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 چکیده

ها است، که البتهه بهرای ک ه     ریزی در سطح استانطبیعی متنوع، نیازمند برنامهکشور ما به دلیل داشتن شرایط ناهمگون و امکانات

های موجود در هر اسهتان از مممتهرین م هایای اسهت     توسعه پایدار بر اساس توانمندیریزی توجه به معیارهای موفقیت در امر برنامه

ههای  شهاخ  . وهشت شمرستان استان خراسان رضوی اسهت جامعه آماری پژوهش حاضر بی ت. باید در همه حال به آن توجه کرد

-شهدن سهطح  بهرای مشهخ   . اج شهد  اسهت  ای و اسهتااد  ازسهالنامه آمهاری اسهتان اسهتخر     مورد مطالعه از طریق مطالعات کتابخانه

مرکه   تشهخی  ن هبی    ههای  گیری چنهدمعیار  ملهل رو   های تصمیمهای استان خراسان رضوی از تکنیکبرخورداری شمرستان

(COPRAS )  و میانگین وزنی ساد(SAW ) اسهتااد  شهد  اسهت   ( هها میانگین رتبه)ادغام و برای رسیدن به نتیجه واحد از رو .

های مشمد، گناباد، خایهل آبهاد، داورزن، رشهتخوار، خهوار، فریمهان و بج هتان در       دهد که شمرستانها نشان میمیانگین رتبهنتایج 

های های درگز، کالت، چناران، سرخس، کاشمر، جغتای، تایباد وفیروز  از لحاظ برخورداری از شاخ سطح برخوردار، شمرستان

والت، سهبزوار، بینهالود، چوچهان، زاو ،    های باخرز، جوین، بردسکن، تربت جام، مهشمرستان برخوردار وتوسعه پایدار در سطح نیمه

تهوان بیهان نمهود کهه     مهی  .محهروم چهرار دارنهد    های توسعه پایدار در سهطح تربت حیدریه و نیشابور از لحاظ برخورداری از شاخ 

هایی کهه در سهطو    اری در اولویت آخر چرارگیرند و شمرستانگذاند از لحاظ سرمایههایی که امتیاز بیشتری ک   نمود شمرستان

 .زدایی چرارگیرندریزی و محرومیتند باید در اولویت برنامهامحروم چرار گرفته

 .SAWتوسعه پایدار، محرومیت، نابرابری، خراسان رضوی، مدل کوپراس و : واژگان کلیدی
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 مقدمه

شیود وتحقیآ آن   توسعه تغییر بنیادی در متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیی هیر جامعیه محسیو  میی      اصوالً

توسعه اقتصادی پایدار، بدون توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسیی  . مستلزم ایجاد همانگی بین ابعاد گوناگون آن است

طقی و علمی به مساله توسیعه اقتصیادی   امکان پذیر نیست و توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز بدون نگرش من

ای، از طرف دیگر، برای هماهنگی هدفهای ملی و بخشی بیا واقعییات منطقیه   . در بلند مدت، راه به جایی نخواهد برد

مورد توجه قیرار گییرد    ای یهناحای و ی توسعه منطقهها سیاستی کالن و بخشی، ها سیاستالزم است در چارچو  

امییین )هییای اقتصییادی، اجتمییاعی و فرهنگییی منطقییه سییازگار کییرد  ن را بییا قابلیییتی کییالهییا سیاسییتتییا بتییوان 

. ای استهای منطقهلذا توزیع متعادل امکانات و خدمات گامی در جهت از بین بردن عدم تعادل(. 61:.6931بیدخت،

ه بیه سیمت   باشید، منجیر بیه حرکیت جمعییت و سیرمای       تر یشبای از ابعاد مختلف های منطقهزیرا هر چقدر تفاوت

بنابراین بایید  . باعث عدم تعادل توزیع جمعیت در سطح منطقه و سرزمین خواهد شد یتاًنهاپرجاذبه شده و  یها قطب

در کشورهای درحال توسعه تهیه، تدوین، اجرا و نظیارت بیر ایین گونیه     . ای مورد توجه قرار گیردریزی ناحیهبرنامه

 .)6933زاده دلیر، ینحس (ها انجام گیرد ها باید ازجانب دولتبرنامه

بدون در نظیر گیرفتن    ای ینههزدر بررسی مسائل شهری در قالب توسعه پایدار شهری فرض بر این است که چنانچه 

باعث تشیدید نیابرابری بیین     خود وخدمات شهری شود، یزاتتجه ،ها یرساختزتوسعه  صرف مکانیزم های برابری،

ای از توسیعه پاییدار   پایداری شهری گونیه بعبارتی  (.Bolar et al,2005,629) گردد یماقشار مختلف جمعیت شهری 

هیای  شیود کیه اصیول و رهیافیت    این مقوله زمانی محقیآ میی  . گیردها و فضاهای شهری را در بر میاست که محیط

در . (DrakakisSmith, 2000: 9-8) ییرد بگتوسعه پایدار، بعنوان اصل در مطالعات توسعه شهرها مورد اسیتفاده قیرار   

هم به عنوان یک نتیجه و هم به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شیود   تواند یمبرابر عدالت فضایی بی عدالتی فضایی 

بیرد  نیام   انید  شیده برای مثال از الگوهای پراکندگی کیه بیه نوبیه خودشیان بیه صیورت عادالنیه و ناعادالنیه پخیش          

(Iveson,2011:254.) 

مختلیف   ی حیوزه استان خراسان رضوی، در  یها شهرستانبنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و سنجش وضعیت 

مسیلله ای کیه   . متعیدد اسیت   یهیا  شیاخ  توسعه و تعیین عدم تعادل در این زمینه با استفاده از تکینک کوپراس و 

در سطح اسیتان اجیرا    ییها برنامهیدار، توسعه پا ی ینهزماین است که در  دهد یمضرورت انجام این پژوهش را نشان 

دست یابند و هم به بهبیود وضیعیت اسیتان در کیل      یا عادالنهاستان در امر توسعه به سطح  یها شهرستانشود تا هم 

 .کشور منجر شود

 مبانی نظری

ال، توسیعه  گذار از رشد اقتصادی پایین به رشد اقتصیادی بیا   6211مفهوم واژه توسعه یک روند تکاملی دارد، در دهه 

، ابعاد اقتصادی توسعه مورد توجه قررار گرفت و توسعه را معادل توسیعه اقتصیادی در   6211دهه در . شد یمقلمداد 

