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گانه  51های عه یافتگی فضای ملی بر مبنای بخشتحلیل وضعیت توس ارزیابی

 (9و  8، 2، 5 : مناطقی)مطالعه مورداقتصادی 
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 چكيده
  بين ف و نابرابريواحي مختلهاي ناز جمله ايران، شناخت ويژگي در كشورهاي جهـان سوم وازنضرورت توسعه يكپارچه و مت

 نياول گر،يكدي با هاآن سهيمقا و توسعه هايشاخص لحاظ از مناطق موجود تيوضع شناخت ناپذيري نموده است.را اجتناب هاآن

پژوهش حاضر رو از اين .رودمي بشمار مناطق نيب ياجتماع عدالت تأمين و تعادل جاديو ا ايمنطقه هايريزيبرنامه در مرحله

شده انجام لحاظ ابعاد اقتصادي ( كشور به3و  2، 8، 1هاي مناطق)اي استانيافتگي درون منطقهسنجش سطوح توسعهباهدف 

هاي مورد پژوهش دهي به شاخصدر اين پژوهش براي وزنتحليلي با هدف كاربردي است. -روش پژوهش از نوع توصيفياست. 

شده است. نتايج حاصل از گيري چندمعياره پرومته و گايا استفادههاي تصميمها از روشوتحليل دادهتجزيه و جهت ANPاز مدل 

، فارس و كرمان با كسب رتبه اول مازندران ،آذربايجان شرقي هاياستان ،( كشور3و  2، 8، 1)اطقدر من دهد كهنشان ميتحقيق 

هاي آخر از با كسب رتبه سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد هاي اردبيل، گلستان،از وضعيت اقتصادي مطلوب، و استان

اي و دهد كه بين مركزيت منطقهاين پژوهش نشان مي هاييافته باشند. همچنينر ميوضعيت اقتصادي بسيار ضعيفي برخوردا

)استان  8شرقي(، در منطقه كه در منطقه يک)استان آذربايجانطوريجذب امكانات اقتصادي رابطه معناداري وجود دارد. به

هاي نسبت به استانكه اند ت منطقه خود قرار گرفته)استان كرمان( در مركزي 3)استان فارس( و در منطقه  2مازندران(، در منطقه 

به لحاظ دهد كه اي نيز نشان ميهاي بين منطقهبررسي تفاوتاند. خود از وضعيت اقتصادي مطلوبي برخوردار بودههمجوار 

به خود اختصاص رتبه آخر را  3رتبه سوم و منطقه  2رتبه دوم، منطقه  1رتبه اول، منطقه  8منطقه هاي توسعه اقتصادي شاخص

و  2، 8، 1هاي مناطق)استان دهد كه در جهت دستيابي به توسعه متعادل فضايي درهاي پژوهش نشان ميهمچنين يافته .اندداده

هاي اردبيل، گلستان، كهكيلويه و بوير احمد و سيستان و بلوچستان از اولويت هاي آتي آمايش ملي، استانبايستي در برنامه( مي3

هاي آذربايجان غربي، گيالن و بوشهر از اولويت متوسط، استانهاي كرمان و ، استان هرمزگان از اولويت باال، استانبسيار باال

 هاي آذربايجان شرقي و مازندران از اولويت خيلي ضعيف برخوردار باشند.فارس از اولويت ضعيف و استان

 بکه، پرومتههای اقتصادی، تحلیل شیافتگی، شاخصتوسعه :گان كليديهواژ
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 مقدمه
 ما کشور در هنوز آن جایگاه ولی گردیده مطرح ایمنطقه و ایناحیههای ریزیبرنامه فرهنگ در اخیراً که موضوعاتی از
 تاریخی، دالیل چون متعددی دالیل به که هانابرابری این. است نواحی توسعه نابرابری نـشده، مشخص وضوحبه

 دنبال به را مناطق و نواحی میان نامتعادل و ناهمگون رشد شوند،می ایجاد سیاسی و جغرافیایی اقتصادی، اجتماعی،
 محروم یافته وتوسعه نواحی بین توسعه شکاف که گردیده سبب هانابرابری این وجود(. 4: 2702 ثالث، و منصوری)دارند

 و یابد تداوم محروم نواحی رومیتبدهد، مح دست از را خود مفهوم اجتماعی و اقتصادی عدالت و شده بیشتر روزروزبه
 را توسعه روندکلی بلکه نشده، کشور توسعه و رشد باعث تنها نه امر این کنند. متمرکز خود در را امکانات مرکزی نواحی

با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه، حذف  (.07: 2705است)زیاری و همکاران،  کرده ترآهسته و ترناعادالنه نیز
بنابراین  (.72: 2757، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است)عبدالهی و همکاران، هاستنابرابری
جامعه  افراد بین در ثروت و رفاهتوزیع و اجتماعی عدالت برقراری اقتصادی توسعه یا و ایمنطقه ریزیبرنامه کلی اهداف
 تیاکثر انیم در توسعه هایثمره و امکانات عادالنه و بتوزیع مناس سالم، و ایپو اقتصاد صیخصا ترینمهم از است.
  .(Friedman, 1966: 19)است کشور ای منطقه و هیناح هر تیجمع
 ارییبس هایتالش اما م،یکنیم یزندگ آن در ما که است یجهان هایاز ویژگی تعادل عدم و نابرابری نکهیا وجود با

 کنفرانس که ییجا تا .است گرفته صورت یجهان اسیمق در زییربرنامه نآرما عنوانبه هانابرابری نیا کردن کم برای
 کندیم یمعرف داریپا توسعه به یابیدست یاصل رئوس و هامؤلفه از یکی را نابرابری کاهش 5772 سال در تاتیهاب
(Javier & martin, 2005: 13). ارز و عمده های بتوزیع نامتعادل خدمات و امکانات به صورت نامناسب از ویژگی

 وجودنیز  ایران فضایی توسعه در بارز هایمشخصه از یکی(. 227: 2704کشورهای جهان سوم و ایران است)نظریان، 
ها، عدم ریزیدر شرایط کنونی، یکی از مسائل و مشکالت اساسی در برنامه(. 4: 2705 زالی،(اسـت ایناحیه هاینابرابری

 در توازن عدم (.24: 2755باشد)مومنی و قهاری، ها میات در سطح کشور و استانتعادل ناشی از توزیع نامتعادل امکان
 مسیر در مانعی خود که شودای میمنطقه نابرابری تشدید و شکاف ایجاد مختلف موجب نواحی بین توسعه، جریان
 اقدامات از استان، یك نواحی یا مناطق کشور اجتماعی -اقتصادی هاینابرابری مطالعه این اساس، است. بر توسعه

