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چ یک ده

یها در چهارچوب محدودههای جغرافیایی مختلف (کشور ،استان ،شهرس و )شخب و نات هجیتن رد    
یتعادل 
شناخت نابرابریها و ب 

پی بردن به اختالفها و تفاوهای موجود و سیاستگذاری در جهت رفع و کاهش ن رباربا یییها ا از و هعسوت نایلوتم یساسا فیاظ     
يآید .هدف این پژوهش ،بررسی نابرابریهای فضایی و ارائه راه کارهای توسعه جهت دستیابی به تع نزاوت و لدا   
مناطق به شمار م 
منطقهاي در استان خوزستان است .رویکرد حاکم بر این پژوهش ،توصیفی و تحلیلی است و ماهیت آن میییتوان براک د ر شاب ید ددد دددد.
بدین منظور دادههای آماری موردنظر ،از سازمانهای مربوط اخذ و جهت سنجش دادهها از پرسشنامهای در قالب نظرات خبرگان و
صاحبنظران امر استفاده شده است و در ادامه از ترکیب الیههای مربوط ،با استفاده از عملکرد ترکیبی سیستم اطالعات جغرافی یا ی

و تکنیک تصمیمگیری چند معیاره در قالب مدل تاپسیس فازی و تحلیل خوشهاي به تفسیر نقشه مربوط پرداختهایم .نهایتًاًا ب رهب ا هه ههه-
گیری از نتایج حاصل از تلفیق الیههای اطالعاتی ،سطح توسعهیافتگی استان تعیین گردید .که در این تحلیل ،س عسوت حط هه هههی یگتفا
مناطق استان ،در  5دسته از برخورداری تا عدم برخورداری تقسیمبن یدرگ ید دد ددد .نت  نیا جیا پپ پ پپپپژوهش نش نا مي ييده ؛د وافت تت تتتها ا و
یهایی در سطح توسعهیافتگی شهرستانها وجود دارد ،به ط اتسرهش هک یرو ننن ننننها ای اه او ززز ،دزف ی هشوخ رد هذیا و لو ککککککککک
نابرابر 
يدهند .لذا وجود این ت تواف
(توسعهیافته) ،و شهرستانهای هندیجان ،اندیکا و هفتکل در خوشه ( 5عدم برخورداری) را تشکیل م 
يکند.
یهای منطقهاي ایجاب م 
حهای هدفمند را جهت تعدیل نابرابر 
در سطح استان ،لزوم اجرای برنامهها و طر 

واژگان کلیدی :تحلیل فضا یی  ،نابرابری منطقهاي ،سطح توسعه ،استان خوزستان.

 -1نبی اهلل حسینی شه پریان (نویسنده مسئول) nabi. hosseini12@gmail.com
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مقدمه
يشود .توسعه اقتصادي پا ادي ررر
توسعه ،تغ يي ر بنيادي در متغ يي رهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي هر جامعه محسوب م 
بدون توسعه فرهنگي ،اجتماعي و سياسي امکانپذير نيست و توسعة اجتماعي ،فرهنگي و سياسي ن ودب زي نن ننن نگرش ش
ش
ف ديگررر ،ب گنهامه يار ييييي
منطقي و علمي به مسئلة توسعه اقتصادي در بلند مدت ،راه به جا يي نخواهددد بردد .از رط ف ف
ب سياس سستهااي توسعةةة کالننن و بخش ييي ،
تهاي منطقهاي الزم است کههه در چ وچرا ب ب
فهاي ملي و بخشي با واقعي 
هد 
تهاي توسعة منطقهاي و ناحيهاي نيز مورد توجه قرار گیرد (امین بیدخت .) 7:1385 1 ،تاا بت ايس ناو سس سسستهااي
سياس 
ی .)3 84:139 ،در
کالن را با قابليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي منطقهاي و ناحيهاي سازگار کردد (زنگی آب دا ی ی
يتوان به افزايش توليد ،افزايش
افکار صاحب نظران توسعه ،تعابير مختل يف از واژۀ توسعه وجود دارد که از آن جمله م 
بازدهي ،ارتقاء سطح کمي و ک يفي زندگي ،ارتقاء سطح خدمات بهداشتي و درماني ،برطرف کردن مشکالت ب کي اري و
تورم ،تأمين نيازهاي اقتصادي -اجتماعي ،برخورداري از آموزش و فرهنگ و مشارکت فعال در عرصههههااي مختلففف
اشاره کرد ).(Todaro, 1990: 23
تمرکز زیر ساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری در مکانهای خاص موجب

م يييش م دنلب رد ات دو د یرباربان ت      

فضایی شدیدی میان مناطق کشور پدید آید .این موضوع در جری قطانم نا    تولی و هتفرشیپ د

 هدنام بقع ت تاریثأ      

قاطعی گذاشته و موجب رقابتهای شدید ناحيهاي ،تشدید مهاجرتهای ناحيهاي و جابه جایی سرمایه و نیروی کار
يماند .چ ظن یلماوع جورخ هک ار ی ررررر رررررر س یورین و هیامر   
شده ،منطقهاي توسعهیافته و منطقهاي دیگر از توسعه باز م 
انسانی متخصص از مناطق فقیر ،ممکن است منجر ب ناوت شهاک ه     منطقهههاي فقی وش ر دد ددد (.)Johnson, 1970: 118
يشود تا از فضا استفاده بهینه ب این لمع ه ی ددد دددد ،موجب ایفارغج مکارت تا ی دیدشت و رقف ی      
نابرابری فضایی موجب م 
محرومیت برخی از مناطق را فراهم کند ،باعث تضعیف انسجام مل وش هعماج و ی ددد دددد ،تخص و هنیهب صی

هنابلطواد    

يسازد ،باعث تشدید مه رجا تتتهاای ب هیور ی   
نیروی انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص را در مناطق ناممکن م 
يسازد .به طور خالص کما ییاضف یرباربان ه ا قف زورب ن رررررر ررررررر،
ّت در فضا را غیر ممکن م 
شده و توزیع جمعیت جمعی ّت
يتوان سا هب د اس    
يدهد .همچنین ،نابرابریهای فضایی م 
بیکاری ،حاشیه نشینی ،مهاجرت و بی عدالتی را افزایش م 
وحدت ملی آسیب رسانده و پیشرفت عمومی اقتصاد را نیز متوقف سازد (هم نا  .) 22 ::ب ی هدرتسگ دربراک مغر ه   
روشهای کمی و به ویژه در زمینه خاص سنجش توسعه مناطق اعم از مطالعات جغرافیایی و سایر رشتههای مرتتبط
ی از این
يرسد نوعی اغتشاش و سردرگمی در استفاده و بهره هگیری ی
و مجاور مانند اقتصاد و علوم اجتماعی ،به نظر م 
مدلها و روشهای کمی وجود دارد (بدری و اکبریان رونیزی .)7 : 85 31 ،با وجود ای نییعت و شجنس هنیمز رد ن     
سطح توسعهیافتگی انواع متنوعی از روشها و تکنیکهای کمی وجود دارد که بسته به میزان اعتبار و وثوق اطالعات
در دسترسی و مهارتهای برنامهریزان محلی ،برای سازماندهی و ارزیابی اطالعات مورد استفاده ق رار م يييگیرنددد .از
ی ،تحلیل ل
ل
يتوان به تحلیل تاکسونومی ،تحلیل عاملی ،تحلیل خوشهههاي ،تحلی عامتجا هکبش ل ییی ییی
شها م 
جمله این رو 
سلسله مراتبی ،مدل موریس و مدل شبکه عصبی اشاره کرد (مصلی نژاد .) 56 :4831 ،که هریک از این مدلها معایب
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و محاسنی دارد و هدف نهایی از گزینش هر یک از آنها شناخت وضع موجود و تعیین و تحلیل میزان فاصله آن تا
ی،
وضع مطلوب برای کمک به مدیریت شهری در توزیع بهینه امکانات و خدمات خواهد بود (خاکپور و ب روپ ناوا یی یی
 .) 85 1: 88 31اندازهگیری سطح توسعه از طرف سازمانهای بينالمللي و اقتصادانان با شاخصهای مت تروص تواف   
يگیرد (آهنگری و سعادت مهر ) 160 : 86 31،برای تعیین سطح برخورداری نواحی ،شاخصها نق دنراد یرثؤم ش    
م
با توجه به این که شاخصها ارقامی هستند برای اندازهگیری و سنجش نوسان عام امز لوط رد ریغتم ل نننن ننننن ،در این
پژوهش از شاخصهای ترکیبی استفاده شده است .مزیت این نوع شاخصهاا در آن است ثم هک  ًالًال یحاون یخرب       
ممکن است به لحاظ بهداشت و مسکن وضعیت مناسبی داشته باشند ولی به لحاظ اجتماعی عق نشاب هدنام ب ددد دددد ،از
صهای ترکیبی نتایج قابل اعتماد تری کسب نمود (ابراهیم زاده و همکاران.) 12 : 89 31،
يتوان با شاخ 
ای ن ر و م 
با توجه به اینکه در سطح استان خوزستان نابرابری و فقدان توزیع بهینه امکانات و منابع با تمرکز امکانات و خدمات
در نخست شهر مسلط ،واگرایی و شکاف توسعه بین ن  دوجو یحاو د را دد ددد .تحقی رب یعس رضاح ق

