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 چکیده

گذاری مناسب در این زمینه در این استان، دارای اهمیت ریزی و سیاستد برنامهیافتگی و نابرابری فضایی در استان کردستان و تمهیتوجه به توسعه
 60مورد نظر هدفباشد. در راستای دستیابی به می های استان کردستاندر شهرستان توسعهتوزیع فضایی  واکاویهدف پژوهش حاضر  .فراوان است

ایی و آموزشی انتخاب شده از تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت اجتماعی، زیربن -های بهداشتی، آموزشی، فرهنگیمتغیر در بخش
، برای بررسی رابطه بین فاصله از مرکز شده استاستفاده  واسپاس های استان کردستان از مدلها و به منظور میزان برخورداری شهرستانشاخص

- گرفتهبهرهها ی ترسیم نقشهبرا ArcGISافزار همبستگی پیرسون و از نرماز آزمون  هااستان و نرخ شهرنشینی با وضعیت برخورداری شهرستان
های اول تا هفتم و سروآباد، سنندج، کامیاران، دیواندره، قروه، سقز به ترتیب در رتبههای بیجار، شهرستان واسپاسبا توجه به نتایج مدل  شده است.

درصد  30 ،برخوردارنیمه هادرصد شهرستان 70باشند )های هشتم تا دهم و محروم میه در رتبه، بانبرخوردار و سه شهرستان دهگالن، مریواننیمه 
ها از مرکز استان و ها با فاصله آنبرخورداری شهرستان وضعیت بین ،(و شهرستان برخوردار و نسبتاً اصالً وجود ندارد باشندها محروم میشهرستان

 جود ندارد.نرخ شهرنشینی همبستگی معناداری و

 یکلمات کلید
 "کردستاناستان  "، "توسعه " ،" توزیع فضایی " 
 

 مقدمه  -1
ها و مواضع اجتماعی توان توزیع نابرابر فرصتنابرابری فضایی را می

هر ای است، در در فضا دانست. که شکل بارز آن نابرابری منطقه
آن در های قابل رؤیت های مختلفی دارد. شکلهای جلوجامعه

حال توسعه عبارت است از: نابرابری بین شهر و روستا،  کشورهای در
نابرابری بین شهرهای بزرگ و کوچک، نابرابری جغرافیایی درون 
شهرهای بزرگ، نابرابری بین مناطق محروم و مناطق برخوردار 

های گوناگون نابرابری فضایی، نابرابری بین شهر در میان شکلو....
ای دارد )چلبی، رهای در حال توسعه برجستگی ویژهو روستا در کشو

معموالً در مناطق شهری، قشربندی و نابرابری  (.201: 1391
 & Chen 521) شوداجتماعی بیش از مناطق روستایی دیده می

Sun, 2006 :.)  اگر عدم تعادل و نابرابری در سطح مناطق
های تفاوت عدالتی باشد، در آن صورتمنعکس کننده تبعیض یا بی

Stewart ,) تواند یک عامل تهدید به شمار آیدای میمنطقه

های فضایی به صورت کمبود و فقر در ناهمگونی (. 10 :2002
های های بهداشتی، مدرسه مناسب، فرصتنحوه سکونت، مراقبت

شغلی، غذا، حمل و نقل، آموزش، مسکن مناسب، امنیت، اطالعات و 
ات آب لوله کشی، گاز، برق و... های برخورداری از خدمشاخص

نابرابری  دوجو  (.:Hall & Ulrich, 2000 14) شودنمودار می
نیافتگی است؛ زیرا در های مهم توسعهو ابعاد مختلف آن از نشانه

شوند که عالوه بر داشتن یافته شناخته میحقیقت کشورهایی توسعه

امکانات نیز های اقتصادی و اجتماعی باال، توزیع درآمدها و شاخص
نیافته هم عادالنه باشد، اما در کشورهای توسعه در آن جوامع تقریباً
ها پایین است و هم توزیع آن بسیار ناعادالنه مقادیر این شاخص

ی ارکان توسعه را های عمدهبخش(. ۵6: 1384نژاد، است )مصلی
خدمات مربوط به جمعیت، دسترسی ارتباطی، سالمت و بهداشت، 

دهند و ها و فضاهای سبز شهری تشکیل میکن و پارکآموزش، مس
لذا  ؛پوشدی عمل میمفهوم زندگی کردن با این مواد جامه اصالً
های ی پخشایش امکانات و خدمات با بررسی تطبیقی شاخصنحوه

-ریزی در مناطق مختلف نسبت به همدیگر روشن میمختلف برنامه

یافتگی و ه توسعهتوجه ب(. 121: 1397)شیوائی و ضرابی،  شود
-ریزی و سیاستنابرابری فضایی در استان کردستان و تمهید برنامه

گذاری مناسب در این زمینه در این استان، دارای اهمیت فراوان 
است؛ استان کردستان با داشتن منابع طبیعی فراوان، تنوع آب و 
هوایی، نیروی کار فراوان، قابلیت تولید محصوالت کشاورزی 

