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ارزیابی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان با استفاده
از مدل های  AHPو TOPSIS

(شهرستانهای زاهدان ،زابل ،ایرانشهر و چابهار)
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری
 -2کارشناسی ارشد طراحی شهری ،عضو هيﺌتعلمی گروه شهرسازی دانشگاه زابﻞ
Ali.reegi724@gmail.com

چكیده
در کشورهای جهان سوم تمرکز شدیدی بين مناطق وجود دارد که باعث عدم تعادل شده است .درنتيجه این
سياست ،تعداد مﺤدودی از مناطق توسعه می یابند و سایر مناطق بهصورت حاشيهای عمﻞ مینمایند .ایجاد توازن
و هماهنگی در سازماندهی شهری ،از مصادیق بارز توسعهیافتگی به شمار میرود .در این مطالعه برای شناسایی و
تعيين رتبه توسعهیافتگی  4شهرستان زاهدان ،زابﻞ ،ایرانشهر و چابهار؛ با استفاده از آخرین اطالعات سالنامه آماری
استان (سال  15 )1318شاخﺺ در بخﺶهای کشاورزی ،آموزشی و بهداشت و درمان موردمطالعه ﻗرارگرفته است.
هدف از این مطالعه ،ارزیابی سطح توسعه شهرستانهای بزرگ استان است .روش پژوهﺶ توصيفی و تﺤليلی است
و با استفاده از آمار ،مقایسه ای بين  4شهرستان انجام شده است .وزن شاخﺺ ها با بهرهگيری از روش AHP

تعيين شد ،سپس سطح توسعهای  4شهرستان به تفکيك  3بخﺶ ،با روش  TOPSISرتبهبندی شد .بر اساس
نتایج بهدستآمده ،در بخﺶ های آموزشی و بهداشت و درمان ،زاهدان رتبه اول را داراست و در بخﺶ کشاورزی
نيز زابﻞ در سطح اول ﻗرار دارد .همچنين چابهار در بخﺶ های بهداشت و درمان و کشاورزی و ایرانشهر در بخﺶ
آموزشی کمتر از دیگر شهرستان ها توسعه یافته اند .تﺤليﻞ نتایج نشان میدهد که امکانات و خدمات بهصورت
هماهنگ و متعادل در سطح استان پخﺶ نشده و از پتانسيﻞهای موجود استان استفاده کافی نمیشود.
واژگان كلیدی :سطح توسعهیافتگی ،TOPSIS ،AHP ،سيستان و بلوچستان.

 -6مقدمه
توسعه ،تغيير بنيادی در متغيرهای اﻗتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است و تﺤقق آن ،مستلزم ایجاد هماهنگی بين
ابعاد گوناگون آن است (امين بيدخت .)13:1335 ،رشد و توسعه بهعنوان یك مقولهی اﻗتصادی -اجتماعی ابتدا از سوی اﻗتصاددانان
و سپس جامعه شناسان موردتوجه اساسی ﻗرار گرفت .توسعه جریانی چندبعدی است که تجدید سازمان و سمتگيری متفاوت کﻞ
نظام اﻗتصادی -اجتماعی را به همراه دارد .به عبارت ساده ،با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابریها است ،بهترین مفهوم
توسعه ،رشد همراه با عدالت اجتماعی است (تودار .)235:1313 ،بﺤث نابرابری توسعه منطقهای از موﺿوعاتی است که در فرهنگ
برنامهریزی منطقهای مطرحشده و هنوز در کشور ما جایگاه چندان مشخصی ندارد .نابرابریهای توسعهای در بين مناطق که به
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دالیﻞ متعددی چون دالیﻞ تاریخی ،طبيعی ،دموگرافی ،اجتماعی ،اﻗتصادی ،سياسی و غيره ایجاد میشوند ،رشد ناهمگون و نامتعادل
ميان نواحی را سبب میگردند  .در شرایط کنونی اﻗتصاد ایران ،نگاه به حرکت توسعه اﻗتصادی در بستر دانایی مﺤوری ،تعمق و
بصيرت نسبت به روند تغيير و تﺤوالت جهانی و ميزان اﺛرگذاری آنها بر فرآیند توسعه ملی و از جانب دیگر شناسایی و تﺤليﻞ علﻞ
و عوامﻞ درونی مؤﺛر در فرآیندهای توسعهای و ﺿد توسعهای در عرصههای ملی و منطقهای بسيار مهم و ﺿروری است.
برنامه ریزان جهت تﺤقق عدالت اجتماعی در فرآیند توسعه ،سعی در کاهﺶ نابرابریها و عدم تعادلها از طریق تدوین و اجرای
برنامههای متعدد مﺤروميتزدایی و گسترش همهجانبهی جنبههای مثبت توسعهیافتگی دارند .گام اساسی در این زمينه شناسایی
شرایط موجود و تدوین برنامههای کارآمد و منطبق بر واﻗعيتهای موجود است .چهبسا عدم شناخت دﻗيق وﺿع موجود ،کليه
تالشهای دستاندرکاران امر مﺤروميتزدایی و کسب عدالت اجتماعی را عقيم میگذارد؛ بنابراین در اجرای برنامههای اجتماعی-
اﻗتصادی ،الزم است تخصيﺺ منابع با توجه به شرایط موجود مناطق انجام گيرد (رﺿوانی و همکاران .)2:1334،سطح توسعهیافتگی
استانهای مختلف کشور با توجه به توزیع فضایی ناهمگون منابع و همچنين عوامﻞ مختلف اﻗتصادی ،اجتماعی و طبيعی ممکن
است دارای وﺿعيت متعادل و مناسبی نباشد؛ بهعبارتدیگر به علت امکانات بالقوه منطقهای ،توسعهیافتگی است آنهای کشور
ممکن است در بخﺶهای مختلف صنعتی ،کشاورزی و خدمات با یکدیگر متجانس نباشد (موالیی .)32:1333 ،همينطور در داخﻞ
یك استان نيز به دليﻞ تفاوتهای ناحيهای و تفاوت در ميزان سرمایهگذاریهای اﻗتصادی و اجتماعی درجات متفاوتی از توسعه
مشاهده میگردد .بر این اساس ﺿرورت ایجاد تعادل و توازن درروند توسعه منطقهای و ناحيهای کشور روشن است.