اب ات دراد نآ       

ی -درم یتامدخ و ینا   
گردآوری شاخصها و سنجههای مختلف در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،بهداشتی ی
میزان برخورداری شهرستانهاای است  ار ناتسزوخ نا ا ناکما ز اتت تتتتت  ،تهس الی تتت و غی هب و هدرک صخشم هر کمک     
حبندییی آنهاا
ی و سطح ح
تکنیکهای رایج جهت تحلیل نابرابری منطقهاي جهت رسیدن به توسعه متعادل ب بتر ه هه هههبندی ی
يشود این است که شکاف و نابرابری در بین مراکز شهری به چه
بپردازد و مهمترین سوالی که در این زمینه مطرح م 
میزان است؟
پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی
 جو و همکاران در سال (  ) 2003با کاربرد  33شاخص اقتصادی به رتبهبندی مناطق مختلف کشور پرتقال با استفادهاز روش تحلیل آماری چند متغیره و تحلیل خوشهاي پرداختند .نتایج نشان داد مناطق ساحلی کشور پرتقال از من قطا
داخلی کشور سطح توسعهیافتگی باالتری دارند.
 آلریچ در سال (  ) 2003به تعیین اثرات نابرابریهای منطقهاي بر رشد و توسعه ملی در کشور چین در طی سالهای 1990 -0 200پرداخت .نتایج تحقیق مشخص کرد که تغییرات سطوح توسعهیافتگی رابطه من اریغت اب یف ت حوطس      
توسعهیافتگی ملی کشور چین دارد.
 سوارز و همکاران در سال (  ) 2003با بکارگیری شاخصهای اقتصادی ،بهداشتی ،آموزشی و فرهنگی به رتبهبندیییمناطق مختلف کشور پرتغال با استفاده از روشهای آماری چند متغیره تحلیل عاملی و تحلیل خوشهايی ،پرداختهانددد،
ت - .باتی یارو ا
نتایچ مطالعه آنها حاکی از درجه ناموزون توسعهیافتگی شاخصهای مذکور در نواحی مختلف است ت
در سال (  ) 2004به بررسی سطوح توسعهیافتگی اقتصادی و کشاورزی مناطق هن  اب د ا زا هدافتس   

 32ش یلک صخا   

اقتصادی و  12شاخص کشاورزی ،در سال  2001پرداختند .هر دو بخش اقتص هب دنه قطانم یزرواشک و یدا
بخش توسعهیافته ،نسبتًاًا توسعهیافته ،کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته تقسیم شدهاند.
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 گیلیس و همکاران در سال ( ) 006 2در کتاب خود با عنوان توسعه اقتصادی شاخصهاای ادبی  ار هعسوت تا ارا هئ    کردهاند ،که شامل درآمد سرانه ،شاخص توسعه انسانی ،فقر و توزیع درآمد ،نرخ رشد جمعیت ،شاخصهای سالمت
و بهداشت ،دسترسی به آب شرب سالم ،درصد باسوادی ،انتشار روزنامه ،میزان مصرف انرژی ،م دازونریم و گر ا نن ننن،
يباشد .و در ع دیکأت لاح نی    
سرانه تولیدات صنعتی ،درآمد ثبت نام در مدارس ابتدایی و سهم جمعیت روستایی م 
يباشد ،به عنوان معیاری از توس هدافتسا دروم هع    
نمودند ،که آنچه بتوان بیانگر رفاه اجتماعی گروهها مورد بررسی م 
خواهد بود.
یهاای منطقهههاي در هرود یط
 -راماتو در سال (  ) 2007با کاربرد روش تحلیل عاملی به بررسی نابرابر 

1990 -0 200

در کشور غنا پرداخت .نتایج تحقیقات نشان داد که شکاف توسعهیافتگی مناطق شمالی کش نغ رو اا ااا بیشت قطانم زا ر   
يباشد.
جنوبی آن م 
مطالعات داخلی
 یاسوری ( ،) 88 31در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت نابرابری منطقهاي در استان خراسان رض ب هجوت اب یو ه    معیارهای برخورداری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیر بنایی که یافتههاای تحقی مدع زا تیاکح ق    
تعادل شدید بین نواحی استان به ویژه شهرستانهای مشهد ،نیشابور ،سبزوار و سایر مناطق توسعه نامتوازن و بخشی
نگری در برنامههای گذشته ،نبود ارتباط بین سرمایهگذاری و شاخصهای توسعه است.
 عضدی و همکاران ( ،) 89 31در تحقیقی با عنوان رتبهبندی مناطق شهری ب حطس ساسا ر     توسعهههی ناتسا یگتفا   يدهد میان شهرستانهای مختلف از نظر شاخصهای جمعیتی ،آموزش و ی
فارس پرداختهاند .که نتایج تحقیق نشان م 
بهداشت و سالمت تفاوت اندکی وجود دارد و شهرستانهای شیراز ،بوانات ،ارسنجان و فراشنبد دارای باالترین رتبه
نترین رتبه هستند.
توسعهیافتگی و شهرستانهای زرین دشت ،پاسارگارد و ممسنی دارای پایی 
 قنبری (  ،)09 13در پژوهشی با عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری در نقاط شهری استانهای ایران پرداخته است.ت به
که نتایج حاکی از آن است که عوامل اقتصاد سیاسی و نظام برنامهریزی و سیاستهای کالن نقش بیشتری نسبت ت
سایر عوامل در تکوین و تشدید نابرابری در نقاط شهری استانهای ایران داشتهاند.
 ابراهیم زاده و همکاران (  ،)19 13در پژوهشی با عنوان تحلیل فضایی نابرابریهای منطقهاي میان م یزکرم و یزر   ایران پرداختهاند ،که نتایج پژوهش بیانگر آن است که درجه توسعهیافتگی درمن یزرم قطا   

0/ 057و من یزکرم قطا   

يباشد و نابرابری منطقهاي میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار ب و هدوب الا عقاو رد     م يييت قطانم تفگ ناو    
 0/ 169م 
مرکزی ایران حدود  3برابر بیشتر از مناطق مرزی توسعهیافتهتر است.
 شیخ بیگلو و تقوایی (  ،)29 13در پژوهشی با عنوان ارزیابی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای کشور ب زا هدافتسا ا   يدهد نابرابری آشکاری میان شهرستانهاا از
روشهای تصمیمگیری چند شاخصه پرداختهاند .که نتایج تحقیق نشان م 
نتر از حد متوسط است.
نظر سطح توسعهیافتگی وجود دارد .که سطح توسعه  64درصد شهرستانهای کشور پایی 
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مبانی پژوهش
راهبردهای نوینی از دهه  70 91در واکنش به روال برنامهریزی توس ش حرطم هع ددد دددد .راهبرده سا یاهزاین یا اس زا ی

