
شهرهاي استان ايالم يافتگي بندي و سنجش درجه توسعه سطح  

   ايبا استفاده از روش تحليل عاملي و تحليل خوشه

1مريم رضائي                                            
        

  چكيده

شناخت و بررسي امكانات، استعدادها، نقاط قوت و ضعف و در پي آن تعيين سطوح          

 يحي نواريزي و توسعهگي هر يك از نقاط شهري، نخستين گام در فرآيند برنامهيافتتوسعه

ها و در بندي سكونتگاهي انساني و سطحمنظور بررسي ميزان توسعهه ب. آيدشهري به شمار مي

هاي متفاوتي ها و تكنيكهاي توسعه، روشين حال تعيين ميزان برخورداري آنها از شاخصا

هدف . باشد ها، تكنيك تحليل عاملي ميز بهترين و پركاربردترين اين روشوجود دارد كه يكي ا

ي  هاي توسعه اين مقاله بررسي ميزان برخورداري هر يك از شهرهاي استان ايالم از شاخص

آوري  روش جمع. باشد تحليلي مي -شهري بوده، نوع تحقيق كاربردي و روش تحقيق توصيفي

ي  هاي توسعه در اين مقاله جهت تحليل شاخص. ده استبو) اي كتابخانه( اطالعات اسنادي

گذار، مورد بررسي قرار گرفته و با تكنيك پيشرفته تحليل  متغير تاثير 28شهري در استان ايالم، 

گذاري هر يك از اين عوامل در  عامل عمده تحليل و درصد تاثير 4عاملي به صورت تركيبي در 

 با )عاملي امتيازات( حاصله نتايج اساس بر پسس .ه استشد ي انساني استان مشخص توسعه

 مشابه و همگن هاي گروه در ايالم استان شهرهاي بندي سطح اي، خوشه تحليل روش گيري بكار

نتايج بدست آمده نشان  .است پذيرفته صورت آنها از يك هر يافتگي توسعه ميزان لحاظ به

توسعه   نظر از ايالم استان رهايشه بين  و بوده نامتعادل توسعه سطوح دهد كه پراكنش مي

  شود يم ديده ناهماهنگي يافتگي

  
  .ها، استان ايالم بندي سكونتگاه هاي توسعه شهري، تحليل عاملي، سطح شاخص: واژگان كليدي

  

  

  

  

 

                                                 

  دانشگاه سيستان و بلوچستان ،و برنامه ريزي شهري انشجوي دكتري جغرافياد -1
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  مقدمه - 1

اسـت كـه ايـن    كشورهاي درحال توسـعه  هاي  تمركز شديد و عدم تعادل از جمله ويژگي          

ي ايـن سياسـت، تعـداد     آيد، در نتيجـه  هاي رشد قطبي به شمار مي سياست نتايجِ ويژگي معلولِ

  .نمايند اي عمل مي معدودي از مناطق نقش كليدي داشته و ساير مناطق به صورت حاشيه

در همين راستا، كشورهاي در حال توسعه به منظور تقويت زيربناهاي اقتصادي خـود، رهـايي از   

ي اقتصادي پايدار، نيازمند شناسـايي   در نهايت نيل به توسعهاي و  وابستگي، ايجاد تعادل منطقه

از اين رو بررسي و شناخت وضـعيت  ). 3: 1381بختياري، ( باشند امكانات و منابع كشورشان مي

اي  ريـزي ناحيـه   ها در برنامـه  ها، تهديدها و تنگنا ها، فرصت ها، محدوديت مناطق و نواحي، قابليت

اي كـه حاصـل    ريزي ناحيـه  برنامه. از اهميت بسزايي برخوردار استو انتظام فضايي، ) اي منطقه(

، بـا نگـاه عميـق و    )60: 1385خلو،  قر( باشد هاي اقتصادي با مباحث جغرافيايي مي تلفيق نظريه

هـاي زيسـتي در فضـاي ملـي و بـه       اي، در پي انتظام كشيدن كانون همه جانبه به مسائل ناحيه

هاي زيستي  بهترين شرايط زيست و روابط مناسب بين كانونتعبيري ديگر در پي فراهم ساختن 

  ).196: 1378زياري، (باشد مي

ريـزي   هاي مناسب و همگون، بحث برنامـه  به منظور شكل دادن فضا  براي ايجاد تعادل و در واقع

 -هـاي اقتصـادي   اي، شـناخت نـابرابري   ريزي منطقه اي مطرح شده و اولين گام در برنامه منطقه

هـاي   موجـود سـكونتگاه   وضـعيت معموالً شناسايي  .باشد فرهنگي نواحي مختلف مي اجتماعي و

ها و تهديـدها و همچنـين كوشـش در     اي، فرصت شهري و آگاهي از استعدادها و امكانات توسعه

هـا  و   ي طرح ي شهري هر يك از اين نقاط، نه تنها موجب ارائه هاي توسعه جهت بررسي شاخص

 تـوان  به عبارت ديگر مـي . شود بلكه به نوعي ضرورت محسوب مي ،گردد يآمدتر م هاي كار برنامه

يافتگي نقاط سكونتگاهي نسبت به يكديگر نه تنها موجب شناسـايي    گفت شناخت ميزان توسعه

اي  ريـزي شـهري و منطقـه    ا، بلكـه در نهايـت موجـب توفيـق برنامـه     هـ ها و كمبودهـاي آن  توان

  .)50: 1384 تقوايي و رمضاني،(گردد مي

هاي اصلي توسـعه ي شـهري و    سعي بر آن است كه با انتخاب تعدادي از شاخص پژوهشدر اين 

اي بـه   هـا بـا اسـتفاده از دو روش تحليـل عـاملي و تحليـل خوشـه        تجزيه و تحليل اين شـاخص 

هـاي   آنهـا را در گـروه   ،يافتگي پرداخته و به لحاظ ميزان توسعهايالم بندي شهرهاي استان  سطح

  .هيممختلف جاي د

هـاي سـطح بنـدي، مطالعـات      هاي مناطق و همچنين تكنيك يافتگي، نابرابري ي توسعه در زمينه

در اينجا سعي شـده اسـت،   . اي صورت گرفته است ملي و منطقهالمللي،  بينسطح  اي در گسترده
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اي از نتايج اين مطالعات آورده  خالصه 1از پيشينه اصلي موضوع استفاده شود، در جدول شماره 

  :ه استشد

  هاي مربوط به سطح بندي ي پژوهش خالصه پيشينه): 1(جدول شماره

  و درجه توسعه يافتگي مناطق

  عنوان تحقيق مؤلف سال توضيح/ نتيجه

 55-65ي   هاي آذربايجان در دوره يافتگي شهرستان در بررسي درجه توسعه

ه و شكاف گيرد توسعه يافتگي در نقاط شهري بيشتر از نقاط روستايي بود نتيجه مي

به طوري كه نابرابري بين . توسعه بين شهرهاي اين استان بسيار زياد است

  .ها ميان استان هاي كشور است هاي استان بيشتر از نابرابري شهرستان

  علي دهقان  1373

يافتگي  تعيين درجه توسعه

هاي استان  شهرستان

  آدربايجان شرقي

هاي توسعه به طور نسبي از  شهرهاي ايالم، دره شهر و دهلران در اكثر شاخص

باشند و شهرهاي ميمه، پهله و موسيان نسبت به  تري برخوردار مي وضعيت مناسب

  .ي محروميت بيشتري برخوردارند ي شهرهاي استان از درجه بقيه

1381  
مسعود تقوايي و 

  آيند سعيد خوب

هاي  سي شاخصربر

برخورداري و درجه بندي 

توسعه در شهرهاي استان 

  ايالم

شهر و  ترين و لنجان، فريدون شهر و كاشان صنعتي نجف آباد، خميني 1375سال  در

  .اند هاي استان بوده ترين شهرستان صنعتي ترين  و غير سميرم  محروم

  