: 139۵پور، اله)امانص شرایط آب و هوایی این استان مختلف مخت
نیافته از نظر برخورداری های توسعهعنوان یکی از استان (، به۵

های مختلف توسعه دارای اختالفات و تباینات زیادی است شاخص
 توزیع فضایی واکاوی حاضر هدف پژوهش(. 40 :1394 ،)بهرامی
باشد. در راستای میهای استان کردستان در شهرستانتوسعه 

 :گرددزیر مطرح میسؤاالت و فرضیات ، پژوهشدستیابی به اهداف 



6173-6164، صفحه 1402، شماره اول، فصل بهار، سال هشتممطالعات علوم محیط زیست، دوره   

616۵ 

 

وجود  توسعهاز نظر  کردستانهای استان شهرستان بینآیا تفاوتی -
 دارد؟

آیا بین فاصله از مرکز استان و نرخ شهرنشینی با وضعیت -
 وجود دارد؟ همبستگی هابرخورداری شهرستان

 

 پیشینه پژوهش
های اجتماعی در جهانی شدن و محرومیتبه  ،2002 1بیل

این پرداخت.  هایی از آفریقا و آسیاها: مطالعه بر روی نمونهشهرستان
های پژوهش نقش متناقض در زمینه بحث جهانی شدن و محرومیت

اجتماعی را بررسی کرده است و با استفاده از مطالعات موردی در 
دهد روند اقتصاد جهانی چگونه آفریقای جنوبی و پاکستان نشان می

کند و عامل پیچیدگی فرایندهای انحصاری موجود را تشدید می
شود. در پژوهش چگونگی انجام دادن وظایف حاکمیت شهرها می

-شناسی راهکارهایی به منظور کاهش هزینهشده، با این آسیب یاد

های متمرکز بر روند افسار گسیخته جهانی شدن ارائه شده است و 
 .زدایی بررسی شده استمنظور محرومیت ل تمرکززدایی به عام

 هاکشورها بر اساس سطح توسعه آن یبندطبقهبه  ،2011 2نیلسن
کشورهای لوکزامبورگ، نروژ، دهد که نتایج نشان میپرداخت. 

آمریکا، سوئد، ایرلند، ژاپن، هلند، انگلیس  سوئیس، ایسلند، دانمارک،
و کشورهایی چون نیجریه، افغانستان، های باالیی و فرانسه در رده

های انتهایی جای دارند. ، لیبی، کنگو و برونئی در ردهسیرالئون، گینه
های میانی قرار بندی در ردههمچنین کشور ایران در این دسته

در  ییفضا یفقر و نابرابر ، به2018 3دیوید و همکاران .گرفته است
 جینتا پرداختند. یشهردار سطحدر  لیو تحل هیتجز :یجنوب یقایآفر

دهد ینشان م ییسنجش فضا یاقتصاد لیو تحل هیحاصل از تجز
 یو سطوح محل یفقر شهر سطح نیدار بیو معن یروابط منف

روابط و سرانه(  یناخالص داخل دی)تول یاقتصاد تیآموزش و فعال
 .وجود دارد یمحل یو نابرابر یسطح فقر شهر نیمهم و مثبت ب

های تحلیل فضایی و ارزیابی شاخص ، به1394 نورموسوی و ضرابی
با استفاده  های استان کهگیلویه و بویراحمدیافتگی شهرستانتوسعه

نشان نتایج ند. پرداخت ایاز سیستم تحلیل عاملی و تکنیک خوشه
نامتعادل  یافتگی کامالً های استان از جهت توسعهدهد شهرستانمی

 -حمد به دلیل مرکزیت اداری طوری که شهرستان بویراه هستند. ب
خیز بودن شرایط بهتری از  سیاسی استان و گچساران به لحاظ نفت

های مورد مطالعه دارند و در سطح برخوردار و جهت شاخص
برخوردار و ، دنا در سطه نیمههای کهگیلویه و چرامشهرستان
 .های لنده، بهمئی و باشت محروم و غیر برخوردارندشهرستان
سنجش و ارزیابی سطوح محرومیت به  ،139۵ همکاران سواری و

نتایج به پرداختند.  استان خوزستاندر های توسعه فضایی زیرساخت
دهد که شهرستان اهواز با توجه به اینکه مرکز دست آمده نشان می

باشد در رتبه اول قرار گرفته است. سیاسی استان می -اداری 
ه و شهرستان آقاجاری در شهرستان دزفول در مرتبه دوم واقع شد

                                                           
1- Beall 
2 -Nielsen 
3- David et al 

بندی سطح آخر را کسب کرده و در شرایط نامناسبی نسبت این رتبه
 زنجریه و صادقی ها استان قرار گرفته است.به سایر شهرستان

 کالن گانه22 مناطق در توسعه نابرابری فضایی الگوی، به 1396
 فمختل مناطق بین که دارد آن بر داللت نتایجپرداختند. تهران  شهر
 تفاوت اجتماعی و اقتصادی توسعه سطح نظر از تهران شهر

