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  چکیده
، اجتماعي و های اقتصادیای از شاخصای با استفاده از مجموعههای منطقهتوسعه پایدار ملي، توجه به ویژگي ینداالزامات اساسي فریکي از 

شناسایي  طرفيبتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. از  ،هامحیط زیستي است تا ضمن شناسایي این تفاوت
هدف از پژوهش حاضر، بررسي  ز اهمیت است.یها را نشان دهد، بسیار حاه بتواند به بهترین نحو این تفاوتهایي کها و روششاخص
های مختلف ها و همچنین مقایسه روشای از شاخصایران از منظر توسعه پایدار با استفاده از مجموعه یهااستانای های منطقهتفاوت

های اقتصادی، اجتماعي و شاخص از حوزه 13ابتدا  برای این منظور، های ترکیبي است.خصبندی با استفاده از شااندازه گیری و سطح
 -Zروش  5از  ،استان کشور ایران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبي 28برای  هاآنهای متناظر با زیستي شناسایي و دادهمحیط

محاسبه و  هااستانهای ترکیبي برای ی اصلي استفاده شده و شاخصاهمؤلفهعاملي و تحلیل گراناهان، تحلیلاستاندارد، موریس، مک
سیستان  هایاستانهای اول تا سوم و تهران و کهکیلویه و سمنان در رتبه هایاستان به طورکلي بندی،بندی شدند. براساس این سطحسطح

 تند.قرار گرفاز نظر حرکت به سوی پایداری های آخر رتبه و کردستان در و بلوچستان
بندی با محاسبه ضریب همبستگي اسپیرمن گیری و سطحهای مختلف اندازهروش، هااستانهای ترکیبي بندی و تهیه شاخصسطح پس از

ها از جمله داری با یکدیگر دارند، اما این رابطه در برخي از روشها ارتباط معنينشان داد که تمامي روشهای تحقیق یافته .مقایسه شدند
 ی اصلي بیشتر است.هامؤلفهگراناهان با روش تحلیل روش مک
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 سرآغاز

ان و د مختلف توسعه پایدار بین کشورهای مختلف جهبررسي ابعا
 همچنین مناطق مختلف یک کشور از جمله مقوالتي هستند کهه 

لهف  ریهزان را در سهطوم مخت  همواره اذهان پژوهشگران و برنامه
المللهي بهه خهود معطهوف کهرده اسهت. پیچیهدگي و        ملي و بهین 

گیهری ابعهاد مختلهف توسهعه پایهدار      گستردگي سنجش و انهدازه 
بهود و  ویژه در سطح ملي در کشورهای در حال توسعه که با کمهب

عنهوان یهک چهالش    سهتند، همهواره بهه   فقدان اطالعات مواجه ه
 ریزان در این کشورها مطرم است.اساسي فراروی برنامه
ههای بهین   گذاران برای شناسهایي تفهاوت  تمایل دولت و سیاست

ای از همجموعه  با استفاده ازمناطق مختلف از منظر توسعه پایدار 
ون است که در چند سال اخیهر در کهان   مباحثيها از جمله شاخص

 تهرین ممهتوجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. زیرا یکي از 
 ه ایهن به الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسهعه پایهدار، توجهه    

ق بین منهاط ها برای تعادل بخشي و تخصیص بهینه منابع ویژگي
 وسعه پایدار است.برای رسیدن به ت
ابع زیستي از جملهه منه  ای از منابع طبیعي و محیطوجود مجموعه

هها و  همچنهین سیاسهت   ... هها و زیستي، جنگلآب و خاك، تنوع
ها ای در هر کشور در بروز این تفاوتهای ملي و منطقهمشيخط
ود ههای موجه  ها و نابرابریتوانند تفاوتثیر بسزایي دارند که ميأت

 ق مختلف یک کشور را تبیین نمایند.بین مناط
از  تفادهسعه پایدار با اسه ای از منظر توهای منطقهشناسایي تفاوت

زیستي در های اقتصادی، اجتماعي و محیطای از شاخصمجموعه
ن ه همهی به ریزان در ایران بهوده و  ایران همواره مورد توجه برنامه

بهرای  هها و مطالعهاتي   ههای گذشهته تهالش   دلیل در خالل سال
 اسهت  مختلف انجام شده یهااستانگیری سطح توسعه در اندازه

 .(1386های بازرگاني ایران، )موسسه مطالعات و پژوهش
ني زما ویژهبهپایدار، گیری توسعهتردیدی نیست که در مورد اندازه

نظهر  توان بهه اتفها   نظر باشند، به سختي ميمد هااستانکه تمام 
ن موضهوع از ماهیهت چنهد بعهدی     کارشناسي دست یافت، که ای

 شود.توسعه پایدار ناشي مي
های توسعه پایهدار مهورد پهذیرش    از سوی دیگر، چنانچه شاخص

وجهود آیهد،   هنظهران به  نسهبي بهین صهاحب    قرار گیرند و اجمهاع 
ههای  با استفاده از شاخص هاآنگیری های سنجش و اندازهروش

اسهتفاده از   ین،بنهابرا توانهد محهل مناقشهه باشهد.     ترکیبي نیز مي

توانهد  های مختلف ميتبیین رابطه بین روشهای مختلف و روش
مهاع  را مرتفع ساخته و باعه  شهود تها اج    هاتا حدودی این ابهام

 د.شونسبي در این خصوص حاصل 
 یهها استانای های منطقهبررسي تفاوت، حاضرپژوهش  ازهدف 

ها صای از شاخستفاده از مجموعهایران از منظر توسعه پایدار با ا
ده بندی با اسهتفا گیری و سطحهای مختلف اندازهیسه روشمقاو 

 های ترکیبي است.از شاخص

هههای متعههددی بههرای  هههای گذشههته پههژوهش در خههالل سههال
دار و توسهعه پایه   کليطهور بهه گیری و سنجش سطح توسعه اندازه

المللهي بها اسهتفاده از    در سهطوم ملهي و بهین    ،صاخه  صهورت هب
 (1)های فرعي و سهاختن شهاخص ترکیبهي   ز شاخصای امجموعه

گیهری و  بهرای انهدازه   هابررسيانجام شده است. در گذشته اکثر 
 معطوف به تعداد معهدودی از  ،هاسنجش سطح توسعه بین کشور

 GDP((2)(تولیهد ناخهالص داخلهي     ویژهبههای اقتصادی شاخص
، هها وارد شهد  ای که به ایهن شهاخص  ا گستردههبا انتقاد که است

عهاد  هها کهه بتوانهد اب   ای از شهاخص تدریج استفاده از مجموعهه هب
د های ترکیبي نشان دهد، مهور مختلف توسعه را در قالب شاخص

 توجه قرار گرفت.
های بسهیار سهودمندی بهرای بررسهي     ابزار ،های ترکیبيشاخص

ها برای شوند. این شاخصعملکرد کشورها و مناطق محسوب مي
مختلههف اقتصههادی، اجتمههاعي،   هههایبررسههي عملکههرد حههوزه 

 بهه همهین  ای دارنهد.  زیستي و فناوری کاربردهای گستردهمحیط
ال ته و تا سهای بسیار افزایش یافطي سال هاآناستفاده از  ،دلیل

 شاخص ترکیبي به دنیا معرفهي شهده اسهت    160حدود  2006
2008) ،OECD).  ای بها عنهوان   در مقالهه  ،ویلسون و همکهاران

رابطه شش شاخص ترکیبي  «های توسعه پایدارمقایسه شاخص»
، BS((4)(، مازاد توان تولید طبیعي (3))EF(شناختي جای پای بوم

، شهاخص رفهاه اقتصهادی    )ESI(زیسهت شاخص پایداری محهیط 
)WI((5) شههاخص توسههعه انسههاني ،)HDI((6)  و تولیههد ناخههالص

 .دکشور را با یکدیگر مورد بررسهي قهرار دا   132 (GDP)داخلي 
ه بهه  که ویلسون و همکاران به این نتیجه رسهیدند   ،ین مقالهدر ا

و همچنههین کههاربرد متفههاوت  نظههریدلیههل اسههتفاده از مبههاني  
های متفاوتي ها، رتبهروشدر هر یک از های فرعي مختلف متغیر