1382  
مصطفي عمادزاده 

  و همكاران

هاي استان  بندي شهرستان رتبه

هاي  اصفهان از نظر شاخص

  صنعتي

ي  گيري از روش تحليل عاملي به مقايسه شاخص و با بهره 40با استفاده از 

-1375هاي  هاي توسعه طي سال هاي استان فارس بر اساس شاخص شهرستان

ي فضايي  دهد كه الگوي حاكم بر توسعه نتايج حاصله نشان مي. اند پرداخته 1355

  .باشد پيرامون و تئوري قطب رشد مي -الگوي مركز ،استان فارس

1387  
اهللا زياري و  كرامت

  ق جاللياناسحا

هاي استان  مقايسه شهرستان

هاي  فارس بر اساس شاخص

  .75-1355توسعه

عدم توزيع هماهنگ امكانات وخدمات در  ي نتايج به دست آمده نشان دهنده

هاي گرگان، بندر گز و  به شكلي كه شهرستان. باشد هاي اين استان مي شهرستان

نسبت به ديگر  كردكوي از لحاظ برخورداري از جميع امكانات وخدمات

هاي بندر تركمن، مينو  هاي استان در رتبه نخست و شهرستان شهرستان

  .دشت،آزادشهر و آق قال در رتبه آخر قرار دارند

1388  
مهين نسترن و سارا 

  فتاحي

هاي استان  بندي شهرستان سطح

هاي  گلستان از نظر شاخص

يافتگي با استفاده از  توسعه

  روش تحليل عاملي

 و امكانات آهنگ هم توزيع عدم ي دهنده نشان پژوهش اين زا نتايج حاصل

 شهرستان ده مجموع از كه شكلي به .باشد مي استان هاي شهرستان در خدمات

 امكانات و تخصيص منابع در زابل و زاهدان هاي استان، شهرستان مطالعه مورد

 و خاش چابهار، سراوان، ايرانشهر، هاي وشهرستان اول ي رتبه در وخدمات

 قرار آخر ي رتبه در زهك و كنارك سرباز، هاي وشهرستان دوم ي در رتبه نيكشهر

  .اند گرفته

1389  
صفر قائد رحمتي و 

  همكاران

يافتگي  تحليلي بر توسعه

و  هاي استان سيستان شهرستان

  بلوچستان

 حكايت از فارس هاي شهرستان در بررسي مورد هاي شاخص سنجي وضعيت

 در سياسي مركزيت داشتن دليل به شيراز شهرستان .رددا تعادل عدم و نابرابري

 حفظ غيره و اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، مختلف ابعاد در را خود برتري استان

 راهكارهايي ها شهرستان از يك هر توسعه سطح به توجه با در نهايت .است كرده

  .است شده توسعه ارائه هاي شاخص ريزي برنامه براي

1390  
و آبادي  علي زنگي

  محمود اكبري

ارزيابي و تحليل ميزان 

هاي  يافتگي شهرستان توسعه

  استان فارس

  

  مباني نظري تحقيق -2

 ،بـه گسـترش   هاي اقتصادي و اجتماعي به عنوان يك پديده فراگيـر و رو در جهان امروز نابرابري

 ريزان اجتمـاعي چـه در سـطح ملـي و چـه در     هر چند تالش عمومي برنامه ؛قابل مشاهده است

اما حركت تاريخي توسعه، به رغم و به همراه  ،هاستالمللي در پي كاهش اين نابرابريسطح بين

به گفته ي هاروي هـيچ مركـزي   . ها بوده استروت، همواره در جهت گسترش نابرابريثافزايش 
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برابري در تبلور خارجي خود، تمركـز را در  اين نا .)113:1376هاروي،( بدون حاشيه وجود ندارد

كشورهاي توسعه يافته در برابر كشورهاي در حال توسعه، شـمال  . دهدشكال گوناگون نشان ميا

در سـطح ملـي و محلـي    . دهددر برابر جنوب، تمركز قدرت و ثروت را در سطح جهاني نشان مي

نيز، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه جغرافياي نابرابري، قطـب 

  .)27:1389رضويان، و شالي( ا مناطق محروم و پيرامون وجود داردهاي توسعه ب

كـه دانشـمندان از    توسعه داراي ابعاد كاركردي متعدد و در واقع منشور چند وجهي است، چنان 

توسعه بايد عـالوه  : گويداند؛ دنيس گولت در تعريف توسعه مي توسعه تعاريف متعددي ارائه داده

هاي فرهنگي و سياسي هـم داشـته باشـد، در عـين حـال      ، هدفبر اهداف اقتصادي و اجتماعي

گيـرد، تغييراتـي كـه جامعـه را از وضـعيت       توسعه تمام تغييرات سيستم اجتمـاعي را در برمـي  

يـتن   پـل اسـتر  ). 26: 1380حسن زاده دلير، ( نامناسب فعلي به سمت يك وضع مناسب بكشاند

هبود مستمر در وضع افراد باشـد و ثمـرات   معتقد است كه هدف غايي توسعه بايد فراهم آوردن ب

بسياري از متفكران بزرگ و مشـهور  ). 42: 1376معصومي اشكوري، ( خود را نصيب همگان كند

دنياي اقتصاد نيز همچون آدام اسميت، باير، كالرك، هيرشمن، لويس، ميردال و روستو توسعه را 

  ).46: 1383تقوايي و احمدي، ( دانند يي نوين م ي كهن به جامعه به معناي تحول بنيادي از جامعه

 رشـد  ي هنظريـ ي  هعمـد  گـروه  دو به توان مي را توسعه به دستيابي درباره شده ارائه هاي نظريه

 :نمود تقسيم متعادل رشدي  هنظري و نامتعادل

 نامتعـادل  رشـد  دكتـرين  پيـروان  از روسـتو  و كيندلبرگراسترتين سينگر، هيرشمن، پرو، فرانسوا

 اسـتوار  اثـر  دو بـر  پويا رشد قطب ي نظريه .شود مي تجلّي رشد قطب  نظريه آن، رد كه هستند

 اتفاق جا همه در همزمان رشد كه صورت بدين پخش؛ اثرات ديگري و تمركز اثرات يكي :است

 برخوردارنـد  بااليي جاذبة قدرت از كه افتد يم اتفاق توسعه هاي قطب يا نقاط در بلكه ،افتد نمي

 قرار  تأثير تحت را اقتصاد كل كه كنند مي پخش هايي كانال در را توسعه نقاط، ينا ).تمركز اثر(

 كـه  معتقدنـد  رشـد  قطـب  ي نظريـه  طرفـداران ) 70-60: 1380كالنتـري (؛ )پخش اثر(دهد مي

 بـه  بايـد  نتيجـه  در و گردد مي روستاها اقتصادي و اجتماعي ي توسعه به منجر شهرها گسترش

 ).243: 1386مواليي،(بود بزرگ شهرهاي رد صنايع رشد و گسترش دنبال

 نـابرابري  است نتوانسته رشد قطب تئوري كه معتقدند ميسرا و فورد دان دوير، هاريسن، ميردال،

 تشديد باعث بلكه ببرد، بين از نيافته توسعه كشورهاي در را مختلف مناطق بين ماندگي عقب و

 قـره ( سـت ين نيافتـه  توسـعه  كشورهاي يبرا مناسبي الگوي لذا و است شده اي منطقه نابرابري

 خارجي، هاي جوئي صرفه وجود را متعادل رشد ،رودن اشتاين روزن). 190-170: 1375 باغيان،
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 و زيـاري ( دارد مـي  ابـراز  ،اقتصـاد  يـك  مختلـف  شـعب  تقاضـاهاي  متقابـلِ  و افقـي  وابسـتگي 

 راكد سطح از رهايي ايبر كه كند مي تأكيد نكته اين بر متعادل رشد زيرا ،)81: 1387جالليان،

 هاي تسلسل ي هزنجير شكستن درهم منظور به نيافته توسعه كشورهاي در توليد قدرت و درآمد

