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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  7931دوره دوم، شماره ششم، پاییز 

 
 10/10/0931تاریخ دریافت: 

 01/11/0931تاریخ پذیرش: 

 

 با رویکرد عدالت فضایی در ایران ایناحیهفضایی توسعه  هاینابرابریتحلیلی بر 

 (نمونه مطالعاتی: استان اصفهان)

 
  4عبدالرضا عزیزی فرد 9عسکر خدادادی، 2سیدعلی حسینی، 7ای،محمد میره

 

 چکیده
 توسعهدرحال كشورهای در مهم موضوعات از هانابرابری كاهش و توسعه باهدف یامنطقه یزیربرنامه

 توسعه ازلحاظ یكدیگر به نسبت مناطق جایگاه شناسایی ی،امنطقه یزیربرنامهی لازمه شود،یم محسوب

 معيارهای ینترمهم از یكی جامعه امكانات و آوردها منابع، دست از مندیبهره در هانابرابری كاهش است.

فضایی توسعه  هاییتحليلی بر نابرابربا توجه به این موارد، هدف از این مقاله،  آید.یم شمار به توسعه

ی و روش ليلتح -باشد. روش تحقيق توصيفییمهای استان اصفهان يد بر شهرستانتأكبا  در ایران ایيهناح

ای در يهناحهای فضایی توسعه ینابرابرباشد. برای تحليل یمی و اسنادی اكتابخانهی اطلاعات آورجمع

 شدهاستفاده VIKOR 6و  SAW5 گيری چند معياره،ی تصميمهامدلی استان اصفهان، از هاشهرستان

از  موردنظری هانقشهو برای ترسيم  EXCEL افزارنرماز  هادادهوتحليل یهتجزاست. در این راستا برای 

است. نتایج تركيبی حاصل از هر دو مدل نشان از عدم تعادل و وجود  شدهاستفاده ARC GIS افزارنرم

های مباركه، نطنز، نائين، اردستان، ای كه  شهرستانگونهدهد. بهای در استان اصفهان مینابرابری منطقه

شهر، شهر رضا، گلپایگان، های خور و بيابانک، شاهينشهرستان خوانسار و كاشان كاملاً برخوردار،

های دهاقان، اصفهان، آران و بيدگل، سميرم، فریدن و تيران آباد برخوردار، شهرستانشهر و نجففریدون

 هایشهر، لنجان و فلاورجان شهرستانهای چادگان، برخوار، خمينیو كرون نسبتاً برخوردار و شهرستان

 ن هستند. محروم استا

 یافتگی ، عدالت فضایی، استان اصفهان.های فضایی، توسعهنابرابری واژگان کلیدی:

                                                           
  ریزی شهری پردیس فارابی دانشگاه تهران،استادیار جغرافيا و برنامه 0 

 ریزی شهری، دانشگاه سيستان و بلوچستان.دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه 0 

  Askar.khodadadi.69@gmail.comریزی آمایش سرزمين، دانشگاه تهران. آموخته كارشناس ارشد برنامهنویسنده مسئول: دانش 9 

 ریزی شهری، دانشگاه سيستان و بلوچستان.دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه4 
5 Simple Additive Weighted 
6 Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje 
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 مقدمه

یافتگی نواحی مختلف و شناخت ميزان كمبودها در نواحی مختلف ازجمله مباحث موردتوجه امروزه سطوح توسعه

ضرورت توسعه یكپارچه و متوازن، شناخت بهباشد. در كشورهای جهان سوم، با توجه روستایی می -در مسائل شهری 

شود، زیرا در این كشورها هدف ریزی اساس كار محسوب میها، در برنامهمختلف و نابرابری آن های نواحیویژگی

 در»ای توزیع مطلوب جمعيت و امكانات در سطح مناطق و نواحی است. ای و منطقههای ناحيهنهایی از تحليل سيستم

 این در ایریزی ناحيهبرنامه .است ایناحيه هاینابرابری ایران، وجود فضایی توسعه در بارز هایمشخصه از این ميان یكی

 به ریزیبرنامه محلی و باشد. سطوح ملی جغرافيایی مختلف سطوح در هاو كاستی هانارسایی به پاسخی تواندمی ميان،

منافع  پيوند باشند. بنابراین، داشته سيستمی صورتبه ناحيه به جامع نگرش توانندنمی ریزی،به برنامه هاآن نگرش نوع دليل

 وجود به محلی هایبه برنامه سيستمی نگرش با و ملی هایبرنامه در قالب ای،ناحيه ریزیبرنامه با توانمی را محلی و ملی

 اهميت از ایناحيه ریزیبرنامه در آن و تنگناهای هاقابليت نواحی، وضعيت شناخت و بررسی(. »4: 0913)زالی، « آورد

ها برنامه و هاطرح ارائه جهت ضرورت، نوعی ضعف نواحی و قوت نقاط از آگاهی است امروزه بسزایی برخوردار

 مناسب تواند معيارمی غيره و بهداشتی فرهنگی، اجتماعی، های اقتصادی،شاخص از استفاده كهطوریشود بهمی محسوب

 رفاه به نيل برای خود مبتلا به هایو نارسایی مشكلات رفع جهت در عاملی و همچنين نواحی آن جایگاه تعيين برای هم

ای در های منطقهنابرابری» (.06: 0930)تقوایی و بهاری، « باشد توسعه به رسيدن جهت اجتماعی و سلامت اقتصادی

ریزی توسعه در مناطق مختلف را برنامه توانند ضرورتسطوح زندگی از جمله بهداشت، آموزش، مسكن و ... می

ای به شمار ریزی توسعه منطقهترین موضوع در برنامهصورت گویا بازگو نمایند، شناسایی وضع موجود مناطق، اساسیبه

(. 11: 0939)قنبری و همكاران، « فرهنگی است –های اقتصادی، اجتماعی وتحليل بخشرود كه مستلزم تجزیهمی

ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یكدیگر ازنظر توسعه و علت ای و ناحيهریزی منطقهن گام در برنامهرو اوليازاین»

صادی، های مختلف اقتبخش وتحليلباشد كه این شناسایی مستلزم تجزیهها میها و شناسایی وضع موجود آننایرایری

منابع ميان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه آن در منطقه در باشد. برای تخصيص اعتبارات و فرهنگی و ... می اجتماعی،

ای وجود ی منطقهبندی سطوح برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. در مباحث توسعهبخش مربوطه و رتبه

سترسی دشامل منابع مالی، منابع انسانی، ) ناپذیر بوده است، ازآنجاكه توزیع منابع توسعهای امری اجتنابهای منطقهتفاوت

