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  چكيده

 ،هاي انـساني در سـطوح نـواحي          وابستگي سكونتگاه   اي، تحليل   با توجه به ضرورت توسعه يكپارچه ناحيه      
توزيع مطلوب جمعيت و توزيع روند توسـعه اجتمـاعي ـ    . شود ريزي محسوب مي اساسِ كار در هر برنامه

بنابراين كاهش محروميت و نـابرابري بـه دليـل    . اي است   هاي ناحيه   يل سيستم اقتصادي، هدف نهايي تحل   
درواقـع نيـل بـه پيـشرفت و         . رود  شمار مي   توجه به   داشتن تبعات اقتصادي و سياسي، امري مهم و درخور        

كـارگيري معيارهـا و       بـه . توسعه فراگير در آينده مستلزم شناخت موقعيت مناطق و نواحي مختلـف اسـت             
ها در سيستم فضايي مناطق از سـويي منجـر بـه شـناخت                بندي سكونتگاه   منظور سطح   ي به هاي كم   روش

شود، و از سوي ديگر معياري است براي تـالش در زمينـه كـاهش و               ميزان نابرابري نقاط سكونتگاهي مي    
 اين مقاله بر آن است تا بـا اسـتفاده از روش تاپـسيس كـه يكـي از                  . هاي موجود ميان آنها     رفع نابرابري 

بنـدي و تعيـين ميـزان نـابرابري          شود، به سطح    محسوب مي گيري چندمعياره     هاي خانواده تصميم    تكنيك
ي پژوهش حاكي از آن است كـه        ها   نتايج يافته . هاي استان خراسان رضوي بپردازد      موجود ميان شهرستان  

ين شهر به دليل    ا. يافتگي بوده است     نخست به لحاظ ميزان توسعه       شهر مشهد داراي رتبه    1385در سال   
مركزيت اداري ـ سياسي به عنوان قطب رشد منطقه، امكانات، خدمات و نيـروي انـساني متخـصص را از     
نواحي پيراموني به سمت خود جذب كرده و به اين ترتيب برتري و تفوق آن بـر سـاختار فـضايي اسـتان                       

 19 را در بـين      19آبـاد رتبـه        و شهرسـتان خليـل     1همچنين شهرسـتان مـشهد رتبـه        . حفظ شده است  
 بوده است، كـه خـود    3/0دست آمده     شهرستان استان خراسان رضوي كسب كرده و ضريب پراكندگي به         

از اين رو الگوي حاكم بر     .  است  مندي از مواهب توسعه     بيانگر وجود تفاوت و شدت نابرابري در ميزان بهره        
ست كه با در نظر داشـتن آن، توجـه   ساختار فضايي استان خراسان رضوي، تابع الگوي مركز ـ پيراموني ا 

  .ناپذير است اي، ضرورتي اجتناب منظور نيل به توسعه و پيشرفت متعادل منطقه ريزي فضايي به به برنامه
  

  هــا، تكنيــك تاپــسيس،  بنــدي ســكونتگاه اي، ســطح اي، نــابرابري ناحيــه توســعه ناحيــه :هــا واژه كليــد
  .خراسان رضوي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه
يكي از عوامل مهـم توسـعه همانـا پيـشرفت           . شود  ها محسوب مي    ترين هدف تمامي دولت     همتوسعه درواقع نخستين و م    

بنـابراين  . اي اقتـصادي نيـست      اقتصادي است، اما تنها اين عامل نيست و دليل اين امر آن است كه توسعه صـرفاً پديـده                  
تـودارو،  (امعـه را پوشـش دهـد        هدف اصلي توسعه بايد ايجاد الگوي مطلوب رشد درآمد همگاني باشد كه تمـام اقـشار ج                

هـايي در سـاختار سياسـي، نهـادي، اجتمـاعي،             توسعه عالوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني         ). 235،  1364
بنابراين در ميان اهداف توسعه در ). 7، 1364ازكيا،  (اداري و اصالح آنها و همچنين وجه نظرهاي عمومي مردم نيز هست             

تعـديل    تأمين اعتماد به نفس مردم، كاهش فقـر و بيكـاري،  : توان به مواردي از اين دست اشاره كرد         مفهوم جديد آن، مي   
هاي بيشتر، تكوين و توسعه دموكراسـي،         تأمين شرايط مشاركت مردم، تأمين آزادي     . ثروت و درآمد، افزايش رفاه اجتماعي     

هـاي    ريزي  از موضوعاتي كه اخيراً در فرهنگ برنامه      ). 162-166،  1378تقوي،  (بازسازي منش مستقل انساني و جز اينها        
اي مطرح گرديده ولي جايگاه آن هنوز در كشور ما به وضوح مشخص نـشده، نـابرابري توسـعه نـواحي                       اي و منطقه    ناحيه
دمـوگرافيكي و سياسـي       ها كه به داليل متعددي چون داليل تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي،            اين نابرابري . است

بنـابراين  ). 4،  1375منـصوري، ثالـث،     (شوند، رشد ناهمگون و نامتعادل ميان نواحي و مناطق را به دنبال دارنـد                 ايجاد مي 
اي و يا توسعه اقتصادي برقراري عدالت اجتماعي و توزيع رفاه و ثروت در بين افراد جامعه                   ريزي منطقه   اهداف كلي برنامه  

هاي مختلف نياز اسـت،   اي به تهيه و تدوين و در نهايت اجراي برنامه ر هر جامعهبراي دستيابي به اهداف ياد شده د  . است
هاي توسعه در ميـان اكثريـت    ترين خصايص اقتصاد پويا و سالم، توزيع مناسب و عادالنه امكانات و نمره      زيرا يكي از مهم   

زدايي سعي در كاهش  هاي محروميت رنامهريزان از طريق تهيه ب     از اين رو برنامه   . جمعيت هر ناحيه و منطقه يا كشور است       
در اكثر كشورهاي در حال توسعه يك يا دو منطقه ـ و در نهايـت چنـد    ). 5، 1376رمضاني، (ها دارند  ها و نابرابري شكاف

