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چکیده
برخورداری یک مکان از شاخصهای توسعه پایدار نشان دهنده بهینگی و کارامدی سیستم تصمیمگیری در سطح کالن است .توسعه پایدار،
جلوههای مکانی -فضایی را به گونهای به نمایش میگذارد که در آن ،تبعیض و بی عدالتی به صورت بسیار چمشگیر و ناخوشایند ،مشاهده نمی-
شود .با توجه به اهمیت استان فارس به عنوان یکی از مناطق تاریخی و استراتژیک در کشور و اهمیت توریستی ،اقتصادی ،صنعتی و رفاهی آن،
بررسی وضعیت کمی و کیفی توسعه پایدار در این استان را ضروری ساخته است .با توجه به این امر ،تحقیق پیش رو توسعهی شاخصهای توسعه-
ی فضایی در بخشهای آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و ساختهای زیربنایی در استان فارس ،مطالعه و ارزیابی شود و  4شهرستان منتخب این
استان با توجه به سطح برخورداری از این شاخصها سطحبندی گردد .نتایج بهدست از آمده از این پژوهش ،نشانگر آن است که استان فارس با
وجود اینکه از موقعیت خاص گردشگری و اقتصادی برخورداراست ،باز هم از استانهای محروم کشور به شمار میآید .افزون بر آن ،نوعی عدم
تعادل و ناهمگنی در توزیع و توسعهی امکانات و شاخصهای توسعهای در سطح شهرهای منتخب استان مشاهده میشود .بر اساس تحلیل و نتایج
به دست آمده از  13شاخص آمایش اقتصادی فضا از مجموع  4شهرستان منتخب استان فارس ،شهرستان شیراز به عنوان گزینه برخوردار ،نیریز
در گروه نیمه محروم و دو شهرستان آباده و الرستان در طبقهی محروم قرار دارند.
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 -1مقدمه
سیاستمداران و برنامهریزان برای توسعه پایدار ،کاهش
نابرابریها و زدودن عدم تعادلها از طریق تدوین و اجرای
برنامههای متعدد محرومیتزدایی و گسترش همه جانبهی
جنبههای مثبت توسعه یافتگی را دنبال میکنند (حاجیلو و
همکاران .)134 :1393 ،بنابراین در اجرای برنامههای
اجتماعی -اقتصادی ،الزم است تخصیص منابع با توجه به
شرایط جغرافیایی مناطق انجام گیرد .برای دستیابی به چنین
هدفی ،نیازمند شناخت شرایط موجود است (رضوانی و صحنه،
 .)2:1384توسعهی متوازن و همگن بویژه زمانی که پای مناطق
منتخب به میان میآیند ،اهمیتی استراتژیک مییابند؛ بدین
معنی که با منافع ملی یک کشور در سطح کالن ملی گره می-
خورند .هرچه مناطق منتخب از توسعه و سازمان فضایی
همگونتر و مرفه تری برخوردار باشد ،ثبات در آن مناطق نسبتاً
چشمگی ر و ناآرامی و تنش به حداقل خواهد رسید .از این روی،
در امر برنامهریزی مناطق منتخب باید دیدگاه کلنگرانهی
جغرافیا را بکار بست تا با شناسایی امکانات ،توانمندیها و
محدودیتهای مناطق مهم ،دست کم بتوان از تنشها و
چالشهایی که به سبب وجود توسعهی نامتوازن ،محرومیت و
ناهمگنی فضایی پدید میآید ،پیشگیری کرد (کریمی پور،
 .) 33 :1381گام اساسی در این زمینه ،تدوین برنامههای
کارآمد و منطبق بر واقعیتها ،دستیابی به هدف برتر عدالت
اجتماعی و شناسایی شرایط موجود است (امین بیدخت،
.)17 :1385
همانگونه که روند توسعه یافتگی در کشورهای گوناگون جهان
دارای درجه و ردههای مختلفی است ،در درون یک کشور نیز
روند توسعه و سازمان فضایی در میان استانها و مناطق
مختلف همسان نیست .توسعه و سازمان سیاسی مناطق
منتخب ایران بصورت همگن ،با توجه به پراکنش فضایی
ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف جغرافیای اقتصادی،
اجتماعی و اقلیمی مناطق ،ممکن است دارای روندی متناسب
نباشد (حاجیلو و همکاران .)134 :1393 ،به دیگر سخن ،به
دلیل توانمندیهای منطقهای ،توسعه یافتگی استانهای کشور
ممکن است در بخشهای مختلف صنعتی ،کشاورزی و خدمات
با یکدیگر متجانس نباشد (موالیی .)72:1387،بر این اساس ،در
پژوهش حاضر کوشش شده است تا با بهره گبری از تکنیکهای
تصمیم گیری چند شاخصه ،وضعیت توسعه و توزیع فضایی