  

پرنفوذترین این راهبردها بود که توسط سازمان جهانی کار ،صورتبندی شده و چند س  دعب یلا د لاس ر      76 91به
ی .) 118 : 1377 ،ای  دربهار ن د یاهروشک ر    
تصویب کش الجا رد ناهج یاهرو سسسسسسس جه یسر لاغتشا ینا ددد دددد (ص فار ی ی
تهای بسیاری از این کشورها از پذیرش آن امتن عا و دندرک
درحالتوسعه مناقشههای زیادی را موجب شد و حکوم 
به برنامههایی چون ارائه تسهیالت بهداشتی ،آب آشامیدنی و ...اهمیت دادند .ب رد هکنیا لیلد ه

نالمللی
حطس      بین ن

تتر و با سرعت بیشتری انجام میگیرد .به م هعاشا تازاو   
دسترسی به کمکهای خارجی برای این نوع برنامهها راح 
این راهبرد نظریات متعددی در دگرگونی راهبردهای متداول ابراز شد .ازجمله فریدمن و داگالس؛ نگرش فض یا ی ار 
پیشنهاد کردند .این راهبردها معتقد است آن چنانچه پیام و هعسوت یاهد

عسوت ههه ههههنی تایح فلتخم داعبا رب یگتفا      

اجتماعی تأثیر میگذارند برای تحقق توسعهیافتگی نیز باید به زمینهها و عوامل مختلف و متعددی که ب رد رگیدکی ا   
تعامل هستند توجه کنند (بیات.) 120 : 88 31 ،

از جمله تئوریهای مطرح در برنامهریزی منطقهاي تئوری مرکز – پیرام سا نمدیرف ناج نو تتت تتتتتت .ج رد نمدیرف نا   
تئوری خود برای غلبه بر نابرابریها و ایجاد سیستم فضایی با سلسه مراتب منظم فضایی ،بح زکرم ث    – پیرام ار نو
يکند .و با طرح دو مفهوم مرکز بخش و مرکز ناحیه ،نگرش سیستمی در برنامهریزی منطقهاي را مورد تأکید
مطرح م 
يدهد (مرصوصی و همکاران.) 47:1389 :
فراوان قرار م 

شکل شماره ( .)1نمای فرضی اثر تراوش مرکز به پیرامون
منبع :مرصوصی89 31 ،

در مدل مرکز -پیرامونی فریدمن ،که قابل تسری به نظریه قطب رشد در توسعه منطقهاي است ،فرید من خوش بینی
خود را در همگرایی اختالفات منطقهاي از دست داده و تحت تأثیر دیدگاه وابستگی ،روند قطب و ندش ی

یگناگود    

در ساز و کار مرکز پیرامون را تقویت کننده بر شمرد به ویژه که ارتباط منسجمی با نظامهاای مح و هتشاد طی

نآرب    

يدارد که منطقه هستهاي ،بر اثر تنشهای سیاسی و اجتم تسه قطانم نیب یعا ه ههه هههههاي و
محاطه است .فرید من اظهار م 
يش هک دو   
يباشد .چنین حالتی موجب پیدایی نقاط هستهاي جدید در مناطق پیرامونی م 
پیرامونی برجسته و مشهود م 
يسازد (پاپلی یزدی و ابراهیمی.) 87 31 ، 95 1:
شهای وسیعتر پیرامونی را به چند منطقه هستهاي مبدل م 
رفته رفته بخ 
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در چ ــ ارچوب فك ــ ري ا ــي ن تئ ــ وري ــط رح ايج ــ اد شهرهاي جديد نيز جهت تمر ـك ز زدا يـي از شـهرهاي بزرگ
و جذب سرريز جمعيتي آنها مطرح شد .تئوري سازمان فض ار تسروهليه ييا    م يييت كرم يروـئت لـمكم ناو زززز ززززز-
پيرامون فريدمن و قطب رشد پرو دانسـت .در ا  داـجيا اب يروئت ني ت رد يمتـسيس رـكف    

   برنامهههر هعسوت يزـي   

منطقهاي ،شيوه نـويني در برنامـهر ـي زي تعـادل فضا يي ارائه شد كه كاربردهاي آن تاكنون نيز در برنامهر هعسوت يزي   
فضا يي كشـورها ،بخصـوص كشـورهاي جهان سوم ادامه داشته است.
هيلهورست با توجه به اهميت راهبردهـاي توسـعه فض  ندرب نيب زا رد ييا د ناگو گ يييييييييهااي درون منطقهههاي ،م ناي
منطقهاي و بخشي چهار استراتژي انتظـام بخـش فضا يي را مطرح كرد  و طـسب يروـحم ثحب ود هب هك ت تيبث       
يشود.
تقس مي م 
 استراتژي انسجام متمركز؛ استراتژي انسجام پراكنده؛ استراتژي بسط متمركز؛ استراتژي بسط پراكنده.راهبرد بسط بـه دنبـال تقو ـي ت نيروهـاي گر ـي ز از مركز براي ايجاد انتظام فضا يي است و راهبـرد تثب ـي ت لابند هب     
تقويت نيروهاي مايل به مركز ،جهـت ايجـاد انتظام فضا يي است .از نظر زمان ن ـي ز اسـت يعيبط هلابند طـسب يژتار     
استراتژي تثبيت است ( ،)Hilhorst,1971استراتژي تثبيت براي استانها يي مناسب است قطنم زكرم كي زا هك هههه هههههاي
ضعيف برخوردارند و براي ا ـفي اي نقش مديريت منطقهاي الزم است مركز منطقه تقو ـي ت شده ،در مراحل بع هب يد   
بسط آن به محورهاي توسعه و مراكز توسعه درجه  2ارتقـاء پ ـي دا كنـد (مرصوصی.) 47 : 89 31 ،

شکل شماره ( .)2نمای فرضی استراتژی انسجام متمرکز
منبع :مرصوصی89 31 ،

نظریه ی ساختار قدرت (مرکز -پیرامون) گالتونگ
نظریه ی مرکز  -پیرامون گالتونگ در واقع نظریه ی اصالح شده فریدمن است .گالتونگ معتقد است مرکز و پیرامون
يکند .ش لک
هر یک ،دوباره برای خود مرکز و پیرامون دیگری هم دارند در توجیه این مطلب نمودار ذیل را عرضه م 
يدهد (همان.) 47 :
ذیل نظریه مرکز پیرامون گالتونگ را نشان م 
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شکل شماره ( ،)3نظام سکونتگاهی بهینه با تاکید بر عملکرد هر یک از سطوح
منبع :مرصوصی89 31 ،

محدوده مورد مطالعه
استان خوزستان با مساحت  64هزار يك لومترمربع ،از شمال با استان لرستان ،از شمال غربي با استان ايالم ،از مشرق با
استانهاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد ،از جنوب شرقي با استان بوشهر ،از مغرب با كشور ع قار
و از جنوب با خليج فارس ،هم مرز ميباشد .براساس گزارش مركز آم لاس رد ناريا را    

23

 09 13ا راد ناتسا ني اي   

يباشد (شکل شماره .)4
شهرستان 26 ،شهر 132 ،دهستان م 

شکل شماره ( ،)4موقعیت جغرافیایی استان خوزستان
منبع :ترسیم کنندگان1393 ،

در سال  85 31جمعيت استان خوزستان بالغ بر  3/4ميل فن نوي رر ررر (مع لدا

 07 /6درص تبسن و )روشك تيعمج د     

ت .در س لا  85 31است نا
شهرنشيني  1/ 68درصد و رشد جمعيت يط دوره  85 31 -09 13برابر 17 /1درصد ب سا هدو تت تت
خوزستان داراي  1 42 4آبادي مسكوني بوده است .از اين تعداد 78 3 ،آبادي ( 6/8درصد) ،هركدام داراي يك خ راونا
و  8 . 46درصد از آباديهاي مسكوني ،هركدام داراي داراي  02خانوار يا بيشتر بودهاند .نتايج سرشماري س لا

