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چكيده
ضرورت توسعه يكپارچه و متوازن در كشورهاي جهـان سوم از جمله ايران ،شناخت ويژگيهاي نواحي مختلف و نابرابري بين
آنها را اجتنابناپذيري نموده است .شناخت وضعيت موجود مناطق از لحاظ شاخصهاي توسعه و مقايسه آنها با يكديگر ،اولين
مرحله در برنامهريزيهاي منطقهاي و ايجاد تعادل و تأمين عدالت اجتماعي بين مناطق بشمار ميرود .از اينرو پژوهش حاضر
باهدف سنجش سطوح توسعهيافتگي درون منطقهاي استانهاي مناطق( 2 ،8 ،1و  )3كشور به لحاظ ابعاد اقتصادي انجامشده
است .روش پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي با هدف كاربردي است .در اين پژوهش براي وزندهي به شاخصهاي مورد پژوهش
از مدل  ANPو جهت تجزيهوتحليل دادهها از روشهاي تصميمگيري چندمعياره پرومته و گايا استفادهشده است .نتايج حاصل از
تحقيق نشان ميدهد كه در مناطق( 2 ،8 ،1و  )3كشور ،استانهاي آذربايجان شرقي ،مازندران ،فارس و كرمان با كسب رتبه اول
از وضعيت اقتصادي مطلوب ،و استانهاي اردبيل ،گلستان ،كهكيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان با كسب رتبههاي آخر از
وضعيت اقتصادي بسيار ضعيفي برخوردار ميباشند .همچنين يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد كه بين مركزيت منطقهاي و
جذب امكانات اقتصادي رابطه معناداري وجود دارد .بهطوريكه در منطقه يک(استان آذربايجانشرقي) ،در منطقه ( 8استان
مازندران) ،در منطقه ( 2استان فارس) و در منطقه ( 3استان كرمان) در مركزيت منطقه خود قرار گرفتهاند كه نسبت به استانهاي
همجوار خود از وضعيت اقتصادي مطلوبي برخوردار بودهاند .بررسي تفاوتهاي بين منطقهاي نيز نشان ميدهد كه به لحاظ
شاخصهاي توسعه اقتصادي منطقه  8رتبه اول ،منطقه  1رتبه دوم ،منطقه  2رتبه سوم و منطقه  3رتبه آخر را به خود اختصاص
دادهاند .همچنين يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه در جهت دستيابي به توسعه متعادل فضايي در استانهاي مناطق( 2 ،8 ،1و
 )3ميبايستي در برنامههاي آتي آمايش ملي ،استان هاي اردبيل ،گلستان ،كهكيلويه و بوير احمد و سيستان و بلوچستان از اولويت
بسيار باال ،استان هرمزگان از اولويت باال ،استان هاي آذربايجان غربي ،گيالن و بوشهر از اولويت متوسط ،استانهاي كرمان و
فارس از اولويت ضعيف و استانهاي آذربايجان شرقي و مازندران از اولويت خيلي ضعيف برخوردار باشند.
واژهگان كليدي :توسعهیافتگی ،شاخصهای اقتصادی ،تحلیل شبکه ،پرومته
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مقدمه
از موضوعاتی که اخیراً در فرهنگ برنامهریزیهای ناحیهای و منطقهای مطرح گردیده ولی جایگاه آن هنوز در کشور ما
بهوضوح مشخص نـشده ،نابرابری توسعه نواحی است .این نابرابریها که به دالیل متعددی چون دالیل تاریخی،
اجتماعی ،اقتصادی ،جغرافیایی و سیاسی ایجاد میشوند ،رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحی و مناطق را به دنبال
دارند(منصوری و ثالث .)4 :2702 ،وجود این نابرابریها سبب گردیده که شکاف توسعه بین نواحی توسعهیافته و محروم
روزبهروز بیشتر شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی مفهوم خود را از دست بدهد ،محرومیت نواحی محروم تداوم یابد و
نواحی مرکزی امکانات را در خود متمرکز کنند .این امر نه تنها باعث رشد و توسعه کشور نشده ،بلکه روندکلی توسعه را
نیز ناعادالنهتر و آهستهتر کرده است(زیاری و همکاران .)07 :2705 ،با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه ،حذف
نابرابریهاست  ،بهترین مفهوم توسعه ،رشد همراه با عدالت اجتماعی است(عبدالهی و همکاران .)72 :2757 ،بنابراین
اهداف کلی برنامهریزی منطقهای و یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت در بین افراد جامعه
است .از مهمترین خصایص اقتصاد پویا و سالم ،توزیع مناسب و عادالنه امکانات و ثمرههای توسعه در میان اکثریت
جمعیت هر ناحیه و منطقه یا کشور است(.)Friedman, 1966: 19
با وجود اینکه نابرابری و عدم تعادل از ویژگیهای جهانی است که ما در آن زندگی میکنیم ،اما تالشهای بسیاری
برای کم کردن این نابرابریها بهعنوان آرمان برنامهریزی در مقیاس جهانی صورت گرفته است .تا جایی که کنفرانس
هابیتات در سال  5772کاهش نابرابری را یکی از مؤلفهها و رئوس اصلی دستیابی به توسعه پایدار معرفی میکند
( .)Javier & martin, 2005: 13توزیع نامتعادل خدمات و امکانات به صورت نامناسب از ویژگیهای بارز و عمده
کشورهای جهان سوم و ایران است(نظریان .)227 :2704 ،یکی از مشخصههای بارز در توسعه فضایی ایران نیز وجود
نابرابریهای ناحیهای اسـت)زالی .)4 :2705 ،در شرایط کنونی ،یکی از مسائل و مشکالت اساسی در برنامهریزیها ،عدم
تعادل ناشی از توزیع نامتعادل امکانات در سطح کشور و استانها میباشد(مومنی و قهاری .)24 :2755 ،عدم توازن در
جریان توسعه ،بین نواحی مختلف موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقهای میشود که خود مانعی در مسیر
توسعه است .بر این اساس ،مطالعه نابرابریهای اقتصادی -اجتماعی مناطق کشور یا نواحی یك استان ،از اقدامات
ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصالحات در جهت تأمین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که
میتواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابریهای ناحیهای ،تحت تأثیر قرار دهد(تقوایی و بهاری .)27 :2752 ،برای
شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی الزم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا اینکه بتوان براین اساس در
جهت کاهش یا از میان بردن تفاوتها اقدام به برنامهریزی ناحیهای کرد(حسین زاده دلیر .)522 :2702 ،در همین راستا
برنامهریزان به ابداع تکنیكها و روشهایی برای سطحبندی نواحی پرداختهاند تا از این راه درجهی توسعهیافتگی مناطق
را دریابند و بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابریها و تفاوتهای منطقهای دست یابند(بدری.)7 :2702 ،
بهکارگیری معیارهـا و روشهای کمی جهـت سطحبندی سکونتگاهها در سیستم فضایی مناطق ،نهتنها موجب شناخت
تفاوت میان سکونتگاهها میگردد ،بلکـه ایـن سطحبندی معیاری برای تعیین انواع خدمات مورد نیـاز و تعـدیل نابرابری
بین سکونتگاهها اسـت(حکمتنیا و موسوی .)575 :2702 ،ایران بهعنوان یکی از کشورهای درحالتوسعه ،از نظر
برخورداری از شاخصهای اقتصادی ،در مناطق  5گانه خود دارای اختالفات زیادی میباشد .براین اساس مطالعه
نابرابریهای اقتصادی در بین مناطق مختلف کشور یکی از اقدامات ضروری و پایه برای برنامهریزی و اصالحات در
جهت تأمین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و اصالح آرایش فضایی اقتصاد ملی و منطقهای میباشد .این امر
میتواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابریهای منطقهای تحت تأثیر قرار دهد .شناخت این مسائل از اساسیترین
ملزومات در برنامهریزی توسعه منطقهای میباشد .شناخت و تشخیص وضع موجود و تجزیهوتحلیل تنگناها،
محدودیتها ،امکانات ،قابلیتها ،استنباط صحیح از کمیت و کیفیت نیازها و اولویتهای مربوط به آنها ،میتواند برنامه
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ریزان را در تدوین برنامهها مناسب و کارآمد یاری دهد .ازاینرو پژوهش حاضر ،سعی بر آن دارد تا سطوح توسعهیافتگی
اقتصادی را در مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور بر اساس آمار و اطالعات حسابهای ملی ایران (حسابهای منطقهای سال
 ، )2755با استفاده از مدل پرومته موردبررسی و سنجش قرار دهد و با توجه با امتیازات حاصله ،سطوح توسعهیافتگی
اقتصادی را در پنج سطح بسیار قوی ،قوی ،متوسط ،ضعیف و بسیار ضعیف طبقهبندی کند .اهدافی که پژوهش حاضر به
دنبال تحقق آنهاست عبارتاند از:
 بررسی تفاوتها و نابرابریها بین استانهای مناطق( 0 ،5 ،2و  )5کشور به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسـعهاقتصادی.
 تعیین برخوردارترین و محرومترین استانهای مناطق( 0 ،5 ،2و  )5کشور ،به لحاظ توسعهیافتگی اقتصادی. اولویتبندی مناطق( 0 ،5 ،2و  )5کشور به لحاظ برخورداری از شاخصهای اقتصادی.برخی از تحقیقاتی که تاکنون در ارتباط با سطوح توسعهیافتگی با استفاده از مدلهای کمی صورت گرفته بدین شرح
میباشد .ضرابی و شاهیوندی ( )2705پژوهشی با عنوان تحلیلی بر پراکندگی شاخصهای توسعه اقتصادی در استانهای
ایران انجام دادند .نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تکنیك تحلیل عاملی نشان داد که اختالف بسیاری بین
استانهای ایران از نظر درجه توسعهیافتگی اقتصادی وجود دارد بهطوریکه استانهایی مانند :تهران ،اصفهان و خراسان
رضوی توسعهیافته ،برخی دیگر از استانها مانند :ایالم ،سیستان و بلوچستان ،کهکیلویه و بویراحمد ،محروم و سایر
استانها از نظر شاخصهای توسعه اقتصادی در حد متوسطاند و از استانهای باالدست و پاییندست خود فاصله گرفتهاند
که این وضعیت ،باعث ایجاد یك شکاف اقتصادی در بین استانهای ایران شده است .قائد رحمتی و همکاران ()2705
پژوهشی با عنوان "تحلیلی بر درجه توسعهیافتگی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان" انجام دادند .نتایج حاصل
از پژوهش نشان از عدم توزیع هماهنگ امکانات و خدمات در شهرستانهای استان میباشد .به شکلی که از مجموع ده
شهرستان مورد مطالعه استان ،شهرستانهای زاهدان و زابل در تخصیص منابع و امکانات و خدمات در رتبه اول و
شهرستانهای سرباز ،کنارک و زهك در رتبه آخر قرار گرفتهاند .شریفزاده و عبداهللزاده ( )2752پژوهشی با عنوان
"سطحبندی توسعه منطقهای در ایران (کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی)" انجام دادند .نتایج رتبهبندی استانها بر اساس
شاخص ترکیبی ابعاد سهگانه نشان داد که استان تهران در گروه شاخصهای اجتماعی ،جمعیتی و فرهنگی ،استان
خوزستان در گروه شاخصهای اقتصادی و استان سمنان در گروه شاخصهای زیرساختی و خدماتی باالترین رتبه را دارا
هستند .نتایج رتبهبندی استانها از نظر شاخص ترکیبی کل نیز نشان داد که ،استانهای تهران ،سمنان و اصفهان
توسعهیافتهترین بودند و استانهای کهکیلویه و بویراحمد ،لرستان و سیستان و بلوچستان از پایینترین سطح توسعه در
کشور برخوردار بودند .پوراصغر سنگاچین و همکاران ( )2752پژوهشی با عنوان "سنجش سطح توسعهیافتگی استانهای
کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی" انجام دادند .در این پژوهش  27شاخص از حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و محیط
زیستی شناسایی و دادههای متناظر با آنها برای  50استان کشور ایران براساس سالنامه آماری  2702گردآوری شد.
براساس سطحبندی ،استانهای کهکیلویه و بویر احمد ،تهران و سمنان به ترتیب در رتبههای اول تا سوم و استانهای
کردستان ،سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبههای آخر قرار گرفتند .زیاری و همکاران ( )2752پژوهشی با
عنوان "بررسی درجه توسعهیافتگی شهرستانهای کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی" انجام دادند .نتایج تحقیق
بصورت مستند نابرابریهای عمیق توسعه را بین شهرستانهای مختلف نشان میدهد بهگونهای که  227شهرستان با
 77/7درصد کل شهرستانهای کشور دارای ضریب توسعه کمتر از یك درصد و کامالً محروم محسوب میشوند .ضرابی
و ایزدی ( )2755پژوهشی با عنوان "تحلیلی بر توسعه منطقهای استانهای کشور با استفاده از تکنیك  VIKORو
رگرسیون چند متغیره" انجام دادند .نتایج به دست آمده از روش ویکور جهت رتبهبندی استانهای کشور براساس
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شاخصهای موردبررسی حاکی از آن است که استان تهران با ضریب  272/7رتبه اول و استان قم با ضریب 777/2در
رتبه آخر قرار دارد .سرور و خلیجی ( )2754در پژوهشی با عنوان "سنجش درجه توسعهیافتگی شهرستانهای استان
کهگیلویه و بویراحمد که با استفاده از تکنیك ویکور" انجام شده به این نتایج دست یافتند که با توجه به معیارهای در
نظر گرفته شده برای سطحبندی شهرستانها ،شهرستانهای گچساران ،بهمئی ،دارای مطلوبیت نسبی از نظر سطح
توسعهیافتگی هستند .نسترن و همکاران ( )2754پژوهشی با عنوان "پراکنش فضایی شاخصهای توسعه در
شهرستانهای ایران با استفاده از رتبهبندی ترکیبی" انجام دادند .جامعه آماری پژوهش 777 ،شهرستان کشور بر اساس
آمار سال  2702است که با استفاده از تحلیل عاملی ،تاپسیس و موریس انجام شده است .نتیجه حاصل از رتبهبندی
نهایی نشان داد که  225شهرستان سطح میان برخوردار و  57شهرستان فروبرخوردار بیشترین تعداد شهرستانهای کشور
را به خود اختصاص دادهاند .با مطالعه تحقیقات پیشین مشخص گردید هرکدام از این تحقیقات جهت سطحبندی
توسعهیافتگی از مدلهای کمی مختلفی مانند تاپسیس ،ویکور ،موریس و تحلیل عاملی استفاده نمودهاند .آنچه پژوهش
حاضر را از پژوهشهای پیشین متمایز میکند استفاده از مدل تصمیمگیری پرومته جهت سطحبندی توسعهیافتگی
اقتصادی استانهای مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور است که تاکنون از این مدل برای انجام چنین پژوهشهایی استفاده
نشده است.
در زمینه مباحث توسعه و رفع نابرابریهای ناحیهای تاکنون نظریههای مختلفی مطرح شده است .برخی از ایـن نظریـات
در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  .1نظريات مطرح در زمينه توسعه و نابرابري ناحيهاي
نظريهپردازان

