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ABSTRACT 

Introduction: Unbalanced distribution of facilities as well as the existence of inequalities among and 

within provinces have always been the concern of social and economic organizations and institutions. 

Measuring the level of development can help identify the between existing situations and shortcomings, 

and hence support managers and planners in planning for the future and choosing the best solutions.    

Objectives: This study aims to rank and recognize deprivation in provinces based on economic, social 

and infrastructure indicators. 

Methodology: This research is a descriptive-analytical study that determine and rank the provinces 

through three stages. First, experts selected and determined the weight of indicators, and in the next step, 

using the Shannon entropy method, the degree of importance of the indicators was obtained. After 

determining the degree of importance in the TOPSIS model, the indicators have been ranked and then the 

deprivation has been ranked in the provinces. 
Geographical Context: The scope of research in this study is all the provinces of the country. 

Results and Discussion: The findings indicated that Tehran province, distinctly, ranks first in 

infrastructure and economic compared to other provinces. On the contrary, in the social index, the value 

has moved towards normal and most of the provinces are almost average. 

Conclusion: The results of this study show that Tehran Province is the most prosperous province. The 

deprived provinces are mostly in the eastern or western border zones and the privileged provinces are 

located in the central regions of the country.  
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    چکیده
 و ههاسهازمان توجهه وردمه همیشهه استان هر درون و هااستان بین در هانابرابری وجود همچنین و هافعالیت و امکانات نامتوازن توزیع  مقدمه:

 شناسهایی را موجهود هایکاستی و هاتواند موقعیتیافتگی میتعیین و اندازه گیری سطح توسعه. است بوده کشور اقتصادی و اجتماعی نهادهای

 .کند کمک هاحلراه ینبهتر انتخاب و آینده برای ریزیبرنامه در ریزانبرنامه و مدیران به دیگر طرف از و کند

ههای کشهور انهای اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی و تعیین درجه محرومیهت در اسهتهای محروم در شاخصو شناخت استان بندیرتبههدف:  

 باشد.هدف ما در این مطالعه می

بتهدا اها سه مرحله کار انجام شده است. ستانبندی ااشد به منظور تعیین و رتبهبتحلیلی می-ژوهش که از نوع توصیفیدر این پ:  روش شناسی

 ن درجهه اهمیهتها صورت گرفته و در مرحلهه بعهد بها اسهتفاده از روش آنتروپهی شهانواز طریق خبرگان اقدام به انتخاب و تعیین وزن شاخص

هها ت در استانبندی محرومیبهها و به تبع آن رتبندی شاخصن درجه اهمیت در مدل تاپسیس رتبهها به دست آمده است. پس از تعییشاخص

 صورت گرفته است.

 باشد.ای کشور میهمحدوده پژوهش در این مطالعه تمام استانقلمرو جغرافیایی پژوهش:  

ل قهرار هها در رتبهه اوانهای زیربنایی و اقتصادی با فاصله از سهایر اسهتز آن است که استان تهران در شاخصها حاکی ایافته  ها و بحث:یافته

 ها حول میانگین کشور قرار دارند.مت نرمال حرکت کرده و اکثر استانرد. در حالی که در شاخص اجتماعی شاخص به سدا

ار حهروم بیشهتر در نهوههای مباشد. و پراکندگی اسهتاندهد که استان تهران برخوردارترین استان مینتایج  این مطالعه نشان میگیری:  نتیجه

 های برخوردار در نواحی مرکزی کشور قرار دارند.  انمرزی شرق و غرب کشور و است

 

ژه  .های کشوراستان بندی،توسعه، رتبه ها:کلیدوا
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  مقدمه
 هایسیاست نتایج معلول ویژگی این است، تعادل عدم و شدید تمرکز توسعه حال در کشورهای هایویژگی از یکی

 و یابدمی تمرکز منطقه چند یا یک در قدرت و امکانات متما سیاست، این نتیجه در که آیدمی شمار به قطبی رشد

 های دغدغه از آن علل و نیافتگی توسعه(. 1392 شاغری، و درزیگو)نمایندمی عمل ایحاشیه صورت به مناطق سایر

 مالحضات دیگر و اقتصاد شدن جهانی چون مباحثی و است ایران نظیر توسعه حال در اقتصادهای بنیادین و اصلی

 تهدیدی هانابرابری وجود(. 20:1388 بیرانوندزاده، و السالمی شیخ)دارد افزایشی اثر هادغدغه این بر شناختی آینده

است چرا که یک بعد از پایداری تعادل بین ارزش های زیست  متوازن و متعادل پایدار توسعه به رسیدن برای جدید

 پراکندگی نحوه بررسی به باید کمبودهایی چنین عرف برای .(Berke,2002:22محیطی، اقتصادی و اجتماعی است)

 مناطق متفاوت هایتوانمندی به توجه با. پرداخت محلی و ایمنطقه ملی، مختلف سطوح در توسعه هایشاخص

 و سخائی)است برخوردار ایویژه اهمیت از یافتگی توسعه نظرمیزان از ویژه به مناطق جایگاه و موقعیت تعیین مختلف

توسعه نابرابری در برخورداری از امکانات در سطح مناطق دلیل مشکالتی می گردد که دور باطل (. 1394همکاران،

به بعد هر هفته بیش از یک میلیون  2011نیافتگی را به همراه دارد برای مثال بررسی ها حاکی از آن است که از سال 

( به گونه ای که صحبت Mortensen,2011,4کنند)نفر از جمعیت روستایی کره زمین به مناطق شهری مهاجرت می