و بیه همیین دلییل بیر      رفت یممفهوم عام توسعه در معنای توسعه اقتصادی به کار  اصوالًدر این دهه  .گرفتندنظر می

 .(6931مهدیزاده و دیگران، )بود ملی و رشد جمعیت شهرنشین استوار  درآمدهای کمی مثل افزایش تولید و شاخ 
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ی مطالعیاتی برای جغرافییدانان و اقتصیاددانان مطیرو بیوده     عنوان یک زمینهای همواره بهنیابرابری منطقه از ایین رو،

هیای  دم تیوازن یکی از موانع مهم بر سر راه توسیعه، وجیود پدییده نیابرابری و عی     . (Krugman, 1999: 143)اسیت 

 (.Ahangari, 2006: 30)اقتصادی و اجتماعی در کشور یا در سطح منطقه است 

رییزی از ضیروریات   ریزی توسعه یکی از ابزارهایی است که برای دستیابی به توسعه و ابعاد مختلف آن، برنامهبرنامه

رونید توسیعه را بصیورت کنتیرل شیده میدیریت        کنند یمها با توسل به آن سعی غیرقابل انکار می باشدکه حکومت

های ییک کشیور از نظیر توزییع منیابع و      ها در کشور جلوگیری کنند، چرا که همه بخشلنمایند و از بروز عدم تعاد

ان یی هیا را بیه ز  های با قابلیت باال بیشتر جمعیت و فعالییت تا بخش شود یمامکانات یکسان نیست و این امر موجب 

به خود جذ  کنند که در درازمدت هم بخشهای مسیتعد کشیور بیه دلییل تیراکم شیدید فعالییت و         مناطآ کم بازده

. دهنید  یمی جمعیت و هم بخشهای کم بازده به دلیل عدم وجود فعالیت و جمعیت کیافی، تعیادل خیود را از دسیت     

و در نتیجیه   یا نطقهمهای اقتصادی و همچنین تشدید عدم تعادل ی ناموزون بخشی بدون برنامه سبب توسعهتوسعه

 .(6931حافظ نیا،)شد پذبری و تضعیف وحدت ملی خواهد آسیب

در آرای دیویید هیاروی، از جغرافیی     یا منطقیه بحث عدالت اجتماعی در برخورداری از توسعه در ارتباط با عیدالت  

وی در کتا  عدالت اجتماعی و شهر، مفهوم . خورد یمدوم قرن بیستم، بطور برجسته، به چشم  ی یمهندانان رادیکال 

منابع و رفیع   ی عادالنه، تخصی  ها مکاندر  درآمدکمک به خیر و صالو همگانی، مالک توزیع »عدالت اجتماعی را 

، توزییع  یا منطقیه عیدالت اجتمیاعی    ی ینیه زمو در ( 17: 6931کرمی و لطفی، )« کند یمنیازهای اساسی مردم تعریف 

، بیا در نظیر   یا منطقیه و بر این باور است که برای رسیدن به عدالت  کند یمعادالنه را مطرو  یها راه عادالنه از طریآ

 :داشتن اصول عدالت اجتماعی باید

  به طریقی باشد که نیازهای منطقه را برآورده شود درآمدتوزیع. 

  رسدبه حداکثر ب یا منطقهتخصی  منابع به صورتی انجام شود که ضرایب فزایندگی بین. 

  مناطآ، تا حد امکان بهتر شود ینتر محرومباشد که دورنمای زندگی در  یا گونهسازوکارها به. 

عادالنه به دست آمده اسیت، دسیت یافیت     ی یوهشبه توزیع عادالنه، که به  توان یماگر این شرایط موجود باشد آنگاه 

 (.29: 6933حاتمی نژاد و راستی، )

ایین  . انید  درآمیده ، به اجرا یا توسعهعمرانی و  یها برنامهو اقدامات رفاهی به طور عمده در قالب  ها سیاستدر ایران 

کرمیی  )در سطح سرزمین شدند  یا منطقه های ینابرابربه دلیل دوری از اصل عدالت اجتماعی، موجب ایجاد  ها برنامه

 (.11: 6931و لطفی، 

برونت الند مسائل زیست محیطی جهان را میورد بررسیی قیرار     کمیته محیط زیست انسانی به ریاست 6231در سال 

واژه توسیعه پاییدار   . به سازمان ملل متحد ارائه نمود "آینده مشترک ما "داده و در نهایت گزارش آن را تحت عنوان 

نقطه عطف این رونید پاییداری، کنفیرانح محییط     (. 99: 6939کوشیار، )شد برای نخستین بار در این گزارش مطرو 

، که همچنین به عنوان اجالس زمین شناخته شیده  (UNCED)بود  6229یست و توسعه سازمان ملل متحد در سال ز

اصلی برای هدایت تولید در حفاظت و توسیعه   91 ی یانیهب)ریو  ی یهاعالم: معاهده بود 7اجالس سران  ی یجهنت .است

 ی استفادهحفاظت از منابع طبیعی و )زیستی معاهده تنوع ( حفاظت از جنگلهای جهانی)جنگل اصول ( محیط زیست
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 .(واهداف پذیرفتیه شیده دسیتور کیار توسیعه و محییط زیسیت        ها اولویت) 96و دستور کار ( پایدار از تنوع زیستی

(Teriman & et al,2009;229)  96کار ، در دستور 6229در سال(UNCED ) مطیرو شید کیه فراتیر از      ییهیا  برنامیه

 شد یمقبیل عدالت، رشد اقتصادی و مشارکت مردمی  از پایداری زیست محیطی شامل ابعاد دیگری از توسعه پایدار،

(Mahadevia,2001;136.) 