09 13

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 4931
 271فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

يدهد  44 . 50درصد جميعت استان مرد و  56 / 49درصد جمعيت است ليكشت نانز ار نا    
در استان خوزستان نشان م 
يباشد .هم چنين متوسط رشد ساالنه جمعيت در يط ساالهااي 85 31 - 09 13
يدهند .و نسبت جنسي برابر  102م 
م
يباشد .و اين ميزان رشد جمعيت برابر است رد و هدوب سراف نا
برابر  17 /1م 

نيب     

 31استا ِنِن  روشك ر هبت    

 18را دارا

يباشد.
م
لهای 5331 - 390 1
جدول شماره ( ،)1جمعیت و رشد ساالنه در استان خوزستان طی سا 
سال

1335
1345
1355
1365
1370
1375
1385
1390

جمعیت

1277814
1617024
2187118
2681978
3175852
3746772
4274979
4531720

متوسط رشد ساالنه (درصد)

2/4
3/1
2/1
3/4
3/4
1/33
1/17

منبع :مرکز آمار ایران ،دورههای مختلف سرشماری ( ) 335 1 -09 13

يباشد .و از
با توجه به نمودار فوق بيشترين ميزان رشد جمعيت در استان خوزستان مربوط به دوره  1370 - 375 1م 
يباش مي (نتایج سرشماری نفوس و مسکننن.) 18 :09 13 ،
سال  375 1يك روند كاهش رشد جمعيت را در استان دارا م 
بر اساس آخرين تقسيمات سياسي كشوري ،در س لا

 ،09 13است خ نا وووزست ياراد نا

 23شهرست هك تسا هدوب نا

شهرستان دزفول با  7شهر بيشترين تعداد شهر و شهرستانهااي ان كيد اا ،رامهرمززز ،الل ييي  ،مس و ناميلس دج

   

لكتفه    

كمترين تعداد شهر را دارا بودهاند.

لهای 5331 - 390 1
شکل شماره ( ،)5رشد ساالنه جمعیت استان خوزستان طی سا 
منبع :سالنامه آماری مرکز آمار ایران طی دورههای مختلف

روش پژوهش
ی -تحلیل ب هک ؛تسا ی ه و نییعت    
رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر توسعهای -کاربردی و روش انجام آن توص فی ی ی
تحلیل سطوح نابرابری شهرستانهای استان خوزستان پرداخته است .برای رسیدن به هدف مورد نظر ،دادههای آماری
شامل  93متغیر در قالب  5شاخص کلی با مراجعه به سازمانهای مربوطه و مرکز آمار ای مج نار عع عععآوری گردیددد .در
ادامه جهت وزندهی به الیههای مربوط ،پرسشنامهاي میان  10نفر افراد خبره از مراکز علمی استان خوزست عیزوت نا   

صهای توسعه371 ...
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شد سپس با توجه به میزان تأثیر هر یک از متغیرهای پژوهش با استفاده از روش شاخص شباهت در سلس هل مراتب
ی ( ،)GISب یار
فازی () Topsis Fuzzyوزن الیهها محاسبه گردید؛ و در نهایت رهب اب  ه هه ههههگی تسیس زا یر ممممم اطالع تا ی ی
هرکدام از شاخصهای مورد نظر ،با توجه میزان تأثیر آن ،الیههای اطالعاتی تهیه و در نهایت به منظ تیولوا رد رو   
قرار دادن شهرستانهایی که از لحاظ سطح توسعهیافتگی نیاز به رفع محرومیت شوخ شور زا دنراد  ههه ههههبن ید

Ward

استفاده شده است.
متغیرها و شاخصهای تحقیق :شاخصها ،نشانگرها يي هستند كه فرآيند جمعععآوری ،طبقهههبن يلحت هيزجت و ید ل    
اطالعات و نتیجهگیری را منطقي و بهطورکلی جهت فعالیتها را مشخص و از حيث مفهومي چ ار يبسانم بوچرا   
یدهند .در واقع شاخصها بهعنوان نم گا رررهاا،
تها به دست م 
برای هدفگذاری تدوين برنامهریزی و ارزشيابي فعالی 
تگی زا یر
یکننددد .دقت هج رد  تت تت
ترجمان اهداف كالن و کیفی هستند كه جهتگیری به سوی اهداف را دقیقت م ر یی یی
یس زا دد
کسو باعث عدم اتالف منابع میشود و از سوی ديگر تحقق اهداف و سیاسته  رظندروم یا ر م نکمم ا یییی یییی
ی 
(رضواني : 83 31 ،ص .)451از طریق این شاخصها بايد بتوان ،تصويري مناسب از توزیع توسعهههی تسد هب یگتفا    
آورد (امين بيدخت : 85 31 ،ص  .) 19در این پژوهش از  5شاخص اصلی و  93زیر شاخص استفادهشده است تا بتوان
بر اساس دیدگاه توسعه همهجانبه ،به تحلیل ن و ییاضف یرباربا

 حطس شجنس ت عسو ههههه هههههه من ب قطا هه هههعن یانبریز ناو   

برنامههای ملی همت گماشت.
جدول شماره ( ،)2معرفی شاخصهای بکار رفته در پژوهش
شاخص بهداشتی  -درمانی

ردیف

شا خ ص کا ل ب دی

ردیف

ضریب روستاهای دارای خانه بهداشت

02

تعداد پروانههای ساختمانی

1

ضریب آزمایشگاه

21

مساحت پروانههای ساختمانی

2

ضریب داروخانه

22

زیر بنای پروانههای ساختمانی

3

ضریب پرتو نگار

23

پروانههای صادر شده بر حسب مصالح اسکلت فلزی و بتن آرمه

4

ضریب مرکز توانبخشی

24

پروانههای صادر شده بر حسب مصالح آجر و آهن

5

آبادی دارای سکنه

6

خانوار دارای دارای برق

7

25

تعداد مرکز اورژانس
ضریب پزشک متخصص

27

روستای دارای برق

8

ضریب مؤسسات درمانی

28

شبکههای ارتباطی

9
ریف

62

ضریب پزشک عمومی

ضریب تخت مؤسسات درمانی

29

شاخص اقتصادی

ضریب مراکز بهداشتی – درمانی شهری

30

جمعیت شاغل

10

ضریب مراکز بهداشتی – درمانی روستایی

31

کارکنان رسمی دولت

11

ضریب خانه بهداشت فعال

32

کارکنان غیر رسمی

12

ضریب بهورز
شا خ ص خ د مات ی

33
ردیف

تهای شغلی
فرص 

13

نسبت متقاضی کار به جمعیت

41

جایگاه فروش بنزین

34

میزان تقاضای به کار گمارده شده

51

ضریب کتابخانه عمومی

35

درصد شاغالن پزشکی

تعداد ترمینال

36

شا خ ص ا ج تم ا ع ی

ضریب فضا سبز

37

ضریب باسوادان

16
ردیف
17

ضریب خدمات پستی

83

ضریب بی سوادان

18

ضریب واحدهای بانکی

93

ضریب اوقات فراغت

19

منبع :معاونت برنامهریزی دفتر آمار اطالعات استانداری خوزستان09 13 ،
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مدل تاپسیس فازی :مدل تاپسیس فقط برای مدلهای اولویتبندی مناسب است (تقوایی و همکاران .) 11 :09 13 ،که
توسط هوانگ و یون در سال  1981ارائه گردید ( ،)hui & other, 2008: 57مفهوم ای دم ن لل للل ،انتخ اتوک با هه هههترررین
فاصله از ایده آل مثبت ( )PISو دورترین فاصله از راه حل ایده آل منفی ( )NISبه منظور حل مس اب هک تسا یلئا    
ضوابط تصمیمگیری متعدد روبه روست ( )Jadidi & other, 2008: 763-764از امتیازات مهم یسپات کینکت س نآ 

  

ی.)411 : 89 31 ،
يتوان استفاده کردد (پور رهاط ی ی
است که به صورت همزمان از شاخصها و معیارهای عینی و ذهنی م 
مراحل انجام این تکنیک به قرار زیر است.