ای است که اگر در کشور چین در دهه ها به گونهگردد برای مثال شدت این مهاجرتهای سکونتی جدید میاز شکل

صحبت از سه گروه شهری، روستایی و مهاجرین  2010صحبت از دو گروه شهری و روستایی بود از سال  1950

برآورد شده  2016میلیون نفر در سال  280سوم موسوم به مهاجرین روستایی بیش از شود که تعداد گروه روستایی می

 2050شود تا سال پیش بینی می وبخشد (. این مهاجرت ها روند شهرنشینی را شتاب میZhang,2018:81است )

 50در دهه  برسد، در حالی که ٪66میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه شوند و جمعیت شهری جهان به  2.5حدود 

با این روند مشکل شهرهای  .Abedini and Khalili,2019:317)جمعیت شهرنشین وجود داشته است) ٪30تنها 

شهر  10مورد و از هر  6مگالوپلیس  10بزرگ بویژه در جهان سوم و قاره کهن بیشتر خواهد شد به گونه ای که از هر 

 روز مباحث از یکی امروزه نیافتگیتوسعه و توسعه(. Cochrane,2010) مورد در آسیا خواهد بود 8پر تراکم جهانی نیز 

 تاثیر تحت را منطقه یا جامعه یک توسعه تواندمی مختلفی عوامل و معیارها که است گذاریسیاست و علمی اجتماعات

 ایران در سترشد ا کنار در اجتماعی عدالت و پایدار برابری ایجاد توسعه اصلی هدف توسعه ادبیات در. دهد قرار خود

 تحت که است مهمی مسائل از گذشته غیراصولی های سیاست اثر در امکانات بهینه توزیع در تعادل فقدان و نابرابری

 با تعادل عدم و ناهنجاری این. است آمده پدید سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ساختارهای بر حاکم های مکانیسم تأثیر

 دولت اختیار در بیشتر هاریزیبرنامه و افزوده آن گرایی بخش و تمرکز ماهیت به توجه با اقتصاد در دولت نقش افزایش

 نشده دیده یکپارچه کلیت یک در کوچک و بزرگ نواحی و شده کاسته مردم مشارکت از ارتباط در این. است قرارگرفته

 توسهعه، سهاله پنهج ایههای برنامهسیاست قالب در اینکه رغمعلی کشور ما، در(. 38:1398همکاران، و فرجی)است

 امکانهات، توزیع نامتوازن امها انجام شده است، ایمنطقه توسهعه هایتعادل عهدم تعدیهل بهرای زیهادی هایتالش

-بخش بیههن استانها درون در ههم و اسهتانها بیهن در ههم توسهعه، شهکاف و هانابرابری وجهود و هافعالیت و خدمهات

 مطهرح کشهور اقتصادی و اجتماعی نهادهای و سههازمانها عنوان یکی از موضوعات مورد توجههمواره به  مختلف، های

 و رشهد فرآینهد بها آن تنگاتنگ ارتبهاط و محرومیهت و فقهر بها موضوعات مرتبهط پیچیدگی و اهمیهت. اسهت بهوده

 گسهتره در متهوازن توسهعه و یهیفضا عدالهت مباحهث بهه توجهه ضهرورت و یکسهو، از محهروم مناطهق در توسهعه

 میهزان و خدمهات توزیهع نحهوه نظهر از مختلهف مناطهق وضعیت بررسی اهمیت از نشان دیگهر سهوی از ملهی

 هانارسهایی و کمبودهها شناخت و اقتصهادی و فرهنگهی - اجتماعهی محیطهی، مختلهف، هایشهاخص از برخهورداری

در واقع می توان عنوان کرد نابرابری  (.13:1396کشور، محروم مناطق اطلس)دارد هعهتوس آینهده ههایبرنامه بهرای

 عوامل و منابع نامتعادل توزیع اینکه به توجه با( و 60:1396مرادی و طالبی،فضایی بعدی از تمام نابرابری هاست)

 فرآیند عنوان به ریزیبرنامه زآنجاکها و داشته همراه به مختلف مناطق در را متفاوتی هایقابلیت و استعدادها اقتصادی،
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 جایگاه و موقعیت تعیین. باشدمی هاحلراه بهترین انتخاب و موجود وضع شناخت مبنای بر آتی مناسب اقدامات تعیین

مقدم، نژادخاکپور، و داوری)است برخوردار ایویژه اهمیت از یافتگیتوسعه میزان ازنظر ویژه به مختلف مناطق

 مشخص را موجود هاینارسایی و هاموقعیت طرف یک از تواندمی یافتگیتوسعه سطح گیری اندازه و ینتعی(. 50:1393

 عمل به را الزم اصالحات هاسیاستگذاری در تا سازدمی قادر را ریزان برنامه و مسوالن دیگر طرف از و کند

طالعات مختلفی  صورت گرفته است به بندی مناطق محروم مدر زمینه رتبه (. 204:1397همکاران، و رسولی)آورند

های مرزی کشور از شاخص های سنجش میزان برخورداری استان( به بررسی 1397عنوان مثال سجادیان و اکرمی )

خراسان رضوی  دهدته اند که نتایج مطالعات نشان میپرداخ عددی و تاپسیسهای تاکسونومیتوسعه با استفاده از مدل

عنوان  بهترین استان مرزی کشور و ایالم یافتهیک تاپسیس، به عنوان توسعهعددی و تکنمیبر اساس آنالیز تاکسونو