زای توان انتظار داشت رشد و توسعه ميان تمام اجباشد. نمیها( یكسان نمیبه مواد اوليه توليد، شبكه ارتباطی و مانند این

 را افزایش ایمنطقه توسعه مفهوم (. اگر0-9: 0911)متوسلی، « صورت برابر باشدساختار فضای یک منطقه یا استان به

 گيرد، بنابراین شهرهامی شكل زمان طی طبيعت بستر در كه جغرافيایی ایشهر را پدیده تعریف كنيم و منطقه رفاه سطح

 رشد گذشته قرننيم در نيز ایران كند. در تضمين را آن در ساكن هایانسان بقای و پایداری نخست در درجه بایستمی

 نوشهرها ایجاد – جدید و قدیم شهرهای توسعه و رشد – شهرنشينی شتابان گسترش– شهرها  تعداد افزایش – جمعيت سریع

 است شده شهرها در جانبههمه منفی و مثبت هایدگرگونی و تغييرات باعث شهرها مراتبی سلسله ساختار در دگرگونی و

 (. 40: 0931)مؤمنی و صابر، 

یافتگی نواحی مختلف و شناخت ميزان كمبودها در نواحی مختلف ازجمله مباحث امروزه بررسی سطوح توسعه

(. در كشورهای جهان سوم از جمله 44: 0913باشد )نسترن و همكاران، موردتوجه در مسائل شهری و روستایی می

ها، در های آنواحی مختلف و نابرابریهای نضرورت توسعه یكپارچه و متوازن، شناخت ویژگیایران، با توجه به

ای توزیع مطلوب شود، زیرا در این كشورها هدف نهایی از تحليل سيستم ناحيهریزی اساس كار محسوب میبرنامه
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 مختلف موجب نواحی بين توسعه، جریان در توازن (. عدم005: 0911ای است )بيات، جمعيت و امكانات در سطح ناحيه

 هاینابرابری مطالعه این اساس، بر است. توسعه مسير در مانعی خود كه شودای میمنطقه نابرابرهای تشدید و شكاف ایجاد

 در اصلاحات و ریزیبرنامه برای ایو پایه ضروری اقدامات از استان، یک نواحی یا مناطق كشور اجتماعی -اقتصادی 

 ای،های ناحيهنابرابری رفع باهدف را منابع تخصيص تواندكه می است عدالت فضایی با همراه اقتصادی تأمين رشد جهت

ور پذیر كشهای جمعيتهای مركزی و درواقع یكی از قطبعنوان یكی از استاندهد. استان اصفهان نيز به قرار تأثير تحت

نوشتار  نای نيز از این قاعده مستثنی نبوده، و لزوم مطالعه و تحقيق در این زمينه را واجب و ضروری نموده است. در

 وتحليلتجزیه مورد  VIKORوSAW مدل  از استفاده با توسعه های مختلفشاخص ازنظر اصفهان استان هایشهرستان

خواهد شد. با توجه  مشخص هاشاخص این لحاظ به هابرخورداری شهرستان ميزان و یافتگیتوسعه و وضعيت قرارگرفته

صفهان يد بر نواحی استان اتأكبا  در ایران ایيهفضایی توسعه ناح هاییتحليلی بر نابرابربه هدف اصلی پژوهش كه 

در نواحی مختلف  خدمات و امكانات توزیع شود در این تحقيق به این سؤالات پاسخ داده شود كه نحوهباشد، سعی میمی

ها وجود نابرابریهای فضایی در نواحی مختلف استان وجود دارد؟ در صورت آیا نابرابری  است؟ استان اصفهان چگونه

  ها، وضعيت مناطق و نواحی مختلف استان چگونه است؟و عدم تعادل

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نی یافتگی یا عدم برخورداری، ابتدا باید تعریف دقيق و روشها ازنظر سطح توسعهبندی شهرستانبرای مقایسه و رتبه

 های آن ارائه شود.از معنای توسعه و هدف

 تر است.سوی زندگی بهتر و انسانیبه معنی ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعی بهتوسعه 

 فرایند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگی تمامی مردم است.

ها، مصرف مواد غذایی آن ارتقاء سطوح زندگی مردم، یعنی سطح درآمد و -0اند از: ی مهم توسعه عبارتسه جنبه

ایجاد شرایطی كه موجب رشد  -0زشی و... از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی سطح خدمات پزشكی، سطح آمو

نهادهای اجتماعی، سياسی و اقتصادی كه مناسب با شأن و احترام  ها ونفس مردم شود، از طریق استقرار نظامعزت

ها، برای رهای انتخاب آنهای مردم در انتخاب، از طریق وسعت بخشيدن به حدود متغيافزایش آزادی -9انسانی باشد. 

 انسان با بلكه .نيست جدیدی پدیده (. توسعه01: 0915بيدخت، امين) مثال: افزایش در تنوع كالاها و خدمات مصرفی

: 0931ضرابی و تبریزی، ) است نبوده جدا آن از هرگز و كرده انسان رشد اجتماعی زندگی تكامل با همراه و شودزاده می

 با تاكنون زمان آن از شد. مطرح دوم جنگ جهانی از بعد تقریباً اجرائی، مسئله و علمی یک موضوع عنوانبه (. توسعه64

 و شدهنيافتگی مطرحتوسعه و توسعه درباره متعددی و الگوهای هانظریه توسعه، درزمينه هادیدگاه و مفاهيم به تنوع توجه

های توسعه را (. نظریه19: 0919رضوانی، ) است كرده عمل مسلط الگوهای عنوانبه الگو چند یا یک ایدوره هر در

 -0(. 0: 0916ساعی،  (توان به چهار دسته عمده تقسيم كردبرحسب اینكه روی كدام عامل تأكيد بيشتری دارند می

هایی كه روی عوامل اقتصادی نظریه -0كنت و...(؛  تونيس، وبر،) دهندهایی كه اولویت را به عامل فرهنگی مینظریه

 هاینظریه) هایی كه برای عوامل سياسی اولویت قائل هستندنظریه -9لویيز و...(؛  ماركس، روستو،) تأكيد بيشتری دارند

تخصصی شدن ساختارهای نظام اجتماعی تمركز  هایی كه بر انفكاک ونظریه -4رادیكال وابستگی، فرانک، امين و ...(؛ 

اما توسعه باید جامع، یكپارچه و چندبعدی باشد و ابعاد فرهنگی، سياسی و وبر، دوركهایم اسپنسر، پارسونز(. ) كنندمی

