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  چکيده   

جهـت   نـوعي ضـرورت   ،هاي موجود بين نواحيآگاهي از نقاط قوت و ضعف و شکاف امروزه

ايـن پـژوهش بـه منظـور شـناخت      لذا در . ستهاها به منظور برطرف نمودن آن ها و برنامهه طرحاراي

هاي استان خوزستان با استفاده از سه روش تاکسـونومي عـددي، تحليـل    اي شهرستانموقعيت توسعه

به تحليـل   ياين استان از لحاظ درجه توسعه يافتگ يهاشهرستان يبند ضمن رتبه عاملي و منطق فازي

  .ين شهرستان پرداخته شده استگيري توسعه يافتگي ا بندي در اندازه هاي رتبهاي روش مقايسه

در  ١٣٨٦اسـتان در سـال    يهـا از شهرسـتان  يبسيار يدهد موقعيت توسعه يافتگنتايج نشان مي

شـدت تغييـرات در روش   بـودن  تـر   چنين نتايج بيانگر کم هم .تخريب شده است ١٣٧٩مقايسه با سال 

در روش تاکسونومي بسياري از دليل شايد اين باشد که . تاکسونومي در مقايسه با دو روش ديگر است

و به همـين علـت    شده حذفها هاي متغير مورد استفاده با استاندارد کردن دادهخصوصيات و ويژگي

  .ها از بين رفته استبسياري از اين تفاوت

  واژگان كليدي

 .هاي فازي هاي اصلي، منطق فازي، سيستم لفهؤتاکسونومي عددي، تحليلي عاملي، م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه

هاي آگاهانه و عمومي حکومت براي ايجـاد  اي به عنوان کوششري منطقهگذا سياست

اي اقتصادي و اجتماعي از قبيل جمعيت، درآمد، درآمـدهاي  ه تغيير در توزيع فضايي پديده

هـاي اجتمـاعي و   دولت، توليد کاال و خدمات، تسهيالت حمل و نقل و ساير زيـر سـاخت  

دارد کـه   ، اظهار مي ١شوماخر. گرديده است حتي قدرت سياسي به معناي فراگير  آن مطرح

هاي ناسالم و مخرب در اغلب کشورهاي در حال توسـعه ظهـور دوگـانگي     يکي از گرايش

  . ها گسترده استآن ياقتصادي است که در پهنه سرزمين

هـا را  تـوان ايـن نـابرابري    اي مـي ريزي منطقهبا در نظر گرفتن معيارهاي مرسوم برنامه

در . هاي توسعه را تعيين نمـود ناطق بر حسب برخورداري از شاخصمشخص و وضعيت م

ي حاضر به منظـور ارزيـابي وضـعيت توسـعه يـافتگي      راستاي کسب اين شناخت، مطالعه

هـاي موجـود   هـا و مقايسـه روش   بنـدي آن چنين رتبـه  هاي استان خوزستان و همشهرستان

هاي تاکسـونومي عـددي، تحليـل    ها، از روشگيري شاخصارزيابي، پس از معرفي و اندازه

ه ألاما در ابتدا بايد بـه طـرح مسـ   . عاملي و منطق فازي براي اين منظور استفاده نموده است

  .پرداخت

  مسألهطرح 

هـاي عمرانـي    هـاي برنامـه  اي يکي از سياستاگر چه کاهش تدريجي نابرابري منطقه

 شود، دف اساسي تلقي ميعموما با تيترهاي بزرگ در جرايد به عنوان ه کشور بوده است و

اي شـناخت آن   لهأکه براي مبارزه با هر مسـ به اين گردد مي ولي عدم موفقيت در اين امر بر

  ).١٢، ص١٣٧٥ ،قره باغيان(مشکل امري ضروري است 

 ياز دوگـانگ  ،قابل توجـه  يطبيع يهااز ثروت ياستان خوزستان به رغم برخوردار   

اسـت   يايـن در حـال  . برديفته و توسعه نيافته نيز رنج مگسترده به شکل توسعه يا يامنطقه

اي بايد شرايط و امکانات بهتري را براي همه مردم يک منطقه فراهم کند ي منطقهکه توسعه

اي، ي منطقـه بدين ترتيب ويژگي توسعه. و تفاوت کيفيت زندگي بين مناطق را کاهش دهد

رف و اولويت دادن به توزيـع عادالنـه   هاي اقتصادي صجامع بودن و محدود نشدن به جنبه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . A.F. Shomakher            
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 مـابو گـونج،  (تر شدن تفاوت بين معيارهاي زندگي است  ي مناطق در مقايسه با کمدر همه

  ). ٤٥، ص١٣٦٨

تـوان   ريزي براي آن، ماهيتي چند بعـدي دارد و نمـي   و برنامه ،به عبارت ديگر، توسعه

رفت، بلکه بايد بين اهداف و ابعاد هاي ديگر ناديده گخاطر جنبهه برخي از ابعاد توسعه را ب

  .گوناگون آن سازگاري الزم را برقرار نمود

اي کـاربرد سـه روش فـازي، تاکسـونومي     بنابراين هدف اين پژوهش، تحليل مقايسـه 

هـاي اسـتان خوزسـتان    اي  توسعه يافتگي شهرستانعددي و تحليل عاملي در ارزيابي رتبه

  .است ١٣٨٦و  ١٣٧٩براي دو سال 

  و ضرورتاهميت 

هاي زماني طوالني آثار مخربي بر کارايي اقتصادي بين مناطق براي دوره يهايدوگانگ

هايي ممکن است به لحـاظ سياسـي و   به عالوه چنين تفاوت. گذاردجاي ميه اقتصاد ملي ب

از اينـرو، شناسـايي منـاطق محـروم و     . مطلوبي به دنبـال داشـته باشـد   اجتماعي نيز نتايج نا

اي در هـاي منطقـه  هاي مختلف کشور جهت تعديل نابرابريي استانع توسعهمطالعات جام

  . آيد سطح کشور و هر استان يک امر ضروري به شمار مي

  اهداف پژوهش حاضر

ـ بندي توسعه يافتگي شهرستان رتبه .١ کـارگيري سـه روش   ه هاي استان خوزستان توسط ب

  .)يو تحليل عامل يعدد ي، تاکسونوميفاز(مختلف 

در ) يو تحليـل عـامل   يعـدد  ي، تاکسونوميفاز(بندي  هاي رتبهروش ياقايسهتحليل م .٢

  يافتگي گيري توسعه اندازه

  پيشينه پژوهش

  مطالعات انجام شده در ايران

نيـافتگي منـاطق    ي توسـعه تعيين درجـه "اي تحت عنوان  نامه در پايان، )١٣٨٧(زارعي 

بندي مناطق اسـتان فـارس از لحـاظ    هشاخص، اقدام به رتب ١٥،  با استفاده از "استان فارس

ي پـژوهش ايـن بـوده کـه     نتيجه. يافتگي با استفاده از روش منطق فازي نموده است توسعه

بـه  . اي داردها تفاوت قابل مالحظهيافتگي شهرستان شيراز با ديگر شهرستان ي توسعهدرجه
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از لحاظ  ،دار باشندهايي که از شاخص امکانات زيربنايي باالتري برخورطور کلي شهرستان

دهـد بـا   گيرند که نشان مـي ي انساني نيز در سطح باالتري قرار ميشاخص امنيت و توسعه

  .تري خواهد گرفت ي مناطق سرعت بيشتر امکانات، روند توسعهتوزيع متعادل

 هـاي  يافتگي شهرسـتان  بندي توسعه رتبهاي تحت عنوان نامه در پايان ،)١٣٨٥(هوشيار 

 ايـن  هـاي تعيين درجه توسعه نيافتگي شهرسـتان به  منطق فازي با استفاده از استان اصفهان

 پژوهش در اين. پرداخته است ١٣٨٣و  ١٣٧٥هاي  ها در سالآنبندي   رتبهچنين و هم استان

 و طراحـي  ١٣٨٣و  ١٣٧٥هاي  سال ابتدا سيستم فازي بر اساس روش جدول جستجو براي

امترهاي مورد نظر جهت رسيدن به پاسخي بهتر توسـط  سيستم فازي، پار سازيپس از پياده

 .ندا دهش هاي ژني بهينه  الگوريتم

 ٧٥-٨٣دهـد كـه ضـريب دوگـانگي طـي دوره      نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي

مركـز   هاي استان اصفهان با نزديكـي بـه    يافته و بين درجه توسعه نيافتگي شهرستان افزايش

  .داداري وجود ندارها رابطه معناستان و جمعيت آن

هـاي  هاي کشور را از نظر برخورداري از شـاخص بندي استانرتبه ،)١٣٨٢(نوربخش 

اجتماعي با استفاده از يـک شـاخص ترکيبـي تحـت عنـوان شـاخص        -ي اقتصاديتوسعه

 ١٦شـاخص مـذکور از   . اسـت انجـام داده   ١٣٧٨اي در مقطع زماني ي انساني منطقهتوسعه

مورد مربوط به طول عمر، سالمتي و فقر و سـاير   ٥د آموزشي، مور ٦شاخص جزئي شامل 

هـاي  دهـد کـه اسـتان   نتايج اين پژوهش نشان مي. استهاي اقتصادي تشکيل شده شاخص

ترين اسـتان  ها و استان سيستان و بلوچستان توسعه نيافتهترين استانيافته تهران و قم توسعه

  .کشور هستند

شاخص صنعتي و بـه کمـک دو روش تحليـل     ٢٢اده از ، نيز با استف)١٣٧٦(بختياري 

هاي کشور در دو مقطع ي صنعتي استانعاملي و تاکسونومي عددي به بررسي سطح توسعه

هاي کشـور  ي صنعتي استاني توسعهوي ضمن تعيين درجه. استپرداخته  ١٣٧٦و  ١٣٧٣

هاي کشور بر مطالعه استاندر اين . استبندي کرده ي صنعتي نيز رتبهها را از نظر توسعهآن