اي را در ايجاد درآمد و  منطقه ـ وضعيت مناسب خدمات عمومي و بالطبع شكوفايي اقتصادي، اجتماعي دارند و نقش عمده
داشتن مناطق ديگر و افزايش شكاف و نابرابري بـين منـاطق و نـواحي     اين امر به بهاي عقب نگه. كنند ملي ايفا مي توليد  
هـاي مختلـف ايـران حـاكم          توان به جرئت اظهار كرد كه چنين وضعيتي بر اكثر قريب به اتفاق مناطق و استان                 مي. است

با توجه به ساختار تصميم در تحقيق حاضر، يا به عبـارت            . ست استان خراسان رضوي نيز از اين قاعده مستثني ني         واست،  
نظـر    ، بـه  )هـا   شهرسـتان (هـاي راهكـار       ديگر هدف اصلي اين پژوهش مبني بر وجود معيارهاي چندگانه در ارزيابي گزينه            

بهتـرين  تواند به   ـ مي 2ـ و از بين آنها تكنيك تاپسيس) MCDM(1گيري چندمعياره  هاي تصميم رسد خانواده تكنيك مي
هاي مختلف توسـعه، و در قالـب    هاي استان خراسان رضوي در بخش     بندي شهرستان   شكل هدف اين پژوهش را كه رتبه      

مقايـسه نـسبي    يافتگي است، برآورده سازد، و در نهايـت بـه             هاي تلفيقي انتخابي برمبناي معيارهاي علمي توسعه        شاخص
هـاي    توانـد بـا اسـتفاده از داده         بنـدي مـي      بودن منطقي رياضي در رتبه     اين تكنيك با دارا   . با يكديگر بپردازد  ها    شهرستان
  .هدف ياد شده را تحقق بخشد  موجود،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Multi Criteria Decision Making 
2. Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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  مباني نظري تحقيق

ترين آنها كه با هـدف        در اينجا به ذكر برخي از مهم      . هاي مختلفي مطرح شده است      در زمينه مباحث توسعه تاكنون نظريه     
طرفـداران  . اند، پرداخته شـده اسـت   يافتگي مطرح گشته  اي در مسير رشد و توسعه       قهاي و منط    هاي ناحيه   توجه به نابرابري  

و غيرپايـه تقـسيم     ) صـادراتي (هاي اقتصادي منطقه را به دو بخش پايـه            نظريه نئوكينزي يا پايه اقتصادي، نظريه فعاليت      
، 1380صباغ كرماني، (دانند   رات مي اينان موتور رشد و نيروي محرك اقتصاد منطقه را درآمد ناشي از بخش صاد             . كنند  مي

صادرات به عنوان تنها متغيري كه مقدار       . بنابراين، براساس اين نظريه رشد و توسعه ناحيه به صادرات وابسته است           ). 147
آيد، بـه     شمار مي   اي به   كننده رشد و توسعه ناحيه است و تنها محرك رشد اقتصاد ناحيه             آن در قياس با ديگر متغيرها تعيين      

اي   ترين هدف سياست اقتصاد ناحيـه        نيز معتقد است كه مهم     1پيتر هال . )105،  1379صرافي،  (سميت شناخته شده است     ر
كند و رشد      ايجاد اشتغال است كه به كاهش بيكاري و مهاجرفرستي در ناحيه كمك مي             ،هاي آن   منظور كاهش نابرابري    به

 شامل عناصري هستند كه پرو 3 و ميردال2هاي هيرشمن نظريه). Hall, 1992, 92(و توسعه آن را به دنبال خواهد داشت 
نظريـه قطـب رشـد اساسـاً متمايـل بـه كـارايي        ). 47، 1371 از هلنـد،  DHVمهندسان مشاور (نامد   آن را قطب رشد مي    

يه قطـب   نظر. اي نوكالسيك، پويايي بيشتري دارد      هاي ايستايي نظريه    اقتصادي است، اما اين كارايي در مقايسه با تحليل        
هـاي ناشـي از       كـاهش هزينـه    (4هاي تجمـع    توان توسعه را از طريق دستيابي به صرفه         رشد بر اين استدالل است كه مي      

پـاپلي  (، افـزايش داد     )انـد   شوند ولي در قياس با فضاي قطبي داخلـي          محسوب مي عواملي كه در مقايسه با بنگاه، خارجي        
هـاي رشـد را       توان توسعه قطب    اي مي   گذاري منطقه   ست كه با سياست   تأكيد شده ا  ). 201،  1382يزدي، رجبي سناجردي،    

هاي گذشته  در سال). 366، 1376هنسن و ديگران، (تقويت كرد و از اين طريق منافع به هم پيوسته چندي به دست آورد        
 تـا توسـعه     ،شـود   در اين راهبرد به شهرها اولويـت داده مـي         . سياست توسعه كشور از نظريه قطب رشد تبعيت كرده است         

اجتماعي ـ اقتصادي شهرها موجـب توسـعه اجتمـاعي ـ اقتـصادي روسـتاها شـود و شـهرها طـي سـازوكار مرسـوم بـه              
قطـب  «اند كه بـا اجـراي سياسـت           شواهد حاكي از آن   .  توليد كشاروزي نواحي مجاور خود را تحرك بخشند        ،»گسترش«

  ).16، 1360حمصي، (كت نقاط روستايي شوند شهرها نتوانستند خدمات الزم را ارائه دهند و موجب حر» رشد
 را 5بيني تغيير و تحوالت روند توسـعه، فريـدمن الگـوي مركـز ـ پيرامـون       براي درك ساختار فضايي مناطق و پيش

مركز كه قلب پيشتاز و پويايي      يكي  : هر نظام جغرافيايي شامل دو زيرنظام فضايي است       «گويد    فريدمن مي . دارد  عرضه مي 
پـذيري نـسبت بـه        توان آن را بقيه نظام به حساب آورد و در حالت وابستگي يا سلطه               يگري پيرامون كه مي   نظام است و د   
. اي اسـتعماري دانـست   تـوان رابطـه   رابطه مركز ـ پيرامون را اصوالً مـي  ). 27-26، 1370، 6هيلهورست(» مركز قرار دارد

پـاپلي يـزدي،    (لي توليد از حاشيه به مركـز همـراه اسـت            جايي برخي عوامل اص     شده، با جابه    معموالً بروز ساختاري قطبي   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Peter Hall 
2. Hirschman 
3. Myrdal 
4. Agglomeration Economy 
5. Center-Periphery 
6. Hilhoorest 
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اي و  هـاي ناحيـه   با توجه به چارچوب نظري بيان شده، وجه اشتراك همه آنها توجه به نـابرابري      ). 204،  1382سناجردي،  
ركز هاي قطب رشد و م   نظريه   هاي مطرح شده،    طبق نظريه . يافته است  همچنين توجه به رشد و توسعه نواحي كمتر توسعه        