 بسياری هایكوشش گذشته، دهة پنج در روابط و مناسبات اجتماعی عادلانه محورهای اصلی توسعه را تشكيل دهد.
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 الگوها این كاربست كه است آن از حاكی منتشرشده اطلاعات اما است، آمدهعملبه سوم جهان كشورهای در توسعه درزمينه

 (.04: 0910زاهدی مازندرانی، ) است شده فقر گسترش و نابرابری به تشدید منجر اغلب

بخش زندگی، مانند: غذا، مسكن، بهداشت، امكان دسترسی بيشتر به كالاهای تداوم -0اند از: اهداف توسعه عبارت

گی، ازجمله درآمد بالاتر، تأمين اشتغال بيشتر، آموزش افزایش سطح زند -0گونه كالاها. تر اینامنيت و توزیع گسترده

كند، بلكه فقط به پيشرفت مادی كمک میكه نه های فرهنگی و انسانی؛ یعنی تمام آنچهبهتر و توجه بيشتر به ارزش

لل ی انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و مگسترش دامنه -9كند. احترام به نفس شخصی و ملی بيشتری نيز ایجاد می

تنها نسبت به سایر افراد كشورها، بلكه همچنين نسبت به نيروی جهل از طریق رهایی آنان از قيد بردگی و وابستگی، نه

 (.01: 0915امين بيدخت، ) و بدبختی بشری

موجود به وضع مطلوب، پيشرفت و آبادانی است. بدیهی است برای رسـيدن  وضعيت، تبدیل ریزیبرنامههدف 

از وضع موجـود داشـت؛ چنـين شـناختی تنهـا از  ایجانبههمه، در گام نخست، باید شناخت دقيق و مطلوب وضعبـه 

، و قهاری خواهد بود )مـؤمنی پذیرامكاندیناميک و بر اساس نگرش سيستمی  صورتبه همآنجغرافيا  طریـق علـم

ی تلاف مكانی، فضایی، اقتصادی، اجتماعمناطق است كه اخ یتوسعهتوسعه، روشی برای سنجش بندی سطح(. 95: 0930

ا این . بكندمی مشخصسطح توسعه  ازنظرمناطق را نسبت به یكدیگر  وضعيتو  دهدمینشان  و فرهنگی مناطق را

مناطق، مناطق  یتوسعه ریزیبرنامهو درنهایت، در  شودمی مشخصقطبی مناطق  یگيری توسعهشكلروش، روند 

(. بنابراین، لازم 01: 0919، )جدیدی مياندشتی شودمیتعيين و از نابرابری مناطق جلوگيری  هیافتتوسعهنيازمند و كمتر 

 ریزیرنامهبتا نسبت به ميزان برخورداری یا عدم برخورداری،  شدهبندیطبقه «برخورداری» از نظراست كه نواحی كشور 

 (.010: 0915، زاده دليرشود )حسين

رابری دیگر كاهش فقر و نابعبارتز مفاهيم بنيادی توسعه پایدار شهری است. بهعدالت فضایی و عدالت اجتماعی ا

وی، نيا و موسی پایدار شهری است )حكمتبر عدالت اجتماعی و برابری جغرافيایی از اقدامات اساسی توسعهو تكيه

و خدمات شهری در مناطق  ی نيازهای اساسی، امكانات، تسهيلات(. منظور از عدالت فضایی، توزیع عادلانه95: 0915

های فضایی برتری نداشته باشد و اصل دسترسی ای ازنظر برخورداری مزیتكه هيچ محلهطوریمختلف شهر است؛ به

اهد ریزی فضایی، شهای ناشی از زیرساخت طبيعی و الگوی برنامهبرابر رعایت شده باشد. در عمل به دليل تفاوت

های اجتماعی در موازات افزایش نابرابریهای فضایی به(. نابرابری1: 0911نژاد، فضاهای نابرابر شهری هستيم )حاتمی

تونيس »(. در این زمينه Skop, 2006: 394كند )شود و درنتيجه، نابرابری اجتماعی را تقویت میشهرهای بزرگ تشدید می

خصی سرمایه و كار، حسابگری و نفع شهای طبقاتی و خصومت، اختلاف و تضاد بين بندیفضای شهری را قلمرو تقسيم

. «داندبندی طبقاتی میهای اجتماعی و تقسيمداند و مانند جرج زیمل شهر را مركز نابرابریهای آن میرا از ویژگی

ده های دولت متأثر شاقتصادی است، ممكن است از سياست –های اجتماعی گزینی كه ناشی از نابرابریهمچنين جدایی

(. دیوید هاروی نيز Kaplan & Woodhouse, 2004: 581گزینی را تشدید كنند )توانند شرایط جداییا میهباشد و دولت

(. او دسترسی به 040: 0911كند )شكویی، های اجتماعی و ساختارهای فضایی را مطرح میوابستگی ميان نابرابری

 داند: : منفعت عمومی( می9 : استحقاق0: نياز 0عدالت فضایی را بر اساس سه اصل عدالت اجتماعی )

 ای باشد كه نيازهای جمعيت هر نقطه برآورده شود.گونهتوزیع درآمد به

 ای به حداكثر برسد.تخصيص ویژه منابع به شكلی باشد كه ضرایب فزایندگی بين منطقه

 ر واقع شود. ثای باشد كه در رفع مشكلات خاص ناشی از محيط اجتماعی و فيزیكی مؤگونهتخصيص ویژه منابع به
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ا ترین مناطق دورنمای زندگی تسازوكارها )نهادی، سازمانی، سياسی و اقتصادی( باید به شكلی باشد كه در محروم

 (.003-001: 0913حد امكان بهتر شود )هاروی، 

 

 پیشینه پژوهش

 :نمود اشاره زیرموارد  به توانمی كه گرفته مطالعاتی صورت یافتگیتوسعه های فضایی وپيرامون نابرابری

 صحنه، شهرستان در روستایی توسعه فضایی نابرابری ای با عنوان تحليل(، در مقاله0936و همكاران )  صيدایی

های فضایی در شهرستان صحنه استان كرمانشاه با استفاده از روش موریس و تاكسونومی به بررسی نابرابری استان

 هادهستان توسعه سطوح در تفاوت وجود نشان از یكسان صورتبه شدهگرفته ارك الگوی به هردو كرمانشاه پرداختند. نتایج

 سطوح مختلف بود. در هاآن قرارگيری و

ای استان های ناحيهای با عنوان تحليل نابرابری(، در مقاله0934زاده )زاده و صفرعلیآبادی، حسينملکمختاری

ود اند. نتایج نشان داد كه نابرابری در سطح شهرستانی مشهموضوع پرداختهفارس با استفاده از مدل ویكور به بررسی این 

های های جهرم، كازرون و استهبان، برخوردار و شهرستانكه شهرستان شيراز، برخوردارترین و شهرستانطوریبوده به

 های استان، محروم بودند.ی شهرستانریز نيمه برخوردار و بقيهمهر، داراب، آباده، نی

به  HDIشاخص  از استفاده با ایران یافتگیتوسعه (، در پژوهشی با عنوان بررسی و تحليل0930يری و همكاران )ام

یافتگی ایران توسعه در مؤثر شاخص سه عنوانبه آموزش، و داخلی ناخالص زندگی،توليد به اميد شاخص سه بررسی

داشته  ایران یافتگیتوسعه ميزان بر داریمعنی و مثبت ثيرتأ تحصيل هایسال ميانگين پرداختند. نتایج نشان داد افزایش

 است. 

