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 چکیده

های استان یافتگی شهرستانتوسعه ، سنجش درجةهدف اصلی این پژوهش  اهداف:

های یابی به میزان نابرابریدست های توسعه با هدفخوزستان براساس برخی شاخص

 .است یافتگی مناطقنبرای کاهش توسعه ائة راهکارهاییهمراه با ار ،ایمنطقه

 ،آن انجژا  روش و کژاربردی -ایتوسژعه ،حاضژر پژژوهش بر حاکم رویکرد روش:

مؤلفه  011ای استان خوزستان از منطقه برای بررسی توسعة .است تحلیلی -توصیفی

هژا از بنژدی شهرسژتان، رتبژهنهایژتهژا و دروتحلیل دادهاستفاده شد و برای تجزیه

 لنژد ، بردا و کپهارتبهی ادغا  )میانگین هامدلویکور، تاپسیس، الکترا و  هایمدل

 .بهره گرفته شد

های ویکور، تاپسیس و تحلیلی که با استفاده از مدلوبراساس تجزیه نتایج: ها/یافته

یافتگی متفاوتی برخژوردار خوزستان از توسعههای استان ، شهرستانانجا  شد االکتر

هندیجان در سطوح  های هفتگل، بهبهان وشهرستان ،اده از روش ادغا با استفبودند. 

 نیتژرمحرو در سژط   ،های دزفول، شادگان و بژاویبالای برخورداری و شهرستان

 اند.گرفته های توسعه قرارشاخص از لحاظ برخورداریها ازشهرستان

کشژور و هژای جنژوغ غربژی عنژوان یکژی از اسژتاناستان خوزستان به گیری:نتیجه

 بژین ری دردچار مشژکل تمرکزگرایژی و نژابراب ،ای کشورتبعیت از الگوی توسعهبه
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 و شژکاف ها،نابرابری رفع پایدار، به توسعة رسیدن برای .های توسعه استشاخص

 است. ضروری امری آن داخلی نواحی در تبعیض

 مدل ادغا ، استان خوزستان. نابرابری، توسعه، ها:کلیدواژه

 . مقدمه1

 و اجتمژاعی ترقژی برای ریزیبرنامه برو مبتنی شدهنهادی آگاهانة کوشش یامعنبه ،هتوسع

)زیژاری، شژد  آغاز سابق شوروی در 0301سال  از که است بیستم قرنویژة   اقتصادی جوامع،

 بژا همزمان را توسعه عمومی در محافلرسد که نظر می . به102 ، ص.0922پرهیز و مهدنژاد، 

 همراهبه بشریت دنیای در عظیمی تحولات که دانندمی آن از بعد و در انگلستان یصنعت انقلاغ

 و رفژاه حژد اعلژای به رسیدن برای را خود اطراف محیط با مناسبات انسان سرعتهب و داشت

 از بسژیاری دغدغژة توسعه مقولة ،هزامرو  .21 ، ص.0930علیزاده،  )امانپور و داد تغییر برتری

بژه توسژعه اصژولاً  .1، ص. 0930 دینارونژدی، ، صالحی وسنگاچین اصغر)پور ستا کشورها

 شژودمحسوغ می جامعه هر در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، متغیرهای در بنیادی تغییر منزلة

 بعژدیی چندجریژان توسژعه،. است آن گوناگون ابعاد میان هماهنگی ایجاد مستلز  آن تحقق و

هژایی شژاخص کژه داردو غیره  سیاسی فرهنگی، عی،اجتما چون متعددی هایوزیربخش است

 زا یکژی  .09-01 .ص، ص0930صبوری،  اند )تقوایی وآمده وجودبه گیری هرکدا اندازه برای

در درون  اجتمژاعی -اقتصژادی هایتعادل عد  رفع در آن یکپارچگی و جامعیت توسعه، ارکان

 ؛اقتصادی نیسژت رشد همان ،هسعتو  .31 ، ص.0931 برقی و حجاریان، )قنبری، منطقه است

ری متفژاوت کژل گیژتجدید سازمانی و جهت ،خود در که است چندبعدی جریانی توسعه زیرا،

تژوان توسژعه را رشژد همژراه بژا عژدالت ، مژیترسادهعبارتبه همراه دارد.نظا  اجتماعی را به

نژدگی مژرد  توسژعه، کیفیژت زرحالدر کشورهای د  .9، ص. 0119، 0)هادر دانست اجتماعی

 افژزایش اسژتحژالسژرعت دردی است که در بسیاری از موارد بههای زیادستخوش نابرابری

های سی نابرابری و وجوه آن در محژدوده . برر031 ، ص.0930، )شیخ بیگلو، تقوایی و وارثی

رهایی کشژو ،حقیقژت، درزیژرا نیافتگی اسژت؛های مهژم توسژعهجغرافیایی مختلژ،، از نشژانه

اجتمژاعی بالژایی  -هژای اقتصژادیبراینکژه از شژاخصشوند کژه علاوهته شناخته مییافتوسعه

                                                           
1  . Hadder 
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، در کشژورهای اما عادلانه است؛ برخوردارند، توزیع درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع نسبتاً

 هژا پژایین اسژت و هژم توزیژع آن بسژیار ناعادلانژه اسژتنیافته هم مقادیر این شاخصتوسعه

 ،نهایژت، یک یا دو منطقه و درتوسعه . در بیشتر کشورهای درحال010 ، ص.0922)یاسوری، 

اجتمژاعی دارنژد و نقژش  -وضعیت مناسب خدمات عمومی و شکوفایی اقتصادیچند منطقه 

داشژتن منژاطق نگژهکنند. این مطلب به بهای عقبایجاد درآمد و تولید ملی ایفا میای در عمده