اين در حالي است كـه نظريـه اقتـصاد    . اند هاي موجود ميان نواحي را عوامل داخلي دانسته ـ پيرامون، علت اصلي نابرابري   
كننـده در   نيافتگي بر عوامل خارجي تأكيد دارد و عوامل خارجي را داراي نقش اصلي و تعيين            يابي علل توسعه    پايه در ريشه  
  .داند احي ميهاي موجود ميان نو ايجاد نابرابري

  
  شناخت محدوده مورد مطالعه

اين اسـتان در   . گيرد   درصد از خاك كشور ايران را در بر مي         7مربع وسعت دارد و      ومترل كي 116,348استان خراسان رضوي    
به موجب سرشـماري  . النهار گرينويچ واقع شده است  درجه طول شرقي از نصف     61 تا   56 درجه عرض شمالي و      37 تا   33

. دهد   درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي       8 نفر برآورد شده است كه حدود        5,593,079جمعيت اين استان     1385سال  
  . تر تقسيم شد  به موجب قانون، استان خراسان به سه استان كوچك1383در سال 

  . بخش است62 شهرستان و 19در اين ميان استان خراسان رضوي در زمان حاضر به مركزيت شهر مشهد داراي 
  

  
  نقشه موقعيت جغرافيايي استان خراسان رضوي در كشور. 1شكل 

 
 روش تحقيق

آوري اطالعـات مـورد نيـاز از روش     در زمينـه جمـع  . روش بررسي اين پژوهش مبتني بر رويكرد توصيفي ـ تحليلي است 
هاي استان مورد مطالعه، با توجه به اهميـت              شهرستان يافتگي  منظور تعيين درجه توسعه     به. اي استفاده شده است     كتابخانه
هاي زيربنايي، بهداشـتي، فرهنگـي، توسـعه           متغير در قالب شاخص    84ها و همچنين محدوديت دسترسي به آنها،          شاخص

گـاه بـا    آن. آوري شـده اسـت    هاي آموزشي جمع    و شاخص ) اقتصادي(مسكن، كشاورزي، شاخص كلي        جمعيتي،   روستايي،

شهرستان 
 استان خراسان رضوي مشهد
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هـاي تلفيقـي      هاي توسعه و نهايتاً در قالب شاخص        ها ابتدا در هر يك از بخش        ري از مدل تاپسيس رتبه شهرستان     گي  بهره
تكنيك تاپـسيس بـه عنـوان يكـي از          . نتايج به دست آمده مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است          تعيين گرديده و سپس     

بندي مفاهيم مختلف در علـوم گونـاگون          وزه در رتبه  گيري چندمعياره امر    هاي تصميم    يا تكنيك  MCDMاعضاي خانواده   
توان منطق رياضـي و شـفاف و نيـز عـدم مـشكالت اجرايـي آن                   ترين دليل آن را مي      اي يافته است كه مهم      جايگاه ويژه 

 برگـشت   نيازمند تعديالتي در رفت و    ) ها  مراتبي داده   مانند تحليل سلسله  (اي از فنون در اين خانواده         استفاده از پاره  . دانست
و تبادل داده با متخصصان است كه عموماً به علت دسترسي نداشتن به اطالعات منجر به عدم روايي و پايايي تحقيقـات                      

. سـازد   هاي دقيق كمي، اين مشكل را مرتفع مي         اما روش تاپسيس به خاطر عدم مقايسه زوجي و استفاده از رتبه           . گردد  مي
هـا    گيـري بـه وسـيله عمـوم تكنيـك            مقايسه نيز منجر به مشكالتي در تـصميم        عالوه، تعدد معيارهاي واحدهاي مورد      به
در نهايـت جبرانـي بـودن ايـن تكنيـك بـا هـدف ارائـه                 . كنند  شود، كه به هر حال اينها در تكنيك تاپسيس بروز نمي            مي
 اين پـژوهش    .د است كننده استفاده از اين تكنيك قدرتمن        توجيه ،بندي معقول و متناسب با برداشت ذهني متخصصان           رتبه

  : بر دو فرضيه استوار است
هاي استان، تفاوت و نابرابري وجود دارد؛         هاي مختلف شهرستان    هاي انتخابي توسعه در بخش      ميان شاخص : نخست

  و 
يافتگي ارتباط مستقيم به چـشم        هاي استان خراسان رضوي از لحاظ درجه توسعه          شهرستان  بين جمعيت و رتبه   : دوم

  . خورد مي
  

  هاي تحقيق خصشا
  هاي بخش جمعيتي شاخص
كوس بعـد خـانوار     تراكم نسبي جمعيت، مع   : اند، اينها هستند    منظور بررسي بخش جمعيتي استفاده شده       هايي كه به    شاخص

در شهرستان، معكوس ميزان يا درصد مرگ و مير در شهرستان، معكوس درصـد بـاروري در شهرسـتان و متوسـط رشـد       
شود كه بـاال بـودن بعـد          است يا عدم توسعه، به اين نكته اشاره مي        يا بعد خانوار مالك توسعه      در اين زمينه كه آ    . جمعيت

خاستگاه اين امر همانا فقر فرهنگي خانوار است كه خود زاييده فقر اقتـصادي  . استدهنده جمعيت زياد خانوار       خانوار نشان 
از ايـن رو شـاخص بعـد        . الزم براي تنظـيم خـانواده     گذاري كافي دولت در زمينه ايجاد تسهيالت          است و نيز عدم سرمايه    

  .درصد باروري به صورت معكوس بيان شده استو خانوار، ميزان مرگ و مير 
  
  هاي بخش آموزشي شاخص) الف

موز در مقطع ابتـدايي، نـسبت معلـم بـه           آ  نسبت معلم به دانش   : هاي بخش آموزشي اين پژوهش مشتمل است بر         شاخص
آموز در مقطع ابتدايي، نـسبت   آموز در متوسطه، نسبت كالس به دانش       ايي، نسبت معلم به دانش    آموز در مقطع راهنم     دانش