که  است اجتماعی عدالت با همراه اقتصادی تأمین رشد جهت در اصالحات و ریزیبرنامه برای ایو پایه ضروری
 برای(. 27: 2752دهد)تقوایی و بهاری،  قرار تأثیر تحت ای،های ناحیهنابرابری رفع هدف با را منابع تخصیص تواندمی

 در اساس براین بتوان اینکه تا شود بررسی ناحیه هر موجود وضعیت ابتدا است مالز نواحی توسعه سطح تفاوت شناخت
 ن راستایدر هم(. 522: 2702)حسین زاده دلیر، کرد ایناحیه ریزیبرنامه به اقدام هاتفاوت بردن میان از یا کاهش جهت
 مناطق یافتگیتوسعه یدرجه راه نیا از تا اندپرداخته ینواح بندیسطح برای هاییروش و هاكیتکن ابداع به زانیربرنامه

 (.7: 2702ابند)بدری، ی دست ایمنطقه هایتفاوت و هانابرابری عوامل ایعلل  لیتحل و شناخت به بتوانند و ابندیدر را
تنها موجب شناخت نه فضایی مناطق، ستمیها در سسکونتگاه یبندکمی جهـت سطح یهاروش معیارهـا و یریکارگبه

 نابرابری معیاری برای تعیین انواع خدمات مورد نیـاز و تعـدیلی بندبلکـه ایـن سطح ،گرددیها ممیان سکونتگاه تفاوت
توسعه، از نظر العنوان یکی از کشورهای درحایران به (.575: 2702 نیا و موسوی،حکمت)ها اسـتبین سکونتگاه

براین اساس مطالعه  باشد.د دارای اختالفات زیادی میگانه خو 5های اقتصادی، در مناطق برخورداری از شاخص
ریزی و اصالحات در بین مناطق مختلف کشور یکی از اقدامات ضروری و پایه برای برنامه های اقتصادی درنابرابری

 باشد. این امرای میجهت تأمین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و اصالح آرایش فضایی اقتصاد ملی و منطقه
ترین یاساسشناخت این مسائل از ای تحت تأثیر قرار دهد. های منطقهتواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابریمی

وتحلیل تنگناها، یهتجزباشد. شناخت و تشخیص وضع موجود و یمی امنطقهیزی توسعه ربرنامهملزومات در 
تواند برنامهیمهای مربوط به آنها، یتاولوو کیفیت نیازها و ها، استنباط صحیح از کمیت یتقابلها، امکانات، یتمحدود
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یافتگی سعی بر آن دارد تا سطوح توسعهحاضر،  رو پژوهشازاینیاری دهد.  کارآمدمناسب و  هابرنامهریزان را در تدوین 
ای سال منطقه هایحساب) ایران ملی هایحسابآمار و اطالعات اساس  ( کشور بر5و  0، 5، 2اقتصادی را در مناطق )

یافتگی ، با استفاده از مدل پرومته موردبررسی و سنجش قرار دهد و با توجه با امتیازات حاصله، سطوح توسعه(2755
اهدافی که پژوهش حاضر به بندی کند. قوی، قوی، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف طبقه سطح بسیار پنجاقتصادی را در 

 از: اندعبارتدنبال تحقق آنهاست 

 توسـعه هایشاخص از به لحاظ برخورداری ( کشور5و  0، 5، 2های مناطق)استان بین هانابرابری و هاتفاوت بررسی -
 .اقتصادی

 یافتگی اقتصادی.( کشور، به لحاظ توسعه5و  0، 5، 2های مناطق)استان ترینمحروم و برخوردارترین ینتعی -
 های اقتصادی.حاظ برخورداری از شاخص( کشور به ل5و  0، 5، 2مناطق) بندیاولویت -

بدین شرح های کمی صورت گرفته یافتگی با استفاده از مدلبرخی از تحقیقاتی که تاکنون در ارتباط با سطوح توسعه
 هایهای توسعه اقتصادی در استانتحلیلی بر پراکندگی شاخص( پژوهشی با عنوان 2705) شاهیوندی . ضرابی وباشدمی

که اختالف بسیاری بین  دادنشان نیك تحلیل عاملی با استفاده از تکنتایج حاصل از پژوهش  ادند.ایران انجام د
هایی مانند: تهران، اصفهان و خراسان که استانطورییافتگی اقتصادی وجود دارد بههای ایران از نظر درجه توسعهاستان

تان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، محروم و سایر ها مانند: ایالم، سیسیافته، برخی دیگر از استانرضوی توسعه
اند خود فاصله گرفته دستپایینو  باالدستهای اند و از استانهای توسعه اقتصادی در حد متوسطها از نظر شاخصاستان

( 2705) رحمتی و همکاران قائد. های ایران شده استکه این وضعیت، باعث ایجاد یك شکاف اقتصادی در بین استان
نتایج حاصل انجام دادند.  "های استان سیستان و بلوچستانیافتگی شهرستانتحلیلی بر درجه توسعه"پژوهشی با عنوان 
باشد. به شکلی که از مجموع ده های استان میهنگ امکانات و خدمات در شهرستاناعدم توزیع هماز از پژوهش نشان 

 ودان و زابل در تخصیص منابع و امکانات و خدمات در رتبه اول های زاهشهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان
( پژوهشی با عنوان 2752) زادهعبداهلل زاده وشریف. اندسرباز، کنارک و زهك در رتبه آخر قرار گرفته هایشهرستان

ها بر اساس استان بندینتایج رتبهانجام دادند.  "(ترکیبی شاخص رهیافت کاربرد) ایران در ایمنطقه توسعه بندیسطح"
های اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی، استان تهران در گروه شاخص گانه نشان داد که استانشاخص ترکیبی ابعاد سه
های زیرساختی و خدماتی باالترین رتبه را دارا های اقتصادی و استان سمنان در گروه شاخصخوزستان در گروه شاخص

های تهران، سمنان و اصفهان نظر شاخص ترکیبی کل نیز نشان داد که، استان ها ازبندی استاننتایج رتبه. هستند
ترین سطح توسعه در های کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و سیستان و بلوچستان از پایینترین بودند و استانیافتهتوسعه

های یافتگی استانطح توسعهسنجش س"( پژوهشی با عنوان 2752) سنگاچین و همکاران پوراصغر .کشور برخوردار بودند
های اقتصادی، اجتماعی و محیط شاخص از حوزه 27 انجام دادند. در این پژوهش "کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی

گردآوری شد.  2702براساس سالنامه آماری  استان کشور ایران 50ها برای های متناظر با آنزیستی شناسایی و داده
های های اول تا سوم و استانهای کهکیلویه و بویر احمد، تهران و سمنان به ترتیب در رتبهبندی، استانبراساس سطح

( پژوهشی با 2752) همکاران زیاری و .های آخر قرار گرفتندکردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبه
نتایج تحقیق انجام دادند.  "شهرنشینی خنر با آن رابطه و کشور هایشهرستان یافتگیتوسعه درجه بررسی"عنوان 

