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 چکیده

ها و آگاهی از نقاط ضعف و  یافتگی شهرستان ای و درون استانی، شناخت و تعیین سطوح توسعه ریزی و توسعه ناحیه برنامهدر فرایند 

یاافتگی در سیتاتف فیاایی     های کمی جهت تعیین سطوح توسعه چرا که بکارگیری معیارها و روش. ها اهمیت زیادی دارد قوت آن

ابری نقاط سکونتگاهی و از سوی دیگر باعث تخصیص بهینه منابع و در نهایت عاامیی بار   مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابر

با عیف به این موضوع، پژوهش حاضار باا هادل کیای سانجش درجاات توساعه        . های توسعه استانی است ریزی هدفمند برنامه برنامه

های این پژوهش  داده .است تحیییی -توصیفی نوع از بررسی این در تحقیق روش. های استان یزد گردآوری گردیده است شهرستان

 باه  پاژوهش  این در .گردآوری گردیده است( سالنامه آماری استان یزد؛ استانداری و فرمانداری استان یزد)از طریق مطالعه اسنادی 

و باه منظاور    ساته ار تکنیاک  هاا از  بندی گزینه رتبه منظور تکنیک دلفی و نظام وزن دهی آنتروپی؛ به از ها شاخص دهی وزن منظور

های تحقیق گویاای آن اسات کاه اساتان یازد از نظار        یافته. است گردیده ای استفاده ها از تکنیک تحییل خوشه بندی شهرستان سطح

دهد شهرستان اردکان برخوردارترین و شهرستان بافق  همچنین نتایج نشان می. باشد های توسعه نتبتاً مطیوب می برخورداری شاخص

شهرستان نیمه  5یافته؛  شهرستان توسعه 3دهد در استان یزد  بندی درجات توسعه نیز نشان می سطح. اند نظر توسعه بودهترین از  محروم

 .باشند نیافته می شهرستان توسعه 2یافته و  توسعه

 

 ای، آنتروپی، ارسته ای، تحلیل خوشه توسعه، نابرابری منطقه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 اقتصكادی  معنكای  یك   توسعه صرفاً دهه دو این در. گردد بر می 12 و 02 دهه به ای توسعه های بحث شروع تاریخچه

توليد  رشد و ملی ناخالص توليد ساالنه رشد با و (Cristiana, 2014: 498; Gaigalis & skema, 2014: 719)داشت 

 برخكی  دسترسی از پس اما(. 600: 6936؛ تقدیسی و همكاران، 6: 6930حسين پناهی، )بود  برابر سرانه ملی ناخالص

 کشكورها  ایكن  در مردم اکثر زندگی سطح اقتصادی، رشد زمينه در ملل سازمان های به هدف سوم جهان کشورهای از

 و منعطك   غيكر  حالت مككانيكی  از توسعه که بود شرایط همين در درست و ماند باقی تغيير بدون ها زمينه تر در بيش

. (Dupont, 2007: 193)شكد   فرآیندی تبكدیل  و چندبعدی منعط ، پویا، مفهوم ی  به اقتصادی گرایش با یكسونگر

 دیگكران  و 9دیاکيت ،0گولت ،6دادلی سيرز: مانند توسط افرادی داشت اقتصادی جنبه که ای توسعه نظریات به انتقادات

(. 620: 6931فرجكی سكبكبار و همككاران،    )گيكرد   صورت توسعه تعری  اساسی در تجدیدنظر ی  که گردید باعث

(. 611: 6930عليزاده و همككاران،  )شدند  قائل یا جانبهچند  و متفاوت معنی برای توسعه، بعد به 02 دهه از بنابراین

 تغييكرات ": است آورده چنين توسعه المللی بين استراتژی درباره 0101 در قطعنامه نيز متحد ملل سازمان که طوری به

 کكه  حكال  در عكين  باشكد،  وابسكته  سكری   اقتصكادی  رشكد  ی  به تنگاتنگی گونه به باید جامعه در و ساختاری کيفی

 (.00: 6903فيروزآبادی،)یابد کاهش گيری نحو چشم به بایست می( اجتماعی و محلی ای، منطقه) موجود های نابرابری

توجه به مفهوم المللی  های اخير با توجه به تحوالت عظيم اقتصادی، اجتماعی و سياسی در سطوح ملی و بين در سال

تقكوایی و احمكدی،   )جهت با عدالت اجتماعی و تعادل فضایی کاربرد وسيعی یافته است  توسعه گسترده و توسعه هم

 تشكدید  و شككاف  ایجكاد  موجب توسعه، جریان در بين مناطق در توازن این امر بدان دليل است که عدم(. 10: 6900

؛ حكاجی پكور،   1: 6901احمكدی پكور و همككاران،    )اسكت   توسعه مسير در خود مانعی که شود می ای منطقه نابرابری

 اقتصادی، های نابرابری مطالعه اساس، بر این. (Pacione, 2005: 291؛ 603: 6901آهنگری و سعادت مهر،  ؛1: 6901

 تدر جهك  اصكححات  و ریكزی  برنامكه  بكرای  ای پایكه  اقدامات ضروری و از یكی ایی، منطقه و رفاه آموزشی اجتماعی،

باشكد   می ای و منطقه ملی های نابرابری فضایی آرایش اصحح و برابری در خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تأمين

به بيانی دیگر بررسكی و  (. 02: 6930؛ تقوایی و صالحی، 600: 6900؛ حسين زاده دلير، 03: 6930ایزدی و محمدی، )

ریزی بكه منظكور توسكعه از اهميكت بسكزایی برخكوردار        برنامهها، و تنگناهای آن در  شناخت وضعيت نواحی، قابليت

ریكزی توسكعه،    شكود و در نهایكت در برنامكه    گيری توسعه قطبی مناطق مشخص مكی  چرا که با این روش شكل. است

شكيخ بيگلكو و   )شكود   شود و از عدم تعادل مناطق جلكوگيری مكی   مناطق نيازمند توسعه و کم توسعه در نظر گرفته می

از همين رو است که امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضع  مناطق نوعی ضرورت، جهكت ارائكه   (. 693: 6930تقوایی، 

 (.61: 6936؛ تقوایی و بهاری، 613: 6909رضوانی، ) شود ها محسوب می طرح و برنامه

چكون  توسكعه هم  یها شاخصاستان یزد به عنوان محدوده مورد مطالعه این پژوهش عليرغم مطرح بودن در برخی از 

هكای فرهنگكی و    ای، شاخص های حمل و نقل جاده شاخص کشاورزی نظير توليدات پسته، زعفران و خرما؛ شاخص
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های صنای  و معادن و غيره در سطح کشور؛ در سطح استان دارای نكابرابری در   ای؛ شاخص آموزشی همچون کتابخانه

 هكای  ینكابرابر ق تحليكل پكراکنش فضكایی    از این رو هدف کلی ایكن تحقيك  . توسعه است یها شاخصبرخورداری از 

ریكزی متكوازن توسكعه در ایكن اسكتان مسكتلزم شكناخت         چر ا که مكدیریت و برنامكه  . باشد یمدر این استان  یا منطقه

هكا و نيكروی    ای و تمرکززدایی به منظور هدایت مناسب امكانات، سرمایه ها و اتخاذ رویكرد منطقه ها و فاصله نابرابری