 پیشینه

پژوهشی در حوزه توسعه نیز قابل ذکیر اسیت کیه تحقیقیات چنیدی بیا اسیتفاده از         های یتفعال ی یشینهپدر رابطه با 

اسیتفاده از میدل چنید     ی ینیه زموجود دارد؛ اما در  ها سکونتگاه بندی در این موضوع برای رتبه گیری تصمیم یاه مدل

برخیی از  . معیاره ی کوپراس و سنجش وضعیت تعادل فضایی، در سطح کشور، پژوهشی آنچنان انجام نشیده اسیت  

 :و سنجش نابرابریهای توسعه به شرو زیر است بندی مطالعات انجام شده در زمینه سطح

ارزیابی پراکنش جمعیت و توزییع خیدمات در نیواحی شیهری بیا      "ای با عنوان در مقاله( 6929)احدنژاد و همکاران 

، در شیهر زنجیان، بیه بررسیی     TOPSIS و VIKORهیای  رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل

دهد که توزییع جمعییت   نتایج این تحقیآ نشان می. اندخدمات در نواحی شهر زنجان پرداخته نحوه توزیع جمعیت و

باشد اما توزیع خدمات شهری در نواحی شیهری بیر اسیاس پیراکنش جمعییت      در نواحی شهری زنجان متناسب می

 .صورت نگرفته است

اسیتان خراسیان    یهیا  شهرسیتان تگی ، سنجش سطح توسیعه ییاف  (6933)همکاران که بوسیله ی زیاری و  یا مقالهدر 

استان پرداختند و جهت تعیین سیطح   یها شهرستانرضوی، با تکنیک تاپسیح انجام شد، به بررسی سطح سالمت در 

توسعه یافتگی بهداشتی، چند شاخ  خدمات انسانی و فیزیکی بهداشت و درمان مورد استفاده قرار گرفت و، نتیایج  

 .فاحشی وجود دارد استان نابرابری یها شهرستاندهد که بین نشان می

-های توسیعه اقتصیادی  غر  ایران طی برنامه هاییافتگی استاندرجه توسعه در پژوهشی به بررسی( 6921) فاضلی،

شاخ  اقتصادی، اجتماعی و با بکیارگیری دو روش   21این کار با استفاده از . اجتماعی اول تا چهارم پرداخته است

سیال  درصید اسیتانهای میورد مطالعیه در      31نتایج نشان داد که . تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام شده است

 .برخوردار بودند 6913ه سال یافتگی بهتری نسبت باز درجه توسعه 6933

ییافتگی شهرسیتانهای اسیتان    و سینجش درجیه توسیعه    بنیدی  در پژوهشی با عنیوان سیطح   (6932)تقوایی و بهاری، 

بیه ایین نتیجیه دسیت یافتنید کیه بیین         6932ای در سیال  مازندران با استفاده از مدل تحلیل عاملی و تحلیل خوشیه 

-در نتیجه بکارگیری تحلییل عیاملی شهرسیتان   . عه اختالف وجودداردهای توسهای استان به لحاظ شاخ شهرستان

 .در سطح بسیار برخوردار و شهرستان نکا و گلوگاه در سطح بسیار محروم واقع شدند های سوادکوه و رامسر

ای وتحلیل خوشه های آماری چند متغیره تحلیل عاملیبا استفاده از تکنیک (et al & Joae, 9119)همکارانش جو و 

دراین بررسی بیه منظورارزییابی   . اند پرداختهبندی مناطآ پرتقال اجتماعی به رتبه-شاخ  اقتصادی 99و با استفاده از 

هیای اسیتخرا    گیری در مورد تعیداد عامیل  برای تصمیم. ، از آزمون کیسر و بارتلت استفاده شده استها دادهمناسب 

کیه نیابرابری    دهید  یمی نتایج نشان . اسکری، معیار درصد واریانح ومقدار ویژه استفاده شده است یها آزمونشده از 

 .ای افزایش یافته استمنطقه
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 معرفی محدوده مورد مطالعه

و پیح از تقسییم    6939استان خراسان رضوی بخشی از استان پهناور خراسان است کیه بیا مصیوبه دولیت در سیال      

هیزار   661بییش از   6926ایین اسیتان در اصیل    . رضوی و جنوبی ایجاد شیده اسیت  خراسان به سه قسمت شمالی، 

دقیقیه عیرض شیمالی از     79درجه و  91دقیقه تا  19درجه و  99کیلومتر مربع وسعت داشته که بین مدار جغرافیایی 

. فتیه اسیت  دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینیوی  قیرار گر   61درجه و  16دقیقه تا  62درجه و  11خط استوا و 

کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور ترکمنسیتان   1/196استان خراسان رضوی از شمال و شمال شرقی به طول حدود 

کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و از لحاظ مرزهیای داخلیی از شیمال غربیی بیا       919و از شرق به طول حدود 

ییزد و سیمنان    یهیا  استانو از غر  و نیمه شمال غربی به  استان خراسان شمالی، از جنو  با استان خراسان جنوبی

دارای  6926از لحاظ تقسیمات کشوری، بر اساس آخرین تقسیمات، استان خراسان رضوی در سال . باشد یممحدود 

 یرضیو سالنامه آماری اسیتان خراسیان   -مرکز ملی آمار. )دهستان بوده است 617شهر و  19بخش،  11شهرستان،  93

6926.) 

 
 6921، گارندگانن: منبع   محدوده مورد مطالعه(:  )شماره شکل 

گردآوری اطالعیات  . تحلیلی است -محسو  شده و دارای ماهیت توصیفی یا توسعهاین پژوهش به لحاظ هدف از 

خام سالنامه آماری استان خراسان رضیوی   یها دادهکتابخانه ای بوده است و منبع اصلی اطالعات -به صورت اسنادی

و در نهاییت سینجش    ها شهرستان بندی توسعه پایدار در استان و رتبه برای تحلیل وضعیت. بوده است 6929در سال 

یکیی از  . شیاخ  اسیتفاده شیده اسیت     91چنید معییاره کیوپراس و     گییری  تصیمیم  از تکنییک  هیا  ینابرابرو تعیین 

است که در این پژوهش با استفاده از مدل آنتروپی شانون به دسیت آمیده    ها اخ شمدل کوپراس، وزن  های یورود

 .است
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 مورد بررسی یها شاخص(:  )جدول شماره 
 ردیف شاخ  ردیف شاخ 

 6 تعداد بیمارستان فعال 67 تعداد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 9 تعداد تخت ثابت 61 تعداد جمعیت باسواد مرد