شهرستان با  227که  ایگونهبهدهد های مختلف نشان میهای عمیق توسعه را بین شهرستانبصورت مستند نابرابری
ضرابی  .شونددرصد و کامالً محروم محسوب می ز یكهای کشور دارای ضریب توسعه کمتر ادرصد کل شهرستان 7/77
و  VIKORکشور با استفاده از تکنیك  هایاستان ایمنطقه توسعه بر تحلیلی"هشی با عنوان ( پژو2755) ایزدی و

های کشور براساس بندی استاننتایج به دست آمده از روش ویکور جهت رتبهانجام دادند.  "رگرسیون چند متغیره
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در  2/777استان قم با ضریبرتبه اول و  7/272 ضریب باهای موردبررسی حاکی از آن است که استان تهران شاخص
های استان یافتگی شهرستانسنجش درجه توسعه"( در پژوهشی با عنوان 2754) . سرور و خلیجیرتبه آخر قرار دارد

با توجه به معیارهای در  دست یافتند کهنتایج انجام شده به این  "تکنیك ویکوراز استفاده که با  کهگیلویه و بویراحمد
های گچساران، بهمئی، دارای مطلوبیت نسبی از نظر سطح ها، شهرستانبندی شهرستانطحنظر گرفته شده برای س

های توسعه در پراکنش فضایی شاخص"( پژوهشی با عنوان 2754) و همکاران نسترن .یافتگی هستندتوسعه
شهرستان کشور بر اساس  777آماری پژوهش،  جامعهانجام دادند.  "بندی ترکیبیهای ایران با استفاده از رتبهشهرستان
بندی حاصل از رتبه نتیجهانجام شده است. تحلیل عاملی، تاپسیس و موریس است که با استفاده از  2702آمار سال 

های کشور شهرستان فروبرخوردار بیشترین تعداد شهرستان 57شهرستان سطح میان برخوردار و  225که  ادنهایی نشان د
بندی ا مطالعه تحقیقات پیشین مشخص گردید هرکدام از این تحقیقات جهت سطح. باندرا به خود اختصاص داده

اند. آنچه پژوهش های کمی مختلفی مانند تاپسیس، ویکور، موریس و تحلیل عاملی استفاده نمودهیافتگی از مدلتوسعه
یافتگی بندی توسعهگیری پرومته جهت سطحکند استفاده از مدل تصمیمهای پیشین متمایز میحاضر را از پژوهش

هایی استفاده ( کشور است که تاکنون از این مدل برای انجام چنین پژوهش5و  0، 5، 2) های مناطقاقتصادی استان
 نشده است.

های مختلفی مطرح شده است. برخی از ایـن نظریـات   ای تاکنون نظریههای ناحیهدر زمینه مباحث توسعه و رفع نابرابری
 شده است.( آورده 2در جدول )

 
 اينظريات مطرح در زمينه توسعه و نابرابري ناحيه .1جدول 

 توضيحات نظريه پردازاننظريه

 كينزي
نئو کینزی یا 
 اقتصاد پایه

)صـبا  کرمـانی،    دانـد مـی صـادرات بخـش ازناشیدرآمدرامنطقهاقتصادمحرکنیرویورشداین نظریه موتور
 ایناحیـه  اقتصاد رشد محرک است و تنها وابسته صادرات به ناحیه توسعه و رشد نظریه این (. بر اساس240: 2707

 (.272: 2705)صرافی،  آیدمی شمار به

 - پيترهال
 کـاهش بـه کـه اسـت اشـتغال ایجـاد آن،هاینابرابریکاهشمنظور بهای ناحیه اقتصاد سیاست هدف ترینمهم

 (.Hall, 1992, 92) داشتخواهددنبالبه را آن وسعهت رشد و و کندمی کمك ناحیه در مهاجرفرستی و بیکاری

هيرشمن و 
 ميردال

 قطب رشد

یکی اثرات تمرکز و دیگـری اثـرات پخـشد بـدین صـورت کـه رشـد         :قطب رشد پویا بر دو اثر استوار است نظریه
ذبـه بـاالیی   افتـد کـه از قـدرت جا   های توسـعه اتفـاق مـی   افتد بلکه در نقاط یا قطبجا اتفاق نمیهمزمان در همه

کننـد کـه کـل اقتصـاد را تحـت تـأثیر قـرار        هایی پخش مـی برخوردارند)اثرات تمرکز( این نقاط، توسعه را در کانال
 (.07-77 :2700)کالنتری،  )اثر پخش( دهدمی

 فريدمن
 -مرکز

 پیرامون

دیگریواستنظام پویایی و پیشتاز قلب که مرکز یکیاست: فضاییزیرنظام دو شاملجغرافیایی نظام هر معتقد
 داردقـرار بـه مرکـز  نسبتپذیریسلطهیاوابستگیحالتدرو آوردحساببهنظامبقیهراآنتوانمیکهپیرامون

(Hilhorest, 1991, 26-27)بـروز  معمـوالً  . دانستاستعماریایرابطهتوانمیاصوالًراپیرامونمرکز. رابطه 
)پـاپلی یـزدی و رجبـی،     است همراه مرکز به حاشیه از تولید اصلی عوامل خیبر جاییجابه با شده، قطبی ساختاری
2705 :574.) 

 اقتصاددانان
نظریه رشد 
 متوازن

نـواحی   همـه ای برای آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعة جـامع  معتقدند که توسعة متعادل ناحیه
 ای را بـه حـداقل رسـاند و نهایتـاً از بـین ببـرد      و درون ناحیـه ای های کیفیت زندگی بین ناحیـه فراهم آورد، تفاوت

 (.2752)محمدی و همکاران، 

 منبع: نگارندگان   
 

 و رشدبهتوجههمچنین وایناحیههاینابرابریبه توجه هاآن همه اشتراک وجه شده، بیان نظری چارچوب به توجه با
هماهنگ  نیافتگیتوسعهارتباط با در  "توسعه شناسیجامعه"ر کتاب زاده دلهساییاست.  یافتهتوسعه کمتر نواحی توسعه
توزیع . 5 گذاریدکمبود سرمایه.2: اند ازمعتقد است که موانع داخلی توسعة اقتصادی هماهنگ، عبارت ،های ایراناستان

براین اساس  (.20 :2705زاده، بیکاری و فقر )لهسایی. 4تناسب بخش خدماتد رشد بی. 7نابرابر کاالها و خدماتد 
های های مربوط به ایجاد قطبسیاست ای پیامد مستقیم اجرایهای منطقهدر بسیاری از کشورها، نابرابریتوان گفت، می
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 .(Song et al, 2000: 247)یابندو توسعه می رشـد از سایر مناطق، ترعیطوری که برخی نواحی سررشد استد به
ای بر ی متعـادل ناحیهتالش یك سیاست توسعه ی نـواحی و مناطق،ای موجود توسعههدر واکنش به نابرابری رونیازا