-توسعه و یافتهتوسعه کمتر مناطق. دارد وجود معناداری و محسوس

 و متوسط مناطق هستند، شهر شرقی جنوب و جنوب در بیشتر یافته
 مناطق و دارند قرار تهران شهر غرب و مرکز در یافتهتوسعه نسبتاً

-پور و زبردست .اندشده واقع شهر شمال رد( خورداربر) یافتهتوسعه

 هایاستان هایشهرستان محرومیت بندیبه سطح ،1398 پیرعلی
 در محرومیت که دهدمی نشان هاهرمزگان پرداختند. یافته و بوشهر

 به حرکت با و دارد بیشتری نمود هرمزگان، استان هایشهرستان
، به 1400 زادهمکری و زادهکریم .گیردمی بیشتری شدت شرق، سمت

 هایشهرستان آموزشی محرومیت و یافتگیتوسعه درجه سنجش
 نشان تحقیق این هایبلوچستان پرداختند. یافته و سیستان استان
 استان سطح در آموزشی خدمات و امکانات نامناسب توزیع دهنده

 .است بلوچستان و سیستان
 

 روش انجام تحقیق -2

  روش تحقیق

هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش حاضر از لحاظ 
باشد. جامعه آماری پژوهش ده شهرستان توصیفی ـ تحلیلی می

که جهت گردآوری اطالعات بخش باشد استان کردستان می
رابطه با موضوع و جهت  در ایتوصیفی از اسناد و مطالعات کتابخانه

ان های بخش تحلیلی از سالنامه آماری استان کردستگردآوری داده
متغیر  60در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده شده است. 

 اجتماعی، زیربنایی و -در پنج بخش بهداشتی، آموزشی، فرهنگی
جمعیت  نفر 10000تعداد بیمارستان به ازای هر  -1X) آموزشی

جمعیت  نفر 10000عداد تخت به ازای هر ت  -2X،شهرستان
هر  کنیسین اتاق عمل به ازایتعداد کاردان یا ت -3Xشهرستان،

تعداد کاردان یا تکنیسین  - X4شهرستان، جمعیت رنف 10000
تعداد  -X5شهرستان، جمعیت رنف 10000بیهوشی به ازای هر 

جمعیت  نفر 10000هر  به ازای ای و کارشناسپرستار حرفه
جمعیت  نفر 10000هر  تعداد بهیار به ازای -6X،شهرستان
جمعیت  نفر 10000هر  به ازای اروخانهدتعداد  -7Xشهرستان،

 نفر 10000به ازای هر  توانبخشیمرکز تعداد  -8Xشهرستان، 
هر  به ازای آزمایشگاه تشخیص طبیتعداد  X9-،جمعیت شهرستان

به  خانه بهداشت فعالتعداد  X10-،جمعیت شهرستان نفر 10000
تعداد پزشک  -11X،جمعیت شهرستان نفر 10000هر  ازای

تعداد  -12X،جمعیت شهرستان نفر 10000هر  ه ازایعمومی ب
 -13Xجمعیت شهرستان،  نفر 10000هر  دندانپزشک به ازای

 X14- آموزان در مقطع ابتدایی،به دانش کارکنان آموزشینسبت 

- ،آموزان در مقطع ابتداییبه دانش کارکنان دفتری و ادارینسبت 

 15X ابتداییع آموزان در مقطدانشبه  آموزشگاهنسبت ،- 

16X 17ابتدایی،آموزان در مقطع به دانش کالسنسبتX-  نسبت
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 -متوسطه دوره اول،آموزان در مقطع به دانش کارکنان آموزشی

 18X آموزان در مقطع به دانش کارکنان دفتری و ادارینسبت
آموزان در به دانش آموزشگاهنسبت X19-  ،متوسطه دوره اول

آموزان در به دانش کالسنسبت  -20X ،متوسطه دوره اولمقطع 
به  کارکنان آموزشینسبت  - 21X ،متوسطه دوره اولمقطع 
کارکنان نسبت  -22X متوسطه دوره دوم،آموزان در مقطع دانش

 -23X دوره دوم، متوسطهآموزان در مقطع به دانش دفتری و اداری
- متوسطه دوره دوم،آموزان در مقطع به دانش آموزشگاهنسبت 
X24  متوسطه دوره دوم،آموزان در مقطع به دانش کالسنسبت-

25X  جمعیت شهرستان،  نفر 10000به ازای هر  سینماتعداد-

26X  جمعیت  نفر 10000به ازای هر  سالن سینماتعداد
 نفر 10000به ازای هر  صندلی سینماتعداد  -27Xشهرستان،

هر به ازای  کتابخانه عمومیتعداد  - 28Xجمعیت شهرستان،
کتابخانه  اعضای تعداد X29-جمعیت شهرستان، نفر 10000
 تعداد X30-جمعیت شهرستان، نفر 10000به ازای هر  عمومی

جمعیت  نفر 10000به ازای هر  کتابخانه عمومیکتاب موجود در 
 نفر 10000به ازای هر  چاپخانه دولتیتعداد  -31Xشهرستان،

