

ت  
دش

 

ان
دگ
آ ا

 

ش
شو

در  
بن

 

هر
هش
ما

 

ان
اد
آب

هر 
مش
خر

 

ند
تو
گ

کا 
دی
ان

 

ش
ان
دگ
ا

 

زه
هوی

 

ی
باو

 

 11 1 1 1 6 3 4 9 2 2 1 1 

 11 14 14 14 16 11 18 18 18 21 22 29 

- 

  
1- 3 3 3 11 12 14 13 16 18 21 29 

 21 11 18 11 16 13 14 19 12 11 رتبه



 19 زمستان /چهاردهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                       911

 

در این مرحله   : (ها، بردا و کپ لندرتبه سه روش میانگین ادغام )ادغام نتایج حاصله از  روش

ی به جزی بندیرتبه، بردا و کپ لند( ا  یک هارتبه)ميانگين  بندیاولویتباید با توجه به سه راهبرد 
ميانگين هر سه روش  به کمکمورد نظر  هایشاخص بندیرتبهکه اجماع دست یافت. پس ا  آن

و برای هر  کني میج این سه روش را با یکدیگر تلفيق نتای ،، بردا و کپ لند به دست آمدهارتبه
را با توجه به نتایج حاصل ا  روش ادغام  هاشهرستانهر یک ا   نهایت در .گيری میشهرستان ميانگين 

  . آوری می  مختلف توسعه به دست را در سطو هاآننهایی  یو رتبه کني می بندیرتبه
به این دليل کوه  .اندشده بندیابقه 31و  -31ين رنج عددی )باستان  هایشهرستان ،در این روش

 بندیتقسوي  ایون مود  در بوين باشد، که یک نوع هماهنگی 111تا  1عددی بين  ییک دامنهبرابر با 
بوا هو   بنودیابقهو ایون  داشوته باشود وجوود با سه روش ویکور، تاپسيس و تاکسوونومی هاشهرستان

 اند.بندی شده( ابقه19شهرستان استان بر اساس جدو  عیل ) 24ن بنابرای. (همخوانی داشته باشد
 

 (ادغامهاي استان خوزستان )روش یافتگی شهرستانمقادیر سنجش توسعه -31جدول 
 91تا  31 11تا  91 -11تا  11 -11 تا  -91 -91تا  -31 ار ش ادغام
 محروم ا  توسعه محروم نسبتا  توسعهدرحا  یافتهنسبتا  توسعه یافتهتوسعه وضعيت توسعه

 
( یافتهتوسوعهو  یافتهتوسوعه نسبتا استان در دو سطح توسعه ) هایشهرستان ،بندیتقسي  اینابق 

شهرسوتان  تورینمحروم ،شهرستان استان و بواوی ترینیافتهتوسعه ،که شهرستان رامهرمز اندگرفتهقرار 
 (.14جدو  ) استاستان 

 
 هاي تلفیقیهاي استان خوزستان با استفاده از مدلخورداري شهرستانتوزیع فضایی سطوح بر -2شکل 
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 نتایج حاصل از روش ادغام -34 جدول
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 12 11 11 1 8 1 6 3 9 4 2 1 کپ لند

 12 11 11 1 8 1 6 3 4 9 2 1 بردا

 11 11 1 8 1 6 6 3 4 9 2 1 هارتبهنيانگيم

 1189 1181 181 881 181 681 6 3 981 989 2 1 ادغام

 هاشهرستان فاصله

تا مرکز استان 
 km1)اهوا ( به 

111 228 111 134 131 143 123 83 - 111 11 181 

 محروم نسبتا  توسعه  حا در وضعيت توسعه
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 24 29 22 21 11 21 18 11 16 13 14 19 کپ لند

 24 29 22 21 11 21 18 11 16 13 14 19 بردا

 21 11 18 11 16 13 14 19 12 12 12 11 هارتبه نيانگيم

 ادغام
128

9 

198

9 
14 1481 1381 1681 1889 18 1181 2181 

218

1 

228

1 

 هاشهرستانفاصله 

تا مرکز استان 
 km)اهوا ( به 

19

8 
141 61 113 113 123 118 123 181 16 342 

 

 محروم نسبتا  وضعيت توسعه

 (منبع:  محاسبات نگارندگان)

 

که کدام مشخص کردن اینیکدیگر و  با هاروش نتایج تری دقيقمقایسه و بررسی رایب حا  عين در