های کیفیت ی نواحی فـراهم آورد و تفـاوتی جامع همهتوسعه آن اسـت کـه بهتـرین شـرایط و امکانـات را بـرای
. پژوهش حاضر )1:55Mabogunje and Misra,198( ای را به حداقل برسـاندای و درون ناحیهزندگی بین ناحیه

 های مناطقدر صدد است تا با استفاده از رویکرد نظریه رشد متوازن که توسط اقتصاددانان مطرح شد، وضع موجود استان
ها، بندی نماید و با روشن نمودن نقاط قوت و ضعف استانیافتگی اقتصادی سطح( کشور را به لحاظ توسعه5و  0، 5، 2)

ها و تبـدیل وضع موجود به وضع مطلوب در راستای ریزی مناسب جهت رفع این نابرابریا برنامهبــ متولیان امر بتوانند
 رسیدن به توسعه متوازن تالش نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مدل مفهومي پژوهش .1 شكل

 روش پژوهش
شرقی، )آذربایجان 2. جامعه آماری تحقیق مناطق تحلیلی با هدف کاربردی است -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

)سیستان و  5)فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد( و  0)گلستان، گیالن و مازندران(،  5غربی و اردبیل(، آذربایجان
بخش  باشد. باتوجه به مسئله تحقیق درمجموع اطالعات مربوط به زیرمعیارهای هربلوچستان، کرمان و هرمزگان( می

آمار و اطالعات از سازی شد. گانه اقتصادی شاخص 22استان از بخش  هر سهمقتصادی جمع شده و به صورت ا
و جهت  ANPت. جهت وزندهی از مدل اسآوری شده جمع 2755سال  (ایمنطقه هایحساب) ایران ملی هایحساب
استفاده  Excel زازی و انجام محاسبات اسشاخص وتحلیل از مدل پرومته و گایا استفاده شده است. همچنین برایتجزیه

 Visualافزار ها، از نرمجهت تعیین وزن شاخص Super Decisionsافزار شده است. در این راستا از نرم

  ضای ملیتوسعه یافتگی ف اقتصادی بر ثرومعیارهای م انتخاب

 

 گانه اقتصادي 13توسعه يافتگي فضاي ملي بر مبناي بخش هاي تحليلي بر وضعيت 

رتشکیل ماتریس معیارها و زیر معیارهای موث  

 

 هاحاسبه تفاوت گزینهم

 
 P(d)={  تابع برتری 

 ها با مدل محاسبه وزن شاخص
 (ANP)با تحلیل شبکه

 

  PROMETHEE مدل تجزیه و تحلیل با

نمایش میزان توسعه یافتگی فضای ملی 
 ArcGISبه صورت با استفاده از 

 

وح بندی سطسطح
 توسعه
 

 GAIAتحلیل  
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PROMETHEE  جهت اجرای مدل و از نرم افراز سیستم اطالعات جغرافیایی جهت ترسیم خروجی استفاده شده
 دهد.استفاده در تحقیق را نشان می( متغیرهای مورد 5است. جدول شماره )

 

 هاي مورد استفاده در پژوهششاخص. 8 جدول

 زيرمعيار معيار 

X1 ،جنگلداری شکار و و عسل زنبور و ابریشم کرم پرورش مرغداری، دامداری، باغداری، و زراعت جنگلداري و شكار كشاورزي 

X2 معادن سایر طبیعی، گاز و خام نفت معدن 

X3 ماهيگيري - 

X4 صنعت 

، خز کردن رنگ و آوریعمل پوشاک، ساخت، منسوجات تنباکو، ساخت و توتون از محصوالت ها، ساختآشامیدنی انواع و غذایی محصوالت ساخت

 هایرسانه تکثیر و چاپ انتشار،، کاغذی محصوالت و کاغذ ساخت، چوبی محصوالت و چوب ساخت، چرمی محصوالت سایر و چرم پرداخت و دباغی

 از محصوالت ساخت شیمیایی، محصوالت و شیمیایی مواد ساخت، ایهسته هایسوخت و نفت تصفیه از حاصل هایفراورده کك، ساخت، شدهطضب

تجهیزات،  و آالتماشین جزبه فابریکی فلزی محصوالت اساسی، ساخت فلزات ساخت، غیرفلزی کانی محصوالت سایر ساخت، پالستیك و الستیك

 هایدستگاه و آالتماشین محاسباتی، ساخت و حسابداری دفتری، آالتماشین دیگر، ساخت جای در نشده بندیطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت
ساعت،  انواع و دقیق ابزار اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار ارتباطی، ساخت وسایل و هادستگاه تلویزیون، و رادیو دیگر، ساخت جای در نشده بندیطبقه برقی

 دیگر، بازیافت جای در نشده بندیطبقه مصنوعات و مبلمان ساخت ونقل،حمل تجهیزات سایر تریلر، ساخت نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت
X5 طبيعي گاز و برق آب، تأمين - 
X6 ساختمان - 

X7 
فروشي، فروشي، خردهعمده

 تعمير وسايل نقليه و كاالها
- 

X8 بگاه، رستورانخوا و هتل هتل و رستوران 

X9 مخابرات و انبارداری، پست و پشتیبانی هوایی، خدمات ای، آبی،ای، لولهآهن، جادهزمینی، راه ونقلحمل ونقل، انبارداري و ارتباطاتحمل 

X10 ها، بیمهآن جنبی هایفعالیت و مالی هایگریواسطه بانك، سایر مالي هايگريواسطه 

X11 
 تخدما و كرايه مستغالت،

 کسب خدمات و مستغالت، کرایه دالالن شخصی، اجاری، غیرمسکونی، خدمات مسکونی واحدهای مستغالت، خدمات
 کار و

X12 اجباری اجتماعی تأمین ،انتظامی و دفاعی امور، شهری خدمات، عمومی امور شهري خدمات و عمومي امور 
X13 عالی، آموزش بزرگساالن آموزش ای،حرفه و فنی متوسطه و عمومی متوسطه ابتدائی، آموزش آموزش آموزش 

X14 اجتماعی مددکاری، دامپزشکی خصوصی، دولتی و درمان و بهداشت، درمان و بهداشت اجتماعي مددكاري و بهداشت 
X15 خدمات سایر، سیاسی و ورزشی، مذهبی و فرهنگی، تفریحی، عمومي خدمات 

 (2755ی امنطقه هایحساب) ایران ملی هایحساب :منبع   

 محدوده موردمطالعه
 ،استان اردبیل به ترتیب 05از سال  باشد.میاستان  72دارای ایران  2757براساس آخرین تقسیمات کشور در سال 