 .(Wilson et al., 2006) شودمحاسبه ميبرای کشورها 
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ارزیابي »ن در تحقیقي با عنوا ،2003لي و همکاران در سال رمد
المللهي و  های زندگي بینتوسعه پایدار: کیفیت و پایداری شاخص

در دانشگاه چارلز پراگ با همکاری مرکز مطالعات دانشگاه  «ملي
طبیقي کشور چک با سایر تهای پایداری پاالگي در مورد شاخص

( این کشور انجام داد. در این هااستانکشورهای جهان و مناطق )
ههای  ا و نواقص شهاخص هن بر شمردن ایرادمدرلي ضم ،تحقیق

ههای  سنتي توسعه، ابتدا مباني نظهری توسهعه پایهدار و شهاخص    
های با استفاده از شاخص ،کننده آن را بررسي کرد. در ادامهتبیین
ها، شاخص ترکیبهي پایهداری را   المللي و بومي کردن شاخصبین

 ,Mederly) برای منهاطق مختلهف ایهن کشهور محاسهبه کهرد      

2003). 
، اخهتالف موجهود بهین وضهعیت توسهعه یهافتگي       داسهیمانآب
ر بندی کرد. بهرای ایهن منظهور د   های مختلف هند را سطحایالت

اخهتالف توسهعه    ههایي بهرای تعیهین سهطح    این مطالعه، شاخص
ي بر یک شاخص ترکیب ،شناسایي و انتخاب شدند. در این مطالعه

 ههای مؤلفهه یهل  پایه چند شاخص فرعي با اسهتفاده از روش تحل 
های مختلف محاسبه شده و توسهعه  برای ایالت PCA((7)(اصلي 
 .(Das, 1999) هها تعیهین شهد   ها بر اساس ایهن شهاخص  ایالت

 های رشد اقتصادای با عنوان شاخصدر مقاله ،میرون و همکاران
روش  شاخص توسعه و اسهتفاده از  9ای در روماني بر پایه منطقه

ني منطقه کشور رومها  8یبي را برای شاخص ترک( 8)تحلیل عاملي
 .(Miron et al., 2009) بندی کردتهیه و این مناطق را سطح

ن ( در ایراهااستانبندی میزان توسعه مناطق )گیری و سطحاندازه
اجتمهاعي   -ههای اقتصهادی  ای از شهاخص با استفاده از مجموعه

 مختلفي بوده است. هایبررسيموضوع 
تحلیههل عههاملي و تلفیههق  »عنههوان  ای تحههتتوفیههق در مقالههه

بهها اسههتفاده از چهههار شههاخص نههر    «ایهههای منطقهههشههاخص
ههای  نشیني، نسبت دانشجو به جمعیت استان، نسبت هزینهه شهر
ار رخوردها و نسبت خانوارهای بخوراکي خانوارها به کل هزینهغیر

املي عه کشي بر  و تلفن و با استفاده از روش تحلیهل  از آب لوله
را بر اسهاس   هاآنکشور تهیه و  یهااستانبي برای شاخص ترکی

 .(1372)توفیق،  بندی کرداین شاخص سطح
شناسهي توسهعه و   پویهایي »ای بها عنهوان   در مقالهه  ،امیر احمدی
علل اصلي روندهای مشاهده شده در  «در ایران هااستاننابرابری 

ههای دولتهي را مهورد    های منطقه استاني و سیاسهت زمینه تفاوت
از منظهر   هها اسهتان ههای  سي قرار داد. او برای تعیین تفهاوت برر

ایهران را در دو   یهها اسهتان ههای توسهعه،   برخورداری از شاخص

 13بهها اسههتفاده از  1355 -63و  1335 -55مقطههع زمههاني 
شاخص مورد بررسي قرار داد. برای سهاختن شهاخص ترکیبهي از    

نتایج ایهن   استاندارد استفاده کرد. بر اساس –Zضریب تغییرات و 
در سهه سهطح توسهعه     هها اسهتان تحقیق و تهیه شاخص ترکیبي 

 بنهدی شهدند  توسعه یافته و کمتر توسعه یافته طبقهه  یافته، نسبتاً
 .(1375 احمدی،)امیر

ای بهها در مطالعههه ،1378سههازمان برنامههه و بودجههه در سههال  
ز نسبي با اسهتفاده ا از نظر میزان رفاه هااستانبندی سطح»عنوان
بندی کرد. بهرای  کشور را سطح یهااستان «تحلیل عامليروش 

شاخص که ارتباط مسهتقیم بها سهطح توسهعه      69این منظور از 
 .(1378)سازمان برنامه و بودجه،  داشتند، استفاده شد

 ،1386ایران در سهال  های بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش
 د آنربرهای تحلیل چند متغیره و کها ای با عنوان روشدر مطالعه
ای از کشهور بها اسهتفاده از مجموعهه     یهها اسهتان بندی در سطح
حلیل عهاملي و  اجتماعي و کاربرد روش ت -های اقتصادیشاخص

ادی، کشور را در چههار حهوزه اقتصه    یهااستان ،ایتحلیل خوشه
)موسسهه   بنهدی کهرد  زیستي سهطح اجتماعي، زیر بنایي و محیط

 .(1386ن، های بازرگاني ایرامطالعات و پژوهش

 

 روش شناسی
زیسهتي  شاخص اقتصادی، اجتماعي و محیط 13 ،در این پژوهش

از سهالنامه آمهاری    1385در مقطهع سهال    استان کشهور  28از 
کهه   یهن ا)با توجه بهه   کشور و ترازنامه انرژی ایران استخراج شد

بهه  ی خراسان شمالي، خراسان جنوبي و خراسان رضو یهااستان
 ،فکیکياطالعات تبه دلیل نبود شده اند،  از یکدیگر منفک تازگي

تحت عنهوان اسهتان خراسهان منظهور شهده       مورد نظراطالعات 
 .است(

خهب، تنهها شهاخص نهر      نتشهاخص م  13از مجمهوع   در ضمن
 کهه  یهن بیکاری با اهداف توسعه پایدار همسو نبوده است. برای ا

ر د، مقدار آن از یک عدد ثابهت کسه  شوهمسو  نیز شاخص مزبور
 شد.
هها  و شهاخص  هها اسهتان مهاتریس   ،هها از گردآوری شاخص پس

ها در سهتون  در سطر و شاخص هااستانکه طوریهتشکیل شد، ب
روش اسهتفاده شهد.    5برای تهیه شاخص ترکیبهي از   درج شدند.
بهود. در ایهن    Z(9)–تبدیل ماتریس به ارقام اسهتاندار اولین روش 

شوند کهه  ندارد ميای استامتغیرهای مورد استفاده به گونه ،روش
برای تمهام   (11)و انحراف معیار (10)یعني میانگین هاآندو ویژگي 
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 (European Commission Jointشهود  متغیرها یکسهان مهي  

(Research Center, 2008. 
 شد: از فرمول زیر استفاده Z–برای تبدیل شاخص به استاندارد
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(ijX =مقدار متغیرi  در منطقهj  ،iX میانگین متغیر =i ،Z =

 ((هااستان= تعداد مناطق )N، مقادیر استاندارد شده
ه دومین روشي بود که در این تحقیق برای تهیه  ،شاخص موریس

ب شاخص ترکیبي از آن استفاده شد. این روش که به روش ضری
ی محاسهبه شهاخص توسهعه    بهرا  ،نیز موسوم است (12)محرومیت

نیز  UNDP((31)(انساني توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد 
 اسهت این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه شود. استفاده مي

(Morris,1997): 

minmax

min)(

XiXi

XiX
Y

ij




 

(Yij  شاخص موریس برای متغیر =i  )در منطقه )استانj ،Xij =
در  i= حداکثر مقدار شهاخص  j ،Xi maxدر استان  iمقدار متغیر 

 (هااناستدر بین  i= حداقل مقدار شاخص Xi min، هااستانبین 
گراناهان، سومین روشي بود که در این تحقیهق بهرای   روش مک