ازای هر  به چاپخانه خصوصیتعداد  -32Xجمعیت شهرستان،
 -34Xزن، درصد باسوادان  -33Xجمعیت شهرستان، نفر 10000

X36- شهری، باسوادان مناطق درصد -X35،درصد باسوادان مرد

نسبت راه آسفالت روستایی  -37Xروستایی،  مناطق باسواداندرصد 
 نفر 10000هر  به ازای تعداد پایانه -38Xهای روستایی، به کل راه

 -، شده یرسانگاز یتعداد روستاها -39Xجمعیت شهرستان،

40X41ی،گازرسان یتعداد شهرهاX-  سوخت یهاگاهیجاتعداد
 ، جمعیت شهرستان نفر 10000هر  به ازای یعیبطگاز فشرده  یریگ

42X- شهرستانجمعیت  نفر 10000هر  به ازای پمپ بنزینتعداد ،
43X-  معیت ج نفر 10000هر  ازای نمایندگی پستی دولتی بهتعداد

 دولتیغیر دفتر پست و مخابرات روستاییتعداد  -44X ،شهرستان
دفتر پست  تعداد -45X،شهرستان جمعیت نفر 10000هر  به ازای

 X46-،جمعیت شهرستان نفر 10000هر  به ازای شهری دولتی
 X47-،جمعیت شهرستان نفر 10000به ازای هر  خانهتصفیهتعداد 
-جمعیت شهرستان نفر 10000هر  زایبه ا انشعاب آب خانگیتعداد 

، 48X- نفر 10000هر  به ازای تعداد انشعاب گاز خانگی و تجاری 
 هر ازای به هابانک نزد سپرده مبلغ -49X، جمعیت شهرستان

 اعتبار تعاونی شرکت نسبت -X50 شهرستان، جمعیت نفر 10000
- X52 فعال، اعتبار تعاونی شاغالن تعداد -  X51اعضا، به فعال

 -53X کنندگان،تولید نیاز تأمین تعاونی هایشرکت شاغالن تعداد
 کنندگان،مصرف نیاز تأمین تعاونی هایشرکت شاغالن تعداد
54X- صنوف نیاز تأمین تعاونی هایشرکت شاغالن تعداد 

 اعضا، به فعال خدماتی تعاونی شرکت نسبت -X55 خدمانی،
X56-  اعضا، به روستایی تعاونی هایشرکت شاغالن نسبت 

57X- اعضا، به فعال نقل و حمل تعاونی هایشرکت نسبت 
58X- فعال، نقل و حمل تعاونی هایشرکت شاغالن تعداد 
59X- پوشش تخت فعال کشاورزی تعاونی هایشرکت نسبت 

 شاغالن تعداد -60X اعضا، به اجتماعی رفاه و کار تعاون کل ادراه
 کار تعاون کل ادراه پوشش حتت فعال کشاورزی تعاونی هایشرکت

شده است. از تکنیک آنتروپی شانون جهت  استفاده اجتماعی( رفاه و
به منظور میزان برخورداری ها، تعیین ضریب اهمیت شاخص

برای بررسی رابطه ، واسپاسهای استان کردستان از مدل شهرستان
بین فاصله از مرکز استان و نرخ شهرنشینی با وضعیت برخورداری 

  Arc GISافزار از آزمون همبستگی پیرسون و از نرم هاهرستانش
  .شده است گرفتهبهرهها ی ترسیم نقشهبرا
  

 محدوده مورد مطالعه
 1603011کردستان دارای  استان 139۵سال بر اساس سرشماری  

درصد زن که در  3/49درصد مرد و  7/۵0 کهباشد نفر جمعیت می
متوسط رشد  1390نفوس مسکن آبان مقایسه با سرشماری عمومی 

در سرشماری سال  درصد بوده است 42/1ساالنه جمعیت معادل
خانوار در استان وجود داشته که از این تعداد  471310تعداد  139۵
درصد در نقاط روستایی  4/28 درصد در نقاط شهری و 6/71حدود 

 بر اساس نتایج طرح آمارگیری از 1397در سال . اندساکن بوده
ساله و بیشتر در استان از نظر  10درصد جمعیت  43نیروی کار 

شوند. این نرخ برای مردان و زنان به اقتصادی فعال محسوب می
درصد بوده است نرخ بیکاری در میان 4/1۵درصد و  7/70 ترتیب

 1/13درصد بوده که نرخ بیکاری مردان 6/14 این گروه جمعیتی
نرخ  1397مچنین در سال بوده است ه درصد ۵/21درصد و زنان 

 ساله استان به ترتیب 1۵-29ساله و  1۵-24بیکاری جمعیت فعال 
 ۵1بخش خدمات با  1397درصد بوده است در سال  9/29و  8/32

های عمده اقتصادی استان را درصد بیشترین سهم اشتغال در بخش
 های کشاورزی و صنعت بابه خود اختصاص داده و بعد از آن بخش

های دوم و سوم را دارا هستند رتبه درصد 3/24و  رصدد 8/24
درصد مربوط به  1/38 بیشترین درصد بیکاران در سال جاری با

