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Aims Today, economic challenges is the most important obstacles to achieving sustainability in the cities 
of developing countries. Therefore, recognition and geographical analysis of the factors affecting the 
economic sustainability of cities are among the important goals and priorities of urban and regional 
planning.
Methodology This research has been done by quantitative and survey method and using secondary 
data. In this study, with using the content validity index and content validity ratio, 17 objective indicators 
of economic sustainability were selected and economic sustainability of Chaharmahal and Bakhtiari 
cities measured and analyzed by using principal component analysis, spatial autocorrelation (Morans I) 
and inverse distance weighting interpolation methods.
Findings Findings of the research in the principal component analysis show that the three principal 
components (economic welfare, economic dynamism and economic diversity) with a total variance of 
60.7%, explain the correlation between research variables to measure and evaluate the urban economic 
sustainability of the province. Also, spatial autocorrelation Moran’s Index with a value of 0.031 indicates 
the random spatial pattern of urban economic sustainability in the province and the significance of spatial 
relationships of 7 urban centers in economic welfare, 8 urban centers in economic dynamism, 6 urban 
centers in economic diversity and 9 urban centers in the composite index of economic sustainability.
Conclusion The results of the study, while showing the unfavorable situation of the cities of the province 
in the economic welfare component, show the concentration of the better situation of the cities located 
in the eastern half, especially the cities located in Saman, Borujen and Shahrekord county compared to 
other regions of the province in all three principal components and combined economic sustainability 
index.
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 چکیده
ترین موانع دستیابی به پایداری های اقتصادی از مهمامروزه چالش اهداف:

 با پژوهش نیاشوند. اقتصاد شهری در کشورهای در حال توسعه محسوب می
 یاشهره اقتصادی یدار یپاهای موثر بر و تحلیل جغرافیایی مولفه ارزيابی هدف
 چهارمحال بختياری انجام شد. استان

سرشماری  هیثانو یهاداده از استفاده با یشیمایپ پژوهش نیا شناسی:روش
های دولتی استان و آمارهای موضوعی دستگاه 5937عمومی نفوس و مسکن سال 
 یدار یپابرای ارزيابی سکونتگاه شهری انجام شد.  04چهارمحال و بختیاری در 

 از استفاده با و نشیگز یاقتصاد یدار یپا ینیع شاخص 55، شهرها یاقتصاد
 روش و موران ییفضا یگبستخودهم شاخص ،یاصل یهامؤلفه لیتحل هایروش
 .قرار گرفت دهی معکوس فاصله مورد تحلیلی وزنابیدرون
 ابی )رفاه اقتصادی، پویایی اقتصادی و تنوع اقتصادی( اصل مؤلفه 9 ها:یافته

 یبرا پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ کنندهنییتب %74.5 انسیوار مجموع
 موران ییفضا یخودهمبستگ. بود استان یشهر  اقتصاد یدار یپا و ارزیابی سنجش

 حسط در یشهر  اقتصاد یدار یپا یتصادف ییفضا یالگو انگریب 495/4 مقدار با
 8 ،یاقتصاد رفاه مؤلفه در یشهر  کانون 5 ییفضا روابط یدار یمعنو  استان
 یاقتصاد تنوع مؤلفه در یشهر  کانون 7 ،یاقتصاد ییایپو مؤلفه در یشهر  کانون

 . بود یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص در یشهر  کانون 3 و
در مؤلفه رفاه اقتصادی چهارمحال و بختیاری شهرهای استان  گیری:نتیجه

 شاخص و یاصل مؤلفه سه هر در ترمناسب تیوضعوضعیت نامناسبی دارند. 
 اقعو یشهرها باالخص یشرقمهین در واقع یشهرهای در اقتصاد یدار یاپ یبیترک
 .است متمرکز شهرکرد و بروجن ی سامان،هاشهرستان در

 ،جغرافیایی لیتحل ،یار یوبختچهارمحال استان یشهرها ،یاقتصاد یدار یپا: هاکلیدواژه
 یاصل یهامؤلفه لیتحل
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 مقدمه

 هشیر یطیمحستیز جنبش از عمدتا   که داریپا توسعه اتیادب در
 قرار توجه مورد کمتر ،یدار یپا یاقتصاد یهاجنبه است، گرفته

 به یابیدست یبرا کنندهلیتسه یابزار  عنوان به عموما   و گرفته
 لحاص یدار یپا که یحال در. شده است گرفته نظر در داریپا توسعه

 یدار یپا از مطلوب یسطح به زین یاقتصاد بعد کهآن مگر شودینم
 یدار یپا امروزه ،یرونیا از. [Barzegar et al., 2019] باشد دهیرس

شته گ برخوردار ییباال تیاهم از یدار یپا ابعاد ریسا کنار در یاقتصاد
 ار،دیپا وسعهت در یطیمحستیز مسائل تیاهم رغمیعل رایز ،است

 داریپا توسعه یاقتصاد بعد به توجه بدون ستیزطیمح از حفاظت
 1110 سال گزارش در. [Zarabi & Rezaei, 2013] است معنایب

 داریپا توسعه» مدل توسعه، و ستیز طیمح یجهان ونیسیکم
 طیمح تیریمد و یاقتصاد رشد آن براساس که دش مطرح «یجهان

 یجهان سطح در گریکدی مکمل و گارساز  مفهوم دو عنوان به ستیز
 ضمن یاقتصاد داریپا نظام [United Nations, 2017]شد  فیتعر

 خدمات و کاال عرضه و دیتول به قادر دیبا تنوع و ییایپو از یبرخوردار 
 زمتمرک یکشاورز  و یصنعت داتیتول یرو بر و بوده بلندمدت در
 یمبان تیوتق یمعن به یاقتصاد یدار یپا. [Harris, 2000]د باش

 ر،دایپا شتیمع نظر از یاقتصاد تیامن به یابیدست و اقتصاد
 یقتضم یفناور  تینها در و اتکاء قابل یمال منابع و سودمند اشتغال

 ,.Bakhshi et al] است یانسان منابع از یبردار بهره با همساز و

 فیتعر یبرا یمختلف یهاکردیرو گفت توانیم مجموع در. [2019
 ،یدار یپا فیتعر در یاصل یکردهایرو از یکی که دارد وجود یدار یپا

 کردیرو چارچوب در. است یاقتصاد کردیرو یمبنا بر یدار یپا فیتعر
 هب شود، حفظ زمان طول در جامعه رفاه و یخوشبخت اگر ،یاقتصاد

