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  چکیده

به توسعه پایدار نـوعی ضـرورت جهـت ارائـه      یابی دستامروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق براي 
- نهادي و محیطی زیست اجتماعی، ابعاد اقتصادي، داراي توسعه پایدار. شود یها محسوب م ها و برنامه طرح

 يها شاخص پایدار و ادبیات توسعه به توجه منتخب با صورت به ییها شاخص عدب هر که در است کالبدي
 اهمیـت  بـه  توجـه  با .شده است گرفته نظر توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در شده ارائه

هـدف اصـلی ایـن مقالـه، تعیـین سـطح        منـاطق،  سـطح  در نیـز  و جهـانی  سـطح  در پایدار هتوسع موضوع
توسـعه   يهـا  استان خراسان رضوي، بـر اسـاس شـاخص    يها توسعه شهرستان بندي اولویتو  یافتگی توسعه

تحلیـل عـاملی، شـاخص نـاموزونی      يهـا  براي دستیابی به اهداف مورد نظر این مقاله، از روش. پایدار است
 این تحقیق بیانگر این است که بین هاي یافته .شده و رگرسیون استفاده شده است استاندارد امتیاز موریس،

. وجـود دارد  نـابرابري  تفاوت و استان خراسان رضوي، شهرستان 27در  توسعه پایدار انتخابی يها شاخص
نیمه پایدار، و خوشاب، زاوه و تخت جلگه  يها شهرستان ه،مورد بررسی در این مطالع يها تمامی روش در
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استان از درجـه توسـعه پـایین     يها شهرستاني بجستان، گناباد و مشهد از توسعه متوسط و سایر ها شهرستان
زیسـتی،   –عامل اجتماعی : از اند عبارتتوسعه پایدار نیز به ترتیب  بین پیش يها مؤلفهاولویت . برخوردارند

  .اقتصادي –نهادي، زیستی کالبدي، و زیستی اجتماعی  -اجتماعی، اقتصادي –اقتصادي 
  

  .پایدار توسعه يها شاخصپایدار، خراسان رضوي،  تحلیل عاملی، توسعه :ها کلیدواژه
 

  JEL: R15, R10, Q01, O18بندي  طبقه
  

  مقدمه
 منجـر بـه   مهـاجرت،  و جمعیـت  رویـه  یبـ  رشـد  از متـأثر  شـهري،  جامعـه  روزافـزون  توسـعه 

 ساخت در زیادي تغییرات و شده شهرها مهارنشدنی گسترش و ریزي برنامه بدون وسازهاي ساخت

 براي مناسب زیست فضاي و طراحی آگاهانه هدایت لزوم که است آورده وجود به ها آن فضایی

 شهروند مـدار،  شهري جامعه ساختن. (Barton & et al, 2003:18)است  دنبال داشته به را شهرها

 بـاالي  سـطح  اکولـوژیکی،  و اي منطقـه  امنیت و پذیر زیست مساکن یرندهدربرگ کارآ که و سالم

 بـراي  اساسـی  هـاي  یـت اولو از باشد، فرهنگی طبیعی، تاریخی و منابع از حفاظت زندگی، کیفیت

 شـهرها،  اقتصـادي  و اجتماعی و محیطی مشکالت و ؛ و مسائلشهرهاست کالن توسعه راهبردهاي

  .(Zellner & et al, 2008: 474)کند  یم تأکید را پایدار توسعه به رسیدن ضرورت
متـوازن   اهـداف  تعقیـب  به وابسته آتی، نیازهاي به پاسخگویی معتقدند پایدار توسعۀ طرفداران

 مدت کوتاه در اهداف این از بسیاري چند هر .است توسعه در محیطی زیست و اقتصادي اجتماعی،

 براي اقتصادي، رشد. شوند یم یکدیگر تقویت سبب بلندمدت در اما ،رسند یم نظر به هم متضاد با

 ها یآلودگ جذب نظیر طبیعی، خدمات و منابع از حجم مشخصی بر بایست یم بماند، پایدار که آن

 تـا  شـود  یمـ  سـبب  محیطـی  زیستمنابع  از مسؤوالنه استفاده بنابراین باشد؛ متکی منابع، بازتولید و

در  را توسـعه  پایـداري  رویکـردي،  چنـین  و بمانـد  بـاقی  آینـده  اقتصـادي  رشـد  بـراي  الزم منـابع 
 نفعـان  ذي يهـا  خواسـته  کـه  شود یم تلقی پایدار اي توسعه بدین ترتیب. زد خواهد رقم درازمدت

 حـوزه  سـه  در هـم زمـان   را مهـم  این و سازد، برآورده آینده يها نسل و حاضر نسل از را مختلفی

  (United Nations, 2006).کند محقق محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي،
بـه آن   یدهـ  شـکل توسعه پایدار داراي ابعاد گسترده و پیچیده است؛ تکیه بر یک عامـل منفـرد   
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کــه بایــد در تکــوین پدیــده  ییهـا  بهتــرین عامــل. شــود یاقـدامی ســنجیده و آگاهانــه محســوب نمـ  
 يکالبد، اجتماعی و محیطی زیستادي، عوامل اقتص: از اند عبارتشهرسازي مورد توجه قرار گیرد 

)Masoumi Eshkuri, S. H. 2000.(  
 سنجش براي اي وسیله، توسعه درحال و یافته توسعه جهان پایدار در توسعه مختلف يها شاخص

 يهـا  برنامـه  ناکـامی  و موفقیت سنجش میزان جهت معیاري دیگر، سوي از و یافتگی توسعهدرجه 
و  محیطـی  زیسـت  اجتماعی، اقتصـادي،  يها شاخص از گیري بهره، رو ازاین .رود یمشمار  به توسعه

  چنانکـه در مطالعـات   .اسـت  انکارناپـذیر  ضـرورتی  آن اجـراي  و ریـزي  برنامـه  فرآینـد  کالبدي در
Hao & et al  (2006)   توسـعه پایـدار در حـوزه دریاچـه      محیطـی  زیسـت شـاخص   51، بـه بررسـی

توسـعه   هـاي  یتاولوب با استفاده از مدل تحلیل عاملی و منتخ يها شاخص. پویانگ چین پرداختند
توسعه پایدار در منطقه مربوطه با توجـه بـه بارعـاملی عوامـل تعیـین شـده        هاي ياستراتژبراي ایجاد 

شــاخص مفیــد در زمینــه حفاظــت   61بــه بررســی  Scipioni & et al   (2009)و نیــز . اســت
 DS1، بـا اسـتفاده از روش   یتالیـا ا در شهر پـادوا،  اجتماعی يو ارتقا، توسعه اقتصادي محیطی زیست

خود به بررسی و تحلیل وضعیت توسعه پایدار در لیتوانی بـه   در مطالعه Ciegis   (2011). پرداختند
در شـاخص توسـعه    ها آنو ترکیب  محیطی زیستمرکب اقتصادي، اجتماعی و  يها شاخصایجاد 

که از منطـق   SAFE2مدل  از، در مطالعه خود با استفاده  Phillis & et al (2011) . پایدار پرداختند
پـس از  . کشـور جهـان پرداختنـد    128شاخص توسعه پایدار در  75، به بررسی کند یمفازي پیروي 

 يهـا  مکـان در  و سـوئد سوئیس  يکشورها، ها آن بندي رتبهپایداري در این کشورها و  گیري اندازه
  .آخر جاي گرفتند يها رتبهدر موریتانی و سودان  يکشورهاو  و دوماول 