نظريه

كينزي

نئو کینزی یا
اقتصاد پایه

پيترهال

-

هيرشمن و
ميردال

قطب رشد

فريدمن

مرکز-
پیرامون

اقتصاددانان

نظریه رشد
متوازن

توضيحات
این نظریه موتور رشد و نیروی محرک اقتصاد منطقه را درآمد ناشی از بخـش صـادرات مـیدانـد (صـبا کرمـانی،
 .)240 :2707بر اساس این نظریه رشد و توسعه ناحیه به صادرات وابسته است و تنها محرک رشد اقتصاد ناحیـهای
به شمار میآید (صرافی.)272 :2705 ،
مهمترین هدف سیاست اقتصاد ناحیهای به منظور کاهش نابرابریهای آن ،ایجـاد اشـتغال اسـت کـه بـه کـاهش
بیکاری و مهاجرفرستی در ناحیه کمك میکند و رشد و توسعه آن را به دنبال خواهد داشت (.)Hall, 1992, 92
نظریه قطب رشد پویا بر دو اثر استوار است :یکی اثرات تمرکز و دیگـری اثـرات پخـشد بـدین صـورت کـه رشـد
همزمان در همهجا اتفاق نمیافتد بلکه در نقاط یا قطبهای توسـعه اتفـاق مـیافتـد کـه از قـدرت جاذبـه بـاالیی
برخوردارند(اثرات تمرکز) این نقاط ،توسعه را در کانالهایی پخش مـی کننـد کـه کـل اقتصـاد را تحـت تـأثیر قـرار
میدهد (اثر پخش) (کالنتری.)07-77 :2700 ،
معتقد هر نظام جغرافیایی شامل دو زیرنظام فضایی است :یکی مرکز که قلب پیشتاز و پویایی نظام است و دیگری
پیرامون که میتوان آن را بقیه نظام به حساب آورد و در حالت وابستگی یا سلطهپذیری نسبت بـه مرکـز قـرار دارد
( .)Hilhorest, 1991, 26-27رابطه مرکز پیرامون را اصوالً میتوان رابطهای استعماری دانست .معمـوالً بـروز
ساختاری قطبی شده ،با جابهجایی برخی عوامل اصلی تولید از حاشیه به مرکز همراه است (پـاپلی یـزدی و رجبـی،
.)574 :2705
معتقدند که توسعة متعادل ناحیه ای برای آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعة جـامع همـه نـواحی
فراهم آورد ،تفاوتهای کیفیت زندگی بین ناحیـهای و درون ناحیـهای را بـه حـداقل رسـاند و نهایتـاً از بـین ببـرد
(محمدی و همکاران.)2752 ،

منبع :نگارندگان

با توجه به چارچوب نظری بیان شده ،وجه اشتراک همه آنها توجه به نابرابریهای ناحیهای و همچنین توجه به رشد و
توسعه نواحی کمتر توسعهیافته است .لهساییزاده در کتاب "جامعهشناسی توسعه" در ارتباط با توسعهنیافتگی هماهنگ
استانهای ایران ،معتقد است که موانع داخلی توسعة اقتصادی هماهنگ ،عبارتاند از.2 :کمبود سرمایهگذارید  .5توزیع
نابرابر کاالها و خدماتد  .7رشد بیتناسب بخش خدماتد  .4بیکاری و فقر (لهساییزاده .)20 :2705 ،براین اساس
میتوان گفت ،در بسیاری از کشورها ،نابرابریهای منطقهای پیامد مستقیم اجرای سیاستهای مربوط به ایجاد قطبهای