 :ی که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن هستند عبارتند ازسؤاالتتوجه به مطالب فوق، با . انسانی است

 ی توسعه چگونه است؟ها شاخصی استان یزد از لحاظ برخورداری از ها شهرستانی بند سطح. 6

 ای در استان یزد به چه نحوی است؟ یافتگی منطقه بندی توسعه خوشه. 0

 پیشینه

بنكدی   ای، بكه سكطح   های منطقه موضوع تا کنون مطالعات متعددی به منظور نمایان ساختن نابرابریبا توجه به اهميت 

ای توسعه کشكاورزی در ایالكت اوتكار پكراداش      به بررسی نابرابری منطقه( 0260)رامان و کوماری . اند توسعه پرداخته

شاخص توسكعه کشكاورزی و    69ده از پرداخته و با استفا 0220-0223و  6332-6336هندوستان در دو مقط  زمانی 

اند که نابرابری و ناپایداری شدیدی ميان مناطق مختل  ایالكت مكورد مطالعكه     روش برنامه توسعه سازمان ملل دریافته

در پژوهشكی  ( 0261)کوزیحن و همكاران (. Raman & Kumari, 2012: 71-90)در هر دو مقط  وجود داشت است 

گيكری چنكد معيكاره و سيسكتم      های تصميم های ترکيه پرداخته و با استفاده از تكني  لتبه ارزیابی عملكرد آمایش ایا

استان در ترکيكه را از نظكر عملككرد آمایشكی      06شاخص جغرافيایی و اقتصادی،  61اطحعات جغرافيایی و بر اساس 

زمير و هاتای پيشگامان بكاالترین  های استانبول، ا نتایج این پژوهش نشان داده است که ایالت. اند بندی کرده مناطق رتبه

در پژوهشی به تحليكل  ( 0261)هارون (. Ozceylan, 2016: 323)اند  سطح توسعه را بر اساس عملكرد آمایشی داشته

ای درون پاکسكتان   شاخص نابرابری منطقه 02فضایی توسعه اقتصادی و اجتماعی در پاکستان پرداخته و با استفاده از 

 02دهكد مكابين منكاطق پاکسكتان نكابرابری شكدیدی از لحكاظ         نتایج این پژوهش نشان می. ترا به نمایش گذاشته اس

در ایران نيكز مطالعكات متعكددی در ایكن ارتبكاط صكورت       (. Haroon, 2016: 421)شاخص مورد مطالعه وجود دارد 

ای اسكتان  هك  یكافتگی شهرسكتان   در پژوهشی به تحليل فضایی سطوح توسكعه ( 6930)شماعی و احمدی . گرفته است

کالبكدی و زیربنكایی پرداختكه و     -درمكانی، اقتصكادی   -اجتماعی، بهداشكتی  -کردستان با پنج معيار آموزشی، فرهنگی

 نیتكر  افتكه ی توسعههای توسعه نامتعادل بوده و شهرستان بيجار  اند که در استان کردستان توزی  فضایی شاخص دریافته

در پژوهشكی بكه   ( 6931)قكادرزاده و همككاران   (. 660-600: 6930 شماعی و احمدی،)باشد  شهرستان این استان می

ی پرداختكه و  عمكده بخكش کشكاورز    یهكا  استان کردستان با استفاده از شكاخص  یها شهرستان یافتگی سنجش توسعه

 یفتگای در باالترین درجه توسعه 29100و  29136مریوان و کامياران به ترتيب با امتيازهای  یها شهرستانکه  اند افتهیدر

قكادرزاده و  ) کشاورزی قكرار دارنكد   یافتگی درجه توسعه نیتر نیيدر پا 29919و  29912و سروآباد و بانه با امتيازهای 

بكر   رانیك ا یهكا  ای استان منطقه یسطح نابرابر نييتعدر پژوهشی به ( 6931)کریمی و براتی (. 6-09: 6931همكاران، 

و  یو بهداشكت  یفرهنگك -یاجتمكاع  ،ییربنكا یز ،یانسكان  هیدانش و سرما ،یاقتصاد)مختل   بعد 0نماگر در  00اساس 

 نیبكا بكاالتر   یهكا  به عنكوان اسكتان   بيدوره، به ترت نیو سمنان در ا زدیستان تهران، که ا اند افتهیدرو ( یطيمح ستیز

 نیك ا انگريب جینتا. ستتوسعه، ثابت بوده ا ییدر رتبه انتها زيو بلوچستان ن ستانياند و استان س سطح توسعه قرار داشته
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بكا سكطح توسكعه بكاالتر، عامكل       یها در استان یانسان هیو سرما یاقتصاد یها مناسب شاخص تينكته است که وضع

 (.13-02: 6931کریمی و براتی، ) باشد یم یا در توسعه منطقه ینابرابر یاصل

 مبانی نظری

 دهيك چيپ یطك يبه بقا در مح ازين اند رو بوده خود با آن روبه شیدايپ یاز ابتدا یکه بشر و جوام  بشر یازيترین ن بنيادی

نهادهكا و   ازمنكد يرو ن نينشكده و از همك   زيتجه زين یستیز ها از نظر پيچيدگی نیمواجهه با ا یقضا انسان برا است؛ از

در  یهكای اجتمكاع   معتقكد اسكت کكه همكه سيسكتم      6لكومن  ككوالس ين(. Turner, 2006: 31) اسكت  یاجتماع یزندگ

بقكا   یبرا ها سيستم نیکنند ا جادیرا ا یانیپا یب یها حضور دارند که به صورت بالقوه پيچيدگی یبعد هایی چند محيط

 ,Turner)آن برای بقا ایجاد کنند  خود و انيم یمرز جادیو ا طيمح یدگيچيکاهش پ یرا برا ییها زميبایست مكان می

توان به این تعری  جامعه از توسعه دست یافت که توسعه عبارت اسكت   با مبنا قرار دادن این مطالب می(. 54 :2003

(. 612: 6930فاضكلی و همككاران،   )محيطكی   انیك پا یبهای  از افزایش توانایی جوام  بشری برای مواجهه با پيچيدگی

توانكد بكه عنكوان جنبكه پویكای       ای می وسعه منطقهحال اگر این تعری  از توسعه را برای ی  منطقه در نظر بگيریم، ت

بكه  . دهكد، تعریك  شكود    های مختل  در طول زمان روی می تر تغييراتی که در مكان ای یا به طور دقيق سيستم منطقه

 بكر اسكاس   اجتمكاعی  -های انسانی توانایی افزایش جهت در فراگير دانست روندی توان می را ای منطقه عبارتی توسعه

 جملكه  از ميكردال  و هيرشكمن (. 69: 6909زیكاری،  )منطقكه خكا     دری  اجتماعی - انسانی نيازهای به گویی پاسخ

 و رشكد  هكای  مكدل  ميكان  ارتبكاط  و پيونكد  ایجاد برای و شناختند را توسعه مكانی فرایند کاربردهای که بودند کسانی

 مناسكب  معياری هم ای منطقه خصوصاً مختل ، توسعه در سطوح. برداشتند مهمی های گام ای منطقه های توسعۀ نظریه