  .2، ص. 0930انی، یبشژ )لطفی و ناطق و نواحی استدیگر و افزایش شکاف و نابرابری بین م

عه در سژط  مناسژبی هژای توسژلحاظ برخورداری از شاخصهای استان خوزستان بهشهرستان

بژه شژناخت  ،منژابع ریزی مناسب جهت تخصژیص بهینژةکه برای برنامهایگونهقرار ندارند؛ به

نیازمندیم تا از این طریژق بتژوان های توسعه های استان از شاخصمیزان برخورداری شهرستان

جانبژه ای متعژادل و همژهبه توسعه ،هاموجود در شهرستان هایکارگیری نیروها و ظرفیتهبا ب

ه مطژرح ال اساسژی کژهمراه داشته باشژد. سژؤو سعادت تمامی افراد را به که رفاهدست یابیم 

 چگونه است؟های استان توسعه در بین شهرستان ت سط یوضعه شود این است کمی

 تحقیق پیشینة .0

بندی بندی و سط مانده و رتبهای، شناسایی مناطق عقبهای منطقهنابرابری تاکنون درزمینة

کژه در  اندی انجژا  شژدههای مختلفژرافیایی، مطالعات متعددی با نگرشدر سطوح مختل، جغ

  بژا کژاربرد روش 1011) 0رامژاتو اشژاره خواهژد شژد. ها، به نتایج برخی از این پژوهشادامه

کشژور غنژا  در 0111-0333 هایای طژی سژالهژای منطقژه، به بررسژی نابرابریتحلیل عاملی

یافتگی مناطق شژمالی کشژور غنژا بیشژتر از منژاطق پرداخت. نتایج نشان داد که شکاف توسعه

ی در اهژای منطقژهژوهشژی بژه شناسژایی نابرابری  در پ0100) 0آنتونسژکیو جنوبی آن اسژت.

یانس و پراکنژدگی اسژتفاده از مدل تحلیل وارها دادهتحلیل ونی پرداخت. وی برای تجزیهروما

بژین  یهژای چشژمگیرتفاوتهای اجتماعی و بهداشتی، کرد. نتایج نشان داد که ازنظر شاخص

 سژالواتی، ونژانزونی و بژوده اسژت.، بژا دیگژر منژاطق ایژن کشژور پایتخت رومانی ،بخارست

عی اساس متغیرهای اجتماای برهای منطقهارزیابی نابرابری ژوهشی بهدر پ  0101) 9کارلوکسی

                                                           
1. Ramatu 

2. Antonescu 

3. Salvati, Venanzoni & Carlucci 
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، از سه شاخص رشد اقتصادی، توسژعة پایژدار و د. در این مطالعهو اقتصادی در ایتالیا پرداختن

 ها در سژه حژوزةوتحلیلیابی نابرابری استفاده شژد. تجزیژهارز های طبیعی برایکیفیت سرمایه

استان نشان داد کژه توزیژع  019منطقة اداری و  01نوغ و مرکز  ایی )شمال، جمختل، جغرافی

ی ای و داشژتن الگژونژابرابری منطقژهدهندة رفتژه در پژژوهش نشژانکارفضایی سه شاخص به

پژوهشژی بژا    در0930)زاده زاده، موسوی و کاظمیابراهیمفضایی متضاد در بین مناطق است. 

بژه ایژن نتیجژه « ی میان مناطق مرزی و مرکزی ایراناهای منطقهتحلیل فضایی نابرابری» عنوان

کژه طوریان مناطق مرزی و مرکزی بسژیار زیژاد اسژت؛ بهای میدست یافتند که نابرابری منطقه

تر یافتژهحدود سه برابر بیشتر از منژاطق مژرزی، توسژعهمناطق مرکزی در ایران، توان گفت می

هژای ی به تحلیل شژاخصدر پژوهش  0930) براری الممالکی و  ، مستوفرحمتی قائد .هستند

از روش تحلیژل عژاملی پرداختنژد. هژای اسژتان یژزد بژا اسژتفاده بندی دهستانتوسعه و سط 

یژافتگی، تعژادل نسژبی مناسژبی لحژاظ سژط  توسژعههای استان یزد ازبراساس نتایج، دهستان

بیشژترین سژط  میژانکوه و فجژر هژای شژیرکوه، دهسژتان ،هژا. در بژین ایژن دهسژتاننداشتند

ران، اسژفندار و چلگژه های دستگردان، فراغه، مهرآبژاد، بهژادیافتگی را داشتند و دهستانتوسعه

  0931)و نعمتی  کهنوج، حسینی پریانشهسینی ح. یافتگی بودندترین سط  توسعهدارای پایین

ابری بژا تککیژد بژر نژابر هژای توسژعهتحلیلی بر ساختار فضایی شاخص»عنوان  در پژوهشی با

هژا به این نتیجه رسیدند کژه تفاوت« ای استان خوزستان با استفاده از مدل تاپسیس فازیمنطقه

کژه طوری؛ بههای استان خوزستان وجود داردیافتگی شهرستانسط  توسعههایی در و نابرابری

ان، هژای هنژدیجسژتانو شهر اندیافته قرار داشتههواز، دزفول و ایذه در سط  توسعهشهرستان ا

 اند.در سط  عد  برخورداری قرار گرفتهاندیکا و هفتگل 

هژای اسژتان ی شهرسژتانیژافتگبر بررسی سط  توسعههدف از انجا  پژوهش حاضر علاوه

هژا در تا دوگانگی بین شهرسژتان های استان خوزستان نیز استبندی شهرستانخوزستان، رتبه

یژافتگی ا آشکارساختن وضعیت توسژعهاین قسمت مشخص شود. پس از ارائة مدلی مناسب، ب

 هژای توسژعه، پیشژنهادهایی درزمینژة نحژوةا در بخژش شژاخصهژو دوگانگی بین شهرسژتان

شژده های انجا دهی به مناطق پرداخته ارائه شده است. آنچه این پژوهش را از پژوهشخدمات

