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  4، شماره1، دوره1398جغرافيا و روابط انساني، بهار 

تعيين و تحليل سطوح برخورداري خدماتي دهستان هاي شهرستان مشهد با بهره گيري از 

  روش ويكور
  2سمانه ميرعلي جاني، *1فرزانه مركويي

  دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه تهران-1 

  وخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه تهراندانش آم-2

  1398/03/01:پذيرش تاريخ                                1398/02/29                    :دريافت تاريخ
 

 : چكيده

جهت رشد و توسعه همه جانبه به شمار  نابرابري در بهره مندي از امكانات و عوامل توسعه در مناطق گوناگون پهنه يك سرزمين مانعي،

آمده است. لذا در فرآيند برنامه ريزي و مديريت كشورهاي در حال توسعه، موضوع كاهش نابرابري و ايجاد تعادل در روند توسعه مناطق 

ررسي دقيق و همه مختلف از اهميت برجسته اي برخوردار است. آشكار است كه توسعه متعادل و متوازن فضاهاي جغرافيايي، مستلزم ب

هدف از اين مقاله بررسي وضعيت شاخص جانبه مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و شناخت بهتر نيازهاي جامعه و بهبود آن هاست. 

خدمات، ارتباطات و حمل و نقل و   -درماني، بازرگاني  -مذهبي ، زيربنايي، بهداشتي -هاي جمعيتي، آموزشي، اقتصادي، فرهنگي

ي دهستان هاي شهرستان مشهد و رتبه بندي آن ها از نظر برخوداري است. در اين تحقيق با استفاده از تكنيك ويكور، درجه ادار -سياسي

بعد؛  4نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه براساس مدل ويكور دهستان تبادكان در  است.برخورداري هر يك از نواحي محاسبه شده.

بعد آموزشي،  3ازرگاني و خدمات و ارتباطات و حمل و نقل داراي باالترين ارزش و دهستان طوس در برق و گاز، بهداشتي و درماني، ب

بعد ؛ آموزشي،  5مذهبي وسياسي و اداري بعد از دهستان تبادكان در رتبه دوم شناخته شده است. همچنين دهستان پايين واليت در 

ي و خدمات داراي كمترين ارزش مي باشد و بعد از اين دهستان، دهستان كارده سياسي و اداري، برق و گاز، بهداشتي و درماني، بازرگان

در ابعاد فرهنگي و ورزشي، مذهبي و ارتباطات و حمل و نقل داراي كمترين ارزش مي باشند. اگرچه شكاف و نابرابري بين دهستان 

ايي اين شهرستان هنوز براي دستيابي به توسعه متوازن هاي شهرستان از نظر دسترسي به امكانات مختلف كاهش يافته است اما نقاط روست

  و يكپارچه و برخورداري از خدمات راه درازي را پيش رو دارد.

  توسعه يافتگي، مدل ويكور، شهرستان مشهدتوسعه،  :هاكليد واژه
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 . مقدمه1

بخش روستايي به عنوان بخش پايه  امروزه اين مسئله آشكار شده است كه الزمه رسيدن به توسعه، توجه به روستاها مي باشد و

محسوب مي شود.در واقع روستا ها از فقير ترين و آسيب پذير ترين گروه ها موجود در جوامع و به خصوص در كشورهاي در حال 

گي ).توسعه فرآيندي است كه طي آن جوامع از شرايط اوليه ي عقب ماندگي و توسعه نيافت1390:34توسعه هستند( جمعه پور و احمدي، 

: 1379با عبور از مراحل تكاملي كم و بيش يكسان و دگرگوني هاي كيفي و كمي به جوامع توسعه يافته تبديل خواهد شد( نصيري، 

توسعه به وضعيت معين و جاري در جامعه و روندهاي دگرگون ساز آن باز مي گردد. از جنبه نظري، توسعه يافتگي بدين معناست ). 108

جتماعي يك كشور قادر به تعيين سرنوشت خويش شوند و بتوانند اهداف ملي را با انتخابي آگاهانه بر اساس كه افراد و گروه هاي ا

شرايط و امكانات خويش به پيش برند، بدون اينكه در مناسبات و روابط خود با مشكالتي چون بحران، استثمار، وابستگي و سلطه مواجه 

دست نيافته است. در زمينه تحليل » توسعه ناب«ايد دانست كه تاكنون هيچ جامعه اي به اين شوند. البته چنين جامعه اي آرماني است و ب

و تبيين پديده توسعه و توسعه نيافتگي نظريه هاي متعددي از جمله نظريه هاي اقتصادي رشد و توسعه، نظريه هاي جامعه شناختي 

و در سطح  توسعه مطرح شده است كه عمدتا در مقياس كالن نوسازي، نظريه هاي ماركسيست و نئو ماركسيست، پسا ساختارگرايي

جهاني و ملي به تبيين توسعه مي پردازند. به هر حال هدف نظريه اي توسعه، تحليل و تبيين نابرابري هاي موجود ميان كشورها و مناطق 

باورند كه هر شاخصي كه بتواند بهبود زندگي ). گيليس و همكاران بر اين 195:1395و نواحي در زمينه توسعه است (افراخته و توفيقيان، 

). شناخت و تجزيه 128:1389بشر و رفاه آن را نشان دهد مي تواند به عنوان شاخص بيانگر توسعه يافتگي بشمار آيد (عمراني و پيري: 

ي توسعه منطقه اي است. با و تحليل وضع مناطق در زمينه هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نخستين گام در فرآيند برنامه ريز

). روستاها با توجه به 98:1392اين كار تنگناها و محدوديت هاي مناطق مشخص شده و مي توان براي رفع آن ها اقدام كرد (اميدزاده: 

داده نقش مهمي كه در نظام توليد و اشتغال كشور دارند و همچنين با عنايت به سكونت حجم قابل توجهي از جمعيت كه در خود جاي 

اند، در نظام برنامه ريزي كشور از جايگاه ويژه اي برخوردارند و از اجزا و عناصر اصلي توسعه ملي به شمار مي روند (شاهرخي ساردو: 