 شكرایط  تعيكين  و ای منطقكه  سكطح  در خكا   مححظكات  اعمكال  نيازمنكد  هكم  است و مناطق جایگاه تعيين جهت در

 توسعه یك   از منظور دیگر، عبارت به(. 620: 6900حكمت نيا و موسوی، )ای است  منطقه -انطباق ملی و سازگاری

 شكغلی مناسكب   های فرصت و خدماتی، زیربنایی تسهيحت به همگان عادالنه دسترسی توليد، افزایش منطقه، یا کشور

 (. 00: 6906کحنتری، )سرمایه گذاری و مصرف است  نرخ افزایش و جدید، تكنولوژی بكارگيری

 
 Bin, 2015: 1؛ 06: 6931کریمی و براتی، : منب ای  ابعاد تأثیرگذار بر نابرابری منطقه(:  )شکل 
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هكای برقكراری عكدالت اقتصكادی، اجتمكاعی و فرهنگكی،        ای در چند دهه اخير به منزله نگرش توسعه منطقهمطالعات 

هكای   تكر نكواحی و کكاهش نكابرابری     توزی  بهينه مناب  و امكانات، رفاه و ثروت، تخصيص مجدد مناب ، رشد متكوازن 

محيطكی در   هداشكتی، فنكاوری و زیسكت   حاصل از ضع  اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، ب)ای  منطقه

ای قكرار   ریكزان منطقكه   و مورد توجه سياستگذاران و برنامه( 6شكل )مطرح بوده ( برخی مناطق نسبت به دیگر مناطق

 (.621: 6931؛ حكمت نيا و همكاران، 30: 6930محمدی و ایزدی، )گرفته است 

 منطقه مورد مطالعه

 دقيقكه  90 و درجكه  03 ایران در مختصات فحت مرکزی قسمت در مرب  کيلومتر 01139 حدود مساحت با یزد استان

 .اسكت  شكده  واقك   شرقی طول دقيقه 61 و درجه 00 تا دقيقه 02 و درجه 00 و شمالی عرض دقيقه 0 و درجه 90 تا

بكوده   دهستان 10 و بخش 06 شهر، 06 شهرستان، 62 دارای ؛6930 سال در کشوری تقسيمات آخرین این استان طبق

 .است

 
 نگارندگان: منب     های استان یزد موقعیت سیاسی شهرستان(: 2)شکل 

 شناسی روش

. تحليلكی اسكت   -های مورد بررسی و ماهيت موضكوع، رویككرد حكاکم بكر ایكن پكژوهش توصكيفی        با توجه به مؤلفه

هكای مكرتبط همچكون     سكازمان به بعد از سكالنامه آمكاری اسكتان یكزد و      6931اطحعات مورد نياز بر حسب سال پایه 

منظكور سكنجش و    در پژوهش حاضر به . ها گردآوری گردیده است های شهرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری

معيكار آموزشكی، بهداشكت و درمكان، زیربنكایی، فرهنگكی و        1شكاخص از   12های استان یكزد،   بندی شهرستان سطح

الزم . های صورت گرفته در این زمينه انتخاب گردیده است پژوهشاجتماعی، اقتصادی و حمل و نقل از طریق مرور 

بكه منظكور مشكخص سكاختن روایكی و      ( شكاخص  01)به ذکر است شاخص پس از استخراج از طریق مرور اسنادی 

ای و روستایی اسكتان   ریزی شهری، منطقه نفر از متخصصين برنامه 62ای برای  دهی در قالب پرسشنامه همچنين ارزش

شاخص نهكایی   12نمونه عودت داده شده که پس از بررسی پرسشنامه،  0نمونه ارسال شده  62از . ل گردیدیزد ارسا

دهكی آنتروپكی بكر     ها توسط نظكام ارزش  دهی شاخص در ادامه پژوهش ضمن ارزش(. 6جدول )دهی گردید  و ارزش

بندی و بر اسكاس تحليكل    مورد رتبه های تكني  ارسته های تحقيق بر اساس رابطه های تكني  دلفی، گزینه اساس داده

 .بندی گردیده است ایی سطح خوشه
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 های مورد مطالعه پژوهش شاخص(:  )جدول 

 .6936 ،یو بهار یی؛ تقوا6932و عطار،  یی؛ رضا6936 ،یو شال انيعي؛ رف6930 ،ییاو تقو گلويب خيش؛ 6936؛ مشكينی و قاسمی، 6932؛ سرخ کمال و همكاران، 6930؛ محمدی و ایزدی، 6936محمدی و همكاران، : منب 

 نتایج

هكا،   های تحقيق ابتدا بر اساس تكني  دلفی و آنتروپی به وزن دهی شكاخص  یافتگی گزینه بندی توسعه به منظور سطح

نتكایج  . صورت گرفته اسكت ها  بندی درجات توسعه شهرستان ای، سطح سپس بر اساس تكني  ارسته و تحليل خوشه

باالترین ارزش و  292000با ضریب اهميت  فعال در شهرستان تيجمع دهد که گویه های نشان می وزن دهی شاخص

تكرین ميكزان ارزش را داشكته     پكایين  292290بكا ضكریب    در شهرستان تيبه ده هزار نفر جمع یپست ینسبت واحدها

بيشترین ميزان تأثير و بعكد حمكل و نقكل     292960با ميانگين ضریب بر حسب ابعاد مورد مطالعه بعد اقتصادی . است

 (.0جدول )کمترین تأثير را داشته است  29221با ميانگين ضریب 
 وزن محاسبه شده هر شاخص بر اساس تکنیک دلفی و نظام وزن دهی آنتروپی(: 2)جدول 

 رنكينگ وزن نرمال شده درجه انحراف هر شاخصآنتروپی  شاخص رنكينگ وزن نرمال شده درجه انحراف آنتروپی شاخص شاخص

X1 293000 292069 292631 00 X21 293000 292660 292620 01 

X2 293109 292960 292003 61 X22 293311 292201 292213 91 

X3 293132 292962 292000 60 X23 293030 292620 292239 99 

X4 293000 292600 292666 00 X24 293000 292009 292029 06 

X5 293031 292621 292230 96 X25 293010 292090 292066 02 

X6 293031 292621 292230 96 X26 293021 292131 292113 1 

X7 293030 292129 292910 09 X27 293000 292660 292620 01 

X8 293120 292930 292900 69 X28 293000 292000 292009 60 

X9 293001 292601 292600 01 X29 293000 292660 292620 00 

X10 293161 292901 292913 61 X30 293016 292093 292060 63 

X11 293161 292901 292913 61 X31 293026 292033 292000 6 

X12 293001 292101 292196 0 X32 293900 292160 292012 0 

X13 293012 292112 292163 0 X33 293111 292001 292021 1 

X14 293019 292100 292161 3 X34 293000 292069 292631 00 

X15 293300 292210 292216 90 X35 293111 292001 292021 1 

X16 293010 292109 292160 62 X36 293163 292006 292003 9 

X17 293031 292121 292913 66 X37 293039 292620 292230 03 

X18 293300 292210 292290 12 X38 293300 292210 292216 90 

X9 293321 292231 292201 91 X39 293039 292620 292230 03 

X20 293310 292200 292202 90 X40 293300 292210 292216 90 

 .6931، پژوهشهای  یافته: منب 

 بعد شاخص

X1 =نرخ باسوادی؛ X2 =نرخ باسوادی زنان؛ X3 =نرخ سواد روستایی؛ X4 =سرانه آموزشی آموزشگاه در دوره ابتدایی؛ X5 =   دوره اول؛سرانه آموزشی آموزشكگاه در دوره متوسكطه X6 =  سكرانه