در  یافتگیسطوح توسعه یبندو طبقه تحلیلبه  (1396)جوان و یاحیر شوند.ر محسوب میترین استان مرزی کشومحروم

نخست پژوهش نشان داد که  نیا جینتااند پرداخته شهرستان تالش ییروستا ینواح یراهبرد یزیربرنامه یراستا

 یباالتر یافتگیتوسعه بیبا مرکز شهرستان برخوردارند، از ضر یو مناسب تر شتریکه از ارتباط ب ییهادهستان

را  یافتگیتوسعه زانیم نیترنییتالش پا یاسالم و کوهستان یهاو دهستان نیباالتر قیبرخوردارند. سپس دهستان حو

صورت  یمورد بررس هیها در ناحشاخص عیاز نظر توز یو ناهمگن ینشان داد که نابرابر قیتحق نیا تیاند. در نهاداشته

 بااستفاده آموزشی شاخص نظر از کشور هایاستان یافتگیتوسعه میزان ( سنجش1396رحیمی و همکاران ) گرفته است.
 میان ایمالحظه قابل اختالف که دهدمی نشان هااند نتایج بررسیشاخصه پرداخته چند تصمیم گیری هایتکنیک از

 و سیستان استان به متعلقهم  آخر رتبه و اول رتبه در تهران استان دارد و وجود های کشوراستان توسعه یافتگی سطوح

های کشور و رابطه آن با نرخ یافتگی شهرستانبررسی درجه توسعه( 1391زیاری و همکاران ) .باشدمی بلوچستان

-یافتگی شهرستان عنادار بین سهطح توسعهرد بررسی قرار داده اند که نتایج مطالعات حاکی از رابطه مرا مو شهرنشینی

شاخص در زیر بخشهای  26 از استفاده با است شده سعی مطالعه این در .های کشور با نرخ شهرنشینی آنها دارد

بندی میزان برخورداری و از این منظر رتبه شود سنجیده باهم هااستان شرایط و وضعیت زیربنایی و اقتصادی اجتماعی،

  ها صورت گیرد.استان
 

 شناسیروش
 است، یافته زیادی توسعه و بسط اخیر هایسال در که هاگزینه بندیاولویت جهههت متداول هایروش از یکههی

 هایشاخص به توجه با نظهر مههورد هایگزینه روش این در. است چندشاخصه گیریتصمیم هایروش از استفاده

 سه در بندیسطح و ارزیابی هاروش این در شوندمی بندیرتبه باشند یکدیگر با تعارض در است ممکن گاه که مختلف

 گذاریوزن دوم شوند،می نرمال گیریاندازه حیث از بودن متفاوت به توجه با هایشاخص ابتدا: گیردمی صورت مرحله

 .گیردمی صورت امتیهازها تعییهن و هاشاخص ترکیهب شاخصه چند گیریتصمیم شرو از استفاده با سهوم، و شهوندمی
ماتریس در  ها:. تشکیل ماتریس داده1های اقدامات زیر صورت گرفته است: در این مطالعه برای محاسبه وزن شاخص

.  3ها. هت کردن شاخص. هم ج2 ند.گیررها قههرار میسطدر  مناطقها و عنههوان هتونسدر  هاشاخصداد عا هاداده

از حیهث  و زیربنایی ها در هریهک از ابعهاد اجتماعهی و اقتصهادیاز آنجائیکهه شهاخص ،هانرمهال کهردن شهاخص

 دهی. وزن4 مشابه داشته باشند مقیههاس گیریهگیهری مبنهای واحهدی ندارنهد الزم اسههت بههرای اندازمقیهاس اندازه

های ف بیهن متغیرهها نیهز بهه شهیوهالها بهه منظهور کنتهرل اختهشهاخص درجه اهمیت تعییهن . هابههه شههاخص

ها تعیین وزن شاخص 1. در این مطالعه با استفاده از نظرات خبرگان و روش آنتروپی شانونگیهردمختلهف انجهام می

آمده است در روش بدسهت  هاشهاخصنهایی امتیهاز ، 2صورت گرفته است و در انتها با استفاده از روش تاپسیس

آل منفی حل ایدهو دورترین فاصله از راه آلحل ایدهباید دارای کمترین فاصله از راه تاپسیس گزینه انتخابی

                                                 
1 .Shannon Entropy  
2 . Topsis 
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 بندیرتبه و ایران ای مختلفهاستان بین هانابرابری و هاتفاوت (. بررسی36:1392جامخانه، زاده و ذبیحیاصغریباشد)
های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی با رویکرد توصیفی و تحلیلی انجام شاخص طح برخورداریس و وضعیت از نظر آنها

 1397ی های مورد نیاز از از سالنامه آمارگردد. داده ارائه هااستان از وضعیت شفافی و تصویر روشن از این طریق تا شده

 جدول در که است اصلی متغیر 26ل شام های مورد بررسیآوری شده است. شاخصجمع 1395و نتایج سرشماری 
 ( نشان داده شده است.1) شماره

 های مورد بررسی شاخص .1 جدول
 ردیف عنوان / شاخص

 نرخ باسوادی کل

شاخص 

 اجتماعی

1 

 2 نرخ باسوادی زنان

 3 تراکم خانوار در واحد مسکونی

 4 تراکم دانش اموز در کالس

 5 ایتیدرصد خانوار های تحت پوشش نهاد های حم

 6 نسبت پزشک متخصص به جمعیت

 7 بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی به جمعیت روستایینسبت تعداد خانه