 از را كـار  بايـد  هـا،  بخـش  بـين  وابسـتگي  و خـارجي  هـاي  جـويي  صـرفه  وجود به توجه با فقر،

 بـراي  و كـرد  آغـاز  اجتماعي و اقتصادي متعدد هاي طرح در همزمان و متقارن هاي ييجو صرفه

 گذاري سرمايه حداقل با كار كه است الزم موفقيت، با توأم اقتصادي توسعه سير يك به دستيابي

 اقتصـادي  هـاي  بخـش  تـا  شود آغاز توليد مختلف هاي بخش و اقتصادي هاي فعاليت تمامي در

 ).148و  147: 1375جيروند،(بپردازند يكديگر از حمايت به بتوانند

 از اي ناحيه توسعه كه دهد مي نشان اي ناحيه توسعه زمينة در ربرديكا و نظري ادبيات بر مروري

 رشد كه معتقدند »نئوكالسيك« قتصاددانانا .است گرفته قرار بررسي مورد مختلف هاي ديدگاه

 باعـث  مـدت  دراز در و دارد قرار جابجايي و تعادل ساختار عوامل تأثير تحت اي ناحيه توسعه و

 بـه  را اي ناحيه بين تعادل نوعي كشور، يا سرزمين يك نواحي بين بعمنا آزاد جريانِ تا شود مي

 هاي هزينه با نواحي از شرايط، اين وجود با منابع، و ها سرمايه كه است اين ،آن دليل .آورد وجود

 .شوند مي جابجا پايين هاي هزينه با نواحي به باال

 اقتصاد تقسيم با كه طوري به ،دانند مي صادرات ميزان به وابسته را اي ناحيه ي توسعه نئوكينزها

 ساير عتقدند،م و دانسته پايه بخش از ناشي را نواحي توسعه پايه، غير و پايه بخش دو به ناحيه

 فرانسوا ديگر، سوياز ). 147، 1379صرافي،( است پايه بخش هاي فعاليت و رشد زاييده ها تيفعال

 نمود ارائه يافته توسعه كمتر هاي ستاناهر توسعه و رشد براي را رشد قطب راهبرد ي هنظري پرو

 شود نمي ظاهر جا همه در مزمانه طور به رشد است، وي معتقد )69: 1384دلير زاده حسين(

 در را خود نهايي آثار انفعاالتي و فعل طريق از سپس و شده ظاهر خاص مراكز و ها قطب در بلكه

 همه هدف كه است معتقد ميسرا). 246: 1380 كرماني، صباغ( سازد مي نمايان اقتصادل ك

 حسين( نيست قاعده اين بر استثنائي نيز اي ناحيه توسعه و است انسان رفاه توسعه، فرايندهاي

 استعماري رابطه ايجاد به پيرامون -مركزي  نظريه ي ارائه با  فريدمن جان ).73: 1384 دلير، زاده

 و نواحي ميان روابط پويايي بر نظريه اين در .كند مي اشاره فضايي سيستم در پيرامون -مركز

 .شود مي تأكيد فضايي ساختار روي بر زمان طول در يكديگر از نواحي پذيري تأثير

 صحيح اي منطقه ريزي برنامه ضرورت ختلف،م مناطق در متوازن رشد نظريه اقتصاددانانامروزه  

 بـا  اي ناحيـه  متعـادل  توسـعه  كه معتقدند و كنند مي مطرح متوازن توسعه به رسيدن جهت را

 هـاي  تفـاوت توانـد   مـي  نـواحي،  همـه  جامع توسعه براي امكانات و شرايط بهترين كردن فراهم
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 مـواليي، (ببـرد  بين از نهايتاً و رساند حداقل به را اي ناحيه درون و اي ناحيه بين زندگي كيفيت

1387 :74.( 

  هاي تحقيقو تكنيك ها روش - 3

    روش تحقيق -1- 3

 -هاي مورد بررسي، رويكرد حـاكم بـر آن توصـيفي   و با توجه به مؤلفه كاربردينوعاين تحقيق از 

بـر   1390در سال شهرهاي استان ايالم  ي گستره مكاني پژوهش، كليهو قلمرو . باشد تحليلي مي

اجتماعي، (گام نخست، استخراج متغيرهاي موجود . اساس تقسيمات اداري و سياسي بوده است

هاي مختلف به شاخص  سازي و نسبت و تبديل آنها از طريق سرانه) زيربنايياقتصادي، فرهنگي و 

شاخص مختلف در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي كـه   28در مرحله بعدي . است

از آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن اخذ گرديده، با روش تحليل عاملي به چهـار عامـل   

يك از عوامل مقدار ويژه، درصـد واريـانس، واريـانس تجمعـي و     براي هر . برتر كاهش پيدا نمود

بـا توجـه بـه هريـك از     . تبيين گرديـد ) شكاف برخورداري بين شهرها(همچنين ضريب اختالف

كمتر و  نسبتاً توسعه يافته، توسعه يافتهگروه  چهارعوامل استخراج شده، شهرهاي اين استان در 

  :شوند هاي مورد استفاده معرفي و تشريح مي دامه تكنيكدر ا. محروم قرار گرفتندتوسعه يافته و 

  تكنيك تحليل عاملي  -3-2

 كاليـن، (هاي قدرتمندي است كه در علوم مختلف كاربردهاي زيادي دارد تحليل عاملي از تكنيك

 كـوچكترِ  يِ اي از متغيرهـا را از طريـق مجموعـه    و كشف همبستگي بين مجموعـه  )45: 1380

هاي  ، در واقع تحليل عاملي يكي از روش)Abul Nega,1997( كند و ميجتجس متغيرهاي تصادفي

ين ركنـد، مهمتـ   گوناگون تجزيه و تحليل است كه به كاهش تعداد زيادي از متغيرها كمـك مـي  

        ســاختار و الگــوي داده هاســت هـدف آن كــاهش تعــداد زيــادي از متغيرهــا و آشــكار ســاختنِ 

)local government Data Unit,1991: 2 .(هـاي منحصـر بـه فـردي ارائـه       حـل  تحليل عاملي راه

چقـدر مـدل بـا داده هـا      نكـه ها با در نظر گـرفتن اي  دهد، در اين تكنيك معموال تعداد عامل مي

  .)Everitt & Dunn1991: 3(. شود ، تعيين ميدتناسب دار

ارد پايين انجـام  شود كه يك يا چند مورد از مو معموال از تكنيك تحليل عاملي زماني استفاده مي

  :گيرد

ي كوچكي از عوامل وجود دارند كه ارتباط بين متغيرهاي مشاهده شـده   مجموعه نكهتعيين اي  -

  ؛را توضيح خواهند داد

  ؛هاي اساسي تعيين تعدادي از عامل  -
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  هاي جديد؛ تفسير كردن عامل  -

  هاي جديد؛ ي عامل داده تحريك كننده ي و تجربي در مجموعه ارزيابي كردن منحصر به فرد  -

  ).Wang, 2001(هاي آماري هاي جديد در تحليل استفاده از عامل -

  :ايم كه عبارتند ازدر تحليل عاملي با چند اصطالح عمده مواجه 

  ؛ها و متغيرها را نشان مي دهد كه همبستگي بين عامل: بار عاملي -

باشـد و در واقـع ماتريسـي     ورم ميي  فار كننده كه در اصل ماتريس تبديل: يافته ماتريس دوران -

  ؛شود است كه جاي متغيرها و موردها با هم عوض مي

  ؛هاست كه درصد واريانس هر يك از عامل: ماتريس عاملي -

مشـكلي   ،شوند، تا در تعيين امتياز عوامل هايي هستند كه به متغيرها داده مي وزن: وزن عاملي -

شوند تا  هستند كه به هر يك از متغيرها داده مي هاي عاملي ضريبي ايجاد نشود، در حقيقت وزن