 است.شاخص  011یافتگی با استفاده از ، بررسی سط  توسعهکندمجزا میدر گذشته 
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 تحقیق شناسیروش .3

 روش تحقیق. 1. 3

 تحلیلژی -توصیفی آن انجا  روش و کاربردی -ایتوسعه حاضر پژوهش بر حاکم رویکرد

خوزسژتان در سژال  اسژتان شهرسژتان 01ای منطقژه توسعة سطوح تحلیل و تعیین به که است

در  0مؤلفژه 011از  خوزسژتان، اسژتانای منطقژه برای بررسی توسعة. استشده  پرداخته 0930

یسژژات و خژژدمات، فرهنگژژی، آموزشژژی و تکساقتصژژادی، بهداشژژتی، ارتباطژژات،  هایشژژاخص

شژده،  اسژتفاده گردیژده  گرفتهبهره برداری  0930که از سالنامة آماری سال  اجتماعی جمعیتی

هژای ویکژور، هژا از مژدلبنژدی شهرسژتان، رتبژهنهایتها و دروتحلیل دادهاست. برای تجزیه

 ،همچنیناستفاده شده است.  لند ، بردا و کپهارتبهی ادغا  )میانگین هامدلالکترا و  تاپسیس،

 هاشهرسژتان 0آرک جی.آی.اس. افزار، با استفاده از نر یافتگیگویاترشدن وضعیت توسعه برای

یم تقسژمحژرو  و محژرو   ، نسژبتاًتوسژعه درحژالیافته، توسعه نسبتاًیافته، پنج طی، توسعه به

 ترسیم شده است. هاشهرستان اند و نقشة سط  توسعةشده

 

 
 مراحل انجام مدل ادغام -1شکل 

 0931، مکخذ: نگارندگان

                                                           
ها بیشتر باشند، پژوهش اعتبار بیشتری دارد؛ ای شهرستان. هرچه متغیرهای مورداستفاده برای سنجش توسعة منطقه0

 ده شده است.های مختل، استفامتغیر در بخش 011بنابراین، در پژوهش حاضر، از 

2. Arc GIS   



 ونهمشمارة بیست          ای                         مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                         000

 

 تحقیقها و متغیرهای شاخص. 0. 3

اسژتفاده از هژای توسژعه بژا ، مؤلفژهشدهمطرحراستای اهدف نجا  پژوهش حاضر دربرای ا

های متنژو   درزمینژة رشها و نگبندییمتقس یرسانسبت به سبب جامعیت بهنیز منابع متعدد و 

اند تژا کار برده شژدهر فرعی بهمعیا 011قالب اند که دربندی شدهیمتقسبخش توسعه، به هفت 

 نژابرابری فضژایی و سژنجش سژط  توسژعة، به تحلیل جانبههمه بتوان براساس دیدگاه توسعة

هژا یژا کردن شژاخصبحث استاندارددرمورد  .های ملی اقدا  کردزیربنای برنامهعنوان مناطق به

عیژت ر معیار را نسژبت بژه جم، هها یکسان شودنمورد تما  معیارهای فرعی ارزش آاینکه در

تعداد پزشک عمژومی هژر شهرسژتان را نسژبت بژه ایم؛ برای مثال شهرستان خود محاسبه کرده

، ه ذکژر شژدکژصژورتی، تمژامی معیارهژا بهکلایم. درآن شهرستان محاسبه کرده جمعیت خود

 بیکژار فعژال سه معیژار جمعیژت ،ها. در رابطه با جهت شاخصاندطور همسان استفاده شدهبه

هژا و بژرای بقیژه شژاخصدارنژد طلاق جهت منفی  بایر، تعداد زمین اقتصادی، مساحت نظراز

 نظر گرفته شده است.جهت مثبت در
 

 ی توسعههاشاخصها و زیرشاخص -1جدول 

 ، 0930) نظری ، 0930)و همکاران  ،زاده ، ابراهیم0923) ، سعیدی رضوانی و بقال صال  پورزیاری :مآخذ

  0931)پریان و همکاران شه  ، حسینی0930)و علیزاده  امانپور  ،0930)بیگلو و شیخ تقوایی

 



 009                  خوزستان استان هایشهرستان در ایمنطقه نابرابری بررسی              سال پانزدهم            

 

 1ادامه جدول 
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 مطالعه. معرفی محدودة مورد3. 3

 99قیقژه تژا د 01درجه و  03یلومترمربع، بینک 1/19199تی حدود استان خوزستان با مساح

دقیقه طول شرقی  99درجه و  01دقیقه تا  11درجه و  11شمالی و  درجه و صفر دقیقه عرض

از شمال غربی بژا اسژتان ایلژا ، از شژمال بژا  غربی ایران واقع شده است. این استان در جنوغ

مژد، از یراحبوووبختیاری و کهگیلویهاستان چهارمحال ال شرقی و شرق بااستان لرستان، از شم

و از غژرغ بژا کشژور اسژت فارس محژدود یجخلاز جنوغ به  جنوغ شرقی با استان بوشهر و

 ای است. با توجژه بژه اینکژه جلگژةعارضهرزمین هموار و کماست. خوزستان س مرزهمعراق 

د، گیژرزاگژرس سرچشژمه مژیکژوه از رشژتهای اسژت کژه خوزستان از رسوبات نر  رودخانه

اسژاس بر شژود.تغذیژه کشژور محسژوغ مژی است و یکی از مراکز عمدةخیز ای حاصلمنطقه

، شهرسژتان 01استان خوزستان دارای  ،0930سال در سیاسی کشور،   -آخرین تقسیمات اداری

 . دهستان بود 011بخش،  11شهر،  11
 

 
  مطالعهموقعیت جغرافیایی محدودة مورد -0شکل 

 0931، نگارندگانخذ: مک

 تحقیق مبانی نظری .4

بژرای   ویژهاست؛ بهه عچالشی اساسی در مسیر توس نابرابری ةمسئل، کشورها در بسیاری از