خراسـان صـورت گرفتـه     مخصوصـاً مختلف و  يها استاندر داخل کشور نیز چندین مطالعه در 
 خراسان يها استان يها در شهرستان،  Zarand & et al (2007)  به مطالعه توان یمکه از آن جمله 

 تحلیـل  تاکسـونومی،  روش سـه  بـه  و یـافتگی  توسـعه  میـزان  اسـاس  بـر ) رضوي و جنوبی شمالی،(

 از اسـتفاده  کـه بـا   Ziyari (2008) و نیز مطالعه . اند کرده بندي رتبهAHP روش و اصلی يها مؤلفه

 بنـدي  رتبـه بـه   1385 سـال  مختلـف  يهـا  شـاخص  آمـاري  يهـا  داده براسـاس  "تاپسـیس  تکنیـک 
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 روسـتایی،  توسـعه  اقتصـادي،  کشـاورزي،  زیربنـایی،  آموزشی، مختلف يها بخش در ها شهرستان

 Sorkh Kama & et al. انـد  پرداختـه استان خراسان رضوي  جمعیتی و مسکن بهداشتی، فرهنگی،

اسـتان   يهـا  شهرستاندر مطالعه خود با استفاده از مدل تاپسیس و آنالیز تاکسونومی عددي  (2011)
 يهـا  شـاخص متغیـر در غالـب    9خراسان رضوي را مورد مطالعه قرار داده و سپس با در نظرگرفتن 

شـاخص در ابعـاد    36بـا در نظرگـرفتن     Rahnama & et al (2012) .انـد  نموده بندي رتبهفرهنگی 
اجتماعی، اقتصادي و زیربنایی؛ با استفاده از مدل تحلیل عاملی بـه تبیـین نـا برابـري فضـایی از نظـر       

ــطح   ــعه در س ــد    19توس ــوي پرداختن ــان رض ــتان خراس ــتان اس ــات  . شهرس ــر مطالع ــرف دیگ  از ط
  (2008) Ziari, K. A., Jalalian, A.  (2013) اسـتان فـارس؛    يهـا  شهرسـتان در Feizi   در

اسـتان   يهـا  شهرستاندر   .Mohammadi, Ch., Feizi, Z (2013) استان کردستان و يها شهرستان
، کمـک بـه   هـا  پـژوهش  گونه ازایناصوالً هدف  .متفاوت انجام پذیرفته است يها روشبا  کرمانشاه

بررسـی و شـناخت وضـعیت نـواحی، قابلیـت و       درنتیجـه . است اي منطقه هاي ينابرابرتوسعه و رفع 
  .برخوردار است  اي منطقه ریزي برنامهدر  اي ویژهاز اهمیت  ها آنتنگناهاي 

 هـاي  ریـزي  برنامـه آن در نواحی جغرافیایی کشـور در اثـر    هاي زیرساختدر کشور ما توسعه و 
. شـدیدي را در رونـد توسـعه آشـکار سـاخته اسـت       يهـا  تفـاوت و متمرکـز گذشـته   نامطلوب ملی 

مختلـف یـک کشـور داراي مراتـب      يهـا  اسـتان در  یـافتگی  توسـعه کـه رونـد    طـور  همان حال بااین
و منـاطق مختلـف    ها شهرستاندر بین  یافتگی توسعهگوناگونی است، در داخل یک استان نیز روند 

مـورد تحلیـل قـرار گیـرد تـا بـا        اي دورهست سـطوح پایـداري در هـر    الزم ا رو ازاین. یکسان نیست
ارتقاي پایداري و حرکت به سمت وضـع بهتـر    هاي یاستارزیابی وضع موجود بتوان راهکارها و س

 سـاز  زمینه تواند یم ها آن و تحلیل ها سکونتگاهارزیابی سطح پایداري مناطق و  درواقع. را ارائه نمود
 يهـا  شهرسـتان تعیین راهبردهاي الزم براي ارتقاي پایداري باشد، آنچه که این تحقیق با تمرکز بـر  

  .باشد یمآن  به دنبالاستان خراسان رضوي 
  

 ادبیات موضوع
 "توسـعه "نـام   به یختهگس لجام رشد دهه  از چندپس  1980 دهۀ اوایل از "پایدار توسعه"مفهوم 
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 .Partr, R., B. Evans, S. L(عرضـه شـد    جهـانی  مقیاس در محیطی زیست کیفیت با شعار حفظ

: اسـت  تشـریح کـرده   گونـه  یـن ا را پایـدار  توسـعه  مفهوم 1987 سال در 1براندلند کمیسیون ).2005
 نیازهـاي  بـه  رساندن آسیب را بدون حاضر نسل نیازهاي بتواند که است اي توسعه پایدار، توسعه"

 سال در 3مانتا و 2برك توسط تعریف این . "سازد برآورده ها آن منافع با سازگار و آینده يها نسل

 یـک  پایدار، توسعه": شد بیان صورت این به جامع، يها طرح پایداري در ارزیابی هدف با 1999

 طریق از را آینده و حاضر نسل نیازهاي که جوامعی و است پیشرفت در حال جوامع در پویا فرایند

اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی و پیوستن جریانات  هاي یستمس به محلی بخشی و تعادل بازسازي
 تعریف ینتر متداول (Alshuwaikhat, 2002: 86)."سازد یمجهانی هماهنگ  يها ارتباطمحلی به 

 ارائـه  1987سـال   در توسـعه و  زیسـت  محـیط  جهـانی  کمیسیون که است تعریفی پایدار، توسعه از

 کـه  اي توسـعه  ":کنـد  یمـ  تعریـف  صـورت  بـدین  را ایـدار پ توسـعه  مذکور، کمیسیون .است کرده

 بـرآورده  خـود  تأمین نیازهاي در آتی يها نسل توانایی به زدن لطمه بدون را حاضر هاي یازمندين

 ویـژه  بـه  ،"نیـاز ) " دربردارد؛ الف را اصلی مفهوم دو تعریف این (WCED, 1987: 43)."سازد یم

 "ب .شـود  داده آن بـه  بیشـتري  اولویـت  اسـت  الزم کـه  جامعـه  فقیـر  مـردم  اساسـی  نیازهـاي 

 يهـا  نسـل  محیطی منابع حفظ براي سازگار، فناوري از استفاده قالب در محدودیت، "محدودیت)
 .Purvis& Grainger, 2004: 6)( است آتی

 ياصـل برابـر  :  اسـت  ییشناسـا  قابـل  یداردر توسعۀ پا دو اصلگزارش براندلند  یهاول یفدر تعر
گزارش ایجـاد شـد،    ینبعدازاکه  یاتیدر ادب. نیازها یندر تأم یبرون نسل يو اصل برابر یدرون نسل

، یاجتمـاع  يشامل، برابـر (ها  درون نسل يبرابر ها، نسل ینب يبرابر: و شامل یافته گسترشاصول  ینا
در چـارچوب   یو زنـدگ ( یعـی طب یط، حفاظـت از محـ  )در حکومـت  يو برابـر   4جغرافیـایی  يبرابر
و تنـوع، جامعـه خـود     ياقتصـاد  يتجدیـد، بقـا   یرقابلغ ، استفاده حداقل از منابع)تحمل آن یتظرف