آمـوزان بـه كـل جمعيـت، تعـداد            آموز در متوسطه، تعداد دانـش       آموز در راهنمايي، نسبت كالس به دانش        كالس به دانش  
ر شهرستان، درصد شاغالن شهرسـتان      آموزان دختر به پس     نسبت دانش  سال شهرستان،    10آموزان به جمعيت باالي       دانش



 1389تابستان  ، 72هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

 

22

آموز از جمعيـت      نسبت باسوادان با تحصيالت عالي به كل باسوادان، نسبت دانش         برطبق سواد، درصد باسوادان شهرستان،      
  . سال به باال، و درصد زنان باسواد6

  
   درماني هاي بخش بهداشتي ـ شاخص) ب

 نفـر جمعيـت، سـرانه       1000سرانه پزشـك بـراي هـر        : ستدرماني اين پژوهش شامل اينها     ـ   هاي بخش بهداشتي    شاخص
 نفر جمعيت، سرانه تخت بيمارسـتان بـراي         10,000 نفر جمعيت، سرانه آزمايشگاه براي هر        10,000دندانپزشك براي هر    

 نفر جمعيت، سرانه داروساز بـراي هـر         10,000 نفر جمعيت، سرانه شاغالن بخش بهداشت و درمان براي هر            10,000هر  
 نفر جمعيت، سرانه 10,000 نفر جمعيت، سرانه داروخانه براي هر 10,000نفر جمعيت، سرانه پيراپزشك براي هر  10,000

 نفـر  1000 نفر جمعيت، نسبت بهيار براي هر 10,000 نفر جمعيت، سرانه روانشناس براي هر 10,000كارشناس براي هر   
  . نفر جمعيت1000جمعيت و نسبت بهورز براي هر 

  
  )كالبدي(ي بخش مسكن ها شاخص) ج

دوام، نـسبت   هـاي كـم   هاي بـادوام، معكـوس مـسكن     درصد مسكن : اند از   هاي منتخب در بخش مسكوني عبارت       شاخص
هاي   مسكن اتاق، نسبت    1هاي داراي     هاي صادرشده، معكوس مسكن     هاي ساختماني دوطبقه و بيشتر به كل پروانه         پروانه

  . و معكوس واحدهاي مسكوني چهارخانواريخانواري   مسكوني تكداراي چهار اتاق و بيشتر، نسبت واحدهاي 
  

  هاي كشاورزي شاخص) د
درصد باسوادي شاغالن بخش كشاورزي، نسبت سطح زيركشت به مساحت شهرسـتان، عملكـرد در هكتـار گنـدم آبـي،                     

 كـشت آبـي بـه كـل         ، عملكرد در هكتار گندم ديم، عملكرد در هكتار جو ديم، نسبت سطح زير             عملكرد در هكتار جو آبي    
بردار، تعداد تراكتور براي هر صد هكتار كشت، تعداد دروگر براي هر هزار               سطح زير كشت، سرانه ماكيان به ازاي هر بهره        

بـردار، از     هكتار سطح زير كشت، نسبت سطح زير كشت به مساحت شهرستان، نسبت سـطح زيـر كـشت آبـي بـه بهـره                       
  .ندا هاي كشاورزي منتخب در اين مطالعه شاخص
  

  هاي بخش زيربنايي شاخص) هـ
هـاي آسـفالته بـه        هـاي شهرسـتان، نـسبت راه        هاي آسفالته به كـل راه       ها به مساحت شهرستان، نسبت راه       نسبت كل راه  

 نفـر   100,000هـاي آسـفالته بـراي هـر            نفر جمعيت، نـسبت راه     100,000ها براي هر      مساحت شهرستان، نسبت كل راه    
هـاي اصـلي      اي به مساحت شهرستان، نسبت راه       هاي جاده   ن به مساحت استان، نسبت راه     هاي شهرستا   جمعيت، نسبت راه  

  .آيند شمار مي هاي زيربنايي مطرح در پژوهش حاضر به به مساحت شهرستان، از شاخص
  

  هاي توسعه و عمران روستايي شاخص) و
رساني شـده،     ايي، درصد روستاهاي برق   ميزان يا درصد باسوادي در مناطق روستايي شهرستان، ميزان باسوادي زنان روست           
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هاي روسـتايي آسـفالته       هاي شهرستان، نسبت راه     هاي روستايي به كل راه      درصد روستاهاي گازرساني شده، نسبت كل راه      
هاي روستايي به مساحت شهرسـتان، و معكـوس بعـد خـانوار روسـتايي از جملـه                    راههاي روستايي، نسبت كل       به كل راه  
  .اند مران روستاييهاي توسعه و ع شاخص

  
  )اقتصادي(هاي كلي  شاخص) ز

هـاي درصـد اشـتغال، ميـزان فعاليـت،           بايست به شاخص    منتخب در اين مطالعه مي    ) اقتصادي(هاي كلي     از جمله شاخص  
معكوس بار تكفل، نسبت مساحت شهرستان به مساحت استان، درصد اشتغال زنان، نسبت شاغالن بخش صنعت به كـل                   

  .ت منطقه از استان، و نيز درصد شهرنشيني اشاره كردشاغالن، سهم جمعي
  

  هاي فرهنگي شاخص) ح
هـا     نفر جمعيت، تعداد كتاب    10000هايي چون نسبت كتابخانه به ازاي هر          هاي فرهنگي مشتمل است بر شاخص       شاخص

ها به ازاي هـر       هيبه جمعيت باسواد شهرستان، نسبت اعضاي كتابخانه به جمعيت باسواد شهرستان، نسبت مساجد و حسين              
 نفـر   10,000 نفر جمعيت شهرستان، نسبت تماشاگر سينما و تئاتر به كل جمعيت، سرانه سينما و تئاتر براي هـر                    10,000
درصـد باسـوادان داراي تحـصيالت عـالي بـه جمعيـت باسـواد               شهرستان، درصد باسوادي زنـان در شهرسـتان،         جمعيت  

  .داراي تحصيالت عالي  مردانشهرستان، نسبت زنان داراي تحصيالت عالي به 
  

  تكنيك تاپسيس
هـاي    هاي مختلـي وجـود دارد كـه الزامـاً جـواب             هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روش        بندي بخش   براي رتبه 