های استان همدان بر اساس یافتگی شهرستانای با عنوان سنجش سطوح توسعه(، در مقاله0930) تقوایی و صالحی

ی اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، كالبدی و زیر بنایی به تعيين درجه –درمانی، آموزشی، فرهنگی  –های بهداشتی شاخص

، های تاكسونومی عددیای با استفاده از مدلهای منطقههای استان همدان و تحليل نابرابرییافتگی شهرستانتوسعه

تان كبودر شهرس رین واین استان پرداختند. نتایج نشان داد كه شهرستان همدان، برخوردارت موریس و امتياز استاندارد در

 های این استان بودند.ترین شهرستانفامنين محروم

 های كشور ایران با استفادهیافتگی استانای با عنوان سنجش سطوح توسعه(، در مقاله0930پوراصغر و همكاران )

كهگيلویه و  د استانهای كشور بر اساس سطوح توسعه پرداخت. نتایج نشان دابندی استاناز روش تحليل عاملی به رتبه

های كردستان، سيستان و بلوچستان و همدان در های اول تا سوم و استانبویراحمد، تهران و سمنان به ترتيب در رتبه

 های آخر قرار گرفتند. رتبه

لی امای در ایران، با استفاده از روش تحليل عهای منطقهای تحت عنوان نابرابری(، در مقاله0930نيا و شالی )توكلی

استان كشور  91از مجموع  0915ای در ایران پرداختند. نتایج نشان داد كه در سال و تاكسنومی به ارزیابی توسعه منطقه

استان هم محروم  0نيافته و استان توسعه 03استان دارای توسعه ميانی،  1یافته، استان نسبتاً توسعه 4یافته، استان توسعه 0

 بوده است.

های استان یافتگی شهرستانی توسعهبندی و سنجش درجهای با عنوان سطح(، در مقاله0930) تقوایی و بهاری

استان مازندران  هایتحليل سطوح توسعه شهرستان ای به تعيين ومازندران با استفاده از مدل تحليل عاملی و تحليل خوشه

های توسعه اختلاف وجود دارد كه حاظ شاخصهای استان مازندران به لپرداختند. نتایج نشان داد كه بين شهرستان
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را كسب  های نكاء و گلوگاه به ترتيب بدترین امتيازهای سوادكوه و رامسر به ترتيب بالاترین امتياز و شهرستانشهرستان

 كردند..

ا بهای شهرستان اصفهان ای با عنوان تحليل سطوح برخورداری دهستان(، در مقاله0931) قنبری، برقی و هجاریان

تایج یافتگی این مناطق پرداختند. نی توسعهبندی و تعيين درجههای تاكسونمی عددی و موریس به رتبهاستفاده از مدل

یافته قرار های توسعههای قهاب جنوبی، رودشت شرقی، براآن شمالی و جرقویه در گروه دهستاننشان داد دهستان

 های محروم قرار گرفتند.گروه دهستانهای سيستان، رودشت و زفره در گرفتند و دهستان

های در مورد تحليل نابرابری بسياری علمی مرتبط منابع كه دهدمی نشان پژوهش نظری سوابق و پيشينه یمطالعه

 و گسترده چندبعدی، فرایندی ایهای منطقههای فضایی و عدم تعادلكه نابرابریازآنجایی اما است شده نگاشته فضایی

است. در این پژوهش  نگرفته قرار مداقه و تعمق مورد تحقيق عنوان موضوع و مسئلهاختصاصی به طوربه است پيچيده

بعد اصلی موردبررسی و تحليل قرار بگيرد. همچنين  5های مختلف موضوع در قالب سعی شده است تا ابعاد و جنبه

شده ار گرفتهندرت به كفضایی در تحقيقات بهها و سطوح توسعه با رویكرد عدالت پرداختن به موضوع تحليل نابرابری

ی نيازهای اساسی، امكانات، تسهيلات و خدمات شهری در كه عدالت فضایی به دنبال توزیع عادلانهازآنجایی .است

 ها امری واجب و ضروری است.  مناطق مختلف شهر است پرداختن به آن در جهت رفع نابرابری

 

 هامواد و روش

 و اسنادی ایكتابخانهاطلاعات  آوریجمعروش  و است تحليلی و توصيفی نوع از پژوهش حاضر روش تحقيق

 شهرستان بوده، كه در ارتباط با یكدیگر 09 هاباشد كه تعداد آنهای استان اصفهان میآماری شهرستان باشد. جامعهمی

نمایش  0شده كه در جدول شماره فتهشاخص بهره گر 94گردد. برای مقایسه سطح توسعه از مقایسه و بررسی می

ها وجود دارد، كه بسته به هدف و ها و تكنيکیافتگی، انواع متنوعی از روشی سنجش توسعهشده است. درزمينهداده

ها مورداستفاده قرار دهی و ارزیابی دادهریزان برای سازمانهای برنامهمقدار اعتبار و اطلاعات در دسترس و مهارت

های فضایی برای تحليل نابرابری SAWو  VIKORگيری چند معياره های تصميماین پژوهش از مدل رو درازاینگيرند. می

های موردمطالعه در این پژوهش از روش آنتروپی دهی شاخصشده است. همچنين برای وزندر استان اصفهان استفاده

 شده است.شانون استفاده

 
 موردمطالعه در تحقیقهای (: متغیرها و شاخص7جدول )