 -2پیشینه پژوهش
علیرغم ارائه تعاریف متعدد از واژه «توسعه» ،هنوز تعریف جهانشمولی از آن ارائه نشده و اندیشمندان مختلف مفاهيم متعددی
برای توسعه ذکر کردهاند .پروگفيال ( )1133توسعه را پيشرفت بهسوی اهدافی نظير کاهﺶ فقر ،بيکاری و برابری تعریف میکند
(النگ .)18:1133 ،برخی از صاحبنظران بزرگ چون آدام اسميت ،بایر ،کالرك ،هيرشمن ،ميردال و روستو توسعه را یك تﺤول
بنيادی از جامعه کهن به جامعه نوین به شمار آوردهاند (مایر و همکاران .)41:1313 ،بﺤث توسعهیافتگی و بررسی نابرابریهای
موجود در مﺤدودههای جغرافيایی مختلف در سالهای اخير موردتوجه برنامه ریزان و سياستمداران ﻗرارگرفته است و پژوهﺶهای
زیادی در سطوح ملی ،منطقهای ،ناحيهای و مﺤلی با استفاده از روشهای متفاوت صورت گرفته است که خالصهای از آنها به شرح
جدول ذیﻞ مورداشاره ﻗرار میگيرد؛
جدول  -6خالصهای از تحقیقات اﻧجام پذیرفﺘه پیرامون بحث توسعهیافﺘگی در ﻧواحی مخﺘلف جغرافیا (مأخذ :زﻧگی آبادی و
همكاران)6932،
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توضیحات

نلسون آرتور و
همکاران

1114

بررسی عوامﻞ مؤﺛر در توسعه
ناحيهای آتالنتا و پورتلند

باوجود بيشــترین ميزان ســرمایهگذاریهای اﻗتصــادی در منطقه آتالنتا،
شهر پورتلند نسبت به دو شهر دیگر این ناحيه از رونق اﻗتصادی بيشتری
برخوردار شـــده و علت آن مدیریت و هماهنگی در برنامهریزی توســـعه
ناحيهای در این شهر است.

سازمان ملﻞ

1113

گزارش سطح توسعه انسانی
کشورهای جهان

سطح تو سعه ان سانی ک شورهای جهان با ا ستفاده از سه شاخﺺ اميد به
زندگی ،در صد با سوادی و درآمد سرانه مورد سنجﺶ ﻗرارگرفته و نتایج
نشـــان میدهد که بســـياری از کشـــورهای آفریقایی ،آمریکای التين و
آسيایی از توسعه انسانی مطلوبی برخوردار نيستند.

بدری و رونيزی

1335

سطح توسعهیافتگی نواحی
روستاهای شهرستان کامياران

ﺿریب توسعهیافتگی بين مناطق روستایی این شهرستان متفاوت بوده و
اختالفات و نابرابری زیادی بين این مناطق وجود دارد.

تقوایی و ﻗائد
رحمتی

1335

تﺤليﻞ شاخﺺهای توسعه
فرهنگی است آنهای کشور

بين اســت آنهای کشــور ازنظر بهرهمندی از فضــاها و امکانات فرهنگی
تفاوت چشمگيری وجود دارد.
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زنگی آبادی و
سلطانی

1333

سنجﺶ سطوح توسعه
کشاورزی شهرستانهای استان
اصفهان

با اســتفاده از تکنيك تﺤليﻞ عاملی  18متغير شــناســایی شــده به 24
شــاخﺺ در ســه گروه عمده تقليﻞ داده و در نهایت شــهرســتانهای این
استان با توجه به عامﻞ های استخراجی سطح بندی شده اند.

زیاری و
همکاران

1331

درجه توسعهیافتگی
شهرستانهای استان خراسان
رﺿوی

درجه تو سعهیافتگی شهر ستانهای ا ستان خرا سان ر ﺿوی با ا ستفاده از
فن تاپسيس مورد ارزیابی ﻗرار داده اند.

نسترن و
همکاران

1331

کاربرد فن تاپسيس در تﺤليﻞ و
اولویت بندی توسعه پایدار
مناطق شهری

مناطق شهری کالنشهر اصفهان را بر اساس  21شاخﺺ موردمطالعه ﻗرار
داده اند و در نهایت این مناطق را در سه سطح برخوردار ،نيمه برخوردار
و فروبرخوردار طبقه بندی کردهاند.

احمدیان و
همکاران

1318

تﺤليﻞ فضایی و سنجﺶ سطح
توسعهیافتگی دهستآنهای
شهرستان مياندوآب

با بهرهگيری از فن تاپ سيس فازی ،ده ستآنهای شهر ستان مياندوآب بر
اســـاس  23شـــاخﺺ توســـعه ،مورد تﺤليﻞ و ارزیابی ﻗرارگرفته و نهایتا
دهســتآنهای این شــهرســتان را در ســه طح برخوردار ،نيمه برخوردار و
مﺤروم سطح بندی شده است.

زنگی آبادی و
همکاران

1318

تﺤليلی بردرجه توسعهیافتگی
شهرستانهای آذربایجان شرﻗی

برا ساس نتایج این مطالعه شهر ستان تبریز در آذربایجان شرﻗی با توجه
به مرکزیت اداری ،ســياســی و اﻗتصــادی که دارد ،در رتبه اول توســعه
ﻗرارگرفته و برخوردارترین شهرستان این استان است.

