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1مقدمه

 توسعه سنجش در مختلف یها شاخص متفاوت ارزش و یزمان و یانکم مختلف طیشرا و عوامل از یا منطقه یفتگای  هتوسع

 یها فرصت متناسب و عادالنه عیتوز مفهوم به ییفضا عدالت ان،یم نیا در (.50: 4906 ،و دیگران یقنبر) ردیپذیم ریتأث

 اپوستوالچو،) است ارتباط در یصنعت بخش ةتوسع آن تبع به و توسعه بر مؤثر یها شاخص عیتوز با یادیز حد تا ،توسعه

 یها یتعادل بی بردن نیازب ی برایمهم گام ،یصنعت یها تیفعال جمله از سعهتو یها فرصت متعادل عیتوز (90: 4909

 یراصولیغ اختصاص مناطق، نامتقارن و عیسر رشد توسعه، درحال یکشورها در(. 406: 4904 گلو،یب خیش) است یا منطقه

 و عیتوز نیب یمنطق تباطرنبود ا به (9: 4904 ،یاسالم) مناطق ریسا تیمحروم و برخوردار مناطق به امکانات و منابع

 تبعات و( 5: 4904 دیگران و زادهنیحس ؛01: 4905 نکلر،یو) شده منجر یاجتماع ینابرابر دیتشد و توسعه منابع صیتخص

 همانند زین رانیا شایان ذکر است که (.52: 4904 ،دیگران و یضراب) است داشته همراه به موارد یاریبس در زین را یاسیس

 مواجه یصنعت یها تیفعال ازجمله منابع و ها فرصت ییفضا عیتوز در ینابرابر مشکل با توسعه حالدر یکشورها گرید

 (.566: 4904 ،دیگران و یآباد یزنگ) است

 یزیر برنامه امر در استان نیدارتر سابقه استاناین  که دهد یم نشان لیاردب استان درخصوص اولیه های پژوهش

 است همراه یصنعت های رساختیز و منابع نامتعادل عیتوز و توسعه در یتعادل بی ةمسئل با است که یا منطقه ییفضا

 ریزی برنامه با مطابق استان در صنعت بخش رشد ه،یاول شواهد طبق (.46:4901 صحنه، و یرضوان ؛2: 4901 ،یمحمد)

 رسد یم نظر به رو این از گردد؛ نمی اجرا هرگز استان آمایش طرح و شود ینم انجام یشیآما های طرح و ای منطقه

 ةناعادالن عیتوز و صنعت بخش نامتوازن رشد به استان، آمایش طرح نکردناجرا و نیسرزم شیآما اصول به یتوجه بی

 رشد یالگوها دارد ضرورت موضوع نیا اثبات برای. است شده منجر استان های شهرستان نیب یصنعت های تیفعال

 :است بوده ی زیرها پرسش طرح یمبنا ضرورت نیا  .شود لیتحل و یسبرر لیاردب استان در یصنعت یها تیفعال

 کرده تیتبع غالب یالگو کدام از یصنعت یفضاها ییفضا پراکنش ،همگن و یا خوشه ،یتصادف یالگو سه نیب از .4

  است؟

  است؟ چگونه لیاردب استان یها شهرستان در یصنعت بخش های تیفعال پراکنش .5

  ؟هستند برخوردار ها انشهرست کدام ،صنعت بخش ازنظر .9

  دارد؟ وجود لیاردب استان یها شهرستان یصنعت یفتگای  هتوسع با «تیجمع تراکم» نیب یا رابطه چه .1

  دارد؟ وجود لیاردب استان یها شهرستان یصنعت یفتگای  هتوسع و «ینیشهرنش زانیم» نیب یا رابطه چه .2

  دارد؟ وجود لیاردب استان یاه شهرستان یصنعت یفتگای  هتوسع و «یریمهاجرپذ» نیب یا رابطه چه .0

 یصنعت یفتگای  هتوسع یها شاخص ییفضا عیتوز عدالت سنجش پژوهش نیا یاصلهدف ،های فوق پرسش براساس

 و بحث و ها افتهی روش، ،ینظر یمبان مقدمه، شامل یاصل بخش پنج از مقاله .است لیاردب استان یها شهرستان

 .است شده لیتشک یریگ جهینت

 

ینظریبانم

 و ادژن حاتمی) ددار ها آن یصنعت تیظرف با یمیمستق رابطة کشورها اغلب یزندگ سطح یارتقا و ینظام ،یاقتصاد قدرت

 و یقنبر) است شده منجر جهان در یاقتصاد یها قدرت یریگ شکله ب یادیز حد تا یصنعت توسعة و (5: 4906 ،دیگران

                                                                                                                                                                              
 باا اردبیل استان صنعتی های خوشه گزینی مکان» نعنوا با شهری ریزی برنامه و جغرافیا رشتة در نوری سپیده خانم ارشد کارشناسی نامةپایان از مقاله این. 4

 .است شده استخراج اردبیلی محقق دانشگاه در مسئول نویسنده راهنمایی به «GIS از استفاده
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 نامتوازن رشد از یناش مخرب آثار و شتابان شدن یصنعت از یناش یمنف یامدهایپ حال  عین در. (40: 4900 ،دیگران

 دهیکش چالش به داریپا توسعة و ییفضا عدالت مانند یمیمفاه با ،توسعه درحال یکشورها در ریاخ های دهه یط یصنعت

 عادالنه توسعة با دیبا یصنعت رشد که دریافتند پژوهشگران از یاریبس(. 2: 4906 ،دیگران و دانشور یمنصور) است شده

 اند کرده شده توجه ییفضا عدالت موضوعبه  ،سو این به 4006 ةده اواخر از و (420: 4906 ،یاریبخت) شود همراه داریپا و

 یها فرصت ازکه  این است نیازمند ،داریپا یاجتماع نظام هر (؛ یعنی52: 4904 ،دیگران و انیعیرف؛ 56: 4001 اسمیت،)

  .(0: 4902 ،یورکاش یمعصوم) مند شود بهره امکانات ةعادالن ییفضا عیتوز قیطر از توسعه

 سازمان ةتوسع ةبرنام؛ 4، 5646 لی،) ییایجغراف مناطق در توسعه یها فرصت و امکانات ةناعادالن عیتوزگفتنی است 

 رانیا در .(901: 5660 اسکوپ، ؛41: 5666 الریش، هالو) انجامد یم جوامع یاجتماع یداریناپا به تیدرنها (5646ملل،

: 4900 ،یاریز) است دهیانجام یا منطقه نامتوازن رشد به ،یصنعت یها تیفعال ازجمله توسعه یها فرصت ةناعادالن عیتوز

: 5664 برنرووقلت،) انجامد یم یاقتصاد رشد و ییایجغراف تمرکز رییگ شکل به یصنعت های تیفعال رییگ شکل(. 420

450 .) 