تقسیم شده و  خراسان رضوی و ن شمالیخراسا ،خراسان جنوبی تشکیل شده، خراسان به سه استان گلستان ،قزوین ،قم
وزارت کشور  2775(. در سال 2752است)مرکز آمار ایران،  شدهآخرین استانی بود که تاکنون تأسیس  البرز 2705 سالدر 

گانه اساس این مناطق نه منطقه کالن تقسیم شد که 5بندی کل کشور به بندی کشور نمود. در این تقسیماقدام به منطقه
غربی شرقی، آذربایجان)آذربایجان 2محدوده موردمطالعه شامل منطقه (. 5)شکل  تحلیل در این پژوهش قرار گرفته است

)سیستان و بلوچستان، کرمان و  5)فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد( و  0)گلستان، گیالن و مازندران(،  5و اردبیل(، 
باشد. همچنین درصد می 4/54و  5/5، 0/7، 5/7د. مساحت مناطق ذکر شده از کل کشور به ترتیب باشهرمزگان( می

     درصد  52/7و  55/7، 52/7، 50/7منطقه موردمطالعه به ترتیب  4 سهم جمعیتی 2755 براساس آمار جمعیتی سال
 باشد.می
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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  محدوده موردمطالعه .8 شكل

 و بحث هايافته
شده ( کشور، از مدل پرومته استفاده5و  0، 5، 2) یافتگی اقتصادی مناطقی سنجش سطوح توسعهدر پژوهش حاضر برا

گانه اقتصادی بهره گرفته  22های بخش یافتگی اقتصادی مناطق مورد مطالعه از مؤلفهبرای ارزیابی سطوح توسعه است.
س برای بیان اهمیت نسبی هریك از سازی شده، سپهای خام شاخصها، ابتدا دادهشده است. جهت تحلیل یافته

ها وارد مدل پرومته شد. مراحل اجرای مدل استفاده گردید. در نهایت جهت تحلیل، داده ANPها از مدل شاخص
 شده است:صورت خالصه در زیر بیانبه

ست باید بر گیری در گام نخگیری و تعیین نوع معیار(: پس از تشکیل ماتریس تصمیم)تشکیل ماتریس تصمیم گام اول
ها نسبت به یکدیگر ها در هریك از شاخصتفاوت هریك از گزینه یی رابطهپایه

های باشد. برای شاخص زمانی معنادار خواهد بود که  Maxبدست آورد. این تفاوت برای شاخص 
Min  .به دست آورده  دیگر، مقدارها با یکپس از محاسبه میزان تفاوت گزینهاین رابطه برعکس است
آید. توابع برتری انواع مختلفی مانندد در تابع برتری مربوط به هر شاخص بدست می شود این مقدار از قرار دادنمی

ر (. د27: 2754)سرور و همکاران،  باشدتفاوت و گاوسی مییبشکل با ناحیه Vسطح، توابع عادی، بخشی، خطی، هم
 (.7است )جدول شده استفاده تابع عادی از هاداده بودن گسسته به توجه پژوهش حاضر با

 
 

 توابع برتري .9 جدول

 نام پارامتر رابطه شكل شرح

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

 
{P(d)= - عادي 

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

شاخصه  گیری چندی مسائل تصمیمهای مختلف، کاری الزم در همهتعیین وزن شاخص(: هاشاخص)تعیین وزن  گام دوم
 ی شاخص بستگی ندارند. روش بـه کـار  گیرکه به واحد اندازه ها اعداد حقیقی هستنداست. در روش پرومته، وزن شاخص
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در این پـژوهش بـرای محاسـبه    باشد. می ANP، مدلهامؤلفهشده در پژوهش حاضر جهت محاسبه اهمیت نسبی گرفته
 (.4)جدول  شده استاستفاده Super Decisionsافزار ها از نرمتر وزن شاخصدقیق

 

 هاي مورد استفاده در پژوهششاخص .9جدول

 وزن ارزيرمعي معيار 

X1 ،702/7 جنگلداری شکار و و زنبورعسل و ابریشم کرم پرورش مرغداری، دامداری، باغداری، و زراعت جنگلداری و شکار کشاورزی 

X2 727/7 معادن سایر طبیعی، گاز و خام نفت معدن 

X3 705/7 - ماهیگیری 

X4 صنعت 

، خز کردن رنگ و آوریعمل پوشاک، ساخت، منسوجات تنباکو، ساخت و توتون از محصوالت ها، ساختآشامیدنی انواع و غذایی محصوالت ساخت

 هایرسانه تکثیر و چاپ انتشار،، کاغذی محصوالت و کاغذ ساخت، چوبی محصوالت و چوب ساخت، چرمی محصوالت سایر و چرم پرداخت و دباغی

 از محصوالت ساخت شیمیایی، محصوالت و شیمیایی مواد ساخت، ایهسته هایسوخت و نفت تصفیه از حاصل هایفراورده کك، ساخت، شدهضبط

تجهیزات،  و آالتماشین جزبه فابریکی فلزی محصوالت اساسی، ساخت فلزات ساخت، غیرفلزی کانی محصوالت سایر ساخت، پالستیك و الستیك

 هایدستگاه و آالتماشین محاسباتی، ساخت و ابداریحس دفتری، آالتماشین دیگر، ساخت جای در نشده بندیطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت
ساعت،  انواع و دقیق ابزار اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار ارتباطی، ساخت وسایل و هادستگاه تلویزیون، و رادیو دیگر، ساخت جای در نشده بندیطبقه برقی

 دیگر، بازیافت جای در نشده بندیطبقه مصنوعات و مبلمان ساخت قل،ونحمل تجهیزات سایر تریلر، ساخت نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت

700/7 

X5 775/7 - طبیعی گاز و برق آب، تأمین 

X6 770/7 - ساختمان 

X7 
فروشی، فروشی، خردهعمده

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
- 

725/7 

X8 770/7 خوابگاه، رستوران و هتل هتل و رستوران 

X9 
اری و ونقل، انباردحمل

 ارتباطات
 مخابرات و انبارداری، پست و پشتیبانی هوایی، خدمات ای، آبی،ای، لولهآهن، جادهزمینی، راه ونقلحمل

707/7 

X10 777/7 آنها، بیمه جنبی هایفعالیت و مالی هایگریواسطه بانك، سایر مالی هایگریواسطه 

X11 ،720/7 وکارکسب خدمات و مستغالت، کرایه دالالن شخصی، اجاری، غیرمسکونی، خدمات مسکونی یواحدها مستغالت، خدمات خدمات و کرایه مستغالت 

X12 775/7 اجباری اجتماعی تأمین ،انتظامی و دفاعی امور، شهری خدمات، عمومی امور شهری خدمات و عمومی امور 