82

تحليل بر وضعيت توسعه يافتگي فضاي ملي بر مبناي بخش هاي  13گانه اقتصادي  - ...سرور و همكاران

رشد استد بهطوری که برخی نواحی سریعتر از سایر مناطق ،رشـد و توسعه مییابند).(Song et al, 2000: 247
ازاینرو در واکنش به نابرابریهای موجود توسعهی نـواحی و مناطق ،تالش یك سیاست توسعهی متعـادل ناحیهای بر
آن اسـت کـه بهتـرین شـرایط و امکانـات را بـرای توسعهی جامع همهی نواحی فـراهم آورد و تفـاوتهای کیفیت
زندگی بین ناحیهای و درون ناحیهای را به حداقل برسـاند ) .(Mabogunje and Misra,1981:55پژوهش حاضر
در صدد است تا با استفاده از رویکرد نظریه رشد متوازن که توسط اقتصاددانان مطرح شد ،وضع موجود استانهای مناطق
( 0 ،5 ،2و  )5کشور را به لحاظ توسعهیافتگی اقتصادی سطحبندی نماید و با روشن نمودن نقاط قوت و ضعف استانها،
متولیان امر بتوانند بــا برنامهریزی مناسب جهت رفع این نابرابریها و تبـدیل وضع موجود به وضع مطلوب در راستای
رسیدن به توسعه متوازن تالش نمایند.
تحليلي بر وضعيت توسعه يافتگي فضاي ملي بر مبناي بخش هاي  13گانه اقتصادي
انتخاب معیارهای موثر اقتصادی بر توسعه یافتگی فضای ملی
تشکیل ماتریس معیارها و زیر معیارهای موثر
محاسبه وزن شاخصها با مدل
با تحلیل شبکه)(ANP

محاسبه تفاوت گزینهها
{=) P(dتابع برتری

تجزیه و تحلیل با مدل PROMETHEE
سطحبندی سطوح
توسعه

تحلیل GAIA

نمایش میزان توسعه یافتگی فضای ملی
به صورت با استفاده از ArcGIS
شكل  .1مدل مفهومي پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی با هدف کاربردی است .جامعه آماری تحقیق مناطق ( 2آذربایجانشرقی،
آذربایجانغربی و اردبیل)( 5 ،گلستان ،گیالن و مازندران)( 0 ،فارس ،بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) و ( 5سیستان و
بلوچستان ،کرمان و هرمزگان) میباشد .باتوجه به مسئله تحقیق درمجموع اطالعات مربوط به زیرمعیارهای هر بخش
اقتصادی جمع شده و به صورت سهم هر استان از بخش  22گانه اقتصادی شاخصسازی شد .آمار و اطالعات از
حسابهای ملی ایران (حسابهای منطقهای) سال  2755جمعآوری شده است .جهت وزندهی از مدل  ANPو جهت
تجزیهوتحلیل از مدل پرومته و گایا استفاده شده است .همچنین برای شاخصسازی و انجام محاسبات از  Excelاستفاده
شده است .در این راستا از نرمافزار  Super Decisionsجهت تعیین وزن شاخصها ،از نرمافزار Visual
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 PROMETHEEجهت اجرای مدل و از نرم افراز سیستم اطالعات جغرافیایی جهت ترسیم خروجی استفاده شده
است .جدول شماره ( )5متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .8شاخصهاي مورد استفاده در پژوهش
معيار
X1

كشاورزي ،شكار و جنگلداري

X2

معدن

X3

زيرمعيار

زراعت و باغداری ،دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار و جنگلداری
نفت خام و گاز طبیعی ،سایر معادن

ماهيگيري
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها ،ساخت محصوالت از توتون و تنباکو ،ساخت منسوجات ،ساخت پوشاک ،عملآوری و رنگ کردن خز،
دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی ،ساخت چوب و محصوالت چوبی ،ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی ،انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای
ضبطشده ،ساخت کك ،فراوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای ،ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی ،ساخت محصوالت از

X4

صنعت

الستیك و پالستیك ،ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی ،ساخت فلزات اساسی ،ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت و تجهیزات،
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر ،ساخت ماشینآالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی ،ساخت ماشینآالت و دستگاههای
برقی طبقهبندی نشده در جای دیگر ،ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی ،ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع ساعت،
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر ،ساخت سایر تجهیزات حملونقل ،ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر ،بازیافت

X5

تأمين آب ،برق و گاز طبيعي

-

X6

ساختمان

-

X7

عمدهفروشي ،خردهفروشي،
تعمير وسايل نقليه و كاالها

X8

هتل و رستوران

X9

حملونقل ،انبارداري و ارتباطات

X10

واسطهگريهاي مالي

X11

-

مستغالت ،كرايه و خدمات

هتل و خوابگاه ،رستوران
حملونقل زمینی ،راهآهن ،جادهای ،لولهای ،آبی ،هوایی ،خدمات پشتیبانی و انبارداری ،پست و مخابرات
بانك ،سایر واسطهگریهای مالی و فعالیتهای جنبی آنها ،بیمه
مستغالت ،خدمات واحدهای مسکونی شخصی ،اجاری ،غیرمسکونی ،خدمات دالالن مستغالت ،کرایه و خدمات کسب
و کار

X12

امور عمومي و خدمات شهري

X13

آموزش

امور عمومی ،خدمات شهری ،امور دفاعی و انتظامی ،تأمین اجتماعی اجباری
آموزش ابتدائی ،آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفهای ،آموزش عالی ،آموزش بزرگساالن