 لیتحل مستلزم مناطق، اقتصاد بر آن ریتأث و یصنعت های خوشه فضایی روابط درک ،(5660) ندیگرا و زییک اعتقاد به

 . است فضایی لیتحل فنون از استفاده با ها خوشه

 یمنف یامدهایپ درخصوص فضایی های ریزی برنامه در تا است ضروری اریبس( 5645) دیگران و ژائو اعتقاد به

 در تیفعال های شرط شیپ است ازین بیان دیگر، به ؛شود یشیاند چاره یصنعت های تیفعال رشد از یناش یستیز طیمح

 عیتوز در ،(5646) نویاسنتیپ و ویفاز نظر به. شوند فیتعر یصنعت های خوشه برای یستیز طیمح نیقوان چارچوب

 در توانند می ها تیفعال نیا و دارند نقش ای منطقه  برون و ای منطقه درون عوامل مناطق، سطح در یصنعت های تیفعال

 .مؤثر باشند ای منطقه ةتوسع

 ها آن ترین مهم از برخیبه  که دارد وجود خارجی و داخلی یغن نةیشیپ ،مناطق یصنعت یافتگی توسعه مبحث نةیزم در

  .شود می اشاره

 های شهرستان نیب در یصنعت های تیفعال عیتوزدر  که رسیدند  جهینت نیا به خود پژوهش در( 4900) یفتاح و نسترن

  .دارد وجود آشکاری نابرابری گلستان،

 زانیم در ینابرابر و تفاوت وجود به یرضو خراسان استان یاه شهرستان مطالعة با (4900) دیگرانو  یاریز

  .کنند یم اشاره یصنعت های شاخص از یمند بهره

 از استان نیا های شهرستان نیب یعادلت بی به خوزستان استان در یمشابه پژوهش در (4900) دیگران و یرحمت قائد

  .کنند می اشاره اقتصادی های شاخص نظر

 در تفاوت با یاجتماع های تفاوت غربی جانیآذربا در که رسیدند جهینت نیا به( 4906) دیگران و نژاد یحاتم

 . دارد وجود یصنعت برخورداری

 دیشد نابرابری کاهش به ،لرستان استان یاه شهرستان یفتگای  هتوسع سطح یبررس ضمن( 4906) دیگران و یمحمد

 استان یاه شهرستان یصنعت ةتوسع رامونیپ خود پژوهش در( 4906) دیگران و یقنبر .کنند می اشاره تصنع بخش در

 شهر نفع به استان در یصنعت های شاخص یها تیفعال عیتوز در شهری تسلط ینوع که رسند یم جهینت نیا به اصفهان

 .رددا وجود اصفهان

 یشهر ةیناح سه در ها دولت نقش ، همچنینیخیتار و یاقتصاد ،یاجتماع عوامل یبررس با (4001) دیگران و آرتور

 آتالنتا ةمنطق در یاقتصاد یها یگذار هیسرما نیشتریب کهاین با رندیگ یم جهینت ساله سی ةدور کی در پورتلند و آتالنتا

 . رددا یشتریب یاقتصاد رونق پورتلند شهر ،گیرد می صورت
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 جادیا با مناطق در یصنعت تیفعال کی گیری شکل که ندیدرس  نتیجه این به خود پژوهش در ،(5664) ویگل و برنر

 .است همراه مناطق یاقتصاد ةتوسع در آن خوردن برهم ای تعادل

  .رسد یم شدید های نابرابری به غنا، کشور یصنعت ةتوسع یبررس در( 5662) حسن آل

 در یچوب عیصنا ةخوش ویژه به ،یصنعت های خوشه فضایی لیتحل رامونیپ خود پژوهش در( 5660) ندیگرا و زییک

 جادیا و ای منطقه اقتصاد رشد آن تبع به و یصنعت های خوشه رشد در ییایجغراف فضای که رسند می جهینت نیا به آلمان

 . دارد میمستق ینقش آن خوردن همرب ای تعادل

 چنانچهیابند  درمی ایتالیا در یصنعت های خوشه فضایی لیتحل نةیزم در خود پژوهش در ،(5646) نویاسنتیپ و ویفاز

 و یاجتماع عدالت اقتصادی، رشد در تعادل است ممکن ،باشد فضایی ریزی برنامه مداخالت بدون عیصنا شدن ای خوشه

 . برهم بخورد زیست محیط

 ةمطالع و یبند طبقه به ها، خوشه  لیتحل و یعامل لیتحل کمک هب و شاخص یازده از استفاده با ،(5644) وینسه و المر

 . دارد ازین اشتغال و یصنعت ةتوسع به مناطق هک داد نشان ها آن  پژوهش جینتا. پرداختند یرومان مناطق در یصنعت ةتوسع

 تأثیرات و کنند می رشد مرورزمان به یصنعت های خوشه که دریافتند نیچ در خود پژوهش در( 5645) دیگران و ژائو

 صنعت با مرتبط های تیفعال و یصنعت های خوشه با رابطه در( 5645) وپنگ هانگ. گذارند یم زیست  محیط بر منفی

 در که رسد می جهینت نیا به نیپیلیف و لندیتا وان،یتا سنگاپور، ،یمالز کره، ژاپن، ،گکن هنگ ن،یچ یکشورها در سمیتور

 .دارد وجود یوازنت بی و نابرابری زین کشورها نیب

 فنون از استفاده با بار نینخست برای که است نیا پژوهش این نوآوری ،یداخل و خارجی نةیشیپ به توجه با ،تیدرنها

و  ،فضایی) آمار دسته دو به استناد با و پردازد یم یصنعت های تیفعال ییفضا الگوی لیتحل و یبررس به ییفضا آمار

 نیشیپ های پژوهش اغلب در. کند بندی می رتبه یصنعت ةتوسع های شاخصا از نظر ر ها شهرستان (یاسناد و یفیتوص

 و فضایی آمار لیتحل یها روش قیتلف. است نشده  انجام عیصنا پراکنش آمار براساس و دقت به فضایی یها لیتحل عمدتا  

 .است قبلی های پژوهش با پژوهش نیا های تفاوت گرید از بندی، رتبه برای ارهیچندمع رییگ میتصم یها روش

 

 وهشژپروش

پژوهشقلمرو

 یشمال عرض 90ʹ 15˝ تا 92ʹ 12˝ نیب ،لومترمربعیک 066هزار و  42 معادل یمساحت با لیاردب استان پژوهش نیا قلمرو

 نیآخر مطابق .است رانیا  غرب شمال در چینویگر النهارنصف از یشرق طول 10` 22˝ تا 12` 96˝ و استوا خط از

 تیجمع درصد 01که  است بوده نفر 100هزار و  510میلیون و  4 استان تیجمع 4906 سال در تیجمع یرسم یسرشمار