 9 تعداد آزمایشگاه تشخی  طبی 61 باسواد زن تعداد جمعیت

 7 تعداد داروخانه 61 تعداد کارکنان آموزشی ابتدای

 1 یا هستهدرمانی  -تشخیصی  مؤسساتتعداد  63 تعداد کارکنان دفتری و اداری

 1 تعداد مرکز توانبخشی 62 تعداد آموزشگاه

 1 تعداد سرقت از منازل 91 درس ابتدای تعداد کالس

 3 (تعداد صندلی)گنجایش  96 شهری تعداد اتوبوس

 2 تعداد سالن نمایش 99 شهری تعداد مینی بوس

 61 گنجایش سالن نمایش 99 درون شهری تعداد تاکسی

 66 عمومی یها کتابخانهتعداد  97 ی تعاونی فعال صنعتیها شرکتتعداد

 69 تعاونی فعال صنعتیی ها شرکتسرمایه  91 ی تعاونی فعال صنعتیها شرکتتعدادعضو

 69 ی تعاونی فعال صنعتیها شرکتشاغالن   

 6921های پژوهش،  یافته: منبع

 KOPRASتکنیک 

دادنید  هیا توسیعه   اولین بار این روش را برای تعیین اولویت و درجه موثربودن گزینه 9و کاکالسکاس 6زاواداسکاس

و  7چانیدرا )اسیت  گییری بسییار کیاربردی و قدرتمنید     همچنین ایین روش تصیمیم  (. 71: 9169و همکاران، 9داس)

هیای  گیری چند شاخصه کوپراس نسبت به دیگر تکنیکهای مدل تصمیمترین ویژگیاز مهم(. 996: 9169همکاران، 

ها ارائه دهد و قادر است هم بندی کاملی از گزینهتواند رتبهکوپراس می: توان به این موارد اشاره کردگیری میتصمیم

های مثبیت  چنین کوپراس قابلیت محاسبه معیارهم. ها استفاده کندن از معیارهای کمی و کیفی برای ارزیابی گزینهزما

ویژگی مهم دیگری که باعیث برتیری تکنییک کیوپراس     . و معیارهای منفی را به طور جداگانه در فرایند ارزیابی دارد

تواند درجه اهمیت هر گزینه را تخمیین بزنید و آن را   میشود، این است که گیری میهای تصمیمنسبت به سایر مدل

ها بر اساس درصد نشان دهد که تا چه اندازه یک گزینه بهتر یا بدتر است و از این لحاظ مقایسه کاملی را میان گزینه

 (.1 :9169مالینر و همکاران،)دارد های محلی و تجربی انجام دهد به طوری که تطبیآ بیشتری با شرایط و واقعیت

 saw یکتکنبندی با سطح

گیری چند معیاره های تصمیماین تکنیک از روش. است sawبندی نواحی استفاده از تکنیک های سطحاز دیگر روش

از آن زمیان  . عملیاتی مورد استفاده قرار گرفیت  سازی های جنگ جهانی با هدف بهینهاست که برای اولین بار در سال

ای به دلیل سادگی و ضیریب خطیای کیم    تاکنون این روش در علوم مختلف به ویژه علوم اجتماعی، به طور گسترده

برای استفاده و بیه کیارگیری تکنییک میذکور، اجیرای      (. 993: 6921رهنمائی و همکاران،) یردگمورد استفاده قرار می

 :رت داردمراحل زیر ضرو

 گیری، مراجعه شود بهتشکیل ماتریح تصمیم: مرحله اول
                                                                                                                                                               
1
 Zavadskas 

2
 Kaklauskas 

3
 Das 

4
 Chatterjee 
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گییری، واحیدی مشیابه داشیته     های ماتریح تصیمیم برای اینکه ستون SAW؛ در تکنیک سازی مقیاسبی: مرحله دوم

ج کیه نتیای  . شیود خطیی اسیتفاده میی    سیازی  ها را با هم مقایسه کرد از بی مقیاسباشند به طوریکه به راحتی بتوان آن

 .حاصل از این روش در جدول ارائه شده است

ی شاخ  با آنتروپی شانون انجام شده که نتایج حاصله در جیدول  ها وزنها؛ تعیین تعیین وزن شاخ : مرحله سوم

 .ارائه شده است 7و  9

، SAWدر روش  مطیابآ رابطیه  . بندی و انتخا  بهترین گزینه از طریآ رابطیه انجیام شیده اسیت    رتبه: مرحله پایانی

: 6926،یمیؤمن )باشید  ها مقیاس شده وزنی آن بیش از سایر گزینهشود که حاصل جمع مقادیر بیای انتخا  میگزینه

، کیه  ضیر  ( Wj)هیا  مقیاس شده در مقادیر اوزان شاخ گیری بیه مذکور، مقادیر ماتریح تصمیممطابآ رابط(. 96

 .در نوسان است( بدترین گزینه)صفر و ( بهترین گزینه)6نتایج حاصله بین 

 (66)رابطه

 علمی و پژوهشی های یافته

بر این مبنا آمار خام مورد نیاز تحقیآ همانگونیه کیه در   . تشکیل شود گیری در مرحله نخست بایستی ماتریح تصمیم

اسیتخرا    6929شاخ  است که از سالنامه آماری استان خراسان رضوی،  91روش تحقیآ تشریح شده است شامل 

این آمارها که نشانگر وضعیت توسعه در شهرستانهای استان خراسان رضوی است به منظور مقایسه بهتیر  . شده است

 .نسبت به جمعیت هر شهرستان استانداردسازی شده است

  :6با استفاده از تابع  گیری نرمالیزه کردن ماتریح تصمیم: گام سوم

 

. دهنید  یمی باتوجه به اینکه اهمیت شاخصها با یکدیگر برابر نیست به هر شاخ  وزن متفیاوتی   -(W)وزن تعیین  -

. شیود  یمی اسیتفاده   ...و ANPو  AHPبرای وزن دهی از روشهای مختلفی نظیر خبره سینجی بیا اسیتفاده از تکنییک     

همانگونه که در روش تحقیآ اشاره شده در این مقاله از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی استفاده شیده اسیت و   

 :وزن شاخصها به شرو زیر است
 .ک از معیارها بر اساس روش وزن دهی آنتروپی شانونمحاسبه وزن هر ی(: 2)شماره جدول 

 ها شاخ  ها شاخ وزن  ها شاخ  ها شاخ وزن 

 تعداد بیمارستان فعال 0/043102 تعداد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 0/051246

 تعداد تخت ثابت 0/033376 تعداد جمعیت باسواد مرد 0/043534

 تعداد آزمایشگاه تشخی  طبی 0/044585 زنتعداد جمعیت باسواد  0/042647

 تعداد داروخانه 0/033477 تعداد کارکنان آموزشی ابتدای 0/044944

 یا هستهدرمانی  -تشخیصی  مؤسساتتعداد  0/029704 تعداد کارکنان دفتری و اداری 0/043169