يافتـه و  تر توسـعه  يافته، کميافته، نسبتاً توسعهگروه توسعه ٤اساس شاخص محاسبه شده به 

  .اندنيافته تقسيم شدهتوسعه

ــا ،)١٣٧٦(خضــري  ــين درجــه  ٦٥اســتفاده از  ب ــه تعي ــافتگي ي توســعهشــاخص ب ي

اين مطالعـه  . استپرداخته  ١٣٦٥و  ١٣٥٥هاي استان کردستان در دو مقطع زماني  شهرستان
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ي دو روش تحليل عاملي و تاکسونومي عددي صورت گرفته و با استفاده از تکنيک بر پايه

هاي اوليه به تعدادي فاکتور يا عامـل  ها رفع و شاخصتحليل عاملي، هم خطي بين شاخص

ي ي توسـعه کارگيري تکنيک تاکسـونومي عـددي درجـه   ه در ادامه با ب. خالصه شده است

بنـدي  ي توسـعه رتبـه  ها بر اساس درجـه هاي استان کردستان محاسبه و شهرستانشهرستان

  .اندشده

شـاخص توسـعه    ٨٠ي ديگري با معرفي و انتخاب ، در مطالعه)١٣٧٥(منصوري ثالث 

ــال  ــات س ــتفاده از اطالع ــا اس ــاي ب ــه  ١٣٦٥و  ١٣٥٥ه ــنجش و مقايس ــه س ــهب ي ي درج

هـاي  هران در دو مقطع زماني ياد شده بـه کمـک روش  هاي استان تيافتگي شهرستان توسعه

ي که درجه استنتايج پژوهش بيانگر آن . است تحليل عاملي و تاکسونومي عددي پرداخته

-١٣٦٥ي درصـد در دهـه   ١٣/٧١هاي استان تهران به طور متوسـط  يافتگي شهرستان توسعه

  .تر شده است درصد بيش ٢٦/١بهبود يافته و شدت نابرابري  ١٣٥٥

شـاخص بـا    ١٠٨هـاي اسـتان مازنـدران را بـا اسـتفاده از      شهرستان ،)١٣٧٤(برزويان 

از نظـر وضـعيت    ١٣٦٥و  ١٣٥٥هاي تحليل عاملي و تاکسونومي عددي در دو مقطع روش

ها و ضـريب پراکنـدگي   ي شهرستاني توسعهي درجهمقايسه. استبندي کرده توسعه رتبه

تـر  هـاي اسـتان توسـعه يافتـه    زماني مذکور شهرسـتان ي دهد که در فاصله توسعه نشان مي

 .استاند و نابرابري ميان آنها نيز کاهش يافته شده

يافتگي مناطق روسـتايي کشـور   ي توسعه، در پژوهشي به تعيين درجه)١٣٧٢(اسالمي 

ي شاخص  توسـعه  ٤٤در اين پژوهش از . استپرداخته  ١٣٦٥و  ١٣٥٥در دو مقطع زماني 

نتـايج  . اسـت دو تکنيک تحليل عـاملي و تاکسـونومي عـددي اسـتفاده شـده      اي و ازمنطقه

نسـبت   ١٣٦٥که وضعيت تمامي مناطق روستايي کشور در سال  استپژوهش حاکي از آن 

  .است ها تشديد شدهاما نابرابري ميان آن ،بهبود يافته ١٣٥٥به سال 

  العات انجام شده در کشورهاي ديگرمط

اي به بررسي وضعيت توسعه يافتگي چند کشـور  ، در مقاله)٢٠٠١( ١يانيس وآندريانت

توسعه يافتگي پايدار، مفاهيم نامشخص و برآورد آنهـا بـا اسـتفاده از    "انتخابي تحت عنوان 

زمـين، آب،  (براي اين منظور دو دسته متغيرهاي زيست محيطـي  . اندپرداخته" منطق فازي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Yanis and Anderiyant 
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) تصادي، اجتمـاعي، تحصـيلي و سياسـي   اق(هاي انساني و شاخص) هاي زيستيهوا و گونه

با اين کـه رسـيدن بـه سـطح     . اندانتخاب شده ١٩٩٩-١٩٩٠و  ١٩٨٦ -١٩٧٥ يدر دو دوره

ي دقيقـي بـراي   ولـي هـيچ رابطـه    ،ي پايدار در سطح ملي و بين المللي هدف استتوسعه

تعريف  .هاي نامشخص وجود نداردگيري آن با وجود متغيرهاي کيفي و کمي با کرانه اندازه

هـاي منطـق   اي است و تواناييگيري توسعه يافتگي پايدار ذاتاً مفهوم مبهم و پيچيدهو اندازه

بـراي  هاي متـداول رياضـي   ي موضوعات مبهم که روشفازي و روش سيستمي آن درباره

لـذا در ايـن مقالـه از روش منطـق     . است نامناسب است، يک ابزار فني مناسب و دقيقآنها 

  . استآورد توسعه يافتگي استفاده شدهفازي براي بر

ـ  ،فازي هايشاخصبر اساس دهد که نتايج پژوهش نشان مي دسـت  ه توسعه يافتگي ب

است که مبين شرايط بـد زيسـت محيطـي اکثـر     درصد نبوده  ٥٠تر از  ي کشورها بيشآمده

  .کشورهاي مورد مطالعه است

تـر بـه علـت بهبـود     افتـه ني يافته نسبت بـه توسـعه   ي کشورهاي توسعهشاخص توسعه

بيني و  جهت اطمينان خاطر از صحت پيش. ددارهاي انساني در سطح باالتري قرار شاخص

ها، آزمون تحليل حساسيت به طريق حـذف و اضـافه نمـودن     برآورد اين روش و شاخص

دهد که اين اثر به دو دسته متغير و مقـادير  نتايج نشان مي. استيک شاخص صورت گرفته

هـا خيلـي   نتايج تحليل حساسيت مدل با توجه به شاخص. ر قواعد پايه بستگي داردد هاآن

است و با تغيير توابع عضويت، عملگرهاي فازي و قواعد پايه، تغييرات شاخص خوب بوده

  .شوددرصد و يک درصد مي ١٧توسعه به ترتيب 
بـه طـرف   ارزيـابي پيشـرفت   "اي تحت عنـوان  در مقاله ،)١٩٩٨( ١دادخواهو کاساريو 

به بررسي وضعيت شرايط کشورهاي عضـو در  " اروپا با استفاده از تحليل فازي ياتحاد پول

شرايط اتحـاد پـولي در   . اندجهت نيل به اهداف مشخص شده در اتحاد پولي اروپا پرداخته

بيان شده که همگرايي متغيرهاي کالن اقتصادي شـامل نـرخ بهـره،    " ي ماستريختمعاهده"

-١٩٩٤ي مورد بررسي دوره .هاي ارز استبودجه و بدهي دولت و نرخ نرخ تورم، کسري

ها به صورت ساالنه شامل نرخ بهره، نرخ تورم، کسري بودجه و بـدهي  بوده که داده ١٩٨٤

  .کشور اروپايي است ٩دولت و نرخ ارز 

گيري ميزان پيروي و تحقق همگرايي معيارهاي ذکر شده، استفاده از منطق براي اندازه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Casario and Dadkhah 
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ي در اين روش ابتدا کشورهاي عضو به سه مجموعـه . ي به داليل مختلف مناسب استفاز

 )Cعملکـرد بـد   (، ضـعيف )Bعملکرد متوسط (، نيمه موفق)Aعملکرد خوب (فازي موفق

به عملکرد هر کشور با توجه به هر متغير يک امتياز عضويت در هر يـک از  . اندتقسيم شده

ي موفقيت کشورهاي عضو، ابتدا براي مطالعه. تداده شده اسهاي فوق اختصاص مجموعه

. شده استاي از کشورها به طور همزمان با توجه به متغير مربوط بررسي عملکرد مجموعه

ي اولـين پـيش شـرط معاهـده     .شـده انـد   هـا بررسـي  سپس کشورها در اجراي پيش شرط

سـه کشـور    نـرخ تـورم   ميـانگين بايد همگرا به است که نرخ تورم يک کشور  ،ماستريخت

متوسـط تـورم در سـه کشـور داراي     . ماه گذشته باشـد  ١٢طي نرخ ترين پايينداراي عضو 

 ٣بـه   ١٩٩٣است و اين رقم در سـال  درصد بوده  ٨/٣، ١٩٩٢ترين نرخ تورم در سال پايين

اين نـرخ متنـاظر بـا نقـاط     . استدرصد افزايش يافته ٥/٣به  ١٩٩٤درصد کاهش و در سال 

کشـورهاي  . ، کشورهاي موفق در اجراي پيش شرط اين متغيـر اسـت  A يي مجموعهميانه

از دو  ١٩٩٤ي همگرايي در متغير نرخ تورم را در سال ي اروپا باالترين درجهعضو اتحاديه

يعني کشورهاي زيادي موفـق  . اندجهت تعداد کشورها و ارزش توابع عضويت تجربه کرده

  .ه مؤيد عملکرد خوب آنهاستاند نرخ تورم را به خوبي کنترل کنند کشده

هاي تعيين شده مـورد  ي دوم، عملکرد انفرادي کشورها در تحقق پيش شرطدر مرحله

ي معيارهـاي  دهد تنها کشور آلمان با توجه به همـه نتايج نشان مي. استبررسي قرار گرفته 

ـ  . ماستريخت به طور کامل واجد شرايط عضويت در اتحاد پولي است ه فرانسه و انگلـيس ب

دانمارک، ايرلنـد و هلنـد تـا    . اندي شرايط ديگر را کسب کردهجزء معيار بدهي دولت همه