 کالبدی و زیربنایی اجتماعی -فرهنگی

 . ضریب نفوذ تلفن ثابت01 نفر هزار ده به کتابخانه نسبت .7

 . ضریب نفوذ تلفن همراه03 نفر هزار ده به سینما نسبت .2

 كل روستاها. نسبت روستاهای گازرسانی شده به01 کل باسوادی درصد .9

 به ده هزار نفر CNG. نسبت جایگاه 00 نسبت مساجد به ده هزار نفر .4

 بنزین به ده هزار نفر. نسبت جایگاه پمپ00 های ورزشی به ده هزار نفرنسبت تأسیسات و مکان .5
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 ی فاضلاب شهری. برخورداری از شبكه09 نفر نسبت سالن چندمنظوره به ده هزار .6

 های مسافربری به ده هزار نفر. نسبت شركت04 آموزشی

 . نسبت واحدهای بانكی به ده هزار نفر05 آموزش عالی به ده هزار نفر نسبت مؤسسات .1

 روستا 01های تعاونی روستایی به . نسبت شركت06 نسبت دانشگاه سراسری به ده هزار نفر .8

 اقتصادی درمانی -بهداشتی

 كل شاغلين. نسبت شاغلين در بخش كشاورزی به01 نفر هزار ده به بیمارستان نسبت .3

 كل شاغلين. نسبت شاغلين در بخش صنعت به01 نفر هزار ده به بیمارستانتخت  نسبت .71

 . نسبت معادن به ده هزار نفر03 نفر ده هزار به آزمایشگاه نسبت .77

 . نسبت شاغلين بخش معدن به ازای ده هزار نفر91 نفر هزار ده به داروخانه نسبت .72

 نفر تعاونی معدنی فعال به ده هزارهای . نسبت شركت90 نفر هزار ده به پزشك عمومی نسبت .79

 های تعاونی معدنی به ازای ده هزار نفر. نسبت شاغلين شركت90 درمانی روستایی به ده هزار نفر -نسبت مراکز بهداشتی .74

 های صنعتی به ده هزار نفر. نسبت اشتغال در كارگاه99 درمانی شهری به ده هزار نفر -نسبت مراکز بهداشتی .75

روزی به ده هزار بهداشتی درمانی شبانهنسبت مراکز  .76

 نفر

 نفر كاركن به ده هزار نفر. 51های صنعتی . نسبت كارگاه94

 

  بخشی به ده هزار نفرنسبت مراکز توان .71

 (.0936منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 

 ی موردمطالعهمعرفی محدوده

دقيقه عرض  01 درجه و 94دقيقه تا  49 درجه و 91كيلومترمربع بين  011103استان اصفهان با مساحتی حدود 

النهار گرینویچ قرارگرفته است. این استان در طول شرقی از نصف 90 درجه و 55دقيقه تا  91 درجه و 43شمالی و 

قم و سمنان از جنوب به استان فارس و كهگيلویه و بویراحمد از شرق  شده، از شمال به استان مركزی،مركز ایران واقع

اساس آخرین تقسيمات كشوری در  چهارمحال و بختياری محدود است. بر د و از غرب به استان ستان وبه استان یز

دهستان بوده است، جمعيت استان اصفهان  001بخش و  51شهر،  011شهرستان،  04این استان شامل  0930سال 

مركز  كنند وایی زندگی مینفر جمعيت روست 111115نفر جمعيت شهری و  4046909نفر كه از این مقدار  4913691

 (.0930آن شهر اصفهان است )مركز آمار ایران، 
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 (: نقشه محدوده موردمطالعه7شکل )

 .0936ترسيم: نگارندگان،  

 

 های پژوهشیافته

های های استان اصفهان بر اساس مدلیافتگی شهرستانی توسعهها و سنجش درجهبرای تحليل نابرابری

شده با استفاده از روش نرم پرداخته و سپس شاخص استفاده 94معياره ابتدا به بی مقياس سازی مقادیر گيری چند تصميم

 گرفته است.ها وزنی تعلقبا استفاده از روش آنتروپی شانون به هركدام از شاخص

 
 ها بر اساس مدل آنتروپی شانونشده شاخص(: وزن محاسبه2) جدول

 وزن شاخص وزن شاخص وزن شاخص

 101/1 واحدهای بانكی 104/1 پزشک 194/1 کتابخانه

 151/1 ی روستاییهایتعاون 101/1 روستایی مراكز بهداشتی درمانی 166/1 سینما

 113/1 شاغلين بخش كشاورزی 105/1 شهری مراكز بهداشتی درمانی 111/1 درصد باسوادی

 115/1 بخش صنعتشاغلين  166/1 یروزشبانه مراكز بهداشتی درمانی 101/1 مساجد

 191/1 معادن 190/1 یبخشتوانمراكز  190/1 مکان ورزشی

 140/1 شاغلين بخش معدن 110/1 نفوذ تلفن ثابت 109/1 چندمنظورهسالن 

 146/1 فعال ی تعاونی معدنیهاشركت 109/1 نفوذ تلفن همراه 104/1 مراکز آموزش عالی

 155/1 فعال ی تعاونیهاشركتشاغلين  111/1 روستاهای گازرسانی شده 116/1 دانشگاه سراسری

 153/1 صنعتی یهاكارگاهاشتغال در  cng 190/1 جایگاه 106/1 بیمارستان

 161/1 به كاركنان نفر 51ی صنعتی هاكارگاه 109/1 نیبنزپمپ گاهیجا 100/1 تخت بیمارستان

   116/1 ی فاضلاب شهریشبكهبرخورداری از  101/1 تعداد آزمایشگاه

   101/1 ی مسافربریشبكهبرخورداری از  100/1 داروخانهتعداد 

 (.0936منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 

 های استان اصفهان بر اساس تکنیك ویکور:بندی شهرستانسطح
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 های استان اصفهاندر شهرستان Rو  Sشده مقادیر محاسبه (:9جدول )
S R شهرستان S R شهرستان 

 آران و بيدگل 116/1 300/1 شهرضا 161/1 863/1

 اردستان 116/1 110/1 فریدن 116/1 395/1

 اصفهان 111/1 303/1 فریدونشهر 116/1 319/1

 برخوار 116/1 341/1 فلاورجان 116/1 358/1

 تيران وكرون 116/1 349/1 كاشان 164/1 822/1

 چادگان 116/1 345/1 گلپایگان 166/1 887/1

 شهرینيخم 116/1 343/1 لنجان 116/1 357/1

 خوانسار 161/1 106/1 مباركه 116/1 912/1

 ابانکيب وخور  116/1 155/1 نينائ 116/1 156/1

 دهاقان 116/1 305/1 آبادنجف 161/1 311/1

 سميرم 116/1 395/1 نطنز 116/1 174/1

 و ميمه شهرنيشاه 116/1 166/1   

 (.7936منبع: )محاسبات نگارندگان، 

 
 های استان اصفهاندر شهرستان Qشده (: مقدار محاسبه4جدول )