 ا  ،توری بورای اسوتناد بوه آن وجوود دارداعتبار بوي  ،به کار گرفته شده در این مقاله ایهروشیک ا  

 شود.تغييرات استفاده می ی درصدشيوه

 

 ا  هواروش ا  یوک هور در( گواهسکونت/ شهرستان) محدوده هر یرتبه تغييرات درصد  :درصد تغییرات

 (.99: 1982بدری، است ) محاسبه قابل  یر اریق فرمو 

                                                             
 دیگر با این شهرستان سنجيده شده است.ی هافاصله شهرستان ،مرکز استان است ،که اهوا به دليل این - 1
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                                                                          (1) یابطهر

ΔP  =مقایسه در که یهایشهرستان تعداد ، روش دو مقایسه در تغييرات درصد-

 .مطالعه مورد هایشهرستان کل تعداد =N، است ثابت هاآن یرتبه روش، دو ی
 

 یکدیگر با نسبت هاروش تغییرات درصد -35ول جد

 تاپسيس ویکور مد 
تاکسنوم
 ی

 بردا کپ لند
 نيانگيم

 هارتبه
 ادغام

ميانگين درصد  
 تغييرات

 99/89 99/89 31/81 11/13 11/11 99/89 161/11 - ویکور

 11/86 11/11 61/11 61/11 99/89 11/11 - 61/11 تاپسيس

 81/69 11/21 11/11 99/38 11/34 - 11/11 99/89 تاکسنومی

 81/61 61/66 11/11 99/81 - 11/34 99/89 11/11 کپ لند

 81/69 11/13 11/13 - 99/81 99/38 61/11 11/13 بردا

 23/81 11/13 - 11/13 11/11 11/11 61/11 31/81 هارتبهمياتگين 

 16/68 - 11/13 11/13 61/66 11/21 11/11 99/89 ادغام

 گارندگانمحاسبات نمنبع: 

 

 دهشو محاسوبه 2ی شوماره شکل به توجه با یکدیگر با مقایسه در هاروش ا  یک هر تغييرات درصد

هوا، در بوين روش شوده اسوت،نشوان داده  13شماره  جدو  در ميزان این ميانگين که اورهمان. است

تورین با بوي  يستاپسروش  او  و یرتبهدر  ،81/61ترین درصد تغييرات به ميزان با ک  لندکپروش 

 در رتبه آخر قرار دارد. ،11/86درصد تغييرات به ميزان 

 

 گیرينتیجه بندي وجمع
بار  ميان منوااقی کوه ا  امکانوات ابيعوی، اقتصوادی، اجتمواعی و منوابع بوالقوه  هایتفاوتوجود 

هوا و اتخواع روشن را بر آن داشته تا با استفاده ا  آمار و اا عوات موجوود و ، همواره محققابرخوردارند

هوا، به تحليل این عدم تعاد  فضایی پرداخته و به سه  خود روشنگر ميزان تفواوت ،های مناسهتکنيک

و تعواد   بنودیدرجههوا، ها و نهایتا  شناخت علل و عوامل تفاوتمنااق ا  حيث برخورداری بندیدرجه

 یتوسوعه هایبرناموهو اجورای  فضایی باشند. اکثریت قریه به اتفاق کشورهای جهان سووم در تودوین

بخشی توجوه  ریزیبرنامهبه  مدتميانو  مدتکوتاهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود در مقااع  مانی 

. این منوااق بوا اندداشتهآمای  سر مين و به اور کلی استراتژی توسعه را ا  نظر دور  هایار ده و کر

 نتيجوه درو امکانوات و  هواقابليت، عدم شوناخت کارآمددرک مشک تی نظير فقدان نيروی متخصص و 

و  هامود توسوعه و توجوه بوه  ریزیبرناموه، تو یع نامناسه جمعيوت، بوه هاآنبهينه ا  نکردن استفاده 
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، حول مسوائل و مشوک ت، بنودیابقهانود توا بوا شناسوایی، متوسل شده ایناحيه ریزیبرنامهالگوهای 

 (.  162 :1989، معصوم و حبيبی ید )قدیرکننخود اتخاع  یهابرنامهمناسبی را برای  راهبردهای

تاکسوونومی  هایمد شهرستان با استفاده ا   24شاخص در سطح  11 ،بدین منظور در این پژوه 