________________________________________________________________ 

1- Brundtland Commission  
2- Berke 
3- Manta 

ابداع شده تا بر نامطلوب بودن رسیدن به رشد ) 1995(برابري جغرافیایی اصطالحی است که توسط هاتون و هاننز  - 4
ها  آن. اي دیگر تأکید شود در یک جامعه به قیمت تخریب محیط زیست در جامعهاقتصادي با کیفیتی بهتر از زندگی 

    .ها بین جوامع انجام شود ها یا جبران معتقدند این شکل از توسعه غیرعادالنه است مگر اینکه برخی ترمیم
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ایـن  ). Maclaren, 1996: 186(جامعه، شـده اسـت    افراد یاساس یازهايو ارضاء ن ياتکا، رفاه فرد
  :از اند عبارتاصول 
 یمـال نبایـد بـه پا  بشر  یتگوید که فعال اصل می ینا: یندهیا اصل نسل آ ینسل ینب ياصل برابر) 1

نبایـد مجبـور    ینـده آ يها نسل ینهمچن. منجر شود خود یازهاينرفع  يبرا یندهآ يها شدن حق نسل
  .باشند و بتوانند از آن استفاده نمایند و لذت ببرند یعیطب یطمح یرناپذ جبرانبه تحمل صدمات 

زمـین   يگوید که تمام جوامـع رو  اصل می ینا: یدرون نسل يیا برابر یاصل عدالت اجتماع) 2
  .اصل است ینبه ا یدنرس يبرا يجوامع، ابزار در یعوسمشارکت . باید در مصرف منابع برابر باشند

اصـل عمـدتاً بـه هـدف      یـن ا: کننده آلودهعوامل  يبرا ییها یا پرداخت پذیري یتمسئولاصل ) 3
  .پردازد یم یمل يمرزها در داخل ازحد یشب يبردار و بهره یدر برابر ایجاد آلودگ پذیري یتمسئول

 نظـر  در را و وسیعی دقیق اهداف پایدار، توسعه براي توسعه، و زیست محیط جهانی کمیسیون

 ،باشـد  یمـ  توجـه  مـورد  توسـعه پایـدار   مفهوم در که اهدافی کمیسیون، این نظر طبق .است گرفته
 اشتغال، براي ضروري نیازهاي رفع -3رشد؛  کیفیت تغییر -2رشد؛  مداوم افزایش -1 :از اند عبارت

 از نگهـداري  و حفاظـت  -5پایـدار؛   حـد  یک در جمعیت کنترل -4بهداشت؛  و آب انرژي، غذا،

 در اقتصـاد  و زیسـت  محـیط  تـوأم  دادن قـرار  مـدنظر  -7تکنولـوژیکی؛   دگرگـونی  -6منـابع؛  

 . توسعه کردن مشارکتی -9اقتصادي؛  الملل ینب روابط کردن دگرگون -8؛ ها گیري تصمیم
 آن نشـانگر  این امر .آید یم حساب به پایدار توسعه مهم يها جنبه از یکی اقتصادي، رشد هنوز

 و جهـت  هم آنکه به شرط ندارد، وجود پایدار توسعه و اقتصادي رشد بین تضادي هیچ که است
  (Timberlak, 1991:87).راستا باشد یک در

  
 تحقیق روش

اسـتان خراسـان    يهـا  توسـعه پایـدار در شهرسـتان    يهـا  تعیین شـاخص هدف اصلی این تحقیق، 
اسـتان   يهـا  شهرستانتوسعه  بندي اولویتتوسعه پایدار و سپس  ادبیاترضوي، براساس چارچوب 

 يها شهرستان بین "براي رسیدن به این هدف، فرضیه تحقیق چنین است که. خراسان رضوي است
. "دارد وجـود  نـابرابري  تخابی توسعه پایدار تفـاوت و ان يها شاخصاز نظر  استان خراسان رضوي،

اسـتان   يها شهرستان پایداري سطوح تعیین منظور بهبراي آزمون این فرضیه، تحقیق حاضر  درنتیجه
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تعـدادي   ،هـا  آن بـه  دسترسـی  محدودیت و همچنین ها شاخص اهمیت به توجه با خراسان رضوي،
 ، ابتـدا بـا  شود یم انتخاب کالبدي -زیستی، نهادي اجتماعی، اقتصادي، يها شاخص در قالب متغیر

 در استفاده مورد يها شاخص  Rنوع تکنیک تحلیل عاملی وSpss  اي یانهرا افزار نرم از گیري بهره

 شـده  اسـتاندارد  روش امتیـاز  و مـوریس  روش از ،مرحله بعـد  در. شود یمسازي  عامل تحقیق این

 در عوامـل شـده   بارگـذاري  مختلـف  يهـا  شـاخص  اسـاس  بر ها جایگاه شهرستان دادن نشان براي

  . است تحلیلی - توصیفی آن، بررسی روش و اي توسعه - کاربردي تحقیق نوع .شود یم استفاده
 اصـلی  که هدف متغیره چند آماري يها روش از برخی براي است عمومی نامی عاملی تحلیل

 از متغیرهـا  زیـادي  تعـداد  درونـی  همبسـتگی  بررسـی  بـه  روش این .هاست داده کردن خالصه آن

 و تبیـین  کـرده  يبنـد  دسـته  محـدودي  عمـومی  يهـا  عامـل  در قالب را ها آن یتدرنها و پردازد یم

  ).Kalantari, Kh2008(کند  یم
هـا بـر اسـاس خـدمات از      سکونتگاه يبند درجهکه در تعیین نواحی همگن و  ییها مدل ازجمله

این شاخص بـا اسـتفاده از   . موریس است یافتگی توسعه، شاخص باشد یمبرخوردار  اي یژهاهمیت و
را میـان   واحـدها هر یک از  یافتگی توسعهاطالعات در دسترس براي هر واحد سکونتگاهی جایگاه 

 ).Asayesh, H., Estelaji, a. r. 2003(پردازد  یم ها سکونتگاه بندي رتبهسایرین، تعیین و سپس به 
 نتایج از واحد شاخص یک دست آوردن به و ها شاخص قایسهم امتیاز استاندارد شده براي و روش

 .Mousa Kazemi Mohammadi, S. M., Shakuie, H( شـود  یمـ  هـا اسـتفاده   شـاخص  تلفیقـی 

1999.( 
 بین یشپعوامل  توان یمرگرسیون  مدل از استفاده با وSpss  افزار نرم از یريگ بهره ، بایتدرنها

ایـن   در .نمـود  ارائـه  و محاسـبه  عـاملی  امتیازات بر اساس استان را يها توسعه شهرستان اولویت در
 عنـوان  بـه عوامـل   عـاملی  امتیـازات  و متغیـر وابسـته   عنوان به موریس توسعه شاخص مدل محاسبات
  .شوند یم گرفته نظر در مستقل متغیرهاي

 آخـرین  اسـاس  بـر   اسـت،  رضـوي  خراسـان  اسـتان  يهـا  شهرسـتان  تحقیـق  این یمکان محدوده
 بـاخرز،  يهـا  نـام  بـه  شهرسـتان  27 داراي رضـوي  خراسان استان 1390 سال در کشوري، تقسیمات
 چنـاران،  جـوین،  جغتـاي،  ،حیدریه تربت ،جام تربت جلگه، تخت تایباد، بینالود، بردسکن، بجستان،

 کاشـمر،  قوچـان،  فریمان،  سرخس،  سبزوار، زاوه، رشتخوار، درگز، خوشاب، خواف، ،آباد خلیل
 سنفو عمومی سرشماري آمار از مطالعه يها دادهو  بوده نیشابور و والت، مه مشهد، گناباد، کالت،
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  .است شده استخراج استان آماري و سالنامه 1390 مسکن و
 روي بر بیشتر مقاله، این در .بستگی دارد تحقیق نگرش و اطالعات وجود به ها شاخص انتخاب