تكنيـك  «هاسـت،     گزينـه بنـدي كـه داراي قـدرت بـااليي در تفكيـك               هاي رتبه   يكي از اين روش   . يكساني در پي ندارند   
. شـود    است كه به صورت اختصار با نام تاپسيس شناخته مي          1»آل  حل ايده   شان به راه     براساس شباهت  بندي ترجيحات   رتبه

  .آن را ارائه كردند) 1981 (2محور است كه اولين بار هوانگ و يون هاي فاصله اين روش از جمله روش
  : مفروضات زيربنايي اين روش اينها هستند

تر، بدتر ـ يا برعكس؛ به اين معنـي    االتر، بهتر باشند و مقادير پايينهمواره مقادير ببايست  براي هر شاخص مي -1
  .كه مطلوبيت هر شاخص با افزايش مقدار، به طور يكنواخت افزايش و يا كاهش يابد

يا به صورت   ) از توان دوم  (ممكن است به صورت فاصله اقليدسي       ) آل منفي   يا از ايده  (آل    فاصله هر گزينه از ايده     -2
محاسبه گردد، كه ايـن امـر بـستگي بـه ميـزان             ) معروف به فواصل بلوكي   (ق از فواصل خطي     مجموع قدر مطل  

 ).262-260، 1381اصغرپور، (ها دارد  تبادل و جايگزين در بين شاخص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution 
2. Hwang and Yoom 
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  الگوريتم تكنيك تاپسيس) الف
  : با استفاده از فرمول» فاقد مقياس«گيري موجود به ماتريس   ـ تبديل ماتريس تصميممقدم يك

ij
ij m

ij
i

r
n

r
=

=

∑ 2

1

  

براي اين كار ماتريس ايجاد شـده در مرحلـه پيـشين در وزن هـر     . »فاقد مقياس موزون«قدم دوم ـ ايجاد ماتريس  
  : بدين ترتيب. شود تا ماتريس فاقد مقياس موزون به دست آيد ضرب مي) Wبردار (كدام از معيارها 

  

...,)DMمفرض از ( j,.... n
m ,.. nj,... nm

V V V
W {w ,w ,....}V V V = ≈11 1 1

1 21
= w nn×

.N D
v =  

  شده وزين مقياس ماتريس بي) ب
و قابل مقايسه شده است، و       » مقياس  بي«ها در آن،       ماتريسي است كه امتيازات شاخص     NDدرواقع  

n nw ×
 ماتريسي  

  .ر قطر اصلي آن غيرصفر خواهند بوداست قطري كه فقط عناص
   :آلِ منفي حل ايده آل و راه قدم سوم ـ مشخص كردن راه حل ايده

   :كنيم  را تعريف مي-Aآل منفي   و براي گزينه ايده+Aآل  براي گزينه ايده
 ij ij{(max v j J), (min v j J ) i , , ...m )}′∈ ∈ = 1 2A+ =گزينه ايده آل          

j n{v , v ,....., v ,....., v } + + + +
1 2=  

ij ij{(min v j J),(max v j J ) i , ,...m)}′∈ ∈ =1   گزينه ايده آل منفي = 2

j n{v , v ,....., v ,....., v }− − − −
1 2= 

   :)فاصله( محاسبه اندازه جدايي –قدم چهارم 
  :  قرار استينبد با استفاده از روش اقليدسي ،آل ام با ايده iفاصله گزينه 

n
/
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=
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1
1 d= آل  ام از ايدهiفاصله گزينه = 2 i+
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/
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{ (v v ) } ;i , ,....,m −

=
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1
1 d= آل منفي  ام از ايدهI  فاصله گزينه= 2 i−

  

   :آل حل ايده به راه Ai  محاسبه نزديكي نسبي–قدم پنجم 
  :شود  صورت تعريف ميبديناين نزديكي نسبي 
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iAشود كه چنانچه  مالحظه مي A+=  گاه  آن،شود id   :  و خواهيم داشتاست   =

iCl + Aو در صورتي كه      1= A−=1 ، گاه   آنid iCI و   = + Ai بنابراين هراندازه گزينه  . خواهد شد  =
 به  

A(آل  حل ايده راه تر باشد، ارزش  نزديك) +
iI +

c تر خواهد بود به واحد نزديك.  
   :ها بندي گزينه  رتبه–قدم ششم 

  .كردبندي  له مفروض رتبهئي موجود را از مس اه توان گزينه براساس ترتيب نزولي مي
  

  روش ضريب پراكندگي) ج
با اسـتفاده از ايـن روش       . اي، روش ضريب پراكندگي است      دست آوردن نابرابري منطقه     هاي اساسي براي به     يكي از روش  

 كلـي فرمـول   سـاختار . طور نامتعادل در بين مناطق توزيع شده است    توان مشخص ساخت كه هر شاخص تا چه حد به           مي
  ).129، 1377كالنتري، (بدين شرح است 

( x x )ii
nC V

X ii
n

−
=

=

=

∑

∑
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1

1

  

  ذكر شده،در رابطه 
CV  :ضريب پراكندگي،   

iX : خاصاي برابر با مقدار يك متغير در منطقه ،   
X  :غير، برابر است با مقدار متوسط همان مت  
n : تعداد مناطق .  

  .ها در بين مناطق است دهنده نابرابري بيشتر در توزيع شاخص  نشانCV( 1(مقدار باالي ضريب پراكندگي 
  
  هاي تحقيق يافته
 سـال  يـافتگي در  و درجه توسعه) Ci(هاي مختلف با توجه به شاخص اولويت  ها را در بخش بندي شهرستان  ، رتبه 1جدول  
 در  1385هـاي مختلـف سـال         هـاي آمـاري شـاخص       شود، براساس داده    گونه كه مالحظه مي     همان. دهد   نشان مي  1385

 روستايي، فرهنگـي، بهداشـتي، مـسكن و جمعيتـي،           هاي آموزشي، زيربنايي، كشاورزي، اقتصادي، توسعه       خصوص بخش 
همچنـين در   . انـد    را كسب كـرده    1ت و مشهد رتبه     هاي سبزوار، بردسكن، كاشمر، مشهد، رشتخوار، گناباد، كال         شهرستان