مرحله اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری :در این مرحله با توجه به تعداد گزینههاا و ارزی نیزگ همه یبا ههه هههههاا ب یار
يدهیم (اکبری و زاهدی کیوان:) 417 : 87 31 ،
معیارهای مختلف ،ماتریس تصمیم را به صورت زیر تشکیل م 

مرحله دوم :تعیین ماتریس وزن معیارها :ضمن انکه برای ماتریسهایی ک ا رد ه نننهاا از اع لثم یزاف داد ث هدافتسا ی     
يشود همیشه حالت زیر برقرار است (عطائی.) 48 : 89 31 ،
م
مرحله سوم :بی مقیاس کردن ماتریس تصمیمسازی (اکبری و زاهدی کیوان:) 419 : 87 31 ،

از فرمول زیر برای ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده استفاده شود (عطائی:) 50 : 89 31 ،

که در آن  mبیانگر تعداد گزینهها و  nبیانگر تعداد معیارها است.
مرحله چهارم :تشکیل ماتریس وزنی :در این مرحله ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده را به اوزان مشخص ش هد
يشود (همان:) 50 :
يکنیم تا ماتریس فازی وزن دار بدست آید ،برای این کار از دو رابطه زیر استفاده م 
ضرب م 

صهای توسعه571 ...
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مرحله پنجم :یافتن حل ایده آل فازی (* )FPIS,Aو حل ضد ایده آل فازی (:)FPIS,A-

حل ایده آل فازی (* )FPIS,Aو حل ضد ایده آل فازی (:)FPIS,A-

مرحله ششم :محاسبه فواصل مثبت و منفی گزینهها:
در این مرحله چون اعداد فازی در این پژوهش به صورت مثلثی مشخص شده است ،بنابراین از روابط زیر به ترتیب
يکنیم:
برای حل ایده آل و ضد ایده آل منفی استفاده م 

يگیریم:
ضمن آن که برای محاسبه فاصله بین دو عدد فازی رد نوع اعداد فازی مثلثی ،از رابطه زیر بهره م 
يگیرد:
مرحله هفتم :محاسبه شاخص شباهت :این کار به واسطه رابطه زیر صورت م 

مرحله هشتم :رتبهبندی گزینهها
يتوان گفت که سیستم اطالعات جغرافی یا ی دق رایسب یرازفا مرن  ر هنیمز رد دنمت       
سیستم اطالعات جغرافیایی :م 
يباشد .به کارگیری این نرم افزار روز به
ذخیره سازی ،تحلیل ،پردازش و بازیابی و نمایش دادهها به صورت نقشه م 
روز گسترش یافته و علوم مختلف بنا ب زا دوخ زاین ر ا سا متسیس نی ت هداف        م يييکننددد ( .)Taghipour,2010,41در
ی رشددد و
ی ب ار ی ی
سالهای اخیر نیاز انسان به گردآوری اطالعات به منظور استفاده ی بهینه از منابع موجود ،برنامهههریزی ی
ی،
ی توسعههههاای اقتص دا ی ی
ی ب ار ی ی
توسعهی ساماندهی محیط زیست ،طراحی و برنامهریزی برای امور شهری ،راهگش یا ی ی
فرهنگی و اجتماعی و ...روزبه روز افزایش یافته است ) .(Antunes & Santus, 2001: 10سیستم اطالعات جغرافیایی
به همراه ابزار و تکنیکهای آن این قابلیت دارد که با تلفیق الیههای مختلف اطالعاتی در قالب مدلهای مختلففف ،در
حداقل زمان ممکن در تحلیل نابرابری فضایی مورد استفاده قرار بگیرد .بنابراین ب و شهوژپ یاهریغتم هب هجوت ا    
براساس وزنهای تعلق گرفته به شاخص ،سعی شده تا به تهیه نقشههای موضوعی بپردازیم.
يگردد تا مشاهدات به گروههای متجانس تقس می درگ ددددد،
تحلیل خوشهاي :درروش تجزیه و تحلیل خوشهای سعی م 
به گونهاي که مشاهدات همگروه به یکدیگر شبیه و با مشاهدات سایر گروهها کمترین مش شاب هتشاد ار تادها ددد دددد .از
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يتوان در طبقهبندی نمودن گزینهها شاخصهای مسائل تصمیمگیری چندشاخصه استفاده نمود (اکبرییی،
این روش م 
.) 257 : 87 31
یافتههای تحقیق
وزندهی به معیارها و تلفیق الیهها
ی،
السهاای ه دورو هشقن رد رایعم ر ییی ییی
در این روش به هرکدام از معیارها وزن مخصوص داده میشود .همچنین کال ال
یکنند .این روش قابلیت انطب یدایز قا   
وزنهای متفاوتی به خود میگیرد و خود معیارها نیز وزن متفاوتی دریافت م 
با روش وزندهی فرآیند سلسله مراتبی دارد مدلهای بسیاری بهمنظور وزندهی به معیارها وج هلمجزا هک دراد دو    
مهمترین آنها میتوان به روش وزندهی درجهبندی یا نسبتی و نیز روش تحلیل سلس  ؛درب مان ار یبتارم هل ر شو    
مورداستفاده در این پژوهش روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است.
پس از تعیین وزن نهایی برای هرکدام از معیارها ،این اوزان با پشتیبانی قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایی در اعم لا
یش ششوند .درنهایت  مادکره یارب  از هرایعم ا ااا ااااای
وزن به الیهها و سپس رویهم گذاری آنها در محیط  GISتلفیق می ی
موردنظر با توجه به تعداد الیههای مؤثر بر آن و میزان تأثیر این الیهها ،عرصه مناسب بهمنظور در اولویت ق نداد رار
شهرستانهایی که دهستانهای آن نیاز به توجه و افزایش سطح توسعهیافتگی وجود دارد نمایان شود.
 تجزیه و تحلیل یافتههاشاخص کالبدی
قگرفته
ص کالبدی و وزن تعل 
جدول شماره ( .)3شاخ 

اندیکا

هندیجان

هفتکل

اللی

دشت آزادگان

امیدیه

رامشیر

گتوند

شوش

بهبهان

ماهشهر

23

22

21

20

19

19

17

16

15

14

13

12

رتبه

هویزه

رامهرمز

شوشتر

خرمشهر

شادگان

0. 507

0. 509

0. 516

0. 518

0. 519

0. 52

0. 523

0. 531

0. 532

0. 533

0. 534

0. 539

ا م ت یا ز

اندیمشک

مسجد سلیمان

باغملک

دزفول

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه
شهرستان

0. 541

0. 542

0. 542

0. 543

0. 545

0. 548

0. 553

0. 554

0. 558

0. 565

0. 582

ا م ت یا ز

آبادان

ایذه

اهواز

شهرستان

کا ل ب دی

منبع :یافتههای پژوهش

ی ،ب جیاتن ساسا ر    
يشود در زمینه ش دبلاک صخا یی یی
همانطور که در جدول شماره ( )3و شکل شماره ( )2مشاهده م 
بهدستآمده از مدل تاپسیس فازی شهرستانهاای اه او ززز ( ،) 582 .0ایذهه ( ) 565 .0و دزفوللل ( ) 558 .0از وض تیع
ل ( ،) 509 .0و ان کید اا ( ) 507 .0ب رد بیت رت ه
مطلوبی برخوردار بوده و شهرستانهای هن اجید ننن ( ،) 516 .0هفتکل ل
جایگاه آخر قرارگرفته است.
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شکل شماره ( .)6پراکنش فضایی شاخص کالبدی در محدوده مورد مطالعه
ترسیم :نگارندگان