مشکينی و
ﻗاسمی

1311

سطح بندی شهرستانهای
استان زنجان براساس
شاخﺺهای توسعه فرهنگی

تمرکز ﻗدرت سيا سی و اﻗت صادی باعث تمرکز امکانات و ایجاد ف ضاهای
فرهنگی در برخی از منطق می شـــود و تعداد زیادی از مناطق دیگر از
امکانات فرهنگی مﺤروم می مانند.

پریزادی و
همکاران

1311

بررسی و تﺤليﻞ ﻗابليت ها و
مزایای نسبی توسعه منطقهای
در بنادر شمال ایران

بنادر یکی از مﺤورهای ا صلی تو سعه اﻗت صادی مناطق ه ستند که دارای
توآنها و فر صت های سرمایه گذاری فراوانی ه ستند .نتایج این مطالعه
ن شان داده ا ست که در بين بنادر شمال ایران بندر انزلی منا سب ترین
بندر جهت توسعه منطقهای شمال کشور است.

ذاکر حقيقی و
همکاران

1311

ارزیابی توسعهیافتگی مسکن در
مناطق جنوبی استان همدان

بخﺶ مســـکن به عنوان یك موﺿـــوع چ ندب عدی ،تاﺛير بســـزایی بر
توســعهیافتگی شــهرها دارد و برنامهریزی نامطلوب و عدم توزیع عادالنه
منابع ،مســائﻞ عمده ای را درروند توســعهیافتگی شــهرها به خصــوص
شهرهای کوچك ایجاد کرده است.