 شامل معموال رفاه فیتعر. دیآیم دست به یدار یپا رسدیم نظر
 اتخدم و کاالها مصرف به وانتیم که است پارامترها گسترده فیط

 مصرف است، ریپذامکان( درآمد)ی اقتصاد دیتول قیطر از که بازار،
 جمله از بازار، ریغ جینتا ریسا و ستیزطیمح و یخانگ خدمات
 به تواندیم یاقتصاد یدار یپا. داشت اشاره یاجتماع ارتباطات
 (یگذار هیسرما و اندازپس) زمان طول در منابع صیتخص عنوان
 یفعل یاهنسل یبرا سالمت سطح نیباالتر که یطور  به شود ریتفس
 نیا براساس. [Markulev & Long, 2013] کند فراهم را ندهیآ و
 یمترهاراپا سایر و یدقتصاا شدر به یدقتصاا یدار یپا کرد،یرو
 طریق از باید جامعه و دفر هفار آن در و ستا مرتبط یدقتصاا
. دشو کثراحد منافع النهدعا یعزتو و طبیعی منابع بهینه دهستفاا

 جامعه ازنمتو و النهدعا شدر دیجاا در انمیتو را دقتصاا در یار پاید
 وارد ونبد نماز لطودر هاننساا تکتک یمندهبهر تضمین و نسانیا

. دنمو تعریف فرهنگی و طبیعی ،یستیز منابع به خدشه آوردن
 انندم یقتصادا یهامؤلفه از یبیترک بر یمبتن ،یاقتصاد یدار یپا

 ،یعمران یهاپروژه تعداد تورم، رشد زانیم ،یشهر  تیریمد هبودج
 دفه ،یعبارت به. است غیره و یکار یب ،یررسمیغ و یرسم اشتغال

 رحداکث به دار،یپا یاقتصاد رشد نیتأم ،یاقتصاد هتوسع ییغا
 ن،یرابناب. هاستنهیهز ساختنحداقل و بازار گسترش منافع، رساندن

 یازهاین ساختن فراهم در شهر توان ،یاقتصاد یر یگجهت در
 یهافرصت شود؛ جادیا سرانه درآمد شیافزا یراستا در دیبا یاقتصاد
 یروین رشد با متناسب ها،مهارت نوع و تعداد و ابدی رشد اشتغال
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 نوع نیا .[Rajabi & Sobhani, 2016] کند دایپ شیافزا شهر در کار
 هرش بستر در را یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد عوامل توسعه،

 & Smith] دهدیم قرار توجه مورد آن یراشهر یپ ییفضا روابط و

Dixon, 1996] یبرا یکاف یهارساختیز با شهرها تیریمد به و 
 حفظ نیهمچن و ندهیآ یهانسل و یکنون نسل یازهاین از تیحما
 .[Yigitcanlar, 2010] دارد دیتأک یشهر  یهاستمیاکوس یدار یپا

 لیدتب حال در سرعت به یدار یپا امروزه که داشت انیب دیبا نیهمچن
 از یر یگاندازه قابل یممفهو به یانتزاع مفهوم کی از شدن

 هک یاگونه به. است یطیمحستیز و یانسان یایپو یهاستمیس
 از یادیز تعداد همراه به GIS رینظ یگوناگون جغرافیایی افزارهاینرم

 یدار یپا ،یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد یهاشاخص
 ,Kutay & Tektufekci] کنندیم یر یگاندازه را یشهر  یهاستمیس

2016] . 
چهارمحال  در این رابطه ضعف ساختارهای اقتصادی شهرهای استان

های عدیده اقتصادی در سطح شهرهای و بختیاری و وجود چالش
 تیعوض نییتب منظور به پایداری کردیرو یر یکارگ بهاین استان، 

 رمنظو به یآت یهایز یربرنامه انجام جهت شهرها، اقتصادی یدار یپا
 نیا بر. است از اهمیت بسزایی برخوردار اقتصادی یدار یپا به لین

 لیلروش تح یر یکارگ به با تا است برآن یسع پژوهش نیا در اساس
 اقتصادی یدار یپا یر یگاندازه و سنجش به یاصل یهامؤلفه
 یالگوها درک کهنیا به توجه با سپس و پرداخته ناستا یشهرها

 محسوب ییایجغراف قاتیتحق در یاصل موضوعات از جغرافیایی
 ییفضا یخودهمبستگ لیتحل یهاروش از استفاده با گردد،یم

 هایالگو ،فاصله معکوس یدهوزن یابیدرون روش و موران
 لیلتح مورد و استخراج استان ریشه اقتصاد پایداری جغرافیایی

و تحلیل جغرافیایی  ارزيابی هدف با پژوهش نیا. ردیگ قرار
چهارمحال  استان یشهرها یاقتصاد یدار یپاهای موثر بر مولفه

 بختياری انجام شد.
 

 شناسیروش
 تیخصوص و یزمان نظر از و است یادیبن هدف لحاظ از پژوهش نیا

 ردیگیم قرار یلیتحل و یفیتوص یهاپژوهش دسته در زین موضوع
 یگردآور  روش و یشیمایپ قاتیتحق جزو ها،داده تیماه براساس و

های داده با استفاده از هیثانو لیتحل و یاسناد نوع از ها،داده
مستخرج از نتایج تحلیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

های دولتی استان است. و آمارهای موضوعی دستگاه 5937
سکونتگاه  04پژوهش نیز مشتمل بر تعداد همچنین جامعه آماری 

 است.  5937شهری استان چهارمحال و بختیاری در سال 
 ییمحتوا ییروا شاخص یهاروش از گیریبهره با پژوهش نیا در

(CVI) ییمحتوا ییروا نسبت شاخص و (CVR) شاخص 55 تعداد 
 9 قالب در استان یشهرها یاقتصاد یدار یپا سنجش یبرا ینیع

 یاقتصاد تنوع و یاقتصاد ییایپو ،یاقتصاد رفاه یاصل مؤلفه
 در یلاص یهامؤلفه لیتحل روش از استفاده با سپس. دیگرد نشیگز
 یاقتصاد یدار یپا یبندرتبه و سنجش به SPSS یافزار  نرم طیمح

 جغرافیایی یالگو دادن نشان یبرا و پرداخته استان یشهرها
 یخودهمبستگ هایروش از زین استان در یشهر  اقتصاد یدار یپا