Q شهرستان رتبه Q شهرستان رتبه 

 كاشان 0 936/1 فریدونشهر 00 358/1

 گلپایگان 0 511/1 دهاقان 09 361/1

 مباركه 0 511/1 آران و بيدگل 04 312/1

 شهرضا 9 500/1 سميرم 05 382/1

 خوانسار 4 561/1 فریدن 06 382/1

 آبادنجف 5 613/1 و كرونتيران  01 388/1

 اصفهان 6 101/1 چادگان 01 331/1

 نطنز 1 104/1 برخوار 03 332/1

 نينائ 1 145/1 شهرینيخم 01 339/1

 اردستان 3 111/1 لنجان 00 335/1

 ابانکيو بخور  01 300/1 فلاورجان 00 111/7

 و ميمه شهرنيشاه 00 303/1   

 .7936نگارندگان، منبع: محاسبات 

 

دهد كه نابرابری در سطوح مناطق استان اصفهان نشان می 4نتایج حاصل از مدل ویكور بر اساس جدول شماره 

ن كاملًا آباد و اصفهاهای كاشان، مباركه، گلپایگان، شهرضا، خوانسار و نجفای كه شهرستانگونهبسيار مشهود است به

شهر، های فریدونشهر برخوردار، شهرستانن، اردستان و خور و بيابانک و شاهينهای نطنز، نائيبرخوردار و شهرستان

شهر، های تيران و كرون، چادگان، برخوار، خمينیدهاقان، آران و بيدگل، سميرم و فریدن نسبتًا برخوردار و شهرستان

يت نابرابری و سطوح وضع 0ی شماره های محروم استان اصفهان هستند. در نقشهلنجان و فلاورجان شهرستان

 شده است.های استان اصفهان بر اساس مدل ویكور نشان دادهیافتگی شهرستانتوسعه
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 های استان اصفهان بر اساس مدل ویکوربندی شهرستان(: سطح2شکل )

 .7936ترسیم: نگارندگان، 

 

 :SAW های استان اصفهان بر اساس تکنیكبندی شهرستانسطح

 

 SAWهای استان اصفهان بر اساس مدل بندی شهرستان(: رتبه5جدول )

 شهرستان رتبه Aمقدار  شهرستان رتبه Aمقدار 

 مباركه 0 633/1 دهاقان 09 134/1

 نطنز 0 039/1 اصفهان 04 183/1

 نينائ 9 050/1 آران و بيدگل 05 181/1

 اردستان 4 016/1 سميرم 06 114/1

 خوانسار 5 030/1 فریدن 01 119/1

 كاشان 6 016/1 كرون وتيران  01 165/1

 ابانکيب وخور  1 050/1 چادگان 03 164/1

 و ميمه شهرنيشاه 1 040/1 برخوار 01 167/1

 شهرضا 3 093/1 شهرینيخم 00 153/1

 گلپایگان 01 001/1 لنجان 00 151/1

 فریدونشهر 00 016/1 فلاورجان 09 151/1

 آبادنجف 00 010/1   

 .0936منبع: محاسبات نگارندگان، 

 

های استان اصفهان را نيز مانند مدل ویكور وجود نابرابری فضایی در شهرستان SAWنتایج حاصل از بررسی مدل 

 خورد. بر اساس جدولی حاصل از این دو مدل به چشم میكند. نكته حائز اهميت تفاوتی است كه درنتيجهتائيد می

، های خور و بيابانکشهرستان های مباركه، نطنز، نائين، اردستان، خوانسار، كاشان كاملًا برخوردار،شهرستان 5شماره 
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های دهاقان، اصفهان، آران و بيدگل، آباد برخوردار، شهرستانشهر و نجفشهر، شهر رضا، گلپایگان، فریدونشاهين

تان شهر، لنجان و فلاورجان شهرسهای تيران و كرون، چادگان، برخوار، خمينیسميرم و فریدن نسبتاً برخوردار و شهرستان

های استان یافتگی شهرستانوضعيت نابرابری و سطوح توسعه 9ی شماره اصفهان هستند. در نقشهمحروم در استان 

 شده است.نشان داده SAW اصفهان بر اساس مدل

 

 
 SAWهای استان اصفهان بر اساس مدل بندی شهرستان(: سطح9شکل )

 .0936ترسيم: نگارندگان، 

 :SAW, VIKORهای استان اصفهان بر اساس ترکیب دو مدل بندی شهرستانسطح

ند. كای را در استان اصفهان تائيد میهای فضایی و ناحيهآمده از هر دو مدل وجود نابرابریدستدر كل نتایج به

زان مناطق ازلحاظ مي خورد كه جایگاه بعضی ازی حائز اهميت تفاوتی است كه در نتایج این دو مدل به چشم مینكته

ع ها توابكند. دليل اصلی چنين تفاوتی این است كه هركدام از این مدلو سطح برخورداری از توسعه باهم فرق می

مطلوبيت متفاوتی دارند. لذا برای رفع این تفاوت كوچک بين نتایج حاصله از هر دو مدل، در این مقاله سعی شده است 

يک استفاده شود. بدین ترتيب كه ابتدا به معكوس سازی امتيازات حاصل از مدل ویكور تا تركيبی از نتایج هر دو تكن

ی متياز رتبهشود یعنی كمترین اترین رتبه داده میاز كمترین به بزرگ بندی ویكور بر اساس مقادیرایم چون رتبهپرداخته

گيرد. ی اول را میكه بيشترین امتياز رتبه saw گيرد، برعكس مدلی آخر را میگيرد و بيشترین امتياز رتبهاول را می

 ایمهایی رسيدهن گيریدرنهایت بعد از معكوس سازی امتيازات ویكور با گرفتن ميانگين از امتيازات معكوس شده به نتيجه

 شده است.نمایش داده 6كه در جدول شماره 

 

 SAWو  VIKORگیری نهایی از ترکیب دو مدل (: نتیجه6جدول )

 شهرستان رتبه Aمقدار  شهرستان رتبه Aمقدار 

 مباركه 0 19633 دهاقان 09 19134

 نطنز 0 19039 اصفهان 04 19183

 نينائ 9 19050 آران و بيدگل 05 19181

 اردستان 4 19016 سميرم 06 19114

 خوانسار 5 19030 فریدن 01 19119

 كاشان 6 19016 و كرونتيران  01 19165
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 ابانکيو بخور  1 19050 چادگان 03 19164