). توسعه روستايي جزئي از برنامه هاي توسعه هر كشور است، يكي از اركان توسعه جامعيت و يكپارچه بودن آن در رفع 385، 1394

اقتصادي و اجتماعي مناطق است و به منظور حل مسائل ناشي از عدم تعادل هاي منطقه اي، گام نخست شناخت و  عدم تعادل هاي

).بنابراين توسعه روستايي به عنوان راهكارهاي عملي 1397سطح بندي مناطق از توسعه در زمينه هاي مختلف است(عليائي و عزيزي، 

طرح مي » توسعه روستايي يكپارچه«ت. در توسعه روستايي كه اغلب تحت عنوان در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مطرح اس

شوند، بر افزايش درامد روستاييان، كاهش فقر و نابرابري و افزايش ارزش افزوده اقتصادي در بخش روستايي تاكيد شده است (افراخته 

ملي بويژه در كشورهاي در حال توسعه مي باشد، اما از آنجايي ). توسعه روستايي بخش با اهميتي از فرايند توسعه 196:1395و توفيقيان، 

طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد  -كه توسعه جرياني چند بعدي است، مستلزم تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي
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ايجاد يك الگوي مطلوب رشد درآمد  اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. بنابراين هدف اصلي توسعه بايد

همگاني در راستاي پوشش تمام اقشار جامعه باشد. به عقيده ي برخي محققين سكونتگاه هاي روستايي در اكثر كشورهاي در حال 

و امكانات  توسعه، از نظر فيزيكي و اقتصادي با يكديگر و با حوزه هاي روستايي خود يا با شهرهاي بزرگتر، به جز بهره گيري از خدمات

ارتباط و پيوندي ندارند. در هر مورد فقدان دسترسي براي خانوارهاي روستايي اغلب آن ها را در فقر نگاه مي دارد وعدم تعادل هاي 

و درآمد شامل  ديتول زانيتوسعه عالوه بر بهبود م). 117جغرافيايي و اجتماعي را استمرار و استحكام مي بخشد (بدري و همكاران:

در  نيهست، بنابرا زيمردم ن يعموم يوجه نظرها نيو اصالح آنها و همچن يادار ،ياجتماع ،ينهاد ،ياسيدر ساختار س ييها يدگرگون

 ليتعد ،يكاريكاهش فقر و ب دم،اعتماد به نفس مر نيدست اشاره كرد: تام نياز ا يتوان به موارد يم دياهداف توسعه در مفهوم جد انيم

منش  يبازساز ،يو توسعه دموكراس نيتكو شتر،يب يها يآزاد نيمشاركت مردم، تام طيشرا نيتام ،ياجتماع رفاه شيثروت و درآمد، افزا

اندازه  نيو به هم افتيتداوم خواهند  يبشر يدر زندگ زيمتما يبه عنوان مكان ها ييروستا ي. روستا و نواحنهايو جز ا يمستقل انسان

به  اتيو ب يوجود دارد(صفر ييروستا ياز نواح يمتفاوت اريبس يايمتفاوت و جغراف اريبس ييروستا يآشكار است كه نواح يهم به خوب

توسعه روستايي از ديدگاه اقتصاد دانان توسعه افزايش در آمد و بهره وري و ارتقاي سطح زندگي عمومي  ).32:1391وودز، كلينقل از ما

نسبي مناطق و كشورهاي مختلف، مدل ها و راهبردها ي توسعه و روستايي است. با شكل گيري مفهوم توسعه با رويكرد مقايسه وضع 

با كمي تاخير، روش هاي اندازه گيري آن، كانون توجه انديشمندان علوم مختلف از جمله علوم اجتماعي و اقتصادي قرار گرفت (تقوايي 

  ). 132: 1390و همكاران، 

تان هاي شهرستان مشهد را از لحاظ سطح برخورداري از ابعاد پژوهش حاضر سعي دارد تا با استفاده از روش ويكور وضعيت دهس

مشخص شده مورد بررسي قرار داده و درجه توسعه يافتگي آن ها را محاسبه و براساس آن دهستان هاي اين شهرستان را رتبه بندي 

  ناطق فراهم آورد.نمايد و زمينه هاي الزم براي برنامه ريزي در جهت بهبود اين شاخص ها و در نتيجه توسعه اين م

  

  . پيشينة تحقيق2

بررسي هاي متعددي در خصوص توسعه به خصوص سطوح توسعه يافتگي صورت گرفته است كه در اين تحقيقات 

از شاخص هاي مختلفي جهت تعيين سطوح توسعه يافتگي استفاده شده است هم چنين تحقيقاتي هم در ساير كشورها 

فته است كه در زير به بيان برخي از اين مطالعات كه در داخل صورت گرفته در زمينه سطوح توسعه يافتگي صورت گر

  است مي پردازيم:



  مركويي و مير علي جاني                      

 

 

440 

 

  پيشينه اي از مطالعات صورت گرفته در خصوص سطوح توسعه يافتگي در استان هاي  كشور -1جدول 

  نتايج  عنوان  مولف

ــور و   ــپ ــاك خ

پوري/   بــاوان 

1388  

سطوح     سي و تحليل نابرابري در  برر

  مناطق شهر مشهد توسعه يافتگي

درصـــد مناطق شـــهري مشـــهد خيلي   25نتايج مطالعات نشـــان مي دهد 

صد مناطق برخوردار و   25برخوردار،  سط،     3/8در صد متو صد    25در در

  درصد مناطق خيلي محروم بوده اند.7/169مناطق محروم و باالخره 

ايراندوســت و 

كاران/  139هم

2  

ــطوح      ــه تطبيقي و تحليل سـ مقايسـ

ــعه يافتگي م ــتايي در توس ناطق روس

ستفاده   1385و  1375سال هاي   با ا

از تحليل عاملي و خوشه اي (مطالعه  

  موردي استان كردستان)

طي  شهرستان هاي نزديك به مناطق شرقي استان كه به مسيرهاي اصلي ارتبا

نزديك ترند از وضعيت مطلوب تري در مقايسه با شهرستان هاي مرزي و     

  كوهستاني برخوردارند.