شاخص اقتصادی
قگرفته
ص اقتصادی و وزن تعل 
جدول شماره ( .)4شاخ 

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

هفتکل

هندیجان

هویزه

رامشیر

گتوند

شادگان

رامهرمز

امیدیه

باغملک

دشت آزادگان

0.059

0.061

0.075

0.080

0.093

0.127

0.176

0.180

0.180

0.195

0.215

0.228

ا م ت یا ز

23

22

21

20

19

19

17

16

15

14

13

12

رتبه

اللی

شهرستان

اندیکا

ماهشهر

ایذه

شوش

اندیمشک

بهبهان

آبادان

شوشتر

خرمشهر

دزفول

0.283

0.322

0.329

0.333

0.347

0.356

0.357

0.382

0.382

0.495

0.599

ا م ت یا ز

شهرستان

اهواز

مسجد سلیمان

اقتصادی

منبع :یافتههای پژوهش

در زمینه شاخص اقتصادی ،بر اساس نتایج بهدستآمده از مدل تاپسیس فازی شهرستانهای اه او ززز ( ،)9 .59 0دزفوللل
(  ) 0.495و خرمشهر ( ) .382 0در رده باال و شهرستانهای هفتکل ( ،) 075 .0اللی (  ،) 0.061و اندیکا ( )9 .05 0ب رت ه   
تیب در جایگاه آخر قرارگرفته است.
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شکل شماره ( .)7پراکنش فضایی شاخص کالبدی در محدوده مورد مطالعه
ترسیم :نگارندگان

شاخص اجتماعی
قگرفته
ص اجتماعی و وزن تعل 
جدول شماره ( .)5شاخ 

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

هویزه

هندیجان

هفتکل

اللی

رامشیر

اندیکا

گتوند

باغملک

امیدیه

دشت آزادگان

شادگان

رامهرمز

0. 040

0. 040

0. 040

0. 079

0. 083

0. 166

0. 203

0. 249

0. 273

0. 290

0. 309

0. 322

ا م ت یا ز

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

رتبه

شهرستان

خرمشهر

شوش

بهبهان

اندیمشک

مسجد سلیملن

دزفول

ایذه

شوشتر

ماهشهر

اهواز

0. 341

0. 356

0. 380

0. 380

0. 401

0. 415

0. 419

0. 460

0. 482

0. 496

0. 501

ا م ت یا ز

شهرستان

آبادان

ا ج تم ا ع ی

منبع :یافتههای پژوهش

در زمینه شاخص اجتماعی ،بر اساس نتایج بهدستآمده از مدل تاپسیس فازی شهرستانهای آب ادا ننن ( ،)1 50 .0اه او ززز
( ) 496 .0و ماهشهر ( ) 482 .0در رده باال و شهرستانهای هفتکل ( ،) 040 .0هندیجان ( ،) 040 .0و ه زیو هه () 040 .0
به تر تیب در جایگاه آخر قرارگرفته است.
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شکل شماره ( .)8پراکنش فضایی شاخص اجتماعی در محدوده مورد مطالعه
ترسیم :نگارندگان

شاخص بهداشتی -درمانی
قگرفته
ص بهداشتی  -درمانی و وزن تعل 
جدول شماره ( .)6شاخ 

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

هویزه

هندیجان

هفتکل

اللی

رامشیر

اندیکا

گتوند

امیدیه

باغملک

خرمشهر

دشت آزادگان

رامهرمز

شهرستان

شادگان

مسجد سلیمان

ماهشهر

اندیمشک

شوش

شوشتر

ایذه

آبادان

بهبهان

دزفول

0. 348

0. 376

0. 376

0. 396

0. 416

0. 421

0. 438

0. 477

0. 483

0. 535

0. 629

ا م ت یا ز

شهرستان

اهواز

بهداشتی  -درمانی

0. 156

0. 161

0. 163

0. 177

0. 178

0. 181

0. 188

0. 293

0. 304

0. 335

0. 322

0. 339

ا م ت یا ز

23

22

21

20

19

19

17

16

15

14

13

12

رتبه

منبع :یافتههای پژوهش

در زمینه شاخص بهداشتی -درمانی ،بر اساس نتایج بهدستآمده از م تسرهش یزاف سیسپات لد اااا ااااانهاای اه او ززز (.0
ل ( ،) 163 .0هن اجید ننن ( ،) 161 .0و
 ،) 629دزفول ( ) 535 .0و بهبهان ( ) 483 .0در رده ب اتسرهش و الا نن نننهاای هفتکل ل
هویزه ( ) 156 .0به تر تیب در جایگاه آخر قرارگرفته است.
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شکل شماره ( .)9پراکنش فضایی شاخص بهداشتی  -درمانی در محدوده مورد مطالعه
ترسیم :نگارندگان

شاخص خدماتی
قگرفته
ص خدماتی و وزن تعل 
جدول شماره ( .)7شاخ 

امیدیه

اندیمشک

شوشتر

شوش

ایذه

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

اندیکا

هفتکل

رامشیر

هویزه

هندیجان

گتوند

اللی

0. 053

0. 072

0. 072

0. 090

0. 133

0. 141

0. 165

23

22

21

20

19

19

17

16

15

14

13

12

رتبه

شادگان

رامهرمز

خرمشهر

دشت آزادگان

0.
215

0. 233

0. 242

0.
263

0. 269

ا م ت یا ز

شهرستان

باغملک

بهبهان

ماهشهر

دزفول

آبادان

0. 283

0. 314

0. 343

0. 360

0. 387

0. 388

0.
418

0. 441

0. 468

0.
505

0. 749

ا م ت یا ز

شهرستان

اهواز

مسجد سلیمان

خ د مات ی

منبع :یافتههای پژوهش

تآمده از مدل تاپسیس فازی شهرستانهاای اه او ززز ( ،)9 74 .0آب ادا ننن
در زمینه شاخص خدماتی ،بر اساس نتایج بهدس 
( ) 505 .0و دزفول ( ) 468 .0در رده باال و شهرستانهای رامشیر ( ،) 72 0 .0هفتکل ( ،) 72 0 .0و ان کید اا ( ) 053 .0به
تر تیب در جایگاه آخر قرارگرفته است.
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شکل شماره ( .)01پراکنش فضایی شاخص خدماتی در محدوده مورد مطالعه ترسیم :نگارندگان

تحلیل خوشهاي
پس از انجام مراحل تکنیک تاپسیس فازی و محاسبه مجموع امتیازات هر یک از شهرستانها و تعیین جایگاه آنان در
زمینه شاخصهای انتخابی ،به سطحبندی شهرستانهای استان پرداخته ش سا هد تتتتت .جهت شور زا راک نیا ماجنا     
تحلیل خوشهاي  wardبهره گرفته شده است .بر این اساس ،با توجه به ه و شهوژپ فد