 آموزشی آموزشگاه در دوره متوسطه دوره دوم
 آموزشی

X7 =بهداشتی و درمانی به جمعيت روستایی؛ سرانه مراکز X8 =بهداشتی و درمانی به جمعيت شهری؛ سرانه مراکز X9 =    نسبت پزش  عمومی به ده هكزار نفكر جمعيكت شهرسكتان؛ X10 =  نسكبت

 تعداد بيمارستان به ده هزار نفر جمعيت شهرستان= X11 جمعيت شهرستان؛پزش  متخصص به ده هزار نفر 

بهداشكككت و 

 درمان

X12 =کشی خانگی به تعداد خانوار شهرستان؛ نسبت انشعابات آب لوله X13 =نسبت مشترکين برق خانگی به تعداد خانوار در شهرستان؛ X14 =؛در شهرسكتان  بكرق  یدارا خانوار روستایی نسبت 

X15 = رسانی به ده هزار نفر جمعيت شهرستان؛ ها سوخت جایگاهنسبت X16 =نسبت انشعابات گاز خانگی به تعداد خانوار در شهرستان؛ X17 =های منسوبه به جمعيت در شهرسكتان؛  نسبت تلفن 

X18 =نسبت واحدهای پستی به ده هزار نفر جمعيت در شهرستان 

 زیربنایی

X19 =هزار نفر جمعيت شهرستان؛های عمومی به ده  تعداد کتابخانه X20 =تعداد کتب موجود به جمعيت شهرستان؛ X21 =  تعداد سينما و سالن نمایش به ده هزار نفر جمعيكت شهرسكتان؛ X22 =

 تعداد کانون پرورش فكری به ده هزار نفر جمعيت شهرستان
 فرهنگی

X23 =نسبت اراضی زراعی زیر کشت به اراضی زراعی قابل کشت؛ X24 = اراضی باغ و قلمستان به کل اراضی کشاورزی؛نسبت X25 =      نسبت شرکت تعاونی کشكاورزی بكه ازا هكر ده هكزار نفكر

تعداد واحدهای صنعتی بكه ده  = X28 ی تعاونی روستایی به ده هزار نفر جمعيت روستایی؛ها شرکتتعداد = X27 نسبت سطح زیر کشت نباتات صنعتی به کل مساحت زیر کشت؛= X26 جمعيت؛

ضریب جمعيكت فعكال در   = X31 تعداد شرکت تعاونی صنعتی فعال به ده هزار نفر جمعيت؛= X30 تعداد شرکت تعاونی فرش دستباف به ده هزار نفر جمعيت؛= X29 نفر جمعيت شهرستان؛ هزار

= X35 نسبت حقوق بگيران بخش دولتی به کل شاغلين در شهرسكتان؛ = X34 نسبت کارکنان مستقل به جمعيت شاغل در شهرستان؛= X33 نرخ مشارکت اقتصادی در شهرستان؛= X32 شهرستان؛

 تعداد واحدهای بانكی به ده هزار نفر جمعيت شهرستان= X37 ها به جمعيت شهرستان؛ نسبت سپرده بان = X36 های شغلی شهرستان به متقاضيان کار؛ نسبت فرصت

 اقتصادی

X38 = روستایی؛نسبت راه آسفالته روستایی به ميزان کل راه X39 = ی تعاونی حمل و نقل به ده هزار نفر جمعيت؛ها شرکتنسبت X40 =های بين شهری بر حسب بزرگراه به جم  کكل   نسبت راه

 راه بين شهری
 حمل و نقل
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ها بر اساس تكني  ارسته صكورت   گزینهیافتگی  بندی توسعه گانه پژوهش، رتبه 12های  ی شاخصها وزنبعد از مشخص شدن 

 ؛ نصكرالهی، 6900محامكد پكور،   )بندی سه مرحله اساسی دارد که بكه شكرح زیكر اسكت      این روش برای انجام رتبه. گرفته است

 (.6900Pastijn et al,1989: 1255; Roubens,1982: 51؛

 d(0,mk)ها  ینهگزفواصل   مرحله برآورد( الف

هكای   استوار است که در هر سكتون آن، گزینكه   0بر کاربرد ماتریسی فرضی با نام ماتریس موقعيتبرآورد کردن در روش ارسته 

با تصویر کردن اعضای ماتریس حاصكل بكر قطكر    . شوند یممرتب  ها شاخصتصميم از بهترین به بدترین با مححظه هر ی  از 

فواصكل  . شكوند  یمك های بكدتر در سكمت راسكت آن تصكویر      يتموقعهای بهتر در سمت چپ قطر اصلی و  يتموقعاصلی آن، 

 .آورده شده است( 9)گانه استان یزد در جدول  62های  گزینه
 (Dماتریس )گانه استان یزد  های ده برآورد مستقیم خطی فاصله یا فواصل گزینه(: 3)جدول 
 یزد ميبد مهریز خاتم تفت بهاباد بافق اشكذر اردکان ابرکوه شاخص