 دارد دهستان 24 و شهر 50 بخش 50 شهرستان 46 ، این استانیکشور ماتیتقس نیآخر اساسبر و اند  بوده نیشهرنش

 (.رانیا آمار مرکز)
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لیاردباستان،پژوهشقلمرو.1شکل



هادادهوروش

 و یاکتشاف نوع از رهایمتغ نیب ارتباط لیتحل نظر از و ،یلیتحل -یفیتوص نوع از یشناس روش ازنظر پژوهش نیا

 یاه داده ،استان 4904 یآمار ةسالنام ةمطالع قیطر از معدن و صنعت بخش در پژوهش خام یاه داده .ستا یمبستگه 

 در رانیا  یصنعت شهرک و کوچک عیصنا سازمان کیالکترون درگاه و شورک آمار زکمر مستندات ،اه شهرستان یتیجمع

 است دهش  هاستفاد دسترس  در و موجود شاخص 12 از ها شهرستان یبند رتبه و یابیارز یبرا و  شده  یگردآور 4902 سال

.(4 جدول)


پژوهشمتغیرهای.1جدول

هاشاخصنشانههاشاخص نشانه

X4 نفر 10 تا 46 یدارا یصنعت یها کارگاه تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان

X52 ها شهرستان معادن بخش متخصص شاغالن درصد 

X5 نفر 00 تا 26 یدارا یصنعت یها کارگاه تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان

X50 حال در معادن یگذار هیسرما ارزش سرانه درصد 
 تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها تانشهرس یبردار بهره

 ها شهرستان

X9 شتریب و نفر صد یدارا یصنعت یها کارگاه تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان

X52 به ها شهرستان یبردار بهره حال در معادن افزوده ارزش 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا

X1 نفر 10 تا 46 یدارا یعتصن یها کارگاه شاغالن تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 46 یازا به ها شهرستان

X50 ها شهرستان معادن ساالنه یاسم دیتول درصد 

X2 نفر 00 تا 26 یدارا یصنعت یها کارگاه شاغالن تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان

X50 ها شهرستان معادن یواقع ةریذخ درصد 

X0 شتریب نفر 466 یدارا یصنعت یها کارگاه شاغالن تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان

X96 یبردار بهره حال در معادن در دیتول یبازده درصد 
 ها شهرستان
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پژوهشمتغیرهای.1جدول

هاشاخصنشانههاشاخص نشانه

X2 ها شهرستان صنعت بخش شاغالن درصد X94 یبردار بهره حال در معادن در کار یروین یور بهره درصد 
 ها تانشهرس

X0 10 تا 46 یدارا یصنعت یها کارگاه در یور بهره درصد 
 ها شهرستان نفر

X95 به ها شهرستان یمعدن فعال یتعاون یها شرکت تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا

X0 00 تا 26 یدارا یصنعت یها کارگاه در یور بهره درصد 
 ها شهرستان نفر

X99 یمعدن فعال یونتعا یها شرکت شاغالن تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر 2666 یازا به ها شهرستان

X46 نفر 466 یدارا یصنعت یها کارگاه در یور بهره درصد 
 ها شهرستان شتریب

X91 یتعاون یها شرکت یگذار هیسرما ارزش ةسران درصد 
 تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان یمعدن فعال

 ها شهرستان

X44 یدارا یصنعت یها کارگاه در کار یروین یور بهره درصد 
 ها شهرستان نفر 10 تا 46

X92 معدن و صنعت بخش یمصرف برق نامشترک تعداد نسبت 
 یمصرف نامشترک کل به

X45 یدارا یصنعت یها کارگاه در کار یروین یور بهره درصد 
 ها شهرستان نفر 00 تا 26

X90 به ها شهرستان دستبافت فرش یتعاون یها شرکت تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا

X49 یدارا یصنعت یها کارگاه در کار یروین یور بهره درصد 
 ها شهرستان شتریب و نفر 466

X92 دستبافت فرش یتعاون یها شرکت شاغالن تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر 2666 یازا به ها شهرستان

X41 به اه شهرستان یصنعت فعال یتعاون یها شرکت تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا

X90 دستبافت فرش یتعاون یها شرکت یگذار هیسرما زانیم 
 ها شهرستان تیجمع نفر 2666 یازا به ها شهرستان

X42 یصنعت فعال یتعاون یها شرکت شاغالن تعداد 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان

X90 یازا به ها شهرستان در مستقر یصنعت یها شهرک نسبت 
 تیجمع نفر هزار  2

X40 یتعاون یها شرکت یگذار هیسرما ارزش ةسران درصد 
 تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان یصنعت فعال

 ها شهرستان

X16 هزار  2 یازا به ها شهرستان یصنعت یها شهرک مساحت 
 ها شهرستان تیجمع نفر

X42 نفر 10 تا 46 یاراد یصنعت یها تیفعال افزوده ارزش 
 تیجمع نفر هزار 2 یازا به ها شهرستان انکارکن

 ها شهرستان

X14 ها کشهر در شده یبردار بهره یصنعت یواحدها نسبت 
 موجود یصنعت یواحدها کل به

X40 نفر 00 تا 26 یدارا یصنعت یها تیفعال افزوده ارزش 
 تیجمع نفر 2666 یازا به ها شهرستان کارکن

 ها شهرستان

X15 ها کشهر در شده یبردار بهره یصنعت یواحدها نسبت 
 شهرک در منعقدشده یها قرارداد کل به

X40 کارکن نفر 466 یدارا یصنعت یها تیفعال افزوده ارزش 
 تیجمع نفر 2666 یازا به ها شهرستان شتریب و

 ها شهرستان

X19 ها شهرستان یصنعت یها شهرک در ییزا اشتغال درصد 

X56 10 تا 46 یصنعت یها کارگاه در تجمع یها صرفه درصد 
 ها شهرستان کارکن نفر

X11 هزار 2 یازا به ها شهرستان در مستقر یصنعت هیناح نسبت 
 تیجمع نفر

X54 00 تا 26 یصنعت یها کارگاه در تجمع یها صرفه درصد 
 ها شهرستان کارکن نفر

X12 یازا به ها شهرستان یصنعت ینواح به یاختصاص مساحت 
 ها شهرستان تیجمع نفر هزار 2

X55 نفر 466 یصنعت یها کارگاه در تجمع یها صرفه درصد 
 ها شهرستان شتریب و کارکن

X10 تیحما نفر هزار  2 یازا به یاقتصاد ازنظر فعال تیجمع 
 ها شهرستان

X59 ها شهرستان در موجود معادن درصد X12 نفر هزار  2 یازا به یاقتصاد ازنظر رفعالیغ تیجمع 
 ها شهرستان تیجمع