 نشود. ایژمیی  عمناطق جغرافیایی وسیشامل ها آن تکه قلمرو حاکمی ییورهاآن دسته از کش
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دستیابی بژه  و تاس متوازن مناطق  ادل وعمت ةعستو ی دستیابی بهها تهدیدی جدی برانابرابری

کشژورها زنژدگی اطژراف  مردمژی کژه در منژاطق کند.وار مییارچگی ملی را دشوحدت و یک

ایژن  .دور هسژتندبژه عهتوسژ هژایگژذاریتسیاسژ ها وکانون توجه برنامه از ولاًعمد، منکنمی

آفژر و م)نظ دهژا تنژزل یابژو اجتمژاعی آن اقتصژادیة عسژط  توسژکه شود ب میبس موضو 

که شکاف توسژعه بژین  شده استها سبب وجود این نابرابری . 010ص. ، 0939 بخشی، علی

  عژژدالت اقتژژصادی و اجتمژژاعی مفهژژو ود،روز بیشتر شیافته و محرو  روزبهنواحی توسعه

در  دهد، محرومیت نواحی محرو  تداو  یابد و نواحی مرکژزی امکانژژات راخژود را ازدست 

ونژژد کلژی کژژشور نژژشده، بلکژژه ر ةباعث رشژد و توسژژع تنهاکنند. این امر نهخود متمرکز 

  .11 ص. ،0923، )زیاری و همکاران تر کرده استتر و آهستهتوسعه را نیز ناعادلانه

 های توسعهو دیدگاهمکاتب . 1. 4

 نوسژازی مکتژب ،0301 دهژة هژایسژال متحژول اجتمژاعیسیاسی و  شرایط نوسازی: در

 در یمهمژ عامژل جهژانی اقتصژاد ،نظریژه ایژن در. شد مطرح توسعه رهیافت نخستین نعنوابه

 .است اقتصادی توسعة

کتب توجه علمای مهای مورددموکراسی و شیوة دستیابی به آن ازجمله موضو دموکراسی: 

این مسئله  ،پردازان مکتب نوسازی بر مؤلفة دموکراسینظریه نوسازی بوده است. باوجود تککید

تقویژت پیشژبرد  ،حقیقژتهمان فضای کلی نوسازی و در دامنة رقابت با کمونیسم و در درنیز 

 گیرد.منافع آمریکا در جهان سو  قرار می

 و 0بژاران پل نوشتة و اندیشه از گرفتهنشکت عمده صورتبه وابستگی هایوابستگی: نظریه

 اقتصژادانان از گروهژی سژاختار هژاییژلتحل از برآمژدهنیژز  و 0301 دهة هایسال واپسین در

 .است لاتین آمریکای

داری دو عملکژرد متنژاقض دارد. سژرمایه نظر مارکسیسژم کلاسژیک، توسژعةبهمارکسیسم: 

دار قژرار شده را دراختیار تعدادی سژرمایهآوریکارگر سودهای جمع ، با استثمار طبقةسویکاز

سیاسژی اسژتثمار ا  اقتصژادی و ساز مبارزة طبقژه کژارگر علیژه نظژ، زمینهدیگردهد. ازسویمی

 شود. می

                                                           
1. Paul Baran 
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نزدهم میلژادی و بژا پیژدایش نظژا  جهژانی از قژرن شژا ،0نظا  جهژانی: ازنظژر والرشژتاین

طبقژة انبژوه، است. پدیدآمدن نظا  تولید وجود آمده داری و روابط تولیدی خاص آن بهسرمایه

کژه حاصژل آن  ایی دارنژدینژدهاروپا، نیاز به گسژترش فراسرمایه در  وقفةانباشت بی کارگر و

 شود.میی نظا  جهانی گیر، شکلداری و درواقعشدن سرمایهبه جهانیمنجر 

 مطابقژت وابسژتگی نگژرش بژا متعددی جهات از رهیافت ساختاری وغیرمارکسیستی: این

 ،دیگربیانبژژه. اسژژت راسژژتاهم نومارکسیسژتی رهیافژژت بژژا نیژز بسژژیاری هژژایزمینژه در و دارد

 توجژه اقتصژادی توسژعة در خژارجی و داخلژی نهادینژة مشژکلاتبژه  تاریسژاخ هژاینظریه

  0)جدول .کنندمی

 های تحقیقیافته. 5

 ها با روش آنتروپی شانوندهی به شاخص. وزن1. 5

هژای اسژتان خوزسژتان، ابتژدا یژافتگی شهرسژتاندر این تحقیق، برای سنجش سط  توسعه

هژا در متغیرها  و با توجه به تعژداد شهرسژتانستون )تعداد  011ماتریس تصمیم که مشتمل بر 

سطر )تعداد شهرستان  است، تشکیل شد. برای بیان اهمیت نسژبی معیارهژا و  01، 0930سال 

دهژی را تعیین کرد. در این پژوهش، بژرای وزن هاآنی مورداستفاده باید وزن نسبی هاشاخص

هژا وزن و اهمیژت هرکژدا  از معیژارمعیار انتخابی با استفاده از روش آنتروپی شژانون  011به 

  9است.)جدول  شده محاسبه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Wallerstein 



 001                  خوزستان استان هایشهرستان در ایمنطقه نابرابری بررسی              سال پانزدهم            

 

 های مرتبط با توسعهنظریه -0جدول 

 0931، مکخذ: نگارندگان
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  شانون آنتروپیروش  از استفاده با مختلف معیارهای وزن -3جدول 

 0931 ، نگارندگانمکخذ: 

 
 

ش آنتروپژی شژانون، بژا اسژتفاده از یک از متغیرهژا بژا اسژتفاده از روپس از تعیین وزن هر