 نرم در محیط فاصله معکوسدهی وزن یابیدرون و موران ییفضا
 .دش استفاده ArcGIS یافزار 
 گروه لیتشک از پس یاقتصاد یدار یپا ینماگرها نشیگز منظور به
 و یدار یپا خبرگان و نیمتخصص از نفر 57 تعداد از متشکل ابیارز
 و ییمحتوا ییروا شاخص یهاروش یر یکارگبه با ،یشهر  تیریمد

. دیگرد نشیگز شاخص 55 تعداد ییمحتوا ییروا نسبت شاخص
 رد خبرگان نظرات از ییمحتوا ییروا نسبت شاخص محاسبه جهت

 آزمون اهداف حیتوض با و استفاده نظر مورد آزمون یمحتوا نهیزم
 زا ها،شاخص یمحتوا به مربوط یاتیعمل فیتعار ارائه و هاآن یبرا
 یادرجه سه فیط براساس را هاشاخص از کیهر تا شد خواسته آنها
 و «ستین یضرور  یول است دیمف» ،«است یضرور » کرتیل
 نسبت 5رابطه  براساس سپس. کنند یبندطبقه «ندارد یضرورت»

 :دیگرد محاسبه ییمحتوا ییروا
 

CVR                                                  (5) رابطه =
𝒏𝑬−𝟐

𝑵

𝑵

𝟐

 

 
 انتخاب را یضرور  نهیگز که است یخبرگان تعداد nE معادله نیا در

 قبول قابل مقدار حداقل. است خبرگان کل تعداد زین N و اندکرده
CVR است  4.95 اب،یارز گروه نفره 57 یاعضا تعداد به توجه با

[Ashrafi et al., 2017]. ییروا شاخص یبررس جهت نیهمچن 
 Najafipour et] شودیم استفاده باسل و والتز روش از ییمحتوا

al., 2019]. ریپذسنجش» ،«بودنمربوط» خبرگان روش، نیا براساس 
 یادرجه 0 فیط براساس را شاخص هر «بودن دسترس در» و «بودن

 شاخص مقدار  5رابطه  براساس سپس. کنندیم مشخص کرتیل
 :گرددیم استخراج شاخص هر ییمحتوا ییروا
 

CVI                  (5) رابطه =
تعداد خبرگانی که به گویه نمره 3 و 4 داده اند

تعداد کل خبرگان
 

 
 4.53 از باالتر نمره یدارا یهاهیگو باسل، و والتز روش مطابق
 کمتر یهاهیگو و دارند یبازنگر  به ازین 4.53 تا 4.54 نیب و مناسب

 5 ولجد [Jabbari et al., 2014] هستند قبول قابل ریغ 4.54 از
 استان یشهرها یاقتصاد یدار یپا سنجش شدهنشیگز یهاشاخص

  .دهدیم نشان را
 یبردارها یهاشاخص را یاصل یهامؤلفه لیتحل روش یمرکز  هسته

 لیتشک (Eigenvalue) ژهیو ریمقاد و (Eigenvectors) هژ یو
 مؤلفه هر ینسب سهم ژه،یو ریمقاد .[Ferraz et al., 2019] دهدیم
 یبرا .[Sahalia & Xiu, 2019] کندیم ارائه را هاداده لک نییتب در

 الزم ،یاصل یهامؤلفه لیتحل یبرا هاداده بودنمناسب از نانیاطم
 بارتلت آزمون و (KMO) نیُالک ریما زریکا آزمون که است

(Bartlett's test) گردد استفاده [Akandea et al., 2019]. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ی وردجانیمجتبی اسماعیل 58

  1611 زمستان، 1، شماره 63ره دو                                  نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 

 ایداری اقتصادیشده سنجش پگزینش هایشاخص (1جدول 
 منبع CVI CVR میانگین حداکثر حداقل تأثیر اختصار نماگر مؤلفه

رفاه 
 اقتصادی

 مرکز آمار ایران EC1 - 10 11/22 01/25 11/5 13/5 نرخ بیکاری
 مرکز آمار ایران EC2 + 13/01 00/16 0/11 10/5 16/5 نرخ اشتغال مردان
 مرکز آمار ایران EC3 + 10/13 11/25 0/11 15/5 60/5 نرخ اشتغال زنان
 مرکز آمار ایران EC4 - 21/2 01/6 51/6 16/5 12/5 بارتکفل اقتصادی

 سازمان امور مالیاتی استان EC5 - 15/16 56/111 00/61 10/5 61/5 نسبت متوسط قیمت زمین به جمعیت
 مرکز آمار ایران EC6 + 00 16 50/16 12/5 11/5 درصد مالکیت شخصی مسکن

ت متوسط میزان اجاره بهای مسکن به نسب
 مرکز آمار ایران EC7 - 0/6 11/01 11/11 11/5 61/5 جمعیت

 
پویایی 
 اقتصادی

 معاونت عمرانی استانداری EC8 + 60/5 11/5 00/5 11/5 11/5 های عمرانی به ازای هر هزار نفرتعداد پروژه
 به( میلیاردتومان)ها شهرداری عمرانی بودجه

 معاونت عمرانی استانداری EC9 + 11/5 02/5 63/5 10/5 10/5 نفر ارهز  هر ازای

 شاغل نفر 15 باالی صنعتی هایکارگاه تعداد
 مرکز آمار ایران EC10 + 5 1/1 11/5 12/5 15/5 نفر هزار هر ازای به

تعداد معادن فعال به ازای هر هزار نفر 
 EC11 + 5 16/5 15/5 12/5 11/5 جمعیت

معدن و سازمان صنعت، 
 تجارت استان

تعداد معادن غیرفعال به ازای هر هزار نفر 
 EC12 - 5 33/5 51/5 16/5 61/5 جمعیت

سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت استان

های تعاونی به ازای هر هزار نفر تعداد شرکت
 جمعیت

EC13 + 5 11/2 00/5 13/5 12/5 
اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی استان
های صنعتی واحدهای فعال در شهرکتعداد 

 EC14 + 5 15/3 12/5 16/5 60/5 به ازای هر هزار نفر جمعیت
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان

تنوع 
 اقتصادی

های بخش نسبت اشتغال در فعالیت
 مرکز آمار ایران EC15 + 26/1 00/22 16/21 11/5 61/5 کشاورزی