برخی از شاخص های توسعه یافتگی در چهار شهرستان منتخب
این استان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .ساماندهی فضای
منطقهای که امری مهم در جغرافیاست (سرور،)58 :1379 ،
می تواند راهکارهای جامعی برای زدون بیبهرهگی و محرومیت
در مناطق حساس باشد.
 -2مواد و روشها
 1-2شاخصهای پژوهش
شاخصهای این پژوهش که باا توجاه باه اطالعاات و آمارهاای
رسمی موجود تنظیم شدهاند ،عبارتند از:
 -1تعداد تخت فعال بیمارستانی به ازای هرده هزار نفرجمعیات
 -2تعداد مرکز بهداشات باه ازای هارده هازار نفرجمعیات -3
تعداد خانه بهداشت روستایی به ازای هرده هزار نفرجمعیات -4
تعااداد آزمایشااگاه بااه ازای هاارده هاازار نفرجمعیاات  -5تعااداد
داروخانه به ازای هرده هزار نفرجمعیات  -6تعاداد مراکاز پرتاو
نگاری به ازای هرده هزار نفرجمعیت  -7تعداد مراکز توانبخشی
به ازای هرده هزار نفرجمعیت  -8تعداد پزشک عمومی باه ازای
هرده هزار نفرجمعیت  -9تعداد پزشک متخصص به ازای هارده
هزار نفرجمعیت -10 ،تعاداد پیراپزشاکان باه ازای هارده هازار
نفرجمعیت  -11تعاداد واحادهای پسات باه ازای هارده هازار
نفرجمعیت  -12تعداد نمایندگیهای پست به ازای هارده هازار
نفرجمعیت  -13تعداد تلفنهای ثابات و هماراه باه ازای هارده
هزار نفر جمعیت
 2-2روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هادف بنیاادی-کااربردی و از نظار روش،
توصیفی -تحلیلی است .اطالعات و دادههاای مطالعاه باه روش
کتابخانهای از مطالعات پیشین پژوهشگرانِ مطالعات منطقهای و
سالنامهی آماری سال  1392استان فارس گردآوری شده اسات.
برای رتبهبندی و سطحبندی شهرستانهاای منتخاب اساتان از
لحاااظ میاازان برخااورداری از شاااخص مااورد بررساای ،از روش
تصمیمگیری چندشاخصه 3اساتفاده اسات .از میاان روشهاای
موجااود در ایاان زمینااه ،روش شااباهت بااه گزینااهی ایاادهآل
(تاپسیس) 4برای سطحبندی و از ضریب آنتروپای شاانون بارای
3

)- Multi-Criteria Decision Making (MCDM
- Technique for Order Preference by
)Similarity to Ideal Solution (TOPSIS

4

آمایش اقتصادی شهرستانهای استان فارس با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی....

تعیین ضریب اهمیت هر یک ازشاخصها اساتفاده شاده اسات.
همچنین در محیط  GISنقشههای ماورد نیااز ترسایم شاده
است.
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اتکایی را فراهم کند ( .)Rogers and Bruen, 1998: 554از
میان روشهای شناخته شده در تصمیمگیری چندشاخصه که
در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته ،روش شباهت به
گزینهی ایدهآل و ضریب آنتروپی شانون است.