                                                                    ،امتياز عاملي به دست آيد

پس از ضـرب وزن عـاملي   ...) شهر، روستا و(وزن عددي است كه هر يك از نقاط : امتياز عاملي -

طـالبي و  (آيد استاندارد يا زد اسكور به دست مي zدله در مقدار شاخص اصالح شده از طريق معا

  ).128: 1380زنگي آبادي،

  اي روش تحليل خوشه -3-3

اي اسـت و اسـبابي را    كاربرد در مطالعات جغرافيـاي ناحيـه   هاي پر اي يكي از روش تحليل خوشه

در واقـع  . )Tomas, et, al, 2001( كنـد  هـا فـراهم مـي    به خوشه تجربي متغيرها بندي طبقه ايبر

باشـد، بـه طـوري كـه در ايـن روش،       مـي ... بندي مناطق، شهرها و روستاها و روشي براي سطح

هاي واقع در يك سطح شباهت زيـادي بـا همـديگر داشـته، امـا تفـاوت قابـل تـوجهي بـا           مكان

هاي گسسـته بـا    ها به خوشه اي از داده هاي سطوح ديگر دارند و هدف آن تفكيك مجموعه مكان

  ).Gallegos & Ritter, 2005( ترك استخصوصيات مش

مراتبـي صـورت    اي غيـر سلسـله   مراتبـي و خوشـه   اي سلسـله  اي به دو روش خوشه تحليل خوشه

تجزيـه و  . مراتبي كاربرد بيشـتري دارد  اي سلسه گيرد كه در مطالعات جغرافيايي روش خوشه مي

در روش . پـذيرد  ي انجام مـي مراتبي با استفاده از روش تراكمي يا تفكيك اي سلسله تحليل خوشه

سپس دو مكان با هم  ،شود اي خاص آغاز مي مراتبي تراكمي هر مكان  با خوشه اي سلسله خوشه

ها به صـورت يـك بـه     بنابراين در هر مرحله تعداد خوشه. سازند اي جديد مي تركيب شده خوشه

اي جديد را بوجود  يابد، بعضاً مكان سومي با خوشه دو مكاني ادغام شده و خوشه يك كاهش مي

اي  دو مكانه با هم تركيـب شـوند و خوشـه    ي آورند و بعضي موارد نيز ممكن است  دو خوشه مي
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ها با همديگر ادغـام شـده و نهايتـاً يـك      ن بدين ترتيب به تدريج تمام مكا. جديد را بوجود آورند

  ).236: 1385حكمت نيا و موسوي(آورند بزرگي را پديد مي ي خوشه

  

  پژوهشقلمرو  -4

درصـد مسـاحت  كـل كشـور را تشـكيل       2/1كيلومتر مربـع، كـه حـدود     20133استان ايالم با 

ي طـول شـرقي از    دقيقـه  10درجه و  48دقيقه تا  24درجه و  45دهد، در غرب كشور، بين  مي

ي عـرض شـمالي از خـط     دقيقه 15درجه و  34دقيقه تا  58درجه و  31النهار گرينويچ و  فنص

اين استان از شمال با استان كرمانشاه از جنوب بـا اسـتان خوزسـتان و كشـور     . استوا واقع است

كيلـومتر مـرز    425از سـمت غـرب بـا    عراق، از شرق با استان لرستان و قسمتي از خوزستان، و 

  .با كشور عراق همجوار است ،مشترك

نقطــه شــهري  21، اســتان ايــالم داراي 1390بــر طبــق سرشــماري عمــومي نفــوس و مســكن 

درصد جمعيـت كشـور را بـه     7/0نفر، حدود  599/557، كه با جمعيت )1شكل شماره(باشد مي

از ايـن تعـداد حـدود    . ترين استان كشور شـناخته شـده اسـت    جمعيت خود اختصاص داده و كم

مركـز  (باشـد  جمعيت روستايي مي)درصد 36(200703جمعيت شهري و ) درصد 64( 356896

  ). 14: 1390آمار ايران، 
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  موقعيت جغرافيايي استان ايالم در كشور): 1(ي مارهشكل ش

  

  هاي پژوهش يافته -5

  هاي مورد مطالعه شاخص -5-1

استان ايالم در جهت تشـخيص ميـزان    هايشاخص مربوط به شهر 28در اين پژوهش بر اساس 

. هاي توسعه، با استفاده از تكنيك تحليل عاملي اقدام شـده اسـت   برخورداري هر شهر از شاخص

اجتمـاعي و   -درمـاني، اقتصـادي   -، بهداشـتي يآموزشـ : گـروه  4هـاي مـورد مطالعـه در     صشاخ

گانه شهري استان تهيه شده و سپس با اسـتفاده از   21هاي  تسهيالت عمومي در خصوص كانون

الزم . اي به تجزيه و تحليل سيستم شهري پرداخته شد دو تكنيك تحليل عاملي و تحليل خوشه

 -اجتماعي، تسهيالت عمومي، آموزش و بهداشـتي  -گانه اقتصادي 4ي ها به ذكر است كه شاخص

  :آورده شده است 2به شرح جدول شماره درماني 
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  ايالماستان  هاي انتخابي در شهر هاي شاخص): 2(شماره جدول

 رديف معيار شاخص

تعـداد   -تعداد آرامسـتان  -بار تعداد ميادين ميوه و تره-نشاني آتش -تعداد كشتارگاه

 -كشـي  درصـد خانوارهـاي داراي آب لولـه    -درصد خانوارهاي داراي برق -كتابخانه

  .درصد خانوارهاي داراي تلفن

  1  تسهيالت عمومي

تعـداد  مراكـز    -تعـداد دبيرسـتان   -تعداد مدرسه راهنمايي -تعداد دبستان ابتدايي

مراكـز   تعداد -اي تعداد مراكز فني و حرفه -تعداد مراكز كار و دانش-دانشگاهي پيش

  .باسوادي ددرص -عالي آموزش

  2  آموزشي

درصـد شـاغلين    -درصد خانوارهاي مالـك مسـكن   -درصد شاغالن به جمعيت فعال

 -درصـد شـاغلين بخـش خـدمات     -درصد شاغلين بخش صـنعت  -بخش كشاورزي

  .درصد جمعيت شهري

  3  اجتماعي -اقتصادي

ـ   -تعداد درمانگاه -تعداد بيمارستان -تعـداد راديولـوژي   -ستعداد واحـدهاي اورژان

  4  درماني -بهداشتي  .تعداد آزمايشگاه -تعداد داروخانه

  محاسبات نگارندگان : مأخذ              

  هاعامل تساخاستخراج و  -5-2

براي تشخيص . آيد ها به دست مي ها با استفاده از ماتريس همبستگي بين عامل استخراج عامل

ها، وارد  پذير كردن عامل ي تعلق دارد و نيز براي تفسيرهاي هايي به چه عامل اين كه چه مؤلفه

 كشيدن بيرون و عاملي تحليل انجام با .ايم مرحله چرخش عاملي با روش وريماكس شده

عامل با  4، تعداد spss19 افزار نرم توسط اصلي عواملبه  تحليل تجزيه روش با متغيرها

 عوامل تجمعي واريانس و ساده يانسوار درصد. درصد استخراج شدند 88/84واريانس تجمعي 

  :است ذيل جدول شرح به شده استخراج

  

  متغير انتخابي 28نتايج تحليل عوامل حول محور اصلي  ): 3(شماره جدول

  واريانس تجمعي  درصد واريانس  ارزش ويژه  )factor(عامل ها   رديف

  76/62  76/62  57/7  1عامل شماره   1

  33/72  56/9  67/2  2عامل شماره   2

  44/79  10/7  99/1  3عامل شماره   3

  88/84  43/5  52/1  4عامل شماره  4

  گانمحاسبات نگارند: مأخذ                         

درصد كل واريانس را  85عامل استخراجي حدود  4شود  گونه كه در جدول باال مالحظه مي همان