 0لنژد ، بژردا و کژپهارتبهو مدل ادغا  )میانگین  0الکتر  و های مختل، )ویکور، تاپسیسمدل

های براسژاس شژاخص 0930در سژال  شهرسژتان اسژتان خوزسژتان 01یژافتگی توسژعهسط  

سیاسژی در  با توجه بژه آخژرین تقسژیمات تعیین شد. ذکر این نکته لاز  است کهشده انتخاغ

بژا توجژه بژه اینکژه سژه  ؛ امژاشهرستان تقسیم شده اسژت 01به  ، استان خوزستان0930سال 

، 0930ی آمژار نامةنظر آمار و اطلاعات در سال)کارون، حمیدیه و آغاجاری  از شهرستان جدید

 .ه استشدشهرستان بررسی  01در این پژوهش  اند،های قبلی تفکیک نشدههنوز از شهرستان

 

                                                           
1 .Vikor, Topsis & Electric 

2. Average Ratings, Borda   & Copeland 
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 تکنیک ویکور .0. 5

ای . در مسژائلی بژا معیارهژهای حژل مسژئلة چنژدمعیاره اسژتوش ویکور یکی از روشر

ی بژه نزدیکژ حژل، راهگیرنده نیاز به انتخاغ بهترین گزینه داردنامتناسب و ناسازگار که تصمیم

طی ، در شژرایهمچنژین شوند.ها مطابق با معیارها ارزیابی میگزینه و تما  حل ایده آل داردراه

حژی له در زمان شرو  و طراهای یک مسئده قادر به شناسایی و بیان برتریگیرنکه فرد تصمیم

گیری مطژرح شژود )عطژایی، برای تصژمیم ثریعنوان ابزار مؤتواند بهآن نیست، این روش می

  .21 ، ص.0923
 

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

 0930، : پادروندیمکخذ
 1-02/2 02/2-02/2 02/2-42/2 42/2-02/2 02/2-2 ارزش ویکور

 عد  برخورداری برخورداری کم نیمه برخوردار برخوردار کاملاً برخوردار وضعیت برخورداری

 

 مدل تاپسیس . 3. 5

، ص. 0100، 0)چژاکربورتی اسژت 0معیارهچند هایمجموعهترین زیراین روش از کاربردی

ی این روش کاربرد اصل. آن را مطرح کردند 0112در سال  9هوانگ و یونکه  نخستین بار   .0

قبلی قضاوت خژود گونه محاسبات ریاضی یچمستقیم و بدون هطور هنگامی است که محقق به

اساس این روش برپایژة نزدیکژی بژه   .230، ص. 01100، 1)اراسالان و تانسل کندرا اعمال می

-است. این روش قابلیت ترکیب بژا روشآل منفی حل ایدهآل مثبت و دوری از راهحل ایدهراه

  .0101، 0)سان را  دارد چند معیارههای 
 

 اساس مدل تاپسیسخوزستان بر استان هایشهرستان یافتگیتوسعه سنجش مقادیر -5جدول 

 0931، نگارندگانمکخذ: 
 2 – 02/2 02/2 – 42/2  42/2 – 02/2  02/2 – 02/2 02/2 – 1 ارزش تاپسیس
 محرو  از توسعه نسبتاً محرو  توسعهدرحال یافتهنسبتاً توسعه یافتهتوسعه وضعیت توسعه

 

                                                           
1. MADM  

2. Chakraborty 

3. Hwang & Yoon 

4. Erasalan & Tansel 

5. Sun 
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 مدل الکتر. 4. 5

، بژه آن چنژد معیژارهعنوان یکی از فنژون مطرح شد و بهتکنیک الکتر ، 0321در اواخر دهة 

ویژه و بژهترین روش در اروپا ش محبوغ . این رو01 ، ص.0930، یبانیشد )لطفی و ش توجه

، از مفهژژو  تسژژلط در ایژن روش . 10، ص. 0113، 0)کژژابلی زبژان اسژژتدر جامعژة فرانسژژوی

شژوند و صورت زوجی با یکدیگر مقایسژه مژیها بهشود که گزینهی استفاده میصورت ضمنبه

های ضعی، و هگزین ،و سپسگردند ضعی، )غالب و مغلوغ  شناسایی می های مسلط وگزینه

بندی تبهبه ر یعنی لزوماً بندی برتر است؛مفهو ، روابط رتبهشوند. اساس این مغلوغ حذف می

فریژد و  الژدینی،هایی را حژذف کنژد )میرفخرشود؛ بلکه ممکن است گزینهها منتهی نمیگزینه

  .00 ، ص.0931 طحاری مهرجردی،
 

 اساس مدل الکترخوزستان بر استان هایشهرستان یافتگیتوسعه سنجش مقادیر -0جدول 

 0931، نگارندگانمکخذ: 
 -52تا  -32 -32تا   -12 -12تا  12 12تا  32 32تا  52 ارزش ویکور

 عد  برخورداری برخورداری کم نیمه برخوردار برخوردار کاملاً برخوردار وضعیت برخورداری

 

های اسژتان خوزسژتان نهای مختلفی که ذکر شدند، ممکن است شهرستابا توجه به تکنیک

توان چنین اظهار کرد که شهرستان اهواز دست آورده باشند؛ برای مثال، میهای متفاوتی بهرتبه

ترتیب های ویکژور، تاپسژیس و الکتژر، بژههای توسعه براساس مدلدر برخورداری از شاخص

هژای تعارضهژا و صورت، برای رفع تفاوترا کسب کرده است. دراین 09و  01، 01های رتبه

ها، های گوناگون، از روش ادغا  )روش میژانگین رتبژهبندیآمده و برای اجما  در رتبهدستبه