X51 ها شهرستان معادن بخش شاغالن درصد   

1935،استانیصنعتیاهشهرکةنامآمار،معادنوعیصناسازمانمةناآمار،1935استانیآمارةسالنامپژوهش،یاهافتهی:منبع

 

 ادامة
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 با نعتیص توسعة های شاخص اول، موضوع در. است تحلیل و توصیف برای موضوعی قلمرو دو شامل پژوهش این

 مدل از استفاده با ها شهرستان دوم، موضوعی قلمرو در. شوند می تحلیل مکانی توزیع رویکرد و فضایی آمار از استفاده

 فوق های روش از برخی درادامه و بندی، رتبه و ارزیابی معدن و صنعت بخش های شاخص مبنای بر الکترا گیری تصمیم

 .اند شده معرفی پژوهش در

1مورانییفضایگخودهمبستشاخص  یبندخوشه صیتشخ یبرا هاشاخص نیبهتر از یکی شاخصاین :

 -4 و 4 نیب موران ارزش ر؟یخ ای دارند مشابه یهاارزش یطورکل به مجاور ینواح ایآ دهد یم صیتشخ که است عوارض

در  و دارد یبند خوشه یلگوا ،(نییپا ای باال) مشابه یهاارزش یدارا ینواح دهدیم نشان 4 به کینزد ارزش .است ریمتغ

-نشان زین صفر ارزش .دارند قرار گریدیک کنار در رمشابهیغ یهاارزش یدارا ینواح که شود بیان می -4 به کینزد ارزش

 عدد است. یا خوشه یالگو ةدهند نشان باشد باال و مثبت سمت به شاخص ارزش ههرچ. است یتصادف ییالگو ةدهند

 (.2: 5664 صوفیا، ایزابل) است پراکنده یالگو ةدهند نشان یفمن اعداد و بودن تصادفی صفر

 تمام یبرا را( Getis-Ord) سیتگ ةآمار (Hot Spot Analysis) داغ یاه لکه  روش به لیتحل:داغیاهلکهروش

. است نهچگو ها داده یبند خوشه زانیم که دهد یم نشان شده محاسبه Z ازیامت .کند می محاسبه ها داده در موجود عوارض

 اه داده آن در که را ییاه مکان ای داغ نقاط یاه لکه توان یم Value-P و Z ازیامت ریمقاد شینما با روش نیا  در

 (.22: 4906 ،یعسگر) داد شینما اند بندی شده خوشه

 ةجوهر و یعموم ونیرگرس چارچوب ةافتی گسترش مدلاین  :(GWR)ییایجغرافداروزنونیرگرسمدل

 :است ریز صورت هب GWR یاصل

i i i k i i ik iy (u ,v ) (u ,v )X i , ,...,n   0 1 2 

i که ییجا i(u , v k دهد یم لیتشک را فضا در نقطه نیام i مختصات( i i(u , v ) از وساتهیپ یتاابع k(u, v)در 

i.است i نقطه هر  ipX ,...X1 هنقطا در یحیتوض یها ریمتغ i وi شاده داده یهاا داده مجموعاه یبارا. ساتخطا جازو 

,k(u یا منطقه یپارامترها v) یهاا وزن. شاود یم زده نیتخما یوزنا مربعاات حداقل مراحل از استفاده با wij یبارا 

i , ,...,n1 i تیموقع هر در 2 i(u , v  دسات باه یا داده نقااط گارید و i نقاط نیب فواصل از یا وستهیپ تابع عنوان به (

 (.ESRI, 2015) ندیآ یم

 شاخص ای C.V بیضر از استان، یصنعت ةتوسع یها شاخص ییفضا عیتوز انعکاس منظور به پژوهش نیا در نیهمچن

 .است دهش  هاستفاد یپراکندگ



یصنعتیفتگایهتوسعیبندرتبه:الکترهروش

 فنون نیبهتر از یکی عنوان به 4006 ةده اواخر در بار نیاول یبرا که است شاخصه چند یریگ میتصم ی ازمدل هالکتر

 :است ریز شرح به تمیالگور ةنیگز m و اریمع n درنظرگرفتن بااین روش  ،(96: 4902،یمؤمن) شد مطرح یریگ میتصم

 ؛اسیمق بی سیاترم به آن لیتبد و میتصم سیماتر لیتشک: اولگام

 ؛نیوز اسیمق بی سیماتر لیتشک:دومگام

  ،مخالف و موافق یارهایمع مجموعه لیتشک:سومگام

 ؛مخالف و موافق سیماتر ةمحاسب:چهارمگام

                                                                                                                                                                              
1. Spatial Autocorrelation (Morans I). 
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  ؛مؤثر موافق سیماتر ةمحاسب:پنجمگام

 ضرب از H یینها تسلط سیماتر ،H مؤثر سیماترکردن  مشخص و مؤثر مخالف سیماتر ةمحاسب:ششمگام

 .شودیم حاصل G مخالف تسلط سیماتر در F موافق تسلط سیماتر یهاهیدرا تک تک

 (.04: 4902 ،یعطائ) نهیگز نیبهتر انتخاب و کمتر تیرضا با ییاه نهیگز کردن حذف:ششمگام



هاافتهیوبحث

 از حاصل یها  افتهی ،شد اشارهبه آن  روش بخش در که یبند رتبه و ییفضا لیتحل موضوع دو در بخش نیا در

 یها پرسش به خالصه طور به شده تالش راستا نیا در .اند شده  ارائه شده یمعرف یها وشر با ها داده لیوتحل هیتجز

 .شود  داده پاسخ پژوهش



عیصناییفضاعیتوزیالگو

 ییفضا پراکنش مگن،ه و یا خوشه ،یتصادف غالب یالگو سه نیب از»کند  بیان می که پژوهش اول پرسش به پاسخ در

 یبرا آماره نیا مقدار دهد یم نشان موران ةآمار یریکارگ به از حاصل جینتا «کند؟ یم تیتبع ییفضا یالگو کدام از عیصنا

 (.5 شکل) است صفر با برابر p مقدار و 42 با برابر z مقدار .است کی به کینزد و 22/6 عیصنا ییفضا عیتوز

 

 
مورانةآمارروشبهلیاردباستانیهاشهرستانمعادنوعیصناعیتوزیالگو.1شکل

 

 02/5 بیضر با لیاردب شهرستان z ارزش مقدار شدن، یا خوشه نیا در که دهد می نشان داغ یها  لکه لیتحل همچنان

 یمنظم یالگو خود ونرد نظر نیا از .است استان یصنعت تجمع کانون درصد، 00 یدارامعن سطح در ،p، 669/6 مقدار و

 یباق در .دارند یتر منظم عیتوز و روابط، هم با رابطه در و یصنعت یها شهرک در عمدتا  ها کارگاه و عیصنا رایز دارد؛