 براي تحقیق معموالً .شود یم تأکیداجتماعی است  و مبناي جمعیتی داراي که سرشماري يها داده

 داشـته  ممکـن اسـت   کـه  خطاهـایی  تمام با ها داده این ،ها آن تطبیقی اکولوژي و شهري مسائل در

  .دارند فضایی هاي ينابرابر و ناپایداري بیان براي را الزم جامعیت باشند
 تـأمین رفـاه   منظـور  بـه  انسـانی  منـابع  پیشـرفت  بـر  اجتمـاعی   يها شاخص و یارهامع طورکلی به

 بـراي  يسـاز  زمینـه شـهري،   زیسـت  محـیط  يسـاز  سـالم  ،هـا  خـانواده  تمامی از حمایت و اجتماعی

 سطح ارتقاء و شهري درآمد کم طبقات  و فقیران از حمایت سیاسی، توسعه و شهروندان مشارکت

 1ردیـف  از جـدول شـماره     16در  هـا  شاخصاین  (Rosati, 1999: 30)دارد  تأکید ها آن زندگی
  .اند شدهپیوست معرفی 

 در بایـد  اقتصـادي  نیازهـاي  سـاختن  فـراهم  در توان شهرستان میزان اقتصادي، يها شاخص در

 نـوع  و تعداد و یابد رشد اشتغال يها فرصت و شود شهروندان ایجاد سرانه درآمد افزایش راستاي

ها  این شاخص).  Rahimi, 2004: 116( یابد افزایش شهر در نیروي کار رشد با متناسب ،ها مهارت
 .اند شدهپیوست معرفی  2شماره  ردیف از جدول 21در 

و  دارد اشـاره  طبیعـی  زیسـت  محـیط  تخریـب  بـه  نخست درجه در محیطی زیست يها شاخص  
 13پیوسـت   3جـدول شـماره   . دهـد  یمـ  نشـان  را جهان و کشور منطقه، بر بلندمدت تأثیرات سپس

  .که در این تحقیق استفاده شده است دهد یمرا نشان  محیطی زیستردیف شاخص 
کالبـدي   ریزي برنامه، )شهر پایدار(آل رسیدن به شهري ایده  منظور بهشهري  ریزي برنامهدر امر 
که بایستی به تمـام   شود یماین مقوله خود موارد زیادي را شامل . برخوردار است اي ویژهاز اهمیت 

کالبـدي اسـت کـه در جـدول      شـاخص ردیف  11شامل ). Rahimi, 2004: 155(توجه شود  ها آن
  .پیوست آمده است 4شماره 
  
 پژوهش هاي یافته

  استخراج عوامل - 4-1
 هسـتند  ارتباط بی ظاهر به که از متغیرهایی فراوان اي مجموعه بین عاملی تحلیل روش کمک به
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 60در ایـن تحقیـق، تقلیـل     هـا  یافتـه نتـایج   .شـود  یمـ  برقـرار  فرضـی  مدل یک خاصی، تحت رابطه
مجموع پـنج  . عامل برتر از طریق چرخش واریماکس بوده است 5به  ها شهرستانشاخص در سطح 

 2/34درصد از واریانس را تحت پوشش دهند که در این میـان سـهم عامـل اول     6/76عامل قادرند 
  ). 1جدول شماره(باشد  یمدرصد  33/4درصد و سهم عامل آخر

  
 ها آنعوامل نهایی استخراج شده و مقادیر خاص هریک از : )1(جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل ردیف
  2/34  2/34  5/20 اجتماعی -اقتصادي   1
 5/54 3/20 2/12 اقتصادي -زیست اجتماعی  2
 4/64 9/9 9/5 ينهاد –اقتصادي  3
 3/72 8/7 7/4 زیستی -اجتماعی  4
 6/76 3/4 6/2 يکالبد –زیست  5

  محاسبات تحقیق: مأخذ 
  

 ها شهرستان بندي رتبه - 4-2
 بر ها شهرستان رتبه روش امتیاز استاندارد، استفاده با شهرستان هر یافتگی توسعه رتبه تعیین براي

 در دارد، را امتیـاز  کمتـرین  کـه  شهرسـتانی  ترتیـب  بـدین  ؛شـود  یمـ  تعیـین  امتیـاز  کمتـرین  اساس

 شهرستان برخوردارترین به نیز رتبه آخرین و است ریزي برنامه جهت اول رتبه داراي بندي اولویت

 از تر بزرگ  Zنمره ( پایدار شامل گروه پنج به را ها شهرستان شده استاندارد نمرات. ردیگ یم تعلق

 بـین مثبـت  Z نمـره  ( بینـابین  ،)یـک  تا 25/0 بین Zنمره ( برخوردار نیمه یا پایدار نیمه ،)مثبت یک

نمـره  ( محـروم  ناپایدار یا و) تا منفی یک 25/0 بین منفیZ نمره ( داریناپا نیمه ،)25/0 منفی تا 25/0
Z 2جدول شماره (شود  یم تقسیم )یک منفی از کمتر.(  

 منطقـه  باشـد،  0,5 و صفر بین توسعه شاخص که حالتی شاخص ناموزون موریس در درروش

 نظـر  منطقه از باشد، 0,8و  0,5بین  توسعه شاخص و اگر است) محروم( پایین توسعه سطح داراي

باال  توسعه سطح از نظر مورد منطقه یا ناحیه باشد، 1و 8/0 بین آن مقدار اگر و است متوسط توسعه
   ).2جدول شماره( برخورداراست) یافته توسعه(
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  پایداري ازلحاظاستان خراسان رضوي  يها شهرستانجایگاه و رتبه  :)2(جدول 

  روش شاخص ناموزونی موریس  روش امتیاز استاندارد

اولویت 
 شهرستان  ریزي برنامه

 امتیاز

 استاندارد

 شده

وضعیت 
 یافتگی توسعه

اولویت 
 شهرستان  ریزي برنامه

شاخص 
توسعه 

D.I 

وضعیت 
 یافتگی توسعه

 توسعه پایین 282/0 خوشاب  1 نیمه ناپایدار -515/0 خوشاب  1
 توسعه پایین 331/0 تخت جلگه  2 نیمه ناپایدار -313/0 زاوه  2
 توسعه پایین 335/0 زاوه  3 نیمه ناپایدار -292/0 تخت جلگه  3
 توسعه پایین 340/0 قوچان  4 بینابین -245/0 کالت  4
 توسعه پایین 342/0 کالت  5 بینابین -230/0 جام تربت  5
 پایینتوسعه  342/0 جام تربت  6 بینابین -229/0 قوچان  6
 توسعه پایین 362/0 باخرز  7 بینابین -160/0 باخرز  7
 توسعه پایین 364/0 درگز  8 بینابین -123/0 درگز  8
 توسعه پایین 379/0 جوین  9 بینابین -096/0 رشتخوار  9
 توسعه پایین 379/0 چناران  10 بینابین -095/0 جوین  10
 پایینتوسعه  384/0 رشتخوار  11 بینابین -067/0 چناران  11
 توسعه پایین 386/0 تایباد  12 بینابین -040/0 تایباد  12
 توسعه پایین 392/0 سبزوار  13 بینابین -008/0 مه والت  13
 توسعه پایین 399/0 نیشابور  14 بینابین -004/0 سبزوار  14
 توسعه پایین 401/0 مه والت  15 بینابین 011/0 بردسکن  15
 توسعه پایین 403/0 بینالود  16 بینابین 023/0 نیشابور  16
 توسعه پایین 405/0 بردسکن  17 بینابین 026/0 خواف  17