 و ميمه شهرنيشاه 1 19040 برخوار 01 19167

 شهرضا 3 19093 شهرینيخم 00 19153

 گلپایگان 01 19001 لنجان 00 19151

 فریدونشهر 00 19016 فلاورجان 09 19151

 آبادنجف 00 19010   

 .7936منبع: محاسبات نگارندگان، 

 

وجود نابرابری و عدم تعادل را در بين مناطق استان  VIKORو  SAWشده از تركيب دو مدل نتایج نهایی و حاصل

های مباركه، نطنز، نائين، اردستان، خوانسار و كاشان كاملًا شهرستان 6كند. بر اساس جدول شماره اصفهان تائيد می

آباد برخوردار، شهر و نجفر رضا، گلپایگان، فریدونشهر، شههای خور و بيابانک، شاهينبرخوردار، شهرستان

ادگان، های چهای دهاقان، اصفهان، آران و بيدگل، سميرم، فریدن و تيران و كرون نسبتًا برخوردار و شهرستانشهرستان

ت وضعي 4ی شماره های محروم در استان اصفهان هستند. در نقشهشهر، لنجان و فلاورجان شهرستانبرخوار، خمينی

 شده است.های استان اصفهان بر اساس تركيب دو مدل نشان دادهیافتگی شهرستاننابرابری و سطوح توسعه

 

 
 SAWو  VIKOR های استان اصفهان بر اساس ترکیب دو مدلبندی شهرستان(: سطح4شکل )

 .0936ترسيم: نگارندگان، 

 

 گیریبحث و نتیجه

يد تأكبا  در ایران ایيهفضایی توسعه ناح هاییتحليلی بر نابرابرهدف از تعریف این مقاله،  گونه كه بيان شدهمان

 94ها، های فضایی و تحليل كمی و كيفی آننابرابری  بررسی برای منظور باشد. بدینیمهای استان اصفهان بر شهرستان

 موردبررسی قرار گرفت.  گيری چندمعياره های تصميماصلی با استفاده از مدل بعد 5 قالب در یافتگیشاخص توسعه

ای در های فضایی و عدم تعادل منطقهی نابرابریدهندهنشان VIKORو  SAWنتایج كلی حاصل از هر دو مدل 

شده های استفادهج مدلی حائز اهميت تفاوتی است كه در نتایباشد. نكتهاستان اصفهان مثل بسياری از مناطق كشورمان می
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صورت كه جایگاه بسياری از مناطق ازلحاظ ميزان برخورداری از سطوح توسعه در هر دو  خورد، به اینبه چشم می

 ها توابع مطلوبيت متفاوتی دارند. لذا برایشود. دليل اصلی چنين تفاوتی این است كه هركدام از این مدلمدل عوض می

ها استفاده شود. درنهایت نتایج حاصل از مدل سعی شده است از نتایج تركيبی آن دورفع اختلاف نتایج موجود هر 

ان در سطح توای كه میگونهكند. بهتركيب دو مدل وجود نابرابری و عدم تعادل را در بين نواحی استان اصفهان تائيد می

ور و های خبرد. شهرستان وانسار و كاشان نامهایی مانند مباركه، نطنز، نائين، اردستان، خكاملًا برخوردار از شهرستان

هان، های دهاقان، اصفآباد در سطح برخوردار و شهرستانشهر و نجفشهر، شهر رضا، گلپایگان، فریدونبيابانک، شاهين

 خوار،های چادگان، برگيرند. شهرستانآران و بيدگل، سميرم، فریدن و تيران و كرون در سطح نسبتًا برخوردار قرار می

ها های محروم در استان اصفهان هستند. بنابراین این موضوع لزوم توجه به برنامهشهر، لنجان و فلاورجان شهرستانخمينی

ت ی مطلوب و عدالای و رسيدن به سطح توسعههای منطقهها و ایجاد تعادلهایی برای از بين بردن محروميتو سياست

 سازد. ازپيش نمایان میفضایی را بيش

 

 شنهادهاپی

احی ای در این نوها و ایجاد تعادل منطقهریزیتوان پيشنهادهای زیر را برای بهبود وضعيت برنامهبراین اساس می

 بيان نمود.

 هدایت و منظور نظارتبه سيستمی تفكر و نگرش با محلی و مدیریت شهری نظام در هماهنگی و انسجام ایجاد -

 .شهرها توسعه فرایند

 استان اقتصادی آمایش -

 توانمندسازی روستایيان استان، محروم و مختلف در نقاط پایدار اشتغال ایجاد و استان فعال جمعيت كارایی بهبود -

 دستیصنایع و احيای

 های استان اصفهان.شهرستان در امكانات تناسب و مختلف و تسهيلات تأسيسات توزیع در نسبی تعادل ایجاد -

 یافتگی قرار دارند.هایی كه در سطوح بسيار پایين توسعهشهرستانزدایی از ریزی و محروميتبرنامه -

 ها.ریزیریزی مشاركتی و دخالت دادن نظر مردم در برنامهتوجه به برنامه -

 های هر شهرستان.ریزی با توجه به امكانات و محدودیتبرنامه -

 م.ی صنعت توریستوسعهریزی درست برای شهرستان اصفهان مخصوصًا در امر گردشگری و توجه و برنامه -

های های استان اصفهان ازلحاظ شاخصبين شهرستان یافتگیتوسعه فاصله سطح كاهش جهت در ریزیبرنامه -

 توسعه

 ارتقاء لازم جهت زمينه كه شوند هدایت طوری زدائیو محروميت متناسب توسعه به رسيدن راهبردهای -

 است، مواجه با كمبود هاشهرستان این در كه هاییشاخص بهبود و متوسط استان حد به محروم هایشهرستان

 .شود فراهم
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 منابع

، «HDIبا استفاده از شاخص  رانیا یافتگیتوسعه  ليتحل» (،0930) ديسع ،یابوالفضل و صمدی، آباديیحیفاطمه؛  ی،ريما -

واحد  یخوراسگان، دانشگاه آزاد اسلام ،یمل دياز تول تیحما كردیبا رو رانیچشم انداز اقتصاد ا یمل یكيالكترون شیهما نياول
 .خوراسگان

 ، شماره00، دوره ی رشد جغرافيامجله، «های استان سمنانیافتگی شهرستانبندی توسعهرتبه»(، 0915) اكبربيدخت، علیامين -

0. 