 کم یبرخوردار  که است یتصادف نوع از عیصنا عیتوز ،(5 جدول) p مقدار بودن باال و Z بودن منفی به توجه با شهرستان

 ؛است استان در عیصنا ییفضا نابرابر شدت به عیتوز از یحاک امر نیا .دهد یم نشان لیاردب شهرستان را در مقایسه با ها آن
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 یتصادف و پراکنده صورت به لیاردب یاه شهرستان ریسا در و افتهی تمرکز لیاردب شهرستان در عیصنا شتریب که یطور به

 نشان داغ یها لکه روش به را ها شهرستان ییفضا تمرکز سطح و عیصنا ییفضا عیتوز الف-9 شکل .است شده  عیتوز

 .دهد یم


لیاردب استان یهاشهرستان در معدنوصنعت یهاشاخصدرPبیضروZشاخصمقدار.1جدول

 GiZScore GiPValue Gi_Bin شهرستان

-6 آباد پارس /65102220546 6/00694400502 6 

-6 سوار لهیب /12990191226 6/09202950160 6 

-6 یگرم /12990191226 6/09202950160 6 

-6 شهر نیمشک /61244560450 6/00515900620 6 

-6 نینم /90440500006 6/24202290021 6 

-6 زین /12609664025 6/02569000650 6 

-6 کوثر /15010200291 6/00050652904 6 

-6 خلخال /55020025125 6/05621244041 6 

-6 نیسرع /12990191226 6/09202950160 6 

 9 6/66900226020 5/02060064000 لیاردب

 

 نینم شهرستان که دهد یم نشان لیاردب استان فعال معادن ییفضا عیتوز درخصوص داغ یها  لکه لیتحل نیهمچن 

 بیترت به ازآن پس. دارد فعال معادن از را یبرخوردار نیباالتر 64/6 معادل P ارزش مقدار و Z، 9/5 مقدار با

 برخوردار یها شهرستان ،(9 جدول) 06/6 و P، 50/6 مقدار و 51/6 و Z 60/4 قدارم با یگرم و خلخال یها شهرستان

 ها شهرستان ییفضا تمرکز سطح و معادن ییفضا عیتوز ب -9 شکل .آیند شمار می به استان در معادن ییفضا عیتوز ازنظر

 .دهد یم نشان داغ یها لکه روش به را

 
هاشهرستان در داغهایلکهروشبههاشاخصدرPبیضروZشاخصمقدار.9جدول

 GiZScore GiPValue Gi_Bin شهرستان

-4 آباد پارس /60542900900 6/50040205502 6 

-4 سوار لهیب /60542900900 6/50040201502 6 

 6 6/06090092912 6/51244519260 یگرم

-6 شهر نیمشک /51244519260 6/06090092912 6 

 5 6/64204200062 5/90015655260 نینم

-6 رین /60426141200 6/09100400406 6 

-6 کوثر /51244519260 6/06090092912 6 

 6 6/50040201502 4/60542900900 خلخال

-6 نیسرع /00021206504 6/90020040420 6 

-6 لیاردب /60426114200 6/09100400406 6 
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داغیهالکهلیتحلروشبالیاردباناستیهانشهرستادرمعادنوعیصناییفضاعیتوزلیتحل.9شکل

 

 استان یمعدن و یصنعت یفضاها از یبرخوردار دررا  استان یها شهرستان دیشد تفاوت ،شده انجام ییفضا یها لیتحل

 .دهند یم نشان

 

(C.V)هاشاخصراتییتغبیضر

 چگونه لیاردب استان یهاشهرستان به معدن و صنعت یهاشاخص اختصاص و عیتوز که پژوهش دوم پرسش به پاسخ در

 را ها داده عیتوز ای شیبخشا ةنحو یپراکندگ بیضر .است دهش  هاستفاد C.V ای راتییتغ و یپراکندگ بیضر از ؟است بوده

 و زاده میابراه) هاست شاخص عیتوز در ینابرابرة دهند نشان آن یباال مقدار و دهد یم نشان ییایجغراف قلمرو کی در

 .(42: 4900 ،دیگران

 Cv = 
 

 
 

 و اریمع انحراف ةمحاسب از استفاده با .است نیانگیم M و اریمع انحراف S ،یپراکندگ بیضر C.V فرمول نیا در

 جینتا .شد محاسبه لیاردب استان یهاشهرستان در معدن و صنعت بخش در شاخص 12 یپراکندگ زانیم نیانگیم

 ،2/5 بیضر مقدار با (یصنعت یاه تیفعال افزوده ارزش) 40x یهاشاخص در ینابرابر نیشتریب که داد نشان آمده دست به

 یصنعت یواحدها نسبت) 14x 2/5 بیضر مقدار با( یصنعت یاه کارگاه در تجمع در یاه صرفه درصد 55x شاخص

 9/5 بیضر مقدار با (یصنعت یها شهرک در ییزااشتغال درصد) 19x ،9/5 بیضر مقدار با (اه کشهر در شده یبردار بهره

 حال در معادن در دیتول یزدهبا درصد)  96x،(صنعت بخش شاغالن درصد) 2x یهاشاخص در بیضر نیکمتر و

 06 در C.V مقدار که مسئله نیا به توجه با (.1 جدول) .است بوده( یاقتصاد ازنظر فعال تیجمع) 10x ،(یبردار بهره

 .ندارند یمتوازن و متعادل عیتوز ها شاخص که دیآ یم دست به جهینت نیا است، 4 از شتریب ها شاخص از درصد



 الف
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لیاردب استان یاهشهرستان در معدنوصنعت یهاشاخص یپراکندگ بیضر.4جدول