X1 99636 69106 09162 19901 99303 09610 6 09016 19002 09312 

X2 99920 0 09031 09613 19206 19909 69106 09033 19002 09300 

X3 09130 19309 19103 99002 09220 9 09092 19091 09031 09162 

X4 99920 09000 09630 09629 19000 99002 99636 19222 09910 19121 

X5 19003 09010 19206 19610 09000 09222 09092 99303 19000 19091 

X6 09612 09010 19090 09600 19002 19222 19002 09600 09630 19309 

X7 09099 09033 09609 09130 19090 09000 69222 09000 09016 19610 

X8 09222 19103 09003 19121 09099 19901 39662 19909 19003 09612 

X9 39001 09092 39222 09609 09003 09910 09003 09613 09610 09092 

X10 09220 09300 09100 39001 62922 09000 39662 09000 09312 09629 

X11 39096 09331 09010 39620 62923 09099 62900 09010 39101 09003 

X12 39116 62990 62906 3931 39093 39001 66923 39001 39013 62966 

X13 62906 62900 62999 6211 62916 62991 62990 66990 66921 66913 

X14 60920 66993 60990 66960 66901 66966 66900 66961 66900 66963 

X15 60920 60903 60909 66939 60909 66932 66936 66930 60910 60960 

X16 60936 60901 69902 60902 69921 69910 60900 69916 60900 60902 

X17 69902 69931 69912 69913 69910 61990 69906 61969 69902 69900 

X18 61999 61992 61903 60921 61913 61911 61900 61990 61900 61901 

X9 60960 60903 60920 60960 60900 60909 60990 60920 60911 60962 

X20 61926 61902 60900 61923 60930 60903 60936 60900 61991 61906 

X21 61931 61911 60901 61902 61900 61910 61901 61910 60923 61903 

X22 60900 60913 60909 60911 60900 60933 60911 6000 60910 60911 

X23 60901 60900 60901 60900 60991 60902 60910 60916 60996 60900 

X24 63961 63990 63902 63962 63920 63921 63921 63920 63900 63913 

X25 63900 63930 63900 63903 02961 63901 63901 63939 02920 02900 

X26 02911 02910 02900 02919 02900 02919 02900 02900 02900 02911 

X27 06910 06900 06916 06900 06919 06902 06911 06910 0699 06913 

X28 00911 00901 00900 00903 00900 00993 00909 00999 00900 00901 

X29 09960 09990 09901 09960 09920 09926 09920 09920 09920 09929 

X30 09931 09901 09906 01962 01920 09900 09909 09906 09906 09936 

X31 01911 01902 01919 01913 01912 01912 01916 01910 01901 01900 

X32 00919 00900 00916 00910 00912 00912 00993 00910 00909 00910 

X33 01902 01919 01963 01900 01963 01991 01901 01996 01963 01900 

X34 00921 00926 01933 00960 01930 00922 00929 01930 00962 00906 

X35 00939 00900 00900 00903 00900 00903 00933 00900 00902 00900 

X36 00903 00911 00916 00900 00900 00900 00900 00900 00910 00900 

X37 03993 03990 03912 03919 03911 03990 03991 03991 03902 03900 

X38 92902 92903 92961 92961 92961 92960 92900 92960 9991 92900 

X39 92931 96920 96926 96921 96960 92930 92933 92930 92930 92930 

X40 96900 96902 96900 96901 96901 96901 96900 96901 96909 96936 

 .6931های پژوهش،  یافته: منب 

                                                                                                                                                               
1. Projection 
2. Position-matrix 
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 R (mk)ها  ینهگزبندی کلی فواصل  مرحله رتبه( ب

در این مرحلكه  . شود یمبندی کلی فواصل انجام  ، رتبهاز مبدأت  اعضای ماتریس موقعيت  با تعيين فاصله تصاویر ت 

دوباره بكه ماهيكت ترتيبكی آن     مسئله يبترتبندی شده و بدین  های بس سون رتبه فواصل با کم  روش ميانگين رتبه

 .آورده شده است( 1)گانه استان یزد در جدول  62های  رتبه کلی گزینه. شود یمبازگشت داده 
 (Rماتریس )گانه استان یزد  های ده ینهگزبندی کلی فواصل  رتبه(: 4)جدول 

 یزد ميبد مهریز خاتم تفت بهاباد بافق اشكذر اردکان ابرکوه شاخص

X1 6290 090 090 1090 6190 1090 6 9190 0090 0090 

X2 6090 1 090 1190 6390 1390 090 9090 0090 0090 

X3 1290 0390 0690 6190 0290 3 1190 0690 090 090 

X4 6090 1090 9090 0090 0990 6190 6290 60 1090 0090 

X5 0090 9190 6390 1090 0090 96 0290 6190 0990 0690 

X6 1290 9190 0990 0190 0090 11 0090 0190 9090 0390 

X7 0090 9090 0190 1290 0990 3090 03 1090 9190 1090 

X8 03 0690 3690 0090 0090 1090 62690 1390 0090 1290 

X9 621 0290 622 0190 3690 1090 01 1190 1090 1190 

X10 0290 0090 32 621 661 3090 62690 0090 0090 0090 

X11 666 33 30 629 660 39 609 31 621 30 

X12 662 602 600 669 620 623 600 621 660 661 

X13 600 601 660 601 606 663 660 691 600 690 

X14 619 690 610 692 690 603 691 696 699 690 

X15 611 611 60190 616 60190 693 612 610 610 610 

X16 601 600 600 602 600 610 609 603 606 613 

X17 610 610 611 612 611 601 610 613 616 619 

X18 609 600 606 602 600 601 603 600 602 600 

X9 601 603 606 600 632 601 600 600 600 609 

X20 631 630 636 630 630 639 631 630 633 022 

X21 020 026 062 021 020 020 020 029 023 021 

X22 0260 0261 060 060 061 002 060 063 069 066 

X23 092 000 009 006 001 000 000 003 000 001 

X24 091 093 090 090 090 096 099 091 090 012 

X25 011 010 019 010 013 016 010 011 010 002 

X26 009 000 00090 006 00090 000 00090 00090 001 001 

X27 011 010 010 002 010 011 019 010 016 013 

X28 003 000 006 001 002 000 009 000 000 001 

X29 000 032 003 000 000 006 000 009 001 001 

X30 030 030 030 922 033 031 031 036 039 030 

X31 921 923 920 920 926 920 929 921 920 962 

X32 960 963 961 960 6969 6960 966 961 960 902 

X33 901 992 906 900 909 903 901 900 900 900 

X34 990 990 999 993 996 991 991 990 990 912 

X35 913 911 910 910 916 911 902 919 910 910 

X36 900 900 901 909 906 903 900 901 900 912 

X37 910 911 911 910 910 919 910 916 913 902 

X38 901 903 900 909 906 900 900 901 902 900 

X39 901 903 900 900 932 900 901 900 909 906 

X40 939 930 931 933 936 930 931 930 930 122 
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  مرحله تجمیع( ج

هكا بكه طكور     ینكه گزبكرای تمكام    هكا  شاخصهای کلی در هر کدام از  های کلی، رتبه پس از محاسبه و تعيين همه رتبه

بوده و رتبه بهتری بدان اختصا   تر مناسباست،  تر کوچ ای که عدد مربوط به آن  شوند و گزینه یمجداگانه جم  

هكا کمتكر باشكد     ینكه گز، از سكایر  هكا  شاخصآن در همه های مطلق  شود؛ یعنی گزینه برتر است که جم  رتبه یمداده 

(Roubens, 1982: 53; Zak, 2005; Geldermann and Rentz, 2000; Isabelle et al, 2002:333.) 
 گانه استان یزد بر یکدیگر های ده مرحله تجمیع یا در جه برتری شهرستان(: 5)جدول 

 یزد ميبد مهریز خاتم تفت بهاباد بافق اشكذر اردکان ابرکوه شهرستان

 29260 29260 29260 29266 29261 29223 29269 29223 29261 2 ابرکوه

 29220 29220 29266 29220 29266 29220 29221 29220 2 29220 اردکان

 29260 29260 29260 29260 29260 29266 29260 2 29261 29220 اشكذر

 29269 29260 29260 29200 29263 29263 2 29206 29202 29260 بافق

 29206 29200 29200 29260 29206 2 29261 29260 29206 29260 بهاباد

 29262 29261 29266 29260 2 29269 29223 29269 29261 29260 تفت

 29263 29202 29202 2 29260 29220 29260 29266 29261 29262 خاتم

 29220 29260 2 29261 29220 29266 29220 29266 29260 29223 مهریز

 29221 2 29266 29269 29260 29262 29221 29266 29220 29223 ميبد

 2 29269 29261 29202 29260 29260 29220 29263 2261. 29260 یزد

 .6931های پژوهش،  یافته: منب 

. ی توسعه پرداخته اسكت ها شاخصی استان یزد از لحاظ برخورداری از ها شهرستانی بند سطحاول پژوهش به  سؤال

هكای اول تكا    دهد که شهرستان اردکان، ميبد و مهریز به ترتيب رتبكه  در این ارتباط نتایج نهایی تكني  ارسته نشان می