کشور بلژيک تنها به اهداف نرخ تورم . اندحدودي موفق به تحقق معيار کسري بودجه شده

اسـپانيا فقـط اهـداف بـدهي     . اسـت و بهره رسيده و در ساير معيارهاي مالي توفيقي نداشته

 تري موفق بوده ها، به نسبت کمي پيش شرطکرده و ايتاليا در اجراي همهدولت را برآورده 

  .است

ي نتـايج تحليـل   بندي عملکرد کشورها از بهترين به بدترين وضعيت بر پايهنتايج رتبه

دهد که کشورهاي اروپايي پيشرفت چشمگيري از جهات مختلف به طـرف  فازي نشان مي

بعضي کشورها در جهت تحقـق پـيش   . اندکالن داشتههمگرايي معيارهاي متغيرهاي اقتصاد 

عملکرد ضعيف کشورهاي عضو . اندتري داشته هاي اتحاد پولي، تمايل و توانايي بيششرط

در ديـد کلـي کشـورهاي    . استها، مربوط به قدرت اقتصادي آنها بودهدر تحقق پيش شرط

ي تمايالت آنها بـراي  دهنده اند و نشاناروپايي در جهت تحقق اتحاد پولي اروپا موفق بوده



  آمايش سرزمين  ٧٢

 
  يکسان سازي پول اروپايي است

هـاي  شاخص که شـامل ويژگـي   ٧٣در پژوهشي با استفاده از  ،)١٩٧٢( ١ممک گراناها

کشـورها را   "نقـاط مـرتبط  "گيري متغيرهـا، بـه روش   اجتماعي است، با لگاريتم -اقتصادي

ها نسبتاً باال ميان اين شاخصهاي اين پژوهش همبستگي داخلي يافته. بندي کرده استرتبه

ي مناسـب توسـط فرآينـد حـذف     براي به دست آوردن شـاخص توسـعه  . دهدرا نشان مي

 ٩شـاخص اجتمـاعي و    ٩مشـتمل بـر   " هـاي اصـلي  شـاخص "ي متغيرهاي نامرتبط بر پايه

هـاي  دهـد کـه اکثـر شـاخص    نتايج پژوهش نشان مي. شده استشاخص اقتصادي استفاده 

 با اين روش رتبـه بـه دسـت   . توليد ناخالص ملي سرانه ارتباط زيادي دارند مورد استفاده با

. آمده براي بعضي از کشورها مثل ژاپن، شيلي و ونزوئال تفاوت زيادي با موقعيت آنها دارد

اي بـراي  سـرانه تـا انـدازه    GNPهـاي انتخـاب شـده و    همبستگي شـاخص  ،به طور کلي

نتيجتاً با همبستگي درونـي  . اي توسعه يافته استتر از کشوره کشورهاي در حال توسعه کم

گـروه   .اسـت  باال، شاخص مرکب حاصل به انتخاب متغيرهاي تشکيل دهنده نسبتاً حساس

انـد کـه بـا کـاهش تعـداد      دريافته) UNRISD(هاي سازمان ملل  ن موسسه پژوهشامحقق

  .اندماً بدون تغيير باقي ميببندي کشورها تقري، رتبه٩به  ١٨ها از شاخص

هـاي انجـام گرفتـه در     آنچه موجب برجستگي پژوهش حاضر نسبت به ساير پژوهش

کارگيري روش تاکسونومي عددي و تحليل عاملي ه آنست که عالوه بر ب ،شود اين زمينه مي

کار گرفته شده است، روش جديد منطق فازي نيـز  ه هاي در اين زمينه ب که در اکثر پژوهش

کار گرفته ه هاي مختلف استان خوزستان ب  يافتگي شهرستان سعهبندي درجه تو به منظور رتبه

  .شده است

  ات پژوهشفرضي

يکسـان حاصـل    يهـا گيـري توسـعه يـافتگي رتبـه    مختلف در اندازه يهاکاربرد روش .١

  .نمايد يم

هاي مختلف اسـتان  در هر يک از شهرستان ١٣٨٦-١٣٧٩روند توسعه يافتگي طي دوره  .٢

  .بدون تغيير بوده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Mc Granaham 
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 ينظر يم و مبانمفاهي

پايـداري  . در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محـيط زيسـت اسـت    ١توسعه پايدار

پايـداري در منـابع طبيعـي، پايـداري سياسـي، پايـداري       : تواند چهار جنبه داشـته باشـد   مي

در حقيقت توسعه پايدار تنها بر جنبه زيست محيطي اتفـاقي   .اجتماعي و پايداري اقتصادي

توسـعه پايـدار   . كنـد  هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجه مـي  بلكه به جنبه ،تمركز ندارد

  .محل تالقي جامعه، اقتصاد و محيط زيست است

نسل  يازهايرفع ن: ف شدين تعريدار چنيتوسعه پا» نيکنفرانس زم«در  ۱۹۹۲سال  در

بهبـود   کـه اسـاس   ينـد يفرايا  ها آن يازهاينده درباره نيآ يها حاضر بدون مصالحه با نسل

د موتـور محرکـه   ياست و با جوامع  ي، فرهنگياجتماع يها يان برنده کاستيت و از ميوضع

ژه يجوامع و بـو  يتمام يو فرهنگ ي، اجتماعيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصاديپ

 يزانـدا  دار چشـم يتوسعه پا .)۱۰۰۸، ص۱۳۸۶عباسپور، (» در حال توسعه باشد يکشورها

کنـد تـا بـه نحـو      ياست کـه تـالش مـ    يعموم يگذاراستيت و سيريد در مديمهم و جد

  .)۸۱، ص٢،۲۰۰۰رائو(را مورد توجه قرار دهد  يکنون ينده رفتارهايج آينتا يتر روشن

  :دارد يسه مشخصه اصل يداريپا

  .شود يها حاصل م ستميها و اکوس تيجمع يور منابع که از بهره يداريپا) الف

هـا نسـبت بـه     سـتم ينـه اکوس يدر زم يفرد يها گونه يستيدار و تنوع زيپا يفراوان)  ب

  .تر مداخالت انسان يو به طور کل يانسان يبردار بهره

, ٣گـاتو (نـده  يآ يهـا  نسل يب منابع موجود برايدار بدون تخريپا يتوسعه اقتصاد)  ج

  ).۱۱۸١-۱۱۸٣،صص۱۹۹۵

ش ت و امکانات موجود در طـول زمـان کـاه   ياست که در آن مطلوب يتيوضع يداريپا

شـود   ينده نامحـدود مربـوط مـ   يتداوم کارکرد در آ يها برا ستمياکوس ييابد و به تواناي ينم

  . ش از حد منابع منجر شوديا بار بيل منابع و يبدون آنکه به تحل

اي رفـاه   خصوص توسعه منطقـه ه ميسرا معتقد است هدف تمام فرآيندهاي توسعه و ب

بلکـه   ،گيـرد  ه بر حسب ارقام کلي را هدف مـي اين شق از توسعه، نه تنها افزايش رفا. است

نظـر وي  ه ب. شود هاي مردم را نيز شامل ميتر  آن بين نواحي مختلف و گروه توزيع عادالنه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Sustainable Development 
2 . Rao 
3 . Gatto 



  آمايش سرزمين  ٧٤

 
توسـعه نيـافتگي را    اگر توسعه در چارچوب يک سياست اجتماعي جامع که علـت فقـر و  

ل ديرپـا بـراي از ميـان    يابي به يک راه ح انجام نگيرد، دست ،مستقيما مورد حمله قرار دهد

اي سـه  توسـعه منطقـه   .پذير نخواهد بـود بردن فقر و نابرابري در مناطق و اجتماعات امکان

، ١٣٦٨، مـابوگنج ( محيطـي توليـدي، اجتمـاعي و زيسـت    اهـداف  : کنـد  هدف را دنبال مي

  .به دنبال تحقق اين اهداف ابتدا بايد منطقه مورد هدف شناسايي شود ). ٥٥ص

. ها اسـت ز مراحل مهم و کليدي در اين گونه تحقيقات، انتخاب شاخصاصوالً يکي ا

اي اسـت و در واقـع بيـان    ترين قدم در مطالعـات توسـعه ناحيـه   ها، مهمتعيين اين شاخص

بـراي بيـان   ). ١١٢-١١١، صـص  ١٣٨٠ کالنتـري، (هاي موجود در ناحيه است آماري پديده

هـا، ضـروري اسـت مفـاهيم      پديـده هاي توسعه و نقش آن در بيان آمـاري   اهميت شاخص

متغيرهـا ارقـام خـامي هسـتند کـه      . تر بررسي شود مربوط به متغير و شاخص به طور عميق

مثـل تعـداد   . ي مناطق را در معيارهـاي انتخـاب شـده نشـان دهنـد     توانند سطح توسعه نمي

پزشکان، تعداد شاغالن بخش صنعت و غيره، زيرا باال بـودن تعـداد پزشـکان و شـاغالن و     

تواند باشد؛ چون امکـان دارد مکـاني جمعيـت     ي مناطق مورد نظر نميغيره دليل بر توسعه

در . صورت، طبيعي است که متغيرها ارقام باالتري داشته باشـند بيشتري داشته باشد، در اين

هاي عوامـل متغيـر   گيري و سنجش نوسانها ارقامي هستند که براي اندازه حالي که شاخص

به عبارت ديگر با تبديل متغيرها بـه  ). ٢٩، ص١٣٧٥ آسايش،( روند ار ميدر طول زمان به ک

. سازي متغيرها اقدام نمـود توان به شاخصهاي مختلف، درصدها و غيره ميها، نسبتسرانه

بعضــي از . هاســتهــا مربــوط بــه مفــاهيم آنبعــدي در مــورد متغيرهــا و شــاخص مســأله

بنابراين بايـد در موقـع   . جغرافيايي است ي يک مکان هاي منفي بيانگر عدم توسعه شاخص