 C. V نیانگیم اریمعانحراف شاخص C. V نیانگیم اریمعانحراف شاخص

X4 900/6  904/6  60092 X52 242/49  990/46  952/4  

X5 619/6  619/6  522/4  X50 226/45  526/46  511/4  

X9 650/6  642/6  024/4  X52 215/4610  000/212  161/4  

X1 102/0  044/0  004/6  X50 252/2  209/0  200/6  

X2 220/1  406/5  529/4  X50 212/44  420/46  420/4  

X0 006/0  592/1  456/5  X96 101/2  225/0  202/6  

X2 612/2  294/1  60251 X94 005/2  042/0  049/6  

X0 609/49  506/46  40529 X95 609/6  601/6  966/4  

X0 552/41  901/46  926/4  X99 555/4  229/6  051/4  

X46 529/59  562/44  622/5  X91 029/40  040/46  221/4  

X44 204/46  600/0  400/4  X92 660/6  660/6  412/4  

X45 915/41  902/46  906/4  X90 600/6  605/6  600/4  

X49 500/54  651/44  050/4  X92 516/4  646/4  550/4  

X41 002/6  005/6  669/4  X90 591/56  096/46  024/4  

X42 022/42  500/44  162/4  X90 600/6  610/6  149/4  

X40 062/1  192/46  140/4  X16 224/9  562/5  060/4  

X42 065/5690  462/4019  462/4  X14 520/6  440/6  900/5  

X40 050/000  690/251  520/4  X15 420/6  425/6  420/4  

X40 044/5110  001/009  211/5  X19 104/50  006/  190/5  

X56 250/40  001/46  049/4  X11 600/6  299/6  519/4  

X54 260/55  492/44  654/5  X12 222/4  902/4  502/4  

X55 442/96  050/44  210/5  X10 050/101  194/4110  992/6  

X59 051/0  009/0  009/6  X12 160/15  162/5521  640/6  

X51 425/49  500/46  506/4  
     



هاشهرستانیبندرتبه

 ها شهرستان کدام معدن، و صنعت بخش یها شاخص نظر از»با این عنوان که  پژوهش سوم پرسش به پاسخ در

 ،شد یمعرف روش بخش در که هالکتر مدل در اه داده لیوتحل هیتجز جینتا .است دهش  هاستفاد الکتره مدل از «؟ندبرخوردار

 موضوع نیا .هستند برخوردار یاه شهرستان ءجز 2 و 0 یها رتبه با بیترت به نینم و لیاردب یاه شهرستان دهد یم نشان

 از شیب شهرستان نیا در یمعدن و یصنعت یواحدها انباشت که شد آشکار زین ییفضا یها لیتحل بخش در

 ن،یسرع یها شهرستان و ،ربرخوردا یحدود تا شهر نیمشک و کوثر ر،ین ن،ینم یاه شهرستان .است گرید یها شهرستان

 جزو -0، 0، 2، 2، 1یاه ازیامت با بیترت به ییایجغراف یباال یها یتوانمند داشتن رغم به سوارلهیب و یگرم آباد،پارس

 دارد وجود نهم ةرتب شهرستان با اول ةرتب شهرستان نیب یفاحش تفاوتگفتنی است  .هستند استان محروم یاه هرستانش

 .(2 ولجد و الف -1 شکل)
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الکترروشازاستفادهبالیاردباستانیاهشهرستانیبندرتبه.0جدول

یبرخورداررتبهازیامت شهرستانیبرخورداررتبهازیامت شهرستان
 کمتر یبرخوردار 0 4 نیمشک برخوردار 4 0 لیاردب

-1 نیسرع برخوردار 5 2 نینم  محروم 2 

4/9 رین -2 آباد پارس برخوردار نسبتا  9   محروم 0 

-2 یگرم برخوردار نسبتا  1 9 کوثر  محروم 0 

-0 سوار لهیب کمتر یبرخوردار 2 5 خلخال  محروم 46 

 

یصنعتةتوسعوتیجمع

 دار وزن ونیرگرس از «دارد؟ وجود اه شهرستان یافتگی ةتوسع اب تیجمع نیب یا رابطه چه» که  پرسش نیا به پاسخ در

 با نینم یها شهرستان یصنعت ةتوسع نیب که داد نشان ییایجغراف ونیرگرس جینتا .است هشد استفاده( GWR) ییایجغراف

 زانیم ، همچنین00/6 ارزش مقدار با کوثر و 00/6 ارزش مقدار با لیاردب ،2/6 ارزش مقدار با رین ،02/4 ارزش مقدار

 مورد در رابطه نیا .است افتاده اتفاق تیجمع تناسب به یصنعت ةتوسع و دارد وجود یدار امعن ةرابط ها آن تیجمع

 ،تیدرنها .شود یم کمتر ،60/6 و 42/6 ةدش  همشاهد اریمع انحراف مقدار با بیترت به خلخال و شهر نیمشک یها شهرستان

 عدالت  و است یمنف  رابطه یصنعت ةتوسع و تیجمع ازنظر ترتیب به آباد پارس و یگرم ن،یسرع سوار، لهیب یها شهرستان

(ب -1 شکل) است نامتعادل کامال  توسعه و فتادهین اتفاق یصنعت ةتوسع یها شاخص صیتخص در ییفضا



یصنعتةتوسعوینیشهرنش

 یمعنادار ةرابط لیاردب استان یهاشهرستان یصنعت یفتگای  هتوسع و ینیشهرنش زانیم نیب ایآ» که  پرسش نیا به پاسخ در

 مورد در بیترت به رابطه نیا که دهد یم نشان ییایجغراف دار وزن ونیرگرس روش به لیوتحل هیتجز جینتا «؟دارد وجود

 یدارا یها شهرستان یعبارت به .باالست و دار امعن 21/6 ،01/6 ،00/4 مقدار با لیاردب و رین ن،ینم یها شهرستان

 و 96/6 ،10/6 ریمقاد با بیترت به خلخال و شهر نیمشک کوثر، یها شهرستاندر  .هستند تر فتهای  هتوسع باال ینیشهرنش

 (.ج -1 شکل) ندارد وجود یگرم و آباد پارس ن،یسرع سوار، لهیب یها شهرستان در رابطه نیا .است کمتر رابطه نیا 69/6



یصنعتةتوسعویریمهاجرپذ

 ةرابط لیاردب استان یها شهرستان یصنعت یفتگای  هتوسع و یریمهاجرپذ زانیم نیب ایآ»که   پرسش نیا به پاسخ در

 بیترت به رابطه نیا که دهد یم نشان ییایجغراف دار وزن ونیرگرس روش به لیوتحل هیتجز جینتا «دارد؟ وجود یمعنادار

دیگر  یعبارت به ؛باالست و دار امعن 25/6 ،05/6 ،00/6 ،00/4 مقدار با کوثر و رین ،لیاردب ن،ینم یها شهرستان درمورد

 ارزش ردامق با شهر نیمشک  شهرستان در رابطه نیا .هستند تر فتهای  توسعه دارندزیادی  یریمهاجرپذی که یها شهرستان

 (.د -1 شکل) است یمنف یگرم و آباد پارس ن،یسرع سوار، لهیب یها شهرستان در، و کمتر 94/6
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1930،یصنعتةتوسعییفضاعدالتنظرازلیاردباستانیهاشهرستانیبندرتبهولیتحل.4شکل



. است دیشد یا خوشه نوع از لیاردب استان در عیصنا عیتوز یالگو که دهد می نشان ییفضا بخش در پژوهش نیا یها افتهی

 یبرا شهرستان در موجود یها رساختیز بودن املک و یصنعت یها کشهر وجود به توان یم شدن یا خوشه نیا لیدال نییتب در

 گذشته، یا منطقه های سیاست لیدال به گرید یسو از .کرد اشاره ها شهرستان ریسا در طیشرا نیا نبود و یصنعت یها تیفعال