 8 نسبت بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی به کل جمعیت استان

 9 نسبت شهرنشینی

 بار تکفل خالص کسر جمعیت شاغل از کل و تقسیم بر کل شاغلین

شاخص 

 دیاقتصا

10 

 11 ساله 29-15نرخ بیکارئ جمعیت 

 12 نرخ بیکارئ

 13 درامد خانوار روستایی

 14 درآمد خانوار شهری

 15 نرخ جمعیت دارائ اشتغال ناقص زمانی

 16 نرخ مشارکت اقتصادئ

 17 سهم ارزش افزوده بدون نفت

 18 یال در هکتار(متوسط ارزش افزوده بخش زراعت و باغداری در هر هکتار)میلیون ر

 (فلزی ونسیت واحدهای مسکونی دارای مصالح  با دوام به کل واحدهای مسکونی )اسکلت بتنی 

شاخص 

 زیربنایی

19 

 20 نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت

 21 نسبت خانوار روستاهای برخوردار از گاز به کل خانوار روستایی

 22 ل راههای روستایینسبت طول راههای روستایی آسفالته به طول ک

 23 نسبت طول آزادراه و بزرگراه به طول کل راههای بین شهری

 24 اشتی فاضالب شهریآوری و دفع بهددرصد جمعیت تحت پوشش خدمات جمع

 25 نسبت خانوارهای با دسترسی به اینترنت در محل سکونت از کل خانوار ها

 26 سالم به جمعیت روستایینیآشامیدنسبت جمعیت روستاهای دارای شبکه آب

 1397منبع: سالنامه آماری کشور 

از  ین پژوهشرود. در اگیری چند شاخصه به شمار میهای تصمیمها یکی از مهمترین مراحل روشتعیین وزن شاخص

ده ستفاها ادو روش مستقیم)نظرات خبرگان( و روش غیر مستقیم)آنتروپی شانون( برای محاسبه درجه اهمیت شاخص

 شده است.

 

 روش خبرگان
ظرات نیانگین ها از طریق مها در اختیار پنج نفر خبره قرار گرفته ودرجه اهمیت شاخصدر این روش جدول شاخص

 خبران حاصل شده است. 
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 روش آنتروپی
ف دراختالها است.به طوری که هر چه قهای معمول برای تعیین وزن یا اهمیت شاخصروش آنتروپی یکی از روش

(. برای 144:1392آورد)شیخ بیگلو و تقوایی،ها بیشتر باشد آن شاخص وزن بیشتری به دست میمقادیر گزینه میان

 ها در این روش مراحل زیر انجام شده است: بدست آوردن درجه اهمیت شاخص

ای تصمیم هعیارا مهباشد ستونزیر که ماتریس تصمیم می رابطهدر . دهیمابتدا ماتریس تصمیم را تشکیل می گام اول:

 : (119:1395باشند)صادقی روشن، می ی مورد بررسیهاهو سطرهای گزین گیری

 
باشد که نامیم. نرمال شدن به این صورت میمی را شده نرمال درایه هر  کنیم وگام دوم: ماتریس باال را نرمال می

 (.55:1395روزآبادی، م)خاتمی فیکنیدرایه هر ستون را بر مجموع ستون تقسیم می

است و   ابتبه عنوان مقدار ث K گردد وصورت زیر محاسبه میبه  است که گام سوم: محاسبه آنتروپی هر شاخص 

 ..خواهد بود1و  0بین همواره عددی 

 
چه میزان  (dj) کند شاخص مربوطهشود که بیان می)درجه انحراف( محاسبه می  dj گام چهارم: در ادامه مقدار

  .دهداطالعات مفید برای تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیرنده قرار می

 .باشدها می dj جموعمتقسیم بر  dj گردد. در واقع وزن معیار برابر با هرمحاسبه می Wj  گام پنجم: سپس مقدار وزن

 (.14:1399)جعفری و همکاران،

 

 
 روش تاپسیس

 این یرد. درگکه بسیار مورد استفاده قرار می است چندشاخصه گیریتصمیم هایمدل بهترین از مدل تاپسیس یکی

ر اساس ها بمورد ارزیابی قرار گرفته و گزینهگزینه  nشاخص به وسیله  mگسسته  یچندشاخصه تحلیلی روش

 ترینکوتاه نتخابا مدل این (. مفهوم12:1395زاده و همکاران،شوند)اسماعیلبندی میآل رتبهشباهت به حالت ایده

-تصمیم ست که باضوابطا مسائلی حل منظور به منفی الایده حل راه فاصله از دورترین و مثبت الایده حل راه از فاصله

 زینهگ بهترین شناسایی برای آن توانائی و سرعت مدل این نسبی مزیت براین روبروست عالوه متعددی گیری

 به کار رفته یهاشاخص ای ارهایروش آن است که مع نیا یها تیزم (. همچنین از دیگر6:1390است)بهرامی و عطار،

 یم گریات ده عباربو مثبت داشته باشند.  یمنف عتیبوده و طب یسنجش متفاوت یواحدها یتوانند دارایم سهیمقا یبرا

 ریل زمراح شامل سیتاپس ندیفرآ. استفاده نمود کیتکن نیدر ا یبیو مثبت به شکل ترک یمنف یتوان از شاخص ها

 :است

 تشکیل ماتریس تصمیم : 

 گیری یک ماتریس برای ارزیابی تعدادی است. ماتریس تصمیم ماتریس تصمیم نخستین گام در این تکنیک تشکیل