 -9مباﻧی ﻧظری پژوهش
-6-9مﻔهوم توسعه :توسعه فرآیندی چندبعدی است که سازماندهی مجدد و جهت دهی اﻗتصاد و سيستم های اجتماعی را
شامﻞ میگردد  .همچنين به دنبال افزایﺶ درآمد و بازدهی جامعه است .توسعه اصوال شامﻞ تغييرات بنيادی در ساختارهای
سازمآنها ،جوامع و مدیریت ها است (استریتن .)51:1111 ،توسعه یك کشور یا منطقه ،افزایﺶ توليد ،دسترسی به تسهيالت زیر
بنایی و خدماتی ،فرصت های شغلی مناسب ،به کارگيری تکنولوژی جدید و افزایﺶ نرخ سرمایه گذاری و مصرف را شامﻞ میگردد
(کالنتری .)23:1338 ،در مجموع توسعه را می توان ارتقاء زندگی اﻗتصادی ،نجات از فقر ،بی سوادی و در برگيرنده نهادها و بنيادهای
فکری ،روابط اجتماعی ،گروهی و طبقاتی ،تعليم و تربيت ،توليد دانﺶ ،ابداعات ،تکنولوژی ،حساسيت های اجتماعی و منطقی،
علمی و مهارت های فردی و ﻇرفيت های ادبی و نظام ﻗضاوت و دیگر موارد دانست (حسين زاده دلير.)1:1338،
-2-9توسعه ﻧاحیه ای :در مباحث مربوط به برنامهریزی توسعه ناحيهای ،وجود نابرابریهای ناحيهای امری اجتناب ناپذیر
است .از پایان جنگ جهانی دوم به این سو «توسعه» بهعنوان یکی از مهم ترین مسائﻞ در مﺤافﻞ دانشگاهی و برنامهریزی کشورها
مطرح بوده است ،به نﺤوی که در دهه  1118غالب کشورها به بازنگری وﺿعيت خود در این خصوص پرداخته اند .نهادهای مرتبط
با امر توسعه با استفاده از شاخﺺهایی چند و با بهرهگيری از الگوهای خاص مبادرت به تعيين درجه توسعهیافتگی اﻗتصادی،
اجتماعی کشورها نموده اند؛ اما مسأله این است که مفهوم توسعه معنی ﺛابتی نداشته و در دهه های اخير متﺤمﻞ تغييراتی شده
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است (زیاری .)14:1331 ،در این راستا اﻗتصاددانان نﺌوکالسيك توسعه ناحيهای را مبتنی بر توجيه شرایط بازار آزاد می دانند (پاپلی
یزدی و همکاران )288:1332 ،که در جریان آزاد منابع بين نواحی در یك سرزمين یا کشور در بلند مدت نوعی تعادل بين ناحيه
را به وجود می آورد .نﺌوکنزیها نيز توسعه ناحيهای را وابسته به صادرات می دانند و اﻗتصاد ناحيهای را به دو بخﺶ پایه و غير پایه
تقسيم می کنند (هاروی .) 283:1111 ،فرانسوا پرو نﺤوه نگرش به توسعه نواحی را ناشی از ﻗطب رشد می داند که در مرحله اول با
سرمایهگذاریهای کالن صنعتی در مراکز بزرگ شهری ،واگرایی و نابرابری ایجاد میگردد .در این نظریه برپویایی و روابط ميان
نواحی و تاﺛيرپذیری نواحی از یکدیگر در طول زمان بر روی ساختار فضایی تاکيد میگردد (حکمت نيا و همکاران.)182:1333،
جان فریدمن نيز با ارائه نظریه مرکز و پيرامون به ایجاد رابطه استعماری ميان مرکز و پيرامون در سيستم فضایی اشاره میکند .وی
بر این عقيده است که هر نظام جغرافيایی شامﻞ دو زیر نظام فضایی است .یکی مرکز که ﻗلب پيشتاز و پویای نظام است و دیگری
پيرامون که می توان آن را بقيه نظام به شمار آورد .این بخﺶ در حالت سلطه پذیری و وابستگی نسبت به مرکز ﻗرار دارد (پاپلی
یزدی و همکاران .) 283:1332،در نظریه وابستگی نيز به تاﺛيرات حاصﻞ از وابستگی اﻗتصادی کشورهای جهان سوم به نظام جهانی
اشاره می شود که تاﺛيرات ناشی از آن نابرابریهای اجتماعی و اﻗتصادی ميان نواحی داخلی را سبب میگردد .به طوری که با تمرکز
منابع و امکانات در مادرشهرهای بزرگ و تك شهرهای مسلط ناحيهای ،شکاف ميان ﺛروت و فقر را عميق کرده و روند کلی توسعه
را آهسته نموده است (شکوئی.)458:1333،
-9-9عدالت اجﺘماعی :جست و جو برای شهری عدالت مﺤور تا حدی تالش برای درك توان بالقوه تغييریابنده نظریه شهری
است .این امر جست و جویی است که با بررسی درباره واﻗعيات روزمره زندگی شهری شروع شده و سپس به پيگيری درباره وسيلهای
برای تغيير شکﻞ آن واﻗعيات و تجسم زندگی پس از این تغييرات میپردازد .این فرایند با ناعدالتیهایی همچون خشونت ،ناامنی،
بهره کشی و فقر که برای بسياری معرف زندگی شهری بوده و همراه با رشد سریع شهر نشينی به وجود میآید و نيز نمودهای
کالبدی آن چون دسترسی نابرابر به خدمات ،سرمایههای اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و اﻗتصادی که حاصﻞ تقسيمات درهم پيچيده
بين دستههای نژادی ،طبقاتی و جنسيتی است ،شروع میشود .آگاهی از این ناعدالتیهای روزمره فهم ما را غنا بخشيده و معياری
برای ارزیابی آنچه به دست آوردهایم ،فراهم میکند(رﺿوانی و همکاران .)21 :1312،ولی جست و جو برای شهری عدالت مﺤور،
جست وجو برای چيزی فراتر از واکنﺶ و نظر یك فرد به نا عدالتیهای خاص است .این امر نيازمند ایجاد چارچوبی منسجم برای
درك مفاهيم و فعاليتها است .از آنجا که که ساکنان شهری با ایدئولوژیهای متفاوت در رﻗابت هستند تا تصورات خود از عدالت
را جهانی کنند ،پرسﺶ مهم این است که تا کجا میتوان نظرات مفيد و منسجمی را از این مفهوم بﺤث بر انگيز توسعه داد؟ اگرچه
مفهایم فضایی عدالت اجتماعی برای تعدادی از سازمانهای فعال و جنبﺶهای اجتماعی شهری به صورت دغدغهای مشترك در
تمام جهان درآمده است ،اما به درستی معنی عدالت برای زندگی شهری هنوز تعریف نشده است .جست و جو برای این معنی نيز
جست و جویی بر ای یك شهر عدالت مﺤور است .در تالش برای ارائه تعریفی از عدالت ،شهر هميشه به عنوان یك بﺤث اکتشافی
بنيادی مطرح بوده است؛ سقراط از یك توصيف طوالنی ازآنچه شهر عدالت مﺤور به نظر خواهد رسيد به عنوان چهارچوبی برای
ارائه بﺤث خود در طرفداری از عدالت به عنوان یك راهنمای اخالﻗی برای افراد استفاده کرده است .او این طور استدالل میکند که
کيفيت عدالت را با توجه به عملکردهای یك دولت (دولت -شهر) راحتتر میتوان تشخيﺺ داد تا با توجه به عملکرد اشخاص .در
واﻗع در نظر او عدالت به عنوان کيفيت درونی شهرها برمبنای برآیند کنﺶهای ساکنان شهر تعریف میشود .همچنين سقراط
کارخود را با تعيين یك «مدل ارگانيك» بﺤث برانگيزتر برای دولت که درآن برای بخﺶ عمومی نقشی ﻗوی و رو به رشد درنظر
میگيرد به اتمام می رساند تا بتواند از تﺤقق یك شهر عدالت مﺤور و در نتيجه یك زندگی عدالت مﺤور برای ساکنان آن اطمينان
حاصﻞ کند(رﺿوانی و همکاران.)31 -38 :1312،
رتبهبندی نواحی و مناطق بر حسب ميزان توسعهیافتگی اﻗتصادی -اجتماعی ،همانند مسﺌله تصميم گيری چند شاخصه مورد
مالحظه ﻗرار میگيرد که برای روبه رویی با آن روشهای گوناگونی وجود دارد .تصميم گيری چند شاخصه ،از پرکاربرد ترین شيوه
های تصميم گيری در امور علمی ،تجاری ،مهندسی و مدیریتی به شمار میرود .این روش ها از راه شفاف سازی ،منطقی و کارا
نمودن فرایند تصميم گيری ،کيفيت تصميم ها و ارزیابی ها را بهبود می بخشند .گفتنی است که به کار گيری معيارها و روشهای
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کمی برای سطح بندی سکونتگاه ها در سيستم فضایی مناطق ،از سویی منجر به شناخت ميزان نابرابری نقاط سکونتگاهی می شود
و از سوی دیگر ،معياری برای تالش در زمينه کاهﺶ و رفع نابرابری موجود ميان آنها است (زیاری و دیگران.)13:1331،

-4روش پژوهش
روش تﺤقيق در پژوهﺶ پيﺶ رو ،بر پایه رویکرد توصيفی -تﺤليلی است که در آن ،سطح توسعهیافتگی  4شهرستان استان
سيستان و بلوچستان ازنظر شاخﺺهای مختلف توسعه ،در بخﺶهای کشاورزی ،آموزشی و بهداشت و درمان مورد بررسی و تﺤليﻞ
ﻗرارگرفته است .داده های مورد نياز پژوهﺶ از مطالعات کتابخانه ای و منابع آماری طبق آخرین سالنامه آماری استان ()1318
تدوین شده است .تﺤليﻞ داده ها با استفاده از روشهای تصميم گيری چند شاخصه ( )MCDMانجام شد .بدین ترتيب که وزن
شاخﺺ ها با استفاده از فرایند تﺤليﻞ سلسله مراتبی ( )AHPتعيين شد ،سپس با استفاده از روش  TOPSISميزان نزدیکی نسبی
هر یکی از شهرستانها به راه حﻞ ایده آل مﺤاسبه شد .بر اساس امتياز های بهدستآمده از این روش ،رتبهبندی شهرستانها به
تفکيك بخﺶهای مختلف انجام گرفت.