X13 707/7 عالی، آموزش بزرگساالن موزشآ ای،حرفه و فنی متوسطه و عمومی متوسطه ابتدائی، آموزش آموزش آموزش 

X14 707/7 اجتماعی مددکاری، دامپزشکی خصوصی، دولتی و درمان و بهداشت، درمان و بهداشت اجتماعی مددکاری و بهداشت 

X15 722/7 خدمات سایر، سیاسی و ورزشی، مذهبی و فرهنگی، تفریحی، عمومی خدمات 

 
 

ها به ی شاخصکردن اولویت همهبندی پایانی یا اولویت گزینه با جمع(: رتبه)میزان مجموع موزون برتری گزینه گام سوم
 :(Leeneer and Pastijn, 2002) آیدشود و با رابطه زیر بدست میآید که به آن مقدار کلی گفته میدست می

 
 شوند.میسپس نرمال گیرنده تعیین وها توسط تصمیمام است. وزن jبرابر وزن شاخص ای که:گونهبه

بندی تر از دوتا باشد، رتبهبیششود( نشان داده می nها )که بااگر تعداد گزینه بندی مثبت و منفی(:)جریان رتبه گام چهارم
هـای  نهو با درنظرگرفتن گزی یآید. برای هر گزینهی مجموع مقادیر مقایسات زوجی به دست میوسیلهپایانی به

 :  (Brans et al,1996) بندی زیر را بدست آوردتوان جریان رتبهمیدیگر
 

                      بندی مثبت یا جریان خروجیجریان رتبه(: 5رابطه )
 

ی بهترین گزینـه  به معنا ترینبزرگهای دیگر اولویت دارد. چقدر بر گزینه aگزینه  که دهدیماین جریان نشان 
 است.
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    رابطه )7(: جریان رتبهبندی منفی یا جریان خروجی                       
 

ی دهندهنشان تریناولویت دارند. کوچك aی گزینههای دیگر تا چه میزان بره گزینهدهد کاین جریان نشان می
طور بندی بهبندی کرد. این دو رتبهتوان با جریان مثبت یا جریان منفی رتبهها را میبندی گزینهبهترین گزینه است. رتبه
بندی کامل است، گیرنده همیشه خواهان رتبه. اما تصمیم(Brans and Mareschal,1994) معمول یکسان نیستند

 Babic and) سازدفراهم میبندی این امکان را ی جریان خالص رتبهتر خواهد بود. محاسبهگیری سادهزیرا تصمیم

Plazibat, 1998) بندی مثبت و منفی است. جریان خالص باالتر، این جریان حاصل توازن میان جریان رتبه
بندی از رابطه . برای محاسبه جریان خالص رتبه(Brans and Mareschal,1994) ی برتر استی گزینهدهندهنشان

 شود: ( استفاده می4)
 

  رابطه )4(                                                                  
 

 

 بندي مثبت، منفي و خالصجريان رتبه .3جدول

 

 

های توسعه ( کشور ازنظر برخورداری از شاخص5و  0، 5، 2) مناطقهای ای استان( رتبه درون منطقه2نتایج جدول )
 شرقی با کسب جریان خالصدهد که در منطقه یك کشور، استان آذربایجاناقتصادی بر اساس مدل پرومته نشان می

این استان،  باشد. بعد ازیافتگی اقتصادی بسیار قوی برخوردار می( رتبه اول را به خود اختصاص داد و از توسعه070/7)
( -777/2) ( از وضعیت متوسط اقتصادی و استان اردبیل با جریان خالص257/7) غربی با جریان خالصاستان آذربایجان

 جریان خالص با کسبکشور، استان مازندران  5باشد. در منطقه از وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوبی برخوردار می
 باشد. بعد از این استان، استان گیالن با جریان خالصصادی برخوردار می( در رتبه اول و از شرایط مطلوب اقت072/7)
( از وضعیت بسیار ضعیف اقتصادی برخوردار است. -550/7) ( از وضعیت متوسط و استان گلستان با جریان خالص777/7)

لوبی برخوردار ( و کسب جایگاه اول از وضعیت اقتصادی مط250/7) کشور، استان فارس با جریان خالص 0در منطقه 
بویراحمد و( از وضعیت متوسط اقتصادی و استان کهکیلویه577/7) است. بعد از این استان، استان بوشهر با جریان خالص

کشور،  5( در رتبه آخر قرار دارد که از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی برخوردار است. در منطقه -077/7) با جریان خالص
( جایگاه اول را به خود اختصاص داد و از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار 244/7) استان کرمان با جریان خالص

 و ( از وضعیت اقتصادی ضعیف و استان سیستان-720/7) باشد. بعد از این استان، استان هرمزگان با جریان خالصمی

درص جمعيت وضعيت Phi رتبه نهايي Phi+ Phi- Phi استان منطقه

 د

1 
 47/7 7007777 قوی بسیار 070/7 آذربایجان شرقی 070/7 750/7 574/7 آذربایجان شرقی
 75/7 7277777 متوسط 257/7 آذربایجان غربی 257/7 474/7 250/7 آذربایجان غربی

 22/7 2570777 بسیار ضعیف -777/2 اردبیل -777/2 777/2 777/7 اردبیل

8 
 45/7 7250777 بسیار قوی 072/7 مازندران -550/7 574/7 777/7 گلستان
 77/7 5222777 متوسط 777/7 گیالن 777/7 475/7 275/7 گیالن
 52/7 2075777 بسیار ضعیف -550/7 گلستان 072/7 770/7 577/7 مازندران

2 

 07/7 4700777 قوی 250/7 فارس 577/7 755/7 775/7 بوشهر
 20/7 2700777 متوسط 577/7 بوشهر 250/7 575/7 055/7 فارس

 -077/7 577/7 277/7 کهکیلویه و بویراحمد
کهکیلویه و 
 بویراحمد

 27/7 702777 سیار ضعیفب -077/7

3 
 42/7 7757777 قوی 244/7 کرمان -250/7 045/7 557/7 سیستان
 57/7 2745777 ضعیف -720/7 هرمزگان 244/7 550/7 005/7 کرمان
 77/7 5725777 بسیار ضعیف -250/7 سیستان -720/7 452/7 400/7 هرمزگان
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خالص هریك از  phi( 7) ( از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف برخوردار است. شکل -250/7بلوچستان با جریان خالص )
دهد. همچین های توسعه اقتصادی نشان می( کشور را به لحاظ برخورداری از شاخص5و  0، 5، 2) های مناطقاستان
های توسعه کشور را به لحاظ برخورداری از شاخص( 5و  0، 5، 2) های مناطقاستاننقشه میزان برخورداری ( 4شکل )

 دهد.نشان می صل از مدل پرومتهاقتصادی با استفاده از نتایج حا
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  خالص كسب شده براساس نتايج مدل پرومته phiهاي براساس بندي استانرتبه .9شكل
 