. انـد  كاني نقاط را باعث شدهدرصد اختالف م 85عامل مذكور،  4به عبارت ديگر . اند تبيين نموده

درصد كل واريانس را محاسبه و تفسـير نمـوده كـه     76/62در اين تحليل، عامل اول، به تنهايي 



  

  

  

  

  

  

  63                                                   ...بندي و سنجش درجه توسعه يافتگي شهرهاي استان ايالم  سطح 

ايـن عامـل بـر روي سـاير متغيرهـا       زيـاد  گـذاريِ  دار بودن و تـاثير  معني ي اين امر نشان دهنده

هـا چنـدان    د و بقيـه عامـل  نماي درصد واريانس را بازگو مي 09/22عامل بعدي ديگر  3باشد،  مي

  .شوند دار نبوده و به طور عمدي توسط محقق حذف مي معني

  نامگذاري عامل ها -5-3

تـوان اسـامي يـا     هـا، مـي   دار بين هر يك از شاخص هاي معني در اين مرحله بر اساس همبستگي

  :شود كه در ادامه به آن پرداخته مي ،عناويني براي هر يك از آنها انتخاب نمود

درصـد   76/62باشـد كـه بـه تنهـايي      مـي  57/17اين عامل  ي مقدار ويژه: عامل اول -5-3-1

ترين عامـل   معني توان پر آن مي ي ويژه نمايد، اين عامل را با توجه به ارزشِ واريانس را تبيين مي

 گذاري شده در عامل اول، بـه شـرح   متغيرهاي بار. قلمداد نمود ،در تحليل صورت گرفته انتخابي

  :ندباش يل ميذ جدول

  متغيرهاي بارگذاري شده در عامل اول ): 4(شمارهجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  محاسبات نگارندگان: مأخذ                                                                  

 ،متغيـر  14مجموعـاً   ،گـردد در عامـل اول   مالحظـه مـي   4گونه كه در آمار و ارقام جـدول   مانه

متغيـر   1متغيـر آموزشـي،    7متغيـر درمـاني،    5در بـين متغيرهـاي مـذكور     ؛اند بارگذاري شده

بيـانگر   ،هـا در ايـن عامـل    تجمع اين شاخص. باشد متغير تسهيالتي مي 1اجتماعي و  -اقتصادي

دار بين آنهاست، بدين صورت با توجه به متغيرهـاي بارگـذاري شـده در ايـن      نيوجود رابطه مع

گيرند  در اين عامل شهرهايي قرار مي. بهداشتي ناميد -توان اين عامل را عامل آموزشي عامل، مي

انـد، درصـد افـراد     كه در مجموع سهم بيشتري از جمعيت شهري اسـتان را در خـود جـاي داده   

  ميزان همبستگي  نام متغير  رديف

  %71  مراكز آموزش عالي  1

  %69  بيمارستان  2

  %66  درمانگاه  3

  %66  راديولوژي  4

  %66  واحدهاي اورژانس  5

  %60  داروخانه  6

  %59  دانشگاهي مراكز پيش  7

  %55  دبيرستان  8

  %55  درصد از جمعيت شهري  9

  %53  اي مراكز فني و حرفه  10

  %52  مدارس راهنمايي  11

  %51  مراكز كارو دانش  12

  %29  درصد باسوادي  13

  %29  درصد خانوارهاي داراي برق  14
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ها باالست و از لحاظ امكانات درماني و همچنين امكانـات آموزشـي در    آندانشگاهي و باسواد در 

  .وضعيت نسبتاً خوب و قابل توجهي قرار دارند

درصد واريـانس را   56/9باشد و كالً  مي 67/2ويژه عامل دوم  ارزش مقدار: عامل دوم -5-3-2

همراه با بر چسب و  متغيرهاي بارگذاري شده در عامل دوم، 5نمايد، جدول  محاسبه و تفسير مي

 :دهد ميزان همبستگي متغيرها با اين عامل را نشان مي

  متغيرهاي بارگذاري شده در عامل دوم ):5(شمارهجدول 

  بستگيمميزان ه  نام متغير  رديف

  %69  آتش نشاني  1

  %62  آرامستان  2

  %60  دبستان ابتدائي  3

  %40  درصد خانوارهاي مالك مسكن  4

  %37  تدرصد شاغلين بخش صنع  5

  محاسبات نگارندگان: مأخذ                                

شاخص بارگذاري شده كـه داراي   5در اين عامل  ،شود گونه كه در جدول فوق مشاهده مي همان

 شـاخص 2اقتصـادي،   -شـاخص اجتمـاعي   2 ايـن عامـل،  در . باشـند  همبستگي نسبتاً خوبي مي

تسـهيالتي   -توان اقتصـادي  مي را تيجه اين عاملدر ن. آموزشي مي باشد شاخص 1تسهيالتي و 

  .ناميد

درصـد كـل    10/7و حـدود   99/1اين عامل برابر بـا   ي ويژهارزش مقدار : عامل سوم -5-3-3

انـد بـه شـرح     نمايد، متغيرهايي كه در اين عامل بارگذاري شـده  واريانس را محاسبه و تفسير مي

  . باشد مي 6شماره جدول 

  رهاي بارگذاري شده در عامل سوممتغي ): 6(شماره جدول

  ميزان هبستگي  نام متغير  رديف

  %81  آزمايشگاه  1

  %59  درصد خانوارهاي داراي آب لوله كشي  2

  %39  درصد شاغلين بخش كشاورزي  3

  محاسبات نگارندگان: مأخذ               

ي شده در عامل با توجه به اينكه از بين متغيرهاي بارگذر ،بر اساس آمار و ارقام جدول فوق

عامل مذكور را . باشد شاخص اقتصادي مي 1شاخص بهداشتي و  1شاخص تسهيالتي،  1سوم، 

  .نموداقتصادي  نامگذاري  -توان عامل تسهيالتي، بهداشتي مي
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هـر چـه قـدر از عامـل اول بـه طيـف        ،شود گونه كه مالحظه مي همان: عامل چهارم -5-3-4

ها درصد كمتـري از واريـانس را پوشـانده و از ارزش     عاملاين  ،نمايم هاي بعدي حركت مي عامل

درصـد از   43/5دار حـدود   عامل چهارم به عنوان آخرين عامل معنـي . شود آن كاسته مي ي ويژه

متغيرهاي بارگذاري شده . باشد مي 52/1آن برابر با  ي واريانس را توضيح داده و مقدار ارزش ويژه

  .است 7شماره با اين عامل به شرح جدول  هاندر عامل چهارم با ميزان همبستگي آ

  متغيرهاي بارگذاري شده در عامل چهارم): 7(شمارهجدول 

  ميزان همبستگي نام متغير  رديف

  %67  كشتارگاه  1

  %66  درصد خانوارهاي داراي تلفن  2

  %65  ميادين ميوه و تره بار  3

  %59  خش خدماتبدرصد شاغلين   4

  %49  درصد شاغلين به جمعيت فعال  5

  %48  كتابخانه عمومي  6

  محاسبات نگارندگان : مأخذ                         

شاخص بارگذاري  6گردد كه در اين عامل  مالحظه مي ،با توجه به آمار و ارقام جدول فوق

لذا اين . باشد اجتماعي مي -شاخص اقتصادي 2شاخص تسهيالتي و  4اند كه از اين تعداد،  شده

  .نمود ياقتصادي نامگذار -تحت عنوان عامل تسهيالتي توان عامل را مي

  

  ها بندي شهرها بر اساس عامل يافتگي و رتبه محاسبه درجه توسعه  - 5-4

پس از  انجام مراحل مختلف تكنيك تحليل عاملي، با استفاده از امتيازات عاملي كه براي هر يك 

خص تركيبي را محاسبه نموده  و به توان شا از شهرها محاسبه شده، با جمع امتيازات عاملي، مي

بـا  . يافتگي شهرهاي مورد مطالعه را تعيين نمود بندي شهرها مبادرت ورزيده و درجه توسعه رتبه