X14

بهداشت و مددكاري اجتماعي

بهداشت و درمان ،بهداشت و درمان دولتی و خصوصی ،دامپزشکی ،مددکاری اجتماعی

X15

خدمات عمومي

تفریحی ،فرهنگی ،و ورزشی ،مذهبی و سیاسی ،سایر خدمات

منبع :حسابهای ملی ایران (حسابهای منطقهای )2755

محدوده موردمطالعه
براساس آخرین تقسیمات کشور در سال  2757ایران دارای  72استان میباشد .از سال  05به ترتیب استان اردبیل،
قم ،قزوین ،گلستان تشکیل شده ،خراسان به سه استان خراسان جنوبی ،خراسان شمالی و خراسان رضوی تقسیم شده و
در سال  2705البرز آخرین استانی بود که تاکنون تأسیس شده است(مرکز آمار ایران .)2752 ،در سال  2775وزارت کشور
اقدام به منطقهبندی کشور نمود .در این تقسیمبندی کل کشور به  5منطقه کالن تقسیم شد که این مناطق نهگانه اساس
تحلیل در این پژوهش قرار گرفته است (شکل  .)5محدوده موردمطالعه شامل منطقه ( 2آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی
و اردبیل)( 5 ،گلستان ،گیالن و مازندران)( 0 ،فارس ،بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) و ( 5سیستان و بلوچستان ،کرمان و
هرمزگان) میباشد .مساحت مناطق ذکر شده از کل کشور به ترتیب  5/5 ،7/0 ،7/5و  54/4درصد میباشد .همچنین
براساس آمار جمعیتی سال  2755سهم جمعیتی  4منطقه موردمطالعه به ترتیب  7/55 ،7/52 ،7/50و  7/52درصد
میباشد.
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شكل  .8محدوده موردمطالعه

يافتهها و بحث
در پژوهش حاضر برای سنجش سطوح توسعهیافتگی اقتصادی مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور ،از مدل پرومته استفادهشده
است .برای ارزیابی سطوح توسعهیافتگی اقتصادی مناطق مورد مطالعه از مؤلفههای بخش  22گانه اقتصادی بهره گرفته
شده است .جهت تحلیل یافتهها ،ابتدا دادههای خام شاخصسازی شده ،سپس برای بیان اهمیت نسبی هریك از
شاخصها از مدل  ANPاستفاده گردید .در نهایت جهت تحلیل ،دادهها وارد مدل پرومته شد .مراحل اجرای مدل
بهصورت خالصه در زیر بیانشده است:
گام اول (تشکیل ماتریس تصمیم گیری و تعیین نوع معیار) :پس از تشکیل ماتریس تصمیمگیری در گام نخست باید بر
تفاوت هریك از گزینهها در هریك از شاخصها نسبت به یکدیگر
پایهی رابطهی
باشد .برای شاخصهای
بدست آورد .این تفاوت برای شاخص  Maxزمانی معنادار خواهد بود که
به دست آورده
 Minاین رابطه برعکس است .پس از محاسبه میزان تفاوت گزینهها با یکدیگر ،مقدار
میشود این مقدار از قرار دادن در تابع برتری مربوط به هر شاخص بدست میآید .توابع برتری انواع مختلفی مانندد
توابع عادی ،بخشی ،خطی ،همسطحV ،شکل با ناحیه بیتفاوت و گاوسی میباشد (سرور و همکاران .)27 :2754 ،در
پژوهش حاضر با توجه به گسسته بودن دادهها از تابع عادی استفادهشده است (جدول .)7
جدول  .9توابع برتري
نام

پارامتر

عادي

-

رابطه

{=)P(d

شكل

شرح
درصورتیکه امتیازات دو گزینه برابر باشد ،هیچ
تفاوتی وجود نخواهد داشت.

Source: Chou et al, 2004 : 53, Brans& Mareschal, 2005, Kalogeras et al, 2004, Bogdanovic et al, 2012

گام دوم (تعیین وزن شاخصها) :تعیین وزن شاخصهای مختلف ،کاری الزم در همهی مسائل تصمیمگیری چند شاخصه
است .در روش پرومته ،وزن شاخصها اعداد حقیقی هستند که به واحد اندازهگیری شاخص بستگی ندارند .روش بـه کـار
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گرفتهشده در پژوهش حاضر جهت محاسبه اهمیت نسبی مؤلفهها ،مدل ANPمیباشد .در این پـژوهش بـرای محاسـبه
دقیقتر وزن شاخصها از نرمافزار  Super Decisionsاستفادهشده است (جدول .)4
جدول .9شاخصهاي مورد استفاده در پژوهش
معيار

کشاورزی ،شکار و جنگلداری
معدن
ماهیگیری

X1
X2

وزن

زيرمعيار

زراعت و باغداری ،دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار و جنگلداری
نفت خام و گاز طبیعی ،سایر معادن

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها ،ساخت محصوالت از توتون و تنباکو ،ساخت منسوجات ،ساخت پوشاک ،عملآوری و رنگ کردن خز،

X3

7/702
7/727
7/705

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی ،ساخت چوب و محصوالت چوبی ،ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی ،انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای
ضبطشده ،ساخت کك ،فراوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای ،ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی ،ساخت محصوالت از
X4

X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

صنعت الستیك و پالستیك ،ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی ،ساخت فلزات اساسی ،ساخت محصوالت فلزی فابریکی بهجز ماشینآالت و تجهیزات،
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر ،ساخت ماشینآالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی ،ساخت ماشینآالت و دستگاههای
برقی طبقهبندی نشده در جای دیگر ،ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی ،ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع ساعت،
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر ،ساخت سایر تجهیزات حملونقل ،ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر ،بازیافت
تأمین آب ،برق و گاز طبیعی
ساختمان
عمدهفروشی ،خردهفروشی،
تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
هتل و خوابگاه ،رستوران
هتل و رستوران
حملونقل ،انبارداری و
حملونقل زمینی ،راهآهن ،جادهای ،لولهای ،آبی ،هوایی ،خدمات پشتیبانی و انبارداری ،پست و مخابرات
ارتباطات
بانك ،سایر واسطهگریهای مالی و فعالیتهای جنبی آنها ،بیمه
واسطهگریهای مالی
مستغالت ،خدمات واحدهای مسکونی شخصی ،اجاری ،غیرمسکونی ،خدمات دالالن مستغالت ،کرایه و خدمات کسبوکار
مستغالت ،کرایه و خدمات

X12

امور عمومی و خدمات شهری

X13

آموزش
بهداشت و مددکاری اجتماعی

X15

خدمات عمومی

X14

امور عمومی ،خدمات شهری ،امور دفاعی و انتظامی ،تأمین اجتماعی اجباری
آموزش ابتدائی ،آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفهای ،آموزش عالی ،آموزش بزرگساالن
بهداشت و درمان ،بهداشت و درمان دولتی و خصوصی ،دامپزشکی ،مددکاری اجتماعی
تفریحی ،فرهنگی ،و ورزشی ،مذهبی و سیاسی ،سایر خدمات