 
 

 

  هاي توسعه اقتصادي با مدل پرومتهاز شاخصهاي استانميزان برخورداري  .9شكل 

9 8 1 2 
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 تحليل گايا
 گیرندگانیمو تصم هاشاخص میان تحلیل ارتباط را برای ، ابزار مفیدی GAIAمانند ییهاروش با پرومته ترکیب روش

روش  در این .(5:2707)اصغری زاده و همکاران،برد یکند و شکاف زمانی تا هنگام توافق بر تصمیم را از بین مایجاد می
ها بیش از دو تعداد شاخص کهینوجه به ابعدی ارائه شود. با ت  Kنقطه در فضایn  توان باها را میی گزینهمجموعه

تواند شبیه تحلیل است و بنابراین تحلیل ترکیب اصلی می یرممکنبعدی غ n شاخص است تصویر واضح از فضای
ها ینهگزشده است. بر اساس تحلیل گایا هرچقدر نتایج حاصل از تحلیل گایا در زیر نشان داده ها بکار رود.گزینه یدوبعد

(. اما بدلیل 22: 2754)سرور و همکاران،  گیرندهای برتر قرار میباشند در رتبه π و Wن خالص و در بیندر جهت جریا
باشد و برای رفع این مشکل از تحلیل ها با یکدیگر امکان تفسیر نتایج سخت میوجود معیارهای زیاد و همپوشانی آن

GAIA Web شکل  ل از تحلیل گایا در زیر نشان داده شده استها استفاده شده است. نتایج حاصبرای تك تك گزینه(
2.) 

 

 هاي اقتصادي( كشور به لحاظ برخورداري از شاخص3و  2، 8، 1هاي مناطق)توزيع فضايي استان: .3شكل

  در صفحه گايا 

 

ه اقتصادی در های توسع( کشور به لحاظ برخورداری از شاخص5و  0، 5، 2) های مناطق(، توزیع فضایی استان2شکل )
باشد که استان به جریان خالص می تریننزدیكکشور، استان آذربایجان شرقی  2در منطقه  که دهدیمصفحه گایا نشان 

باشد در مقابل استان اردبیل دورترین های توسعه اقتصادی از شرایط مطلوبی برخوردار میاز نظر برخورداری از شاخص
باشد. آخر را به خود اختصاص داده و از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف برخوردار میاستان به جریان خالص است که رتبه 

ترین استان به جریان خالص است و دارای وضعیت اقتصادی بسیار قوی کشور، استان مازندران نزدیك 5در منطقه 

9 8 

2 1 
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 0تصادی است. در مناطق باشد. در مقابل استان گلستان دورترین استان از جریان خالص و دارای وضعیت نامطلوب اقمی
ها به جریان خالص هستند که از وضعیت اقتصادی خوبی ترین استانهای فارس و کرمان نزدیكنیز به ترتیب استان 5و 

بلوچستان دورترین استان به جریان خالص  و بویراحمد و سیستان و های کهکیلویهباشند. در مقابل استانبرخوردار می
 باشند.مطلوب اقتصادی برخوردار میهستند که از وضعیت نا

 GAIA Webتحليل 
  خالص هر یك از معیارهای منفرد در ارتباط با phi نمایش دهنده جریان GAIA Webدر نمودارهای گرافیکی 

    شکل حاصله از این نمودارها بیانگر تابعی از رابطه بین معیارها در ارتباط با گزینه انتخابی  ت.مختلف اس یهاگزینه
تر باشد نشانگر + نزدیك2ها به مربوط به شاخص phiمتغیر است هرچه  -2+ تا 2مابین  phiد. در این نمودار باشیم

 -2های موردسنجش به مربوط به شاخص phiباشد. در مقابل هرچه جریان خالص مثبت و برخورداری از رتبه بهتر می
توجه در تحلیل چنین نموداری در صفحه آن است. نقطه قابل تر باشد نشانگر جریان خالص منفی و نامطلوب بودننزدیك

 phiها را در ارتباط با هم بیان کنیم، یعنی با در نظر گرفتن وب گایا این است که بتوانیم وضعیت مجموعه شاخص

نه زمیها وضعیت استان را از نظر برخورداری تعیین نماییم. برای چنین تحلیل، رنگ خاکستری در پسمجموعه شاخص
 های بسیار ضعیف مناطقاستان خالص phi جریان( 5و  0، 0، 7های )باشد. شکلنمودار نشانگر وضعیت آن استان می

 دهد. یافتگی اقتصادی نشان می( کشور را از نظر توسعه5و  0، 5، 2)
 

 

 
 ي توسعه اقتصادي(هااز شاخصهاي بسيار ضعيف استانميزان برخورداري (: تحليل گايا )3و  2-2-1) شكل

بلوچستان به جزء در  و های استان سیستانمربوط به تمامی شاخص PIباشد ( مشخص می7چنانکه که در شکل )
زمینه نمودار که حاکی از میانگین وضعیت منفی است. مقادیر رنگ خاکستری در پس X7و  X2های شاخص
ها و رتبه پایین این نامطلوب بودن وضعیت شاخص باشد که نشانگر( می-250/7خالص، ) PIهای یا همان شاخص

 PIمنفی است  X3های استان کهکیلویه و بویراحمد به جز شاخص تمامی شاخص  PI(0استان دارد. در شکل شماره)
 PIهای استان گلستان و اردبیل منفی است. تمامی شاخص PI( 5و  0باشد. در شکل )می -077/7مربوط با این استان 

های توسعه باشد که حاکی از وضعیت بسیار نامطلوب شاخص( می-777/2و  -550/7و استان به ترتیب )خالص این د

7 
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 ضرورت توسعه متعادل و به منظوربراساس نتایج حاصل از این پژوهش، در راستای  اقتصادی در این دو استان است.
( کشور به لحاظ برخورداری از 5و  0، 5، 2) های مناطقاستان در خدمات امکانات و منطقی یعو توز عادالنه برخورداری

 (. 7)جدول  ریزی های آتی شدها مناطق مورد مطالعه در برنامهصادی اقدام به اولویت بندی استانهای توسعه اقتشاخص

 هاي در راستاي توسعه متعادلبندي استاناولويت .1جدول 

 يافتگي كنونيوضعيت توسعه استان هاي آتيريزيميزان اولويت در برنامه

 اولویت بسیار باال

 اردبیل

 بسیار ضعیف
 گلستان

 کهکیلویه و بویراحمد

 سیستان و بلوچستان

 ضعیف هرمزگان اولویت باال

 اولویت متوسط

 آذربایجان غربی

 گیالن متوسط

 بوشهر

 اولویت ضعیف
 فارس

 قوی
 کرمان

 اولویت خیلی  ضعیف
 آذربایجان شرقی

 یبسیار قو
 مازندران

 
 