  1لند  استفاده شده است. )جدول روش بردار و روش کپ

 هاهای استان ازنظر توسعه با استفاده از روش میانگین رتبهی شهرستانبندرتبه. 5. 5

 مختلژ، هایاز روش آمدهدستبه هایرتبه حسابی نگینمیا گزینه، هر برای روش، این در

شوند. در ایژن بندی میاولویت هاگزینه اساس،براین شده است؛ تعیین چند معیاره گیریتصمیم

انجژا   0930 سالها با استفاده از سه روش ویکور، تاپسیس و الکتر که در روش، میانگین رتبه

  ، نتژایج2گردیده اسژت و  طبژق جژدول ) محاسبهن های استان خوزستا، برای شهرستانشده

                                                           
1. Kabli 
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های بهبهان، هفتگل و هندیجان ازلحاظ است که شهرستان آمدهدستبهگونه یناها میانگین رتبه

انژد و هژای اول تژا سژو  قژرار گرفتژهترتیب در رتبژههای توسژعه، بژهبرخورداری از شاخص

هژای های توسعه، در رتبژهری از شاخصهای اندیکا، دزفول و باوی ازلحاظ برخورداشهرستان

  2اند.)جدول آخر جای گرفته
 

 های ویکور، تاپسیس و الکترز مدلاستفاده ا اساسهای استان خوزستان بربندی شهرستانرتبه -2 جدول

 0931، نگارندگان: مکخذ
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 ها براساس روش ویکور، تاپسیس و الکترا میانگین رتبه  -0جدول 

 0931، نگارندگان: کخذم

 
 

 توسعه با استفاده از روش بردا ازنظرهای استان ی شهرستانبندرتبه. 0. 5

سازی این روش باید ماتریسی بژه ابعژاد پیاده این روش براساس قاعدة اکثریت است. برای

m*m  تشکیل شود کهm صژورت زوجژی بژا های مورداستفاده بژهها است. گزینهاد گزینهتعد

نژدی، بشژده بژرای اولویژتکاررفتژههای بهتوسط روش a اگر گزینة .شوندیکدیگر مقایسه می

هژا در مژاتریس مربوط بژه آن ، در خانةاولویت پیدا کرده باشد b تعداد بالاتری نسبت به گزینة

بنژدی اولویژتدر ایژن روش، . شودمی درج xحرف در ماتریس صورت درغیراینو  mحرف 

نشژان داده  cکه بژا حژرف شود انجا  میدر هر سطر  (m)اساس تعداد بردها برها نهایی گزینه

یژک هر ، 3) طبق جژدولبا توجه به روش بردا  . 0921و میرنژاد،  ، سوخکیان)طواری شودمی

بژه  ، 01) بژا توجژه بژه جژدول ،سژپسو  اندمقایسژه شژده با یکژدیگردو ها دوبهاز شهرستان

ای هفتگژل، بهبهژان و هنژدیجان در هژ ، شهرستان01جدول ) پردازیم. طبقها میبندی آنرتبه

 اند.بالاترین سط  برخورداری قرارگرفته
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 لند های هر عامل با توجه به تکنیک کپنتایج مقایسات زوجی و تعداد بردوباخت -9جدول 

 0931 نگارندگان،مکخذ: 

 
 

 ی استان خوزستان براساس روش برداهاشهرستانبندی رتبه -12جدول 

 0931، نگارندگان: کخذم
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 لندتوسعه با استفاده از مدل کپ ازنظرهای استان بندی شهرستانرتبه .2. 5

تنها فقط تعداد بردها، بلکژه تعژداد گردد. این روش نهمی این روش با پایان روش بردا آغاز

، براسژاس دهدنه میلند به هر گزیای که کپگیرد. رتبهبرای هر گزینه درنظر میها را نیز باخت

، سلیمی، حسینیآید )سلطاندست می  بهها )  از تعداد باختکردن تعداد بردها )کم

های هفتگل، بهبهان و شهرستان ،لنداساس تکنیک کپبر . 10، ص. 0930سلیمی و لطفی، 

فژول، شژادگان و بژاوی در هژای دزو شهرستانان در بالاترین میزان برخورداری ندیجه

 .اندگرفته قرارسط  برخورداری  نیترنییپا
 

 لند ی استان خوزستان براساس روش کپهاشهرستانبندی الویت -11جدول 

 0931، نگارندگان :کخذم

 
 

 تفاده از روش ادغام توسعه با اس ازنظرهای استان ی شهرستانبندرتبه. 0. 5

بایژد  ،لند است. در این مرحلژه، بردا و کپهارتبهمیانگین  ،از سه روش ادغا  نتایج حاصل

ی جزئژی بژه بندرتبهلند  از یک ، بردا و کپهارتبهبندی )میانگین با توجه به سه راهبرد الویت

هژر سژه روش بژه کمژک  مژوردنظری هاشژاخصی بندرتبهکه آن از پس. افتی دستاجتما  

و برای  میکنیمیکدیگر تلفیق  دست آمد، نتایج سه روش را بالند به، بردا و کپهارتبهمیانگین 

از روش  حاصژل جینتژایک از مناطق را با توجژه بژه ، هرتیدرنها. میریگیمهر منطقه میانگین 
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طبژق  .میژآوریمژدسژت هایی آن را در سطوح برخورداری بژهن و رتبة میکنیمی بندرتبهادغا  

هژژای اسژژتان خوزسژژتان در سژژطوح مختلژژ، شهرسژژتان ،اسژژاس روش ادغژژا بر ، 00جژژدول )

هژژای هفتگژژل، بهبهژان، هنژژدیجان در سژژطوح بالژژای شهرسژتان و انژژدگرفته قژژراربرخژورداری 

لحاظ ها ازشهرستان نیترمحرو ، شادگان و باوی در سط  های دزفولبرخورداری و شهرستان

 اند.گرفته عه قرارهای توسبرخورداری شاخص
 

 روش ادغام  ازنتایج نهایی حاصل  -10جدول 

 0931، نگارندگان: مکخذ

 
 