والت،   هاي چناران، كاشمر، سبزوار، مه      هاي ذكر شده، شهرستان     ، به ترتيب بخش   TOPSISبندي روش     انتهاي طيف رتبه  
  .گيرند سبزوار، تربت جام، رشتخوار و رشتخوار قرار مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coefficient of Variation 
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هـاي مختلـف توسـعه صـورت          لفيقي در بخـش   هاي ت   بندي براساس شاخص    ، با توجه به اينكه رتبه     2مطابق جدول   
در بـين   . هـاي اسـتان دارد       را در بـين شهرسـتان      19آبـاد رتبـه        و شهرسـتان خليـل     1رتبه  گرفته است، شهرستان مشهد     

بديهي است كه   . هاي انتخابي كامالً مشهود است      ي از نظر شاخص   نهاي محدوده مورد مطالعه نابرابري و ناهمگ        شهرستان
هـاي    ريزي  اند، اما به دليل برنامه      هايي جدي و فراوان     ا به لحاظ منابع حياتي، نقاطي مستعد با پتانسيل        ه  برخي از شهرستان  

بنـابراين دليـل    . انـد   بندي قرار گرفته    گاه غيراصولي و تخصيص ناعادالنه اعتبارات و امكانات توسعه، در انتهاي طيف رتبه            
اي   هـاي منطقـه     ريـزي   گراسـت، بـه نحـوي كـه در برنامـه            رد مركـز  كويكارگيري الگوهاي توسعه با نگاه و ر        اصلي آن به  
بـه عبـارتي ديگـر، سـهم عظيمـي از           . كننـد   هاي پيراموني صرفاً نقش ناظر رشـد و توسـعه مركـز را ايفـا مـي                  سكونتگاه
 منـابع   ها و   گذاري  به خود اختصاص داده است و مقدار اندكي از سرمايه         ) شهرستان مشهد (ها را مركز استان       گذاري  سرمايه

هـاي مختلـف توسـعه نيـز          هـا در بخـش      افزون بر اينها، رتبه شهرستان    . هاي پيراموني شده است     توسعه نصيب سكونتگاه  
 و در بخـش توسـعه   1/0دست آمده در بخش آموزشي و مسكن كمتـر از   طوري كه ضريب پراكندگي به يكسان نيست، به  

 بوده است كـه  3/0ي، بهداشتي، زيربنايي، جمعيتي بيش از  و در بخش كشاورز5/1-2روستايي، اقتصادي و فرهنگي بين     
  .هاي مختلف به صورت مجزاست هاي متعدد بخش خود بيانگر وجود نابرابري و تفاوت در شاخص

  تاپسيس  برحسب محاسبات مدل،1385هاي مختلف در سال  هاي خراسان رضوي در بخش بندي شهرستان  رتبه.1دول ج
 اقتصادي كشاورزي ايينزيرب شيآموز

يف
رد

  

  ها بخش
  
  
 شهرستان

شاخص 
شاخص  رتبه اولويت

شاخص  رتبه اولويت
شاخص  ر تبه اولويت

 رتبه اولويت

 12 207/0 2 558/0 1 717/0 5 426/0  بردسكن  1
 13 196/0 13 316/0 10 380/0 11 271/0 تايباد 2
 7 235/0 15 306/0 12 358/0 10 282/0 تربت جام  3
 9 227/0 8 428/0 13 324/0 13 240/0 تربت حيدريه 4
 16 184/0 10 373/0 17 209/0 19 127/0 چناران 5
 18 168/0 - 000/0 14 294/0 18 186/0 خليل آباد 6
 6 252/0 16 278/0 15 279/0 4 468/0 خواف 7
 8 230/0 5 478/0 9 385/0 16 217/0 درگز 8
 17 176/0 12 329/0 18 204/0 7 317/0 رشتخوار 9
 2 400/0 17 231/0 8 392/0 1 736/0 سبزوار 10
 3 356/0 3 552/0 16 260/0 14 235/0 سرخس 11
 14 194/0 14 314/0 7 414/0 17 192/0 فريمان 12
 11 210/0 9 426/0 6 438/0 12 251/0 قوچان 13
 10 211/0 1 590/0 19 184/0 6 376/0 كاشمر 14
 15 189/0 4 549/0 5 448/0 15 221/0 كالت 15
 4 337/0 7 437/0 4 453/0 3 502/0 گناباد 16
 1 633/0 11 341/0 2 472/0 2 569/0 مشهد 17

 19 166/0 - 000/0 3 458/0 8 297/0 مه والت 18
 5 268/0 6 452/0 11 358/0 9 282/0 نيشابور 19

  193/0  399/0  468/0  086/0  ضريب پراكندگي
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  تاپسيس  برحسب محاسبات مدل،1385هاي مختلف در سال   خراسان رضوي در بخشهاي بندي شهرستان  رتبه.1دول ادامه ج
 مسكن جمعيتي بهداشتي فرهنگي توسعه روستايي

يف
رد

  

  ها بخش
  
  

 شهرستان

شاخص 
تبه اولويت

ر
 

شاخص 
تبه اولويت

ر
 

شاخص 
تبه اولويت

ر 
 

شاخص 
تبه اولويت

ر
 

شاخص 
تبه اولويت

ر
 

 5 508/0 10 201/0 4 483/0 3 533/0 12 327/0  بردسكن  1
 16 338/0 7 211/0 14 300/0 18 176/0 7 394/0 تايباد 2
 11 439/0 6 219/0 19 234/0 19 133/0 11 342/0 تربت جام  3
تربت  4

 حيدريه
295/0 14 248/0 13 383/0 9 251/0 3 548/0 3 

 13 397/0 16 146/0 12 334/0 11 26/0 13 327/0 چناران 5
 17 338/0 15 146/0 18 255/0 14 232/0 4 534/0 آباد خليل 6
 9 466/0 12 199/0 17 267/0 6 364/0 8 393/0 خواف 7
 10 452/0 11 200/0 2 540/0 2 667/0 5 534/0 درگز 8
 19 249/0 19 055/0 15 300/0 7 345/0 1 916/0 رشتخوار 9
 15 369/0 9 204/0 5 467/0 17 183/0 19 150/0 سبزوار 10
 12 429/0 14 180/0 10 379/0 5 392/0 2 604/0 سرخس 11
 18 293/0 8 208/0 6 465/0 12 256/0 15 292/0 فريمان 12
 2 559/0 5 239/0 11 371/0 15 221/0 9 387/0 قوچان 13
 4 519/0 2 257/0 8 431/0 8 311/0 17 210/0 كاشمر 14
 1 565/0 17 090/0 3 533/0 10 265/0 18 161/0 كالت 15
 8 471/0 13 190/0 1 789/0 1 68/0 10 348/0 ابادگن 16
 6 494/0 1 913/0 7 436/0 4 446/0 3 600/0 مشهد 17
 14 389/0  18 085/0 13 310/0 16 211/0 6 406/0 مه والت 18
 7 473/0 4 244/0 16 272/0 9 295/0 16 289/0 نيشابور 19