اد د هه ههههاای آم شور زا یرا

پیوند متوسط که یکی از روشهای تشکیل خوشهاي تراکمی در روش تحلیل خوشهاي سلسله مراتبی است ،استفا هد
شده است .تکنیک تحلیل خوشهاي شهرستانهایی را که بیشترین همانندی رااز نظر امتیازی کسب شده دارند در یک
ينماید .بدین منظور تحلیل خوشهاي شهرستانننهاای است نیمز رد ار ناتسزوخ نا ههه هههههاای توس هع
خوشه دستهبندی م 
منطقهاي با توجه به امتیاز آنها بر اساس تکنیک تاپسیس فازی به  5خوشه همگن دستهبندی نمود ک ب هجوت اب ه ه    
وضعیت هر خوشه به نامگذاری آنها اقدام گردید .بدین صورت که شهرستانهای استان در زمینه تحلیل ن زا یرباربا
لحاظ شاخصهای توسعه به  5سطح بسیار برخوردار ،برخوردار ،نیمه برخوردار ،برخورداری کم و عدم برخورداری
ی شهرستانننهاا و تعی حوطس نی   
طبقهبندی شدند .نتیجه حاصل از ک یلحت کینکت دربرا ل     خوشهههاي در گ ور ه هبندی ی
برخورداری آنها به شرح زیر است:
سطح اول ،شهرستانهای بسیار برخوردار
این گروه در برگیرنده  3شهرستان اهواز ،دزفوللل ،ای وخرب ناونع هب هذ ر اتسرهش نیرتراد ننننن ننننننهاای است هنیمز رد نا   
برخورداری از شاخصهای توسعه جای گرفتهاند و نشاندهنده وضعیت مطلوب این شهرستانننهاا ب بسن ه ت ریاس     
شهرستانها است.
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سطح دوم ،شهرستانهای برخوردار:
در این سطح 5 ،شهرستان آبادان ،شوشتر ،بهبهان ،شوش و ماهشهر به ترتیب در این جایگاه قرار گرفتهاند که در اکثر
نتر خود برخوردارند.
شاخصهای توسعه از وضعیت مطلوبی در مقایسه با سطوح پایی 
سطح سوم :شهرستانهای نیمه برخوردار:
اندیمشک ،دشت آزادگان ،باغملک ،خرمشهر ،اللی شهرستانهایی هستند که این جایگاه قرار دارند و از وض هب تیع   
صهای توسعه برخوردارند.
نسبت محرومی از لحاظ شاخ 
سطح چهارم :شهرستانهای دارای وضعیت برخورداری کم:
این گروه در برگیرنده  6شهرستان مسجد سلیمان ،رامشیررر ،رامهرمززز ،امیدیههه ،ه زیو هه ،گتون ارق د ر هک دنراد 

نیا     

شهرستانها در اکثر شاخصها نسبت به سایر از لحاظ توسعهیافتگی در وضعیت برخورداری کم قرار دارند.
سطح پنجم :شهرستانهای دارای وضعیت عدم برخورداری یا محروم :در این گروه سه شهرستان هندیجان ،ان و اکید
يباشند و از این لحاظ د ردرجه
هفتکل قرار گرفتهاند و بیانگر وضعیت کامال نامناسب در زمینه شاخصهای توسعه م 
اخر قرار دارند.

شکل شماره ( .)11نمودار خوشهبندی شهرستانهای استان خوزستان با نمودار دندروگرام ،بر حسب درجه توسعه
منبع :یافتههای پژوهش

جهت نمایش بهتر توزیع فضایی شاخصهای توسعه در شهرستانهاای است اتسزوخ نا نن ننن ،نت یلحت زا لصاح جیا ل    
ل ( )7قاب هظحالم ل   
خوشهاي  Wardورودی نرم افزار سامانه اطالعات جغرافیایی () GISق رد هک تفرگ رار کش لللل لللل
است.

صهای توسعه381 ...
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شکل شماره (  .) 12نقشه گروهبندی شهرستانهای استان خوزسنان بر اساس درجه توسعهیافتگی با روش تحلیل خوشهاي
ترسیم :نگارندگان

عبندی و نتیجهگیری
جم 
يهاي شهرستانهاي ي ککک
به منظور فراهم آوردن بستر مناسب براي توسعة متعادل منطقهاي ،ارزيابي مقايسه برخوردار 
شهاي گوناگون خدماتی ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...امري ضروري بوده و بههه شناس يا ييي وض تيع
استان در بخ 
لهاا،
ن گونههه تحليل ل
ن وجودد انجاممم اين ن
يکند .باا اين ن
توزيع و توسعة شاخصهاي توسعه در سطح منطقه کمک بسيار م 
شهااي
ب از ر و 
حبندي مراکز ناحيهاي از نظر توسعهيافتگي يا محروميت به استفاده متناسب ب
يها و رتبهبندي و سط 
ارزياب 
علمي نياز دارد .با آگاهي از اين مهم ،در پژوهش حاضر نيز تالش گرديد تا شهرستانهاي استان خوزستاننن را از نظررر
لو
صهاي توسعه کالبدی ،اقتصادي ،اجتماعي ،خدماتی و بهداشتي -درماني مورد تحليل ل
توسعه و برخورداري از شاخ 
ارزيابي مقايسهاي قرار گيرند.
صهااي م رو دد
خ 
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که وضعيت برخورداري شهرستانهاي استاننن خوزستاننن از شاخ خ
بررسي متعادل نبوده و اختالفات به نسبت محسوسي مابين شهرستانهاي اين استاننن از نظررر توسعههه گتفاي ييي مش دها هه
يگردد .عالوه بر اين وضعيت توزيع هر کي
م

صهاي پنج گانه مورد ارزيابي نيز با همديگر متفاوت است.
از شاخ 

تو
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،در زمینه شاخص کالبدی ،شهرستان اهواز با ضریب ( ) 582 .0در رتب سخن ه تت تت
شهرستان اندیکا ( ) 507 .0در رتبه آخر قرارگرفته است .در زمینه شاخص اقتصادی ،شهرستان اهواز با ضریب توسعه
ت  .از
( ) 599 .0به عنوان برخوردارترین و شهرستان اندیکا ( )950 .0محرومترین شهرستان است سا هدش هتخانش نا تتت ت تتتت
نظر شاخص بهداشتی -درمانی نیز شهرستان اهواز ( ) 629 .0برخورداتر از شهرستانهاای است نا و شهرست زیوه نا هه ههه
( ) 156 .0از این نظر از دیگر شهرستانهای استان محرومتر بوده است .در زمینه شاخص اجتماعی ،شهرست دابآ نا ا نن ننن
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ت .همچن رظن زا نی    ش صخا
( ،)1 50 .0در رده نخست و شهرستان هویزه ( ) 040 .0در جایگاه آخر قرارگرفت سا ه تت تت
خ تامد یی ی شهرستا نن ن اه او زز ز ( ،)9 74 .0آب دا ا نن ن ( ) 505 .0و دزفو لل ل ( ) 468 .0ب رت ه ت سخن هبتر رد بی ت اتسا  نننننننننن ن و
شهرستانهای رامشیر ( ،) 72 0 .0هفتکل ( ،) 72 0 .0و اندیکا ( ) 053 .0به ترتیب در جایگاه آخر قرارگرفتهاند.
نهايتًاًا نتايج تحليل خوشهاي سلسله مراتبي نيز نشان داد که شهرستانهاي اه او ززز ،دزف ذیا و لو هه ههه در مقايسههه باا ديگر
بتري از نظر برخورداري از شاخصهاي توسعه داشته و بههه عن او ننن شهرستاانهااي
شهرستانهاي استان وضعيت مناس 
يشوند و شهرستانهاي هفتکل ،اندیکا و هندیجان نيز دسته شهرستانهااي عدممم برخ ادرو ررر
برخوردار استان شناخته م 
استان را تش يک ل دادهاند.
رو 
شهاي شاخصبندي و تحلیل مؤلفهها اصلی نشاندهندة این واقعیت است .به طور کلی باید گفت در می قطانم نا   
مختلف استان خوزستان نابرابری وجود دارد این نابرابریهای فضایی و منطقهاي ریشه در بسیاری از مسائل دارن زا د
یهاا ،توزی و هجدوب ع
جمله؛ اعمال سیاستهای نادرست از سوی مرکز در راستای منطقهبندی ی

ناکما اتت تتتتت  ،تقس تامی

نادرست اداری و سیاسی و ناهماهنگی سازمانهای مختلف با ی را یارب رگیدک ا امدخ هئ ت فیاظو ماجنا و رتهب 

      

محوله ،تمرکز جمعیت و امکانات در برخی نقاط و مهاجرپذیری برخی نقاط رشد یافته ک ار ندش یبطق ه

بجوم     

يشود ،عدم تخصیص بهینه منابع و اعتبارات و عدم سیاستگذاری ص حیح
شده و باعث کاهش امکانات م 