د استفاده قهرار گرفهت. براسهاس نقطهه     تهیه شاخص ترکیبي مور
وزن  ،(McGranahan, 1970) گراناههههانمهههک نظرههههای
ان همبسههتگي هههر شههاخص بهها ههها بایههد براسههاس میههزشههاخص
کردند که توسعه الل ميداست هاآند. شوهای دیگر تعیین شاخص
کهه عوامهل و متغیرههای    طهوری های به هم پیوسته است، بپدیده

کننهد. بهر ایهن    دیگر تغییر ميیکدوره طوالني با  مختلف در یک
توانهد بهه   متوسط همبستگي هر متغیر با سایر متغیرها مي ،اساس

 (,McGranahanها مورد استفاده قرار گیرد. شاخص عنوان وزن

برای تهیه شاخص ترکیبي با استفاده  (.1380کالنتری،  ؛1972
 گراناهان مراحل زیر طي شد:از روش مک

متشهکل از  ) ها تشهکیل شهد  و شاخص هااستانماتریس خام  -1
 ضریب همبستگي بهین متغیرهها   -2؛ شاخص( 13استان و  28
یب همبسهتگي بهرای   و متوسهط ضهر   رفهت قرار گمحاسبه  مورد

متغیرهای ماتریس خام اولیهه از طریهق    -3دست آمد؛ هبمتغیرها 
مقهادیر   -4؛ شدند (15)رفع اختالف مقیاس( 14)تقسیم بر میانگین

، ضهرب  رفع اختالف مقیاس شهده متوسط همبستگي در ماتریس 
شهاخص ترکیبهي بهرای ههر      ،هها با جمع کردن ردیف -5شدند؛ 

و  ؛ه و سپس به صورت نزولي یا صعودی مرتب شداستان محاسب
 ند.دشبندی سطح نیز هااستان

 دی هبنچهارمین روشي بود که برای سطح (16)روش تحلیل عاملي
هایي است کهه  استفاده شد. تحلیل عاملي از جمله روش هااستان

 ،مليشود. در تحلیل عابندی مناطق استفاده مياز آن برای سطح
د ع موراست که هر گاه تعدادی از متغیرها موضو الل بر اینداست

رنهد.  بررسي همبستگي داشته باشند، با یکدیگر نیز همبسهتگي دا 
 هها آنسد کهه  راگر همبستگي بین متغیرها کم باشد، به نظر نمي

روش مهذکور   .(Mardia et al., 1982) در عوامل سهیم باشهند 
ي از بر این فرض است که متغیرهای مورد بررسهي ترکیهب خطه   

باشهند. ههر متغیهر    تری مهي اساسيمتغیرهای فرضي یا ساختگي 
ر کهه  شود، از ترکیب چند متغینیز نامیده مي (17)فرضي که عامل

ر دشود. یک مدل عاملي ساخته مي ،دارای وجوه مشترکي هستند
( بهه صهورت زیهر    m P>متغیهر )  mعامهل و   Pحالت کلي برای 

 :(Mardia et al., 1982)است 
(m ….. 3, 2, 1, = i،  p ….. 3, 2, 1, = j) 

ef ijj ijiYi    

و  هاام روی کلیه مشاهدهiمیانگین متغیر  i ،در این فرمول

 ij
ام یا کواریانس متغیر iدر ارتباط با متغیر  امjضرایب عامل 

j ام و عاملj ام مي باشد. اگر ij
با استفاده از ماتریس ضرایب 

کواریانس  -همبستگي بین متغیرها یا ماتریس واریانس
دست آیند، آنگاه همتغیرهای استاندارد شده ب ij

ها ضریب 

fام خواهند بود. jام و عامل jهمنبستگي بین متغیر 
j

 mها نیز 

eiد و باشنثر ميؤعامل م
شود از خطاها هستند که فرض مي 

ش ستند. در روهای موجود مستقل هیکدیگر مستقل و از عامل
ام P شود کلیه متغیرها منتسب به عاملفرض مي ،تحلیل عاملي

سبت ل نکه متغیرهای هر عامبا یکدیگر همبسته هستند، در حالي
 مبستگي ندارند.، هیچ ههای دیگربه متغیرهای عامل

لیهل  طور خالصه برای تهیه شاخص ترکیبي بها اسهتفاده از تح  هب
 شود:عاملي مراحل زیر انجام مي

در سهطر و   هها اسهتان  28ههای خهام )  تشکیل ماتریس داده -1
تشههکیل مههاتریس  -2؛ شههاخص در سههتون( 13ههها در شههاخص

جود بهین  ودر این مرحله ضریب همبستگي مضرایب همبستگي )
 SPSSافهزار  ها بها اسهتفاده از نهرم   ز متغیرها و شاخصهر کدام ا

تشکیل  -4؛ (18)هامحاسبه بارگذاری عامل -3شود(؛ محاسبه مي
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آخهرین مرحلهه    -5(؛ اسهتاندارد –Zهای اسهتاندارد ) ماتریس داده
ست کهه بهرای   هاانجام تحلیل عاملي مرحله محاسبه امتیاز عامل

هها  اسبه امتیاز عامهل مربوط به محاز فرمول  وهر استان محاسبه 
 شود:شرم زیر استفاده ميه ب

zlf ij

m

i ikjk
 


1

 
 

(f
jk

= یکهي از متغیرههای   i، ام Jام در اسهتان   k= رقم عامهل  

l، اصلي ik
i ،zijروی متغیر  k= بار عاملي 

های استاندارد = داده

 (jدر استان  Iمتغیر شده اولیه 
روشي بهود کهه    ینپنجم ،(PCA)های اصلي لفهؤروش تحلیل م

های ترکیبي در این تحقیق مورد استفاده قهرار  برای تهیه شاخص
اصلي به منظور حداکثر  هایمؤلفهتحلیل  روشگرفت. استفاده از 

امکهان   ،سهت. ایهن روش  هاکردن مجموع مجذورات همبسهتگي 
را  (19)تحت عنوان اولین عامل اصهلي  دستیابي محقق به برداری

های اصلي مرتبط طور خطي با متغیرهب ،کند. این عاملفراهم مي
بوده و بیشترین مجموع مجذورات همبستگي را با متغیرهها دارد.  

مربههوط بههه بیشههترین مقههدار خههاص مههاتریس  (20)بههردار خههاص

دهد که باید مقهادیر  دست ميههای مورد نظر را بهمبستگي وزن
  ندوهشین بردار به عنوان وزن در مقادیر ماتریس استاندارد ضرب ا

 (.1380)کالنتری، 
 بها روش تحلیهل  بهرای تهیهه شهاخص ترکیبهي      ،خالصهه  طوربه

 مراحل زیر طي شد:اصلي  هایمؤلفه
در سهطر و   هها اسهتان  28ههای خهام )  تشکیل ماتریس داده -1

ه مهاتریس خهام اولیه    -2؛ شهاخص در سهتون(   13ها در شاخص
ریس مقهدار خهاص و بهردار خهاص بهرای مهات       -3؛ استاندارد شد

 -4محاسهبه شهد؛    SPSSافهزار  استاندارد شده با استفاده از نهرم 
باشهد،  دار اولین عامل که مربوط به بیشترین مقدار خهاص مهي  بر
قهادیر  م -5مقادیر ماتریس استاندارد ضرب شد؛ عنوان وزن در به

جمهع شهده و در سهتون    صهورت ردیفهي   به هااستانهای شاخص
شاخص ترکیبي محاسبه شد. با مرتب کهردن صهعودی و نزولهي    

 شوند.بندی ميسطح هااستانستون شاخص ترکیبي 

 

  تجزیه و تحلیل و تهیه شاخص ترکیبی

اسهتان( و   28) هااستانبرای تهیه شاخص ترکیبي ابتدا ماتریس 
 (.1جدول ) شاخص( تشکیل داده شد 13ها )شاخص

 