 -3چارچوب نظری
 1-3تصمیمگیری چندشاخصه

 1-1-3روش شباهت به گزینهی ایدهآل

تصمیم گیری چند شاخصه یا چندمعیاره به فرآیندی اطالق
می شود که در آن ،ارزیابی یا تصمیم گیری بر اساس
شاخصهای متعدد و گاه ناهمسو صورت میپذیرد ( Zanakis et
 .)al, 1998: 50این روشها یکی از پرکاربردترین شیوههای
تصمیم گیری در امور علمی ،تجاری ،مهندسی و مدیریتی به
شمار میرود .تصمیم گیری ،فرایندی است که طی آن شیوهی
عمل خاصی برای حل مسأله یا مشکل ویژهای برگزیده میشود
( .)Xia, et.al, 2014روش تصمیم گیری چند شاخصه از طریق
شفاف ،منطقی و کارا نمودن فرآیند تصمیم گیری ،کیفیت
تصمیمها و ارزیابیها را بهبود میبخشد ( Wangand and
 .)Trintaphyllo, 2008: 45فرآیند ارزیابی چند شاخصه ،عموماً
شامل تعدادی گزینه است که این گزینه ها باید براساس چند
شاخص ،ارزیابی و رتبهبندی شوند(.)Tsaur et al, 2002: 108
معموالً دادههای موجود برای گزینهها و وزن شاخصها به
عنوان ورودیهای ماتریس تصمیمگیری در نظر گرفته میشود.
برنامهریزان ،سیاستگذاران و سازمانهای مختلف تاکنون
روشهای مختلف و متعددی را برای ارزیابی گزینهها به کار
بردهاند که هر کدام از روشها اصول پایه ،مبانی ،هدف ،مزایا و
معایب خاص خود را دارند ( )Wu, et. al, 2009: 10135و در
اغلب موارد کاربرد روش های مختلف  MCDMبرای یک
مسأله ،منجر به حصول نتایج متفاوتی گردیده است
( )Trintaphyllo, 2008: 2نکته اصلی در خصوص روشهای
تصمیم گیری چند شاخصه آن است که روشهای متفاوت
هنگامی که برای یک مسأله مشابه مورد استفاده قرار می گیرند
– حتی در شرایطی که فرضیات مسأله یکسان باشد و تنها یک
 DMوجود داشته باشد -نتایج متفاوتی را به نمایش میگذارند
( .)Seipioni, 2008: 1249اگر چه نوع روش  MCDMعامل
مهمی برای ارزیابی و تصمیم گیری به شمار می رود ،و لیکن

روش تاپسیس یا شباهت به گزینه ایدهآل به عنوان یک روش
تصمیم گیری چند شاخصه ،روشی ساده ولی کارآمد در اولویت
بندی محسوب می شود .این روش را در سال « 1992چن و
هوانگ» با ارجاع به کتاب «هوانگ و یون» در سال 1981
مطرح کردهاند ( .)Opricovic and Tezng 2004: 445مفهوم
این مدل ،انتخاب کوتاهترین فاصله از راه حل ایده آل
مثبت( )PISو دورترین فاصله از راه حل ایده آل منفی ()NIS
به منظور حل مسائلی است که با ضوابط تصمیمگیری متعدد
روبروست ( .)Jadidi and other, 2008; 763-764از امتیازات
مهم تکنیک تاپسیس آن است که به صورت همزمان از شاخص
ها و معیارهای عینی و ذهنی می توان استفاده کرد
(پورطاهری .)114 :1389 ،تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم
گیری چند شاخصه ،روشی ساده ولی کارآمد در اولویتبندی
محسوب میشود و برای مسائل اولویت بندی مناسب است .در

بسیار مشکل است که بتوان یک روش خاص را به طور متقن و
برای همیشه کارا و دقیق پنداشت .با این حال ،روش انتخابی
باید تا حدودی ساده و قابل فهم بوده و از نظر علمی نتایج قابل