افرادی با سطح تحصیالت عالی بوده و بعد از آن افراد مقطع 
درصد قرار دارند. بیش از  9/22تحصیلی راهنمایی با متوسطه اول با 

ل به خدمت هستند، که هزار نفر در ادارات دولتی استان مشغو ۵0
سالنامه آماری ) درصد زن هستند 36درصد آنان مرد و  64حدود 
کیلومتر  29137استان کردستان با وسعت  .کردستان( استان 1397

خاک عراق  در مجاورتایران  شهر سنندج در غربمربع به مرکز 
یقه عرض دق 28و درجه  36تا یقه دق 4۵درجه و  4۵درجه و  34بین 

یقه طول شرقی دق 14و درجه  48تا دقیقه  34و  درجه 4۵ وشمالی 
و ینویچ قرار دارد از شمال به استان آذربایجان غربی النهار گراز نصف

به  از شرقبه استان کرمانشاه  از جنوبزنجان  از استانی قسمت
با کشور  و از غربزنجان  از استانی دیگر و قسمتاستان همدان 

تقسیمات  از لحاظستان کردستان د. اباشیمدارای مرز ق عرا
 دهستان 86و  بخش 29 ،شهر 31 ،شهرستان 10کشوری دارای 

محدوده مورد مطالعه  (1شکل ) (139۵مرکز آمار ایران، د )باشیم
 دهد.های استان کردستان را نشان میپژوهش یعنی شهرستان
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محدوده مورد مطالعه -1شکل   
 

 نتایج -3
با استفاده از روش  متغیرهایر کدام از تعیین درجه اهمیت نسبی ه

 یهاشرکتتعداد شاغالن کی از آن است که آنتروپی شانون حا
ت پوشش ادراه کل تعاون کار و رفاه حفعال ت یکشاورز یعاونت

، چاپخانه دولتیتعداد متغیرهای و  وزندارای بیشترین  یاجتماع
 به فعال خدماتی تعاونی شرکت نسبتو دفتر پست شهری  تعداد
 (.1جدول )اند را در بین متغیرهای انتخابی داشته وزنکمترین  اعضا

 استان کردستان درجه اهمیت متغیرهای در -1جدول 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 متغیر

 0.017 0.016 0.013 0.018 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.022 وزن

 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 متغیر

 0.01۵ 0.016 0.01۵ 0.01۵ 0.01۵ 0.019 0.01۵ 0.01۵ 0.01۵ 0.01۵ وزن

 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 متغیر

 0.024 0.022 0.019 0.007 0.007 0.008 0.01۵ 0.016 0.01۵ 0.01۵ وزن

 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 متغیر

40.01 0.014 0.016 0.002 وزن  0.014 0.014 0.01۵ 0.018 0.016 0.019 

 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 متغیر

 0.016 0.017 0.019 0.016 0.004 0.002 0.01۵ 0.016 0.016 0.01۵ وزن

 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 متغیر

0460. 0.017 0.021 0.026 0.017 0.02 0.027 0.027 0.032 0.014 وزن  

منبع: محاسبات نویسندگان
 

 

 های ترکیبی مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعییکی از این مدل

)WASPAS(1 تواند در مسائل پیچیده تصمیماست. این مدل می-

گیری کارایی باالیی داشته باشد و همچنین نتایج حاصل از این مدل از 
با توجه به  (.94: 1396)اسفندیاری مهنی،  دقت باالیی برخوردار باشند

 -0.7۵ ،برخوردار 0.7۵ -1چهار سطح  درها شهرستان واسپاسمدل 
محروم  0-0.2۵نیمه برخوردار و  0.2۵تا  0.۵0نسبتاً برخوردار،  0.۵0
نزدیکتر باشد  1که هرچه عدد به دست آمده به  اندشدهبندی دسته

کل ( و ش2جدول )دهد. با توجه به برخورداری بیشتر آن را نشان می
شهرستان سروآباد با  ،در رتبه اول 0.320شهرستان بیجار با ( 4و  2)

                                                           
1 -Weighted Aggregated Sum Product Assessment  

، در رتبه سوم 0.284شهرستان سنندج با  ،در رتبه دوم 0.297
شهرستان دیواندره با در رتبه چهارم، 0.278کامیاران با شهرستان 

و  در رتبه ششم 0.268شهرستان قروه با ، در رتبه پنجم 0.274
-دار میرو همگی نیمه برخودر رتبه هفتم  0.263شهرستان سقز با 

شهرستان مریوان ، در رتبه هشتم 0.244، شهرستان دهگالن با باشند
در رتبه آخر و محروم  0.197شهرستان بانه با  و  در رتبه نهم 0.229با 

د با توجه به این نتایج شهرستان برخوردار و نسبتاً برخوردار نباشمی
 0.30برخوردار و ها نیمهدرصد شهرستان 0.70اصالً وجود ندارد و 

 باشند.ها محروم میدرصد شهرستان
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 WASPASهای استان کردستان در مدل بندی شهرستانرتبه -2جدول 