 مرکز آمار ایران EC16 + 33/0 11/35 51/11 10/5 15/5 های بخش صنعتنسبت اشتغال در فعالیت
 مرکز آمار ایران EC17 - 36/21 20/31 52/11 15/5 60/5 های بخش خدماتنسبت اشتغال در فعالیت

 یبرا هاداده باشد 5/4 از تربزرگ KMO آماره مقدار که یصورت در
 [Sheykh Al-Eslami et al., 2012]هستند  مناسب لیتحل و هیتجز

 ای نانیاطم %37 یدارا که یصورت در زین بارتلت آزمون در نیهمچن
 هاداده( باشد 47/4 از کمتر آزمون نیا sig مقدار یعنی) باشد شتریب
 ,Howard]هستند مناسب یاصل یهامؤلفه لیتحل انجام یبرا

2016; Zebardast, 2017] .یاصل یهامؤلفه لیتحل روش در 
 صورت 9رابطه  از استفاده با و PCAZ ریمقاد براساس یبندرتبه
 :ردیگیم
 

𝑍𝑃𝐶𝐴                            (9رابطه ) = ∑ 𝑊𝑘  
𝑛
𝑘=1 𝑝𝑐𝑘 

 
 و نماگر هر وزن KW ها،مؤلفه وزن یبیترک مقدار PCAZ رابطه، نیا در

KPC است شهر هر یبرا یاصل مؤلفه وزن. 
 ییفضا یخودهمبستگ لیلتح: خودهمبستگی فضایی مورانروش
 هصیخص و مقدار دو مکان براساس را ییفضا یخودهمبستگ موران،
 ای آماره قتیحق در ابزار نیا. کندیم یبررس ییایجغراف عوارض
-P و Z استاندارد ازیامت از استفاده با و محاسبه را موران شاخص

Value را آن بودن معنادار و یابیارز را شده محاسبه شاخص 
 صورت به عوارض که دهدیم نشان موران آماره جینتا. سنجدیم

 یلک درحالت و اندشده عیتوز فضا در یاخوشه ای و پراکنده ،یتصادف

 ییشناسا ریز شرح به یدار یمعن سطح براساس هیناح نوع پنج
 در شاخص یباال مقدار با یامنطقه: (HH) باال-باال مکان -5: کندیم

 نیا یباال ریمقاد یدارا زین مناطق نآ که دهش واقع یمناطق احاطه
 یباال مقدار با یامنطقه: (HL) نییپا-باال مکان -5. هستند شاخص
 -9. است دهش واقع نییپا ریمقاد با ییهامکان احاطه در شاخص
 آن در نظر مورد شاخص مقدار که یامنطقه: (LH) باال-نییپا مکان

 شاخص آن در باال ریمقاد با ییهامکان احاطه در یول است نییپا
 یدارا که یامنطقه: (LL) نییپا-نییپا مکان -0. است دهش واقع
 احاطه در نیهمچن و بوده آزمون مورد شاخص در ینییپا ریمقاد
 یالگو: داریمعن ریغ مکان -7. است دهش واقع کم ریمقاد با یمناطق
 وردم شاخص ییفضا عیتوز ای و ییفضا روابط در یدار یمعن ییفضا
 استفاده با موران شاخص [Asgari, 2012] است دهشن شاهدم نظر
 :شودیم محاسبه 0رابطه  از
 

I                           (0) رابطه =
n

So

∑  n
i=1 ∑ W

ij
,ZiZj  

n
j=1

∑ Z
2
i

n
i=1

 

 
 نیانگیم با i عارضه صهءیخص مقدار نیب تفاضل Zi ،رابطه نیا در
 تعداد n است، j و i عارضه نیب ییفضا وزن Wij. است (xi-X) آن
 کل جمع So و شده استفاده هیال در موجود ییایجغراف عوارض کل
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 .است ییفضا یهاوزن
 براساس روش نیا: فاصله معکوس یدهوزن یابیدرونروش 
 به است نقاط ریسا یهاوزن برآورد در مجاور نقاط دادنمشارکت

 قطهن نیدورتر و یاثرگذار  نیرشتیب نقطه نیترکینزد که یاگونه
 ,.Miri et al] است دارا را یاصل نقطه وزن در یاثرگذار  نیکمتر

 در موجود عوارض همه که است نیا بر فرض روش نیا در. [2014
 فاصله هرچه یول هستند اثرگذار گریکدی بر مطالعه مورد محدوده
 ودب خواهد کمتر گریکدی بر رشانیتأث باشد شتریب هم از عوارض

[Asgari, 2012] .7رابطه  قیطر از فاصله معکوس یابیدرون 
 :شودیم محاسبه

 

𝑍𝐽                                                (7رابطه ) =
∑

𝑍𝑖

ℎ𝑣
𝐵

𝑛
𝑖=1

∑
1

ℎ𝑣
𝐵

𝑛
𝑖=1

 

 
  ،i نقطه در ارزش J، Zi نقطه در شده یابیارز ارزش  JZرابطه،  نیا در
i مجاور، نقطه یبرا مختصات J شده، برآورد نقطه یبرا مختصات 

hij ه،یهمسا نقطه و شده برآورد نقطه نیب مسافت B و یوزن توازن 
n است مجاور معلوم نقاط تعداد. 
 

 هایافته
 ،پژوهش یرهایمتغ یبرا نهفته عوامل ساختار ییشناسا منظور به

 یاصل یهامؤلفه لیتحل روش از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز
 . دش انجام ماکسیوار چرخش روش با و

 مقدار با پژوهش یرهایمتغ ریمقاد یرو بر بارتلت آزمون انجام
 وجود دهندهنشان یآمار  قواعد به توجه با ،آمده دسته ب 457/755

 لیتحل روش انجام جهت پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ

 سطح در 795/4 مقدار به توجه با نیهمچن. است یاصل یهامؤلفه
 یهاداده ،KMO آزمون انجام از آمده دست به 4445/4 یدار یمعن

 یاصل یهامؤلفه لیتحل روش انجام یبرا الزم یبسندگ از پژوهش
 و بارتلت آزمون ریمقاد یخروج جینتا 5 جدول. هستند برخوردار
 ننشا پژوهش یرهایمتغ یهاداده یرو بر را نیُالک ریما زریکا آزمون

 .دهدیم
 

 یرهایمتغ ریمقاد یرو بر بارتلت و نیالک ریزرمایکا آزمون جینتا (2 جدول
 یاقتصاد

 آزمون کرویت بارتلت
 360/5 از بسندگی نمونه KMOمقدار آماره آزمون 
 Chi-Square 520/002مقدار 