 
 مدل ادغام  از استفاده با خوزستان استان هایشهرستان برخورداری سطوح فضایی توزیع -3شکل 

 0931، نگارندگانمکخذ: 
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 و پیشنهادها گیرینتیجه. 0

تمامی  در زندگی کیفیت سط  برای ارتقای بشر تفکر و تصمیم با زمانهم ، توسعهدیرباز از

کژه برای شناخت تفاوت سط  توسعه نژواحی لژاز  اسژت است.  بوده انسان همراه با هاعرصه

ها را شناخت بعدی علل تفاوت احیه بررسی شود تا بتوان در مرحلةابتدا وضعیت موجود هر ن

ای کژرد. مجموعژه ریژزی ناحیژهمژههژا اقژدا  بژه برنابژردن آنو درراستای کژاهش یژا ازمیژان

تقسژیم کژرد؛  دسژتهچنژد های مختلژ، آن بژه توان با توجه به جنبههای توسعه را میشاخص

هژای هژای آموزشژی، شژاخصهای زیربنایی، شژاخصهای اقتصادی، شاخصجمله شاخصاز

و ها بتوانند سط  زنژدگی مژادی آنچه اهمیت دارد این است که این شاخصاشتی و غیره. بهد

ای را ناحیههای زیرتفاوت ،صورت لزو خوبی نشان دهند و درهمعنوی جمعیت یک ناحیه را ب

هژای ای در شهرسژتانمنطقژه سط  توسعةهدف اصلی این  پژوهش تحلیل  نیز مشخص کنند.

یژافتگی کژردن سژط  توسژعهبرای مشژخص منظوربدین است. 0930استان خوزستان در سال 

شهرسژتان بژا اسژتفاده از  01شاخص توسعه در سژط   011ان، از های استان خوزستشهرستان

لنژد  هژا، روش بژردا و مژدل کژپ)میانگین رتبه مدل ادغا و  الکتر های ویکور، تاپسیس،مدل

بژرای بنژدی هژر شهرسژتان مشژخص شژود. یژافتگی و رتبژهاستفاده شده است تا میزان توسعه

ساس روش آنتروپژی شژانون، اها براز آن یکاختصاص اوزان به هر و مؤثرشناسایی معیارهای 

بژا اسژتفاده از  ،هژاآنوتحلیل تعیژین وزن نهژایی و تجزیژه. پس از شدتعیین های معیارها وزن

طریژق گیری نهایی حاصژل از سژه روش ازنهایت نتیجههای ویکور، تاپسیس و الکتر و درمدل

 ،با توجه به مژدل ویکژوراست.  صورت گرفتهلند  ها، بردا و کپهای ادغا  )میانگین رتبهمدل

ان شژادگان، بژاوی و برخژوردار و سژه شهرسژت کاملژاً شهرستان بهبهان و باغملک در طبقة دو

هژای هفتگژل، شهرسژتان ،اسژاس مژدل تاپسژیسند. براگرفته رخوردار قرارباندیکا در طبقة کم

 انژد وای گرفتهجژتوسژعه های درحالشهرستان سلیمان در ردةهندیجان، بهبهان، لالی و مسجد

های دشت آزادگان، امیدیه، آبادان، باغملک، گتوند، هویزه، رامهرمز، رامشژیر، اهژواز، شهرستان

ماهشهر، شوشژتر، انژدیکا، شژوش، انژدیکا، شژوش، ایژذه، دزفژول،  اندیمشک، خرمشهر، بندر

 ،راسژاس مژدل الکتژانژد. برگرفته هژای نسژبتاً محژرو  قژرارشهرستان ، در ردةشادگان و باوی

برخژوردار و چهژار  ، در طبقژةهای هفتگل، بهبهان، هندیجان، مسجدسژلیمان و لژالیشهرستان

تژایج انژد. بژا تلفیژق نگرفته کم برخوردار قرار فول ایذه، هویزه و شادگان در طبقةشهرستان دز
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هژای اسژتان حاصل از این سه روش )ویکور، تاپسیس و الکتر  با روش ادغا ، شهرستاننهایی 

هژای هفتگژل، بهبهژان، شهرسژتان انژد کژهبندی شژدهیافتگی طبقههای مختل، توسعهدر سط 

هژای دزفژول، شژادگان و بژاوی در سژط  هندیجان در سطوح بالای برخورداری و شهرسژتان

 اند.های توسعه قرارگرفتهبرخورداری شاخص ازلحاظ ،هاشهرستان نیترمحرو 

هژا کژه در بژا نتژایج سژایر پژوهش افتگییژبررسی سط  توسعه نتایج این پژوهش درزمینة

هژای یادشژده ایژن تمژامی پژژوهشها اشاره شد، همخژوانی دارد. پژوهش به آن بخش پیشینة

، فقژدان خژدمات و امکانژات و همچنژین انژةتوزیژع عادلنبژود کننژد کژه یید مژیموضو  را تک

وجود هکپارچژه را بژی ای و نبژود توسژعةنابرابری منطقژه مناطق، ریزی دقیق برای توسعةبرنامه

، هژابژردن ایژن نژابرابریو ازبژینای هژای منطقژهبردن به نابرابریپی برای ،همچنینند. آورمی

-ای و رتبهمنطقه هاینابرابریی است. با شناخت ضرور یافتگینظر توسعهمناطق ازبندی سط 

بژه راهکارهژایی ت و با توجه داش توان مدیریت بهتری بر مناطقها در سط  منطقه میبندی آن

هژای از ها و برنامهاعمال سیاستریزی در سط  استان و شهرستان، نامهایجاد مناطق بر همچون

ها در استان خوزستان در شهرسژتان اهژواز گیریبا توجه به اینکه بیشترین تصمیم) پایین به بالا

هژا و بژه فرصژت   و توجه ویژههای تمرکزگرا کمتر شودگونه  سیاستشود، باید اینانجا  می

 سژط  در نابرابری کاهش به دنتوانمی کههستند مواردی جمله   ازهای هرشهرستان محدودیت

 .ندنک کمک استان خوزستان

 کتابنامه

های توسعه و  . تحلیل فضایی شاخص0930زاده،  .، اکبری،  ، و موسوی،  . )ابراهیم .0

، پژوهشی فضای جغرافیایی -میفصلنامة علسنجی نماگرهای آن در استان خوزستان. وضعیت

09(10 ، 11-10. 