 تعداد مرکز توانبخشی 0/031783 تعداد آموزشگاه 0/045577

 تعداد سرقت از منازل 0/027494 کالستعداد  0/044479

 (تعداد صندلی)گنجایش  0/039409 تعداد اتوبوس 0/016098

 تعداد سالن نمایش 0/05509 تعداد مینی بوس 0/00926

 گنجایش سالن نمایش 0/05445 تعداد تاکسی 0/026202

 عمومی یها کتابخانهتعداد  0/058102 ی تعاونی فعال صنعتیها شرکتتعداد 0/053316

 ی تعاونی فعال صنعتیها شرکتسرمایه  0/03001 ی تعاونی فعال صنعتیها شرکتتعدادعضو 0/0492

 ی تعاونی فعال صنعتیها شرکتشاغالن  0/049746  

 6921های پژوهش،  یافته: منبع
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به این منظور، برای . شودانجام می -SJ و سیگمای +SJدر گام چهارم، بعد از نرمالیزه کردن معیارها محاسبه سیگمای 

 .شوندهای مثبت و منفی جداگانه محاسبه میهر گزینه شاخ 

 
 .شودبر اساس معیار مثبت و منفی از طریآ رابطه زیر انجام می QJدر گام پنجم محاسبه  

 
 ییک  QJهر چقیدر مییزان   . مرحله نهایی، مشخ  کردن آلترناتیوی است که بهترین وضعیت را در بین معیارها دارد 

 .شوداین مقدار به صورت درصد بیان می. آن نیز باالتر است NJگزینه باالتر باشد، مقدار 
 COPRASسطح برخورداری یا تکنیک (: 3)جدول شماره 

 سطح برخورداری COPRAS شهرستان Nj که آخریشه sj+ sj- Q شهرستان

 برخوردار 100 مشهد 3/37354E-05 0/046655 82/11392 0/04464 باخرز

 برخوردار 89/8687 گناباد 2/93337E-05 0/0485 85/36098 0/046183 بجستان

 برخوردار 89/73162 خلیل آباد 81/83834 0/046498 0/000114809 0/045906 بردسکن

 برخوردار 89/27698 داورزن 79/67543 0/045269 0/000168025 0/044865 بینالود

 نیمه برخوردار 88/3041 رشتخوار 8/81113E-05 0/04668 82/15876 0/045909 تایباد

 نیمه برخوردار 86/51307 خواف 81/09793 0/046078 0/000122499 0/045523 تربت جام

 نیمه برخوردار 86/38865 فریمان 76/85885 0/043669 0/000622704 0/04356 تربت حیدریه

 نیمه برخوردار 85/36098 بجستان 82/5551 0/046906 0/000529726 0/046777 جغتای

 نیمه برخوردار 85/32576 درگز 81/88399 0/046524 0/000744295 0/046433 جوین

 نیمه برخوردار 85/28434 کالت 84/07106 0/047767 0/000473467 0/047623 چناران

 نیمه برخوردار 84/07106 چناران 89/73162 0/050983 0/000301808 0/050758 خلیل آباد

 نیمه برخوردار 83/64181 سرخح 6/3891E-05 0/049154 86/51307 0/048091 خواف

 نیمه برخوردار 83/12849 کاشمر 77/63499 0/04411 0/000879921 0/044033 خوشا 

 نیمه برخوردار 82/5551 جغتای 89/27698 0/050725 0/000187501 0/050362 داورزن

 نیمه برخوردار 82/15876 تایباد 85/32576 0/04848 0/000372114 0/048297 درگز

 نیمه برخوردار 82/12974 فیروزه 88/3041 0/050172 0/000329958 0/049966 رشتخوار

 نیمه برخوردار 82/11392 باخرز 77/23005 0/04388 0/001254357 0/043826 زاوه

 برخوردارنیمه  81/88399 جوین 80/81283 0/045916 0/000455323 0/045766 سبزوار

 نیمه برخوردار 81/83834 بردسکن 83/64181 0/047523 0/000339926 0/047323 سرخح

 نیمه برخوردار 81/09793 تربت جام 86/38865 0/049084 0/000210044 0/04876 فریمان

 نیمه برخوردار 81/00912 مه والت 82/12974 0/046664 0/000320881 0/046452 فیروزه

 نیمه برخوردار 80/81283 سبزوار 79/242 0/045023 0/000580496 0/044906 قوچان

 محروم 79/67543 بینالود 83/12849 0/047231 0/000313289 0/047014 کاشمر

 محروم 79/242 قوچان 85/28434 0/048456 0/000136243 0/047957 کالت

 محروم 77/63499 خوشا  89/8687 0/051061 0/00010191 0/050394 گناباد

 محروم 77/23005 زاوه 100 0/056817 0/001404904 0/036769 مشهد

 محروم 76/85885 تربت حیدریه 81/00912 0/046027 0/000682426 0/045928 مه والت

 محروم 74/31588 نیشابور 74/31588 0/042224 0/001034996 0/042159 نیشابور

 6921های پژوهش،  یافته: منبع

خراسیان رضیوی، شهرسیتان     هیای اسیتان  سیتان پژوهش با استفاده از تکنیک کوپراس، از بین شهرهای براساس یافته

توسیعه  ، شهرستان خلیل آبیاد بیا ضیریب    (31/32)توسعه ، شهرستان گناباد با ضریب (611)توسعه مشهد با ضریب 
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سیطح برخیورداری    های توسیعه پاییدار در  از لحاظ شاخ ( 91/32)توسعه شهرستان داورزن با ضریب  و( 19/32)

، شهرسیتان  (16/31)توسیعه  ، شهرستان خواف بیا ضیریب   (91/33)توسعه شهرستان رشتخوار با ضریب . قرار دارند

توسیعه  ، شهرستان درگز بیا ضیریب   (91/31)توسعه ، شهرستان بجستان با ضریب (93/31)توسعه فریمان با ضریب 

، شهرسیتان  (11/37)توسیعه  ن چنیاران بیا ضیریب    ، شهرسیتا (93/31)، شهرستان کالت با ضیریب توسیعه   (99/31)

توسیعه  ، شهرستان جغتای با ضیریب  (69/39)توسعه ، شهرستان کاشمر با ضریب (17/39)توسعه سرخح با ضریب 

، شهرستان باخرز بیا  (69/39)توسعه شهرستان فیروزه با ضریب  ،(61/39)، شهرستان تایباد با ضریب توسعه (33/39)