 130 درجه آزادی
 555/5 داریسطح معنی

 
 کل انسیوار نیترشیب ،%397/50 انسیوار با یاصل مؤلفه نیاول
 شده داده حیتوض انسیوار کل مقدار. دهدیم حیتوض را هاداده

 کاهش اول یاصل مؤلفه از آنها فاصله با یبعد یهامؤلفه توسط
 ییشناسا در 5 از شیب ژهیو ریمقاد کهنیا لیدل به حال نیا با ابد،ییم

 زا که اول یاصل مؤلفه سه تنها است، عمل مالک یاصل یهامؤلفه
 %5/74 انسیوار مجموع با هستند برخوردار 5 از شیب ژهیو ریقادم

 نییتع از پس. شوندیم گرفته دهیناد گرید یهامؤلفه و توجه مورد
 سیماتر ،یاقتصاد یدار یپا کنندهنییتب عوامل از کیهر انسیوار

 مربوطه یهاشاخص از کیهر تا لیتشک هامؤلفه افتهیدوران
 یراب طیشرا و آورند دسته ب مربوطه لعوام با را ارتباط نیشتریب

 زا شاخص هر ازیامت کمک به مربوطه عوامل ییشناسا و یگذار نام
 یاقتصاد عوامل لیتحل و هیتجز جینتا 9 جدول. گردد مقدور عوامل

 .دهدیم نشان را پژوهش
 

 های اقتصادیمجموع واریانس و واریانس دوران یافته مؤلفه( 6جدول 

 مؤلفه

 یافته مربعاتمجموع بار دوران مجموع بار مربعات یهبار ویژه اول

 واریانسدرصد از  مجموع
درصد واریانس 

 تجمعی
 درصد از واریانس مجموع

درصد واریانس 
 تجمعی

 درصد از واریانس مجموع
درصد واریانس 

 تجمعی
1 011/2 261/62 261/61 011/2 261/62 261/61 116/2 163/21 163/21 
2 612/2 001/25 151/02 612/2 001/25 151/02 510/2 012/25 111/10 
6 110/1 102/11 131/36 110/1 102/11 131/36 011/1 202/10 0/35 

 خام یهاداده که مربوطه یآمار  یهاآزمون مناسبت و کنترل از بعد
 سنجش و شیآزما یاصل یهامؤلفه لیتحل در یر یکارگ به یبرا را
 سیماتر محاسبه به پژوهش، یاصل یهامؤلفه استخراج و کندیم

 لهیوس به شده نییتب انسیوار آن در که شودیم پرداخته یمقدمات
 یهمبستگ زانیم به توجه با نیهمچن دشویم مشخص ریمتغ هر
 صورت پژوهش یاصل یهامؤلفه یگذار نام ها،شاخص از کی هر
 نیترمهم از یکی که شده استخراج یهامؤلفه سیماتر. ردیپذیم
 کیهر اب را رهایمتغ یهمبستگ است، یاصل یهامؤلفه لیحلت جینتا
 درق با یهمبستگ ریمقاد ف،یتعر بنابر. دهدیم نشان هامؤلفه از

 دهستن هامؤلفه و ریمتغ نیب یعل رابطه انگریب 0/4 از شیب مطلق

 داریمعن یهمبستگ مؤلفه چند ای دو با ریمتغ کی که یحالت در و
 به دارد ریمتغ آن با را یهمبستگ نیشتریب که یامؤلفه باشد، داشته
 & Zebardast] شودیم شناخته ریمتغ آن کنندهنییتب عامل عنوان

Ghanuni, 2017] . 
 با آن یهاعامل که است یعامل سیماتر همان سیماتر نیا درواقع
 چرخش روش با و شده استخراج یاصل یهامؤلفه به هیتجز روش
 . است افتهیدوران ماکسیوار

 شینما را پژوهش شدهاستخراج یهامؤلفه سیماتر 0 لجدو
 قدر مقدار از شیب یهایهمبستگ جدول نیا در نیهمچن. دهدیم

  .اندشده مشخص 0/4 مطلق
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 های شهری استانهای اقتصادی سکونتگاهماتریس و ماتریس دوران یافته مؤلفه( 1جدول 
 وممؤلفه اصلی س مرلفه اصلی دوم مؤلفه اصلی اول متغیر

 ماتریس دوران یافته ماتریس ماتریس دوران یافته ماتریس ماتریس دوران یافته ماتریس
EC1 120/5 31/5 013/5 126/5- 250/5 556/5 
EC2 001/5 501/5 060/5- 000/5 216/5- 111/5- 
EC3 001/5- 501/5- 060/5 000/5- 216/5 111/5 
EC4 01/5 111/5 160/5- 513/5 131/5 003/5- 
EC5 211/5 101/5 251/5- 526/5 016/5 511/5- 
EC6 116/5- 261/5- 11/5- 502/5 011/5 51/5 
EC7 051/5 301/5 200/5 222/5 223/5 500/5- 
EC8 001/5- 120/5- 511/5- 110/5- 101/5 311/5 
EC9 311/5 01/5 101/5 156/5 512/5- 101/5- 

EC10 606/5- 116/5 611/5 156/5- 211/5 110/5 
EC11 12/5 152/5 516/5- 560/5 216/5 112/5 
EC12 111/5- 53/5 151/5 511/5 151/5 131/5- 
EC13 110/5- 110/5- 111/5- 560/5 210/5 51/5 
EC14 11/5 52/5 151/5- 110/5 111/5 513/5 
EC15 01/5 516/5 510/5 561/5 131/5- 613/5 
EC16 136/5 503/5- 051/5- 31/5 610/5 52/5 
EC17 021/5 533/5 623/5- 613/5 11/5 126/5 

 های اصلیبندی پایداری اقتصادی شهرهای استان با استفاده از روش تحلیل مؤلفهرتبه (0جدول 

 شهر
 شاخص ترکیبی )تنوع اقتصادی(مولفه سوم  )پویایی اقتصادی(مولفه دوم  )رفاه اقتصادی(مولفه اول 

 رتبه امتیاز بهرت امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز
 1 621/1 6 200/1 3 011/5 1 112/2 یبلداج