این روش ،گزینه برتر کمترین فاصله را از راه حل ایده آل
مثبت و بیشترین فاصله را از راه حل ایده آل منفی
دارد( .)Cavallaro, 2010: 464در روش تاپسیس ،ماتریس
تصمیمگیری (مقادیر عددی شاخصها برای گزینهها) و وزن
شاخصها ،دادههای ورودی سیستم و خروجی سیستم نیز رتبه
بندی گزینه ها براساس شاخص های ورودی میباشد .از
امتیازات مهم تکنیک تاپسیس آن است که به صورت همزمان
از شاخص ها و معیارهای عینی و ذهنی میتوان استفاده کرد.
این روش به نوع تکنیک وزندهی حساسیت بسیار کمی دارد و
پاسخهای حاصل از آن تغییر عمیقی نمیکند (پورطاهری،
.)117:1389
 2-1-3روش آنتروپی شانون
روش آنتروپی در سال  1974توسط شانون و ویور ارائه شده
است .آنتروپی بیان کننده مقدار عدم اطمینان در یک توزیع
احتمال پیوسته است (عطائی .) 55 :1389 ،اساس این روش بر
این پایه استوار است که هرچه پراکندگی در مقادیر یک
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شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار
است ( .)Millon, 1999: 33زمانی که دادههای یک ماتریس
تصمیمگیری به طور کامل مشخص باشد و تصمیمگیرنده
بخواهد با توجه به این دادهها ،اوزان شاخصها را محاسبه
نماید ،از این تکنیک میتواند برای وزندهی به شاخصها
استفاده نماید (اکبری و زاهدی.)46 :1387 ،
 -4محیطشناسی پژوهش
استان فارس با وسعت  122608کیلومتر مربع بین طول 50
درجه تا  34دقیقه و  55درجه و  44دقیقه شرقی از نصف
النهار گرینویچ و عرض  27درجه و  1دقیقه تا  31درجه و 42
دقیقه شمالی از خط استوا قرار گرفته است (سالنامه آماری
استان فارس .)1392 ،این استان از جمله کهنترین مناطق
ایران است و نام آن ،دست کم از زمان ساسانیان به بعد همان
پارس یا فارس بوده است .در سال آماری  ،1394استان فارس
دارای  29شهرستان است .در این پژوهش ،از میان مجموع
شهرستانهای استان فارس ،شهرستانهای آباده (واقع در
شمالیترین نقطهی استان فارس) ،الرستان (جنوبیترین
شهرستان استان فارس) ،نیریز (شرقیترین شهرستان استان
فارس) و شیراز به عنوان مرکز اداری و سیاسی استان و نیز
نمایندهی شهرستانهای غرب استان فارس ،انتخاب شدهاند.
م وقعیت استان و شهرستانهای مورد مطالعه در شکل ( )1ارائه
شده است.

شکل  :1تقسیمات کشوری استان فارس (ترسیم از نگارنده)