 شهرستان بیجار سروآباد سنندج کامیاران دیواندره

۵.8۵ 1.21 1.30 2.28 7.67 

0.274 0.278 0.284 0.297 0.320 Q 

 رتبه 1 2 3 4 ۵

ه برخوردارنیم  وضعیت نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار 

70/0  درصد 

 شهرستان قروه سقز دهگالن مریوان بانه

1.01 3.04 4.32 1.10 2.21 

0.197 0.229 0.244 0.263 0.268 Q 

 رتبه 6 7 8 9 10

 وضعیت نیمه برخوردار نیمه برخوردار محروم محروم محروم

  
03/0  

 

 درصد

 محاسبات نویسندگان: منبع

 
     واسپاسهای استان کردستان بر اساس مدل شهرستان از توسعه در برخورداری توزیع فضایی -2شکل 

 ترسیم: نگارندگان

 
 واسپاسهای استان کردستان بر اساس مدل بندی شهرستانرتبه -3شکل 

 ترسیم: نگارندگان
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ها و فاصله برخورداری شهرستان یتوضع بین (3جدول ) با توجه به
=  -444/0ها از مرکز استان همبستگی معناداری وجود ندارد )آن

 = سطح معناداری(.190/0ضریب همبستگی و 

 
 ها از مرکز استانو فاصله آن واسپاسهای استان کردستان در مدل ضریب همبستگی پیرسون بین وضعیت توسعه شهرستان -3جدول 

صله از مرکزفا آزمون متغیر  وضعیت توسعه 

 
 فاصله از مرکز

 

-444/0 1 ضریب همبستگی  

190/0 - سطح معناداری  

 14 14 تعداد

 وضعیت برخورداری

-444/0 ضریب همبستگی  1 

190/0 سطح معناداری  - 

 14 14 تعداد

 محاسبات نویسندگان: منبع

 

ها برخورداری شهرستان وضعیت بین (4جدول ) همچنین با توجه به
و نرخ شهرنشینی همبستگی معناداری وجود ندارد. یعنی با افزایش 

شود و یا ها افزوده نمینرخ شهرنشینی به وضعیت برخورداری آن
 سطح معناداری(.=347/0= ضریب همبستگی و  -333/0) بالعکس

 
 و نرخ شهرنشینی واسپاسکردستان در مدل  های استانضریب همبستگی پیرسون بین وضعیت توسعه شهرستان  -4جدول 

 وضعیت توسعه فاصله از مرکز آزمون متغیر

 
 نرخ شهرنشینی

 

-333/0 1 ضریب همبستگی  

347/0 - سطح معناداری  

 10 10 تعداد

 
 وضعیت برخورداری

-333/0 ضریب همبستگی  1 

347/0 سطح معناداری  - 

 10 10 تعداد

 محاسبات نویسندگان: منبع

 

گیرینتیجه -4
نیافتگی های مهم توسعهوجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه
شوند که یافته شناخته میاست؛ زیرا در حقیقت کشورهایی توسعه

های اقتصادی و اجتماعی باال، توزیع عالوه بر داشتن شاخص
عادالنه باشد، اما در  درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع تقریباً

ها پایین است و هم نیافته هم مقادیر این شاخصی توسعهکشورها
یافتگی و نابرابری توجه به توسعه .توزیع آن بسیار ناعادالنه است

گذاری ریزی و سیاستفضایی در استان کردستان و تمهید برنامه
مناسب در این زمینه در این استان، دارای اهمیت فراوان است؛ با 

ا داشتن منابع طبیعی فراوان، تنوع آب و این وجود، استان کردستان ب
هوایی، نیروی کار فراوان، قابلیت تولید محصوالت کشاورزی 

عنوان یکی از  به ن،مختلف مختص شرایط آب و هوایی این استا
های مختلف نیافته از نظر برخورداری شاخصهای توسعهاستان

اضر هدف پژوهش ح .توسعه دارای اختالفات و تباینات زیادی است
-می های استان کردستاندر شهرستان توسعهتوزیع فضایی  واکاوی

-متغیر در بخش 60در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر باشد. 

اجتماعی، زیربنایی و آموزشی  -های بهداشتی، آموزشی، فرهنگی
انتخاب شده، از تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت 

های استان برخورداری شهرستان به منظور میزان، هاشاخص
برای بررسی رابطه بین فاصله از مرکز  و  واسپاسکردستان از مدل 

از آزمون  هاو نرخ شهرنشینی و وضعیت برخورداری شهرستان
تعیین درجه اهمیت نسبی  شده است. گرفتهبهرههمبستگی پیرسون 

شانون  تحقیق با استفاده از روش آنتروپی متغیرهایهر کدام از 
 یکشاورز یعاونت یهاشرکتتعداد شاغالن حاکی از آن است که 

دارای  یت پوشش ادراه کل تعاون کار و رفاه اجتماعحفعال ت
دفتر پست  تعداد و چاپخانه دولتیتعداد متغیرهای و  وزنبیشترین 