بـه عنـوان   ) 4/31083(شهر ايالم به عنوان مركز استان با كسب امتياز  8توجه به جدول شماره 

ــاغ  ــو( ) -86049/3( برخــوردارترين شــهر و شــهرهاي ســراب ب ــد )3/8554-(ريمورم           و توحي

ايـن امتيـازات بـه    . ترين شهرهاي استان شـناخته شـدند   به ترتيب به عنوان محروم )2/5712-(

هـا و اختالفـات فـاحش بـه لحـاظ       ي تفـاوت  دهنـده  آمده بين اولين و آخرين شهر، نشان  دست

يافتگي،  طح توسعهنيز، اين اختالف در س 2در شكل شماره  .باشد هاي انتخابي توسعه مي شاخص

  .نمايش داده شده است
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 ها بندي شهرهاي استان ايالم بر اساس عامل رتبه): 8(جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نمحاسبات نگارندگا: مأخذ                                 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ترسيم نگارندگان(سطوح توسعه يافتگي شهرهاي استان ايالم): 2(شكل شماره

  

  رتبه سطح توسعه
شاخص 

 تركيبي

 امتياز عاملي هر يك از مولفه ها

ف نام شهر
ردي

 

  عامل اول  عامل دوم  عامل سوم  عامل چهارم

 1 آبدانان 2/63083 0/93256 0/29732- 1/18508-  2/08099 6 در حال توسعه

 2  آباد آسمان 0/67362- 0/66163- 1/16039- 0/04683 2/44881- 18 محروم

  3  ايالم 3/10329 0/20732 0/21908 0/78114 4/31083 1  توسعه يافته

  4  ايوان 1/83387 5212/. 0/80006 0.46083- 2/22522 3 در حال توسعه

  5  بدره 0/53348- 0/07496 0/52665 1/26392  1/33205 8 يافته كمتر توسعه

  6  توحيد 0/77926- 0/44116- 1/61308- 0/2623 2/5712- 19 محروم

  7  چوار 0/5972- 0/67254 0/28936 0/6452 1/0099 10 يافته كمتر توسعه

  8  شهر دره 0/56588 0/94951 0/21823- 0/75141 2/04857 5 در حال توسعه

  9  دلگشا 0/65342- 0/10114- 1/62508- 0/53404 1/8456- 16  محروم

  10  دهلران 1/23005 0/71464 0/5382 0/21941- 2/26348 2 در حال توسعه

  11  زرنه 0/90099- 1/28639- 1/07377 0/19515- 1/30876- 15 محروم

  12  آباد زرين 0/50725- 0/34309 0/23787- 0/02398- 0/42601- 13 محروم

  13  سراب باغ 0/68906- 0/80142- 0/13165- 2/23836-  3/86049- 21  محروم

  14  سرابله 1/66623  0/3583  0/99146-  0/98823  2/0213 4 در حال توسعه

  15  آباد صالح 0/59843- 0/20114- 0/65613- 0/78384  0/67186- 14 محروم

  16  دره قلعه 0/28785- 1/39391- 1/63014 1/09179  1/04017 9 يافته كمتر توسعه

  17  لومار 0/7203- 0/17319- 1/66244- 0/69402 1/86191- 17 محروم

  18  مهران 1/5348 0/42915 0/3617- 0/33846  1/94071 7 در حال توسعه

  19  مورموري 0/38906- 0/79131- 0/11067- 2/56436- 3/8554- 20 محروم

  20  موسيان 0/5621 1/4106 0/22257- 0/90426-  0/84587 11 يافته كمتر توسعه

  21  ميمه 0/88588- 0/7982 1/08586 0/29407-  0/70411 12 يافته سعهكمتر تو
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  اي ان ايالم بر اساس روش تحليل خوشهبندي شهرهاي است  سطح -5-5

در يك يـا چنـد    ،اي، شهرهايي را كه بيشترين همانندي و همگوني را دارند تكنيك تحليل خوشه

دهـد كـه اخـتالف درون     اين تكنيك شهرها را در گروهايي قـرار مـي   .كند بندي مي خوشه دسته

: 1373رهنما، (باشد  ميزان مي اما اختالف بين گروهي آنها بيشترين ،گروهي آنها كمترين ميزان

105.(  

بندي شهرهاي استان ايـالم بـه شـرح     اي در گروه ي حاصل از كاربرد تكنيك تحليل خوشه نتيجه

  :باشد زير مي

باشـد كـه مركـز اسـتان بـوده و سـهم        اين گروه تنها شامل شهر ايالم مـي  :گروه اول -5-5-1

ايـن شـهر    ،)درصـد  4/48حـدود  ( اسـت  عيت شهري را در خود متمركـز نمـوده  مبيشتري از ج

استان را در خـود جـاي داده و   ... زيربنايي و همچنين سهم بااليي از امكانات بهداشتي، آموزشي،

چـرا كـه بـه لحـاظ تمركـز جمعيـت و امكانـات         ،شود به نوعي نخست شهر منطقه محسوب مي

  .اختالف بسيار فاحشي با شهر بعدي خود دارد

نقطه شـهري، سـرابله، مهـران، دهلـران، دره      6ه دوم، شامل شهرهاي گرو: گروه دوم -5-5-2

. ه اسـت دها را در خود جاي دا گروه دوم، اكثريت مراكز شهرستان. باشد شهر، ايوان و آبدانان مي

توسـعه و   .انـد  هاي همگن در يـك خوشـه قـرار گرفتـه     گروه به لحاظ برخورداري از شاخصاين 

تـوان در   ري از شاخص هاي توسـعه شـهري را مـي   پيشرفت نسبي اين شهرها به لحاظ برخوردا

هاي بـااليي در   همچنين داراي پتانسيلمراكز اين . جستجو كرد ،مركز شهرستان بودن اين نقاط

بنابراين با توجه به روند رو به رشد اين مراكز . دنباش زمينه كشاورزي و صنايع دستي و محلي مي

  .كنند بيشتري را طلب ميهايي كه دارند توجه و حمايت  شهري و توانمندي

، و موسـيان را  اركـواز چوار، بدره، ميمه،  :نقطه شهري شامل 5 گروه سوم: گروه سوم -5-5-3

هاي توسـعه شـهري بيشـترين     اين گروه از شهرها نيز از لحاظ شاخص. در خود جاي داده است

افتـه اسـتان را   شهرهاي اين گروه نقاط كمتر توسعه ي. اند همگوني و تجانس را با همديگر داشته

  .دهند تشكيل مي

آسـمان   دلگشـا، زرنه، پهله، صالح آبـاد، لومار، اين گروه شامل شهرهاي : گروه چهارم -5-5-4

با اين كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي و باشد، اين شهرها  ، و سراب باغ ميآباد، توحيد، مورموري

دسـته  اين . اند روه قرار گرفتهبندي شاخص در يك گ سياسي در يك رده نيستند ولي از نظر رتبه

شهرها در واقع روستاهاي بزرگي هستند كه تحت تأثير عوامل مختلف اقتصـادي، اجتمـاعي و   از 

اند و بيشتر آنها نه تنها هنوز از لحاظ عملكرد و اقتصادي و خـدمات   سياسي به شهر تبديل شده
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بيشـتر بـه روسـتا     ،كـي شهري جوابگوي نياز ساكنين خود نيستند بلكه به لحـاظ سـيماي فيزي  

هاي شهري استان، با توجـه بـه كمبـود امكانـات و      اين گروه از كانون. شباهت دارند تا يك شهر

شـوند و   محسوب مي ،داشته شده شهري استان خدمات شهري در آنها در مجموع نقاط عقب نگه

بندي در  وشهبندي و خ ؛ اين گروه)9 شماره جدول(از آنها ياد مي شود  محروم تحت عنوان نقاط 

  . نيز به تصورير كشيده شده است 3شكل شماره 

 