منطقهههاي

در این زمینه و نهایتا این ناهماهنگیها و تفاوتهای مناطق مختلف یکپارچگی و انسجام کافی برای پیشرفت توس هع
را از بین برده و چند دستگی و اختالفات موجود را در تمامی زمینههای توس رپ هع رن گگگگگتررر س رد دنور نیا و هتخا

  

سطح شهر ،منطقه و استان تاثیر حتمی و اجتنابناپذیر دارد و خود به خود سیاستهای توسعه را ه  دنچ ر د تسر    
يسازد.
دستخوش تغییر و تحوالت قرار داده و موانعی بری رسیدن به توسعه پایدار فراهم م 
پیشنهادها
 متعادل نمودن الگوی فعلی توزیع امکانات و خدمات به منظور بهرهمند س نکاس هیلک یزا ا  ن ا تس ا و تاناکما زا ن    خدمات و رسیدن به عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه؛
ی،
 مبادرت دولت به سرمایهگذاری ،برنامهریزی و اقدامات اساسی در جهت ارتقاء استان در ابع داصتقا فلتخم دا ییی یییاجتماعی ،کالبدی ،درمانی و...؛
 توزیع درآمد به طریقی که نیازهای جمعیت هر منطقه را برآورد کند؛ تغییر ساختار فضایی شهری از شهر تک مرکزی به شهر چند هستهاي از طریق تقویت هستههههاای فرع عیزوت و ی   متوازن تسهیالت و خدمات در آن؛
 تحقق راهبرد توسعه درونی در شهرهای استان از طریق اسستقرار الگوی کم تراکم و یا تراکم یکسان در مناطق؛منابع
یهاای منطقهههاي می و یزرم نا
يزاده ،شمس اله (  .)09 13تحلیل فضایی نابرابر 
ابراهیم زاده ،عیسی ،موسوی ،میر نجف ،کاظم 
مرکزی ایران ،فصلنامه ژئوپلتیک ،سال هشتم ،شماره.1
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اکبری ،نعمت اهلل ،زاهدی کیوان ،مهدی ( .) 87 31کاربرد روشهای رتبهبندی و تصمیمگیریهاای چن صخاش د

هه ههه ،چ وا پا للل،

یها و دهیاریهای کشور ،تهران.
انتشارات سازمان شهردار 
امین بیدخت ،علی اکبر ( .) 85 31رتبهبندی سطح توسعهیافتگی شهرستانهاای است انمس نا ننننن ،مجل یفارغج شزومآ دشر ه ا ااا ااااا،
شماره . 76
آهنگری ،عبدالحمید و سعادت مهر ،مسعود ( .) 86 31مطالعه تطبیقی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استان لرستان به ت کف یک
شهای اقتصادی و اجتماعی ،مجله دانش و توسعه ،شماره 21
بخ 
بدری ،سید علی ،اکبریان رونیزی ،سعید رضا ( .) 85 31مطالعه تطبیقی کاربرد روشهای س شجن

توسعهههی اعلاطم رد یگتفا ت   

ناحيهاي (مورد شهر اسفراین) .مجله جغرافیا و توسعه ،شماره 7
بیات ،مقصود ( .) 88 31سنجش سطح توسعهیافتگی بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشهاي ،جغرافیا و
برنامهریزی محیطی ،سال بیستم ،شماره پیاپی (  .) 23شماره ،1صص  113 - 131؛
پاپلی یزدی ،محمد حسین ،ابراهیمی ،محمد امیر ( .) 87 31نظریههای توسعه روستایی ،انتشارات تهران.
شهای تصمیمگیری چندشاخصه در جغرافیا ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت؛
پورطاهری ،مهدی ( .) 89 31کاربرد رو 
تقوا يي  ،مسعود ،حبيبي ،يك ومرث (  .)09 13سطحبندي محالت شهري بر اساس ميزان بهر همندي از امکانات و خدمات ش یره

ی ،س ود لا ممم،
با بهرهگیری از تکنیک ( TOPSISمطالعه موردی :محالت شهر آباده) .مجله پژوهشهای برنامهری رهش یز یی یی
شماره .5

خاکپور ،براتعلی و باوان پور ،علیرضا ( .) 88 31بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعهی هشم رهش قطانم یگتفا دددد ددددد ،مجله
دانش و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره 27
رضوانی ،محمدرضا ( .) 83 31سنجش و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعهیافتگی نواحی روستایی شهرست دننس نا جج ججج ،مجله
جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره سوم ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛
زنگی آبادی ،علی ،احمدیان ،مهدی ،کرمی ،محمد (  .)39 13تحلیل فض یا ی خاش  صص صصصهاای توس هع

ی از
منطقهههاي ب رهب ا هه هههگیری ی

ی ،دوره
تکنیکهای تصمیمگیری چندشاخصه ،مورد پژوهش :استان کردستان ،دوفصلنامه پژوهشهاای ب رهش یسانش مو ییی ییی
پنجم ،پیاپی  ،9صص . 96 -38
ی،
یهاای ناحيهههاي در است برغ ناجیابرذآ نا ییی ییی
سرور ،رحیم ،موسوی ،میرنجف ،مبارکی ،امید ( .) 89 31تحلی ربان ییاضف ل ابر ییی ییی
شهای بوم شناسی شهری ،سال اول ،شماره دوم ،صفحه 14- 33؛
پژوه 
شاهنوشی ،ناصر و همکاران ( .) 88 31تعیین سطح توسعهیافتگی نواحی شهر مشهددد ،مجموع رفنک تالاقم ه ا و تیریدم سن   
برنامهریزی مشهد
شهاای
ی ،مس وع دد (  .)29 13ارزی حطس یبا    توسعهههی تسرهش یگتفا اا ااانهاای کش اب رو    استفا ور زا هد ش ش
شیخ بیگلو ،رعنا ،تق یاو ی ی
نالمللي انجمن جغرافیایی ایران ،سال یازدهم ،شماره .93
تصمیمگیری چند شاخصه ،فصلنامه بي 
صرافی ،مظفر (  .) 1377مبانی برنامهریزی توسعهمنطقهاي ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،چاپ اول؛
عضدی ،احمد امیر ،محمدی ،حمید ،کریمی ،مجید رضا ( .) 89 31رتبهبندی مناطق شهری بر اساس سطح توسعهیافتگی است نا
فارس ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال دهم ،شماره . 36
عطایی ،محمد ( .) 89 31تصمیمگیری چندمعیاره فازی ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
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 فصل نامه جغرافیایی آمایش محیط ط، تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری در نقاط شهری استانهای ایران.)09 13 (  ابوالفضل،قنبری
. 13 شماره
 تحلیل استراتژی توسعه منطقهههاي در.) 89 31(  حسین، نظم فر، محمد رضا، پور محمدی، حسن، حکمت نیا، نفیسه،مرصوصی
. 42 - 50  صفحه، شماره دوم، سال اول، پژوهشهای بوم شناسی شهری،آذربایجان شرقی
یهاای توس هع
 تحلی ژتارتسا ل یی یی.) 89 31( ن
 حسین ن، محمد رض ف مظن و ا ررر رررر، پورمحمدی، حسن، حکمت نیا، نفیسه،مرصوصی
 ؛50 - 42  صفحه، شماره دوم، سال اول، مجله پژوهشهای بوم شناسی شهری،منطقهاي در آذربایجان غربی
 قومس: تهران، دولت و توسعه اقتصادی در ایران.)4831(  غالمعباس،مصلی نژاد
ی (مطالعه
ی توس رهش قطانمرادیاپ هع ییی ییی
تبندی ی
لوا وی تت ت تتت

 کاربرد تکنیک تاپس و لیلحت رد سی.) 89 31(  مهین و همکاران،نسترن

83  شماره، 21  سال، مجله جغرافیا و برنامهریزی محیطی.)مناطق شهری اصفهان:موردی
، مجلهههی جغرافی هعسوت و ا    ناحيهههاي،ی
 بررسی وضعیت نابرابری منطقهاي در استان خراس وضر نا یی یی.) 88 31(  مجید،یاسوری
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