در پاسخ  .اندرا در بین متغیرهای انتخابی داشته وزنکمترین شهری 
از نظر  کردستانهای استان شهرستان بینی آیا تفاوت یه سؤال

 وجود دارد؟ توسعه
سروآباد، های بیجار، شهرستان واسپاسبا توجه به نتایج مدل  

های اول تا سنندج، کامیاران، دیواندره، قروه، سقز به ترتیب در رتبه
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، بانه در برخوردار و سه شهرستان دهگالن، مریوانهفتم و نیمه
 باشند. م و محروم میهای هشتم تا دهرتبه

آیا بین فاصله از مرکز استان و نرخ  سؤالهمچنین در پاسخ به 
 وجود همبستگی هاشهرنشینی با وضعیت برخورداری شهرستان

  دارد؟
بین نرخ شهرنشینی و فاصله از مرکز ج مشخص شد با توجه به نتای

 ها همبستگی معناداری وجود ندارد. با وضعیت برخوردار شهرستان
شهرستان برخوردار و نسبتاً برخوردار وجود  ،دهدن نتایج نشان میای

درصد  30/0برخوردار و ها نیمهدرصد شهرستان 70/0ندارد، 
 باشند.ها محروم میشهرستان

-ای است که استانهدهد نابرایری پدیدتحقیقات دیگر هم نشان می

-یافتهها دیگر هم با آن درگیر هستند به طوری که ها و شهرستان

-تحلیل فضایی و ارزیابی شاخص 1394، ضرابی و موسوی نور های

با  های استان کهگیلویه و بویراحمدیافتگی شهرستانهای توسعه
 و  یسوار، ایاستفاده از سیستم تحلیل عاملی و تکنیک خوشه

 
 

 ییفضا تیسطوح محروم یابیسنجش و ارز 139۵همکاران 
 1396 هیو زنجر یصادق، استان خوزستاندر توسعه  هایرساختیز

و  گانه کالن شهر تهران22توسعه در مناطق  ینابرابر ییفضا الگوی
و  یافتگیسنجش درجه توسعه 1400 زادهمیو کر زادهمیکر

 و بلوچستان ستانیاستان س هایشهرستان یآموزش تیمحروم
بری در انابربین مناطق مختلف دهند که نشان میهمسو است 

راهکارایی جهت در پایان  وجود دارد.ای هبرخورداری از شاخص
 :گرددمیارائه  هابهبود وضعیت شهرستان

دهگالن( در بانه، مریوان و های محروم )در مرحله اول شهرستان
متغیرهای دارای اهمیت  توجه به، اولویت توسعه فضایی قرار گیرند

و  توزیع عادالنه خدمات، زدایی مناطقراستای محرومیتدر بیشتر 
گسترش امکانات متناسب با ، هاشهرستان درهای توسعه فرصت

 درمانی. -افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی ، تراکم جمعیت

 

 

 

 منابع  

 مطالعه نقش مؤسسات آموزش عالی در توسعه فیزیکی شهرها با (، 1396) زهره، هادیانیو  اسماعیل، زادهآقایی، حمیده؛ اسفندیاری مهنی
 -109 صص، 13ی ، شماره4 دورهفصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری،  (،نمونه موردی: شهر زاهدان)WASPAS  مدل استفاده از

86 . 

 یرشته ،ی کارشناسی ارشدنامهپایان، های فضایی در استان کردستانیافتگی و نابرابریبررسی و تحلیل میزان توسعه(، 139۵پور، انور )الهامان 
، ریزی شهری و روستاییی ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا و برنامهدانشکده، ریزی شهری، گرایش: آمایش شهریرنامهجغرافیا و ب

 اردبیل.
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Abstract  

Introduction 
Spatial inequality can be seen as the unequal distribution of opportunities and social positions in 

space. The obvious form of which is regional inequality, it has different manifestations in every 

society. Its visible forms in developing countries are: inequality between cities and villages, inequality 

between big and small cities, geographical inequality within big cities, inequality between 

disadvantaged and privileged areas, etc. Various forms of spatial inequality, the inequality between 

the city and the countryside in developing countries has a special prominence (Chalbi, 2012: 

201(.Usually, stratification and social inequality are seen more in urban areas than in rural areas ( -

Chen & Sun, 2006 : 521) If imbalance and inequality at the regional level reflect discrimination or 

injustice, then regional differences can be considered a threat (Stewart, 2002: 10). Spatial 

heterogeneity in the form of lack and poverty in the way of living, health care, suitable school, job 

opportunities, food, transportation, education, suitable housing, security, information and indicators of 

having piped water services. , gas, electricity, etc( Hall & Ulrich, 2000: 14). The existence of 

inequality and its various dimensions are important signs of underdevelopment; Because in fact, 

developed countries are known that in addition to having high economic and social indicators, the 

distribution of income and facilities in those societies is almost fair, but in underdeveloped countries, 

both the values of these indicators are low and the distribution It is very unfair (Moslinejad, 2005: 56). 