  يافتگي نحوه توزيع شهرهاي همگن از لحاظ توسعه ):9(شماره جدول

  هاي همگن در خوشه 

  نام شهرها  خوشه

  ايالم  خوشه اول

  سرابله، مهران، دهلران، دره شهر، آبدانان، ايوان  خوشه دوم

  اركوازچوار بدره، ميمه،، موسيان،   خوشه سوم

  سراب باغ -دلگشا-زرنه ، پهله، صالح آباد، لومار، آسمان آباد، توحيد، مورموري  خوشه چهارم

  محاسبات نگارندگان: مأخذ              

  

  
هاي همگن شهرهاي استان ايالم بر اساس تحليل  بندي گروه سطح): 3(شمارهشكل 

  )ترسيم نگارندگان(اي خوشه
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  گيرينتيجه -6

. باشـد  ي فضايي ايران مـي  هاي بارز در توسعه اي يكي از ويژگي و عدم تعادل منطقهتمركز شديد 

ي آن تمامي امكانـات و   كه در نتيجه يدآ هاي قطب رشد به شمار مي اين ويژگي از نتايج سياست

بـر  . دنـ آي اي در مـي  يابد و بقيه مناطق به صورت حاشـيه  منابع در يك يا چند منطقه تمركز مي

اي در سطح ملي، در استان ايالم نيز  هاي منطقه الگوي حاكم بر نابرابري ،اي تحقيقه اساس يافته

هـاي   هاي توسعه شهري در زمينـه  در اين مقاله با انتخاب تعدادي از شاخص .مشهود است كامالً

هاي   اجتماعي، آموزشي، درماني و تسهيالت عمومي و تجزيه و تحليل شاخص -مختلف اقتصادي

ده از دو روش تحليل عاملي و تحليل خوشه اي در شهرهاي استان ايالم نتايج زير مذكور با استفا

  :ه استبه دست آمد

، يـافتگي  توسـعه بـه لحـاظ    ايالم استان هايشهر ينب و بوده نامتعادل ،توسعه سطوحِ پراكنش -

 و بهداشت آموزشي، اعم از مختلف هاي دربخشي پراكندگ و تفاوت اين و وجود دارد ناهماهنگي

 .اجتماعي و تسهيالت عمومي و زيربنايي ديده مي شود -اقتصادي درمان،

امكانات و  يتتمركز اكثر با كسب بيشترين امتياز و با  ،شهر ايالم به عنوان نخست شهر منطقه  -

از توسـعه   منطقـه تـا حـدودي نسـبت بـه بقيـه نقـاط شـهري         ،در خـود  استان خدمات شهري

به خود گرفته يافته  ن توسعهعنواايسه با ساير شهرهاي استان، در مق تري برخوردار بوده و مطلوب

باغ، مورموري و توحيد به ترتيب با كسب كمتـرين امتيـازات بـه     شهرهاي سرابهمچنين  .است

اين امتيـازات بـه دسـت آمـده بـين اولـين و       . ترين شهرهاي استان شناخته شدند عنوان محروم

هـاي انتخـابي توسـعه     الفات فاحش به لحاظ شـاخص ها و اخت ي تفاوت دهنده آخرين شهر، نشان

 .باشد مي

مراكـز شهرسـتان    جـز  شهرهاي آبدانان، دهلران، ايوان، مهران، سـرابله، دره شـهر كـه همگـي     -

انـد و در   بعد از شهر ايـالم قـرار گرفتـه    ،باشند، با تفاوت بسيار زيادي از لحاظ توسعه يافتگي مي

  .باشند مي )عهدرحال توس(نسبتاً توسعه يافتهوضعيت 

بندي جز شـهرهاي كمتـر    شهرهاي چوار، اركواز ملكشاهي، موسيان، بدره و ميمه در اين سطح -

  .يافته استان هستند توسعه

اين . شهرهاي محروم استان هستند ،دنباش مركز  شهري مي 9بقيه نقاط شهري استان كه شامل -

مانـده و   نقاط عقـب   ،شوند مينقاط كه همگي جز شهرهاي بسيار كوچك يا روستاشهر محسوب 

 -ثير تصميمات سياسي و عوامل مختلف اقتصاديأمحرومي هستند كه در چند سال اخير تحت ت
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اجتمـاعي و نـه از لحـاظ     -اجتماعي به شهر تبديل شده و هنوز نه از لحـاظ وضـعيت اقتصـادي   

  .رسيماي ظاهر حالت يك شهر كامل را ندارند و بيشتر به روستا شبيه هستند تا شه

اي، بايـد   با توجه به موارد فوق و نتايج به دست آمده از دو تكنيك تحليل عاملي و تحليل خوشـه 

يافتگي و برخـورداري از امكانـات و تسـهيالت     گفت كه شهرهاي استان ايالم از نقطه نظر توسعه

شهر ايالم چه به لحاظ جمعيتي و چـه بـه   . برندشهري در وضعيت همگون و يكساني به سر نمي

شهري به ويژه نقاط  ديگرحاظ عملكردي بر ساير نقاط شهري برتري يافته و اين مسأله به زيان ل

به طوري كه اختالف و ناهمگوني ايـن شـهر بـا    . تمام شده است) محروم(شهرهاي بسيار كوچك

  .باشد بسيار زياد مي... شهرهاي بسيار كوچكي همچون موموري، توحيد و

  هاارائه راهكارها و  پيشنهاد -7

با عنايت به نتايج به دست آمده  جهت توسعه شهرهاي استان ايـالم راهكارهـاي ذيـل پيشـنهاد     

  :گردد مي

باشند و در واقع اغلـب   مي خوشه سوم و چهارمبا توجه به اينكه  اكثر نقاط شهري استان جزء   -

توسعه و هاي  اين شهرها در برنامه ريزي يبايست شوند، مي مانده محسوب مي نقاط محروم و عقب

سيسات و أته و با انجام اقدامات الزم در زمينه بهسازي، ايجاد ترفعمران شهري در اولويت قرار گ

هـاي   تجهيزات زير بنايي و فراهم نمودن تسهيالت و امكانات الزمه زندگي شهري در آنها، زمينه

ايين سلسله با رونق گرفتن و توسعه شهرهاي پ. رشد و توسعه نقاط شهري مذكور را فراهم نمود

مراتب شهري از مهاجرت پلكاني سـاكنين ايـن نقـاط بـه شـهرهاي بزرگتـر اسـتان جلـوگيري         

  .گردد مي

هـا و امكانـات مسـاعد دامـداري و      از آنجا كه تعداد زيادي از نقاط شـهري اسـتان داراي تـوان    -

يع هاي مذكور و همچنين ايجاد صـنا  هاي كشاورزي هستند، با ساماندهي وضعيت فعاليت فعاليت

آنهـا از   ي هاي كوچك توليدي كه مواد اوليه تبديلي مواد غذايي و محصوالت لبني و حتي كارگاه

هـاي   تـوان زمينـه   شود؛ اوالً مي مين ميأناشي از كشاورزي و دامداري ت هاي توليد طريق فرآورده

يـد محصـوالت   توانند با خر هاي توليدي مي اشتغال را در اين شهرها افزايش داد، ثانياً اين كارگاه

هـاي كشـاورزي و دامـداري     توليدي روستاييان اطراف با قيمت مناسب، آنان را به انجام فعاليـت 

 .هاي فردي يا گروهي آنها به نقاط شهري استان جلوگيري به عمل آورد ترغيب و از مهاجرت

صنايع كوچك محلي و صنايع دسـتي در شـهرهاي بسـيار كوچـك و محـروم      توسعه و تجهيز   -

  ؛ ا هدف تقويت اقتصاد اين شهرهامنطقه ب
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 )الـف : بهبود نظام مديريت شهري در شهرهاي كوچك و بسيار كوچـك  منطقـه از دو طريـق     -

اعطـاي امكانـات و    )ب ؛استفاده از افراد متخصص و آگـاه بـه مسـائل شـهري در شـهرداري هـا      