اساس تعدادی معیار امتیازدهی شده است. گزینه براساس تعدادی معیار است. یعنی ماتریسی که در آن هر گزینه بر
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 (.8:1394)سخایی و همکاران،شودنشان داده می xij و هر درایه آن با X ماتریس تصمیم با

 :تشکیل ماتریس تصمیم نرمال

گیری چندمعیاره مبتنی بر ماتریس های تصمیمسازی دومین گام در حل تمامی تکنیکمقیاسسازی یا بینرمال

ریزی خراسان شود)سازمان مدیریت و برنامهاستفاده می سازی به روش بردارینرمال نیک تاپسیس ازتصمیم است درتک

 (.1398جنوبی،

 :شودصورت ماتریس نرمال نمایش داده میخروجی این مرحله به 

 تشکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون 

م سوم روش تاپسیس باید ماتریس تصمیم نرمال ایجاد شده، موزون شود. برای این منظور وزن هر معیار در در گا

شود. وزن معیارها باید از قبل مشخص شود. برای این منظور از تکنیک های زیر همان معیار ضرب میدرایهتمامی 

 و روش خبرگان استفاده شده است. آنتروپی

 (:75:1392ثقفی اصل و همکاران،)و منفی محاسبه ایده آل های مثبت 

 .است اریمقدار آن مع نیمثبت بزرگتر آلدهیکه بار مثبت دارند ا ییارهایمع یبرا

 .است اریمقدار آن مع نیکوچکتر یمنف آلدهیکه بار مثبت دارند ا ییارهایمع یبرا

 .است اریمقدار آن مع نیمثبت کوچکتر آلدهیدارند ا یکه بار منف ییارهایمع یبرا

 است اریمقدار آن مع نیبزرگتر یمنف آلدهیدارند ا یکه بار منف ییارهایمع یبرا

 آلحل ایدهمحاسبه راه: 

شود. آل حساب میحل ایدهآل است. در این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهگام نهائی محاسبه راه

 .بریمبرای اینکار از فرمول زیر سود می

کار آل نزدیکتر است و راهکار به جواب ایدهبین صفر و یک است. هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد راه CL مقدار

 (.362:1391مهرجردی و همکاران، اری)طحباشدبهتری می

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

 باشد.کشور ایران می یهااستاندر این بررسی محدوده مورد مطالعه همه 
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 ها و بحث یافته
مام بندی تت و در نهایت جمعها در سه شاخص زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته اسبندی استانتبهر

بنایی، اقتصادی های را در شاخص زیربندی استانوضعیت رتبه 2دهد در جدول ها را نشان میها وضعت استانشاخص

یانگین مالتر از های بادهنده استانشود بخش باال نشانشده است جدول به دو بخش تقسیم میو اجتماعی نشان داده 

 های بادرصد وزنی کمتر از میانگین قرار دارند. کل و بخش پایین استان

 
 ، اقتصادی و اجتماعیها در شاخص زیربناییبندی استانرتبه .2جدول 

 شاخص اجتماعی شاخص اقتصادی شاخص زیربنایی

 (3.23استانهای باالتر از میانگین) (3.23استانهای باالتر از میانگین) (3.23استانهای باالتر از میانگین)