The major parts of the pillars of development are services related to the population, communication 

access, health and hygiene, education, housing and urban parks and green spaces, and the concept of 

living with these materials is fulfilled; Therefore, the distribution of facilities and services is clarified 

by comparing different planning indicators in different regions (Shivaei and Zarrabi, 2018: 121). It is 

very important to pay attention to the development and spatial inequality in Kurdistan province and to 

prepare appropriate planning and policies in this field in this province; Kurdistan province with 

abundant natural resources, climate diversity, abundant labor force, the ability to produce various 

agricultural products specific to the climatic conditions of this province (Amanolapour, 2016: 5), as 

one of the developing provinces. Niafeth has many differences and contrasts in terms of having 

different development indicators (Bahrami, 2015: 40). The purpose of the current research is to 

analyze the spatial distribution of development in the cities of Kurdistan province. In order to achieve 

the goals of the research, the following questions and assumptions are raised: 

- Is there a difference between the cities of Kurdistan province in terms of development? 

- Is there a correlation between the distance from the provincial capital and the rate of urbanization 

with the status of the cities? 

 

Methodology  

The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and 

method. The statistical population of the research is ten cities of Kurdistan province, which was used 

to collect information from the descriptive part of documents and library studies related to the subject 

and to collect data from the statistical yearbook of Kurdistan province. In order to achieve the desired 

goals, 60 variables have been selected in five health, educational, cultural-social, infrastructure and 

educational sectors. The Shannon entropy technique was used to determine the importance coefficient 

of the indicators and the WASPAS model was used to determine the extent of the Kurdistan 

province's cities, to check The relationship between the distance from the center of the province and 

the urbanization rate with the status of the cities has been analyzed using Pearson's correlation test in 

SPSS and Arc GIS software for drawing maps. 5 indicators and 60 variables have been used for 

analysis and investigation in this research. 
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Conclusion 
It is very important to pay attention to the development and spatial inequality in Kurdistan province 

and to prepare appropriate planning and policies in this field in this province; Nevertheless, Kurdistan 

province with abundant natural resources, climate diversity, abundant labor force, the ability to 

produce various agricultural products specific to the climatic conditions of this province, as one of the 

undeveloped provinces in terms of having various indicators. Development has many differences and 

explanations. The aim of the current research is to analyze the spatial distribution of development in 

the cities of Kurdistan province. In order to achieve the desired goals, 60 variables have been selected 

in the health, educational, cultural-social, infrastructure and educational sectors. In order to achieve 

the desired goals, 60 variables in the health, educational, cultural-social, infrastructure and 

educational sectors were selected from Shannon's entropy technique in order to determine the 

importance coefficient of the indicators and in order to determine the extent to which the cities of 

Kurdistan province have the model. Shannon's entropy technique has been used to determine the 

coefficient of importance of the indicators, in order to determine the extent to which the cities of 

Kurdistan province have the WASPAS model, and to examine the relationship between the distance 

from the center and the urbanization rate and the status of the cities, Pearson's correlation test has 

been used . Determining the degree of relative importance of each of the research variables using the 

Shannon entropy method indicates that the number of employees of active agricultural cooperatives 

covered by the General Administration of Labor and Social Welfare has the highest weight and the 

variables of the number of government printing houses and the number of urban post offices have had 

the least weight among the selected variables. In response to a question, is there a difference between 

the cities of Kurdistan province in terms of development? 

According to the results of the WASPAS model, the cities of Bijar, Sarvabad, Sanandaj, Kamiyaran, 

Divandre, Qorveh, Saqez are in the first to seventh and semi-rich ranks respectively, and the three 

cities of Dehgolan, Marivan, Bane are in the eighth to tenth ranks. And they are deprived. 

Also, in response to the question, is there a correlation between the distance from the center of the 

province and the rate of urbanization with the status of the cities? 

According to the results, it was found that there is no significant correlation between the urbanization 

rate and the distance from the center with the status of the cities. This results show that there are no 

rich and relatively rich cities, 0.70% of the cities are semi-rich and 0.30% of the cities are deprived. 

Other research also shows that inequality is a phenomenon that other provinces and cities are involved 

with, so that the findings of Zarrabi and Mousavi Noor 2015 Spatial analysis and evaluation of the 

development indicators of the cities of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces using factor analysis 

system and cluster technique. Savari et al 2016 measuring and evaluating the levels of spatial 

deprivation of development infrastructures in Khuzestan, Sadeghi and Zanjariyah provinces 2017 

Spatial pattern of development inequality in the 22 regions of Tehran and Karimzadeh and 

Karimzadeh 2021 Measuring the degree of development and educational deprivation of the cities The 

provinces of Sistan and Baluchistan are aligned, which show that there is disparity between different 

regions in terms of indicators. At the end, some solutions are presented to improve the situation of the 

cities:In the first stage, disadvantaged cities (Bane, Marivan and Dehgolan) should be prioritized for 

spatial development, paying attention to more important variables in the direction of depriving the 

regions, fair distribution of services and development opportunities in the cities, expansion of 

facilities. Proportionate to population density, increasing access to healthcare services. 
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