، (39/36)توسیعه  ، شهرستان بردسکن با ضریب (33/36)توسعه هرستان جوین با ضریب ، ش(66/39)توسعه ضریب 

و شهرسیتان سیبزوار بیا    ( 1/36)توسیعه  ، شهرستان مه الت با ضریب (12/36)توسعه شهرستان تربت جام با ضریب 

. قیرار دارنید  برخیوردار  های توسعه پایدار در رده نیمیه همه از لحاظ برخورداری از شاخ ( 36/31)توسعه ضریب 

، شهرسیتان خوشیا  بیا    (97/12)، شهرستان قوچیان بیا ضیریب توسیعه     (11/12)توسعه شهرستان بینالود با ضریب 

توسیعه  ، شهرسیتان تربیت حیدرییه بیا ضیریب      (99/11)توسیعه  ، شهرستان زاوه با ضیریب  (19/11)توسعه ضریب 

های توسعه پایدار در رده محیروم قیرار   خ در از لحاظ شا( 96/17)و شهرستان نیشابور با ضریب توسعه ( 31/11)

هیای اسیتان خراسیان رضیوی در برخیورداری از لحیاظ       شرایط مذکور نشان دهند اختالف شیدید شهرسیتان  . دارند

اختالف فاحشیی بیا آخیرین    ( 611) یبضرای که شهرستان مشهد با کسب به گونه. های توسعه پایدار استشاخ 

توزیع فضایی ( 9)در شکل شماره . طلبدن امر توجه ویژه مسئولین و مدیران را میکه ای. شهرستان یعنی نیشابور دارد

 .های استان خراسان رضوی آمده استسطح برخورداری شهرستان

 
 6921های پژوهش،  یافته: منبع   کوپراس یکتکن با یاستان خراسان رضو یسطح برخوردار(: 2)شماره شکل 
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 sawگیری تکنیک تصمیم

-های توسعه پایدار، نشان میی های اسان خراسان رضوی از شاخ ساو از لحاظ برخورداری شهرستاننتایج تکنیک 

، شهرسیتان تربیت   (677/1)توسیعه  ، شهرستان سبزوار با ضیریب  (171/1)توسعه دهد که شهرستان مشهد با ضریب 

توسیعه  بیاد بیا ضیریب    ، شهرسیتان تای (661/1)توسیعه  شهرستان نیشابور با ضیریب   ،(691/1)توسعه جام با ضریب 

از لحیاظ  ( 611/1)توسیعه  و شهرسیتان بجسیتان بیا ضیریب     ( 613/1)توسعه ، شهرستان گناآباد با ضریب (667/13)

توسیعه  های توسعه پایدار در سطح برخیوردار قیرار دارنید، شهرسیتان بردسیکن بیا ضیریب        برخورداری از شاخ 

، شهرسیتان بینیالود   (111/1)ان کاشمر با ضریب توسعه ، شهرست(136/1)توسعه ، شهرستان باخرز با ضریب (121/1)

توسیعه  ، شهرستان سرخح با ضیریب  (111/1)توسعه ، شهرستان تربت حیدریه با ضریب (111/1)توسعه با ضریب 

شهرستان چناران  ،(119/1)، شهرستان قوچان با ضریب توسعه (119/1)توسعه ، شهرستان خواف با ضریب (111/1)

، (199/1)توسیعه  ، شهرستان درگز با ضیریب  (171/1)توسعه ، شهرستان فریمان با ضریب (179/1)توسعه با ضریب 

، شهرسیتان جیوین بیا    (197/1)توسیعه  ، شهرستان خلیل آباد با ضریب (197/1)توسعه شهرستان رشتخوار با ضریب 

شهرسیتان  . ر هستندبرخورداهای توسعه پایدار در سطح نیمهاز لحاظ برخورداری از شاخ ( 191/1)توسعه ضریب 

، شهرستان فیروزآباد با ضریب توسیعه  (166/1)توسعه ، شهرستان جغتای با ضریب (161/1)توسعه کالت با ضریب 

، شهرسیتان  (111/1)توسیعه  ، شهرستان خوشیا  بیا ضیریب    (112/1)توسعه والت با ضریب ، شهرستان مه(161/1)

های توسعه پایدار در از لحاظ شاخ  (119/1)یب توسعه و شهرستان داورزن با ضر( 117/1)توسعه زاوه با ضریب 

های توسعه پایدار با تکنیک ساو در توزیع فضایی برخورداری از شاخ ( 9)شماره در شکل . رده محروم قرار دارند

 .های استان خراسان رضوی آمده استشهرستان
 بندی با تکنیک ساورتبه(: 4)جدول شماره 

 شهرستان ضریب توسعه رتبه شهرستان ضریب توسعه رتبه

 مشهد 0/740944 1 قوچان 0/052406 15

 سبزوار 0/144312 2 چناران 0/042339 16

 تربت جام 0/126409 3 فریمان 0/040676 17

 نیشابور 0/117711 4 درگز 0/032961 18

 تایباد 0/114692 5 رشتخوار 0/024625 19

 گناباد 0/108861 6 خلیل آباد 0/024051 20

 بجستان 0/106889 7 جوین 0/02007 21

 بردسکن 0/095837 8 کالت 0/017108 22

 باخرز 0/081291 9 جغتای 0/01183 23

 کاشمر 0/075653 10 فیروزه 0/010361 24

 بینالود 0/075335 11 مه والت 0/009489 25

 تربت حیدریه 0/05731 12 خوشا  0/005772 26

 سرخح 0/056175 13 زاوه 0/004993 27

 خواف 0/053573 14 داورزن 0/003484 28

 6921های پژوهش،  یافته: منبع
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 ساو های توسعه پایدار با تکنیکهای استان خراسان رضوی از شاخصسطح برخورداری شهرستان(: 3)شماره شکل 

 نگارندگان: منبع

 هامیانگین رتبه

هیای بیه   روش در واقع مییانگین رتبیه   ینا .ها استفاده شدنهایی در این پژوهش از روش میانگین رتبه بندی برای رتبه

نهیایی از کیوچکترین تیا بزرگتیرین      بندی های مورد استفاده پژوهش را محاسبه و سپح به رتبهدست آمده با تکنیک

-های توسعه پایدار را در استان خراسان رضوی نشیان میی  نتیجه نهایی شاخ ( 7)شماره  شکل .کندمقدار اقدام می