 امتیاز نام استان ردیف امتیاز نام استان ردیف امتیاز نام استان ردیف

 4.436 سمنان 1 24.5 تهران 1 14.89 تهران 1

 4.366 یزد 2 5.995 اصفهان 2 4.665 اصفهان 2

 4.326 اصفهان 3 5.415 خراسان رضوئ 3 4.082 خراسان رضوئ 3

 4.051 قم 4 4.975 فارس 4 3.859 بوشهر 4

 3.941 زنجان 5 4.86 بوشهر 5 3.817 فارس 5

 3.878 مازندران 6 4.67 البرز 6 3.697 البرز 6

 3.878 مرکزئ 7 4.503 خوزستان 7 3.655 خوزستان 7

 3.783 تهران 8 4.048 مازندران 8 3.56 مازندران 8

ر از استانهای پایینت

  (3.23میانگین)
 3.772 آذربایجان شرقی 9 3.514 یزد 9

 3.674 همدان 10 3.482 آذربایجان شرقی 10 امتیاز نام استان ردیف

 3.591 قزوین 11 3.411 کرمان 11 3.22 آذربایجان شرقی 9

 3.471 خراسان رضوئ 12 3.236 هرمزگان 12 3.218 یزد 10

 3.423 خوزستان 13 (3.23ز میانگین)استانهای پایینتر ا 3.003 کرمان 11

 3.367 البرز 14 امتیاز نام استان ردیف 2.974 گیالن 12

 3.236 کردستان 15 2.914 گیالن 13 2.872 هرمزگان 13

 3.232 بوشهر 16 2.116 آذربایجان غربی 14 2.823 سمنان 14

 (3.23استانهای پایینتر از میانگین) 1.971 سمنان 15 2.78 قزوین 15

 امتیاز نام استان ردیف 1.886 مرکزئ 16 2.767 مرکزئ 16

 3.22 فارس 17 1.884 قزوین 17 2.748 قم 17

 3.207 آذربایجان غربی 18 1.823 سیستان وبلوچستان 18 2.65 همدان 18

 3.048 اردبیل 19 1.575 همدان 19 2.458 آذربایجان غربی 19

 20 1.512 قم 20 2.4 کردستان 20
چهارمحال 

 ختیارئوب
3.042 

 3.029 گلستان 21 1.378 زنجان 21 2.398 کرمانشاه 21

 3.004 گیالن 22 1.337 خراسان جنوبی 22 2.361 چهارمحال وبختیارئ 22

 3.001 کرمانشاه 23 1.33 اردبیل 23 2.339 اردبیل 23

 2.968 کرمان 24 1.265 گلستان 24 2.328 زنجان 24

 2.544 هرمزگان 25 1.182 ختیارئچهارمحال وب 25 2.241 گلستان 25

 2.468 خراسان جنوبی 26 1.153 کرمانشاه 26 2.233 لرستان 26

 2.422 خراسان شمالی 27 0.921 لرستان 27 2.085 ایالم 27

 2.31 ایالم 28 0.854 خراسان شمالی 28 2.003 خراسان جنوبی 28

 2.143 ستانلر 29 0.837 کهگیلویه وبویراحمد 29 1.982 خراسان شمالی 29

 1.872کهگیلویه  30 0.827 کردستان 30 1.971 کهگیلویه وبویراحمد 30
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 وبویراحمد

 1.298 سیستان وبلوچستان 31 0.623 ایالم 31 1.917 سیستان وبلوچستان 31

 

 های مختلف نشان داده شده است.ها در شاخصهم وضعیت چولگی داده 3و  2، 1کل در ش

 

 
 های کشوربنایی در بین استانچولگی شاخص زیر . 1شکل 

 

 
 های کشورچولگی شاخص اقتصادی در بین استان. 2شکل 

 

 
 های کشورچولگی شاخص اجتماعی در بین استان .3شکل 
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رتبه  ها درتانسایر اس های زیربنایی و اقتصادی با فاصله ازحاکی از آن است که تهران در شاخصها نمودار چولگی داده

نگین ول میادر حالی که در شاخص اجتماعی شاخص به سمت نرمال حرکت کرده و اکثر استان ها حاول قرار دارد. 

جتماعی شاخص ا ها قرار داد. تهران درتری نسبت به سایر شاخصرند و شرایط کشور در وضعیت مطلوبکشور قرار دا

 .شده است بررسی نشان دادههای مورد ها در شاخصدر رتبه هشتم قرار دارد. در نقشه های زیر وضعیت استان

 

 
 های کشور در شاخص زیربناییبندی استاننقشه رتبه .4شکل 

 

 
 های کشور در شاخص اقتصادیبندی استاننقشه رتبه. 5شکل 
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  های کشور در شاخص اجتماعیبندی استاننقشه رتبه . 6شکل 

 

-ها را نشان میهچولگی داد 7ها سنجیده شده است. شکل شماره باط با تمام شاخصها در ارتدر ادامه وضعیت استان

 ا به عنوانهستانابندی کل نیز استان تهران با فاصله نسبت به دیگر مودار حاکی از آن است که در رتبهدهد این ن

 برخوردارترین استان  قرار دارد. 

 
 های کشورین استانهای مورد مطالعه در بچولگی تمام شاخص  .7شکل 

 

ان ن است که تهرها نشان داده شده است. این جدول حاکی از آها در همه شاخصبندی استانرتبه 3در جدول شماره 

ضوی خراسان ر وم استاناستان اصفهان در رتبه سرتبه اول قراردارد ودر رتبه دوم ها در با فاصله نسبت به دیگر استان

 29 هایرتبه حمد دران و کهگیلویه وبویرال هم استان خراسان شمالی، سیستان و بلوچستگیرد. در انتهای جدوقرار می

میانگین کشوری  تر ازها پاییندرصد از استان 68قرار دارند. همچنین این جدول حاکی از آن است که حدود  31تا 

 قرار دارند.
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 ییها در شاخص اجتماعی، اقتصادی و زیربنابندی استانرتبه  .3جدول 

 (3.23های باالتر از میانگین)استان

 امتیاز  نام استان ردیف

 17.48 تهران 1

 5.06 اصفهان 2

 4.381 خراسان رضوئ 3

 4.071 البرز 4

 4.037 بوشهر 5

 4.011 فارس 6

 3.815 خوزستان 7

 3.62 مازندران 8

 3.297 آذربایجان شرقی 9

 3.29 یزد 10

 (3.23ن)تر از میانگیهای پاییناستان

 امتیاز  نام استان ردیف

 3.036 قم 11

 2.984 کرمان 12

 2.911 گیالن 13

 2.823 سمنان 14

 2.799 قزوین 15

 2.766 هرمزگان 16

 2.697 مرکزئ 17

 2.566 همدان 18

 2.34 آذربایجان غربی 19

 2.215 کردستان 20

 2.129 زنجان 21

 2.116 کرمانشاه 22

 2.021 اردبیل 23

 2.013 لرستان 24

 1.993 چهارمحال وبختیارئ 25

 1.893 گلستان 26

 1.634 خراسان جنوبی 27

 1.581 ایالم 28

 1.545 خراسان شمالی 29

 1.45 سیستان وبلوچستان 30

 1.421 کهگیلویه وبویراحمد 31
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 های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعیهای کشور بر اساس شاخصبندی استانرتبه .8شکل 

 

 گیرینتیجه
 ای کهونهند به گاهای محروم کشور بیشتر در نوار مرزی شرق و غرب کشور قرار گرفتهتوان عنوان کرد که استانمی

رار قحروم مبندی نواحی غربی و شمال غربی کشور جزء دسته اغلب مناطق شرق و جنوب شرق کشور به همراه نواحی