 یفتاح و نسترن پژوهش جینتا با پژوهش نیا یها افتهی رو نیا از است؛  شده مستقر استان یمرز مناطق در یمترک عیصنا

 که دهد می نشان ها انشهرست یبند رتبه جینتا گرید یسو از .دارد ییهمسو توسعه یها شاخص عیزتو در تعادل ربارةد( 4900)

 و( 4900) دیگران و یاریز پژوهش جینتا با ثیح نیا از و دارد وجود یقیعم ةفاصل محروم، کامال  و برخوردار کامال  ینواح نیب

 جینتا نیهمچن .دارد ییهمسو یفتگای  هتوسع در ها استان ینواح ریسا بر استان مرکز تفوق بر یمبن( 4906) دیگران  و یقنبر

 در توسعه یها فرصت متعادل نشدن عیتوز بر یمبن (4900) دیگران و یقائدرحمت پژوهش با ها شاخص یندگکپرا بیضر

 جینتا با پژوهش نیا یاه افتهی جان،یآذربا با مرز هم یها شهرستان تیمحروم به توجه با .دارد ییمسوه استان یاه شهرستان

 ب الف

 د ج
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 نیا نییتب در .است همسو عیصنا استقرار در یاقتصاد یها فرصت یانگار دیدهنا بر یمبن (4906) دیگران و نژاد حاتمی پژوهش

 زین و ها شهرستان یبرخ در نیشهرنش تیجمع یباال زانیم  ل،یاردب شهرستان در استان زکمر یریقرارگ به توان یم یتعادل بی

 نیا جینتا .کرد اشاره ها شهرستان یاضار تیقابل مانند ییایجغراف طیشرا و ها شهرستان ییروستا غالب ساختار بودن، مرزی

 عیتوز در ای منطقه ینابرابر بر یمبن( 5662) حسن آل و( 5664) ویگل و برنر ،(4001) دیگران و آرتور های افتهی با پژوهش،

 مناطق جادیا در یصنعت های تیفعال نقش به توجه با نیهمچن .دارد ییهمسو توسعه درحال یکشورها در یصنعت های تیفعال

 نویاسنتیپ و ویفاز و( 5660) دیگران و زییک های افتهی جینتا با پژوهش نیا جینتا ای، منطقه یافتگی توسعه در نابرابری و ثقل

 . است همسو( 5646)

 قیطر از مختلف های بخش در اشتغال جادیا به لیاردب استان مختلف های شهرستان ازین به توجه باگفتنی است 

 های تیفعال رشد که  آنجا از .خوانی داردهم (5644) وینسه و المر پژوهش جینتا با هشپژو های افتهی صنعت، بخش

 و ژائو های افتهی پژوهش نیا های افتهی جینتا شود، یم انجام یشیآما نیقوان و ها چارچوب از خارج لیاردب استان در یصنعت

 .کند یم تأیید صنعت بخش ةبرنام بدون رشد یمنف راتیتأث بر یمبن را( 5645) دیگران

 

 یریگجهینت

 نوع از استان عیصنا ییایجغراف عیتوز یالگو آنکه نخست .دیآ یم دست به روشن جةینت چند پژوهش نیا یها افتهی از

 عیتوز نکهیا  دوم .است استان یصنعت یها تیفعال انباشت مرکز و مسلط کانون لیاردب شهرستان و، دیشد یا خوشه

 ناعادالنه صورت به ینواح ای مناطق نیب لیاردب استان یها شهرستان سطح در معدن و صنعت یها شاخص ینماگرها

 دست به جهینت نیا است، 4 از شتریب ها شاخص از درصد 06 در C.V مقدار که مسئله نیا به توجه با. است شده  عیتوز

 ،یصنعت یها تیفعال ةافزود  ارزش های شاخص دردیگر،  عبارتی به ؛ندارند یمتوازن و متعادل عیتوز ها شاخص که دیآ یم

 یصنعت یها شهرک در ییزا اشتغال و ها کشهر در شده یبردار بهره یصنعت یواحدها نسبت ،یصنعت یها کارگاه در تجمع

 حال در معادن در دیتول یبازده ،صنعت بخش شاغالن های شاخص ،حال درعین. دارد وجود ای هیناح نابرابری نیشتریب

 عیتوز نکهیا  سوم .دارد ای منطقه درون نابرابری ایجاد در کمتری نقش ،یاقتصاد نظر از فعال تیجمع و یبردار بهره

 ؛است ییفضا ةعادالن ةتوسع با تضاد در و بوده نابرابر لیاردب استان یها شهرستان یصنعتة توسع های شاخص ییفضا

 استان یصنعت ةتوسع در را شتازیپ نقش ینوع  هب ،نخست ةرتب کسب با و 2 یینها ازیامت با لیاردب شهرستان که یطور به

 رغم به .دارد یقیعم ةفاصل ،است توسعه آخر رتبة و -0 شازیامت که سوار لهیب شهرستان با نظر، این از و دارد  برعهده

 یها رده در یصنعت یها شاخص نظر از ها شهرستان نیا معادن، از یگرم و خلخال مانند ها شهرستان یبرخ یبرخوردار

 میمستق رابطة یصنعت توسعة با تیجمع و یریمهاجرپذ ،ینیشهرنش زانیم نیب نکهیا چهارم ةجینت .هستند توسعه تر نییاپ

 زین زیادی یریمهاجرپذ و تیجمع  ،ینیشهرنش، یصنعت بخش در تر فتهای  هتوسع یها شهرستان یعنی ؛دارد وجود دار امعن و

 :شود یم ارائه ریز های پیشنهاد پژوهش، یها افتهی یمبنا بر انیپا در .دارند

 و استان شیآما اصول به توجه ضمن است ازین عیصنا ییفضا عیتوز دیشد بودن یا خوشه تیماه به توجه با ا

 .شود تر متعادل ها شهرستان در یصنعت یها خوشه ییفضا عیتوز ،یا هیناح یها یتوانمند

 ،یصنعت ةتوسع یها شاخص نظر از نیسرع و یگرم سوار،لهیب آباد،پارس یها شهرستان یباال تیمحروم به توجه با ا

 .شود اتخاذها، های مناسبی برای توسعة این شهرستانای، سیاستهای منطقهنیاز است ضمن توجه به توان

 و هاسیاست است ازین ،یصنعت ةتوسع و ینیشهرنش ،یریمهاجرپذ ،تیجمع نیب دارامعن ارتباطوجود  به توجه با ا

 و شود همسو ،استان یتیجمع یها برنامه خصوص به یبخش یها برنامه با استان یها شهرستان یصنعت یها برنامه

 .شود توزیع ها شهرستان در عادالنه نحو به  توسعه یها فرصت
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منابع