هـا را  ها صرف نظر کـرد، يـا اينکـه ايـن شـاخص     سازي يا از انتخاب اين شاخصشاخص

ي جهـت مشـاهده  ). ١١٤-١١٢، صـص ١٣٨٠کالنتـري، (معکوس و از مقادير ثابتي کم کرد 

. ١شـود  اي و نهـايي اسـتفاده مـي   هاي واسطهي شاخصوضعيت مناطق مختلف از دو دسته

. گـذارد هاي نهايي شده و بر رفاه افراد تاثير مـي اي باعث بهبود شاخصهاي واسطهاخصش

هـاي  شـاخص . اسـت " ٢ثيرگـذار و ماحصـل  أت"هاي هاي نهايي خود شامل شاخصشاخص

هـاي  شاخص. ي ابعاد رفاه نظير بهداشت خوب، سواد و امنيت هستنددهنده ثيرگذار نشانأت

منـدي از خـدمات كـه    ظير دسترسي به اعتبارات و رضايتي امكاناتي ندهنده ماحصل نشان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Monitoring  and Evaluation (2001) 
2   . Final Indicators Outcome & Impact 
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شـاخص  . ي نزديكي با بهبود رفاه افراد جامعه دارنـد گذارد و رابطهثير ميأها تبر رفاه انسان

اي شامل عواملي است كه توسط فرآيندهاي مختلف در بهبود شاخص ماحصل نقش واسطه

وسـايل  . هـاده و سـتانده اسـت   هـاي ن اي خود نيز شامل شاخصهاي واسطهشاخص. دارند

مقـدار  . شامل مدرسه، معلم و كالس هسـتند ) شاخص نهايي(مورد نياز براي افزايش سواد 

ي مخارج عمومي براي معلم و كالس تحت عنـوان شـاخص نهـاده در حـالي كـه مدرسـه      

  .آيدساخته شده، شاخص ستانده به حساب مي

اي توسـعه  وان گفت كـه منطقـه  تهاي نهاده و ستانده نميبا توجه به وضعيت شاخص

. تـوان قضـاوت کـرد   هـا اسـت كـه مـي    ي اثـرات آن يافته است يا خير؟ بلكـه بـا مشـاهده   

هاي سـتانده تحـت كنتـرل    شاخص. هاي ماحصل فرق دارندهاي ستانده با شاخص شاخص

بنـابراين مـدارس سـاخته شـده، يـك      . كننـد، هسـتند  ها را فراهم مـي نيروهاي فعالي كه آن

هـايي  ده تحت كنترل مقامات آموزش و پرورش است، در حالي كه تعداد بچهشاخص ستان

ها بستگي دارد و ها و خانوادهروند به عنوان شاخص ماحصل به رفتار بچهكه به مدرسه مي

تـر،  گيري دقيـق جهت قضاوت بهتر و پرهيز از پيچيدگي كار و نتيجه. خارج از كنترل است

اند كه عالوه بر نشان دادن وضعيت كامل سيستم، شدههاي نهايي به نحوي انتخاب  شاخص

توان عملكـرد  ها ميبا استفاده از آن. اي نيز باشندهاي واسطهي عملكرد شاخصدهندهنشان

، ١٣٨٧زارعـي، (انـد، ارزيـابي نمـود    اي از عوامل را كه در تحقق اهداف موثر بودهمجموعه

  ).١٤٣ص

ها و شرايطي باشند کـه مختصـرا   نده ويژگيها بايد در برگير اين شاخص ،طور کليه ب

  :توان به صورت ذيل برشمردمي

هـاي  که در بحث توسعه اصوال انسان مطـرح اسـت و ارزيـابي شـاخص    با توجه به اين .١

دهد، لذا تا حـد امکـان   ها را نشان نميها و نابرابريمنديمستقل از عناصر انساني، بهره

طور مستقيم يا غير مستقيم در ارتباط بـا  ه هايي انتخاب شود که ب شود شاخص سعي مي

  .هاي اجتماعي هستند افراد، خانوارها و يا گروه

ها سعي شده است که اوال هدف دنبال شود تا علت توسعه، به ايـن  در انتخاب شاخص .٢

يـافتگي   مفهوم که سعي شده است تا حد امکان شاخص هايي کـه بيـانگر آثـار توسـعه    

  .يافتگي خواهند شد هايي که موجب توسعه اخصهستند مد نظر قرار گيرد تا ش

  .صورت نسبي بيان شونده ثير بزرگي منطقه باشند و بايد بأها نبايد تحت ت شاخص .٣

مندي يا محروميت اقتصادي،  ي نوعي بهرهها، که بيان کنندهگويايي و عدم ابهام شاخص .٤
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  .باشد.... اجتماعي و 

اند که در اکثر منابع  کار گرفته شده ههايي بدر اين بررسي در قالب چند بخش، شاخص .٥

ها همبسـتگي قـوي   هايي هستند که با ميزان محروميت شهرستان عنوان شاخصهمعتبر، ب

هاي استان، با توجه به دسترس بـودن  يافتگي شهرستان داشته و در سنجش ميزان توسعه

  . ها، به آن استناد شده استآمار و اطالعات مربوط به شاخص

  روش پژوهش

هـاي  ذاتي حاکم بر علوم انساني به طور کلي و به ويـژه محـيط   ٢و عدم قطعيت ١امابه

بنـدي   هايي اسـت کـه امکـان بررسـي و صـورت     گيري، نيازمند روشريزي و تصميمبرنامه

هـاي  تئـوري مجموعـه  . ق و ناخوش تعريف اين علوم را فراهم نمايـد يدق رياضي مفاهيم نا

سازي و صورت بنـدي رياضـي   اي رياضي براي مدله، به عنوان نظري٤و منطق فازي ٣فازي

ابزارهاي بسيار کارآمد و مفيدي بـه   هاي شناختي انسانيابهام و عدم دقت موجود در فرآيند

ي  آورد که مي توان بـه وسـيله  هاي فازي ابزارهايي فراهم مي نظريه مجموعه. روند شمار مي

بندي رياضـي بخشـيد و از الگوهـاي    گيري انساني را صورتي استدالل و تصميمآنها نحوه

  ). ٢٤ص  ،١٣٧٨طاهري، (هاي گوناگون علوم و تکنولوژي استفاده کرد  رياضي بدست آمده در زمينه

گيـري توسـعه   بنـدي در انـدازه  هاي رتبـه اي روشمقايسه موضوع اين پژوهش تحليل

روش معمول  .هاستاي اين شهرستانهاي استان خوزستان و ارزيابي رتبهيافتگي شهرستان

هـا بـه   در اين روش. استفاده از روش تاکسونومي عددي و تحليل عاملي استزمينه در اين 

جاي استفاده از يک معيار سنجش بهينگي ممکن است از چنـدين معيـار سـنجش اسـتفاده     

هـا شـامل منـاطق مختلـف يـا      گونـه روش گيري در ايـن بدين ترتيب ماتريس تصميم .شود

هـاي  ها از قابليت بـه کـارگيري روش  ليکن اين روش ،ريزي استهواحدهاي متفاوت برنام

ها که اغلـب   ها و مفاهيم ناخوش تعريف از قبيل هنجارها و ارزشنادقيق، معيارها، شاخص

هاي کيفي و انسـاني توسـعه   سهم و نقش تعيين کننده و غير قابل اغماضي در رابطه با جنبه

گيـري نيـز    د و دقيقا از قابليت سنجش و انـدازه داشته و از طرفي صريحا قابل تعريف نيستن

که منطق فازي به علت توانايي رقابت با هوشـمندي  در حالي. برخوردار نيستند، عاجز است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1   . Vagueness   
2 . Uncertainty 
3 . Fuzzy Set Theory 
4 . Fuzzy Logic 
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هاي  مـبهم ابـزار تکنيکـي    انسان و رهيافت سيستماتيک خود در بررسي شرايط و موقعيت

  .ها فراهم آورده استطبيعي را براي ارزيابي اين گونه پديده

توسط پروفسور  ١٩٦٥م به ذکر است که روش منطق فازي براي اولين بار در سال الز

مفاهيم نادقيق بسياري در پيرامون مـا وجـود دارنـد کـه بـه صـورت       . لطفي زاده مطرح شد

هـوا خـوب   : "به اين جمله دقـت کنيـد  . شوندهاي مختلف بيان ميروزمره در قالب عبارت

بلکـه   ،وا مطرح نيست تا بتوان آن را انـدازه گرفـت  هيچ کميتي براي خوب بودن ه." است

هايي را کـه بـراي   منطق فازي تکنولوژي جديدي است که شيوه. اين يک حس کيفي است

سازي يک سيستم، نيازمند رياضيات پيچيده و پيشرفته اسـت، بـا اسـتفاده از    طراحي و مدل

زاده ايـن طـور اسـتدالل     پروفسور لطفي. سازدمقادير زباني و دانش فرد خبره جايگزين مي

بلکـه قـادر اسـت تـا کنتـرل       ،هاي اطالعاتي دقيق نيازي نـدارد نمايد که بشر به وروديمي

اي را براي رسـيدن بـه   در واقع منطق فازي راه ساده. تطبيقي را به صورت وسيع انجام دهد

لـو  په -ي اطالعات ورودي ناقص، خطـادار، مـبهم و دو  ي قطعي و معين بر پايهيک نتيجه

  .کندرا بيان مي"اگر، آنگاه"منطق فازي يک قانون ساده بر مبناي . کندفراهم مي

ها و عوامـل توسـعه، دو مشـكل عمـده وجـود      در انتخاب شاخصاز سوي ديگر،     

مشـخص نبـودن ضـرايب     و هـاي انتخـابي توسـعه   همبستگي خطي بين عوامل و شاخص

رفع اين دو نقيصـه، از روش تجزيـه    به منظور. خورد ها به چشم مياهميت و وزن شاخص

اين روش در گذشـته عمـدتا مـورد اسـتفاده علـوم      . شوديفته مهاي اصلي بهره گربه مؤلفه