د. شووهر شهرسوتان مشوخص  بندیرتبهو  یافتگیتوسعهتا ميزان  شد،عددی، تاپسيس و ویکور بررسی 

بر اسواس روش  هاآنیک ا   اختصاص او ان به هر برای ،مؤثر در این پژوه  پس ا  شناسایی معيارهای

دهوی ابوق ایون روش نشوان داد کوه د. نتوایج و نشمعيارها  هایو ناقدام به تعيين  ،آنتروپی شانون

تورین اهميوت و متغيور شواغ ن بي  درصد، 11826/1ا  نظر اقتصادی با  فعا  غيرمعيارهای جمعيت 

 هایشاخصمعيارها دارند و به عنوان  ميانترین اهميت را در ک  ،درصد 1128/1 با تعاونی معدنی فعا 

 . شوندمیاصلی توسعه شناخته 

ویکور، تاکسونومی عوددی و  هایمد با استفاده ا   هاآنپس ا  تعيين و ن نهایی و تجزیه و تحليل 

، هارتبهم )ميانگين ادغا هایمد نهایی حاصل ا  این سه روش ا  اریق  گيرینتيجهدر نهایت  ،تاپسيس

 بنودیرتبهانجوام شوده و  هایبررسویانجوام گرفوت. برابور  1911بردا و کپ لند( بورای مقطوع  موانی 

برخوووردارترین  عنوانبووههنوودیجان و رامهرمووز  هایشهرسووتان ،بوور اسوواس موود  ویکووور هاشهرسووتان

در هر  ،وردارترین و باویرامهرمز، بهبهان و مسجدسليمان برخ ،نومیوو بر اساس مد  تاکس هاشهرستان

ابوق نتوایج حاصول ا  مود  تاپسويس بهبهوان،  در نهایوتشهرسوتان و  ترینمحرومدو مد  به عنوان 

 یاسوتان در دوره هایشهرسوتان تورینمحرومرامهرمز و مسجدسليمان برخوردارترین و باوی به عنوان 

رخووردارترین شهرسووتان در ب عنوووان بوه. رامهرموز در هوور سوه موود  اندشوودهشناسوایی  1911 موانی 

برخورداری ا  متغيرهای مختلف شناخته شده است. بوا تلفيوق نتوایج نهوایی حاصول ا  ایون سوه روش 

 یافتگیتوسووعهسووطح  دواسووتان در  شهرسووتان 24 ،نومی( بووا روش ادغوواموو تاکسوو )ویکووور، تاپسوويس

جان، مسجدسليمان، اندیمشک، شهرستان رامهرمز، بهبهان، هندی ده ،که ا  این ميان اندشده بندیابقه

درصد(، رامشوير، ایوذه، آبوادان و د فوو   66/41) توسعه حا  در ،شوشتر، اهوا  و اللی ، اميدیه،ملکباغ

 ی، شوادگان، گتونود، انودیکا و هوویزه در ردهدگوان، بنودر ماهشوهر، شووش و خرمشوهرنيمه، دشت آ ا

تور کوه بوي  دهودمی. ایون امور نشوان دانوگرفتهدرصود( جوای  99/38) محوروم نسبتا  هایشهرستان

. وضعيت توسعه در شورایط نامناسوبی قورار دارنود لحاظ ا و  هستند محروم نسبتا استان  هایشهرستان

گيری تووان نتيجوه گرفوت کوه در یوک مسوأله تصومي می ،ن با توجه به سؤا  او  این پوژوه بنابرای

هوا ه اسوتفاده شوود کوه نتوایج ایون روشمعيارگيری چنودن است ا  چند روش تصمي ممک چندمعياره

 بورای یتوانود روش مناسوبها میهميشه یکسان نيستند. در چنين وضعيتی اسوتفاده ترکيبوی ا  مود 

در این راستا ا   کنند.احساس میرا لزوم استفاده ا  آن  ،ریزانبرنامه بندی در دیگر معيارها باشد کهرتبه

های استان ا  ميوان چنودین بندی شهرستانروش برای سطحروش درصد تغييرات برای انتخاب بهترین 
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است و  با توجه به نتایج به دست آموده ا  ایون روش  بهره گرفته شدهروش استفاده شده در این مقاله، 