  ؛هاي اين نوع از شهرها در سطح منطقه اعتبارات مالي الزم به شهرداري

 ثر و كارآمد؛ؤهاي م اي از طريق آموزش اركت مردم در توسعه ي شهري و منطقهجذب مش -

هـاي شـهري و    هـا و طـرح   هاي هر يك از شهرهاي استان در برنامه استعدادتوجه به توان ها و   -

  متناسب با ظرفيت آنها؛ ،ريزي براي اين مناطق اي و برنامه منطقه

  ؛ريزي چند سطحي ان در چهارچوب برنامههاي شهري است ساماندهي نظام فضايي سكونتگاه -

  .تقويت و توسعه شهرهاي كوچك در سطح منطقه ي اي در زمينه تدوين برنامه جامع منطقه  -
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  :منابع

، »هاي مختلـف كشـور   تحليل مقايسه اي از توسعه صنعتي استان«، )1381(بختياري، صادق؛   -

  .، تهران22هاي بازرگاني، شماره  مجله پژوهش

سازي بـه   هاي متعادل تحليلي بر تغييرات شبكه شهري ايران و روش ،)1383(؛ ، مسعودتقوايي  -

  .اي استان ايالم، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم ريزي شهري و منطقه منظور برنامه

تعيين و تحليل سطوح برخورداري منـاطق  «، )1382(تقوايي، مسعود و  عبدالحسين احمدي؛  -

  .، فصلنامه روستا و توسعه، جهاد»هاي استان كرمانشاه ها و بخش ستانروستايي، شهر

سي شاخص هاي برخورداري و درجـه بنـدي   ربر« ،)1381( ؛آيند خوب عيدسسعود و م تقوايي، -

  .10و 9، فرهنگ ايالم، شماره »توسعه در شهرهاي استان ايالم

هـاي توسـعه در    ت شـاخص تحليلـي بـر تحـوال   «، )1384( ؛رمضـاني  رضاليعسعود و ، ميتقواي -

جلـد هيجـدهم،    وهشي دانشگاه اصفهان،ژ، مجله پ»هاي استان چهارمحال و بختياري شهرستان

  .4شماره

 . حكمت نور :نتهرا ،مجموعه مقاالت ،»اقتصادي توسعه« ،)1375( ؛عبداهللا جيروند، -

  .سمت :تهران ،برنامه ريزي ناحيه اي،  )1384( ؛حسين زاده دلير، كريم -

كاربرد مدل در جغرافيا با تاكيد بر برنامه ريزي  ،)1385( ؛موسوي سن و ميرنجفت نيا، ححكم -

  .علم نوين :يزد، شهري و ناحيه اي

تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هـاي اسـتان آدربايجـان شـرقي،      ،)1373(؛ دهقان، علي -

 .، تهرانپايان نامه كارشناسي ارشد تهران دانشگاه شهيد بهشتي،

مطالعه مـوردي  (اي  منطقهي  بندي نظام شهري و توسعه سطح« ،)1373(حمد رحيم؛ نما، مره -

  .32، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره »)استان خراسان

يــافتگي  ارزيــابي و تحليــل ميــزان توســعه«، )1390(زنگــي آبــادي، علــي و محمــود اكبــري؛  -

  .59و هفتم، شماره شناسي، سال سي  ، مجله محيط»هاي استان فارس شهرستان

  .دانشگاه يزد: ، يزداي اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه، )1378(زياري، كرامت اهللا؛  -

مقايسه شهرستان هاي استان فارس بر اساس « ،)1387(؛ جالليانرامت اهللا و اسحاق زياري، ك -

وم زمين پژوهشكده عل ،11جغرافيا و توسعه، شمارهفصلنامه  ،»1375-1355هاي توسعه شاخص

 .زاهدانو جغرافيا دانشگاه سيستان و بلوچستان، 

رتبه بندي شهرستان هاي استان ايـالم   ،)1384 (؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم -

 .هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از نظر شاخص
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  .المسالنامه آماري استان اي، )1390(؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم  -

اجتمـاعي شهرسـتان    -سيماي اقتصادي، )1384(؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايالم -

  .هاي استان ايالم

ربايجـان  ذاي در اسـتان آ  هـاي منطقـه   نـابرابري «، )1389(؛ رضويان و محمدتقي محمد شالي، -

وم نشــريه تحقيقــات كــاربردي علــ ،»شــرقي بــا اســتفاده از روش تاكســونومي و خوشــه بنــدي

  .، تهران17، شماره 14جغرافيايي، جلد

 مـديريت  سـازمان :تهـران  ،اي منطقـه  توسـعة  ريـزي  برنامـه  مبـاني ،  (1379)؛مظفـر  صـرافي،  -

  .كشور ريزي وبرنامه

ها و تعيين عوامل مؤثر در توسعه  تحليل شاخص« ،)1380(؛ آبادي زنگي و علي وشنگطالبي، ه -

   .تهران 60قيقات جغرافيايي ، شماره فصلنامه ي تح »رانساني شهرهاي بزرگ كشو

هاي  بندي شهرستان رتبه« ،)1382( ؛صابرداريوش  و داللي اصفهاني حيمر صطفي،عمادزاده، م  -

مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد، سال پـانزدهم،   ،»هاي صنعتي استان اصفهان از نظر شاخص

  .دانشگاه اصفهان ،2.شماره

تحليلـي بـر درجـه    « ،)1389(؛ محمدي فـرد و علي  دم الحسينيخااحمد، قائد رحمتي، صفر،  -

، 3، فصـلنامه آمـايش محـيط، دوره    »هاي استان سيستان و بلوچسـتان  يافتگي شهرستان توسعه

 .، مالير9شماره

 .ني نشر :تهران، توسعه و رشد اقتصاد ،)1375(؛ مرتضي باغيان، قره  -

يافتگي  مهاجرت در ارتباط با سطح توسعه تحليل« ،)1385(؛ حبيبيكيومرث و  هديقرخلو، م  -

 شـماره  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، ،»هاي كشور با استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزي استان

81.  

: تهـران  ،)هـا  تكنيـك  و هـا  تئـوري ( اي منطقـه  توسعه و زيير برنامه، (1380)؛ خليل كالنتري، -

 .خوشبين

اصـغر   سـيد جـالل صدرالسـادات و    ، ترجمـه يل عامليراهنماي آسان تحل ،)1380(،پل؛ كالين -

 .سمت : تهران مينايي،

، ترجمـه  در محـيط وينـدوز   spssكتـاب آموزشـي    ،)1377( ؛گـري . پال آر و كـولين د  كينير، -

  .كانون نشر علوم: عليرضا منتظري، تهران

  .يالمنتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان ا ،1355-75( ؛مركز آمار ايران -

  .، گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن)1390(؛ مركز آمار ايران -
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صومعه : ، تهراناي اصول و مباني برنامه ريزي منطقه، )1376(معصومي اشكوري، سيد حسن؛  -

 .صرا

 اجتماعي رفاه و خدمات بخش يافتگي توسعه درجة مقايسة«، )1386( ؛محمد مواليي، -

، 24شماره ششم، سال اجتماعي، رفاه هفصلنام، » 1383و 1373 هاي سال طي ايران هاي استان

 .تهران

 هاي استان كشاورزي بخش يافتگي درجه توسعه مقايسه و بررسي« ،)1387(؛ محمد مواليي، -

  . 63شمارة توسعه، و كشاورزي اقتصاد همجل، »1383 و 1373 هاي سال طي ايران

هاي استان گلستان از نظر  بندي شهرستان سطح«، )1388(سارا فتاحي؛  نسترن، مهين و -

، فصلنامه جغرافيا و مطالعات »يافتگي با استفاده از روش تحليل عاملي هاي توسعه شاخص

  .1محيطي، سال اول، شماره 

  .پردازش :ترجمه فرخ حساميان، تهران عدالت اجتماعي و شهر، ،)1376(؛ هاروي،ديويد -
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