. انـد شناسي و اجتماعي بوده است، اما بعدها اقتصاددانان نيز از اين روش سـود جسـته   روان

هـاي  ؤلفهم(هاي طراحي شده اوليه، تعدادي شاخص جديد در اين روش بر اساس شاخص

هـاي  مؤلفـه . شـود   ها صـفر كه همبستگي بين اين مؤلفه طوريه شوند، بساخته مي) اصلي

تـرين مقـدار    به اين معني كه اولـين مؤلفـه، بـيش   . شوندترتيب اهميت حاصل ميه اصلي ب

  ... .تري از اختالفات را و الي آخر كند و مؤلفه دوم مقدار كمها را بيان مياختالف بين شهرستان
چنـين در   هـم . پيشنهاد شـد  ١٩٦٣در سال  ١ام آدامسوناين روش اولين بار توسط     
يـافتگي ملـل مختلـف     بندي و تعيين درجه توسـعه  به عنوان ابزاري جهت  طبقه ١٩٦٨سال 

. در يونسـكو مطـرح شـد    ٣از مدرسه عالي اقتصاد روكالو ٢يزيگموند هلور توسط پروفسو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . M. Adamson 
2 . Zygmunt Hellwi 
3 . Roclaw 
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د كه موارد مشـابه را  شو هايي اطالق مي ه تمام روشتاكسونومي عددي، نامي است كلي و ب

يكـي از  . كنـد هاي جداگانـه عرضـه مـي   از موارد غير مشابه جدا ساخته و به صورت گروه
اين روش قادر اسـت دو عمـل را   . ها تجزيه و تحليل تاكسونومي استترين اين روش مهم

هاي داده شده، بـه   اخصيكي آنكه يك مجموعه را بر اساس ش. در كنار يكديگر انجام دهد
بنـدي يـا    كـه اعضـاي مجموعـه را درجـه    هاي همگن تقسيم كنـد و ديگـر آن   زير مجموعه

  .)٥٦ ، ص١٣٧٥قره باغيان (بندي نمايد رتبه
هـا  بندي شهرستاندر اين پژوهش شاخص مرکب توسعه که مالک ارزيابي جهت رتبه

ـ    هاي تاکسونومي عددي، تحليل عـاملي است با استفاده از روش دسـت  ه و منطـق فـازي ب
اي بـين  ي منـاطق، مقايسـه  تا بدين وسيله بتوان عالوه بر ارزيابي وضـعيت توسـعه  . آيد مي

بنـدي  هاي معمول و فازي داشت و سـرانجام بهتـرين مـالک ارزيـابي را بـراي رتبـه      روش
  . هاي استان خوزستان از لحاظ درجه توسعه يافتگي انتخاب نمودشهرستان

. هـاي اسـتان خوزسـتان اسـت     رد نظر در ايـن پـژوهش شهرسـتان   ي آماري موجامعه
اطالعـات مـورد اســتفاده بـه صــورت سـاليانه از نشـريات مکتــوب و الکترونيکـي شــامل       

هاي اجرايي رساني، مرکز آمار و ساير دستگاههاي اطالعهاي فشرده، سايتها، لوح ديسکت
  .آوري شده استي آمار و اطالعات، جمعتوليد کننده

  هاه و تحليل دادهتجزي
هـاي توسـعه يـافتگي معرفـي و سـپس ايـن       در اين زمينه الزم اسـت ابتـدا شـاخص   

يافتگي تهيـه و   ها از صافي اجزاي اصلي گذرانده و نهايتا فاکتورهاي ترکيبي توسعه شاخص

هاي تاکسونومي عددي ، تحليـل عـاملي و    پس از آن فاکتورهاي مذکور با استفاده از روش

ي توسعه يافتگي بـه   هاي استان خوزستان از نظر درجه بندي شهرستان ي ردهمنطق فازي برا

هاي مختلف، نتايج حاصل هر  کار برده شود و سپس جهت ارزيابي کارايي هر يک از روش

  .ها مورد مقايسه قرار گيرد يک از روش

  Excel Matlab,آوري شده با اسـتفاده از نـرم افـزار    هاي جمعدر اين پژوهش، داده

SPSS هاي تاکسونومي عددي، تحليل عاملي و منطق فازي مورد تجزيـه و تحليـل    و روش

  .گرفته استقرار 

بندي اوليه از آنها در قالـب   فهرستي از متغيرهاي پژوهش را همراه با دسته) ١(جدول 

تر  بندي بيش اين دسته. دهدشاخص نهايي نشان مي ٢شاخص ثانويه و  ٤شاخص اوليه،   ٨

  .از روش منطق فازي است جهت استفاده
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گي
رهن

ه ف
سع
تو

  

  آموزشي

درصد بـا   -سال٦درصد باسوادان مرد باالي 
سال، تعداد معلم ابتدايي، ٦سوادان زن باالي 

-ن فنـي تعـداد مربيـا   -راهنمايي و دبيرستان

  تعداد پذيرفته شدگان در کنکور  -ايوحرفه

  فرهنگي

ــينما  ــندلي س ــداد ص ــه -تع ــداد  -چاپخان تع
نمايشـگاه  -فيلم نمايش داده شـده  -کتابخانه
ــرورش فکــري-برپاشــده ــانون پ ــداد  -ک تع
ــه -مســجد ــدادکتاب در کتابخان ــداد -تع  تع

ــداد ســالن ورزشــي -اســتاديوم ــداد  -تع تع
  زندانيان

ما
جت
ه ا
سع
تو

ي
ع

  

جمعيت و 

  اشتغال

 -جمعيـت بيکـار   -جمعيت فعـال اقتصـادي  
  تراکم جمعيت –مرگ ومير 

فيزيکي (بهداشت

  )و نيروي انساني

تعــداد -تعــداد داروخانــه-تعــداد بيمارســتان
تعـداد کلينيـک    -تعداداديولوژي -آزمايشگاه

تعـداد   -تعداد خانه بهداشت -تنظيم خانواده
  زتعداد داروسا -تعداد پزشک –بهورز 

خدمات 

  اجتماعي

مسـاحت   -تعدا افراد بيمه شـده  -تعدا بانک
  هاپارک

ي
بد
کال
ه 
سع
تو

  

يي
بنا
ير
 ز
عه
وس

ت
  

  زيربنايي

تعدا مشترکين  -تعداد روستاهاي دارا ي برق
 -تـراکم راههـا   -تعداد مشـترکين آب  -برق

تعـداد دفـاتر پسـتي     –تعداد خطـوط تلفـن   
هاي صـادر  تعداد پروانه -شهري و روستايي

ــد ــاختمانش ــد    -ه س ــر در واح ــراکم نف ت
 -تعــداد مؤسســات مســافربري -ســاختماني

  تعداد مؤسسات باربري

ي
صاد

اقت
ه 
سع
تو

  

کشاورزي و 

  دامداري

عملکـرد در   -هاي زيرکشـت مساحت زمين
گوشت توليـد   -هکتار گندم، جو، برنج، لوبيا

  شده

  صنعت
تعــداد شــاغلين در  -بــرق مصــرفي صــنعتي

ارزش  -صــنعتيتعــداد مشــترکين  -صــنعت
  افزوده بخش صنعت

  تغيرهاي اوليه وشاخص هاي ثانويه و نهاييم  :١جدول



  آمايش سرزمين  ٨٠

 
  هاي اصلينتايج تحليل مؤلفه

هـا در قالـب   هاي مربوط به هر يک از شاخصداده ٨٦و  ٧٩هاي براي هر يک از سال

بخش اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و اقتصادي، پـس از اسـتاندارد سـازي در محـيط      چهار

Excel   وارد محيطSPSS   هـاي اصـلي تکنيـک تحليـل     شده و با اسـتفاده از روش مؤلفـه

چه در اين روش مورد اسـتفاده قـرار   زيرا آن. دست آمده هاي عاملي بعاملي، ماتريس نمره

بعـد از ايـن   . هـاي عـاملي اسـت   هاي مربوط به عامل اول ماتريس نمره )وزن(گيرد نمره مي

هـاي اصـلي توسـط    رکيبي روش اصالح شده تحليـل مؤلفـه  مرحله با استفاده از شاخص ت

  : هاي استان پرداخته شده استي شهرستان فرمول زير به محاسبه رتبه

 1رابطه 

  

  :در اين معادله  

CI  = ،مقدار متغير = شاخص ترکيبيi  مربوط به منطقهj ،  

، توسـط بـردار اولـين عامـل بـه دسـت       iوزن شاخص = ، ميانگين شاخص = 

  .آيد مي

، روش کار به اين شکل بود که بعـد از استانداردسـازي   ٧٩هاي سال در خصوص داده

هاي اصلي، مـاتريس  شده و با استفاده از روش مؤلفه SPSSوارد محيط  Excelدر محيط 

هـا را توضـيح   شـاخص  درصـد از واريـانس   ٩٦عامل که حـدود   ١٢هاي عاملي براي نمره

هـا پرداختـه   بندي شهرسـتان به رتبهفوق  پس از آن با توجه به شرح. دست آمده دهند، ب مي

  ).٢جدول(شد 

شـده   SPSSوارد محيط  Excelنيز بعد از استانداردسازي در محيط  ٨٦هاي سال داده

دسـت آمـد   ه عامل ب ١٤هاي عاملي  با هاي اصلي، ماتريس نمرهو با استفاده از روش مؤلفه

پس از آن با توجه به رابطـه   ،دهند ها راتوضيح ميدرصد از واريانس داده  ٩٥که در حدود 