بندی منااق با استفاده ا  روش کوپ یافتگی و رتبهتوسعه یرسد که در سنج  درجهچنين به نظر می

های مورد استفاده، درصود نوسان نتایج در این روش در مقایسه با دیگر روش که ميزانلند  به لحاظ این

 رخویگفت که ب توانمیدوم  سؤا در پاسخ به تری برخوردار است. ، ا  اعتبار بي داردتری تغييرات ک 

، اندداشوتهکه ا  لحاظ جغرافيایی دورتر ا  شهرستان اهوا  به عنوان مرکز استان قورار  هاییشهرستانا  

، قورار انودبودهنزدیک به این شهرسوتان  یکه در فاصله هاییشهرستانبه  در سطح باالی توسعه نسبت

و  هاشواخصا   هاشهرستاندر برخورداری  ،جغرافيایی ا  مرکز استان ی. به عبارت دیگر فاصلهاندگرفته

در  یافتهتوسوعه نسوبتا  یهاشهرسوتانچندانی نداشته است. به این دليل که اکثر  تأثيرامکانات مختلف 

تور کو  یکه در فاصله هاییشهرستانا   رخی. اما باندشدهکيلومتری اهوا  واقع  193تر ا  بي  یفاصله

فاصله را  تریننزدیکمثل دشت آ ادگان، گتوند، شادگان و شوش که  - اندداشتهکيلومتری قرار  193ا  

 درنتيجوه. انودگرفتهقورار  توسوعه حوا  در هایسوتانشهردر این تحقيوق در سوطح  -اندداشتهبا اهوا  

کوه ناشوی ا  تور ا  آنبوي  ،اسوتان هایشهرسوتانبرخورداری ا  امکانات مختلف در که گفت  توانمی

وجود صونایع نفوت، پتروشويمی، شرایط اجتماعی، ابيعی، اقتصادی )ناشی ا   ،جغرافيایی باشد یفاصله

که این عوامل باعوث جوذب امکانوات و تسوهي ت مختلوف در ایون  ستهاآنحاک  بر  و...( هاپاالیشگاه

ف مختل هایشاخصنسبت به شهرستان دیگر شده و عدم تعاد  در تو یع  هاآن یو توسعه هاشهرستان

بووده اسوت. در  ریزیبرناموه، نارسایی نظام هاشهرستان...( در سطح این )اجتماعی، اقتصادی،  یربنایی و

با ایجاد تعاد  نسبی و فراه  کردن شرایط مناسه برای تو یع متعاد  و متووا ن  شودمیپایان پيشنهاد 

اسوتان و در  محوروم نسبتا  هایشهرستانتر به استان، توجه بي  هایشهرستانمختلف در  هایشاخص

ایون  یبورای توسوعه ریزیبرناموهاقتصادی، اجتماعی و   یدر توسعه هاشهرستاناولویت قرار دادن این 

 استان برداشته شود. هایشهرستانعدم تعاد  بين  ، گامی در جهت کاه هاشهرستان

 

 منابع
یافتگی نواحی روستایی بندی سطو  توسعه. تحليل و ابقه1911آ ادی، یونس و حسن بيک محمدی.  -1

 ی دوم.ریزی شهری، سا  دوم، شمارهی علمی تخصصی برنامههای ای م، مجلهشهرستان
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 .24 شماره
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ریزی روستایی. جزوه درسی کارهای عملی رشته جغرافيا و ی برنامههاها و مد روش .1982. بدری، سيدعلی -1

 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پيام نور. ،ریزی روستاییبرنامه

های استان لرستان، بندی وضعيت پایداری توسعه در شهرستانبررسی و سطح .1912 .، بهزادپادروندی -8

علوم  ، دانشکدهدانشگاه محقق اردبيلی ری گي نده،عطا غفا  استاد راهنماکارشناسی ارشد،  ینامهپایان

 .انسانی

های کشور ایران با رویکرد یافتگی استانتوسعه. سنج  سطح 1911. و دیگران پوراصغرسنگاچين، فر ام -1

 .26 -3دوم، دوره چهارم، صفحات  شماره پژوهشی آمای  سر مين، -علمی مجله تحليل عاملی،
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اجتماعی  گییافتتوسعهتحليل تطبيقی سطح و ميزان  .1911 .صبوری و محمد تقوایی، مسعود -11
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 .، نشر سا مان برنامه و بودجهاو ، تهران
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