هكای آخكر را کسكب     هكای بهابكاد و بكافق رتبكه     های مورد مطالعه و شهرستان یافتگی بر اساس شاخص سوم از توسعه

هكای اقتصكادی همچكون     توان به برتری این شهرسكتان از نظكر شكاخص    ن اردکان میاز دالیل برتری شهرستا. اند کرده

بكه کكل    یبخش دولتك  رانينسبت حقوق بگضریب جمعيت فعال در شهرستان؛ نرخ مشارکت اقتصادی در شهرستان؛ 

هكای زیربنكایی    ی و همچنكين شكاخص  کشكاورز  یباغ و قلمستان بكه کكل اراضك    ینسبت اراض؛ در شهرستان نيشاغل

بكه تعكداد    یبكرق خكانگ   نينسكبت مشكترک  ؛ به تعداد خانوار شهرستان یکشی خانگ نسبت انشعابات آب لولههمچون 

اشاره کرد کكه در رنكينكگ اهميكت     به تعداد خانوار در شهرستان ینسبت انشعابات گاز خانگو  خانوار در شهرستان

تكوان بكه پكایين بكودن      یافتگی شهرستان بافق نيز مكی  از دالیل عدم توسعه. اند دهضرایب نيز دارای بيشترین ضرایب بو

 .های اشاره کرد های اقتصادی و زیربنایی این شهرستان نسبت به سایر شهرستان نسبت شاخص
 ها بندی شهرستان رتبه(: 6)جدول 

 رتبه شهرستان رتبه شهرستان

 1 تفت 0 ابرکوه

 0 خاتم 6 اردکان

 9 مهریز 1 اشكذر

 0 ميبد 62 بافق

 0 یزد 3 بهاباد

 .6931های پژوهش،  یافته: منب 

                                                                                                                                                               
1
. Aggregation 
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در ایكن ارتبكاط پكس از    . اسكتان یكزد پرداختكه اسكت     یها شهرستانتوسعه یافتگی  بندی دوم پژوهش به خوشه سؤال

بنكدی   ای بكرای سكطح   گيكری از روش تحليكل خوشكه    های با اسكتفاده از تكنيك  ارسكته بكا بهكره      بندی شهرستان رتبه

بكر اسكاس تحليكل    . بندی درجكات توسكعه پرداختكه شكد     های همگن، به سطح های استان و تعيين شهرستان شهرستان

هكای تراکمكی در    های تشككيل خوشكه   های آماری از روش پيوند مسلط، که یكی از روش ادهای و با توجه به د خوشه

( 9)بنكدی شكدند کكه در شككل      های استان سكطح  ای سلسله مراتبی است، بهره گرفته و شهرستان روش تحليل خوشه

 .نمایش داده شده است

 
 های استان یزد بندی درجات توسعه شهرستان نتایج سطح(: 3)شکل 

 .6931های پژوهش،  یافته :منب 

هكای   بندی نماینگر این است که مككان  این سطح. گيرند های استان یزد در سه سطح قرار می بر اساس نتایج، شهرستان

نتكایج  . هكای سكطوح دیگكر دارد    واق  در ی  سطح شباهت زیادی با همدیگر داشته، اما تفاوت قابل توجهی با مككان 

 :شدبا ای به شرح زیر می تحليل خوشه

تری نسبت بكه سكایر    این سه شهرستان وضعيت مطلوب. های اردکان، ميبد و مهریز قرار دارند در سطح اول شهرستان

هكای برخكوردار یكا     آنچه باعث قرارگيری این سه شهرستان در ی  سكطح و بكه عنكوان شهرسكتان    . ها دارند شهرستان

هكای بكا    الخصو  شاخص های مورد بررسی علی شاخصها در اکثر  یافته شده است، باال بودن برخورداری آن توسعه

 .های اقتصادی و زیربنایی بوده است درجه اهميت باال از نظر پانل متخصصين همچون شاخص

یكافتگی   های از لحكاظ توسكعه   این شهرستان. های ابرکوه، یزد، خاتم، اشكذر و تفت قرار دارند در سطح دوم شهرستان

هكای بكافق و بهابكاد قكرار      ضعيت متوسطی دارنكد و در سكطح سكوم شهرسكتان    های مورد مطالعه و بر اساس شاخص

برنكد و نيازمنكد تأمكل و نگكاه      یافتگی در وضعيت نامطلوبی به سر می این دو شهرستان از نظر درجه توسعه. اند گرفته

 .باشند برنامه ریزان توسعه می

 گیری و دستاوردهای پژوهش نتیجه

 توزیك   و فقيرتكر جامعكه   اقشكار  و یافته توسعه کمتر مناطق به کم  توسعه، ریزی برنامه مهم اهداف و جوانب از یكی

 ضكرورت  رو، ایكن  از. ها اسكت  آن های ماندگی عقب و مناطق نسبی های مزیت به توجه با ها،درآمد و عادالنه امكانات
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 بررسكی  و مختلك   منكاطق  هكای  ضع و  ها قوت و یافتگی توسعه و برخورداری ميزان گيری اندازه و ارزیابی به دارد

از سوی دیگر به منظور اتخاذ تصميمات مقتضی برای توسكعه منكاطق،    .شود پرداخته ها آن بهبود عدم یا بهبود شرایط

برنامه ریزان نخست باید وض  موجود را از نظر سطح توسعه بررسی و تحليل نماینكد و سكپس بكا شناسكایی منكاطق      

. ها و اقدامات الزم صكورت پكذیرد   ها برنامه ها و ارتقاء کيفيت زندگی آن   نيازمندیپذیر نسبت به رف محروم و آسيب

بكر اسكاس   . ای استان یزد مورد ارزیابی قرار گرفكت  منطقه های ینابرابریافتگی و  بنابراین در این مطالعه، سطح توسعه

باشكد کكه    وضعيت نسبتاً مطلوبی می اجتماعی دارای -نتایج مشخص گردید که اوالً استان یزد از نظر توسعه اقتصادی

یافتگی برای این استان دالی بكر   شهرستان در سطح متوسط توسعه 0یافتگی و  قرارگيری سه شهرستان در سطح توسعه

صورت گرفتكه اسكت در    6931این پژوهش با پژوهش کرمی و براتی که در سال  های یافتهاز این نظر . این ادعا است

های تهران، یكزد و سكمنان در وضكعيت     اند در کشور استان اس پژوهشی که ایشان انجام دادهبر اس. باشد ی  راستا می

. اند برخوردار بوده( 6902-6390)سال  60ها از توسعه بهتری در دوره  نسبتاً مناسبی از توسعه و نسبت به سایر استان

همچون ميزان جمعيكت، مرکزیكت و    ثانياً مشخص گردید که پراکنش فضایی توسعه در سطح استان یزد از متغيرهای

قرارگيری شهرستان یزد با بيشترین جمعيت و تراکم اداری در رتبه هشكتم؛  . پيرامون پيروی نكرده است -الگوی مرکز

. همخوانی دارد( 6930)این پژوهش با پژوهش شماعی و احمدی  های یافتهاز این نظر نيز . کننده این امر است روشن

یافتگی مناطق از تعادلی برخكوردار نبكوده و    ش خود دریافتند که در استان کردستان توسعهشماعی و احمدی در پژوه