 های استفاده شده برای تهیه شاخص ترکیبیشاخص: (1) جدول

 گیریواحد اندازه نام شاخص کد شاخص

X1 درصد مساحت جنگل به مساحت استان 

X2 هکتار به ازای هر نفر سرانه جنگل 

X3 درصد سهم مناطق تحت حفاظت به مساحت استان 

X4 سال امید به زندگي در بدو تولد 

X5 درصد یه مقاطع تحصیلينر  ترکیبي ثبت نام در کل 

X6 درصد نر  مشارکت اقتصادی 

X7 درصد نر  بیکاری 

X8 درصد دسترسي به آب سالم و بهداشتي 

X9 میلیون ریال سرانه تولید ناخالص داخلي 

X10 درصد سوادی بزرگساالن مردنر  با 

X11 درصد نر  با سوادی بزرگساالن زن 

X12 هکتار به ازای هر نفر اکم حیاتي (سرانه اراضي تحت کشت ساالنه ) تر 

X13 درصد نر  شهرنشیني 
 

 (Z-Score) روش تبدیل به ارقام استاندارد -
مقهادیر   ،کردن اختالف انحهراف پس از تشکیل ماتریس با تقسیم
، مقادیر اصلي هر شاخص معیار هر شاخص از میانگین به انحراف
کیبهي و تهیهه   کردن شهاخص تر استاندارد شدند. پس از استاندارد

ماتریس استاندارد شده، مقادیر حاصل از هر ردیف را بها یکهدیگر   
. قرار گرفتمحاسبه  مورد جمع کرده و شاخص ترکیبي هر استان

پس از محاسبه شاخص ترکیبي ارقام بهه صهورت نزولهي مرتهب     
نتهایج   (.3و 2 ههای )جهدول  مشخص شهد  هااستانشدند و رتبه 
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 اسههتفاده از روش  حاصههل از محاسههبه شههاخص ترکیبههي بهها    
z-  کهه   اسهت  دهنهده ایهن  نشهان  (،3)جهدول   براساساستاندارد

تهران، کهکیلویه و بویراحمد و سمنان بهه ترتیهب بها     هایاستان
ههای اول تها   در رتبهه  69/6و 21/7، 62/11شاخص ترکیبهي  
سیستان و بلوچسهتان، کردسهتان و    هایاستانسوم قرار داشته و 

و -77/10، -46/16ترکیبهي  به ترتیهب بها شهاخص     هرمزگان
 های آخر قرار گرفتند.رتبهدر  -27/6
 

 روش موریس یا ضریب محرومیت -
ام خه برای تهیه شاخص ترکیبي با این روش ابتدا جدول ماتریس 

ر ههر  ، بیشهترین مقهدار د  یه تهیه شد. پس از تهیه این جهدول اول
ها از رقم شهاخص مربهوط بهه آن اسهتان کسهر و      ستون شاخص
سهیم  ر اختالف بزرگترین مقدار به کمتهرین مقهدار تق  حاصل آن ب

و  ها، اعداد هر ردیف جمهع شهده  شد. پس از محاسبه کلیه ستون
خص ها تقسیم شد که در نهایت شانتیجه نهایي بر تعداد شاخص
ر د. قهرار گرفهت  محاسهبه   مهورد  ترکیبي با استفاده از ایهن روش 

 لي مرتبشاخص ترکیبي محاسبه شده به صورت نزو ،مرحله آخر
. (3ل جدو) بر اساس این روش محاسبه شد هااستان هبشده و رت
 شده ، ارقام محاسبهشان دادن تفاوت بهتر شاخص ترکیبيبرای ن

 ضرب شدند. 100به روش موریس در 
 تههران، سهمنان و   یهها اسهتان بر اساس محاسهبات ایهن روش،   

و  07/56، 05/61مازندران به ترتیب با مقادیر شاخص ترکیبي 
سیسههتان و  یهههااسههتانهههای اول تهها سههوم و در رتبههه 36/56

بلوچستان، کردستان و همدان نیز به ترتیهب بها کسهب شهاخص     
های آخهر  به ترتیب در رتبه 06/32و  85/24، 16/15ترکیبي 

 .(3)جدول  قرار گرفتند
ان در ، اسهتان تههران همچنه   هااستانبندی در این شیوه از سطح

فت. رگبلوچستان در رتبه آخر قرار رتبه نخست و استان سیستان 
 تغییرات محسوسي کرده است. هااستاناما جایگاه سایر 

بندی استان سیستان بلوچستان همچنهان در  این سطحدر انتهای 
امها اسهتان هرمزگهان کهه در روش      .رتبه آخر قرار گرفتهه اسهت  

 24با دو رتبهه صهعود در رتبهه     ،قرار داشت 26موریس در رتبه 
 26استان همدان با دو رتبه تنزل از رتبهه   ،بر عکسقرار گرفت. 

تنزل پیدا کهرد و جهایگزین اسهتان هرمزگهان شهده       24به رتبه 
در ایهن روش   هها اسهتان است. تغییرات مشابهي در مهورد سهایر   

با تنزل رتبه و برخي با ارتقهای   هااستانصورت گرفته و برخي از 
 رتبه داشتند. 

 

 گراناهانروش مك -
ابتهدا مهاتریس    ،گراناههان ها به روش مهک ه شاخصبرای محاسب

 ده ازهای خام تشکیل شد. پس از تهیه این شاخص، با اسهتفا داده
ها محاسبه و مهاتریس  ضریب همبستگي شاخص SPSSافزار نرم

هها محاسهبه شهد. پهس از محاسهبه      ضرایب همبستگي شهاخص 
ضریب همبستگي متغیرها و تشکیل ماتریس همبستگي، متوسط 

عنهوان وزن ههر   بهه  هها آنمطلق ها محاسهبه و قهدر  خصوزن شا
ها، پس از محاسبه وزن هر کدام از شاخص شاخص محاسبه شد.

تالف های خام از طریق تقسیم بر میانگین، رفهع اخه  ماتریس داده
هها در مهاتریس رفهع    کردن وزن شهاخص مقیاس شدند. با ضرب

اختالف مقیاس شده، شاخص ترکیبي برای ههر اسهتان محاسهبه    
ي هها، شهاخص ترکیبه   شد. در مرحله آخر نیز با جمع کردن ردیف

ههای  برای هر استان تهیه و با مرتب کردن نزولي ستون شاخص
 فهت قهرار گر محاسهبه  مهورد   هها اسهتان رتبه هر یک از  ،ترکیبي

 .(3جدول )
بهویر   کهکیلویهه و  یهااستانبراساس نتایج حاصل از این روش، 
، 893/2بها شهاخص ترکیبهي    احمد، تهران و سمنان به ترتیهب  

 یهههااسههتانهههای اول تهها سههوم و در رتبههه 735/2و  888/2
 سیستان و بلوچستان، همدان و کردستان به ترتیهب بها شهاخص   

هههای آخههر قههرار  در رتبههه879/1 و851/1، 598/1ترکیبههي 
 .(3جدول ) اندگرفته
در ایهن روش جایگهاه اسهتان    ، شهود گونه که مالحظه مهي همان

 پلهه  با یهک  ،روش قبلي در رتبه اول قرار داشت تهران که در دو
یه و نزول به رتبه دوم سقوط کرده است. بر عکس استان کهکیلو

تبه ر، به بویر احمد که در روش موریس در رتبه ششم قرار داشت
 یافت. اول ارتقا

ن همچنین در این روش نیز استان سیستان و بلوچسهتان همچنها  
 یگهاه مها جا ن تغییر نکرده است. ادر رتبه آخر قرار گرفته و رتبه آ

 محسوس بوده است. به نسبت هااستانسایر 
 

 روش تحلیل عاملی -
های برای انجام تحلیل عاملي در این مرحله نیز ماتریس داده

 کارراهوارد شد و با استفاده از  SPSSافزار خام به نرم
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Analysis/Reduction  برای تهیه شاخص مورد نیاز محاسبات
 محاسبه شد.ترکیبي 
که اساس روش تحلیل عاملي بر همبستگي بین  يیاز آنجا

این  ه ازاداین در استفبرمتغیرها از نوع غیرعلي استوار است، بنا
ر مقدا .شدروش ماتریس همبستگي بین متغیرها نیز محاسبه 

عادل مو مقدار آزمون بارتلت نیز  547/0معادل  KMO(21)آماره 
ها مناسب بودن نسبي داده که مبیندست آمده هب 39/198

 برای تحلیل عاملي است.
 (22)یافتهه، امتیهازات عهاملي    پس از تهیه مهاتریس عهاملي دوران  