یج بدست یسه نتاکشور بیشتر در نواحی مرکزی کشور تمرکز دارند. مقا های برخوردارگیرند. در حالی که استانمی

جود دارد. در وهئیت محترم وزیران تا حد زیادی تطابق و همخوانی  1388آمده با فهرست مناطق محروم مصوبه سال 

روم قرار احی محدرصدی از استان در نو 50ای دارد چرا که سهم حدودها کشور استان بوشهر شرایط ویژهبین استان

های ه بندی شاخصرتب 4در جدول شماره  گیرد.قرار می 5ها در رتبه بندی نهایی استانرتبه دارد در حالی که در

ست. اطالعات مورد مقایسه قرار گرفته ا 1388زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی با فهرست مناطق محروم مصوب سال 

 4جدول  به روز شده است. شایان ذکر است در 1395سال  جمعیتی فهرست مناطق محروم کشور بر اساس سرشماری

ست که اده این دهناند. این درصد هم نشانبندی شدهر اساس درصد جمعیت از استان رتبهمناطق محروم کشور فقط ب

 استقرار دارند. ی محروم کشور بیشتر در نوار مرزیهااستان

 
 هیئت محترم وزیران 1388محروم مصوب سال ها با مناطق بندی استانمقایسه رتبه .4جدول 

دی های زیربنایی، اقتصاها در شاخصبندی استانرتبه

 و اجتماعی
 رتبه 

ها بر اساس درصد جمعیت محروم بندی استانرتبه

 (1395)سال 
  رتبه

 1 66.19 سیستان وبلوچستان 31 بویراحمد کهگیلویه و

 2 66.05 خراسان جنوبی 30 سیستان وبلوچستان

 3 65.21 کردستان 29 خراسان شمالی

 4 49.79 بوشهر 28 ایالم

 5 47.48 آذربایجان غربی 27 خراسان جنوبی
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 6 45.77 هرمزگان 26 گلستان

 7 44.32 کهگیلویه وبویراحمد 25 چهارمحال وبختیارئ

 8 42.91 زنجان 24 لرستان

 9 41.91 خراسان شمالی 23 اردبیل

 10 41.81 لرستان 22 کرمانشاه

 11 35.81 کرمان 21 زنجان

 12 34.95 خوزستان 20 کردستان

 13 31.58 چهارمحال وبختیارئ 19 آذربایجان غربی

 14 31.48 فارس 18 همدان

 15 30.08 کرمانشاه 17 مرکزئ

 16 25.43 گلستان 16 هرمزگان

 17 25.13 ایالم 15 قزوین

 18 24.36 اردبیل 14 سمنان

 19 24.15 خراسان رضوئ 13 گیالن

 20 19.36 همدان 12 کرمان

 21 15.16 گیالن 11 قم

 22 14.81 قزوین 10 یزد

 23 13.39 مرکزی 9 آذربایجان شرقی

 24 12.75 آذربایجان شرقی 8 مازندران

 25 12.64 سمنان 7 خوزستان

 26 10.59 یزد 6 فارس

 27 9.41 مازندران 5 بوشهر

 28 5.71 اصفهان 4 البرز

 29 0.55 قم 3 خراسان رضوئ

 30 0.31 البرز 2 اصفهان

 31 0.08 تهران 1 تهران

 1388های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش منبع:

 

 توان به عنوان پیشنهادات کاربردی این مطالعه مطرح کرد:با توجه به نتایج موارد زیر را می

ر با رست مناطق محروم کشودر  خصوص فه 1388تجدید نظر و اصالح مصوبه هیئت محترم وزیران سال  -

 های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛استفاده از شاخص

-ین استانبی در دالت فضایهای محروم و نوار مرزی در راستای گسترش عتوزیع اعتبارات با تاکید بر استان  -

 های کشور؛ و

 .های کشورها در هریک از استانبندی شهرستانهای مناطق محروم و سطحتوجه به شاخص -

 

 منابع

البرز،  ستانا ایهشهرستان یافتگیتوسعه سطح ، تحلیل1395 زاده،اسماعیل پور، یعقوبصالح شمسی زاده، حسن،اسماعیل

 .12،ص 3ریزی آمایش و فضا، دوره بیستم، شماره برنامه
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ستایی با استفاده از رویافتگی مناطق بندی میزان توسعه، ارزیابی و رتبه1391ی جامخانه، اصغری زاده، عزت اهلل، محسن ذبیح

، روستایی ریزیستان ساری(، مجله پژوهش و برنامهای شهرهدهستان :گیری چند شاخصه )مطالعه موردیتکنین تصمیم

 .36شماره سوم. ص

ین مناطق، های نسبی ابندی مناطق محروم کشور و مزیتبندی و پهنهاطلس مناطق محروم کشور سطح ،1396 بنیاد برکت،

 . 18-6صص 

 اندازچشم، یغرب آذربایجان استانهای شهرستان یافتگیتوسعه درجه بر تحلیلی، 1390اهلل، خلیل عطار، می، رحمتبهرا

 .6، ص16 شماره ششم، سال جغرافیایی،

س شورای های مجلمرکز پژوهش ،1388یافته در امور حمایتی،تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه تصویب نامه در خصوص

 اسالمی.