در این پژوهش نيكز مشكخص گردیكد کكه ضكمن عكدم       . یافتگی مناطق ندارد ای با توسعه مرکزیت در این استان رابطه

همچنكين بكر اسكاس    . بوده استیافتگی مناطق ن یافتگی مناطق، مرکزیت در استان نيز عاملی بر توسعه تعادل در توسعه

های تحقيق مشخص گردید که شهرستان اردکان در بهترین وضعيت و شهرسكتان بكافق در بكدترین وضكعيت از      یافته

بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به اینكه یكی از مهمتكرین عوامكل مكؤثر    . اند ای قرار گرفته سطح توسعه منطقه

گذاری و تخصيص  یافتگی در ی  منطقه به منظور اولویت ه پراکنش فضایی توسعهریزی توسعه شناخت نحو بر برنامه

هكای   شهرستان)نيافتگی این استان  باشد؛ بنابراین نگاه برنامه ریزان استان یزد باید به سمت سطح توسعه بهينه مناب  می

وجكه نتكایج پكژوهش و مشكخص     بكا ت . یافتگی باشد ها سطح متوسط توسعه و در اولویت دوم شهرستان( بافق و بهاباد

هكا و   ای در استان یزد در ادامه پژوهش راهكارهایی به منظكور کكاهش نكابرابری    شدن سطوح توسعه و نابرابری منطقه

 :تحقق عدالت فضایی در استان یزد ارائه گردیده است

 نيافته از طریكق   توسعههای  یافته و در حال توسعه به شهرستان ها توسعه های اشتغال از شهرستان تمرکززدایی فرصت

زا همچون کارخانجات کاشی و سرامي  با توجه حجم مناب  طبيعی در استان یكزد   ها اشتغال احداث صنای  و کارخانه

 و همچنين با توجه با تخصصی بودن بسياری از صنای  در استان یزد؛

 زمينه اقتصادی؛ برای نمونكه   الخصو  در های استان یزد در اموری که استعداد دارند علی تخصصی کردن شهرستان

 شود محسوب میو استان یزد های معدنی کشور  یكی از قطبیافتگی قرار دارد،  شهرستان بافق که در رتبه نهم توسعه

توان بكه تبك  بكه توسكعه نسكبی منطقكه        زایی و توسعه نسبی اقتصادی می ریزی در این زمينه ضمن اشتغال که با برنامه

توانكد بكه عنكوان     تان در زمينه گردشگری نيز با توجه حجم آثار طبيعی و تاریخی نيكز مكی  عحوه بر این شهرس. رسيد

 .قطب گردشگری در استان یزد معرفی گردد
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 ریكزی در زمينكه    هكای اسكتان یكزد و همچنكين برنامكه      های اقتصادی در شهرستان در نظر گرفتن مزیت تنوع فعاليت

توان گفت بكا توجكه بكه     در این زمينه می. یزد در جذب گردشگر های استان گردشگری با توجه به جاذبيت شهرستان

درپكی و   هكای اخيكر بكا خشكسكالی هكای پكی       های استان یزد کشاورزی بوده و طی سكال  اینكه اشتغال اکثر شهرستان

هكای محصكوالت    ی غلط کاشت، داشت و برداشت در استان و همچنكين بازاریكابی و عكدم تعكادل قيمكت     ها سياست

توان با ایجاد تنوع شغلی همچون گردشگری، صنای  سب  و دستی، صنای  تبدیلی و غيره در  تان، میکشاورزی در اس

 .منطقه به توسعه نسبی رسيد

 ی دیگر با توجه بكه  ها اولویتها به  های توسعه در سطح استان یزد از اقتصادی و زیرساخت بندی شاخص اولویت

هكای توسكعه در سكطح اسكتان      زیرساختی را مهمترین شكاخص های اقتصادی و  اینكه پانل متخصصين استان شاخص

 اند؛ دانسته

 ریزی بر اساس نيازسنجی انجام شده؛ بكا   یافته استان و برنامه نيافته و کمتر توسعه انجام نيازسنجی در مناطق توسعه

اال بكه پكایين دارد؛   ریزی نه تنها در سطح استان یزد بلكه در سطح کشور متمرکز و روندی ب توجه به اینكه نظام برنامه

گكردد نيازسكنجی    پيشكنهاد مكی  . نيافتكه همخكوانی نكدارد    های توسعه با نيازهكای منكاطق توسكعه    بنابراین اهداف برنامه

های استان صكورت گرفتكه و بكر اسكاس نيازهكا       کشاورزی و صنعت در شهرستان -الخصو  در زمينه اقتصادی علی

 ها شكل گيرند؛ اهداف برنامه

  های استان یزد؛ با توجه به اینكه فعاليكت غالكب    های کشاورزی در شهرستان و ارتقای شاخصبسترسازی مناسب

توانكد   ریزی در این زمينكه مكی   باشد، برنامه های وابسته به آن می های استان یزد کشاورزی و فعاليت برخی از شهرستان

 موجب رشد اقتصادی گردد؛

 نيافته استان یزد با توجه به ميزان جمعيت مناطق به منظكور   سعهها تو رسيدگی به امور زیربنایی و اساسی شهرستان

 .ایجاد عدالت اجتماعی در سطح استان و تحقق تعادل فضایی در استان

 منابع
یكافتگی   ، بررسكی رونكد شكتاب توسكعه    6901افتخاری، عبدالرضا، وزیكن، نكرگس،    نیالد رکناحمدی پور، زهرا، مختاری هشتی، حسين، 

، فصلنامه ژئوپليتيك ، سكال سكوم،    (ی اول تا سوم توسعهها برنامهی ایران در ها استان: مطالعه موردی)ری کشور ادا -فضاهای سياسی

 .00-13شماره اول، صص 

ی هكا  بخكش ی استان لرستان به تفكيك   ها شهرستانیافتگی  ، مطالعه تطبيقی سطح توسعه6901آهنگری، عبدالمجيد، سعادت مهر، مسعود، 

 .603-631، صص 06مجله دانش و توسعه، شماره اقتصادی و اجتماعی، 

، تحليلی بر سطح توسعه فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از روش تحليلی عاملی، مجله مطالعكات و  6930ایزدی، مليحه، محمدی، جحل، 

 .03-621، صص 61، شماره 1ای، دوره  منطقه -ی شهریها پژوهش

درمكانی بكا    -ی توسكعه خكدمات بهداشكتی   هكا  شاخصی بند سطح، تحليل فضایی و 6936تقدیسی، احمد، پيری، سيام ، بهاری، عيسی، 

-601، 60، فصلنامه آمكایش محكيط، شكماره    (ی استان گيحنها شهرستان: مطالعه موردی)ی ا خوشهاستفاده از تحليل عاملی و تكني  

611. 