( 5و  0، 5، 2) های مناطقاستان دهد که در جهت دستیابی به توسعه متعادل فضایی درهای پژوهش نشان مینتایج یافته
های اردبیل، گلستان، کهکیلویه و بویر احمد و سیستان و های آتی آمایش ملی، استانبایستی در برنامهکشور می

های آذربایجان غربی، گیالن و بوشهر از بسیار باال، استان هرمزگان از اولویت باال، استان ریزیبلوچستان از اولویت برنامه
های آذربایجان شرقی و مازندران از اولویت خیلی اولویت متوسط، استانهای کرمان و فارس از اولویت ضعیف و استان

 (.7)جدول  ضعیف برخوردار باشند

 گيرينتيجه
)کشور، استان،  جغرافیایی یهامحدوده چارچوب در هاتعادل عدم و هانابرابری تضرورت توسعه متعادل و شناخ

 امکانات و منطقی یعو توز عادالنه برخورداری شهرستان ...( به دالیل مختلفی همچون تأمین عدالت اجتماعی به منظور
ترین از اساسیگردد که شهرها مطرح می به یانیروستا مهاجرت از سیاسی و جلوگیری هایخدمات، کاهش ناآرام

های تواند شکافهای توسعه در مناطق مختلف یك کشور مینابرابری باشد.ای میریزی توسعه منطقهملزومات برنامه
تر نمایید و فرآیند توسعه متعادل در کشور را با چالش بزرگی مواجه سازد. برای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را عمیق

ها و سـازماندهی فضـایی مناسب یی و رسیدن به وضع مطلوب به منظور رفع ایـن کاستیجلوگیری از چنین پیامدها
ای از وضع موجود ضروری است. جانبهامکانات و خدمات و ایجاد پایداری در بین مناطق مختلف، شناخت دقیق و همه

 هایریزیبرنامه در مرحله ناولی یکدیگر، با هاآن مقایسه و توسعه هایشاخص لحاظ از مناطق موجود وضعیت شناخت
های آماری بهترین و استفاده از روش .رودمی بشمار مناطق بین اجتماعی عدالت تأمین و تعادل و ایجاد ایمنطقه
 هایریزیدر برنامه هاسکونتگاه بندیو رتبه یافتگیزمینه تعیین درجه توسعه برای حل مسائل در هاترین راهمناسب
ای یافتگی درون منطقهسنجش سطوح توسعهبراین اساس پژوهش حاضر باهدف  .باشدمی یاو منطقه ایناحیه
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دهی به شده است. در این پژوهش برای وزنانجام ( کشور به لحاظ ابعاد اقتصادی5و  0، 5، 2های مناطق )استان
چندمعیاره پرومته و  گیریهای تصمیمها از روشوتحلیل دادهتجزیه و جهت ANPهای مورد پژوهش از مدل شاخص

شرقی رتبه اول را در منطقه یك کشور، استان آذربایجان دهد کهشده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میگایا استفاده
غربی از باشد. بعد از این استان، استان آذربایجانیافتگی اقتصادی بسیار قوی برخوردار میبه خود اختصاص داد و از توسعه

کشور،  5باشد. در منطقه متوسط و استان اردبیل از وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوبی برخوردار میوضعیت اقتصادی 
های گیالن و گلستان به ترتیب از استان مازندران در رتبه اول و از شرایط مطلوب اقتصادی برخوردار است، و استان

ر، استان فارس با کسب جایگاه اول از کشو 0وضعیت متوسط و بسیار ضعیف اقتصادی برخوردار هستند. در منطقه 
بویراحمد از وضعیت اقتصادی  و وضعیت اقتصادی مطلوبی، استان بوشهر از وضعیت اقتصادی متوسط و استان کهکیلویه

کشور، استان کرمان جایگاه اول را به خود اختصاص داد و از وضعیت  5باشند. در منطقه بسیار ضعیفی برخوردار می
وبلوچستان به ترتیب از وضعیت اقتصادی ضعیف و های هرمزگان و استان سیستانرخوردار است، استانمناسب اقتصادی ب

 بسیار ضعیف برخوردار هستند.
ای و جذب امکانات اقتصادی رابطه دهد که بین مرکزیت منطقهاین پژوهش نشان می هاییافتهتوجه در نقطه قابل

ای را کشور که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته بودند وجود چنین رابطه (5و  0، 5، 2) معناداری وجود دارد. مناطق
)استان  0)استان مازندران(، در منطقه  5شرقی(، در منطقه که در منطقه یك )استان آذربایجانطوریکند. بهثابت می

( phi)االترین جریان خالص اند و با کسب ب)استان کرمان( در مرکزیت منطقه خود قرار گرفته 5فارس( و در منطقه 

های اقتصادی های همجوار در داخل منطقه از برتری شاخصاند و نسبت به استانجایگاه اول را به خود اختصاص داده
کشور با مرکزیت استان مازندران رتبه  5دهد که منطقه ای نیز نشان میهای بین منطقهباشند. بررسی تفاوتبرخوردار می
با  5با مرکزیت استان فارس رتبه سوم و منطقه  0شرقی رتبه دوم، منطقه رکزیت استان آذربایجانبا م 2اول، منطقه 

دهد که در جهت های پژوهش نشان مییافتههمچنین مرکزیت استان کرمان رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. 
             های آتی آمایش ملی،ستی در برنامهبای( می5و  0، 5، 2های مناطق)استان دستیابی به توسعه متعادل فضایی در

های اردبیل، گلستان، کهکیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان از اولویت بسیار باال، هرمزگان از اولویت باال، استان
دران از آذربایجان غربی، گیالن و بوشهر از اولویت متوسط، کرمان و فارس از اولویت ضعیف و آذربایجان شرقی و مازن

ها و توانند در رفع نابرابریهای پژوهش اجرای پیشنهادهای زیر میدر راستای یافتهاولویت خیلی ضعیف برخوردار باشند. 
 ایجاد پایداری فضایی مؤثر واقع شوند:

تای های اقتصادی و جمعیتی مناطق و پایش آن به منظور افزایش یا کاهش نیاز به خدمات در راستشکیل پایگاه داده -
 ایدهای منطقهرفع نابرابری

در استان  یژهوهای محروم بههای توسعه اقتصادی در استانبه لحاظ شاخص زدایییتمحروم هاییاتخاذ استراتژ -
 بلوچستاند و سیستان

 فضایید ریزیبرنامه نظام با بخشی ریزیبرنامه انطباق جهتتالش در  -
و توزیع امکانات و خدمات شهری  ییزااشتغال هاییاستوم با ایجاد سهای محرجلوگیری از مهاجر فرستی استان -

 ها.مطلوب در این استان

 
 

 

 منابع
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