 ند کهه . امتیازات عاملي در واقع عدد یا ضرایبي هسهت محاسبه شد
شهده  ها در مقدار شهاخص اصهالم  پس از ضرب شدن وزن عامل

خراج لي و اسهت پس از انجام تجزیه و تحلیل عامآیند. دست ميهب
وع عوامل، با استفاده از ماتریس عوامل بهر حسهب اسهتان، مجمه    

بي ( که مبین جایگهاه نسه  شاخص ترکیبيارقام عامل هر استان )
س از هر استان در مقایسه با یکدیگر است، محاسبه شده است. پ

محاسبه شاخص ترکیبي ارقام بهه صهورت نزولهي مرتهب شهد و      
 (.3جدول ید )تعیین گرد هااستانجایگاه نسبي 

، براسهاس نتهایج حاصهل از ایهن     شودگونه که مالحظه ميهمان
، مهد کهکیلویهه و بهویر اح   یهها اسهتان ، تحلیل عاملي محاسبات

 و 176/3، 715/3تهران و سمنان به ترتیب با شاخص ترکیبي 
کردسههتان،  یهههااسههتانهههای اول تهها سههوم و در رتبههه 713/2

بها شهاخص ترکیبهي     سیستان و بلوچستان و همهدان بهه ترتیهب   
ههههای آخههر قهههرار  ر رتبههه د -527/2و  -861/2،  -192/4
 . در ایهن روش نیهز جایگهاه نسهبي سهایر     (3) جهدول   انهد گرفته
 ،لمثها رای هایي تغییهر کهرده اسهت. به    با شدت و ضعف هااستان

ه گراناههان در رتبه  استان سیستان و بلوچستان که در روش مهک 
بهر   .ردپیدا که  ارتقا 27با یک پله صعود به رتبه  ؛قرار داشت 28

 26گراناههان رتبهه آن   که در روش مکاستان کردستان  ،عکس
ه ه رتببمحاسبه شده بود، در روش تحلیل عاملي با دو رتبه نزول 

 تنزل یافت. 28
 

 اصلی هایمؤلفهروش تحلیل  -
 اصهلي،  هایمؤلفهبرای محاسبه شاخص ترکیبي به روش تحلیل 

در نرم افزار صفحه گسترده  28×  13ماتریس اولیه با ابعاد  ابتدا
Excel  ،که متغیرها در ستون و کشورها یطوربهتشکیل داده شد

های متناظر با هر کشور در صفحه در ردیف قرار داده شده و داده
ههای  گسترده وارد شهد. سهپس کلیهه اطالعهات سهطر و سهتون      

متغیر تعریف شهد.   13 منتقل شده و SPSSافزار ماتریس به نرم
بهرای   Analyze/Data Reductionدسهتور   در مرحلهه بعهد بها   

محاسبه اولین عامل که مربوط به بیشترین مقدار خهاص اسهت و   
در شود، اجرا شد و ها استفاده ميعنوان وزن هر یک از شاخصبه

قهرار  محاسهبه   مهورد  های اسهتخراج شهده  ماتریس عاملنهایت 
دسهت آمهاده   هکه مقدار خاص ب به این (. با توجه2)جدول  گرفت

لفه اصلي بیشترین سههم را در تبیهین واریهانس بهین     ؤاز اولین م
( 2مطلق درج شده در ستون اول جهدول )  مقادیرها دارد، شاخص

عنوان وزن هر توانند بههای استخراج شده، ميتحت عنوان عامل
 ها انتخاب شوند.کدام از شاخص

 ، الزم است تاهاهر کدام از شاخص پس از محاسبه و تعیین وزن
 عد دون بهاس شوند و به اعدادی بهع اختالف مقیهها، رفاخصهش

ر ها در مقهادی تبدیل شوند تا امکان ادغام وزن هر کدام از شاخص
 فراهم شود. هااستانهای مربوط به شاخص

 

 های استخراج شده(: عامل2جدول )

 
 عامل

1 2 3 4 

X1 249/0-  753/0  090/0  375/0  

X2 227/0-  874/0  211/0  089/0  

X3 419/0  165/0  269/0  576/0  

X4 816/0  139/0-  108/0-  089/0  

X5 512/0  710/0  058/0  078/0  

X6 124/0  636/0-  120/0-  522/0  

X7 117/0  630/0-  547/0  160/0  

X8 480/0  003/0  500/0  209/0-  

X9 458/0  417/0  178/0  429/0-  

X10 920/0  143/0  177/0-  151/0  

X11 841/0  205/0  353/0-  066/0  

X12 449/0-  211/0  660/0-  101/0  

X13 750/0  244/0-  289/0-  234/0-  

 

ها به روش استاندارد کردن، برای رفع اختالف مقیاس شاخص
که باع  تغییر  طور که عنوان شد، این روش عالوه بر اینهمان
در  و کندمتغیرها برابر ميشود، واریانس را برای کلیه مي در مبدا

ها وزن منفي برخي از موارد نیز ممکن است برای بعضي از متغیر
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محاسبه شود. به همین دلیل و برای رفع این مشکل، از روش 
اصالم شده آن استفاده شد. فرمول تهیه شاخص ترکیبي با 

اصلي اصالم شده به شرم زیر  هایمؤلفهاستفاده از روش تحلیل 
 است:

 


n

i

ij
Wij

iX

X
CI

1
* 

(CI ،شاخص ترکیبي =ijX مقدار =i  متغیر در منطقهj ،X =

که از طریق  i= وزن مربوط به شاخص  i  ،Wijمیانگین متغیر
 آید(دست ميهبردار اولین عامل ب

حلیل تاصلي با روش  هایمؤلفهده تحلیل تفاوت روش اصالم ش
. در اصلي در نحوه رفع اختالف مقیهاس کهردن اسهت    هایمؤلفه

ف اصهلي بهرای رفهع اخهتال     هایمؤلفهروش اصالم شده تحلیل 
امها در روش   .شودمقیاس از روش تقسیم بر میانگین استفاده مي

قهرار  ه اسهتفاد مهورد   Zاصلي، روش اسهتاندارد   هایمؤلفهتحلیل 
 .گیردمي

ن پس از رفع اختالف مقیهاس و بهدون بعهد کهرد     ،به این ترتیب
ههای محاسهبه شهده    ها از طریق تقسیم بر میانگین، وزنشاخص

 ده هرها، در ارقام رفع اختالف مقیاس شبرای هر کدام از شاخص
ستون از ماتریس ضرب شد و مقادیر متنهاظر بها ههر شهاخص و     

های مهاتریس،  کردن ردیف با جمع ،دست آمد. در نهایتهاستان ب
 محاسهبه شهد کهه نتهایج     هها اسهتان شاخص ترکیبي برای کلیهه  

 ست.ه شده ای( ارا3) محاسبه به تفکیک استان و رتبه در جدول
ی هها مؤلفهه بر اساس محاسبه شاخص ترکیبي بهه روش تحلیهل   

کهکیلویه و بویر احمد، ایالم و تهران به ترتیب  هایاستاناصلي، 
ههای  به ترتیب در رتبهه  4/7و  84/7، 21/8با شاخص ترکیبي 

سیستان و بلوچستان، همهدان و قهم بها     هایاستاناول تا سوم و 
انهد) جهدول   های آخر قرار گرفتهدر رتبه 49/5و  45/5، 44/4

بنههدی اسههتان سیسههتان و بلوچسههتان  سههطح ،(. در ایههن روش3
بنهدی  همچنان در رتبه آخر قرار گرفت، امها در ایهن شهیوه رتبهه    

 اند.ارتقای رتبه و برخي نیز تنزل رتبه داشته هااستاني از برخ
 

 های مختلفاساس روش(: شاخص ترکیبی محاسبه شده بر3جدول )
 هایمؤلفهروش تحلیل 

 اصلی
 استاندارد -zروش روش موریس گراناهانروش مك روش تحلیل عاملی
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ص 
اخ