های استان مازندران با اسكتفاده از مكدل تحليكل     رستانیافتگی شه بندی و سنجش درجه توسعه ، سطح6936تقوایی، مسعود، بهاری، عيسی، 

 .60-90،، صص 1، شماره 09ریزی محيطی، سال  ای، فصلنامه جغرافيا و برنامه عاملی و تحليل خوشه
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ای،  بكر رویككرد تحليكل منطقكه     ديك تأکی استان همدان با ها شهرستانیافتگی  ، سنجش سطوح توسعه6930تقوایی، مسعود، صالحی، مریم، 

 .63-92، صص 66ای مرودشت، سال سوم، شماره  ی منطقهزیر برنامهنامه فصل

، بررسی، تحليل و ارائه الگویی برای نظام شهری استان خوزستان، مجله هنرهای زیبا، شماره 6901حاجی پور، خليل، زبردست، اسفندیار، 

 .0-61، صص 09

ایرانی پيشكرفت، اندیشككده امكور     -انتشارات مرکز الگوی اسحمی اجتماعی، شرفتيپ، مدل تحليلی توسعه و 6930حسين پناهی، محمد، 

 .اجتماعی، جمعيت و نيروی انسانی

 .ی، انتشارات سمتا هيناحی زیر برنامه، 6900حسين زاده دلير، کریم، 

ی استان ها تانشهرسیافتگی فرهنگی  ، تحليل فضایی توسعه(6931)ی، رضایی، حجت مرادعلحكمت نيا، حسن، طاوسيان، علی، اله وردی، 

 .33-600، صص 9، شماره 63ی و آمایش فضا، دوره زیر برنامهیزد، 

 .، انتشارات علم نوین(ای ریزی شهری و ناحيه گرایش برنامه) ياجغراف، کاربرد مدل در (6900)، ميرنج  یموسو حكمت نيا، حسن،

توسكعه بكا    یهكا  استان فارس به لحاظ شكاخص  یها شهرستان یبرخوردار زانيم یبند ، سطح6932، نيمحمدرضا، عطار، محمدام ،ییرضا

 .09-10، صص 1سال اول، شماره  ،یا منطقه یزیر ، فصلنامه برنامهHDI استفاده از مدل

ای،  یافتگی نواحی روستایی در شهرستان سنندج، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه ، سنجش و تحليل سطوح توسعه6909رضوانی، محمدرضا، 

 .613-611، صص 9دانشگاه فردوسی مشهد، شماره انتشارات 

 -یفصلنامه مكدرس علكوم انسكان    ،یمناطق شهر  يتهران به تفك یافتگی سطح توسعه ییفضا لي، تحل6936 ،محمد ،یشال ،یمجتب ان،يعيرف

 .00-13، صص 1، شماره 61دوره فضا،  شیو آما یزیر برنامه

 .، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اولیا منطقه ریزی برنامه یها مدلو  ها یهنظر، ها مكتب، (6909... )زیاری، کرامت ا

 یهكا  از لحكاظ مؤلفكه   یاستان خراسكان رضكو   یها شهرستان یبند ، سطح6932، محمود ،یرچيزنج م،یمر رانوندزاده،يب ،یکمال، کبر سرخ

 .30-620 ، صص0سال اول، شماره  ،ییفضا یزیر برنامه یپژوهش یمجله علم ،ییافتگی فرهنگ توسعه

های استان کردستان، مجله آمایش جغرافيایی فضا، سكال   یافتگی شهرستان ، تحليل فضایی سطوح توسعه6930شماعی، علی، احمدی، باقر، 

 .660-600ششم، شماره پنجم، صص 

گيكری چنكد    هكای تصكميم   روشهای کشور بكا اسكتفاده از    یافتگی شهرستان ، ارزیابی سطح توسعه6930شيخ بيگلو، رعنا، تقوایی، مسعود، 

 .690-600، صص 93، شماره 66المللی انجمن جغرافيایی ایران، سال  شاخصه، فصلنامه بين

ی توسعه پایدار در اسكتان خوزسكتان بكا    ها شاخصی نيب شيپ، تحليل و 6930عليزاده، هادی، سجادیان، ناهيد، امانپور، سعيد، ناصر، مریم، 

 .601-611، صص 0ای، شماره  ی منطقهزیر برنامهپسيس فازی، فصلنامه جغرافيا و استفاده از مدل تحليل تشخيص و تا

و جایگكاه ایكران در جهكان، فصكلنامه مطالعكات       ها شاخص، توسعه اجتماعی، 6930فاضلی، محمد، فتاحی، سجاد، زنجان رفيعی، نسترن، 

 .603-600فرهنگی، سال دوم، شماره اول، صص  -توسعه اجتماعی

ی سرمایه اجتمكاعی  ها مؤلفهبر  ديتأکی روستایی با ها سكونتگاهی بند سطح، 6931سنعلی، رضایی، حجت، غحمی، علی، فرجی سبكبار، ح

 .626-661، 60ی، سال پنجم، شماره ای منطقهی زیر برنامه، فصلنامه (شهرستان ابرکوه -دهستان تيرجرد: مطالعه موردی)

هكای کشكور و    ها و رتبه توسعه اجتماعی در اسكتان  ، مطالعه شاخص6903اهلل،  روح فيروزآبادی، سيد احمد، حسينی، سيد رسول، قاسمی،

 .00-39، صص 90رابطه آن با سرمایه اجتماعی، فصلنامه پژوهش رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 

های عمده  ا استفاده از شاخصهای استان کردستان ب یافتگی شهرستان ، سنجش توسعه6931قادر زاده، حامد، باقری، کيوان، امين پور، داود، 

 .6-09، صص 30، شماره 00بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 

تحليكل شكاخص ترکيبكی چنكد بعكدی، فصكلنامه       : ی ایكران هكا  اسكتان ای  ، تعيين سطح نكابرابری منطقكه  6931کریمی، زهرا، براتی، جواد، 

 .13-02، صص 01ی رشد و توسعه اقتصادی، شماره ها پژوهش

 .خوشبين انتشارات :، تهران(ها ها و تكني  تئوری) یا ریزی و توسعه منطقه ، برنامه(6906) يلخلکحنتری، 



 7931دوم، بهار شماره هشتم، سال ، (ای ریزی منطقه برنامه)پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  22

فصكلنامه مطالعكات و    ،یعكامل  ليك شهر اصفهان با اسكتفاده از روش تحل  یبر توسعه فرهنگ یلي، تحل6930 ،حهيمل ،یزدیجمال، ا ،یمحمد

 .03-621، صص 61شماره ، 1سال  ،یا و منطقه یشهر یها پژوهش

هكای اسكتان لرسكتان بكه تفكيك        یكافتگی شهرسكتان   ، بررسی سكطح توسكعه  6936محمدی، جمال، عبدلی، اصغر، فتحی بيرانوند، محمد، 

، صكص  00، شكماره  60زیربنایی، کشاورزی، نشریه تحقيقات کاربردی علكوم جغرافيكایی، سكال    -های مسكن و خدمات رفاهی بخش

602-600. 

های اسكتان کرمانشكاه، مجلكه     یافتگی شهرستان ، تحليل توسعه6936رضا، رنجبرنيا، بهزاد، ملكی، کيومرث، شفاعتی، آرزو، محمدی، محمد

 .6-01ریزی فضایی، سال دوم، شماره اول، صص  علمی تخصص برنامه

بكا اسكتفاده از    یتوسكعه فرهنگك   یهكا  استان زنجان بر اساس شكاخص  یها شهرستان یبند ، سطح6936 ،اکرم ،قاسمیابوالفضل،  ،ینيمشك

 .6-66، صص 0، شماره 9سال  ،ای منطقه یزیر فصلنامه برنامه س،يتاپس
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