-5بحث و یافﺘه ها
در این پژوهﺶ ،ارزیابی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای زاهدان ،زابﻞ ،ایرانشهر و چابهار و تبيين نابرابریها در بخﺶهای
کشاورزی ،آموزشی و بهداشت و درمان؛ با بهرهگيری از روشهای تصميم گيری چند شاخصه انجام گرفت .بدین ترتيب که وزن
شاخﺺ ها با استفاده از روش  AHPتعيين شد (جدول .)3
روش  AHPچارچوب مناسبی را برای ارائه و تعيين اولویت ها در هر سطﺤی از سلسله مراتب تصميم گيری با استفاده از مقایسه
های زوجی را فراهم میکند .برای انجام مقایسه زوجی شاخﺺهای موردمطالعه ،از روش مقایسه  1کميتی ساعتی استفاده شده
است.
جدول  -2مقادیر عددی ترجیحات در مقایسه زوجی شاخص ها (مأخذ :قدسی پور)6934،
ترجیحات

مقدار عددی

کامال مرجح یا کامال مطلوب تر

1

ترجيح یا مطلوبيت خيلی ﻗوی

3

ترجيح یا مطلوبيت ﻗوی

5

کمی مرجح یا کمی مطلوب تر

3

ترجيح یا مطلوبيت یکسان

1

ترجيﺤات بين فواصﻞ فوق

2و4و1و3

جدول  -9وزن شاخصهای موردمﻄالعه براساس محاسبات روش (AHPمأخذ :ﻧگارﻧدگان)
بخش ها و شاخصهای موردمﻄالعه

وزن در بخش مربوطه

کشاورزی
 .1ميزان زراعت

87311

 .2توليد گلخانه

87811

 .3سواد کشاورزان

8711

 .4مساحت زمين زیر کشت

87413

 .5تعداد شرکت تعاونی کشاورزی

87844
آموزشی
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 .1باسوادان شهر

87231

 .3تعداد دانﺶ آموزان

87813

 .3اساتيد و کارکنان مدارس

87831

 .1فارغ التﺤصيالن دوره متوسطه

87281

 .18اساتيد و کارکنان دانشگاهی

87331
بهداشت و درمان

 .11تعداد مراکز بهداشتی و درمانی

87413

 .12خانه های بهداشت روستایی

87853

 .13تعداد تخت های مراکز درمانی

87215

 .14تعداد داروخانه و آزمایشگاه

87125

 .15تعداد پزشکان

87181

در پژوهﺶ حاﺿر 15 ،شاخﺺ از  3بخﺶ کشاورزی ،آموزشی و بهداشت و درمان؛ از سالنامه آماری انتخاب شده است .شاخﺺ
ها در  4شهرستان بزرگ استان سيستان و بلوچستان مورد ارزیابی ﻗرار گرفته اند .پس از بررسی آماری و مقایسه عددی شاخﺺ ها
در شهرستان ها ،و انتقال اطالعات به مدل  ،AHPوزن شاخﺺ ها مﺤاسبه شد(جدول.)3
همانطور که مشاهده می شود ،در بخﺶ کشاورزی بيشترین وزن به شاخﺺ زمين های زیرکشت اختصاص یافته است ،در بخﺶ
آموزشی به شاخﺺ اساتيد و کارکنان دانشگاهی و در بخﺶ بهداشت و درمان ،تعداد مراکز بهداشتی و درمانی بيشترین وزن را دارا
می باشند.
وزن های مﺤاسبه شده شاخﺺ ها در روش  AHPبهعنوان بردار وزن مفروض به الگوریتم  TOPSISانتقال داده شد .در این
روش پس از تعيين راه حﻞ ایده آل مثبت و منفی ،ميزان نزدیکی نسبی هر یکی از شهرستانها به راه حﻞ ایده آل در هر بخﺶ
مﺤاسبه شد و امتياز های کسب شده از این فرایند ،مبنای رتبهبندی شهرستانها ﻗرار گرفت.
این روش یکی از روشهای مرسوم و پرکاربرد در ميان روشهای تصميم گيری چند شاخصه است که بر مبنای مﺤاسبه فاصله
گزینه ها از راه حﻞ ایده آل مثبت و ایده آل منفی استوار است .بر این اساس ،گزینه برتر ،کمترین فاصله را از راه حﻞ ایده آل مثبت
و بيشترین فاصله را از راه حﻞ ایده آل منفی خواهد داشت .در این روش ماتریس تصميم گيری و وزن شاخﺺ ها ،داده های ورودی
سيستم هستند؛ و خروجی نيز بهصورت رتبهبندی گزینه هاست .گرچه مطلوبيت هر شاخﺺ باید به گونه ای یکنواخت ،افزایشی یا
کاهشی ب اشد که در این صورت بهترین ارزش موجود از یك شاخﺺ ،نشان دهنده ایده آل آن بوده و بدترین ارزش موجود از آن،
مشخﺺ کننده ایده آل منفی خواهد بود (اصغر پور.)218:1333،
جدول  -4رتبهبندی شهرسﺘانهای اسﺘان براساس ﻧزدیكی به ایده آل در روش TOPSISبه تﻔكیک بخش (مأخذ :ﻧگارﻧدگان)
شهرستان