 -5پیشینه
محمدی و همکاران ( )1394در مقالهای با نام «تحلیل و
ارزیابی توسعه شاخصهای خدمات شهری در شهرهای استان
آذربایجان غربی با استفاده از روشهای  »MCDMبا رویکرد
توصیفی-تحلیلی ،قیاسی ،شهرهای استان آذربایجان-غربی
براساس برخورداری از برخی شاخص-ها و سرانه-های خدمات
شهری ،با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره مورد
تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و رتبهبندی و سطحبندی شده
است .براساس نتایج حاصل از روش مجموع ساده وزنی،
شهرهای ماکو ،سیلوانا ،سرو ،ارومیه و میاندوآب به-ترتیب در
رتبه های اول تا پنجم و شهرهای بازرگان ،نوشین ،محمدیار،
میرآباد و ربط نیز در رتبههای سی و دوم تا سی و ششم استان
از نظر توسعه شاخصها و کارکردهای خدمات شهری قرار
دارند .بر اساس روش ویکور نیز از نظر توسعه شاخصهای مورد
بررسی ،شهر سیلوانا شهر برتر استان شناخته شد و شهرهای
سرو ،ماکو ،ارومیه و سردشت نیز در رتبههای دوم تا پنجم و
شهرهای نالوس ،شوط ،قره ضیاالدین ،میرآباد ،ربط و محمدیار
نیز بهترتیب در رتبههای سی و یکم تا آخر استان قرار گرفتند.
تلفیق نتایج دو روش ویکور و مجموع ساده وزنی نشان داد که
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شهرهای سیلوانا و ماکو مشترکاً رتبه اول و شهرهای سرو،
ارومیه ،... ،میرآباد ،محمدیار و ربط به ترتیب در رتبههای دوم
تا آخر استان قرار میگیرند .در نهایت با استفاده از روش تحلیل
خوشهای سلسلهمراتبی شهرهای استان با توجه به رتبه
برخورداری از سرانههای خدمات شهری در سه خوشه طبقه-
بندی شدند.
حاجیلو همکاران ( )1393در مقالهای به بررسی آمایشی
شهرستان های مرزی استان کردستان از لحاظ شاخصهای
اقتصادی پرداختهاند .این تحقیق که با استفاده از روش آنتروپی
شانون و تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است ،نتایج بدست از
آمده از این پژوهش ،نشانگر آن است که استان کردستان با
وجود اینکه از موقعیت خاص و توانش باالی ژئوپلیتیکی
برخورداراست ،باز هم از استانهای محروم کشور به شمار می-
آید .افزون بر آن ،نوعی عدم تعادل و ناهمگنی در توزیع و
توسعهی امکانات و شاخصهای توسعهای در سطح شهرهای
مرزی استان به چشم میخورد .بر پایهی واکاویهای انجام
پذیرفته از  13شاخص سازمان فضایی از مجموع  4شهرستان
مرزی این استان ،شهرستانهای سقز و بانه در گروه نیمه-
برخوردار (نیمه محروم) و دو شهرستان مریوان و سروآباد در
طبقهی بدون برخودار (محروم) جای گرفتهاند .برپایهی نتایج
برآمده از این پژوهش ،سازمان فضایی در شهرستانهای مرزی
استان کردستان بشدت ناهمگن و این شهرستانها از نظر
توسعهی فضایی نیز در حد متوسط رو به پایین قرار دارند.
سایه میری و همکارش( )1380در مقاله «رتبه بندی وضعیت
بهداشت و درمان شهرستان های استان ایالم» به کمک
تکنیک های تاکسونومی عددی و تحلیل مولفه های اصلی
شهرستان های استان ایالم را مورد مقایسه قرار داده که در
نهایت تعداد  4شهرستان توسعه یافته و  3شهرستان توسعه
نیافته تشخیص داده شده است .نتایج حاصل از مطالعات زاهدی
اصل( ،)1381بر روی شاخص های دست رسی به مراقبت های
درمانی و بهداشتی استان های ایران در بین سال های  1365تا
سال  1375نشان می دهد که از نظر شاخص های بهداشتی و
درمانی بیشترین برخورداری مربوط به استان تهران کمترین
برخورداری یا بیشترین محرومیت متعلق به استان های محروم
نظیرکهگیلویه و بویر احمد ،ایالم ،بوشهر و  ...بوده است .ضرابی
و دیگران( )1386نیز شهرستانهای استان اصفهان را از نظر
شاخصهای خدمات بهداشتی و درمانی مورد تحلیل و ارزیابی

----------------------------

27

مقایسه ای قرار دادهاند .تقوایی و شاهیوندی( ،)1389پراکنش
خدمات بهداشتی درمانی را در سطح شهرستان های کشور
مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده اندکه اختالف
زیادی بین شهرستان های کشور از نظر میزان برخورداری از
شاخص های بهداشتی و درمانی وجود دارد .ضرابی و شیخ
بیگلو( )1390نیز با بررسی شاخصهای توسعه سالمت استان-
های کشور به نتیجه میرسند که بین استانهای مختلف کشور
از نظر امکانات و خدمات مختلف در بخش سالمت ،تفاوت
آشکاری وجود دارد .در این مطالعه استان تهران به عنوان
توسعه یافتهترین و استان ایالم به عنوان محرومترین استان
کشور در بخش بهداشت و سالمت شناخته شده است.
 -6یافتهها
در این پژوهش برای اولویتدهی به شاخصها در سطح چهار
شهرستان منتخب استان فارس ،نخست وضعیت توزیع و
توسعهی امکانات و شاخصهای توسعه در سطح استان را مورد
تحلیل و ارزیابی مقایسهای قرار داده است .از آنجا که تکنیک
روش شباهت به گزینهی ایدهآل ،دارای توانمندی بسیار باالیی
در سنجش توسعهیافتگی و رتبهبندی مناطق دارد ( Merli,
 ، )1991از این روش به ترتیبی که در ادامه خواهد آمد ،برای
سنجش و رتبهبندی شهرستانهای استان استفاده شده است.
 )1-6تشکیل ماتریس تصمیمگیری؛
با توجه به شمار معیارها و گزینهها ماتریس تصمیمگیری ایجاد
میشود .این ماتریس با توجه به شاخصهای مورد بررسی در
استان فارس به صورت زیر تشکیل گردیده است (جدول
شمارهی .)1
جدول  :1ماتریس شاخصهای پژوهش در هر یک از شهرستانهای
منتخب استان فارس (مأخذ :سالنامهی آماری استان فارس)1392 ،
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 )2-6بیمقیاسسازی (نرمالیزه کردن) ماتریس تصمیم-