شهری  راحیهای طبندی پروژه، کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه1392آرش، اسفندیار زبردست و حمید ماجدی،  ثقفی اصل،

 .75، ص 4، شماره18پذیری، نشریه هنرهای زیبا، دوره تهران با رویکرد سنجش تحقق

های بنای شاخصمی کشور بر ا، تحلیل فضایی توسعه منطقه1399، جعفری، فیروز، سونیا کرمی، افشار حاتمی، هانیه اسدزاده

 .28-1، شماره اول،صص 12اجتماعی، آمایش سرزمین، دوره 

 .1392نعتی،سازمان مدیریت ص گیری چند معیاره در مدیریت،مدعلی، ستار حمزه جونقانی، تصمیمخاتمی فیروزآبادی، مح

خراسان  ایگاهج شناخت و کشور هایناستا اقتصادی توسعه میزان ، سنجش1393مقدم،  نژاد داوری مسعود خاکپور، براتعلی ،

 پنجم، لبزرگ، سا خراسان پژوهشنامه پژوهشی علمی (، فصلنامهClusterای )خوشه تحلیل روش از استفاده با رضوی

 .57-49، صص 16شماره 

 خصشا نظر از کشور هایاستان یافتگیتوسعه میزان ، سنجش1396کاکادزفولی،  کاکا دزفولی، انیس رحیمی، محمد، امین

 .29-11،صص10اره ، شم5ریزی آموزشی، دوره اخصه، مطالعات برنامهش چند گیریتصمیم هایتکنیک از با استفاده آموزشی

نظر  از ساوه شهرستان روستایی هایسکونتگاه بندی ،سطح1397رسولی، مجتبی، علیرضا استعالجی، مجید ولی شریعت پناهی، 

 انسانی، رافیایجغ در نو هاینگرش موریس، فصلنامه ناموزون شاخص از تفادهاس با یافتگیتوسعه ودرجه محرومیت میزان

 .216-203دوم، صص  شماره دهم، سال

 ییروستا ینواح یراهبرد یزیربرنامه یدر راستا یافتگیسطوح توسعه یبندو طبقه لی(. تحل1396فرهاد. ) ،جوان و دیوح ،یاحیر

 .179-145(. 3)9. یانسان یاینو در جغراف یهاشنگر یو پژوهش یشهرستان تالش. فصلنامه علم

طه آن با نرخ های کشور و رابیافتگی شهرستان بررسی درجه توسعه ،1391اهلل، اکبر محمدی، خلیل عطار، زیاری، کرامت

 .16-1، سال اول، شماره سوم، صص ریزی فضاییمجله علمی تخصصی برنامه، شهرنشینی

 بخشی. و خشیفراب هایازدیدگاه شاخص کشور هایاستان بندی، رتبه1398سان جنوبی، ریزی خراهسازمان مدیریت و برنام

 ، سالنامه آماری کشور.1397مرکز آمار ایران،  

 حوزهی هاشاخص اساس بر هاناستا یبندرتبه و عملکرد شی، پا1394سخایی، عمادالدین، فاطمه فهیمی فر، فرزاد فهیمی فر، 

 .26-5، صص 12و  11یی، مجله اقتصادی، سال پانزدهم، شماره های دارا و یاقتصاد امور وزارت

های توسعه با استفاده از از شاخص های مرزی کشوراری استانسنجش میزان برخورد، 1397سجادیان، ناهید، نعیم اکرمی،

 .70-47، صص 41، شماره 11، دوره ، فصلنامه آمایش محیطعددی و تاپسیسهای تاکسونومیمدل

تان، فصلنامه یافتگی استان لرسمطالعه تطبیقی و سنجش درجه توسعه، 1388 می، علیرضا، مریم بیرانوندزاده،شیخ السال

 .32-19، صص 1جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال اول، شماره 

گیری  های تصمیموشهای کشور با استفاده از ریافتگی شهرستان، ارزیابی سطح توسعه1392تقوایی، شیخ بیگلو، رعنا، مسعود 

 .157-138، صص39چند شاخصه، فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیای ایران، سال یازدهم، شماره 

یدگاه ن یزد از د، کاربرد مدل آنتروپی شانون در پهنه بندی توسعه یافتگی شهرستانهای استا1395صادقی روشن، محمد حسن، 

 .133-113، صص  45 شماره شانزدهم، سال جغرافیایی، فضای پژوهشی-علمی ی بیابانزدایی، فصلنامه

ر جمهوری های کشوبندی استان، رتبه1391علی مروتی شریف آبادی،طحاری مهرجردی، محمد حسین، حمید بابایی میبدی، 

شماره سوم،  های بخش بهداشت و درمان، مدیریت اطالعات سالمت، دوره نهم،می ایران از لحاظ دسترسی با شاخصاسال

 .369-356صص 
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 افتگیی توسعه یدرجه سنجش و بندی، سطح1398حسینی،  مریم سیده ظهیری، محمد حسینی، علی سید محمدامین،فرجی، 

 شانزدهم، سال ین،سرزم جغرافیایی ریزی، فصلنامهبرنامه هایتکنیک از با استفاده غربی آذربایجان استان هایشهرستان

 .38، ص 6 شماره

رهنگی به ف -های اجتماعیمندی از شاخصهای کشور به لحاظ بهرهبندی استانه، رتب1392گودرزی، مصطفی، زینب شاغری، 

 ها و راهکارها، شیراز.روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، کنفرانس بین المللی مدیریت چالش

 گیالن، های استاننیافتگی مطالعه موردی: شهرستاهای توسعه، تحلیل فضایی محرومیت1396مرادی مسیحی، واراز، مانی طالبی،

 .55-68،ص 1، شماره،49های جغرافیای انسانی،دوره پژوهش
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