حیدر تربت  18
 یه

 توسعه پایین 406/0 خواف  18 بینابین 052/0

حیدر تربت  19 بینابین 055/0 فریمان  19
 یه

 توسعه پایین 407/0

 توسعه پایین 409/0 فریمان  20 بینابین 057/0 بینالود  20
 توسعه پایین 413/0 سرخس  21 بینابین 069/0 جغتاي  21
 توسعه پایین 414/0 جغتاي  22 بینابین 090/0 سرخس  22
 توسعه پایین 425/0 کاشمر  23 بینابین 103/0 کاشمر  23
 توسعه پایین 442/0 آباد خلیل  24 بینابین 052/0 آباد خلیل  24
 توسعه پایین 487/0 بجستان  25 نیمه پایدار 355/0 بجستان  25
 توسعه متوسط 533/0 گناباد  26 نیمه پایدار 609/0 گناباد  26
 توسعه متوسط 571/0 مشهد  27 نیمه پایدار 814/0 مشهد  27

  محاسبات تحقیق: مأخذ              
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 استان خراسان رضوي يها شهرستان پایدار توسعه يها مؤلفه اولویت تبیین - 4-3
 توسعه اولویت توان یرگرسیون م مدل از استفاده با و  Spssو  Eviewsافزار نرم از گیري بهره با

 توسعه شاخص مدل این محاسبات در. نمود ارائه و محاسبه عاملی امتیازات بر اساس را ها شهرستان

 نظـر  در مسـتقل  متغیرهـاي  عنوان به گانه پنجعوامل  عاملی امتیازات و متغیر وابسته عنوان به موریس

  . اند شده گرفته
. ؛ تمـامی عوامـل تـأثیر مثبـت بـر روي توسـعه پایـدار دارنـد        3شـماره   توجه به  نتـایج جـدول  با 

درصـد و عوامـل سـه و پـنج، در سـطح       95یک، دو و چهار در سطح اطمینان  عوامل آثار همچنین
  .هستند دار معنی درصد 90اطمینان 

  يها مؤلفهیا  عوامل که گفت توان یم رگرسیونی در مدلضرایب بتا گرفتن  نظر در با بنابراین،
  :از اند عبارتاولویت  ترتیب استان به يها شهرستانپایداري 

  زیستی؛ -اجتماعی  يها مؤلفهیا  عامل :اولویت اول
  اجتماعی؛ -اقتصادي  يها مؤلفهیا  عامل : اولویت دوم
  نهادي؛ -اقتصادي  يها مؤلفهیا  عامل : اولویت سوم

  کالبدي؛ -زیستی  يها مؤلفهیا  عامل: اولویت چهارم
  .ياقتصاد –زیست اجتماعی  يها مؤلفهیا  عامل: اولویت پنجم

  

 استان خراسان رضوي يها شهرستانتوسعه پایدار  يها مؤلفهمدل برآورد : )3(جدول 

   5عامل
 - زیست(

 )کالبدي

   4عامل
-اجتماعی(

 )زیستی

-اقتصادي( 3عامل
 )نهادي

   2عامل
-زیست اجتماعی(

 )اقتصادي

    1عامل
-اقتصادي(

 )اجتماعی
 متغیر

 1ضریب 031/0 009/0 028/0 035/0 028/0
 2احتمال 0000/0 0000/0 0865/0 0000/0 0836/0
 3بتا 516/0 145/0 471/0 577/0 147/0

R-squared                    0.863 Prob(F-statistic)              0.000 Durbin-Watson stat         
2.074 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
________________________________________________________________ 

1- Unstandardized Coefficients(B) 
2- Probability   
3- Standardized Coefficients(Beta) 
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  گیري یجهنت
از نظـر   عـدم تعـادل   و وجـود ناهمـاهنگی   به استان يها شهرستان یافتگی توسعه رتبه یسهاز مقا  

تحلیل عـاملی؛ از   از روش استفاده با انجام شده محاسبات به توجه با .پی برد توان یم پایدار توسعه
خوشاب، زاوه، کالت، تخت جلگه، جغتاي و رشتخوار در  يها اجتماعی، شهرستان -نظر اقتصادي

در  آبـاد و بجسـتان   جوین، باخرز، خواف، خلیـل  يها ؛ شهرستان)پر فراز و نشیب( داریناپا وضعیت
ــدار؛  درگــز و مــه والت در وضــعیت يهــا ؛ شهرســتان)منفــی( فیپایــدار ضــع وضــعیت نیمــه پای
 يهـا  ؛ شهرسـتان )مثبـت ( يپایـدار قـو   جـام در وضـعیت   بردسـکن، قوچـان و تربـت    يهـا  شهرستان

حیدریه، کاشمر، چناران، نیشابور و بینالود در  سرخس، مشهد، تایباد، سبزوار، گناباد، فریمان، تربت
 يهـا  اقتصـادي، شهرسـتان   -است؛ از نظر  زیسـت اجتمـاعی  ) آل دهیتوسعه پایدار ا( داریپا وضعیت

؛ )پر فراز و نشیب( داریناپا مان در وضعیتجام، سرخس، باخرز، جغتاي و فری تایباد، خواف، تربت
کالت در وضعیت  يها ؛ شهرستان)منفی( فیپایدار ضع رشتخوار و زاوه در وضعیت يها شهرستان

حیدریه، تخت جلگه، چنـاران، مشـهد، بردسـکن و     جوین، قوچان، تربت يها نیمه پایدار؛ شهرستان
نیشابور، مه والت، درگـز، بجسـتان، سـبزوار،     يها ؛ شهرستان)مثبت( يپایدار قو گناباد در وضعیت

اسـت؛ از نظـر   ) آل دهیـ توسـعه پایـدار ا  ( داریـ آباد، بینـالود و خوشـاب در وضـعیت پا    کاشمر، خلیل
؛ )پـر فـراز و نشـیب   ( داریـ ناپا بردسـکن و سـرخس در وضـعیت    يهـا  نهـادي، شهرسـتان  -اقتصـادي 
چناران، کاشمر، فریمان، تخـت جلگـه،   آباد، مه والت، کالت،  بینالود، جوین، خلیل يها شهرستان

باخرز،  يها ؛ شهرستان)منفی(پایدار ضعیف  جام در وضعیت درگز، گناباد، قوچان، نیشابور و تربت
سبزوار، رشـتخوار، خـواف،    يها حیدریه و بجستان در وضعیت نیمه پایدار؛ شهرستان جغتاي، تربت

توسـعه  ( داریهرستان مشهد در وضعیت پا؛ ش)مثبت( يپایدار قو تایباد، زاوه و خوشاب در وضعیت
چنـاران، درگـز، بینـالود، خوشـاب،      يهـا  زیستی، شهرسـتان -است؛ از نظر اجتماعی) آل دهیپایدار ا

نیشـابور،   يها ؛ شهرستان)پر فراز و نشیب( داریناپا جام در وضعیت سرخس، قوچان، کالت و تربت
 يها ؛ شهرستان)منفی(پایدار ضعیف  تدر وضعی حیدریه زاوه، فریمان، تخت جلگه، مشهد و تربت