ــي    ــاح ــت و ف

كاران/  139هم

2  

يداري        پا ندي  ــنجش و اولويت ب سـ

ــتــايي          اجتمــاعي در منــاطق روسـ

شــهرســتان دلفان با اســتفاده از مدل 

تصميم گيري ويكور( مطالعه موردي 

  دهستان خاوه شمالي)

در راســتاي بهبود ســطح پايداري اجتماعي در دهســتان خاوه شــمالي مي  

ت ها؛ ارائه خدما بايســت اقداماتي چون توزيع عادالنه امكانات و فرصــت

ــب و كافي براي همه افراد جامعه، به ويژه در بخش هاي            اجتماعي مناسـ

آموزش و سالمت؛ رفع تبعيض هاي اجتماعي و جنسيتي؛ ارتقاي مسئوليت  

ــعه     ــاركت اجتماعي را در كانون برنامه ريزي توس ــي و مش ــياس پذيري س

  اجتماعي قرار داد.

ون گويــت و  

ــر   ــگـــ ديـــ

كاران/  201هم

8 

سي به    ستر سعه    د انرژي جهاني و تو

تايي   ــ هاي      از طريق روسـ تا ــ روسـ

 هوشمند

  

شواهد و نظراتي را          شمند  ستاي هو ساله، ابتكار رو سه  در طي يك دوره 

شرايط چارچوبي الزم         70سهام از   1000بيش از  سايي  شنا شور براي  ك

ه   براي ارائه خدمات انرژي به جوامع روستايي و تضمين دسترسي انرزي ب     

ستايي ب    سعه رو شامل اتخاذ يك رويكرد يكپارچه   تو شيد. اين ها    هبود بخ

ي،  براي توسعه روستايي، ايجاد بازارها براي بهره برداري از بخش خصوص    

  ايجاد چارچوب هاي سياست حمايتي و منسجم در سطح ملي است.

سرور و  

  1394خليجي/

سنجش درجه توسعه يافتگي 

شهرستان هاي استان كهكيلويه و بوير 

  احمد

ه براي حقيق نشان مي دهد كه با توجه به معيارهاي در نظر گرفته شدنتايج ت

 سطح بندي شهرستان ها، شهرستان هاي گچساران، بهمئي، داراي مطلوبيت

  نسبي از نظر سطح توسعه يافتگي هستند.

ــه و   ــت ــراخ اف

توفيقيان اصل/  

1395  

وسعه  تفضايي سطوح  -تحليل مكاني

ستان بوير       شهر ستان هاي  يافتگي ده

  احمد

نتايج نشــان داد كه تفاوت هاي فضــايي نســبتا زيادي در ســطوح توســعه   

يافتگي نواحي روســتايي شــهرســتان وجود دارد؛ بدين گونه كه ميانگين    

شتي         شاخص هاي اقتصادي و بهدا   -ضريب توسعه يافتگي دهستان ها در 

  ) بســيار كمتر از ميانگين ضــريب توســعه يافتگي02/28و  26/25درماني (

دهستان شهرستان، تنها دهستان        11آن است و از مجموع   )7/53آموزش (

اي  سررود جنوبي از سطح توسعه يافتگي بااليي برخوردار بود و دهستان ه    

  كاكان، چين و چنار در سطح توسعه يافتگي پايين قرار داشتند.

نظم فر و 

139همكاران/

5  

تحليل فضايي توسعه منطقه اي استان 

اي كرمانشاه با استفاده از مدل ه

  تصميم گيري چند معياره

نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه پراكنش سطوح توسعه براساس 

قط فنتايج حاصل از مدل كپلند، از مجموعه شهرستان هاي استان كرمانشاه 

عه شهرستان سر پل ذهاب در طبقه توسعه يافته و بقيه در طبقه نيمه توس

  يافته و محروم قرار گرفتند. 
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عليائي و 

  1397يزي/عز

تحليل سطح توسعه يافتگي نواحي 

روستايي با رو ش تحليل عاملي( 

  دهستان وكيل آباد استان كرمان)

اد، به نتايج بدست آمده بيانگر اين است كه ميان روستاهاي دهستان وكيل آب

ا لحاظ توسعه يافتگي تفاوت اساسي معني داري وجود دارد و اين روستاه

فتگي سطح توسعه يافتگي باال، سطح توسعه يياقابل رتبه بندي در سه گروه 

 متوسط و سطح توسعه يافتگي پايين هستند.

زينب بدخشان  

ــر    ــگـ و ديـ

كاران/  139هم

7  

بررسي تاثير زير ساخت ها بر توسعه  

  روستايي ايران

سلسله مراتبي نشان داد از     اه رزير معيار زير ساخت، طول   19نتايج روش 

زي با  سعه روستايي دارد. لذا برنامه ري  هاي روستايي اولويت بيشتري در تو  

توجه به بودجه عمراني ثابت توصـــيه مي شـــود، تا شـــرايط اقتصـــادي،  

ــورت    ــي در اجراي برنامه ريزي تاثير نگذارد. در اين ص ــياس اجتماعي، س

ــتايي كشــور خواهد    ارتقاي زير ســاخت ها تثير بيشــتري بر توســعه روس

  گذاشت.

  نابع در دسترسمنبع:يافته هاي تحقيق مستخرج از م

بنابر مطالعات انجام گرفته در شهرستان هاي مختلف در سال هاي اخير در زمينه سطوح توسعه يافتگي، جهت ساماندهي فضاهاي شهرستان 

ها، بايد شناخت در مورد سطوح توسعه يافتگي به دست آورد. در مقاالت متفاوت شاخص هاي مختلفي مورد مطالعه قرار گرفته است. در 

حاضر مي خواهيم به بيان تعيين سطوح توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان مشهد در تمامي سطوح و به طور همه جانبه با بهره  مقاله

گيري از روش ويكور بپردازيم كه اين مسئله مي تواند در برنامه ريزي هاي فضايي به منظور رسيدن به توسعه پايدار و متعادل منطقه كمك 

  شاياني نمايد.