 )4-6یافتن ایدهآلهای مثبت (* )Aو منفی( )A-برای

گیری؛

هریک از شاخصها

برای مقایسهپذیر شدن معیارها با مقیاسهای مختلف ،ماتریس
معیارها باید به ماتریس بیمقیاس (نرماالیز) شود .برای این کار
از رابطهی زیر استفاده میشود ()korhonen, et. al., 1992؛

xij
m

2
ij

x

،

nij 

i 1

جدول  :4مقادیر ایدهآل مثبت و منفی هر یک از شاخصهای مورد

 )3-6تعیین ضریب اهمیت یا وزن معیارها؛
ایجاد ماتریس بیمقیاس وزندار با مفروض بودن بردار  wبه
عنوان ورودی به الگوریتم (اصغرپور .)261 :1388 ،از آنجا که
شاخص های مورد بررسی معموالً دارای ضریب اهمیت یکسانی
در امر تصمیم گیری نیستند ،لذا نیاز است که وزن و ضریب
اهمیت هریک از شاخصها تعیین شوند .ضریب اهمیت ()wi
هریک از شاخصها را می توان براساس رویکردها و نظریات
کارشناسانه ،روشهای تقریبی چون میانگین هندسی ،میانگین
حسابی و یا روشهای دقیقتری چون تکنیک  ، Lin mapبردار
ویژه  ،AHPضریب آنتروپی و روشهای دیگر تعیین نمود
( .)Kao, 2010: 1778باید در نظر داشت که مجموع وزنهای
اختصاص یافته به شاخص ها ،باید برابر با یک باشد (اکبری و
زاهدی .)45 :1387 ،در پژوهش حاضر از ضریب آنتروپی که از
تکنیکهای کارساز در زمینهی وزندهی به شاخصها بشمار
میآید ،جهت وزندهی به شاخصها استفاده شده است (جدول
شمارهی .)2
جدول  :2ماتریس نرمالیزه شدهی شاخصهای پژوهش (مأخذ:
سالنامهی آماری استان فارس 1392 ،و محاسبات نگارنده)

بررسی در استان فارس (مأخذ :محاسبات نگارنده)

 )5-6محاسبهی فاصله از ایدهآل مثبت (* )Aو ایدهآل
منفی ()A-؛
با استفاده از روابط زیر محاسبه میشوند (Janic and Reggini,

:)2002
 v*j )2

 v j )2

n

 (v

Si* 

 (v

Si 

ij

j 1

n

ij

j 1

جدول  :5فاصله هریک از گزینهها(شهرستانها) از راه حلهای ایده-
آل مثبت و منفی (مأخذ :محاسبات نگارنده)

آباده

شیراز

شهرستان

نیریز

الرستان

0.185

0.333

 0.189 0.266ایدهآل مثبت

0.269

0.433

 0.163 0.096ایدهآل منفی

 )6-6محاسبهی نزدیکی  Siبه راه حل ایدهآل ؛
تعریف ریاضیاتی این نزدیکی نسبی به صورت زیر است
()Hwang, 1981؛
جدول  :3ضریب اهمیت هریک از شاخصهای پژوهش (مأخذ:
محاسبات نگارنده)

Si
*Si  Si

Ci* 
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*

 )7-6رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر  C i؛
*
*
میزان عددی  C iبین  0≥C i ≥1در نوسان است .در این

*
*
راستا  C i =1نشانگر باالترین رتبه و  C i =0نشان دهندهی
پایینترین رتبه است .جدول شمارهی ،6رتبههای هر یک از
چهار شهرستان منتخب استان فارس را بر اساس شاخصهای
پژوهش که با استفاده از تکنیک روش شباهت به گزینهی ایده-
آل (تاپسیس) بدست آمده است ،نشان میدهد.