 2 200/1 0 531/1 1 001/5 2 511/2 دشت دیسف

 6 116/1 1 123/1 0 316/5 1 611/1 )مرکز شهرستان سامان( سامان*

 1 111/1 2 61/1 0 016/5 6 061/1 هفشجان

 0 160/1 1 212/1 1 111/1 3 000/5 )مرکز شهرستان بروجن( بروجن*

 3 316/5 11 310/5 6 111/5 1 151/5 )مرکز شهرستان لردگان( لردگان*

 0 010/5 1 011/5 1 166/5 1 121/5 )مرکز شهرستان فارسان( فارسان*

 1 052/5 3 551/1 12 631/5 12 163/5 گندمان

 1 115/5 61 -001/5 2 201/1 0 031/5 )مرکز شهرستان شهرکرد(شهرکرد*

 15 112/5 21 110/5 11 630/5 0 100/5 ()مرکز شهرستان بن بن*

 11 612/5 0 010/5 1 151/5 10 -512/5 فرادنبه

 12 661/5 12 353/5 10 212/5 16 116/5 )مرکز شهرستان اردل( اردل*

 16 622/5 23 632/5 15 616/5 11 21/5 فرخشهر

 11 610/5 10 032/5 23 -552/5 15 611/5 )مرکز شهرستان کوهرنگ( چلگرد*

 10 212/5 11 031/5 11 211/5 11 -511/5 )مرکز شهرستان کیار( شلمزار*

 13 202/5 10 052/5 16 652/5 10 512/5 جونقان

 10 226/5 13 011/5 25 113/5 13 551/5 سورشجان

 11 211/5 25 112/5 11 110/5 11 526/5 نافچ

 11 151/5 1 311/5 20 -551/5 26 -600/5 گهرو

 25 511/5 26 121/5 10 100/5 20 -10/5 ناغان

 21 -551/5 63 -500/5 13 111/5 21 -160/5 وردنجان

 22 -561/5 20 620/5 20 511/5 21 -102/5 انیک

 26 -506/5 61 511/5 21 510/5 20 -151/5 یهارون

 21 -132/5 61 566/5 11 121/5 61 -311/5 دشتک

 20 -131/5 20 116/5 21 -211/5 66 -331/5 پردنجان

 23 -101/5 66 511/5 21 516/5 65 -320/5 دریباباح

 20 -116/5 15 306/5 62 -002/5 60 -31/5 منج

 21 -111/5 11 051/5 66 -312/5 23 -111/5 سودجان
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 های اصلیبندی پایداری اقتصادی شهرهای استان با استفاده از روش تحلیل مؤلفهرتبه (0جدول ادامه 

 شهر
 شاخص ترکیبی )تنوع اقتصادی(مولفه سوم  )پویایی اقتصادی(مولفه دوم  )رفاه اقتصادی(مولفه اول 

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز
 21 -210/5 11 113/5 61 -001/5 21 -611/5 بازفت

 65 -225/5 15 -31/5 22 512/5 25 -161/5 طاقانک

 61 -216/5 21 650/5 26 511/5 15 -263/1 دستنا

 62 -211/5 62 533/5 60 -111/5 11 -511/5 نقنه

 66 -611/5 65 261/5 65 -200/5 61 -111/5 سردشت

 61 -151/5 21 230/5 61 -121/1 22 -611/5 یصمصام

 60 -156/5 60 -130/5 61 -612/5 63 -311/5 گوجان

 63 -150/5 22 111/5 63 -556/1 62 -300/5 کاج

 60 -121/5 61 -212/5 21 -212/5 61 -111/5 سرخون

 61 -111/5 21 133/5 60 -116/1 61 -300/5 چهیچل

 61 -116/5 16 011/5 15 -110/1 60 -012/5 فهیمالخل

 15 -021/5 60 552/5 61 -122/1 21 -101/5 یآلون

 یدار یپا تیوضع ثیح از استان یشهرها یبندرتبه منظور به
 ازاتیامت از استفاده با و ،PCAZ معادله یر یکارگبه با یاقتصاد
 هامؤلفه یکل وزن قبل، مرحله در آمده دست به یاصل یهامؤلفه

 یاقتصاد یدار یپا در استان یشهرها و محاسبه شهر هر یبرا
 در ستانا یشهرها یاقتصاد یدار یپا یبندرتبه جینتا .دش یبندرتبه
 رفاه) اول مؤلفه در دهدیم نشان یاقتصاد یاصل مؤلفه سه

 در ،یمنف ازیامت از شهر 50 و مثبت ازیامت از شهر 57( یاقتصاد
 از شهر 57 و مثبت ازیامت از شهر 57( یاقتصاد ییایپو) دوم مؤلفه
 مثبت ازیامت از شهر 97( یاقتصاد تنوع) سوم مؤلفه در ،یمنف ازیامت
 ازیامت از شهر 54 زین یبیترک شاخص در و یمنف ازیامت از شهر 7 و

 همؤلف در نیهمچن ،هستند برخوردار یمنف ازیامت از رشه 54 و مثبت
 با دستنا و نیشتریب از 505/5 ازیامت با یبلداج شهر ،یاقتصاد رفاه
 ییایپو مؤلفه در .هستند برخوردار ازیامت نیکمتر از -597/5 ازیامت

 فهیمالخل شهر و نیشتریب از 005/5 ازیامت با بروجن شهر ،یاقتصاد

 تنوع مؤلفه در. هستند برخوردار ازیامت نیکمتر از -505/5 ازیامت با
 با طاقانک شهر و نیشتریب از 057/5 ازیامت با سامان شهر ،یاقتصاد

 شاخص در نیهمچن. هستند برخوردار ازیامت نیکمتر از -75/4 ازیامت
 از 953/5 ازیامت با یبلداج شهر زین یاقتصاد یدار یپا یبیترک
 برخوردار ازیامت نیکمتر از -750/4 ازیامت با یآلون شهر و نیشتریب

 از کیهر در را استان یشهرها ی و امتیازبندرتبه 7 جدول. هستند
 .دهدیم نشان یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص و یاصل مؤلفه سه
 با استان یشهرها یاقتصاد یدار یپا ییفضا یالگو لیتحل جینتا

 ،(495/4) موران شاخص مقدار با یعموم موران شاخص از استفاده
 = p-value) یدار یمعن سطح در (z-score = 0.903) یبحران مقدار

 یهر ش اقتصاد یدار یپا یتصادف ییفضا یالگو دهندهنشان ،(0.367
 یخودهمبستگ لیتحل یخروج جینتا 5شکل . است استان سطح در