رشـتخوار، جـوین، کاشـمر و تایبـاد در      يهـا  سبزوار و بـاخرز در وضـعیت نیمـه پایـدار؛ شهرسـتان     
آباد، گنابـاد   جغتاي، خواف، مه والت، بردسکن، خلیل يها ؛ شهرستان)مثبت(پایدار قوي  وضعیت

 يهـا  کالبـدي، شهرسـتان  -نظر زیسـتی  است؛ از) آل دهیتوسعه پایدار ا( داریو بجستان در وضعیت پا
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پـر فـراز و   ( داریـ ناپا آباد، کاشمر، مـه والت، چنـاران و فریمـان در وضـعیت     زاوه، رشتخوار، خلیل
جـام، بردسـکن، نیشـابور، بجسـتان، تایبـاد، تخـت جلگـه، جـوین و          تربـت  يهـا  ؛ شهرسـتان )نشـیب 
خـواف، مشـهد، سـبزوار، بـاخرز،      يهـا  ؛ شهرسـتان )منفی( فیپایدار ضع حیدریه در وضعیت تربت

سرخس، درگز، قوچان، جغتـاي،   يها شهرستان؛ )مثبت( يقوپایدار  و بینالود در وضعیت خوشاب
  .  شوند یم محسوب )آل دهیتوسعه پایدار ا( داریپاکالت و گناباد در وضعیت 

 داراي مختلـف  يهـا  نـه یزم در متفـاوت  يهـا  در دوره خراسـان رضـوي   اسـتان  يهـا  شهرسـتان 

 بـا نیازهـاي   منطبـق  هـا  شهرسـتان در  هماهنگ توسعه عدم انگریباند که  بوده در توسعه يها اوتتف

 نظـام  يهـا  یینارسـا ، سیاسـی،  ياقتصاد طبیعی، عوامل لیبه دل ها ينابرابر این. است ها آن جمعیتی

 .باشد یم )شهر مشهد(رشد  و قطب ریزي برنامه
را در برخـورداري از   هـا  شهرسـتان  بـین  شـدید  اخـتالف  ضـریب تغییـرات،   نتـایج  ازآنجاکـه 

 طبیعـت  بـه  کـه  مـواردي  در ایـن اخـتالف   کـاهش  بـراي  ،دهد یمتوسعه پایدار نشان  يها شاخص

 شهرستان هر مسئوالن بستگی دارد، منابع تخصیص و مدیریت به بلکه شود ینممربوط  ها شهرستان

 سـنگین  بـار  از و دهنـد  خـرج  بـه  همـت بیشـتري   رتبـه،  کمترین داراي يها شهرستان در توانند یم

 يهـا  شهرسـتان  مورد بررسی در این مطالعـه،  يها روشتمامی  در. بکاهند قدري محرومیت مناطق
 ایـن  حـل  بـراي  بنـابراین، .اند شده شناخته )نیمه ناپایدار( نییپاتوسعه  جلگه تختو  زاوه، خوشاب

 به ییزدا تیمحرومرفع  و خود محوري عدالت يها استیس در راستاي دولت است شایسته معضل،

  .کند رسیدگی بیشتر ها شهرستان این
  

  بحث-6
رضـوي و   شـمالی، ( خراسـان  يهـا  اسـتان  يهـا  شهرستان Zarand & et al   (2007)در  مطالعه

 و اصـلی  يهـا  مؤلفـه  تحلیـل  تاکسـونومی،  روش سـه  بـه  و یـافتگی  توسـعه  میزان اساس بر) جنوبی
AHPمـورد   در تاکسـونومی  روش از آمـده  دسـت  بـه  جهینتطبق نظر نویسندگان، . اند شده بندي رتبه
  :رسد یم نظر به به دالیل ذیل غیرمنطقی ها شهرستان بعضی
 برخـی  تنهـا بـراي   قضـیه  ، و ایـن شـود  یمـ  اسـتفاده  مرکـزي  حد هیقض از تاکسونومی روش در

 و متغیرهـا  همـه  روش نیـ در ا .اسـت  شـده  داده تعمـیم  وابسـته  متغیرهـاي  از خـاص  يهـا  حالـت 
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 واضح اما.باشند یم برخوردار یکسانی اهمیت درجه از و منظور شده هم وزن انتخابی، يها شاخص

 درنهایـت اسـت و   متفـاوت  یـافتگی  توسعه درجه روي بر ها شاخص از هریک تأثیر که میزان است
  .دهد ینمرا نشان  ها شاخص بین همبستگی تاکسونومی اثر روش

 اصـلی و  يهـا  مؤلفـه  تحلیـل  روش از اسـتفاده  با ها شهرستان بندي رتبههمچنین نتایج حاصل از 

 ،حیدریه تربت نیشابور، يها شهرستان که دهد یم، نشان (AHP) یلیتحل مراتبی فرایند سلسله روش
نهبنـدان   و سـرخس  بردسـکن،  طـبس،  خـواف،  يهـا  شهرسـتان  و یافتـه  توسعه سبزوار بسیار مشهد،
  .باشند یم ها شهرستان نیتر افتهین توسعه

اولویت  شاخص به توجه تاپسیس و با تکنیک از استفاده ، با Ziari, & et al (2010) مطالعهدر 
 استان يها شهرستان بندي رتبهبه  ،1385 سال آماري يها داده براساس ،یافتگی توسعه درجه و (ܥ)

 روستایی، توسعه اقتصادي، کشاورزي، زیربنایی، آموزشی، مختلف يها بخش رضوي در خراسان

 از حـاکی  هـا  آنپژوهش  يها افتهی نتایج. جمعیتی پرداخته شده است و مسکن بهداشتی، فرهنگی،

 است بوده یافتگی توسعه میزان لحاظ به نخست رتبه داراي مشهد شهر 1385 سال که در است آن

 و کرده کسب رضوي خراسان استان شهرستان 19 بین در را 19 رتبه آباد خلیل شهرستان مچنینه.
 نـابرابري  شـدت  و تفاوت وجود بیانگر خود که است، بوده 3/0آمده  دست به پراکندگی ضریب

، در مطالعه  Sorkh Kama & et al (2011) همچنین، . است توسعه مواهب از يمند بهره میزان در
ــوان   ــا شهرســتان يبنــد ســطح"خــود تحــت عن ــه ازلحــاظاســتان خراســان رضــوي   يه ــا مؤلف  يه

استان را  يها شهرستانفرهنگی با استفاده از مدل تاپسیس و آنالیز تاکسونومی عددي  یافتگی توسعه
پـژوهش   يهـا  افتـه ینتایج . نمودند بندي رتبهفرهنگی  يها شاخصمتغیر در غالب  9با در نظرگرفتن 

 درجـه لویـت و  شهرستان گناباد با توجـه بـه شـاخص او    1385حاکی از آن است که در سال  ها آن
دوم و سـوم را کسـب    يهـا  رتبهدرگز و بردسکن به ترتیب  يها شهرستاناول و  رتبه یافتگی توسعه
، هـا  شهرسـتان ي صورت گرفته در سطح استان، وضعیت توسعه فرهنگی ها یابیارزمطابق . اند نموده

فرهنگی یکسان و برابـر نبـوده و همـواره تفـاوت آشـکاري در میـزان درجـه         یافتگی توسعه ازلحاظ
مطـابق نتـایج مـدل     کـه  ينحـو  بـه . ي انتخـابی وجـود دارد  ها شاخصبر اساس  ها آنتوسعه فرهنگی 