جدول  :6رتبه بندی شهرستانهای منتخب استان فارس برپایهی
میزان برخورداری از شاخصهای پژوهش (مأخذ :محاسبات نگارنده)

نیریز

الرستان

0.554

0.296

2

4

آباده

شیراز

0.669 0.363
3

1

شهرستان
امتیاز توسعه
رتبهی توسعه

نتایج به دست آمده از این پژوهش ،نشانگر آن است که سطح
برخورداری هیچ یک از شهرستانهای منتخب استان فارس از
لحاظ  13معیار پژوهش ،در حد مطلوب نسیت .بیشترین امتیاز
تاپسیس به دست آمده  0.669و  0.554که به ترتیب از آن
شهرستان های شیراز و نیریز بوده ،نشانگر یک برخورداری در
حد متوسط است .این مقادیر نشان میدهند که حتی این دو
شهرستان نیز که در مقایسه با دیگر شهرستانها ،از برخورداری
فضایی بهرهمند هستند ،اما با این وجود از نظر برخورداری
مطلق از شاخص های توسعه ،دارای برخورداری در حد متوسط
هستند (جدول شمارهی .)7
جدول  :7سطحبندی شهرستانهای منتخب استان فارس برپایهی
سطح برخورداری از شاخصهای پژوهش (مأخذ :محاسبات نگارنده)

نیریز

الرستان

نیمه محروم

محروم

آباده

شیراز

شهرستان

محروم برخوردار سطح برخورداری

شکل  :2آمایش اقتصادی شهرستانهای منتخب استان فارس بر
اساس برخورداری از شاخصهای پژوهش (ترسیم از نگارنده)

شکل شمارهی دو ،وضعیت هر یک از شهرستانهای منتخب
استان فارس را از نظر برخورداری از شاخصهای پژوهش نشان
میدهد .همانگونه که در نقشه نیز آشکار است ،به جز
شهرستان شیراز به عنوان پایتخت اداری و سیاسی استان ،سه
شهر مهم دیگر استان فارس را نواحی نیمه محروم و محروم
تشکیل میدهد.

نتیجهگیری
در این پژوهش شهرستانهای منتخب استان فارس از نظر
برخورداری از شاخصهای توسعهی فضایی ( 13شاخص)
ارزیابی شدند .نتایج حاصل از این پژوهش ،حاکی از آن است
که دو شهرستان شیراز و نیریز با امتیاز تاپسیس  0.669و
 0.554در رتبهی نخست و دوم توسعهی فضایی و نیمه
برخوردار استان را تشکیل دادهاند .دو شهرستان آباده و
الرستان نیز به ترتیب در رتبههای سوم و چهارم و محروم از
نظر تویعهی فضایی میگیرند .بطورکلی ،نتایج این مطالعه
نشانگر آن است که استان فارس در زمرهی مناطق محروم
کشور به شمار آمده و نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتر و
توسعهی همگن فضایی است .در حال حاضر ،شدت محرومیت
در نواحی منتخب این استان تقریباً یکسان است و در نتیجه،
ناهمگنی سازمان فضایی نیز در آن آشکارا به چشم میخورد.
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Abstract
Space organization or homogeneous development of space organizing is a necessity concern of politicians and planners
in the various national, regional and trans-regional scales. Space planning or spatial arrangement is a trend for
efficiency making, logical arranging, balance maintaining, equilibrium, and harmony between population and economic
infrastructures established in geographic space. Also, it is intended to prevent possible imbalances and destructivenegative reflections on the land space. In this study, we analyze some development indicators in the 4 boundaries
counties of Fars Province corresponding to social-economic, education-culture, health care and infrastructural services
with 13 sub-indicators. The prevailing approach of this research, despite the applicability, takes a descriptive and
analytical nature. In order to guarantee the credibility and precision, all calculations perform under the statistical
analysis methods such as Multi-Criteria Decision Making (MCDM) and Technique for Order Preference by Similarity
to Ideal Solution (TOPSIS) followed by Entropy Shannon to calculate of the weight of each index. The results of this
research indicated that among the border Counties of Fars Province, the county of Shiraz and Neyriz ranked first
whereas we observed suitable qualifications in development index.
Key words: Space Economy, Multi-Criteria Decision Making, Fars
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