  052/0  366/0  344/0  171/0  15/0  ضريب پراكندگي
  .محاسبات نويسندگان :منبع

  
  گيري نتيجه

امروزه اقتصاددانان طرفدار رشد متوازن در مناطق مختلف كشور، معتقدند كه نظريه قطب رشد پويا نه تنهـا در كـاهش و                      
روسـت كـه     از ايـن  . نيافته موفق نبوده، بلكه باعث تشديد آن نيز شده است           اي كشورهاي توسعه    هاي منطقه   رفع نابرابري 

مطـابق ديـدگاه ايـن دسـته از         . شـود   منظور رسيدن به توسعه متوازن توصيه مي        اي صحيح به    ريزي منطقه  ضرورت برنامه 
اقتصاددانان، هدف از توسعه متعادل بايد ايجاد بهترين شرايط و امكانـات بـراي توسـعه جامعـه در همـه نـواحي باشـد و                          

اي   ريـزي منطقـه     نخـستين قـدم در برنامـه      . بين بـرود  اي بايستي به حداقل برسد و نهايتاً از           هاي زندگي بين ناحيه     تفاوت
هـاي مختلـف اقتـصادي و         شناسايي وضع موجود آن مناطق است؛ و اين شناسايي خود مستلزم تجزيـه و تحليـل بخـش                 

هـاي    تخصيص اعتبارات و منابع ميان مناطق مختلف، شناسايي جايگاه منطقه در بخـش            براي  . اجتماعي و فرهنگي است   
  .مندي از مواهب توسعه، ضروري است دي سطوح بهرهبن مربوط، و رتبه
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هـاي مختلفـي وجـود دارد كـه الزامـاً             ي مختلف اقتـصادي و اجتمـاعي و فرهنگـي، روش          ها   بندي بخش   براي رتبه 
كـارگيري ايـن      در اينجـا بـا بـه      . بندي، روش تاپسيس اسـت      هاي رتبه   يكي از اين روش   . هاي يكساني در پي ندارند      جواب

، فرهنگـي، جمعيتـي، مـسكن، زيربنـايي، توسـعه روسـتايي،               هاي متعدد آموزشي    ها با توجه به شاخص      تكنيك، شهرستان 
بندي شدند و سپس ميـزان نـابرابري در    يافتگي رتبه كشاورزي و بهداشتي به صورت مجزا و تركيبي از لحاظ سطح توسعه 

ين در وهله اول هدف اصـلي مقالـه حاضـر           بنابرا. توزيع امكانات و منابع از طريق روش ضريب پراكندگي مشخص گرديد          
ها   بسا برتري مشهد را به نحوي بتوان با استفاده از داده            اما در وهله بعد چه    . بندي است   منظور رتبه   استفاده از تكنيكي نو به    

  .ها وضعيت بدين صورت نخواهد بود ها و نيز در تمامي استان تشخيص داد، اما همواره در تمامي سال
اي كه امكانِ تشخيص وجود نداشته باشد، ايـن تكنيـك درواقـع               ها ناچيز باشند، به گونه      ي كه فاصله  در موارد ديگر  

) هـا   در اينجـا شهرسـتان    (بندي توالي چيدمان تمامي واحدهاي مورد بررسـي           همچنين در رتبه  . بندي است   راهگشاي رتبه 
هـا در نگـاه       باشد، اما رتبـه تمـامي شهرسـتان       شدني   بيني  كن است تفوق مشهد پيش    مدر اينجا هر چند م    . يابد  اهميت مي 
هـايي ماننـد روش اسـتفاده شـده در ايـن تحقيـق                شدني نيست و اين امر تنها با اسـتفاده از روش            شناسانه تبيين   غيرروش

 19آباد رتبه   و شهرستان خليل1دست آمده از تحقيق حاكي از آن است كه شهرستان مشهد رتبه      نتايج به .  است پذير  انجام
 بوده است، كه خود بيـانگر       3/0دست آمده      شهرستان استان خراسان رضوي كسب كرده و ضريب پراكندگي به          19بين  را  

  . مندي از مواهب توسعه است وجود تفاوت و شدت نابرابري در ميزان بهره
ي در سـطوح    دست آمده، فرضيه اول تحقيق مبني بر وجود تفـاوت و نـابرابر              برابر با محاسبات انجام شده و نتايج به       

دار بـين     در مورد فرضيه دوم تحقيق مبني بر وجود ارتباط مستقيم و معني           . شود  هاي استان تأييد مي     توسعه بين شهرستان  
 و نتايج   TOPSISبندي انجام شده براساس تكنيك        بندي سطح توسعه، طبق رتبه      جمعيت شهرستان و جايگاه آن در رتبه      

ميزان جمعيت و سطوح توسعه (گونه ارتباط معناداري ميان اين دو متغير   كه هيچتوان چنين اظهار داشت    دست آمده، مي    به
دليل اين امر آن است كه برمبناي       . گيرد  لذا فرضيه دوم اين پژوهش مورد تأييد قرار نمي        . شود  مشاهده نمي ) هر شهرستان 

يافتگي  م و سوم را از لحاظ سطح توسعههاي دو هاي نيشابور و سبزوار رتبه     رفت به ترتيب شهرستان     فرضيه دوم، انتظار مي   
، بـه  15 و 11هـاي جمعيتـي    هاي گناباد و بردسكن با رتبه به دست آورند؛ اما در واقعيت چنين چيزي رخ نداد و شهرستان        