  داف و اهميت تحقيق. اه3

هدف از تحقيق حاضر سنجش نسبي توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان مشهد و رتبه بندي آن از نظر شاخص هاي 

بعد به منظور استفاده از آن در برنامه ريزي توسعه روستايي است. در كنار اين اهداف كلي اهداف اختصاصي  8مد نظر در 

ين ميزان تعادل يا عدم تعادل در بهره مندي دهستان ها به لحاظ ابعاد مختلف با ذيل در مركز توجهات قرار دارد: تعي

  استفاده از مدل ويكور.

  . روش شناسي تحقيق 4

  روش تحقيق .1 .4

تحليلي مي باشد. در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از روش  -مقالعه حاضر به لحاظ ماهيت كاربردي و روش تحقيق آن توصيفي

 77بعد و  8بررسي سطوح برخورداري دهستان هاي شهرستان مشهد بپردازيم كه در مطالعات زير سطح توسعه يافتگي را در ويكور به 

  شاخص مورد بررسي قرار داده است.
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  . منطقة مورد مطالعه2. 4

 59افيايي شرق ايران و در طول جغرمال در ش كيلومتر مربع مساحت، 351مركز استان خراسان رضوي با ، مشهد ستانشهر

دقيقه و در حوضه  8درجه و  37دقيقه تا  43درجه و  35دقيقه و عرض جغرافيايي  36درجه و  60دقيقه تا  15درجه و 

متر (حداكثر  1050ت. ارتفاع شهر از سطح دريا حدود واقع اس هزارمسجدو  بينالودهاي كوه ، بين رشتهرودكشف آبريز

ست. شهر مشهد از سمت شمال با شهرستان كالت، از شمال شرق و شرق  با شهرستان متر) ا 950متر و حداقل  1150

سرخس، از جنوب با فريمان، از جنوب شرق و شرق با نيشابور و چناران و از شمال غرب با چناران همسايه مي باشد. 

آبادي خالي از سكنه هستند.  211آبادي داراي سكنه مي باشند و  375آبادي دارد كه از اين تعداد  586ن مشهد شهرستا

اين شهرستان داراي سه بخش احمدآباد، مركزي، رضويه مي باشد كه اين بخش ها داراي دهستان هاي پيوه ژن، سرجام، 

  ن، پايين واليت و ميامي مي باشند.تبادكان، طوس، كارده، ميان واليت، كنويست، درزآب، آبروا

  1390 مشهد سال): جمعيت و درصد جمعيت شهرستان 1جدول(

  جمعيت  دهستان  بخش

  درصد  جمعيت

  5.94  17421  پيوه ژن  احمدآباد

  2.90  8520  سرجام

  28.08  82387  تبادكان  مركزي

  26.41  77501  طوس

  2.01  5887  كارده

  7.79  22853  ميان واليت

  7.64  22403  كنويست

  4.00  11741  درزآب

  4.78  14034  آبروان  رضويه

  1.95  5715  پايين واليت

  8.51  24960  ميامي

  1390ماخذ: يافته هاي تحقيق مستخرج از نتايج سر شماري عمومي نفوس و مسكن سال 
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  ): دهستان هاي شهرستان مشهد1نقشه (
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  . يافته هاي تحقيق5

  يك ويكور در تعيين و تحليل سطوح برخورداري دهستان هاي شهرستان مشهدمراحل عملياتي تكن -5-1

براي بررسي و تعيين سطوح برخورداري دهستان هاي شهرستان ابتدا ابعاد و خدمات دهستان ها را طبقه بندي كرديم كه  

سي و اداري، برق و شاخص دسته بندي شدند. اين ابعاد شامل: آموزشي، مذهبي، فرهنگي و ورزشي، سيا 77بعد و  8در 

  گاز، بهداشتي و درماني، بازرگاني وخدمات و ارتباطات و حمل نقل مي باشند. 

در مرحله اول پس از جمع آوري داده ها و تركيب آن ها، ماتريس داده هاي خام هر يك از ابعاد در محدوده مورد مطالعه 

عيارها (ستون ها) است. كه در اينجا گزينه ها شامل تعريف شد. ماتريس تصميم گيري كه متشكل از گزينه ها(سطرها) و م

دهستان هاي شهرستان مشهد مي باشد و معيارها شامل شاخص هاي هر يك از ابعاد هستند كه در مباحث قبل گفته شد 

  شاخص مي باشند. براي هر بعد به صورت جدا مراحل ويكور صورت گرفت.  77كه 

ر را بي مقياس كرديم؛ براي بي مقياس سازي داده ها از روش نرم اقليدسي مرحله دوم: در اين مرحله ماتريس مورد نظ

  استفاده شد. 

مرحله سوم: در مرحله سوم تشكيل ماتريس نرمال شده مي باشد. در اين روش به هر كدام از شاخص هاي مورد بررسي 

  وزن داده ايم.

. در زير هر يك از جداول مربوط به ابعاد را كه را محاسبه كرديم Qو   Rو  Sمرحله چهارم: در مرحله چهارم  مقدار 

  در آن ها به دست آمده است را مشاهده مي كنيد: Qو  Rو  Sمقدار 
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  بعد آموزشي •

  ): مقدار سودمندي و تاسف در بعد آموزشي3جدول(

نام 

 دهستان

روستا 

  مهد
  دبستان

مدرسه 

راهنمايي 

شبانه 

روزي 

  پسرانه

مدرسه 

راهنمايي 

شبانه 

روزي 

  دخترانه

مدرسه 

راهنمايي  

  پسرانه

مدرسه 

راهنمايي 

  دخترانه

مدرسه 

راهنمايي 

  مختلط

دبيرستان 

شبانه 

روزي 

  پسرانه

دبيرستان 

شبانه 

روزي  

  دخترانه

دبيرستان  

نظري 

  پسرانه

دبيرستان  

نظري  

  دخترانه

دبيرستان   

كارو 

دانش 

  پسرانه

دبيرستان  

كارودانش  

  دخترانه

هنرستان 

فني و 

حرفه اي 

  پسرانه

رستان هن

فني و 

حرفه اي 

  دخترانه

S  R Q رتبه 

  5  0.36  0.09  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.09  0.01  0.00  0.00  0.01  0.01  پيوه ژن