7/700

7/775
7/770
7/725
7/770
7/707
7/777
7/720
7/775
7/707
7/707
7/722

گام سوم (میزان مجموع موزون برتری گزینه) :رتبهبندی پایانی یا اولویت گزینه با جمعکردن اولویت همهی شاخصها به
دست میآید که به آن مقدار کلی گفته میشود و با رابطه زیر بدست میآید (:)Leeneer and Pastijn, 2002

میشوند.
بهگونهای که :برابر وزن شاخص jام است .وزنها توسط تصمیمگیرنده تعیین و سپس نرمال
گام چهارم (جریان رتبهبندی مثبت و منفی) :اگر تعداد گزینهها (که با nنشان داده میشود) بیشتر از دوتا باشد ،رتبهبندی
و با درنظرگرفتن گزینههـای
پایانی بهوسیلهی مجموع مقادیر مقایسات زوجی به دست میآید .برای هر گزینهی
میتوان جریان رتبهبندی زیر را بدست آورد (:)Brans et al,1996
دیگر

رابطه ( :)5جریان رتبهبندی مثبت یا جریان خروجی

این جریان نشان میدهد که گزینه  aچقدر بر گزینههای دیگر اولویت دارد .بزرگترین
است.

به معنای بهترین گزینـه
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رابطه ( :)7جریان رتبهبندی منفی یا جریان خروجی

نشاندهندهی
این جریان نشان میدهد که گزینههای دیگر تا چه میزان برگزینهی  aاولویت دارند .کوچكترین
بهترین گزینه است .رتبهبندی گزینهها را میتوان با جریان مثبت یا جریان منفی رتبهبندی کرد .این دو رتبهبندی بهطور
معمول یکسان نیستند ( .)Brans and Mareschal,1994اما تصمیمگیرنده همیشه خواهان رتبهبندی کامل است،
زیرا تصمیمگیری سادهتر خواهد بود .محاسبهی جریان خالص رتبهبندی این امکان را فراهم میسازد ( Babic and
 )Plazibat, 1998این جریان حاصل توازن میان جریان رتبهبندی مثبت و منفی است .جریان خالص باالتر،
نشاندهندهی گزینهی برتر است ( .)Brans and Mareschal,1994برای محاسبه جریان خالص رتبهبندی از رابطه
( )4استفاده میشود:
رابطه ()4
جدول .3جريان رتبهبندي مثبت ،منفي و خالص
منطقه
1

8

2

3

استان

Phi+

Phi-

Phi

رتبه نهايي

Phi

وضعيت

جمعيت

درص

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
گلستان
گیالن
مازندران
بوشهر
فارس

7/574
7/250
7/777
7/777
7/275
7/577
7/775
7/055

7/750
7/474
2/777
7/574
7/475
7/770
7/755
7/575

7/070
7/257
-2/777
-7/550
7/777
7/072
7/577
7/250

7/75
7/22
7/45
7/77
7/52
7/07
7/20

کهکیلویه و بویراحمد

7/277

7/577

-7/077

-7/077

بسیار ضعیف

702777

7/27

سیستان
کرمان
هرمزگان

7/557
7/005
7/400

7/045
7/550
7/452

-7/250
7/244
-7/720

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
مازندران
گیالن
گلستان
فارس
بوشهر
کهکیلویه و
بویراحمد
کرمان
هرمزگان
سیستان

7/070
7/257
-2/777
7/072
7/777
-7/550
7/250
7/577

بسیار قوی
متوسط
بسیار ضعیف
بسیار قوی
متوسط
بسیار ضعیف
قوی
متوسط

7007777
7277777
2570777
7250777
5222777
2075777
4700777
2700777

47د7/

7/244
-7/720
-7/250

قوی
ضعیف
بسیار ضعیف

7757777
2745777
5725777

7/42
7/57
7/77

نتایج جدول ( )2رتبه درون منطقهای استانهای مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور ازنظر برخورداری از شاخصهای توسعه
اقتصادی بر اساس مدل پرومته نشان میدهد که در منطقه یك کشور ،استان آذربایجانشرقی با کسب جریان خالص
( )7/070رتبه اول را به خود اختصاص داد و از توسعهیافتگی اقتصادی بسیار قوی برخوردار میباشد .بعد از این استان،
استان آذربایجانغربی با جریان خالص ( )7/257از وضعیت متوسط اقتصادی و استان اردبیل با جریان خالص ()-2/777
از وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوبی برخوردار میباشد .در منطقه  5کشور ،استان مازندران با کسب جریان خالص
( )7/072در رتبه اول و از شرایط مطلوب اقتصادی برخوردار میباشد .بعد از این استان ،استان گیالن با جریان خالص
( )7/777از وضعیت متوسط و استان گلستان با جریان خالص ( )-7/550از وضعیت بسیار ضعیف اقتصادی برخوردار است.
در منطقه  0کشور ،استان فارس با جریان خالص ( )7/250و کسب جایگاه اول از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار
است .بعد از این استان ،استان بوشهر با جریان خالص ( )7/577از وضعیت متوسط اقتصادی و استان کهکیلویهوبویراحمد
با جریان خالص ( )-7/077در رتبه آخر قرار دارد که از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی برخوردار است .در منطقه  5کشور،
استان کرمان با جریان خالص ( )7/244جایگاه اول را به خود اختصاص داد و از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار
میباشد .بعد از این استان ،استان هرمزگان با جریان خالص ( )-7/720از وضعیت اقتصادی ضعیف و استان سیستان و
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بلوچستان با جریان خالص ( )-7/250از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف برخوردار است .شکل ( phi )7خالص هریك از
استانهای مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور را به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه اقتصادی نشان میدهد .همچین
شکل ( )4نقشه میزان برخورداری استانهای مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور را به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه
اقتصادی با استفاده از نتایج حاصل از مدل پرومته نشان میدهد.
1. 000
0. 800
0. 600
0. 400
0. 200
0. 000