ميزان CL

رتبه شهرستان در بخﺶ مربوطه

بخﺶ کشاورزی
زابﻞ

87145

1

ایرانشهر

87411

2

زاهدان

8711

3

چابهار

87822

4

بخﺶ آموزشی

32

زاهدان

87115

1

زابﻞ

87513

2

چابهار

87233
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ایرانشهر

4

87231
بخﺶ بهداشت و درمان

زاهدان

87151

1

ایرانشهر

87313

2

زابﻞ

87121

3

چابهار

8782

4

برای ساده ارزیابی شدن توسعهیافتگی شهرستانها در بخﺶهای مختلف ،بر اساس امتيازات بهدستآمده از روش ،TOPSIS
به شﺶ گروه توسعه به شرح زیر طبقه بندی شدند(جدول.)5
جدول  -5تقسیم بندی سﻄوح توسعه بر اساس مقدار CL

CL

8718-8

8728-8718

8738-8728

8745-8738

8718-8745

بيﺶ از 8718

درجه توسعه

بسيار مﺤروم

مﺤروم

متوسط

کمابيﺶ توسعه یافته

توسعه یافته

بسيارتوسعه یافته

بر اساس تقسيم بندی یاد شده ،در بخﺶ کشاورزی ،شهرستان زابﻞ با حداکثر امتياز ازنظر شاخﺺهای کشاورزی دارای باالترین
رتبه می باشد و در سطح باالتری نسبت به بقيه شهرستان ها ﻗرار دارد .پس از آن شهر ایرانشهر کمابيﺶ توسعه یافته می باشد.
شهر زاهدان که مرکز استان می باشد با توجه به امتياز شاخﺺهای کشاورزی در درجه مﺤروم ﻗرار دارد و نشان میدهد که مرکز
است ان ازنظر توانمندی و پتانسيﻞ کشاورزی و امکانات کار کشاورزی ﺿعيف می باشد .شهرستان چابهار نيز با کمترین امتياز در
درجه بسيار مﺤروم ﻗرار دارد .چابهار شهری بندری و توریستی می باشد که به مسﺌله کشاورزی در این شهرستان توجه زیادی نشده
است .شهرستان زابﻞ با توجه به خ اك حاصلخيزش ،مکان مناسبی برای کشاورزی می باشد و باید مشکالتی که در آینده این بخﺶ
را تهدید میکند  ،شناسایی و حﻞ شود تا همچنان نقطه ﻗوت شهرستان باﻗی بماند و مﺤصوالت مورد نياز سایر شهرهای استان
ازجمله زاهدان را تامين کند .همچنين با تامين امکانات الزم کشاورزی در شهر ایرانشهر نيز می توان این شهر مرکزی را به ﻗطب
دوم کشاورزی استان تبدیﻞ کرد .ایرانشهر با توجه به فاصله یکسان به جنوب و شمال استان ،می تواند ﻗطب رشد کشاورزی در
آینده باشد.
در بخﺶ آموزشی شهر زاهدان با حداکثر امتياز در سطح باالتری نسبت به بقيه شهرستان ها می باشد و این امر ﻗابﻞ پيﺶ
بينی بود چون زاهدان با توجه به اینکه مرکز استان می باشد تمامی امکانات آموزشی را داراست و بهعنوان یك ﻗطب آموزش ،از
سراسر استان افراد را به منظور تﺤصيﻞ و استفاده از امکانات ،به خود جذب میکند .شهرستان زابﻞ نيز پس از ساخت دانشگاه جدید
و توجه به مسائﻞ آموزشی و دانشگاهی ،به درجه توسعه یافته رسيده است .پس از زاهدان دومين ﻗطب آموزشی استان شناخته می
شود و پتانسيﻞ پيشرفت بيشتر را نيز دارد .پس از این دو شهر ،چابهار و ایرانشهر به ترتيب در رتبه سوم و چهارم ﻗرار دارند و درجه
توسعهاین دوشهر م توسط می باشد .چابهار با داشتن دانشگاه بين المللی و دریانوردی و وجود رشته های خاص و پردرامد ،طرفداران
خود را دارد اما به دليﻞ هزینه های زیاد تﺤصيﻞ ،دانشگاه بين المللی از تمامی استعدادهای استان نمی تواند استفاده کند و درنتيجه
افراد دانشگاه های زاهدان و زابﻞ را بيشتر می پسندند .شهرستان ایرانشهر نيز در درجه متوسط ﻗرار دارد اما این شهرستان به زودی
از این نظر توسعه بيشتری پيدا خواهد کرد به دليﻞ اینکه ميزان پيشرفت دانشگاهی در این شهرستان چشمگير بوده است و به
زودی دانشگاه علوم پزشکی تاسيس می شود و در کنار دانشگاه والیت ،می توانند ایرانشهر را نيز به یکی از ﻗطب های مهم آموزشی
استان تبدیﻞ کنند ،امری که در حال تﺤقق است.
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در بخﺶ بهداشت و درمان نيز شهرستان زاهدان با توجه به اینکه مرکز استان می باشد و امکانات بهداشتی و درمانی در این
شهر متمرکز شده اند ،باالترین امتياز دارد و از این نظر در استان ،توسعه بيشتری پيدا کرده است ،به گونه ای که مردم استان برای
مسائﻞ درمانی از تمام شهرها به زاهدان سفر می کنند .هر چه شهر ازنظر جمعيتی و سياسی ﻗوی تر باشد ،امکانات بيشتری را دارا
می باشند و زاهدان بهعنوان شهر اول این استان ازنظر جمعيتی و سياسی ،از این ﻗاعده مستثنا نيست .پس از زاهدان ،شهرستان
ایرانشهر با اختالف زیاد نسبت به زاهدان در رتبه دوم ﻗرار دارد و کمابيﺶ توسعه یافته می باشد ،ایرانشهر با داشتن دو بيمارستان
و چندین مراکز درمانی ،همواره متقاﺿيانی از شهرهای اطراف دارد .مردم جنوب استان و روستاهای اطراف ایرانشهر ،همه روزه برای
رفع مسائﻞ درمانی به این شهر مراجعه می کنند .با توجه به فاصله از مرکز استان ،در صورتيکه به امکانات بهداشتی و درمانی
ایرانشهر رسيدگی شود ،این شهر می تواند بهعنوان ﻗطب بهداشتی و درمانی استان نيز بعد از زاهدان معرفی شود .با توجه به موﻗعيت
جغرافيایی مناسب این شهرستان در استان ،ﺿروری است که بيشتر به مسائﻞ درمانی در این شهر توجه شود به این دليﻞ که اگر
ایرانشهر از این نظر توسعه پيدا کند ميزان تردد به زاهدان کمتر می شود و با پخﺶ شدن مردم استان در این دو شهر از بسياری از
مشکالت کاسته می شود .شهرستان زابﻞ ازنظر بهداشت و درمان در درجه مﺤروم ﻗرار دارد .با توجه به وسعت و جمعيت این
شهرستان ،نبود امکانات مناسب در زابﻞ ،تاسف بار می باشد ،دليﻞ اصلی رسيدگی نکردن به این شهرستان ،نزدیکی به مرکز استان