  9  0.66  0.13  0.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.13  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01 سرجام

  2  0.17-  0.02  0.03  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.01  0.00  0.00 تبادكان

  1  0.03-  0.03  0.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.03  0.01  0.02  0.01  0.00  0.00 طوس

  10  0.72  0.14  0.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.14  0.01  0.00  0.00  0.02  0.01 كارده

ميان 

  4  0.31  0.08  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.08  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01 واليت

  3  0.24  0.06  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.06  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01 كنويست

  8  0.55  0.11  0.18  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.11  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01 درزآب

  7  0.50  0.10  0.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.10  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01 آبروان

پائين 

  11  0.81  0.15  0.23  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.15  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01 واليت

  6  0.45  0.09  0.16  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.09  0.01  0.02  0.01  0.01  0.01 ميامي
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صورت گرفته است كه كم ترين ارزش باالترين  Qهمانطور كه در جدول باال مالحظه مي كنيد رتبه بندي براساس ارزش 

داده است. در اينجا دهستان طوس باالترين ارزش و دهستان واليت پايين ترين ارزش را به اولويت را به خود اختصاص 

 خود اختصاص داده اند.

 بعد فرهنگي و ورزشي •

  ): مقدار سودمندي و تاسف در بعد فرهنگي و ورزشي4جدول(

 نام دهستان
بوستان 

  روستايي

كتابخانه 

  عمومي

زمين 

  ورزشي

سالن 

  ورزشي
S  R Q رتبه 

  2  0.44-  0.13  0.13  0.13  0.00  0.00  0.00  پيوه ژن

  7  0.23  0.24  0.76  0.13  0.20  0.19  0.24 سرجام

  5  0.06  0.24  0.47  0.13  0.10  0.00  0.24 تبادكان

  3  0.21-  0.18  0.30  0.00  0.08  0.04  0.18 طوس

  11  0.54  0.30  1.00  0.20  0.20  0.30  0.30 كارده

  4  0.10-  0.19  0.45  0.07  0.14  0.19  0.06 ميان واليت

  8  0.39  0.30  0.73  0.20  0.16  0.07  0.30 كنويست

  9  0.41  0.30  0.77  0.20  0.16  0.11  0.30 درزآب

  6  0.14  0.26  0.49  0.07  0.16  0.26  0.00 آبروان

  10  0.51  0.30  0.94  0.20  0.20  0.30  0.24 پائين واليت

  1  0.05-  0.19  0.54  0.13  0.16  0.19  0.06 ميامي

  

صورت گرفته است كه كم ترين ارزش باالترين  Qجدول باال مالحظه مي كنيد رتبه بندي براساس ارزش همانطور كه در 

اولويت را به خود اختصاص داده است. در اين بعد دهستان ميامي باالترين ارزش و دهستان كارده پايين ترين ارزش را 

 به خود اختصاص داده اند.
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  بعد مذهبي •

  سف در بعد مذهبي): مقدار سودمندي و تا5جدول(

  امام زاده  مسجد نام دهستان

ساير اماكن 

مذهبي 

  مسلمانان

اماكن 

مذهبي ساير 

  اديان

مدرسه 

  علميه
  دارالقرآن

امام 

جماعت 

  راتب

 رتبه S  R Q  خانه عالم

  6  0.3-  0.22  0.31  0.00  0.00  0.19  0.01  0.10-  0.01-  0.00  0.22  پيوه ژن

  9  0.0  0.22  0.67  0.12  0.12  0.19  0.01  0.00  0.01-  0.01  0.22 سرجام

  5  0.3-  0.20  0.36  0.20  0.20  0.00  0.00  0.03-  0.01-  0.01  0.00 تبادكان

  1  0.5-  0.12  0.33  0.12  0.12  0.04  0.01  0.00  0.00  0.01  0.03 طوس

  11  0.4  0.30  0.98  0.20  0.20  0.26  0.01  0.00  0.00  0.01  0.30 كارده

  2  0.4-  0.12  0.45  0.10  0.10  0.11  0.01  0.00  0.00  0.01  0.12 ميان واليت

  8  0.0  0.20  0.72  0.20  0.20  0.14  0.01  0.00  0.00  0.00  0.17 كنويست

  3  0.3-  0.18  0.46  0.05  0.05  0.16  0.01  0.00  0.00  0.01  0.18 درزآب

  4  0.1-  0.22  0.57  0.07  0.07  0.19  0.01  0.00  0.00  0.01  0.22 آبروان

  10  0.3  0.27  0.92  0.20  0.20  0.23  0.01  0.00  0.00  0.01  0.27 پائين واليت

  7  0.1-  0.25  0.49  0.02  0.02  0.22  0.01  0.03-  0.00  0.00  0.25 ميامي

  ماخذ: يافته هاي تحقيق

 در اين بعد دهستان طوس باالترين ارزش و دهستان كارده پايين ترين ارزش را به خود اختصاص داده اند.
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  بعد سياسي و اداري •

  ر سودمندي و تاسف در بعد سياسي و اداري): مقدا6جدول(

 نام دهستان

شوراي 

اسالمي 

  روستا

  دهيار

پاسگاه 

نيروي 

  انتظامي

مركز 

خدمات 

جهاد 

  كشاورزي

مروج 

  كشاورزي

شوراي حل 

  اختالف

شركت 

تعاوني 

  روستايي

S  R Q رتبه 

  4  0.05-  0.14  0.23  0.07-  0.00  0.00  0.03  0.00  0.14  0.13  پيوه ژن

  9  0.51  0.20  0.70  0.02-  0.07  0.07  0.07  0.20  0.18  0.14 سرجام

  3  0.24-  0.10  0.15  0.09-  0.10  0.03  0.03  0.07  0.00  0.01 تبادكان

  1  0.38-  0.07  0.14  0.02-  0.07  0.03  0.03  0.00  0.03  0.00 طوس

  10  0.54  0.20  0.75  0.00  0.03  0.10  0.10  0.13  0.19  0.20 كارده

  2  0.34-  0.07  0.17  0.03-  0.07  0.00  0.00  0.00  0.07  0.06 ميان واليت

  6  0.15  0.13  0.54  0.03-  0.10  0.07  0.07  0.13  0.11  0.09 كنويست

  7  0.17  0.14  0.52  0.02-  0.07  0.07  0.03  0.13  0.14  0.10 درزآب

  5  0.10  0.14  0.45  0.02-  0.07  0.00  0.00  0.13  0.14  0.14 آبروان

  11  0.64  0.20  0.88  0.01  0.10  0.10  0.10  0.20  0.20  0.17 پائين واليت

  8  0.23  0.15  0.55  0.02-  0.03  0.07  0.03  0.13  0.15  0.15 ميامي

  ماخذ: يافته هاي تحقيق

 