ای های منطقه . تحلیل فضایی نابرابری0930زاده،  .، موسوی،  .، و کاظمی زاده، ش. )ابراهیم .0

 .001-090 ، 0)2، فصلنامة ژئوپلیتیکمرزی و مرکزی ایران. میان

استان کرمانشاه با استفاده  های توسعة پایدار در . ارزیابی شاخص0930امانپور، س.، و علیزاده، ه. ) .9

 -فصنامة جغرافیا و آمایش شهری.. FAHPمراتبی فازی از تحلیل رگرسیونی و تحلیل سلسه
 .29-31 ، 3)9، ایمنطقه
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های استان بندی وضعیت پایداری توسعه در شهرستانبررسی و سط  . 0930پادروندی، غ. ) .1

ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، برنامه نامة کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و)پایان لرستان

 اردبیل، ایران.

های یافتگی استان . سنجش سط  توسعه0930پوراصغرسنگاچین، ف.، صالحی، ا.، دیناروندی،  . ) .0

 .0-01 ، 0)1، پژوهشی آمایش سرزمین -مجلة علمیکشور با رویکرد تحلیل عاملی. 

: مدلی جدید جهت ارزیابی  RALSPIمعرفی مدل   . ابدا  و0930بیگلو، ر. )تقوایی،  .، و شیخ .1

 ، 01)1، ایهای شهری و منطقهمطالعات و پژوهشها. ها و سنجش سط  توسعة سکونتگاهگزینه

00-0. 

یافتگی اجتماعی  . تحلیل تطبیقی سط  و میزان توسعه0930تقوایی،  .، و صبوری، محمد. ) .1

 .09-12 ، 0)09، ریزی محیطیجغرافیا و برنامههای استان هرمزگان. شهرستان

 . تحلیلی بر ساختار فضایی 0931پریان، ن.، حسینی کهنوج، ر.، و نعمتی،  . )حسینی شه .2

 -فصلنامة علمیای )نمونة موردی: استان خوزستان . های توسعه با تککید بر نابرابری منطقهشاخص

 .010-021 ، 9)1، های نو در جغرافیای انسانیپژوهشی نگرش

ریزی شهری. چابهار: های برنامه . مبانی و تکنیک0922ک.، پرهیز، ف.، و مهدنژاد، ح. )زیاری،  .3

 المللی چابهار.انتشارات دانشگاه بین

یافتگی  . سنجش درجة توسعه0923پور، ل. )زیاری، ک.، سعیدی رضوانی، ن.، و  بقال صال  .01

 .10-30 ، 00)9، فراسوی مدیریتشرقی. های استان آذربایجانشهرستان

بندی اثرات اجتماعی و  . اولویت0930سلطان حسینی،  .، سلیمی،  .، سلیمی،  .، و لطفی،  . ) .00

های مطالعات و پژوهشاقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری )مطالعة موردی: شهر یزد . 
 .10-22 ، 01)1، ایشهری و منطقه

توسعه  هاینابرابری و محرومیت ضاییف  . تحلیل0930ح. )  وارثی،  .، و  ر.، تقوایی، بیگلو، شیخ .00

 .000-010 ، 01)00، اجتماعی رفاه پژوهشی - علمی فصلنامة ایران. هایشهرستان در

وری بندی عوامل مؤثر بر بهره . شناسایی و اولویت0921طواری،  .، سوخکیان،  .، و میرنژاد،  . ) .09

 پوشاک تولیدی هایشرکت از یکی موردی: ةمطالع) MCDMنیروی انسانی با استفاده از تکنیک 

 .10-22 ، 0)0، مدیریت صنعتی  .یزد استان در جین

 . شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود.گیری چندمعیارهتصمیم . 0923عطایی،  . ) .01

سط  و توسعه هایشاخص تحلیل  .0930 . ) براری، ر.، و  الممالکی، مستوف ص.،  رحمتی، قائد .00

 .10-21 ، 91)00، توسعه و جغرافیا یزد.  استان هایبندی دهستان
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های شهرستان  . تحلیل سطوح برخورداری دهستان0931قنبری، ی.، برقی، ح.، و  حجاریان، ا. ) .01

 .39-000 ، 9)01، فصلنامة روستا و توسعهاصفهان. 

 )مطالعة ایمنطقه توسعة بندیرتبه جهت تلفیقی مدلی ارائة  .0930 . ) و شیبانی، ص.، لطفی، .01

، جغرافیایی علو  کاربردی تحقیقات نشریة مازندران . استان درمان و بهداشت خشب :موردی

09(02 ، 91-1.  

بندی عوامل مؤثر  . شناسایی و اولویت0931میرفخرالدینی، ح.، فرید، د.، و طحاری مهرجردی،  . ) .02

مطالعة گیری چندشاخصه )بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از تکینک تصمیم

 .00-10 ، 19)01، مدیریت سلامتموردی: مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد . 
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ای )مطالعة یافتگی ناحیه . سنجش نابرابری فضایی توسعه0939بخشی، آ. )و علی فر، ح.،نظم .01

 .001-33 ، 9)1، ریزی فضاییپژوهشی برنامه -مجلة علمیموردی: استان خوزستان . 
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