 .دهد

های مشهد، گناباد، خلیل آباد، داور زن، رشتخوار، خیواف، فریمیان و   دهد که شهرستانها نشان مینتایج میانگین رتیه

های درگز، کالت، چناران، سرخح، کاشمر، جغتای، تایبیاد وفییروزه از حیاظ    بجستان در سطح برخوردار، شهرستان

های بیاخرز، جیوین، بردسیکن، تربیت     وردار و شهرستانهای توسعه پایدار در سطح نیمه برخبرخورداری از شاخ 

هیای توسیعه   والت، سبزوار، بینالود، قوچتن، زاوه، تربت حیدریه و نیشابور از لحاظ برخورداری از شیاخ  جام، مه

 .محروم قرار دارند پایدار در سطح
 های کوپراس و ساوها بر اسای تکنیکمیانگین رتیه(: 5)جدول شماره 

 سطح برخورداری نهایی بندی رتبه میانگین رتیه  رتبه ضریب ساو شهرستان رتبه توسعه ضریب شهرستان

 برخوردار 1 1 مشهد 1 0/740944 مشهد 1 100 مشهد

 برخوردار 2 4 گناباد 2 0/144312 سبزوار 2 89/8687 گناباد

 برخوردار 3 7/5 بجستان 3 0/126409 تربت جام 3 89/73162 خلیل آباد

 برخوردار 4 10 خواف 4 0/117711 نیشابور 4 89/27698 داورزن

 برخوردار 4 10 تایباد 5 0/114692 تایباد 5 88/3041 رشتخوار

 برخوردار 5 11/5 خلیل آباد 6 0/108861 گناباد 6 86/51307 خواف

 برخوردار 5 11/5 کاشمر 7 0/106889 بجستان 7 86/38865 فریمان

 برخوردار 5 11/5 تربت جام 8 0/095837 بردسکن 8 85/36098 بجستان

 نیمه برخوردار 6 12 رشتخوار 9 0/081291 باخرز 9 85/32576 درگز

 نیمه برخوردار 6 12 فریمان 10 0/075653 کاشمر 10 85/28434 کالت
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 نیمه برخوردار 6 12 سبزوار 11 0/075335 بینالود 11 84/07106 چناران

 نیمه برخوردار 7 12/5 سرخح 12 0/05731 تربت حیدریه 12 83/64181 سرخح

 نیمه برخوردار 8 13 باخرز 13 0/056175 سرخح 13 83/12849 کاشمر

 نیمه برخوردار 9 13/5 درگز 14 0/053573 خواف 14 82/5551 جغتای

 نیمه برخوردار 9 13/5 چناران 15 0/052406 قوچان 15 82/15876 تایباد

 نیمه برخوردار 9 13/5 بردسکن 16 0/042339 چناران 16 82/12974 فیروزه

 محروم 10 16 داورزن 17 0/040676 فریمان 17 82/11392 باخرز

 محروم 10 16 کالت 18 0/032961 درگز 18 81/88399 جوین

 محروم 10 16 نیشابور 19 0/024625 رشتخوار 19 81/83834 بردسکن

 محروم 11 17 بینالود 20 0/024051 خلیل آباد 20 81/09793 تربت جام

 محروم 12 18/5 جغتای 21 0/02007 جوین 21 81/00912 مه والت

 محروم 13 19/5 جوین 22 0/017108 کالت 22 80/81283 سبزوار

 محروم 13 19/5 قوچان 23 0/01183 جغتای 23 79/67543 بینالود

 محروم 13 19/5 تربت حیدریه 24 0/010361 فیروزه 24 79/242 قوچان

 محروم 14 20 فیروزه 25 0/009489 مه والت 25 77/63499 خوشا 

 محروم 15 23 مه والت 26 0/005772 خوشا  26 77/23005 زاوه

تربیییییییییت 

 حیدریه

 محروم 16 25/5 خوشا  27 0/004993 زاوه 27 76/85885

 محروم 17 26/5 زاوه 28 0/003484 داورزن 28 74/31588 نیشابور

 6921پژوهش، های  یافته: منبع

 
 6921های پژوهش،  یافته: منبع  هاهای توسعه پایدار با روش میانگین رتبهاستان خراسان رضوی از شاخص یها شهرستانبرخورداری (: 4)شماره شکل 

 و دستاورد علمی پژوهشی گیری نتیجه

 ایین  از. توسعه است حال در کشورهای مسائل از یکی مناطآ فضایی ساختار در تعادل عدم یا ایمنطقه هاینابرابری 

ضرورت  بر فرادستی اسناد در بوده و ایران جمله از و کشورها همه اساسی هایآرمان از عادالنهتوسعه به رو دستیابی

ریزی اهمییت بسیزایی در تعیادل منطقیه دارد     آنجایی که نظام برنامه از .است شده تلکید ایمنطقههاینابرابری کاهش

نظیام   .ریزی منیاطآ صیورت گییرد   ق آن با برنامهاریزی و انطبهای نظام برنامههایی در جهت رفع نارساییباید تالش

هیای منیاطآ مختلیف    هیا و خواسیته  ها و نیز نییاز ها و پتانسیلریزی بخشی تمرکزگرا بدون در نظر گرفتن توانبرنامه
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ی وضیعیت اییده   دهنیده ها در سطوو باال نشانانواقع شدن بعضی شهرست .تواند بصورت مفید و کارا عمل نمایدنمی

 .نماید یمها مشخ  ل نبوده و فقط جایگاه شهرستان مذکور را در ارتباط با سایر شهرستانآ

هیای  های استان خراسان رضوی، شهرسیتان ستانهای پژوهش با استفاده از تکنیک کوپراس، از بین شهربراساس یافته

. های توسعه پایدار در سیطح برخیورداری قیرار دارنید    رستان داورزن از لحاظ شاخ شه مشهد، گناباد، خلیل آباد و

، تربت بردسکن باخرز، جوین، خواف، فریمان، بجستان، درگز، کالت، سرخح، کاشمر، جغتای، تایباد، یها شهرستان

برخیوردار قیرار   یمههای توسعه پایدار در رده نجام، مه الت و شهرستان سبزوار همه از لحاظ برخورداری از شاخ 

شهرستان بینالود، شهرستان قوچان، شهرستان خوشا ، شهرستان زاوه، شهرستان تربیت حیدرییه و شهرسیتان    . دارند