همانطور كه در جدول باال مشاهده مي نماييد در اين بعد دهستان طوس باالترين ارزش و دهستان پايين واليت پايين 

 ترين ارزش را به خود اختصاص داده اند.
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   بعد بهداشتي و درماني •

  ): مقدار سودمندي و تاسف در بعد بهداشتي و درماني7جدول (

نام 

 دهستان

حمام 

  عمومي

مركز 

بهداشت

ي 

  درماني

داروخا

  نه

خانه 

بهداش

  ت

پايگاه 

بهداش

ت 

روست

  ايي

مركز 

تسهيال

ت 

  زايمان

پزشك 

  خانواده

پزش

  ك

دندانپزش

ك يا 

بهداشت 

كاردهان 

  و دندان

دندانپز

شك 

تجربي 

يا 

ندان د

  ساز

بهيار 

ياماما

ي 

روستا

  يي

  بهورز
دامپ

  زشك

تكنس

ين 

دامپ

  زشكي

آزماي

شگاه 

و 

راديول

  وژي

غسالخا

  نه

سامانه 

جمع 

آوري 

  زباله

S  R Q رتبه 

  9  0.81  0.20  0.76  0.01  0.00  0.02  0.01  0.00  0.20  0.02  0.00  0.01  0.02  0.11  0.00  0.00  0.04  0.20  0.00  0.12  پيوه ژن

  8  0.80  0.18  0.84  0.02  0.02  0.02  0.01  0.00  0.16  0.02  0.01  0.01  0.02  0.18  0.01  0.01  0.03  0.18  0.01  0.14 سرجام

  1  0.07-  0.02  0.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.02  0.00  0.00 تبادكان

  2  0.50  0.17  0.33  0.00  0.01  0.01  0.01  0.00  0.08  0.01  0.00  0.00  0.01  0.00  0.01  0.00  0.02  0.00  0.00  0.17 طوس

  10  0.84  0.20  0.81  0.02  0.01  0.01  0.01  0.00  0.16  0.02  0.01  0.01  0.01  0.16  0.01  0.01  0.03  0.20  0.01  0.13 كارده

ميان 

  6  0.71  0.17  0.73  0.01  0.00  0.01  0.00  0.00  0.14  0.01  0.00  0.01  0.02  0.15  0.01  0.01  0.03  0.16  0.01  0.17 واليت

  7  0.71  0.18  0.68  0.02  0.01  0.02  0.01  0.00  0.15  0.01  0.01  0.01  0.01  0.07  0.01  0.01  0.03  0.18  0.01  0.13 كنويست

  5  0.69  0.16  0.76  0.01  0.01  0.02  0.01  0.00  0.15  0.02  0.00  0.01  0.02  0.15  0.01  0.01  0.03  0.16  0.01  0.15 درزآب

  4  0.68  0.16  0.71  0.02  0.01  0.02  0.01  0.00  0.14  0.01  0.00  0.01  0.02  0.16  0.01  0.01  0.03  0.11  0.01  0.14 آبروان

پائين 

  11  0.93  0.20  0.97  0.02  0.02  0.02  0.01  0.00  0.18  0.02  0.01  0.01  0.02  0.20  0.01  0.01  0.04  0.20  0.01  0.20 واليت

  3  0.64  0.15  0.69  0.01  0.01  0.02  0.00  0.00  0.15  0.01  0.01  0.01  0.01  0.13  0.01  0.01  0.03  0.13  0.01  0.15 ميامي

ماخذ: يافته هاي تحقيق
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همانطور كه در جدول باال مشاهده مي نماييد در اين بعد دهستان تبادكان باالترين ارزش و دهستان پايين 

 واليت پايين ترين ارزش را به خود اختصاص داده اند.

 بعد برق و گاز •

  دار سودمندي و تاسف در بعد برق و گاز): مق8جدول(

 نام دهستان

شبكه 

سراسري 

  برق

موتور برق 

  ديزلي

انرژي نو 

(خورشيدي 

  ، بادي و...)

گاز لوله 

  كشي

آب لوله 

  كشي

سامانه 

  تصفيه آب
S  R Q رتبه 

  5  0.79  0.50  1.08  0.02  0.14  0.16  0.05  0.50  0.22  پيوه ژن

  9  0.87  0.50  1.30  0.20  0.14  0.19  0.05  0.50  0.22 سرجام

  1  0.10-  0.06  0.07  0.06  0.00  0.02  0.00  0.00  0.00 تبادكان

  2  0.53  0.44  0.55  0.00  0.02  0.00  0.05  0.44  0.04 طوس

  10  0.88  0.50  1.33  0.08  0.20  0.20  0.05  0.50  0.30 كارده

  3  0.75  0.50  0.98  0.16  0.08  0.06  0.05  0.50  0.12 ميان واليت

  4  0.78  0.50  1.05  0.14  0.12  0.08  0.05  0.50  0.16 كنويست

  6  0.79  0.50  1.08  0.03  0.12  0.20  0.05  0.50  0.18 درزآب

  8  0.85  0.50  1.26  0.15  0.14  0.19  0.05  0.50  0.22 آبروان

  11  0.91  0.50  1.39  0.19  0.19  0.20  0.05  0.50  0.27 پائين واليت

  7  0.83  0.50  1.19  0.17  0.07  0.15  0.05  0.50  0.25 ميامي

  ماخذ: يافته هاي تحقيق

  