  ).۲جدول (ها پرداخته شد بندي شهرستانبه رتبه) ٢(
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  ٧٩نتايج سال   ٨٦نتايج سال 

  رتبه

 شهرستان
 نام شهرستان

شاخص 

  ترکيبي

رتبه 

 شهرستان
 نام شهرستان

شاخص 

  ترکيبي

 ٤٦٣٦/١١ آبادان ١ ١٩٩٨/١٨ اهشهربندر م ١

 ٤٠٣٩/١١ انهبهب ٢ ٠٨١٧/١٦ اهواز ٢

 ٠٥١١/١٠ شوشتر ٣ ٦٢٣٣/١٤ آبادان ٣

 ٨٩٧٥/٩ دزفول  ٤ ١٦٦٧/١٢ بهبهان ٤

 ٨٨٦٧/٩ خرمشهر ٥ ٦٩٤/١١ اميديه ٥

 ٨٧٥٢/٩ انديمشک ٦ ٩٩٦٠/٩ خرمشهر ٦

 ٥٦٦٦/٩ اهواز ٧ ١٦٤٦/٨ دزفول ٧

  ٤١٩٥/٩ شوش ٨ ٣٠٦٣/٧ انديمشک ٨

 ٩٣٨٣/٧ رامهرمز ٩ ٢٩٢٣/٧ شوش ٩

 ٠٤١٢/٧ اميديه ١٠ ٠٩٦/٧ شوشتر ١٠

 ١٧٦٠/٧ مسجدسليمان ١١ ٧٨٧٨/٦ مسجد سليمان ١١

 ٠٠٤٤/٦ شادگان ١٢ ١٣٢٤/٤ رامشير ١٢

 ٨٧٩٠/٥ ايذه ١٣ ١٤٠١/٣ ايذه ١٣

 ٧٢٣٥/٥ باغملک ١٤ ٧٧٠٦/٢ رامهرمز ١٤

 ٠٧٦٩/٥ دشت آزادگان ١٥ ١٥٠٢/٢ هنديجان ١٥

 ٤٤٣٦/٤ ماهشهر ١٦ ١١٤٨/٢ دشت آزادگان ١٦

  -  -  - ٠٢٠٩/١ اللي ١٧

  -  -  - -٣٧٨٦/٠ گتوند ١٨

  -  -  - -٦١٦١/٢ شادگان ١٩

  -  -  - -٤٨٣٧/٦ ملک باغ ٢٠

  ٨٦ - ٧٩نتايج حاصل از روش تحليل عاملي سال    :٢جدول

  محاسبات تحقيق

هـاي آبـادان، بهبهـان،    هاي اصلي شهرسـتان بندي حاصل از روش مؤلفهبر اساس رتبه

ملـک،   شوشتر، دزفول، خرمشهر، انديمشک شوش، رامهرمز، مسجد سليمان، شادگان، بـاغ 

  .اندبوده دارهاي باالتري برخور از رتبه ٨٦نسبت به سال  ٧٩دشت آزادگان در سال 

اي در وضـعيت  از لحـاظ رتبـه   ٧٩نسبت به سـال   ٨٦هاي اهواز، ماهشهر، اميديه سال شهرستان

  .انداي هيچ تغييري نداشتهاند و دو شهر ايذه و مسجد سليمان از لحاظ رتبهقرار گرفته بهتري



  آمايش سرزمين  ٨٢

 
هاي رامشير، هنديجان، اللـي و گتونـد بـه تعـداد     شهرستان ٨٦که سال با توجه به اين

   .ها به ترتيب دوازه، پانزده ،هفده و هيجده استي اين شهرستانها اضافه شده است رتبهشهرستان

  اصل از روش تاکسونومينتايج ح

ها در قالـب  هاي مربوط به هر يک از شاخصداده  ٨٦و  ٧٩هاي براي هر يک از سال

،  Excelبخش اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و اقتصادي، پس از استاندارد شدن در محيط  ٤

، ها و حدود باال و پايين فاصله همگنـي آن ابتدا بردار فاصله هر شهرستان از ديگر شهرستان

  .طبق روابط مرسوم در اين روش به دست آمد

ها شناسايي و فاصله هر شهرسـتان از  در مرحله بعد، ماکزيمم هر يک از اين شاخص 

  .اين مقادير به صورت يک بردار حاصل شد

بـردار  (آل، بر دو برابر انحراف معيار بردار فوقسپس فاصله هر شهرستان از مقدار ايده

تقسيم و براي به دست آوردن درجه توسـعه نيـافتگي   ) آلير ايدهها از مقادفاصله شهرستان

  ).٣جدول (هر شهرستان اين ارقام از عدد يک کم شد
 ٧٩نتايج سال  ٨٦نتايج سال 

فاصله از 

  هاآلايده

ازديگر فاصله

  شهرستان ها
  نام شهرستان

فاصله از 

  هاآلايده

فاصله از ديگر 

  شهرستان ها
  نام شهرستان

 آبادان ٥٤٩١/٩ ٨٨١٦/١٦ آبادان  ٥٠٨٥/٩ ٨٧٦٠/٠

 اميديه ٧٣٩٨/٧ ٠٨٠٣/١٨ اميديه ٤٨٦٨/٨ ٨١٨١/٠

 انديمشک ٣٩٩٨/٧ ١٠٤٤/١٨ انديمشک ١٦٧١/٧ ٨٧٩٢/٠

 اهواز ٥٤٥٠/٨ ٥٢٢٧/١٨ اهواز ٣٧٢٦/٨ ٨٨٣٠/٠

 ايذه ١٢٤٦/٧ ٥٦٣٣/١٩ ايذه ٣٧٢٦/٨ ٩٤١٢/٠

 باغملک ٧٤٢٣/٩ ٣٩٥٤/١٨ ملک باغ  ٢٧٦٣/٨ ٨٦٧٨/٠

 ماهشهر ٢٢٢٨/٩ ٢٣٨٠/١٩ بندر ماهشهر ٦٠٢٣/١٠  ٨١٤١/٠

 انهبهب ٢١٤٩/٩ ٨٣٥٠/١٦ بهبهان ٨٤٩٦/٩ ٧٠٨٤/٠

 خرمشهر ٥٤٩١/٩ ٨٤٨٦/١٨ خرمشهر ٨٢٧٨/١٠ ٨٣٣٤/٠

 دزفول ٣٩٥٨/٩ ٧١٩١/١٧ دزفول ٩١٢٠/٧ ٩١٩٦/٠

٧٢٠٢/٦ ٨١٢٨/٠ 
دشت 

 آزادگان
 دشت آزادگان ٠٧٩٥/٨ ٣١٣٧/١٨

 رامهرمز ٥٤٨٨/٦ ٤٨٠٤/٢٠ رامهرمز ٠٤٣٢/١٠ ٧٨٩٨/٠

 شادگان ٦٣٣٠/٧ ٨/١٩ شادگان ٨٤١٠/١٠ ٩٩٩٧/٠
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 شوش ٢٨٢٤/٦ ٠٥٢٩/١٨ شوش ٢٩٦٦/٩ ٨٧٧٤/٠

 شوشتر ٢٨٢٤/٦ ٢٣٢٥/٢٠ شوشتر ٢١٦٨/٧  ٨٦٦٨/٠

١٢٩٣/٧ ٨٩٦٤/٠ 
  مسجد

 سليمان
 سليمان مسجد ٦٥٩٠/٦ ٢٣٠٧/١٧

       اللي ١٦٠٥/٧ ٩٦٣٣/٠

       هنديجان ٢١٨٦/٨ ٨٥٥٠/٠

       رامشير ٢٧٥٥/٧ ٩٢٤٣/٠

       گتوند ٧٢٠٢/٦ ٨٧٢٣/٠

  

  

٩٠٩٤/١٠   

  

  حد پايين ٣٨٧١/١٠

  حدباال  ٤٨٣٨/٥ ٧٩٠٤/٥

  ٨٦ - ٧٩ هاي فاصله هاي حاصل بر اساس تاکسونومي براي سال : ٣جدول

  محاسبات تحقيق

  

  .آورده شده است  ٤ا استفاده از تاکسونومي در جدولبندي بنتايج رتبه
  ٧٩ نتايج سال  ٨٦نتايج سال 

رتبه 

 شهرستان
 نام شهرستان

  درجه 

  توسعه يافتگي

  رتبه 

 شهرستان
 نام شهرستان

  درجه 

  توسعه يافتگي

 ١٨٨٥/٠ انهبهب ١ ٢٩١٥/٠ بهبهان ١

 ١٨٦٣/٠ آبادان ٢ ٢١٠١/٠ رامهرمز ٢

 ١٦٩٥/٠ مسجدسليمان ٣ ١٨٧١/٠ دشت آزادگان ٣

 ١٤٥٩/٠ دزفول  ٤ ١٨٥٨/٠ بندر ماهشهر  ٤

 ١٢٩٨/٠ شوش ٥  ١٨١٨/٠ اميديه ٥

 ١٢٨٥/٠ اميديه ٦ ١٦٦٥/٠ خرمشهر ٦

 ١٢٧٣/٠ انديمشک ٧ ١٤٤٩/٠ هنديجان ٧

 ١١٧٣/٠ دشت آزادگان ٨ ١٣٣١/٠ شوشتر ٨

 ١١٣٣/٠ باغملک ٩ ١٣٢١/٠ باغملک ٩

 ١٠٧٢/٠ اهواز ١٠ ١٢٧٦/٠ گتوند ١٠

 ٠٩٠٥/٠ خرمشهر ١١ ١٢٣٩/٠ آبادان ١١

 ٠٧٢٧/٠ ماهشهر ١٢ ١٢٢٥/٠ شوش ١٢

 ٠٥٧٠/٠ ايذه ١٣ ١٢٠٧/٠ انديمشک ١٣

 ٠٤٥٦/٠ شادگان ١٤ ١١٦٩/٠ اهواز ١٤



  آمايش سرزمين  ٨٤

 
 ٠٢٤٨/٠ شوشتر ١٥ ١٠٣٥/٠ مسجد سليمان ١٥

 ٠١٢٨/٠ رامهرمز ١٦ ٠٨٠٣/٠ دزفول ١٦

  -  -  - ٠٧٥٦/٠ رامشير ١٧

  -  -  --  ٠٥٨٧/٠ ايذه ١٨

  -  -  - ٠٣٦٦/٠ اللي ١٩

  -  -  - ٠٠٠٢/٠ شادگان ٢٠

  ٨٦و ٧٩ هاي اکسونومي ساليج رتبه بندي تنتا: ٤جدول

  )محاسبات تحقيق(

  