می باشد ،مردم این شهرستان که شصت درصد آنها در حومه و شهرهای اطراف زابﻞ زندگی می کنند ،همواره برای مسائﻞ درمانی
به زاهدان سفر می کنند .زابﻞ به دليﻞ مشکالت مربوط به بادهای صد و بيست روزه ،مشکالت فراوانی را برای مردم بوجود آورده
است که نبود امکانات مناسب و رسيدگی نکردن به مشکالت درمانی مردم ،با عث تردد های زیاد مردم شده و در بسياری از موارد
باعث مهاجرت مردم به زاهدان شده است .در رتبه آخر بخﺶ بهداشت و درمان ،چابهار ﻗرار دارد و با امتياز بسيار پایين در این
بخﺶ ،در درجه بسيار مﺤروم ﻗرار دارد و نيازمند توجه زیادی می باشد .با توجه به این که شهرستان چابهار به یك شهر گردشگری
تبدیﻞ شده و با دارا بودن منطقه آزاد و سواحﻞ زیبای دریای عمان ،ازنظر اﻗتصادی دارای پتانسيﻞ باالیی می باشد ،ﺿروری است
که به این بخﺶ نيز توجه شود و شهروندان و افرادی که به این شهر می آیند در صورت داشتن مشکالت درمانی ،مجبور به سفرهای
طوال نی نشوند .همچنين مشکﻞ دیگر چابهار ،فاصله بسيار زیاد با مرکز استان می باشد که این دوری از ﻗطب درمانی استان ،مشکالت
را چند برابر کرده است.
شهرستانهای توسعه یافته در کشور ایران ،معموال مرکز استانهای کشور می باشند ،این وﺿعيت ،حاکميت یك نظام ﻗوی
مرکز -پيرامون را در ایران تایيد میکند و نمایانگر آن است که باوجود اتخاذ سياست های توسعه منطقهای در چند دهه گذشته،
ازجمله تعيين ﻗطب های رشد در مناطق مختلف کشور ،نابرابریهای منطقهای همچنان مشهود است .از این رو ،زدودن نابرابریهای
منطقهای در کشور و استانها مستلزم این است که مناطق مﺤروم و توسعه نيافته در کانون توجه برنامه ریزان ﻗرار گيرند ،به گونه
ای که در گام نخست ،امکانات و خدمات اساسی و ﺿروری مورد نياز آنها تامين شود و سپس با شناخت هر چه بيشتر توانمندی
های انسانی و مﺤيطی این مناطق و برنامهریزی های صﺤيح ،زمينه های رشد و توسعه منطقهای و یکپارچگی ملی فراهم شود.
در تﺤليﻞ سالنامه آماری و با مشخﺺ شدن وزن شاخﺺهای مختلف از روش  AHPمشخﺺ شد که در بخﺶ کشاورزی ،ميزان
زمين زیر کشت بيشترین وزن را دارد .هر چه مساحت زمي ن های زیر کشت کشاورزی بيشتر باشد ،ميزان توليد مﺤصوالت بيشتر
می باشد ،در سالنامه آماری استان بيشترین مساحت زمين زیر کشت مربوط به شهرستان زابﻞ با  42413مترمربع می باشد .در
بخﺶ آموزشی ،اساتيد و کارکنان دانشگاهی بيشترین وزن را در مقایسه با دیگر شاخﺺ ها داراست .این مورد نشان میدهد که هر
چه یك شهر دانشگاهی باشد ،توسعه آموزشی آن بيشتر است و واﺿح است که فقط حضور دانشجو باعث پيشرفت شهر نخواهد شد،
بلکه افرادی که با سواد باال وﻇيفه آموزش دانشجویان را بر عهده دارند نقﺶ مهمتری دارند .زاهدان با بيﺶ از  1388استاد و کارمند
دانشگاهی ،نشان دهنده این است که شهر ازنظر دانشگاهی پيشرفت باالیی داشته است و ﻗطب آموزشی استان می باشد .در بخﺶ
بهداشت و درمان ،تعداد مراکز بهداشتی و درمانی بيشترین وزن را به خود اختصاص داده است .هر چه مراکز بهداشتی و درمانی در
سطح شهرستآنها بيشتر باشد و بهصورت منطقی پخﺶ شوند ،از ميزان ازدحام کاسته می شود و به امور درمانی با سرعت بيشتری
پرداخته می شود .البته این امر به داشتن امکانات وابسته است ،فراوانی به شرط داشتن امکانات و خدمات مناسب ،می تواند از
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بسياری مشکالت بهداشت و درمان بکاهد .زاهدان با  1143مرکز درمانی و بهداشتی ،ﻗطب اصلی بهداشت و درمان استان می باشد
که روزانه با تقاﺿاهای زیادی از شهرهای مختلف استان در این بخﺶ مواجه است.
زاهدان در دو بخﺶ آموزشی و بهداشت و درمان بهعنوان شهری بسيار توسعه یافته برای مردم استان مطرح می باشد اما ازنظر
کشاورزی دارای ﺿعف می باشد ،البته این امری طبيعی است ،به این دليﻞ که رشد جمعيت و ميزان باالی شهرنشينی در زاهدان،
مانع فعاليت های کشاورزی شده است و مهاجرت های زیادی به این شهر می شود که عاملی بر از بين رفتن کشاورزی در روستاهای
اطراف می باشد و شهر روند صنعتی شدن را در پی میگيرد.
زابﻞ با توجه به شرایط اﻗليمی و خاك مناسب بهعنوان ﻗطب کشاورزی استان معرفی می شود ،اما به دليﻞ مشکالت کمبود آب
و نيروی کار ،این بخﺶ مهم در خطر می باشد ،باید با تدابير مسﺌوالن این بخﺶ همچنان نقطه اتکای شهرستان باشد .همچنين با
رفع مشکال ت بهداشتی و درمانی و فراهم کردن امکانات و خدمات ،می توان این شهرستان را از زیر سایه زاهدان درآورد.
ایرانشهر با توجه به پتانسيﻞ باال و موﻗعيت جغرافيایی مناسب ،در آینده می تواند در سه زمينه مورد نظر پيشرفت ﻗابﻞ توجهی
داشته باشد .ایرانشهر یك شهر مرکزی با موﻗعيت مناسب برای کشاورزی می باشد .همچنين با تاسيس دانشگاه ها و بيمارستانهای
جدید ،می تواند در آینده نزدیك ﻗطب دوم استان بعد از زاهدان باشد.
چابهار در سه بخﺶ موردمطالعه دارای پتانسيﻞ باالیی نبود و کمبودهای فراوانی دارا می باشد ،اما این شهرستان ازنظر اﻗتصادی
در مسير رو به جلویی ﻗرار دارد و در سالهای اخير بهعنوان یك مرکز گردشگری مهم در کشور تلقی می شود .این پيشرفت می
تواند با تدابير مناسب ،در بخﺶهای دیگر هم اﺛر بگذارد و چابهار را به یك شهر ساحلی پيشرفته تبدیﻞ کند.