مي نماييد در اين بعد دهستان تبادكان باالترين ارزش و دهستان پايين همانطور كه در جدول باال مشاهده 

 واليت پايين ترين ارزش را به خود اختصاص داده اند.
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  بعد بازرگاني و خدمات •

  ): مقدار سودمندي و تاسف در بعد بازرگاني و خدمات9جدول(

  ماخذ: يافته هاي تحقيق

همانطور كه در جدول باال مشاهده مي نماييد در اين بعد دهستان تبادكان باالترين ارزش و دهستان پايين 

  ايين ترين ارزش را به خود اختصاص داده اند.واليت پ

  

 ستاننام ده

پايگاه 

آتش 

  نشاني

نمايند

گي 

پخش 

نفت 

  سفيد

نمايند

گي 

پخش 

سيلندر 

  گاز

فروش

گاه 

  تعاوني

  نانوايي  بقالي

گوش

ت 

فروش

  ي

قهو ه 

  خانه
  بانك

تعمير

گاه 

ماشين 

آالت 

كشاور

  زي

تعميرگ

اه 

ماشين 

آالت  

غيركش

  اورزي

جايگاه 

سوخ

  ت

S  R Q رتبه 

  3  0.91  0.18  0.94  0.09  0.04  0.10  0.01  0.01  0.12  0.18  0.11  0.09  0.08  0.01  0.10  پيوه ژن

  9  0.84  0.18  0.81  0.08  0.03-  0.09  0.01  0.01  0.12  0.18  0.10  0.08  0.07  0.01  0.09 سرجام

  1  0.99  0.18  1.05  0.10  0.09  0.10  0.01  0.01  0.12  0.18  0.13  0.11  0.10  0.02  0.10 تبادكان

  2  0.95  0.18  0.99  0.09  0.05  0.09  0.01  0.01  0.12  0.18  0.13  0.11  0.10  0.01  0.09 طوس

  10  0.83  0.18  0.79  0.08  0.04-  0.09  0.01  0.01  0.12  0.18  0.10  0.08  0.07  0.01  0.09 كارده

  4  0.91  0.18  0.93  0.09  0.03  0.10  0.01  0.01  0.12  0.18  0.11  0.10  0.09  0.01  0.09 ميان واليت

  5  0.87  0.18  0.87  0.09  0.01-  0.09  0.01  0.01  0.12  0.18  0.11  0.09  0.08  0.01  0.09 كنويست

  6  0.87  0.18  0.86  0.08  0.00  0.09  0.01  0.01  0.12  0.18  0.11  0.09  0.08  0.01  0.10 درزآب

  7  0.86  0.18  0.84  0.08  0.01-  0.09  0.01  0.01  0.12  0.18  0.10  0.09  0.08  0.01  0.09 آبروان

  11  0.83  0.18  0.79  0.08  0.04-  0.09  0.01  0.01  0.12  0.18  0.10  0.08  0.07  0.01  0.09 پائين واليت

  8  0.86  0.18  0.85  0.08  0.01-  0.09  0.01  0.01  0.12  0.18  0.11  0.08  0.08  0.01  0.09 ميامي
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  بعد ارتباطات و حمل و نقل •

  ): مقدار سودمندي و تاسف در بعد ارتباطات و حمل و نقل10جدول(

 نام دهستان
صندوق 

  پست

دفتر 

  پست

دفتر 

  مخابرات

دفتر 

فناوري 

اطالعات 

و 

ارتباطات 

)ICT (

  روستايي

دسترسي 

عمومي 

به 

  اينترنت

دسترسي 

به 

 روزنامه

  و مجله

دسترسي 

به وسيله 

نقليه 

  عمومي

دسترسي 

به 

ايستگاه 

  راه آهن

S  R Q رتبه 

  3  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11  پيوه ژن

  6  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 سرجام

  1  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 تبادكان

  2  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 طوس

  11  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 كارده

  4  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 ميان واليت

  5  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 كنويست

  8  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 درزآب

  7  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 آبروان

  10  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 پائين واليت

  9  1.12  0.40  1.29  0.10  0.30  0.10  0.25  0.02  0.40  0.01  0.11 ميامي

  ماخذ: يافته هاي تحقيق

همانطور كه در جدول باال مشاهده مي نماييد در اين بعد دهستان تبادكان باالترين ارزش و دهستان كارده پايين 

  ترين ارزش را به خود اختصاص داده اند.
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  يين ترين بعد طبقه بندي كرده ايمدر جدول زير به طور كلي هر كدام از دهستان ها را براساس باالترين و پا

 

  ): طبقه بندي دهستان ها براساس ارزش11جدول (

  پايين ترين ارزش  باالترين ارزش  ابعاد

  پايين واليت  طوس  آموزشي

  كارده  ميامي  فرهنگي و ورزشي

  كارده  طوس  مذهبي

  پايين واليت  طوس  سياسي و اداري

  پايين واليت  تبادكان  برق و گاز

  پايين واليت  تبادكان  مانيبهداشتي و در

  پايين واليت  تبادكان  بازرگاني و خدمات

  كارده  تبادكان  ارتباطات و حمل و نقل

  

  گيري نتيجه .6 

در فرايند توسعه هر چند ارتقاء كلي همه نواحي روستايي مهم است؛ ولي توجه به نواحي روستايي محروم و 

آن ها و همچنين تعديل تفاوت ها در سطوح برخورداري آن كمتر برخوردار در راستاي تامين نيازهاي اساسي 

ها اهميت بيشتري دارد.نظر به اهميت سطح ناحيه اي و دهستان ها در ارزيابي و برنامه ريزي توسعه پايدار، در 

تحليلي انجام گرفت، تالش شد تا دهستان هاي شهرستان مشهد از نظر  -پژوهش حاضر كه با رويكرد توصيفي

داري برخي از شاخص هاي مهم توسعه مورد ارزيابي، مقايسه و تحليل قرار گيرد. در اين پژوهش ميزان برخور

شاخص با استفاده از مدل ويكور  77بعد و  8جهت تعيين سطوح برخورداري دهستان هاي شهرستان مشهد 

 4تبادكان در مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بنابر بررسي هاي صورت گرفته از لحاظ برخورداري دهستان 
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بعد  برق و گاز، بهداشتي و درماني، بازرگاني و خدمات و ارتباطات و حمل و نقل باالترين ارزش را دارا بوده 

بعد آموزشي، مذهبي و سياسي و اداري بعد از  3است و در رتبه ي بعدي دهستان طوس مي باشد كه در 

نشان مي دهد كه از لحاظ سطح برخورداري بين  نتايج حاصل شده تبادكان داراي باالترين ارزش شناخته شد.