، «ایشهيل خویافتگی روستاهای بخش كوار شهرستان شيراز با استفاده از روش تحلسنجش توسعه»(، 0911بيات، مقصود ) -

 . 99، شماره ریزی محيطیمجله جغرافيا و برنامه

كشور  یاستان ها یافتگیسنجش سطح توسعه  »(، 0930پوراصغر سنگاچين، فرزام، صالحی، اسماعيل، دیناروندی، مرتضی، ) -

 .1، شماره 4، سال مجله آمایش سرزمين، «یعامل ليتحل كردیبا رو رانیا

استفاده  با مازندران استان هایشهرستان یافتگیتوسعه درجه سنجش و بندیسطح»(، 0930) تقوایی، مسعود و بهاری، عيسی -

 .4، شماره 09، سال محيطی ریزیبرنامه و فصلنامه جغرافيا، «ایاز مدل تحليل عاملی و تحليل خوشه

با تأكيد بر رویكرد ) های استان همدانیافتگی شهرستانسنجش سطوح توسعه»(، 0930تقوایی، مسعود و صالحی، مریم ) -

 .03-91، صص 00، سال سوم، شماره ایریزی منطقهفصلنامه برنامه، «ای(تحليل منطقه

 .01، شماره نامه آمایش محيطفصل، «ای در ایرانهای منطقهنابرابری»(، 0930نيا، جميله و شالی، محمد )توكلی -

های نامه پژوهشفصل، «بندی توسعه مناطقه روش سطحتوزیع متعادل منابع مالی ب»(، 0919مياندشتی، مهدی )جدیدی -
 . 00و  00، شماره اقتصادی

رساله دكتری جغرافيای  ،«شهر و عدالت اجتماعی )ناهمگونی فضایی محلات شهر مشهد(»(، 0911نژاد، حسين )حاتمی -

 انسانی، دانشگاه شهيد بهشتی.

 هران: انتشارات سمت. ، ت«ایریزی ناحيهبرنامه»(، 0915زاده دلير، كریم )حسين -

اولين همایش ، «های توسعه پایدار شهری در نواحی شهر یزدارزیابی شاخص»(، 0915نيا، حسن و موسوی، ميرنجف )حكمت -
 آباد. ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف00جغرافيا و قرن 

، «GISاز  استفاده با سنندج شهرستاندر  روستایی نواحی یافتگیتوسعه سطوح و تحليل سنجش( »0919محمدرضا ) رضوانی، -

 .064-043ی سوم، شماره. ،فردوسی دانشگاه ایناحيه توسعه و مجله جغرافيا

نی، الدی، به راهنمایی فرانک سيف(«نمونه موردی استان آذربایجان شرقی) ایبندی توسعه منطقهسطح»(، 0913) زالی، نادر -

 نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه شيراز.پایان

 .40و  40، شماره مجله اقتصاد كشاورزی و توسعه، «توسعه و نابرابری»(، 0910زاهدی مازندرانی، محمدجواد ) -

 ، تهران: نشر قومس. «توسعه در مكاتب متعارض»(، 0916ساعی، احمد ) -

وردی: اقتصادی توسعه پایدار شهری، پژوهش م-های اجتماعیمؤلفه»(، 0911شكویی، حسين و موسی كاظمی، سيد مهدی ) -

 اولين همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، دانشگاه تبریز.«. قم

توسعه  ییفضا ینابرابر ليتحل »(، 0936آبادی، هادی، غلامی، عليرضا، كرمی، مهرداد، )صيدایی، سيداسكندر، الفتی علی -

 (. 05)پياپی  0، شماره 1، سال ریزی فضاییمجله برنامه، «در شهرستان صحنه، استان كرمانشاه ییروستا

صلنامه ف، «رویكرد تحليل عاملی -های مازندرانیافتگی شهرستانتعيين سطح توسعه»(، 0931) ضرابی، اصغر و تبریزی، نازنين -
 .11-69، 01، شماره تحقيقات جغرافيایی آمایش محيط

های استان یافتگی شهرستاندرجه توسعه بندیتحليل و اولویت»(، 0939) قنبری، یوسف؛ برقی، حميد و حجازیان احمد -

 .063-011، 00، شماره 6، سال ایهای شهری و منطقهفصلنامه مطالعات و پژوهش، «لرستان با استفاده از تكنيک تاپسيس



121 

 عمران شهریفصلنامه مطالعات   7931دوره دوم، شماره ششم، پاییز 

 

 فصلنامه روستا و، «یافتگی شهرستان اصفهانتحليل سطوح توسعه»(، 0931) قنبری، یوسف؛ برقی، حميد و حجازیان، احمد -
 .39-000، 9، شماره 04 سال ،توسعه

، طرح پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه «ایای از دیدگاه توسعه منطقهالگوسازی تفاوت منطقه»(، 0911متوسلی، محمود ) -

 تهران.

استان فارس  یاهيناح یهاینابرابر ليتحل»(، 0934) ليزاده، اسماعیزاده، رباب و صفرعل نيرضا و حس ،یآبادملک یمختار -

 .06، شماره 1 سال ،یاو منطقه یشهر یهامطالعات و پژوهش ،«كوریبا استفاده از مدل و

 .0930ریزی دفتر آمار و اطلاعات ، معاونت برنامه«سالنامه آماری استان اصفهان»(، 0930) مركز آمار ایران -

 ت مؤلف، چاپ ششم.، تهران: انتشارا«مباحث نوین تحقيق در عمليات»(، 0939مؤمنی، منصور ) -

ریزی مجله برنامه، «های استان فارسیافتگی شهرستانتحليلی بر وضعيت توسعه»(، 0930مؤمنی، مهدی و قهاری، غلامرضا ) -
 . 3، شماره 9سال  ای مرودشت،منطقه

 جغرافيا نامهفصل ،«یافتگیهای توسعهبندی شهر نائين ازنظر شاخصتحليلی بر سطح»(، 0931) مؤمنی، مهدی و صابر، الهه -

 .01 شماره ،9 سال ،زاگرس اندازچشم شهری ریزیبرنامه و

ار بندی توسعه پایدكاربرد تكنيک تاپسيس در تحليل و اولویت»(، 0913نسترن، مهين و ابوالحسنی، فرحناز و ایزدی، مليحه ) -

 . 91، شماره يطیریزی محمجله جغرافيا و برنامه، «مناطق شهری، مطالعه موردی مناطق شهری اصفهان

 ، ترجمه فرخ حساميان، تهران: انتشارات پردازش. «عدالت اجتماعی و شهر»(، 0916هاروی، دیوید ) -

- Skop, E., (2006), “introduction-Utban Space: The shape of Inequality”, Urban Geography, vol. 27, No. 5,julay-

August 2006.  
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