شهرسـتان   تـرین  نیافته توسعهو ) 68/0( تیاولوشهرستان، گناباد با شاخص  نیتر افتهی توسعهتاپسیس، 
  .است) 133/0( تیاولوبا شاخص  جام تربت استان، شهرستان مرزي

 اسـتاندارد  امتیـاز  روش دو از ،ها شهرستان بندي رتبه و نمودن سهیمقا قابل يحاضر برادر مطالعه 
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 بـه  توجـه  بـا  دهـد  یمـ  نشـان  هـا  افتـه ی جینتا که ه استشد استفاده موریس ناموزونی شاخص و شده
از توسـعه پـایین    گنابـاد  و مشـهد  يهـا  شهرستان جز به ها شهرستان تمامی موریس ناموزونی شاخص

 جلگـه  تخـت  و زاوه خوشـاب،  يهـا  شهرستان شده استاندارد امتیاز روش به توجه باو . برخوردارند
 درگـز،  بـاخرز،  قوچان، ،جام تربت کالت، شامل )بینابین(توسعه پایین  يها شهرستان و داریناپانیمه 

 ،حیدریـه  تربـت  خـواف،  نیشـابور،  بردسـکن،  سـبزوار،  والت، مـه  تایباد، چناران، جوین، رشتخوار،
 شامل )نیمه پایدار( یافته توسعه يها شهرستان و آباد خلیل کاشمر، سرخس، جغتاي، بینالود، فریمان،
 شهرسـتان  از مختلـف  يهـا  شهرستان شده استاندارد امتیاز سهیمقا با. باشند یم بجستان گناباد، مشهد،
ــهد ــا) 814/0( مش ــتان ت ــاب  شهرس ــود ،)-515/0(خوش ــتن وج ــکاف داش ــ ش ــعه میعظ ــ توس  نیب

ترتیب  .ردیگ یم قرار دییتأ مورد پژوهش هیفرض بیترت نیبد و شود یم مشاهده استان يها شهرستان
 مؤلفـه  -1: از انـد  عبـارت  3جـدول شـماره    جینتـا توسـعه پایـدار نیـز بـر اسـاس       يهـا  مؤلفهاولویت 
-زیسـتس  مؤلفـه  -4نهـادي؛  -اقتصـادي  مؤلفـه  -3اجتماعی؛-اقتصادي مؤلفه -2زیستی؛ -اجتماعی
  .اقتصادي-زیست اجتماعی مؤلفه -5کالبدي؛ 
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  ها یوستپ
  

  اجتماعی يها شاخصعناصر و  :)1( جدول
نوع   عنصر پایداري  ردیف

  شرح وتفسیر  ماهیت  شاخص

باسواد  جمعیت تعداد  1
  مثبت  درصد  )باسوادي ضریب(

 یعموم سواد سطح و پوشش میزان نمایانگر
 را اي ساده متن بتواند که است کسی باسواد(

 برگیرنده در این شاخص بنویسد، یا بخواند
  .)است سال 6 باالي باسواد جمعیت

سواد  با مردان تعداد  2
 مردان سواد سطح و پوشش میزان نمایانگر  مثبت  درصد  )مردان باسوادي ضریب(

  

 ضریب(سواد  با زنان تعداد  3
  مثبت  درصد  )زنان باسوادي

عدالت در توزیع امکانات تحصیلی و نیز  نمایانگر
 و خانواده تعالی و رشد جهت در مهم عاملی

  جامعه

 با سواد با مردان تفاوت  4
  اجتماعی هاي ينابرابر وجود نمایانگر  منفی  درصد  باسواد زنان

 عمومی فرهنگ سطح بودن پائین نمایانگر  منفی  درصد  سواد بی جمعیت تعداد  5
  

 مثبت  هزار درصد  محصل جمعیت تعداد  6
  عمومی سواد سطح وتوان پوشش میزان نمایانگر  

تعداد جمعیت با   7
 مثبت  هزار درصد  تحصیالت عالی

  
 -توان بالفعل نیروهاي علمی  میزان نمایانگر

  فرهنگی

 -نیروهاي علمی توان بالقوه  میزان نمایانگر  مثبت  هزار درصد  تعداد دانشجو  8
  فرهنگی

هاي  افزایش تعداد افراد خانوار با توجه به سیاست  مثبت  درصد  سال 0-5تعداد جمعیت   9
  افزایش جمعیت

  جمعیت بودن جوان نمایانگر  مثبت  درصد  ساله 0- 14تعداد جمعیت   10

ساله و  65تعداد جمعیت   11
  جمعیت سالخوردگی نمایانگر  منفی  درصد  بیشتر

12  
حاصل ( جنسی نسبت

تقسیم تعداد مردان به 
  )100زنان ضربدر 

نمایانگر جمعیت مردان در برابر زنان و افزایش   مثبت  درصد
  باروري نرخ
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  نمایانگر حاکمیت نگرش جدید به بعد خانواده  مثبت  درصد  خانوار بعد متوسط  13

تعداد جمعیت همسر   14
  ها خانوادهنمایانگر میزان ناپایداري   منفی  درصد  طالق داده

تعداد جمعیت ازدواج   15
 کرده

  نمایانگر سطح تشکیل خانواده  مثبت  درصد

  نمایانگر برخورداري منطقه و جاذبه شغلی  مثبت  درصد  تعداد مهاجران وارد شده  16
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  اقتصادي يها و شاخص عناصر :)2(جدول 

نوع   عنصر پایداري  ردیف
  شرح وتفسیر  ماهیت  شاخص

 15 -65جمعیت  تعداد  1
  بالفعل فعال جمعیت درصد نمایانگر  مثبت  درصد  سال

2  
 و ساله 10 جمعیت تعداد
 مشارکت نرخ(فعال  بیشتر

  )اقتصادي
  مثبت  درصد

 یسن هرم در بالقوه فعال جمعیت درصد نمایانگر
 10 )بیکار و شاغل( فعال جمعیت از است عبارت(

 ضرب وبیشتر ساله 10 جمعیت به بیشتر و ساله
  )100در

 10 شاغل جمعیت تعداد  3
  مثبت  درصد  بیشتر و ساله

 ياقتصاد يها بخش در شاغلین درصد نمایانگر
 هفته طول در که بیشتر و ساله 10 افراد تمام(

 کار ساعت یک کار، حداقل تعریف طبق مرجع،
 کار را ترك موقت طور به دالیلی به بنا یا و کرده

  )شوند یم شاغل محسوب باشند، کرده

4  
 زن فعال کار نیروي درصد
ضریب فعالیت (شغل  داراي

  )زنان
 لحاظ از و برخورداري یافتگی توسعه نمایانگر  مثبت  درصد

  فرهنگی

شاغالن داراي  تعداد  5
 عمل بهبود نحوه و آموزش سواد و سطح نمایانگر  مثبت  درصد  تحصیالت شهرستان

  شاغل هر فرد

6  
شاغالن داراي  تعداد

تحصیالت عالیه زن 
  شهرستان

 عمل بهبود نحوه و سواد و آموزش سطح نمایانگر  مثبت  درصد
  زنان مشارکت میزان و شاغل و نقش هر زن

 14-10جمعیت فعال  تعداد  7
 سن زیر جوانان کار نیروي از استفاده نمایانگر  منفی  درصد  ساله

  اشتغال

ساله  14- 10پسران تعداد  8
 سن زیر پسران کار نیروي از استفاده نمایانگر  منفی  درصد  شاغل شهرستان