دهستان هاي شهرستان تفاوت و نابرابري وجود دارد، توزيع خدمات و امكانات در سطح دهستان ها براساس 

عدالت صورت نگرفته است. هم چنين نشان مي دهد بسياري از دهستان هاي شهرستان نيازمند اولويت گذاري 

خدمات در اولويت هاي توسعه و توزيع خدمات قرار گيرند. اين بدان معني بيشتري هستند و الزم است اين 

است كه با سرمايه گذاري بهينه در سكونتگاه هاي روستايي براساس نزديك نمودن آن ها به همگني، مي توان 

  .عدالت اجتماعي و ميزان برخورداري افراد ساكن در سكونتگاه هاي مختلف را افزايش داد

  منابع

 

 يدهستان ها يافتگيسطوح توسعه  ييفضا -يمكان لي)، تحل1395( ر،يدامياصل، س انيقي، حسن،توفافراخته -

 .1395، تابستان 2، شماره3جلد ،ييتوسعه روستا ياحمد، فصلنامه راهبردها ريشهرستان بو

 )، سنجش سطح توسعه يافتگي روستاهاي دهستان رازان با استفاده از شاخص هاي1392اميدزاده، هانيه، ( -

)، فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي شهري چشم انداز زاگرس، سال پنجم، HDIتركيبي توسعه انساني (

 .1392، تابستان 16شماره 

)، مقايسه تطبيقي و تحليلي توسعه يافتگي 1392ايراندوست، كيومرث، عليزاده، هوشمند، تواليي، روح( -

تحليل عاملي و خوشه اي( استان كردستان)، با استفاده از  1385و  1375مناطق روستايي در سال هاي 

 .1392مسكن و محيط زيست،

)، بررسي  تاثير توسعه 1397بدخشان، زينب، مهرابيبشر آبادي، حسين، ميرزايي خليل آبادي، حميد رضا( -

 .14-1، صفحه هاي 4، شماره 12زير ساخت ها بر توسعه روستايي ايران، اقتصاد كشاورزي، جلد 

ريان رونيزي، سعيدرضا، جواهري، حسن، تحليل سطوح توسعه يافتگي نواحي بدري، سيد علي، اكب -

 .82روستايي شهرستان كامياران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، ش 

). تحليل فضايي و سنجش توسعه يافتگي دهستان 1390تقوايي، مسعود، احمديان، مهدي، علي زاده، جابر. ( -

تاپسيس فازي. مجله علمي تخصصي برنامه ريزي فضايي. سال هاي شهرستان مياندوآب با استفاده از مدل 

 .1390اول. شماره سوم. زمستان 

: ي( مطالعه موردييروستا داريپا شتيبر مع يگردشگر ري)، تاث1390شكوفه( ،يجمعه پور، محمود، احمد -

حات ، صف1390بهار  كم،يسال دوم، شماره  ،ييروستا يبرغان، شهرستان ساوجبالغ)، پژوهش ها يروستا

33 -63. 
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)، سطح بندي 1396حاتمي نژاد، حسين، زارعي، مهال، حاجيلو، مهدي، تابعي، نادر، ولي زاده، زينب، ( -

مناطق شهر مشهد براساس ميزان برخورداري از خدمات شهري با استفاده از تكنيك ويكور، دانشگاه آزاد 

، صص 1396، بهار 57هم، شماره پژوهشي فضاي جغرافيايي، سال هفد -اسالمي واحد اهر، فصلنامه علمي

1-17. 

)، بررسي و تحليل نابرابري در سطوح توسعه يافتگي مناطق 1388خاكپور، براتعلي، باوان پوري، عليرضا( -

 .202-182، 1388، سال 27، شماره 16شهر مشهد، دوره 

بوير  )، سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كهگيلويه و1394سرور، رحيم،خليجي، محمد( -

 .89-102، 1394احمد، مجله پژوهش و برنامه ريزي شهري، سال ششم، شماره بيست و يكم، تابستان 

)، ارزيابي 1394شاهرخي ساردو، صالح، محمودي برام، موسي، مواليي، علي سينا، آقا عباسي، ناصر، ( -

، 2تايي، جلدسطوح توسعه يافتگي مناطق روستايي شهرستان كوهرنگ، فصلنامه راهبرهاي توسعه روس

 .1394، زمستان4شماره

). تعيين سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي استان آذربايجان شرقي 1391صفري، رباب، بيات، مقصود. ( -

با استفاده از تكنيك آماري تحليل عاملي و تحليل خوشه اي. نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 

 .1392. بهار 28سال سيزدهم. شماره 

)، سنجش توسعه يافتگي در مناطق روستايي استان سيستان و 1389محمد، پيري، حبيب, ( عمراني، -

 .1389، پاييز 3، شماره 2بلوچستان، مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي، جلد

)، تحليل سطح توسعه يافتگي نواحي روستايي با روش تحليل 1397عليائي، محمد صادق، غزيزي، سميه( -

 .1397، سال 42ستان كرمان) ، فصلنامه آمايش محيط، شماره عاملي( دهستان وكيل آباد ا

)، سنجش و اولويت بندي پايداري اجتماعي 1392فتاحي، احداهللا، بيات، ناصر، اميري، علي، نعمتي، رضا( -

پژوهشي برنامه ريزي منطقه اي، سال سوم، شماره  –در مناطق روستايي شهرستان دلفان،فصلنامه علمي 

 .1392، پاييز 11

)، تحليل فضايي توسعه منطقه اي استان كرمانشاه 1394فر، حسين، علي بخشي، آمنه، باختر، سهيال، ( نظم -
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