ب

ر

ا

ر

را

ا

ا

ا
ب ر

رب

ا

با ا

با ا
ر

ب

- 0. 200
- 0. 400
- 0. 600
- 0. 800
- 1. 000

9

8

2

1

شكل .9رتبهبندي استانهاي براساس  phiخالص كسب شده براساس نتايج مدل پرومته

شكل  .9ميزان برخورداري استانهاي از شاخصهاي توسعه اقتصادي با مدل پرومته
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تحليل گايا
ترکیب روش پرومته با روشهایی مانند  ،GAIAابزار مفیدی را برای تحلیل ارتباط میان شاخصها و تصمیمگیرندگان
ایجاد میکند و شکاف زمانی تا هنگام توافق بر تصمیم را از بین میبرد (اصغری زاده و همکاران .)5:2707،در این روش
مجموعهی گزینهها را میتوان با  nنقطه در فضای  Kبعدی ارائه شود .با توجه به اینکه تعداد شاخصها بیش از دو
شاخص است تصویر واضح از فضای  nبعدی غیرممکن است و بنابراین تحلیل ترکیب اصلی میتواند شبیه تحلیل
دوبعدی گزینهها بکار رود .نتایج حاصل از تحلیل گایا در زیر نشان دادهشده است .بر اساس تحلیل گایا هرچقدر گزینهها
در جهت جریان خالص و در بین Wو  πباشند در رتبههای برتر قرار میگیرند (سرور و همکاران .)22 :2754 ،اما بدلیل
وجود معیارهای زیاد و همپوشانی آنها با یکدیگر امکان تفسیر نتایج سخت میباشد و برای رفع این مشکل از تحلیل
 GAIA Webبرای تك تك گزینهها استفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل گایا در زیر نشان داده شده است (شکل
.)2
2

1

9

8

شكل :.3توزيع فضايي استانهاي مناطق( 2 ،8 ،1و  )3كشور به لحاظ برخورداري از شاخصهاي اقتصادي
در صفحه گايا

شکل ( ،)2توزیع فضایی استانهای مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه اقتصادی در
صفحه گایا نشان میدهد که در منطقه  2کشور ،استان آذربایجان شرقی نزدیكترین استان به جریان خالص میباشد که
از نظر برخورداری از شاخصهای توسعه اقتصادی از شرایط مطلوبی برخوردار میباشد در مقابل استان اردبیل دورترین
استان به جریان خالص است که رتبه آخر را به خود اختصاص داده و از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف برخوردار میباشد.
در منطقه  5کشور ،استان مازندران نزدیكترین استان به جریان خالص است و دارای وضعیت اقتصادی بسیار قوی
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می باشد .در مقابل استان گلستان دورترین استان از جریان خالص و دارای وضعیت نامطلوب اقتصادی است .در مناطق 0
و  5نیز به ترتیب استانهای فارس و کرمان نزدیكترین استانها به جریان خالص هستند که از وضعیت اقتصادی خوبی
برخوردار میباشند .در مقابل استانهای کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان دورترین استان به جریان خالص
هستند که از وضعیت نامطلوب اقتصادی برخوردار میباشند.
تحليل GAIA Web
نمودارهای گرافیکی در  GAIA Webنمایش دهنده جریان  phiخالص هر یك از معیارهای منفرد در ارتباط با
گزینههای مختلف است .شکل حاصله از این نمودارها بیانگر تابعی از رابطه بین معیارها در ارتباط با گزینه انتخابی
میباشد .در این نمودار  phiمابین  +2تا  -2متغیر است هرچه  phiمربوط به شاخصها به  +2نزدیكتر باشد نشانگر
جریان خالص مثبت و برخورداری از رتبه بهتر میباشد .در مقابل هرچه  phiمربوط به شاخصهای موردسنجش به -2
نزدیكتر باشد نشانگر جریان خالص منفی و نامطلوب بودن آن است .نقطه قابلتوجه در تحلیل چنین نموداری در صفحه
وب گایا این است که بتوانیم وضعیت مجموعه شاخص ها را در ارتباط با هم بیان کنیم ،یعنی با در نظر گرفتن phi
مجموعه شاخصها وضعیت استان را از نظر برخورداری تعیین نماییم .برای چنین تحلیل ،رنگ خاکستری در پسزمینه
نمودار نشانگر وضعیت آن استان میباشد .شکلهای ( 0 ،0 ،7و  )5جریان  phiخالص استانهای بسیار ضعیف مناطق
( 0 ،5 ،2و  )5کشور را از نظر توسعهیافتگی اقتصادی نشان میدهد.
7

9

6

8

شكل ( 2-2-1و  :)3تحليل گايا (ميزان برخورداري استانهاي بسيار ضعيف از شاخصهاي توسعه اقتصادي)

چنانکه که در شکل ( )7مشخص میباشد  PIمربوط به تمامی شاخصهای استان سیستان و بلوچستان به جزء در
شاخصهای  X2و  X7منفی است .مقادیر رنگ خاکستری در پسزمینه نمودار که حاکی از میانگین وضعیت
شاخصهای یا همان  PIخالص )-7/250( ،میباشد که نشانگر نامطلوب بودن وضعیت شاخصها و رتبه پایین این
استان دارد .در شکل شماره( PI )0تمامی شاخصهای استان کهکیلویه و بویراحمد به جز شاخص  X3منفی است PI
مربوط با این استان  -7/077میباشد .در شکل ( 0و  PI )5تمامی شاخصهای استان گلستان و اردبیل منفی استPI .
خالص این دو استان به ترتیب ( -7/550و  )-2/777میباشد که حاکی از وضعیت بسیار نامطلوب شاخصهای توسعه
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اقتصادی در این دو استان است .براساس نتایج حاصل از این پژوهش ،در راستای ضرورت توسعه متعادل و به منظور
برخورداری عادالنه و توزیع منطقی امکانات و خدمات در استانهای مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور به لحاظ برخورداری از
شاخصهای توسعه اقتصادی اقدام به اولویت بندی استانها مناطق مورد مطالعه در برنامهریزی های آتی شد (جدول .)7
جدول  .1اولويتبندي استانهاي در راستاي توسعه متعادل
ميزان اولويت در برنامهريزيهاي آتي