  اشتغال
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ساله  14-10دختران تعداد  9
 سن زیر دختران کار نیروي از استفاده نمایانگر  منفی  درصد  شاغل شهرستان

  اشتغال

ساله به باال  65مردان  تعداد  10
  منفی  درصد  شاغل شهرستان

 اقتصادي و ناپایدار نابسامان اوضاع نمایانگر
 هاي یتحما و پایدار درآمد وجود عدم ،ها خانواده

  قشر این از دولتی

ساله به باال  65زنان  تعداد  11
  منفی  درصد  شاغل شهرستان

 اقتصادي و ناپایدار نابسامان اوضاع نمایانگر
 هاي یتحما و پایدار درآمد وجود عدم ،ها خانواده

  قشر این از دولتی

جمعیت غیر فعال به  نسبت  12
  مثبت  بار تکفل  )بار تکفل (فعال 

 دهنده نشان(فعال  جمعیت بر تکفل بار نمایانگر
 تأمین نظر از فعال، فرد که یک است تکفلی مقدار

  )دارد دوش بر فعال غیر افراد هزینه و زندگی

 نرخ( یکارب جمعیت تعداد  13
  منفی  درصد  )بیکاري

 به بیکار جمعیت نسبت(بیکاري  میزان نمایانگر
 )بیکار و شاغل( اقتصادي نظر از فعال جمعیت کل

  )100در ضرب

 شاغل در جمعیت تعداد  14
  امنیت غذایی نمایانگر  مثبت  درصد  کشاورزي بخش

 در شاغل جمعیت تعداد  15
  افزایش رقابت پذیري نمایانگر  مثبت  درصد  صنعت بخش

 در جمعیت شاغل  تعداد  16
  برخورداري از تولید علم و دانش فنی  مثبت  درصد  فنی - علمی بخش

 در شاغل جمعیت تعداد  17
  اقتصادي يها بخشکمک به سایر   مثبت  درصد  خدمات بخش

18  
 مالک خانوار تعداد

 محل زمین و ساختمان
  سکونت

  بالقوه طور به اساسی نیازهاي از یکی رفع نمایانگر  مثبت  درصد

 مالک خانوار تعداد  19
  بالقوه طور به اساسی نیازهاي از یکی رفع نمایانگر  مثبت  درصد  سکونت محل ساختمان

 در مستأجر خانوار تعداد  20
  سکونت محل

 درصد
  

 منفی
  مسکن به نیازمند جمعیت درصد نمایانگر  

 محل در ساکن خانوار تعداد  21
  مسکن به نیازمند جمعیت درصد نمایانگر  منفی  درصد  بصورت مجانی
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  زیستی يها عناصر و شاخص :)3( جدول
  شرح وتفسیر  ماهیت  نوع شاخص  عنصر پایداري  ردیف

  مثبت  درصد  آب داراي خانوار تعداد  1
 عمومی و برخورداري بهداشت سطح نمایانگر

 و دسترسی و رفاهی تسهیالت و امکانات از
  سکونتی افراد نیازهاي تأمین

اجتماعی  -زیست آسایش میزان نمایانگر  مثبت  درصد  برق داراي خانوار تعداد  2
  عمومی و جامعه برخوردار

 میزان و پاك سوخت از استفاده نمایانگر  مثبت  درصد  شهري گاز داراي خانوار تعداد  3
  جامعه برخوردارهوا و  آلودگی کاهش

 و امکانات ارتباطات گسترش يها راه از یکی  مثبت  درصد  تلفن  خانوار برخوردار از تعداد  4
  جامعه برخوردار رفاهی و

عمومی و جامعه  بهداشت سطح نمایانگر  مثبت  درصد  حمام  برخوردار از خانوار تعداد  5
  برخوردار

  برخوردار از خانوار تعداد  6
هوا و جامعه  آلودگی کاهش میزان نمایانگر  مثبت  درصد  حرارت مرکزي

  برخوردار

  خانوار برخوردار از تعداد  7
نمایانگر میزان آسایش عمومی و جامعه   مثبت  درصد  حرارت و برودت مرکزي

  برخوردار

  خانوار برخوردار از تعداد  8
عمومی و جامعه  بهداشت سطح نمایانگر  مثبت  درصد  آشپزخانه مستقل

  برخوردار

 یک با مسکونی واحد تعداد  9
اجتماعی و  -زیست آسایش میزان نمایانگر  مثبت  درصد  ساکن خانوار

  حاکمیت الگوي سنتی مصرف

 دو با مسکونی واحد تعداد  10
  اجتماعی – زیست آسایش عدم میزان نمایانگر  منفی  درصد  بیشتر و ساکن خانوار

  اجتماعی – زیست آسایش عدم میزان نمایانگر  منفی  درصد  اتاقه یک مسکونی واحد تعداد  11

اتاقه و  پنج مسکونی واحد تعداد  12
 قدرت و عمومی آسایش میزان نمایانگر  مثبت  درصد  بیشتر

  ساکنین اقتصادي

متوسط مساحت زیربناي   13
بیانگر حاکمیت الگوي مصرف مسکن و وجود   مثبت  درصد  واحدهاي مسکونی

  ها کم و ویژه در شهرستان يها تراکم
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  کالبدي -نهادي يها عناصر و شاخص :)4( جدول
  شرح وتفسیر  ماهیت  نوع شاخص  عنصر پایداري  ردیف

و  یمذهب - یسرانه فرهنگ یزاننمایانگر م  مثبت  در ده هزار نفر  کتابخانه تعداد  1
  ازامکانات ينمودار برخوردار

ساکنان و  یو سطح دسترس یزانبیانگر م  مثبت  در ده هزار نفر  تعداد مهد کودك  2
  نهادي  - کودکان به امکانات آموزشی 

ساکنان و  یو سطح دسترس یزاننشانگر م  مثبت  درده هزار نفر  تعداد دبستان  3
  ينهاد -  یبه امکانات آموزش یکودکان دبستان

  مثبت  درده هزار نفر  ییمدرسه راهنما تعداد  4
 يو برخوردار یو سطح دسترس یزاننمایانگر م

به امکانات  ییآموزان راهنما ساکنان ودانش
  ينهاد - یآموزش

 مثبت  درده هزار نفر  یرستانتعداد دب  5
  

 دسترسی و برخورداري سطح و میزان بیانگر
  نهادي - آموزشی امکانات به جوانان و ساکنان

بادوام  یمسکون يواحدهاتعداد   6
در واحد  یتاحساس امن یزاننمایانگر م  مثبت  درصد   )آرمه فلزي و بتن اسکلت(

  مسکونی

7  
نیمه  یمسکون يتعداد واحدها

  بادوام
  )آجر و آهن یا سنگ و آهن( 

در واحد  یتامن  نمایانگر احساس نسبی   مثبت  درصد
  مسکونی

کم  یمسکون يتعداد واحدها  8
در واحد  یتنمایانگر عدم  احساس امن  منفی  درصد  )سایر(دوام 

  مسکونی و فشردگی شهري

 تا عمر با مسکونی واحد تعداد  9
 محل امنیت در احساس میزان نمایانگر  مثبت  درصد  سال 15

  سکونت

 عمر با مسکونی واحد تعداد  10
  سکونت محل در امنیت احساس عدم نمایانگر  منفی  درصد  سال 15 از بیش

 محل امنیت در احساس میزان نمایانگر  مثبت  درصد  آتشنشانی هاي یستگاها تعداد  11
  سکونت
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