ش

ی
کیب

تر
 

1 
کهکیلویه و 
 بویر احمد

215/8 1 

کهکیلویه 
و بویر 
 احمد

715/3 1 

کهکیلویه 
بویر  و

 احمد 
 62/11 تهران 1 05/61 تهران 1 893/2

 2 07/56 سمنان 2 888/2 تهران 2 176/3 تهران 2 845/7 ایالم 2

یلویه کهک
و بویر 
 احمد 

21/7 

 69/6 سمنان 3 36/53 مازندران 3 735/2 سمنان 3 713/2 سمنان 3 400/7 تهران 3

 48/6 ایالم  4 33/52 یزد 4 676/2 ایالم 4 233/2 خوزستان 4 371/7 سمنان 4

 58/4 اصفهان 5 24/52 ایالم 5 649/2 مازندران 5 219/2 ایالم 5 323/7 کرمانشاه 5

 6 646/2 خوزستان 6 851/1 هرمزگان 6 222/7 مازندران 6
کهکیلویه 
 و بویراحمد

 71/3 خوزستان 6 79/51

 99/2 کرمانشاه 7 98/50 اصفهان 7 440/2 یزد 7 516/1 بوشهر 7 177/7 خوزستان 7

 94/2 مازندران 8 45/48 گیالن 8 393/2 بوشهر 8 409/1 مازندران 8 098/7 لرستان 8

 81/2 گیالن 9 79/46 خوزستان 9 357/2 لرستان 9 023/1 یزد 9 610/6 بوشهر 9

 10 467/6 یزد 10
چهارمحال 
 و بختیاری 

 53/2 یزد 10 60/45 بوشهر 10 335/2 کرمانشاه 10 901/0

 11 287/2 گیالن 11 815/0 اصفهان 11 433/6 فارس 11
آذربایجان 
 شرقي

 94/1 لرستان 11 10/45

 21/1 بوشهر 12 37/44 قزوین 12 276/2 ارسف 12 566/0 گیالن 12 378/6 گیالن 12

 13 311/0 قزوین 13 360/6 زنجان 13
چهارمحال 
 و بختیاری

 87/0 مرکزی 13 20/42 مرکزی 13 229/2

 49/0 قزوین 14 89/41 خراسان 14 200/2 زنجان 14 252/0 مرکزی 14 276/6 گلستان 14
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 هایمؤلفهروش تحلیل 

 اصلی
 استاندارد -zروش روش موریس گراناهانروش مك روش تحلیل عاملی

15 
چهارمحال 
 و بختیاری

 15 090/0 کرمان 15 266/6
یجان آذربا

 غربي
191/2 15 

چهارمحال 
 بختیاریو 

 -13/0 فارس 15 67/41

 16 34/41 کرمانشاه 16 175/2 اصفهان 16 -111/0 قم 16 014/6 مرکزی 16
چهارمحال 

 بختیاریو 
17/0- 

 -39/0 زنجان 17 29/41 زنجان 17 143/2 مرکزی 17 -135/0 خراسان 17 009/6 اصفهان 17

18 
آذربایجان 
 غربي

 -56/0 کرمان 18 24/41 قم 18 123/2 گلستان 18 -561/0 لرستان 18 987/5

 -94/0 قم 19 20/41 لرستان 19 108/2 هرمزگان 19 -856/0 فارس 19 875/5 هرمزگان 19

 20 872/5 قزوین 20
آذربایجان 
 غربي

 -19/2 اردبیل 20 00/40 گلستان 20 062/2 خراسان 20 -495/1

 21 866/5 خراسان 21
آذربایجان 

 قيشر
 -36/2 خراسان 21 40/39 فارس 21 059/2 قزوین 21 -563/1

 22 73/38 کرمان 22 988/1 کرمان 22 -856/1 گلستان 22 773/5 اردبیل 22
آذربایجان 
 شرقي

03/3- 

 23 -001/2 کرمانشاه 23 708/5 کردستان 23
آذربایجان 
 شرقي

 -31/3 گلستان 23 57/38 اردبیل 23 975/1

24 
آذربایجان 
 غربي

 -93/3 همدان 24 50/37 هرمزگان 24 922/1 قم 24 -161/2 زنجان 24 634/5

 25 910/1 اردبیل 25 -470/2 اردبیل 25 545/5 کرمان 25
آذربایجان 
 غربي

01/35 25 
آذربایجان 
 غربي

56/5- 

 -27/6 هرمزگان 26 06/32 همدان 26 879/1 کردستان 26 -527/2 هرمزگان 26 490/5 قم 26

 27 453/5 همدان 27
سیستان و 
 بلوچستان

 -77/10 کردستان 27 85/24 کردستان 27 851/1 همدان 27 -861/2

28 
سیستان و 
 بلوچستان

 28 -192/4 خراسان 28 440/4
سیستان و 
 بلوچستان

598/1 28 
سیستان و 
 بلوچستان

16/15 28 
سیستان و 
 بلوچستان

46/16- 

 
پهراکنش و  های شاخص ترینمهمبرای تبیین بهتر تفاوت روش، 

ها بهن( رتمعیار و میانگیاز جمله دامنه و انحراف) گرایش به مرکز
 (.4جدول دست آمد، محاسبه شد )ههای مورد اشاره بکه از روش

ههای یهاد شهده نشهان     در روش هها اسهتان مقایسه تغییرات رتبه 
ها و برخي بیشترین تغییرات در رتبه هااستاندهد که برخي از مي
های انحراف معیار و دامنهه  اند. شاخصات را داشتهترین تغییرکم

توانند این تفاوت را منعکس سازند. بهر ایهن   راحتي ميهتغییرات ب
هرمزگهان،   ههای استانبیشترین دامنه تغییرات مربوط به  ،اساس

کرمانشاه، آذربایجان شرقي و اصفهان بوده است که به ترتیب بها  
انهد. بیشههترین  کههرده رتبهه تغییههر را تجربهه   12و  13، 18، 20

بهر   یاد شهده بهوده اسهت.    هایاستانانحراف معیار نیز مربوط به 
سیستان و بلوچستان، تهران، سهمنان و ایهالم    هایاستانعکس 

تهرین، تغییهرات را در   رتبه تغییر کم 3و  2، 2، 1نیز به ترتیب با 
یهاد شهده نیهز     ههای اسهتان اند. انحهراف معیهار   این تحلیل داشته

 را داشته است. نمودارههای  هااستانقدار نسبت به سایر کمترین م
( به صورت بارزتری دامنه تغییرات و انحهراف معیهار را در   2 و 1)

نشهان   ،ههای اسهتفاده شهده   از مجموع روش هااستانهر کدام از 
 دهد.مي

ز ابنهدی حاصهل از ههر یهک     پس از تبیین رابطه بین نتایج رتبهه 
دسهت آمهده از   ههای بر اساس رتبهب هااستانبندی ها، طبقهروش

 SPSSافهزار  در نهرم  (23)ای سلسهله مراتبهي  روش تحلیل خوشهه 
 دهد که  فضایاستفاده شد. نتایج حاصل از این بررسي نشان مي

فضاها  قابل تشخیص است. این هااستان )خوشه( در سطح متمایز
 3 های مهورد اسهتفاده بهه   توان از منظر شاخصها را ميیا خوشه

 (.5 بندی کرد )جدولپایدار و ناپایدار طبقه وه پایدارتر، کمترگر
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 ها به تفکیك استانمعیار روش(: انحراف1نمودار )

 
وان عنه شهود، در خوشهه اول کهه بهه    گونه که مالحظه مهي همان
استان شامل ایالم، بوشهر،  8اند، پایدارتر شناخته شده هایاستان

ه و بویراحمد، مازندران و یهزد  تهران، خوزستان، سمنان، کهکیلوی
پایهدار   کمتهر  ههای استانعنوان اند. خوشه دوم که بهجای گرفته

اسهتان شهامل، اصهفهان، چههار محهال و       9انهد،  گذاری شدهنام
بختیاری، زنجان، فارس، قهزوین، کرمانشهاه، گهیالن، لرسهتان و     

انهد،  گذاری شدهاستان که ناپایدار نام 11اند. مرکزی جای گرفته
غربي اردبیل خراسان شرقي آذربایجانآذربایجان هایاستانشامل 

سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، کرمان، گلستان، هرمزگان و 
 همدان هستند.