تـوان    در مجمـوع مـي    . يافتگي جاي گرفتند    هاي دوم و سوم از لحاظ توسعه        مراتب شهري استان، در رتبه      ترتيب در سلسله  
هاي اقتصادي و اجتماعي، امكانات، رفاه و ثروت، نيـروي             از طريق جذب فرصت    ،)مركز استان (هرستان مشهد   گفت كه ش  

ي يافته است و تأثيرات پراكنشي و فضايي مفيدي را          انساني ماهر و متخصص از نواحي پيراموني، توسعه و گسترش فراوان          
ي بر محروميت نواحي محروم نيز به نوعي افزوده است ـ ولو  بسا حت بر توسعه نواحي پيراموني از لحاظ توسعه نداشته و چه

اي  كنند، به گونـه  مركز، نواحي پيراموني آن روند معكوسي را دنبال مي به بيان ديگر، به موازات رشد و توسعه         . غيرمستقيم
بنـابراين  . ردخـو   كه نوعي واگرايي و عدم تجانس بين نواحي در ساختار توسعه فضايي استان خراسان رضوي به چشم مي                 

است » مركز ـ پيرامون «توان اذعان كرد كه الگوي حاكم بر ساختار فضايي استان خراسان رضوي تابع نظام  در نهايت مي
ريـزي فـضايي، مطالعـه        بدين ترتيب، توجه بـه برنامـه      . شود  تر هم مي    و با ادامه اين روند، شكاف و نابرابري كنوني عميق         

ريـزي اصـولي و ارائـه     منظـور برنامـه   هاي محروم به    يافتگي و شناسايي نقاط سكونتگاه     ها به لحاظ سطح توسعه      شهرستان
  .آيد ناپذير به شمار مي اي، ضرورتي اجتناب راهبردهايي صحيح و اجرايي با هدف نيل به توسعه و پيشرفت متعادل منطقه
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  اس شاخص اولويتاس هاي تلفيقي بر  خراسان رضوي در شاخصاستانهاي  بندي شهرستان  رتبه.2جدول 
 شاخص اولويت فاصله از ايده آل منفي فاصله از ايده آل مثبت شهرستان رتبه

 529/0 02757/0 024564/0 مشهد 1
 496/0 023921/0 024322/0 گناباد 2
 445/0 020474/0 025519/0 بردسكن 3
 424/0 019815/0 026909/0 درگز 4
 377/0 018306/0 030211/0 سرخس 5
 372/0 016244/0 027372/0 كالت 6
 367/0 017383/0 029996/0 كاشمر 7
 353/0 017187/0 031498/0 سبزوار 8
 338/0 014721/0 028769/0 قوچان 9
 333/0 014732/0 029571/0 نيشابور 10
 324/0 015062/0 031408/0 فريمان  11
 318/0 014279/0 030594/0 تربت حيدريه  12
 299/0 012435/0 02916/0 خواف 13
 294/0 010773/0 025902/0 مه والت 14
 274/0 01214/0 032165/0 تربت جام 15
 274/0 011157/0 029564/0 رشتخوار 16
 273/0 011629/0  031035/0 تايباد 17
 27/0 011237/0 030422/0 چناران 18
 265/0 009526/0 026372/0 خليل آباد 19

  گان  محاسبات نويسند:منبع          
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  يافتگي هاي استان خراسان رضوي به لحاظ توسعه بندي شهرستان نقشه رتبه. 2شكل 



 1389تابستان  ، 72هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

 

30

  منابع
Azkia, Mostafa, 1985, An Introduction to Sociology of Countries Development, 

Information Publication, Tehran. 

Asqarpour, 2002, Multi Criterion Decision, Second Edition Publication of Tehran University. 

Taghavi, Neamatolah, 1999, Sociology of Countries, Fourth Edition Publication of Payam-e-
Nor University. 

Todaro, Michael, 1985, Economy Development in Developing Countries, Translator: Qolam 
Ali Farjady, First Edition, Publication of Planning and Budget Department, Tehran. 

Papoly Yazdi, Mohammad Hossein & Rajabee Sanajardy, 2003, Urban and Suburb Theories, 
Samt Publication, Tehran. 

Hamasi, Mohammad, 1981, Discussion Based on Effective Factors of Man Power Migration 
in Iran, Iranian Geography's Association Publication (Review), First Period, No. 3. 

Ranazani, Mohammad Ebrahim, 1997, Evaluation of Northward Khorasan in According 
With District Planning Models, M.A. Thesis of City Geography, Tehran University. 

Management and Planning Department, 2006, Statistical Calendar of Khorasan Razavi. 

Sabag Kermani, Majid, 2001, Local Ecompmy, Samt Publication, Tehran. 

Sarrafi, Mozafar, 2000, Religen of Development Planning Basic, Publication of Management 
and Planning Department, Tehran. 

Asgari, Ali, 2001, Region Planning, Geography of Urban Planning, Tarbiat Modarres 
University, Tehran. 

Kalantari, Khalil, 2001, Regional Development and Planning (Technique & Theories), First 
Edition, Publication Khoshbin, Tehran. 

Guy, dram, Michal Hapkinz and Donald Mac Granahan, 1992, Human Index Assessment and 
Society Development, Translation of Search and Assessment of Countries Problems, 
Country & Development, No. 4. 

Statistical Centers of Iran, 2003, General Census of Agriculture, Culture of Countries, 
Khorasan Province, Plan and Budget Department. 

Mansouri, Sales, Mohammad, 1996, Evaluation of Developing of Tehran's Cities, M.A. 
Testimony of EcoNmy, Shahid Beheshty University, Tehran. 

Hilhorest, Gozeph, 1991, Region Planning, Translation of Qolam Reza Shiraziyan & et. 
Plan & Budget Department. Tehran. 

Counseling Engineer of DHV from Netherlands, 1992, Guidance in Countries Centers 
Planning, Translation: Sayed Javad Naser Oktaee, M. Ganjian, Publication of Center 
Researching (Evaluation) and Assessment of Countries Problem, Tehran. 

Hansen, Naylz, 1997, Region Politics of Changing World, Translation of Parviz Ejlali, 
Publication of Plan & Budget Department.  

Hall, Peter, 1992, Urban Regional Planning, 3rd ed., Landon and New York. 
Hwang, C., and Yoom, L., 1981, Multiple Attributes Decision Making Methods and 

Applications, Springer, Berlin Heidelberg.  