 .های توسعه پایدار در رده محروم قرار دارنداز لحاظ شاخ  نیشابور

-سعه پایدار، نشان میی های توهای اسان خراسان رضوی از شاخ نتایج تکنیک ساو از لحاظ برخورداری شهرستان

شهرسیتان نیشیابور، شهرسیتان تایبیاد، شهرسیتان       دهد که شهرستان مشهد، شهرستان سبزوار، شهرستان تربیت جیام،  

هیای توسیعه پاییدار در سیطح برخیوردار قیرار دارنید،        گناآباد و شهرستان بجستان از لحاظ برخورداری از شیاخ  

، شهرستان بینالود، شهرستان تربت حیدریه، شهرستان سرخح، شهرستان بردسکن، شهرستان باخرز، شهرستان کاشمر

شهرسیتان چنیاران، شهرسیتان فریمیان، شهرسیتان درگیز، شهرسیتان رشیتخوار،          شهرستان خواف، شهرستان قوچان،

برخیوردار  های توسعه پاییدار در سیطح نیمیه   شهرستان خلیل آباد و شهرستان جوین از لحاظ برخورداری از شاخ 

والت، شهرسیتان خوشیا ، شهرسیتان    ن کالت، شهرستان جغتای، شهرستان فیروزآباد، شهرسیتان میه  شهرستا. هستند

 .های توسعه پایدار در رده محروم قرار دارندزاوه و شهرستان داورزن از لحاظ شاخ 

فریمیان و   های مشهد، گناباد، خلیل آباد، داور زن، رشتخوار، خیواف، دهد که شهرستانها نشان مینتایج میانگین رتیه

های درگز، کالت، چناران، سرخح، کاشمر، جغتای، تایبیاد وفییروزه از حیاظ    بجستان در سطح برخوردار، شهرستان

های بیاخرز، جیوین، بردسیکن، تربیت     های توسعه پایدار در سطح نیمه برخوردار و شهرستانبرخورداری از شاخ 

هیای توسیعه   ریه و نیشابور از لحاظ برخورداری از شیاخ  والت، سبزوار، بینالود، قوچتن، زاوه، تربت حیدجام، مه

 .محروم قرار دارند پایدار در سطح

اسیتان   یهیا  شهرسیتان سطح توسیعه ییافتگی    بندی که با هدف رتبه( 6933)زیاری و همکاران  ی مطالعهاین نتایج با  

هیای توسیعه، در   ی از شیاخ  خراسان رضوی انجام شده است، تقریباً همخوانی دارد و نشیان دادنید در برخیوردار   

 .توان ارائه نموداین راستا پیشنهاداتی به شرو ذیل می در .استان، نابرابری وجود دارد یها شهرستان

هیایی  گذاری در اولویت آخر قرارگیرند و شهرسیتان اند از لحاظ سرمایههایی که امتیاز بیشتری کسب نمودهشهرستان 

 .زدایی قرارگیرندریزی و محرومیتاید در اولویت برنامهند باکه در سطوو محروم قرار گرفته

 و طبیعیی  متعیدد  منیابع  وجود از تا خراسان رضوی ضرورت دارد استان پایدارتوسعه کلی زمینه سازیفراهم منظوربه

قیوی   هیای پتانسیل نیز افغانستان کشور مشترک با مرز وجود از همچنین گردد، بهینه برداریبهره این استان در انسانی

 از برخیی  از و تمرکززداییی  خیدمات  و امکانیات  توزیع فعلی الگوی نمودن متعادل .گردد استفاده استان در اقتصادی

 خیدمات، بیرای   و امکانیات  ایین  از اسیتان  سیاکنان  کلیه مندسازیمنظور بهرهبه شهرستان مشهد، جمله از مرکز استان

های اقتصیادی   زیرساخت  توسعه .اطراف نواحی از افراد رویه بی مهاجرت از جلوگیری و اجتماعی عدالت به رسیدن
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المللیی   و بیین  شهرستان مشهدآهن و افزایش تعداد و مقصد پروازهای فرودگاه  ها، راه ها، بزرگراه گسترده نظیر آزادراه

 هیر  جمعییت  تناسیب  بیه  ودرمیان  بهداشت توسعه زیربنایی و اصلی هایشاخ  به بیشتر توجه و تقویت .شدن آن

دنییا در پایگیاه اینترنتیی و      گیذاری اسیتان بیه چنید زبیان زنیده       هیای سیرمایه   ها و فرصیت معرفی ظرفیت .شهرستان

  های اسیتان در شیبکه   های جذا  بصری باال و معرفی قابلیت گذاری استان همچنین پخش برنامه رسانی سرمایه  اطالع

 .راناستانی و بین المللی و ایجاد ذهنیت مثبت برای سرمایه گذا

 منابع
ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خیدمات در نیواحی شیهری بیا رویکیرد      (. 6929)احدنژاد، محسن؛ زلفی، علی و نوروزی، محمدجواد 

های نیو  فصلنامه نگرش. ، مطالعه موردی شهر زنجانTOPSIS و VIKORهای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل

 .612-639: ، ص 6929پنجم، شماره دوم، بهار  در جغرافیای انسانی، سال

 .11شماره  .6931 ییزپا .آموزش و رشد جغرافیا مجله .های استان سمنانیافتگی شهرستانتوسعه سنجش (..6931)امین بیدخت، علی اکبر 

 .99-61ص  

ستان مازندران با استفاده از مدل تحلیل های ایافتگی شهرستانو سنجش درجه توسعه بندی سطح(. 6926)تقوایی، مسعود و بهاری، عیسی 

 .61-93، ص  7، شماره 99ریزی، دوره مجله جغرافیا و برنامه. ایعاملی و تحلیل خوشه

. بررسی و مقایسه نظریات جیان رالیز و دیویید هیاروی    : عدالت اجتماعی و عدالت فضایی(. 6933)حاتمی نژاد، حسین و راستی، عمران 

 .21-39ص  . 911-912شماره  .اقتصادی -فصل نامه سیاسی

 .پاپلی انتشارات :مشهد .اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک(. 6931)حافظ نیا، محمدرضا 

 .هشتم چاپ .سمت انتشارات :تهران.ایریزی ناحیهبرنامه(. 6933)زاده دلیر، کریم حسین

-پاییان . اجتماعی اول تا چهیارم -های توسعه اقتصادیهای غر  ایران طی برنامهنیافتگی استانبررسی درجه توسعه(. 6911)فاضلی، علی 
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