هـاي آبـادان،   بنـدي صـورت گرفتـه بـا روش تاکسـونومي شهرسـتان      بر اسـاس رتبـه  

اي در سـال  سليمان، دزفول، شوش، انديمشک، اهواز، شادگان و ايذه از لحـاظ رتبـه   مسجد

  .انداز وضعيت بهتري بر خوردار بوده ٨٦نسبت به سال  ٧٩

، رامهرمز، دشت آزادگان، خرمشهر، ماهشهر و شوشـتر از لحـاظ   هاي اميديهشهرستان

  .انداز وضعيت بهتري برخوردار شده ٧٩نسبت به سال  ٨٦رتبه در سال 

  .اند ي يکساني داشتهاي در هر دو سال رتبهدو شهرستان باغ ملک و بهبهان از لحاظ رتبه

شـير، اللـي و بـه تعـداد     هاي گتوند، هنديجان، رامشهرستان ٨٦که سال با توجه به اين

  . ها به ترتيب هفت، ده ،هفده و نوزده استي اين شهرستانها اضافه شده است رتبهشهرستان

  نتايج حاصل از منطق فازي

دست آوردن ميـانگين و  ه و پس از ب Excelشاخص اوليه وارد  ٥٦در اين روش ابتدا 

بندي حـدود توابـع    جهت تقسيمهاي انحراف از ميانگين انحراف از ميانگين و تعيين فاصله

شاخص موجـود در سـطح    ٥٦ي بعد مرحله. ها، انجام شدعضويت در سطح اوليه شاخص

ي اجتمـاعي، فرهنگـي،   شـاخص نهـايي توسـعه    چهار نحوي که بندي شده بهابتدايي دسته

خاطر پرهيز از نوشتن قـوانين زيـاد    زيربنايي و اقتصادي از آن حاصل شود، اين عمليات به

وسيله از تعـداد قـوانين کاسـته     ناپذير است صورت گرفته تا بدين در برخي موارد امکان که

توابـع عضـويت اسـتفاده شـده در سـطح اوليـه       . شده و بتوان به نتايج مطلوب دست يافت

اي با سـه ارزش کالمـي خـوب،    نقهزها از نوع ذوها در قسمت ورودي دادهترکيب شاخص

ها از توابع عضويت مثلثي با پنج ارزش کالمي داده متوسط و ضعيف و در قسمت خروجي

کـه  بعـد از ايـن  . بسيار خوب، خوب، متوسط، ضعيف و بسيار ضعيف استفاده شـده اسـت  
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عنـوان   دست آمـد ايـن نتـايج بـه    بخش براي هر شهرستان به چهاري هر يک از اين درجه

اجتماعي و فرهنگـي،   بخش دوگرفت، از ترکيب ورودي در سطح باالتر مورد استفاده قرار 

بخـش زيربنـايي و اقتصـادي بعـد توسـعه کالبـدي        دوي انسـاني و از ترکيـب   بعد توسعه

ـ     . مشخص شد ه و در نهايت نتايج اين دو بعد نيز به عنـوان ورودي سـطح نهـايي جهـت ب

کالبـدي و  (بعـد  دواز ترکيـب ايـن   . گرفـت ي کلي مورد استفاده قـرار  دست آوردن توسعه

اي که از توسعه يافتگي کلي با توجه به درجه. شودافتگي کلي مشخص ميتوسعه ي) انساني

توابـع عضـويتي کـه در ايـن دو     . بنـدي و مقايسـه مـي شـود     آيد اقدام به رتبهدست ميه ب

توابـع   ،در هر دو قسمت ورودي و خروجي مورد استفاده قرار گرفته) نهايي ثانويه و(سطح

خوب، خوب، متوسط، ضعيف و بسـيار ضـعيف   عضويت مثلثي با پنج ارزش کالمي بسيار 

  .شماي کار در شکل پيوست منعکس است. است
  

  ٧٩نتايج سال   ٨٦نتايج سال 

  رتبه

 شهرستان
 نام شهرستان

  درجه

  توسعه يافتگي

  رتبه

 شهرستان
 نام شهرستان

  درجه

  توسعه يافتگي

 ٨٦١/٠ اهواز ١ ٧٣٧/٠ رامهرمز ١

 ٧٩٣/٠ آبادان ٢ ٧١٩/٠ بندر ماهشهر ٢

 ٧٤٢/٠ انهبهب ٣ ٧١٥/٠ دشت آزادگان ٣

 ٧١٢/٠ خرمشهر  ٤ ٧/٠ بهبهان  ٤

 ٦٤٥/٠ ماهشهر ٥ ٦٦٣/٠ اميديه ٥

 ٦٤/٠ اميديه ٦ ٦٢٩/٠ هنديجان ٦

 ٦١٥/٠ باغملک ٧ ٦١٥/٠ آبادان ٧

 ٥٢٤/٠ دشت آزادگان ٨ ٥٥٣/٠ شوش ٨

 ٤٧٢/٠ دزفول ٩ ٥٥١/٠ خرمشهر ٩

 ٤٥/٠ رامهرمز ١٠ ٥٤٦/٠ اهواز ١٠

 ٤٢١/٠ شوشتر ١١ ٥٠٥/٠ ملک اغب ١١

 ٤/٠ شوش ١٢ ٤٢٥/٠ شوشتر ١٢

 ٣٩٨/٠ انديمشک ١٣  ٤٢٢/٠ انديمشک ١٣

 ٢٧٧/٠ شادگان ١٤ ٤٢/٠ گتوند ١٤

 ٢٤٧/٠ مسجدسليمان ١٥ ٤١/٠ مسجد سليمان ١٥

 ٢٤٣/٠ ايذه ١٦ ٤/٠ رامشير ١٦
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  نتايج حاصل از روش فازي : ٥جدول

  )محاسبات تحقيق(

  

ي در رتبـه  ٧٩شهرستان اهواز در سال  ،آورده شده است) ٥-٣(همانطور که در جدول

در مکان دوم قرار داشته کـه   ٧٩آبادان در سال . ي آخر قرار داشته استاول و ايذه در رتبه

ي شهرستان بهبهان با يک پله تنزل از رتبه. زل پيدا کرده استي هفتم تنبه رتبه ٨٦در سال 

خرمشهر از چهـارم جـدول بـه    . رسيده است ٨٦ي چهارم در سال به رتبه ٧٩سوم در سال 

ي پنجم بـه رتبـه دوم در سـال    بندر ماهشهر از رتبه. پله تنزل داشته است پنجنهم رسيده و 

به داشته و از رتبه ششم به رتبه پـنجم رسـيده   اميديه نيز ترقي رت. ترقي پيدا کرده است ٨٦

آزادگان بهبود رتبه داشـته و  دشت. ملک از رتبه هفتم به رتبه يازدهم رسيده است باغ. است

در رتبـه   ٧٩شهرستان دزفول در سـال  . رسيده است ٨٦از رتبه هشتم به رتبه سوم در سال 

ـ     نهنهم قرار داشته است که با  شهرسـتان  . رار گرفتـه اسـت  پله نـزول در رتبـه هيجـدهم ق

پله بهبود رتبه داشته و در رتبه اول قـرار گرفتـه    ٩،  ٧٩نسبت به سال   ٨٦رامهرمز در سال 

در مکان يازدهم قرار داشته که با سه پله ترقي به مکـان   ٧٩شهرستان شوش در سال . است

هـر دو   اي تغييري نداشته اسـت و در شهرستان انديمشک از لحاظ رتبه. هشتم رسيده است

ي هفـدهم  به رتبـه  ٧٩شادگان از رتبه چهاردهم در سال . ي سيزدهم قرار داردسال در رتبه

ي پـانزدهم قـرار دارد کـه    مسجدسليمان در هر دو سـال در رتبـه  . رسيده است ٨٦در سال 

اي داشته و از رتبه شـانزدهم بـه نـوزدهم در    شهرستان ايذه تنزل رتبه. ري نداشته استيتغي

  .ده استرسي ٨٦سال 

به  ٨٦هاي هنديجان، گتوند، رامشير و اللي بر اساس تقسيمات کشوري سال شهرستان

دهم، رهاي ششم، چهاترتيب داراي رتبهه اند که بهاي استان خوزستان اضافه شده شهرستان

  شانزدهم و بيستم هستند 

 - - - ٣٦٤/٠ شادگان ١٧

 - - - ٣٥٦/٠ دزفول ١٨

 - - - ٣٣٨/٠ ايذه ١٩

 - - - ٢٦٣/٠ اللي ٢٠
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  هامقايسه روش

درصـد  «ي و شـيوه هـا بـا يکـديگر، از د   تـر روش به منظور بررسـي و مقايسـه دقيـق    