شكل  -6ﻧقشه تقسیمات سیاسی اسﺘان سیسﺘان و بلوچسﺘان (مأخذ :مهندسین مشاور شرق آیند)
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ﻧﺘیجهگیری
استفاده از روشهای آماری بهترین و مناسب ترین راه ها برای حﻞ مسائﻞ در زمينه درجه توسعهیافتگی و رتبهبندی سکونتگاه
ها در برنامهریزی های ناحيهای و منطقهای می باشد .این پژوهﺶ تﺤليلی بر درجه توسعهیافتگی در سه بخﺶ کشاورزی ،آموزشی
و بهداشت و درمان می باشد .در مقایسه رتبه توسعهیافتگی شهرستانهای استان به وجود ناهماهنگی و عدم تعادل ازنظر توسعه پی
بردیم .با توجه به مﺤاسبات انجام شده به روشهای تﺤليﻞ سلسله مراتبی AHPو  ،TOPSISمشاهده شد که در بخﺶ کشاورزی
شهرستان زابﻞ در حد باالیی از توسعهیافتگی ﻗرار دارد و زاهدان و چابهار در حد پایين توسعهیافتگی ازنظر کشاورزی ﻗرار دارند.
همچنين در بخﺶ آموزشی زاهدان در حد باالی توسعه و ایرانشهر و چابهار در حد متوسط رو به پایين ﻗرار دارند .در بخﺶ بهداشت
و درمان نيز زاهدان در باالترین حد توسعه در استان ﻗرار دارد و چابهار در پایين ترین حد توسعهیافتگی می باشد .شهرستانهای
استان سيستان و بلوچستان در دوره های مختلف در زمينه های گوناگون دارای تفاوت در توسعه بوده اند که بيانگر عدم توسعه
هماهنگ در شهرستآنها منطبق با نيازهای جمعيتی آنها است .این نابرابریها به دليﻞ عوامﻞ طبيعی ،اﻗتصاد سياسی ،نارسایی
های نظام برنامهریزی و ﻗطب رشد (زاهدان) می باشد .شهر زاهدان به دليﻞ مرکزیت اداری -سياسی و ﻗطب رشد بودن در زمينه
اکثر شاخﺺهای مهم ،برتری خود را حفظ کرده است و امکانات و خدمات و نيروی انسانی ماهر و متخصﺺ را از شهرستانهای
پيرامون و است آنهای اطراف جذب کرده و باعث تمرکز سياسی و جمعيتی در استان شده است .این روند هنوز هم ادامه دارد یعنی
شهرستان زاهدان هم چنان مرکز توسعه و ﻗطب برتر استان می باشد ،به منظور فراهم سازی زمينه توسعه در استان ،توجه به منابع
متعدد طبيعی و انسانی ،تنوع آب و هوا ،وجود مرز مشترك و طوالنی ميان دو کشور افغانستان و پاکستان و هم چنين وجود دریای
عمان در جنوب استان ،ﺿروری به نظر می رسد .در بﺤث توسعه لزوما همه بخﺶ ها در همه شهرها نمی توانند فعال باشند و هر
شهر بهتر است تا بتواند پتانسيﻞ ها ی خودش را بارور کند.
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