 اداقتص یدار یپا ی از الگوی توزیع جغرافیاییعموم موران ییفضا
 .هددیم نشان استان یشهرها

 

 
 استان یاقتصاد شهرها یدار یپا ییایجغراف عیاز توز یموران عموم ییفضا یخودهمبستگ لیتحل یخروج (1شکل 
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 ییفضا روابط ییشناسا منظور به یمحل موران شاخص جینتا
 یدار یپا یبیترک شاخص و یاصل مؤلفه سه در استان یشهرها
 یشهر  کانون 5 ییفضا روابط یدار یمعن دهنده نشان یاقتصاد

 در( گندمان و ، سفیددشتفرادنبه فارسان، لردگان، صمصامی، اردل،)
مالخلیفه، نقنه، فرادنبه، ) یشهر  کانون 8 ،یاقتصاد رفاه مؤلفه

 ییایپومؤلفه  در( چلگرد و سامانسفیددشت، فرخشهر، کیان، 
و  نقنه گندمان، ،یبلداج فرادنبه، سامان،) یشهر  کانون 7 ،یاقتصاد

 نقنه، فرادنبه،) یشهر  کانون 3 و یاقتصاد تنوع فهمؤل در( هفشجان
 در (ی و چلگردصمصام فارسان،بلداجی،  فه،یمالخل لردگان، گندمان،
 .است یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص

 اب ددشتیسف و گندمان فرادنبه، یشهرها ،یاقتصاد رفاه مؤلفه در

 طهاحا در باال ییفضا وزن بودن دارا با و HH ییفضا رابطه نوع
 در ییباال ییفضا وزن از زین شهرها آن که انددهیگرد واقع ییشهرها

 . هستند برخوردار مؤلفه نیا
 عنوان به HL ییفضا روابط بالردگان، اردل و فارسان  یشهرها
 اهرف مؤلفه در باال ییفضا وزن داشتن با که هستند ییهاکانون
 ییفضا نوز  از که انددهیگرد واقع ییشهرها احاطه در یاقتصاد

 . هستند برخوردار مؤلفه نیا در یتر نییپا
به عنوان تنها  LLهمچنین شهر صمصامی با الگوی فضایی 

سکونتگاه شهری استان است که ضمن داشتن امتیاز فضایی پایین 
در احاطه شهرهایی با وضعیت نامناسب در مؤلفه رفاه اقتصادی قرار 

 گرفته است.
 

 
ی داقتصا یدار یپا یبیترک شاخص و یاصل یهامؤلفه دهی معکوس فاصلهی وزنابیدرون و ییفضا یگخودهمبست تیوضعنقشه ( 5شکل 

 شهرهای استان
 

 فرخشهر، کیان، سامان فرادنبه، یشهرها ،یاقتصاد ییایپو مؤلفه در
 ییفضا وزن بودن دارا با و HH ییفضا رابطه نوع با ددشتیسف و

 وزن از زین شهرها آن که انددهیگرد واقع ییشهرها احاطه در باال
 به نهنق شهر نیهمچن. هستند برخوردار مؤلفه نیا در ییباال ییفضا
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 تنها عنوان به LH نوع ییفضا روابط با یشهر  کانون تنها عنوان
 ییشهرها احاطه در نییپا ییفضا وزن داشتن با که است یشهر 
 برخوردار مؤلفه نیا در ییباال ییفضا وزن از که است دهش واقع
 ییضاف رابطه نوع با زین مالخلیفه و چلگرد شهر دو نیهمچن. ستنده

LL احاطه در مؤلفه نیا در نییپا ییفضا وزن داشتن ضمن 
 در ینییپا ییفضا وزن از زین شهرها آن که انددهیگرد واقع ییشهرها

 .هستند برخوردار مؤلفه نیا
 وعن با سامان و هفشجان یشهر  کانون دو ،یاقتصاد تنوع مؤلفه در

 باال ییفضا وزن داشتن با که هستند ییشهرها HL ییفضا روابط
 واقع نییپا ییفضا وزن با ییشهرها احاطه در مؤلفه نیا در
 ییافض روابط نوع با فرادنبه و یبلداج گندمان، یشهرها. انددهیگرد

HH هاحاط در باال ییفضا وزن داشتن با که هستند ییشهرها زین 
 در ییباال ییفضا وزن از زین شهرها آن که انددهیگرد واقع ییشهرها

 به LH ییفضا روابط با زین نقنه شهر. هستند برخوردار مؤلفه نیا
 در نییپا ییفضا وزن داشتن با که است یشهر  کانون تنها عنوان

 ییفضا وزن از که است دهیگرد واقع ییشهرها احاطه در مؤلفه نیا
 .هستند برخوردار ییباال
 ،لداجیب شهر سه زین یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص در تینها در

 ییفضا وزن داشتن با HH ییفضا روابط نوع با گندمان و فرادنبه
 رد ییباال ییفضا وزن از که انددهیگرد واقع ییشهرها احاطه در باال

لگرد، چ یشهرها. هستند برخوردار یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص
 که هستند ییشهرها HL ییضاف روابط نوع با زین لردگان و فارسان

. تندهس برخوردار خود اطراف یشهرها به نسبت ییباال ییفضا وزن از
 LL ییفضا روابط نوع با زین یصمصام و فهیمالخل یشهرها

 در نییپا ییفضا وزن داشتن ضمن که هستند یشهر  یهامکان
 از هک هستند ییشهرها احاطه در یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص

 برخوردار یاقتصاد یدار یپا در ینییپا معنادار ییفضا وزن زانیم
 است یشهر  عنوان به LH ییفضا رابطه نوع با زین نقنه شهر. هستند

 یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص در نییپا ییفضا وزن داشتن با که
 .است دهیگرد واقع باال ییفضا وزن با ییشهرها احاطه در

 یبیرکت شاخص و یاصل یاهمؤلفه ییفضا یبندپهنه جینتاهمچنین 
 یابیدرون روش از استفاده با استان یشهرها یاقتصاد یدار یپا

 ترمناسب تیوضع تمرکز دهندهنشان معکوس فاصله دهیوزن
 در واقع یشهرها باالخص یشرق مهین در واقع یشهرها

 ستانا مناطق ریسا به نسبت شهرکرد و ، سامانبروجن یهاشهرستان
. است یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص و یاصل مؤلفه سه هر در