  . شود، استفاده مي»شدت تغييرات«و » تغييرات

  ايدرصد تغييرات رتبه

ها توسـط فرمـول   در هر يک از روش) شهرستان(اي هر محدوده درصد تغييرات رتبه

  ):٣٣، ص١٣٨٢بدري، (زير قابل محاسبه است 

  
  ي دو روشدرصد تغييرات در مقايسه=    

  .ي آنها ثابت استيي که در دو روش، رتبه)هاشهرستان(هاتعداد محدوده=  

  ي مورد مطالعه)هاشهرستان(هامحدوده تعداد کل= 

در اين مرحله درصد تغييرات هر روش نسبت به روش ديگر محاسبه که نتـايج آن در  

روش تاکسـونومي و  ترين درصد تغييـرات مربـوط بـه دو     کم. آورده شده است) ٦(جدول 

از . هاي اصلي اسـت ترين مربوط به درصد تغييرات منطق فازي و تحليل مؤلفه فازي و بيش

را داشـته،   ٥٤١٦٦/٠تـرين ميـانگين يعنـي     لحاظ ميانگين درصد تغييـرات تاکسـونومي کـم   

کـه بعـد از تاکسـونومي قـرار گرفتـه اسـت،        ٥٨٣٣/٠ميانگين درصد تغييرات منطق فـازي  

که از دو روش تاکسونومي و منطق  ٦٢٥/٠هاي اصلي تغييرات تحليل مؤلفه ميانگين درصد

ـ ن ٨٦درصد تغييرات مربوط به سال .ي آخر قرار گرفته استتر است و در رتبه فازي بيش ز ي

  ).٧جدول(است   ٧٩نتايج همانند سال  محاسبه گرديده است که
  

  ٧٩هاسالدرصد تغييرات نتايج روش:  ٦جدول 

  

  نام روش
هاي تحليل مؤلفه

  اصلي
  منطق فازي  تاکسونومي

ن درصد ميانگي

  تغييرات

 ٦٢٥/٠  ١  ٨٧٥/٠  ٠  هاي اصليتحليل مؤلفه

 ٥٤١٦/٠  ٧٥/٠  ٠  ٨٧٥/٠  تاکسونومي

 ٥٨٣٣/٠  ٠  ٧٥/٠  ١  منطق فازي
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  ٨٦هاسال درصد تغييرات نتايج روش   :٧جدول

  )محاسبات تحقيق:(

  

ها بدست آمده در دو روش تاکسونومي و فازي در اي بين روشآنچه از تغييرات رتبه

، در دو روش تاکسونومي شهرستان يکسان است چهاري رتبه  ٨٦و  ٧٩هر يک از دو سال 

نيز دو شهرسـتان بـا    ٨٦ي يکسان دارند در سال هاي اصلي دو شهرستان با هم رتبهو مؤلفه

ي رتبـه  ٧٩هاي اصـلي در سـال   دو روش منطق فازي و مؤلفه. ي يکسان داشته اندهم رتبه

ها انشهرستان يکي از شهرست ٢٠از بين  ٨٦ها يکسان نبوده و در سال هيچ يک از شهرستان

  . ي يکسان استداراي رتبه

  شدت تغييرات رتبه

در هـر   هـا ي محـدوده شدت تغييرات دو روش در مقايسه با يکديگر بر مبنـاي رتبـه  

  ):٣٤، ص١٣٨٢بدري ،(شود روش، توسط فرمول زير محاسبه مي

  
  ام در روش اول i) هاشهرستان(هارتبه محدوده=  

  ام در روش دوم  i)هاشهرستان(هامحدوده يرتبه=  

N  =هاشهرستان(هاتعداد محدوده(  

نشـان   ،ميزان شدت تغييرات رتبه در دو روش در مقايسه با يکديگر اگر برابر يک باشـد 

  .ي عدم وجود تغييرات استدهنده

  

  

  نام روش
هاي تحليل مؤلفه

  اصلي
  منطق فازي  تاکسونومي

ميانگين درصد 

  تغييرات

هاي تحليل مؤلفه

  اصلي
٦١٦٦/٠  ٩٥/٠  ٩/٠  ٠ 

 ٥٦٦٦/٠  ٨/٠  ٠  ٩/٠  تاکسونومي

 ٥٨٣٣٣/٠  ٠  ٨/٠  ٩٥/٠  منطق فازي
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  جمع  منطق فازي  تاکسونومي  هاي اصليمؤلفهتحليل  نام روش

 ٤,٤  ١,٧٩  ١,٦١  ١  هاي اصليتحليل مؤلفه

 ٢,٦٩٨  ١,٠٨٨  ١  ١,٦١  تاکسونومي

 ٢,٨٧٨  ١  ١,٠٨٨  ١,٧٩  منطق فازي

  ٨٦شدت تغييرات رتبه در هر روش سال    :٨جدول 

  )محاسبات تحقيق(

  

  نتيجه

، دو شـهر   ٨٦و سال  ٧٩هاي اصلي در سال بندي حاصل از روش مؤلفهبر اساس رتبه

  .اندغييري نداشتهاي هيچ تايذه و مسجد سليمان از لحاظ رتبه

اي دو شهرسـتان  بندي صورت گرفته با روش تاکسونومي از لحاظ رتبـه بر اساس رتبه

  .اندي يکساني داشتهرتبه ٨٦و سال  ٧٩اي در هر دو سال  ملک و بهبهان از لحاظ رتبه باغ

شهرستان انديمشـک از لحـاظ    يبندي صورت گرفته با روش منطق فازبر اساس رتبه

. ي سـيزدهم قـرار دارد  در رتبـه  ٨٦و   ٧٩ري نداشته اسـت و در هـر دو سـال    اي تغييرتبه

بـه  . ي پانزدهم قرار دارد که تغييري نداشته اسـت سليمان نيز در هر دو سال در رتبه مسجد

  .شود ياين ترتيب فرضيه اول اين پژوهش رد م

واقع  در. تر است شدت تغييرات در روش تاکسونومي در مقايسه با دو روش ديگر کم

دليل وجود تفـاوت در ضـرايب شـايد ايـن     . اين روش حالتي في مابين آن دو روش است

هاي متغير مورد اسـتفاده بـا   باشد که در روش تاکسونومي بسياري از خصوصيات و ويژگي

هـا از بـين   ها ناديده گرفته شده و به همين علت بسياري از اين تفاوتاستاندارد کردن داده

  .رفته است

ها در شروع تحليل عاملي، هاي اصلي نيز عالوه بر استاندارد کردن دادهمؤلفهدر روش 

بنـابراين  . ها بر اساس عامل اول، ناشي از اين تفاوت اسـت ها و شاخصوزن دادن به متغير

اين روش زماني کاربرد دارد که در بين متغيرها همبستگي بااليي وجود داشته باشـد تـا بـر    

ترين مقدار خاص است، بتواند سهم قابل توجهي از  ربوط به بيشاين اساس عامل اول که م

  . يد نيستلذا فرضيه دوم نيز قابل تاي. ها را تبيين نمايداختالف بين مقادير شاخص
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  پيشنهادات

تـر   دقيـق  يبا استفاده از روش منطـق فـاز   يبند رسد رتبه يبا توجه به اين که به نظر م

  .در اين زمينه، از اين روش استفاده شود يشود در مطالعات بعد يتوصيه م. است

تنـزل رتبـه    ٧٩نسبت بـه سـال    ٨٦استان خوزستان در سال  يها از شهرستان يبسيار

در  يتوسـعه يـافتگ   يها امر را به بهبود شاخص مسؤوالناين امر توجه دو چندان . اند داشته

  . طلبد يمناطق مختلف اين استان م
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  )١٣٨٤بدري، علي (

  گانه ٨ يهاشاخص يم بنديتقس

 

  يه انتخابياول يرهايمتغ

 هاشاخص يوهمگن يمراجعه به سوابق نظر

  اولين پايگاه دانش 

توسعه 

 فرهنگي

توسعه 

 اجتماعي

توسعه 

 زيربنايي

توسعه 

 اقتصادي

ن پايگاه دانش قواعد يدوم
  استنتاجي

ن پايگاه دانش قواعد يدوم
  استنتاجي

توسعه 
 کالبدي

توسعه 
 انساني

  ه دانش قواعد استنتاجيپايگا سومين
 آنگاه -اگر  

 توسعه يافتگي کلي

 يکشاورز

 يودامدار

 صنعت

 ييربنايز

 يفرهنگ 

 يآموزش

ت يجمع

-خدمات

 اجتماعي
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  و مآخذ منابع

  .نوردانشگاه پيام ،، تهرانريزي روستايي در ايرانبرنامه ،)١٣٧٥(آسايش، حسين  .1
ي کارشناسي  نامه پايان. تعيين درجه ي توسعه يافتگي مناطق روستايي کشور، )١٣٧٢(اسالمي، س  .2

 .دانشگاه شهيد بهشتي تهران .ي اقتصاد دانشکده. ارشد

ي مؤسسه. تهران. هاي کشوري صنعتي استاناي از توسعهتحليلي مقايسه، )١٣٨٠(بختياري، صادق  .3

 .هاي بازرگاني پژوهش

اي،  يافتگي بر مطالعات ناحيه بدري، علي، رونيز، اكبريان، مطالعه تطبيقي روشهاي سنجش توسعه .4

  .١٣٨٤، ٧مجله جغرافياي و توسعه، شماره 

ي نامه پايان. هاي استان مازندران شهرستان ي توسعه يافتگيتعيين درجه، )١٣٧٤(برزويان، ص  .5

  .دانشگاه شهيد بهشتي تهران. ي اقتصاد دانشکده. کارشناسي ارشد

پايان . »هاي استان کردستاني توسعه يافتگي شهرستانارزيابي و تعيين درجه، )١٣٧٦(خضري، م  .6

  .دانشگاه اصفهان. ي اقتصاددانشکده. ي کارشناسي ارشدنامه

ي کارشناسي  نامه پايان. ي توسعه نيافتگي مناطق استان فارس تعيين درجه، )١٣٨٧(زارعي، صمد  .7

  .دانشگاه شهيد چمران اهواز. ي اقتصاد دانشکده. ارشد
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