ووسعهتییفضایالگونییتبدریعامللیتحلکاربرد ،4900 نژاد، لیاسماعمرتضی  و محمد ،یاسکندر ،یسیع زاده، میابراه .4

 .50-2 صص ،42 ةشمار توسعه، و ایجغراف ران،یایامنطقهویافتگینتوسعه

 .لیاردب یاستاندار ،لیاردب استان یآمار ةسالنام ،4906 ل،یاردب یاستاندار .5

 ةمجل (.1910-1910)مقطعدوطیکشورهایاستانیافتگیتوسعهةدرجةمحاسبوتعیین ،4904 ،اله سیف اسالمی .9

 .00-14 ،4 ةشمار ،45 ةدور(. یاقتصاد های سیاست و مسائل یبررس ةماهنام دو) یاقتصاد

 ةشمار. یبازرگان یها پژوهش مؤسسة تهران، ،کشوریهااستانیصنعتةتوسعازیاسهیمقالیتحل ،4906 صادق، ،یاریبخت .1

 .400-422 صص ،55

 محور بر دکیتأ با تهرانشهر رامونیپ ینعتص یمحورها یریگشکل روندیبررس ،4901 ان،یفالحناهید  و احمد پوراحمد، .2

 .409- 429 صص ،29 شمارة ،ییایجغراف یها پژوهش ةمجل ،نیقزو-رجک

 شمال:یمورد )مطالعة رانیا یمرز مناطق در یصنعت یافتگیتوسعه ةدرج سنجش ،4906دیگران و  نیحس نژاد، یحاتم .0

 صص ،0 شمارة دوم، سال ،یشهر یزیر برنامه و پژوهش لةمج ،(یغرب جانیآذربا استان یجنوب یهاشهرستان شور،ک غرب

4-40. 

 ،یشهر توسعة و ایجغراف ةمجل ،شهرییفضاانتظامبرهوشمندیزیربرنامهریتأث ،4904 ،یصفر میرکفاطمه  و ریدل زاده نیحس .2

 .52-42 صص اول، شمارة

 ،40 دورة فضا، شیآما و یزیر برنامه ،تهرانناطقمیافتگیتوسعهسطوحییفضالیتحل ،4904 ،یشالمحمد  و یمجتب ان،یعیرف .0

 .10-52 صص ،20 یاپیپ ،1 شمارة

درمانوبهداشتخدماتةتوسعیهاشاخصییفضالیتحل ،4904 ،یزادیپرطاهر  و یطوب ،یعضد ریام ،یعل ،یآباد یزنگ .0

 .542 -566 صص ،95 شمارة دهم، سال ،(رانیا یایجغراف انجمن یپژوهش-یعلم فصلنامة) ایجغراف ،کردستاناستاندر

 .تهران دانشگاه انتشارات ،یامنطقهیزیربرنامهیهاروشواصول ،4900 اهلل، کرامت ،یاریز .46

 یهاشهرستان یافتگیتوسعه درجة یبندرتبه و یبررس ،4900 مال،ک سرخکبری  و محمود دیس ،یرچیزنج ،اهلل کرامت ،یاریز .44

 .96-42 صص ،25 شمارة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش ،سیتاپس کینکت از استفاده با یرضو خراسان استان

یهاشهرستاندرتوسعهیهاینابرابروتیمحرومییفضالیتحل ،4904 ،یوارثحمیدرضا  و مسعود ،ییتقوا رعنا، گلو،یب شیخ .45

 .512-542 صص ،10 شمارة دوازدهم، سال ،یاجتماع رفاه یپژوهش -یعلم فصلنامة ،رانیا

 سال( ییفضا) ایجغراف یپژوهش -یعلم مجلة ،کشوریهااستانیامنطقهتوسعةبریلیتحل ،4904 ،یزدیاملیحه  و اصغر ،یضراب .49

 .440-460 صص ،0 یاپیپ ،9 شمارة سوم،

 یشهردار ارتباطات و اطالعات یفناور سازمان انتشارات ،اس.یآ.یج.آرکباییفضاآماریهالیتحل ،4906 ،یعل ،یعسگر .41

 .ولا چاپ تهران،

 .اول چاپ شاهرود، یصنعت دانشگاه شاهرود، ،ارهیچندمعیریگمیتصم ،4902 محمد، ،ییعطا .42

 استان یهاشهرستانیافتگیتوسعه درجة بر یلیتحل ،4900 فرد، محمدی یعل و احمد ،ینیالحس خادم صفر، ،یقائدرحمت .40

 .449-02 صص ،0 شمارة ط،یمح آمایش ،بلوچستان و ستانیس

استانیهاشهرستانیصنعتیهامؤلفهییفضاعیتوزسنجش ،4906 ان،یحجارحمید  و دیحم ،یبرق وسف،ی ،یقنبر .42

 .90-42 صص ،4 شمارة اول، سال ،ییفضا یزیر برنامه یتخصص -یعلم مجلة ،اصفهان

 .مسلح یروهاین ییایجغراف سازمان ،تهران ،یاجتماعتیامن و هیحاش شهر، ،4904 سرور،رحیم  و بهمن کارگر، .40

 یهابخش کیکتفبه لرستاناستان یهاشهرستان یافتگیتوسعه سطح یبررس ،4904 و دیگران، جمال ،یمحمد .40
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 ،52 شمارة دوازدهم، سال ییایجغراف علوم یاربردک قاتیتحق نشریة ،صنعتویشاورزک ،ییبنا یزیرفاه خدمات و نکمس

 .426-452 صص

 شیهما ،لیاردباستانبردکیتأبایامنطقهتوسعةشیآمایزیربرنامهیهاضرورتوهاچالش ،4901 رضا،یعل ،یمحمد .56

 .لیاردب ،یشهرساز و یمعمار در نو یها دهیا یالملل نیب

 .هااستانیآمارةسالنام ،4906ران،یا آمار مرکز .54

 .امیپ نشر تهران، ،یامنطقهیزیربرنامهیمبانواصول ،4902 دحسن،یس ،یورکاش یمعصوم .55

یافتگیتوسعهیهاشاخصیبرایبندسطحدریعامللیتحلکاربرد ،4906، یحاتملیال  و محمدرضا دانشور، یمنصور .59

 .22-26 صص ،22 -21 شمارة طاق، مجلة (یرضوخراسان)

 یزیر برنامه فصلنامة ،کشوریهااستانیورزشیافتگیتوسعهتیوضعبریلیتحل ،4905 ،یقهار غالمرضا و یمهد ،مؤمنی .51

 00-29 صص ،0 شمارة ،سوم سال یشهر

 با یافتگیتوسعه یهاشاخص نظراز گلستان استان یهاشهرستان یبندسطح ،4900 ،یفتاحسارا  و نیمه نسترن، .52
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