 یدهوزن یابیدرون و ییفضا یخودهمبستگ تیوضع 5شکل 
 یدار یپا یبیترک شاخص و یاصل یهامؤلفه فاصله معکوس
 .دهدیم نشان استان یشهرها یبرا را یاقتصاد

 
 بحث
 اص،خ شکل به یشهر  داریپاتوسعه و آن عام شکل به داریپا توسعه

 حل یعلم و ینظر  اتیادب در طمسل هایپارادایم از یکی عنوان به
 یالمللنیب و یمل ،یمحل سطوح در توسعه معضالت و هاچالش

همچنین با در نظر داشتن این  .[Jabareen, 2012] شودیم شناخته
های پایداری شهرها منجر به تسری توجهی به چالشمطلب که بی

 Barzegar] گرددلی میالملی، ملی و بیناآن به سطوح باالتر منطقه

& Fani, 2018] ،و یکم یر یگاندازه و شهرها یدار یپا به توجه 
 مدیریت در یدیکل و مهم موضوعات از آنها یدار یپا ییفضا شینما
 انیم نیا در. گرددیم محسوبای ی و منطقهشهر  یز یربرنامه و
ی ار دیپا ابعاد ریسا بر یاثرگذار  لیدل به شهرها یاقتصاد یدار یپا
 قرن مین از رانیا در .است شده برخوردار یافزون روز تیاهم از ریشه

 رینظ یگوناگون لیدال به شهرها یهاینابرابر  و هاتفاوت گذشته،
 اب منابع و اعتبارات انطباق عدم ،یعمران یهابرنامه متمرکز یاجرا

 نیسرزم شیآما به یتوجهیب و یاهیناح و یامنطقه یهالیپتانس
 ،روند نیا محصول. است بوده شیافزا حال در یدیتزا به رو روند با

 ینواح به محروم مناطق از مهاجرت رینظ یادهیعد مشکالت بروز
 نیب ییفضا یدوگانگ و شکاف قیتعم و افتهیتوسعه و برخوردار
 یهاچالش جادیا تینها در و هیناح و منطقه عرصه در واقع یشهرها

 کشور یشهرها یاقتصاد یدار یپا باالخص و یدار یپا در یادهیعد
 ییفضا یهاتعادل عدم و هاینابرابر  گونهنیا از یانمونه. است بوده
 به. بود شاهد یار یوبختچهارمحال استان در توانیم را شهرها انیم

 گسترش ،یکار یب یباال نرخ رینظ ییهاچالش وجود که یاگونه
 یاجتماع یهایناهنجار  و هابیآس نرخ باالبودن ،یرسم ریغ مشاغل

 یستیز امكانات حداقل فقدان ،یزندگ تیفیك افت ،یگر یتکد رینظ
 دو ماتیتقس و فقر ادیازد شهرها، در یزندگ ازین مورد خدمات و

 یدار یپا یهاچالش جمله از ،شهرها درون در( غنا و فقر) یسطح
 Provincial Management and]است استان نیا یشهرها

Planning Organizatin, 2016] یدگیچیپ به توجه با نیبنابرا 
 ییفضا روابط یشکنندگ نیهمچن و ینیشهرنش و شهر روزافزون
 یشهرها که یاقتصاد دهیعد یهاچالش و استان نیا یشهرها
 یهر ش داریپا توسعه کردیرو یر یکارگ به ،هستند مواجه آن با استان

 انجام جهت شهرها، یاقتصاد یدار یپا تیوضع نییتب منظور به
 از الزامات یاقتصاد یدار یپا به لین منظور به یآت یهایز یربرنامه

 بر این. است ای در استانای شهری و منطقههریزیاساسی در برنامه
اساس بررسی وضعیت پایداری اقتصادی شهرهای استان و الگوهای 

 ها و شاخص ترکیبی پایداری اقتصادیتوزیع جغرافیایی مؤلفه
ر شهرهای نیمه شرقی استان ترغم وضعیت نسبی مناسبعلی

باالخص شهرهای واقع در سه شهرستان سامان، بروجن و شهرکرد 
های استان، حاکی از وضعیت نسبت به سایر مناطق و شهرستان

های اثرگذار بر پایداری اقتصادی اغلب شهرها و نامناسب مؤلفه
وجود الگوی تصادفی پراکنش جغرافیایی پایداری اقتصاد شهری در 

 تان است.سطح اس
 

 گیرینتیجه
 شدهییاشناس ییفضا روابط و یتصادف جغرافیایی یالگو به باتوجه
 یاقتصاد یدار یپا یبیترک شاخص و هامؤلفه در یشهر  یهاکانون

 یاصل یهامؤلفه و هاشاخص ییفضا یهاتعادل عدم از نشان که
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  1611 زمستان، 1، شماره 63ره دو                                  نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 به اهیز یربرنامه انجام است، استان سطح در یشهر  اقتصاد یدار یپا
 یصاداقت یدار یپا بر اثرگذار یهامؤلفه ییفضا متعادل عیتوز نظورم

 باتوجه رونیا از. است برخوردار ییبسزا تیاهم از استان یشهرها
 سطوح ارتقاء منظور به ییشنهادهایپ مقاله، نیا یهاافتهی به
 رحش بدین یار یبخت و چهارمحال استان یشهرها یاقتصاد یدار یپا

  :گرددیم ارائه
 توجه و یدهتیاولو خصوص در ییهااستیس و ماتیتصم اذاتخ -
 در که شهرهایی باالخص استان افتهیتوسعه کمتر مناطق به شتریب

 یدار یپا یبیترک شاخص نیهمچن و یاصل مؤلفه 9 از کیهر
 ییشناسا LH و LL ییفضا روابط نوع با ینواح عنوان به یاقتصاد

  .اندهدیگرد
 بر راثرگذا عوامل یتسر  منظور به ییاهاستیس و ماتیتصم اتخاذ -

 ،یار کیب نرخ کاهش ،یشغل یهافرصت شیافزا رینظ یاقتصاد رفاه
  .استان یغرب مهین در واقع یشهرها در باالخص غیره و درآمد شیافزا
وضعیت  از مختلف یزمان یهادوره در یقیتطب مطالعات انجام-
 در شدهانجام اتاقدام جینتا رصد منظور به شهرها یاقتصاد یدار یپا
 یصاداقت یدار یپا بر اثرگذار یهامؤلفه ییفضا متعادل عیتوز نهیزم

 .استان یشهرها
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