 
 (: دامنه تغییرات به تفکیك استان2نمودار )

 
 

 های تهیه شاخص ترکیبیهای پراکنش روشرتبه و آماره(: 4)جدول

 استان

 پراکنش و گرایش به مرکزهای شاخص هارتبه
Z- 

رد
دا
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ا
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  1 1 2 2 3 3 1 2 8/1 84/0 

 17/2 2/2 5 1 6 1 1 1 6 2 کهکیلویه و بویراحمد

 71/0 3 2 2 4 4 3 3 2 3 سمنان

 22/1 4 3 2 5 2 5 4 5 4 ایالم

 31/5 2/11 12 5 17 17 11 16 7 5 اصفهان

 82/1 4/6 5 4 9 7 4 6 9 6 خوزستان  

 33/7 2/12 18 5 23 5 23 10 16 7 کرمانشاه

 12/2 6 5 3 8 6 8 5 3 8 مازندران

 82/1 4/10 4 8 12 12 12 11 8 9 گیالن

 55/2 8 6 4 10 10 9 7 4 10 یزد

 15/5 13 11 8 19 8 18 9 19 11 لرستان

 92/1 2/9 5 7 12 9 7 8 10 12 بوشهر

 82/1 6/14 4 13 17 16 14 17 13 13 مرکزی

 18/4 16 9 12 21 20 13 21 12 14 قزوین

 34/4 6/15 10 11 21 11 19 12 21 15 فارس

 39/2 8/13 6 10 16 15 10 13 15 16 چهرمحال و بختیاری

 30/4 17 11 13 24 13 24 14 17 17 زنجان

 91/3 4/20 10 15 25 25 15 22 22 18 نکرما

 22/4 6/20 10 16 26 26 16 24 18 19 قم

 12/2 23 5 20 25 22 25 25 23 20 اردبیل

 05/3 6/18 7 14 21 21 17 20 14 21 خراسان

 26/5 2/20 13 11 24 24 21 23 11 22 آذربایجان شرقي
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 58/3 4/19 9 14 23 14 22 18 20 23 گلستان

 22/1 26 3 24 27 27 26 27 26 24 همدان

 39/4 6/20 10 15 25 18 20 15 25 25 آذربایجان غربي

 79/7 8/18 20 6 26 19 6 19 24 26 هرمزگان

 92/1 2/26 5 23 28 23 28 26 27 27 کردستان

 45/0 8/27 1 27 28 28 27 28 28 28 سیستان و بلوچستان

 نگارندگان ماخذ:
 
 
 

 ایبا استفاده از تحلیل خوشه هاناستابندی سطح(: 5جدول )

 نام خوشه استان

  ایالم

   بوشهر

 پایدارتر  تهران

 (1خوشه ) خوزستان

   سمنان

   کهکیلویه و بویراحمد

   مازندران

   یزد

   اصفهان

   چهارمحال و بختیاری

 کمتر پایدار زنجان

 (2خوشه ) فارس

   قزوین

   کرمانشاه

   گیالن

   لرستان

   مرکزی

   آذربایجان شرقی

   آذربایجان غربی

   اردبیل

  خراسان

 ناپایدار سیستان و بلوچستان

 (3خوشه ) قم

   کردستان

   کرمان

   گلستان

   هرمزگان

   همدان

 نگارندگان: ماخذ
 

نه تهوان بهه پیشهی   های متمایز را از یک سو مهي دالیل این خوشه
گذشهته و همچنهین شهرایط     ههای سهال ههای دولهت در   سیاست

ههای  ژیاتخاذ اسهترات  منتسب کرد. هااستاناکولوژیکي و طبیعي 
ي دادن تخصیص منابع به منهاطق  های رشد و اولویتایجاد قطب
اسهت تها در برخهي از     شهده  سهبب گذشهته،   ههای سالخاص در 
ي و های اقتصادی و اجتماعي از جمله تولید ناخالص داخلشاخص
ههای بهداشههتي ماننههد  ش و شههاخصآمههوز ،هههای سهواد شهاخص 

هههای زیههادی بههین دسترسههي بههه آب سههالم و بهداشههتي تفههاوت
 نهد مانتوسعه نیافته  یهااستانبرخوردار مانند تهران و  یهااستان

 را در نتهایج  هها آنوجود آید که بهازخورد  هسیستان و بلوچستان ب
نمایهان   هها استانو تفاوت بین  های ترکیبي محاسبه شدهشاخص
م حهاک  اکولوژیکي و طبیعيهای تفاوت ،ست. از سوی دیگرشده ا
 یهها صکشور نیز باع  شده است تا برخي از شاخ یهااستانبر 

هها و شهاخص منهاطق    زیستي مانند شاخص سرانه جنگهل محیط
داشته باشد کهه   هااستانهای زیادی بین تحت حفاظت نیز تفاوت

 و قهرار گهرفتن   هااستانبندی له نیز تا حدود زیادی سطحااین مس
 کند.توجیه ميهای متمایز را در خوشه هاآن
 

ی تهیهه شهاخص   هان رابطه بین روشیمقایسه و تبی

 ترکیبی
های تحلیل چند متغیره و استفاده روشگونه که عنوان شد، همان

 طهور بهبندی و سنجش توسعه های ترکیبي برای سطحاز شاخص
ای ز کاربردهای گستردهص ااخ طوربهپایدار عام و سنجش توسعه

دارای  ،هها که هر کهدام از ایهن روش   يیاند. از آنجابرخوردار شده
از پژوهشهگران   یمزایا و معایب مختص به خود هسهتند، بسهیار  

هها بهرای رسهیدن بهه     ای از ایهن روش تمایل دارند تا از مجموعه
کهه بتهوان بهه نتهایچ      تر استفاده نمایند. بهرای ایهن  نتایج مطلوب

هایي استفاده شهود کهه   الزم است تا از روش ،ست یافتبهتری د
ر دارند. برای شناسایي ایهن  بیشترین ارتباط ساختاری را با یکدیگ
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ها، معیهار بسهیار   بین روش (24)، محاسبه ضریب همبستگيرابطه
 مناسبي است.

تهر نتهایج   این پژوهش به منظور بررسهي دقیهق   اساس، در این بر
ها ضهریب اسهپیرمن   ر کدام از روشبندی هدست آمده از سطحهب

ای کهاربرد دارد،  ههای رتبهه  که برای تعیین همبسهتگي بهین داده  
ههای  و رتبهه  هااستانمحاسبه شد. برای این منظور ابتدا ماتریس 

سپس با اسهتفاده از نهرم افهزار     ودست آمده از پنج روش تهیه هب

SPSS،      ماتریس ضریب همبستگي اسهپیرمن بهین ههر کهدام از
 (.6جدول ) ها محاسبه شدرتبه
شود، ضرایب همبستگي محاسبه شده گونه که مالحظه ميهمان

های پنجگانه همبستگي قابل قبولي با یکدیگر داشته و بین روش
دار است. براساس نتایج حاصهل از ایهن   درصد معني 99در سطح 
بیشههترین ضههریب   (Score-Z)اسههتاندارد  –Zروش  ،جههدول
و  864/0ریب ها ضههههههریس بوهي را بهها روش مهه ههمبستگهه

 ن هریهکمت
 

 

 

 

 ماتریس ضرایب همبستگی:  (6)ولجد

 
X1= Z- Score روش  X2= روش موریس  X3= گراناهان روش مک  X4= روش تحلیل عاملي  X5=  های اصليهلفمؤروش تحلیل  

 
)بهها ضههریب همبسههتگي  همبسههتگي را بهها روش تحلیههل عههاملي

ا ز بیشترین همبسهتگي ر روش موریس نی باشد.( دارا مي732/0
 و کمترین همبستگي بها رقهم   (Score-Z) استاندارد –Z با روش

 ی اصلي دارد.هامؤلفهرا نیز با روش تحلیل  710/0
بها   969/0گراناهان نیز بیشترین همبستگي بها رقهم   روش مک

ا ر( 762/0ی اصلي و کمترین همبستگي )هامؤلفهروش تحلیل 
 حلیل عاملي دارد.با روش ت
هها همبسهتگي کمتهری دارد.    تحلیل عاملي بها سهایر روش  روش 

 783/0بیشترین همبستگي این روش با روش موریس با رقهم   
را بها روش تحلیهل    658/0و کمترین ضریب همبستگي با رقم 