استان

وضعيت توسعهيافتگي كنوني

اولویت بسیار باال

اردبیل
گلستان
کهکیلویه و بویراحمد
سیستان و بلوچستان

بسیار ضعیف

اولویت باال

هرمزگان

ضعیف

اولویت متوسط
اولویت ضعیف
اولویت خیلی ضعیف

آذربایجان غربی
گیالن
بوشهر
فارس
کرمان
آذربایجان شرقی
مازندران

متوسط
قوی
بسیار قوی

نتایج یافتههای پژوهش نشان میدهد که در جهت دستیابی به توسعه متعادل فضایی در استانهای مناطق ( 0 ،5 ،2و )5
کشور میبایستی در برنامههای آتی آمایش ملی ،استانهای اردبیل ،گلستان ،کهکیلویه و بویر احمد و سیستان و
بلوچستان از اولویت برنامهریزی بسیار باال ،استان هرمزگان از اولویت باال ،استانهای آذربایجان غربی ،گیالن و بوشهر از
اولویت متوسط ،استانهای کرمان و فارس از اولویت ضعیف و استانهای آذربایجان شرقی و مازندران از اولویت خیلی
ضعیف برخوردار باشند (جدول .)7

نتيجهگيري
ضرورت توسعه متعادل و شناخت نابرابریها و عدم تعادلها در چارچوب محدودههای جغرافیایی (کشور ،استان،
شهرستان  )...به دالیل مختلفی همچون تأمین عدالت اجتماعی به منظور برخورداری عادالنه و توزیع منطقی امکانات و
خدمات ،کاهش ناآرامیها سیاسی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها مطرح میگردد که از اساسیترین
ملزومات برنامهریزی توسعه منطقهای میباشد .نابرابریهای توسعه در مناطق مختلف یك کشور میتواند شکافهای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را عمیقتر نمایید و فرآیند توسعه متعادل در کشور را با چالش بزرگی مواجه سازد .برای
جلوگیری از چنین پیامدهایی و رسیدن به وضع مطلوب به منظور رفع ایـن کاستیها و سـازماندهی فضـایی مناسب
امکانات و خدمات و ایجاد پایداری در بین مناطق مختلف ،شناخت دقیق و همهجانبهای از وضع موجود ضروری است.
شناخت وضعیت موجود مناطق از لحاظ شاخصهای توسعه و مقایسه آنها با یکدیگر ،اولین مرحله در برنامهریزیهای
منطقهای و ایجاد تعادل و تأمین عدالت اجتماعی بین مناطق بشمار میرود .استفاده از روشهای آماری بهترین و
مناسبترین راهها برای حل مسائل در زمینه تعیین درجه توسعهیافتگی و رتبهبندی سکونتگاهها در برنامهریزیهای
ناحیهای و منطقهای میباشد .براین اساس پژوهش حاضر باهدف سنجش سطوح توسعهیافتگی درون منطقهای
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استانهای مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور به لحاظ ابعاد اقتصادی انجامشده است .در این پژوهش برای وزندهی به
شاخصهای مورد پژوهش از مدل  ANPو جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره پرومته و
گایا استفادهشده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در منطقه یك کشور ،استان آذربایجانشرقی رتبه اول را
به خود اختصاص داد و از توسعهیافتگی اقتصادی بسیار قوی برخوردار میباشد .بعد از این استان ،استان آذربایجانغربی از
وضعیت اقتصادی متوسط و استان اردبیل از وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوبی برخوردار میباشد .در منطقه  5کشور،
استان مازندران در رتبه اول و از شرایط مطلوب اقتصادی برخوردار است ،و استانهای گیالن و گلستان به ترتیب از
وضعیت متوسط و بسیار ضعیف اقتصادی برخوردار هستند .در منطقه  0کشور ،استان فارس با کسب جایگاه اول از
وضعیت اقتصادی مطلوبی ،استان بوشهر از وضعیت اقتصادی متوسط و استان کهکیلویه و بویراحمد از وضعیت اقتصادی
بسیار ضعیفی برخوردار میباشند .در منطقه  5کشور ،استان کرمان جایگاه اول را به خود اختصاص داد و از وضعیت
مناسب اقتصادی برخوردار است ،استانهای هرمزگان و استان سیستانوبلوچستان به ترتیب از وضعیت اقتصادی ضعیف و
بسیار ضعیف برخوردار هستند.
نقطه قابلتوجه در یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بین مرکزیت منطقهای و جذب امکانات اقتصادی رابطه
معناداری وجود دارد .مناطق ( 0 ،5 ،2و  )5کشور که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته بودند وجود چنین رابطهای را
ثابت میکند .بهطوریکه در منطقه یك (استان آذربایجانشرقی) ،در منطقه ( 5استان مازندران) ،در منطقه ( 0استان
فارس) و در منطقه ( 5استان کرمان) در مرکزیت منطقه خود قرار گرفتهاند و با کسب باالترین جریان خالص ()phi
جایگاه اول را به خود اختصاص دادهاند و نسبت به استانهای همجوار در داخل منطقه از برتری شاخصهای اقتصادی
برخوردار میباشند .بررسی تفاوتهای بین منطقهای نیز نشان میدهد که منطقه  5کشور با مرکزیت استان مازندران رتبه
اول ،منطقه  2با مرکزیت استان آذربایجانشرقی رتبه دوم ،منطقه  0با مرکزیت استان فارس رتبه سوم و منطقه  5با
مرکزیت استان کرمان رتبه آخر را به خود اختصاص داده است .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که در جهت
دستیابی به توسعه متعادل فضایی در استانهای مناطق( 0 ،5 ،2و  )5میبایستی در برنامههای آتی آمایش ملی،
استان های اردبیل ،گلستان ،کهکیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان از اولویت بسیار باال ،هرمزگان از اولویت باال،
آذربایجان غربی ،گیالن و بوشهر از اولویت متوسط ،کرمان و فارس از اولویت ضعیف و آذربایجان شرقی و مازندران از
اولویت خیلی ضعیف برخوردار باشند .در راستای یافتههای پژوهش اجرای پیشنهادهای زیر میتوانند در رفع نابرابریها و
ایجاد پایداری فضایی مؤثر واقع شوند:
 تشکیل پایگاه دادههای اقتصادی و جمعیتی مناطق و پایش آن به منظور افزایش یا کاهش نیاز به خدمات در راستایرفع نابرابریهای منطقهاید
 اتخاذ استراتژیهای محرومیتزدایی به لحاظ شاخصهای توسعه اقتصادی در استانهای محروم بهویژه در استانسیستان و بلوچستاند
 تالش در جهت انطباق برنامهریزی بخشی با نظام برنامهریزی فضایید جلوگیری از مهاجر فرستی استانهای محروم با ایجاد سیاستهای اشتغالزایی و توزیع امکانات و خدمات شهریمطلوب در این استانها.
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