شهود کهه روش   مشاهده مي ،ی اصلي دارد. به این ترتیبهامؤلفه
 ست.ار از سازگاری کمتری برخوردا هاتحلیل عاملي با سایر روش

گراناههان و روش  که دو روش مک با توجه به این ،به این ترتیب
 ؛دارنهد  ی اصلي بیشترین همبستگي را با یکهدیگر هامؤلفهتحلیل 
هها بهه   گیری کرد که استفاده از این روشتوان نتیجهمي بنابراین

ر شهوند و در مقایسهه بها سهای    مشهابهي منتههي مهي    نتایج نسهبتاً 
 ند.هست شتری با یکدیگر برخورداراز سازگاری بی ،هاروش

بنهدی  ههای مشهاهده شهده در سهطح    در مجموع با وجود تفهاوت 
ژوهش، په با استفاده از پهنج روش مهورد اشهاره در ایهن      هااستان

توانند بهرای  ها وجود دارد که ميداری بین روشهمبستگي معني
 رای ایهن ب در ضمن مورد استفاده قرار گیرند. هااستانبندی سطح
 ،هها بهه صهورت بهارزتری تبیهین شهوند      همبستگي بین روشکه 

ها نیز ترسهیم شهد تها تصهویری     نمودار ماتریس همبستگي روش
 (.3نمودار ) دشوها ارایه بهتری از این همبستگي

 



 های ترکیبیای با استفاده از شاخصهای سنجش توسعه پایدار منطقهمقایسه روش

 

57 

 
 (:  ماتریس پراکنش نقاط3نمودار )

 

 گیریو نتیجه بحث
پایاني قهرن بیسهتم و همزمهان بها طهرم رویکردههای        طي دهه
توجهه   ،صاخه  طهور بهه عام و توسعه پایدار  طوربهوسعه مختلف ت
ای در ههای منطقهه  ریزان برای شناسایي تفهاوت برنامهو  هادولت

عنهوان  هها بهه  ای از شهاخص پهنه سرزمین با استفاده از مجموعه
 ترینمهمزیرا یکي از ل مطرم شده است. یترین مسایکي از مهم

 ه ایهن به پایهدار، توجهه    الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسهعه 
ها برای تعهادل بخشهي و تخصهیص بهینهه منهابع بهرای       ویژگي

 است. یک کشور در مناطق مختلف رسیدن به توسعه پایدار
کهارگیری  هدر این پژوهش تهالش شهد تها بها به      ،به همین دلیل

کشهور   ههای استانهای توسعه پایدار، ابتدا ای از شاخصمجموعه
بنهدی شهوند و در مرحلهه    سطحهای ترکیبي در چارچوب شاخص

 هایي که برای تهیه شهاخص ترکیبهي  دوم ارتباط ساختاری روش
بنهدی و  مورد استفاده قرار گرفتند، شناسایي شهدند. بهرای سهطح   

شهاخص اقتصهادی، اجتمهاعي و     13ابتهدا   ،تهیه شاخص ترکیبي
بهرای سهال    هااستانزیستي شناسایي و مقادیر هر کدام از محیط

ههای  و داده د. پهس از گهردآوری اطالعهات   گردآوری ش 2007
گراناهان، مکاستاندارد، موریس،  -Zروش  5با استفاده از الزم، 

ای ی اصلي شهاخص ترکیبهي بهر   هامؤلفهتحلیل عاملي و تحلیل 
 بندی شدند.سطح هااستانساخته و  هااستان

بندی حاصل از هر یک از پس از تبیین رابطه بین نتایج رتبه
دست آمده از ههای ببهبر اساس رت هااستانبندی ها، طبقهروش

. نتایج حاصل از انجام شد ای سلسله مراتبيروش تحلیل خوشه
فضای متمایز )خوشه( در سطح  3دهد که این بررسي نشان مي

از  توانرا مي هاقابل تشخیص است. این فضاها یا خوشه هااستان

و  پایدار کمتر، ترارگروه پاید 3های مورد استفاده به منظر شاخص
، ترعنوان پایداراستان به 8بندی کرد. در خوشه اول، ناپایدار طبقه

و در  کمتر پایدارهای استان به عنوان خوشه 9در خوشه دوم 
 .پایدار شناسایي شدنداعنوان ناستان به 11خوشه سوم نیز 

اد دنشان ي با استفاده از شاخص ترکیب هااستانبندی نتایج سطح
رار قو نامتوازني کشور در شرایطي ناهمگن  یهااستانکه 

ه و کهکیلوی سمنان ،تهران هایاستانبراساس این نتایج گرفتند. 
سیستان و  هایاستانهای اول و در رتبه طورکليبهو بویراحمد 

 های آخر قراربلوچستان، کردستان و هرمزگان نیز در رتبه
 اند.گرفته

 فاظتحها، مناطق تحت وجود جنگلتفاوت در وجود منابع مانند 
د های دولت در گذشته از جمله ایجاای از سیاستو مجموعه

های رشد و توجه بیشتر به بهداشت و آموزش در این قطب
ار ایدپها و تفاوت در سطوم توسعه ها، در بروز این تفاوتقطب
 ثیر گذاشته است.أت هااستان

 ي که درهایاستان بندی نشان داد کهاین سطح ،به این ترتیب
 ای ازبا مجموعه ،اندانتهای این فهرست قرار گرفته

ش ، بهداشت و آموزاجتماعي مانند فقر -های اقتصادیمحرومیت
 ارد.کایت دحتوسعه پایدار در ایران دوگانگي  از کهرو هستند روبه

رای تهیه روش مورد استفاده ب 5، رابطه هااستانبندی پس سطح
 ور،مورد بررسي قرار گرفت. برای این منظ های ترکیبيشاخص

یب با استفاده از ضر هااستانهای ضرایب همبستگي رتبه
همبستگي اسپیرمن محاسبه شد. ضرایب محاسبه شده از 

 بطهها حکایت داشت، اما این راداری بین روشهمبستگي معني
ش گراناهان و روها از جمله روش مکدر مورد برخي از روش

 ی اصلي بیشتر بوده است.هامؤلفهتحلیل 
از  ،هاوشدر هر کدام از ر هااستانبندی تفاوت در نتایج سطح

ر ه نظریها و از سوی دیگر به مباني یک سو به ماهیت شاخص
دارد استان -Zها بستگي دارد. روش موریس و روش کدام از روش

 گیرند، اما روشها در نظر نميگونه وزني برای شاخصهیچ
ی هامؤلفهان، روش تحلیل عاملي و روش تحلیل گراناهمک

 کنند.ها وزن محاسبه مياصلي برای هر کدام از شاخص
ا عیار رمکه میانگین و انحراف  استاندارد به دلیل این -Zروش 

 شوند،مي یکسان کرده و باع  تغییر در مبدابرای تمام متغیرها 
لت هوساما به دلیل  .از پژوهشگران استمورد انتقاد برخي 

 هیهای از آن برای تبا این روش، استفاده گسترده محاسبات
 شود.های ترکیبي ميشاخص
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گیری کهرد  توان چنین نتیجههای ارایه شده مياز مجموعه روش
صهورت  کهه بهه  ها مکمل یکدیگر بوده و در صورتيکه این روش

رنهد،  های ترکیبي مورد استفاده قرار گیمناسب برای تهیه شاخص
 .دست دهندهتری را بند به نتایج بهتر و مطلوبتوانمي

شناسهي  کهه از مبهاني نظهری و روش   در صهورتي  ،از طرف دیگر
های آماری مناسبي تبعیت نکنند، ممکهن اسهت   علمي و چارچوب

ای منتههي شهوند. بهه    کننهده برداشت و به نتایج گمهراه سوء سبب
همههین دلیههل الزم اسههت تهها نحههوه گههزینش مههدل سههنجش و  

دهههي دهههي و ارزشههها، وزنگیههری، انتخههاب شههاخص انههدازه
از مبهاني علمهي    ،های مرتبط با سهنجش توسهعه پایهدار   شاخص

مناسبي برخوردار بوده و از بهترین ابزارهای آماری برای سهاختن  
 های ترکیبي استفاده شود.چنین شاخص
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