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  چکیده

 انميز و دمیشو بمحسو مناطقو  هارکشو توسعهيافتگی مهم یهارمعيااز  يكی انعنو به هاننساا جسمروح و  سالمت

 رداربرخو دیياز هميتاز ارزش و ا منطقهو  رکشو سطحدر  هانآ بهينه يعزتوو بهداشتی  تبه خدما سترسید يا رداریبرخو

دارای  ،توسعه مختلف یشاخصها رداریبرخو نظراز  توسعه لحادر  یهارکشواز  يكی انعنوبه انيرا رکشودر اين راستا، . ستا

 ،ستا نناهمگو رتبهصو هانشهرستا بينآن در  فيايیاجغر يعزتو که توسعه یشاخصها يناز ا يكی. ستا دیياز تختالفاا

 شتیابهد تخدما سعهتو سنجش لنبادبه مدنظر یشاخصهااز  یگيرهبهر با تحقيق ين. امیباشد مانیو در شتیابهد یشاخصها

 مسئولين ساختن متوجهو  هاآن بيندر  توسعه سطح فختالا انميز دنکر مشخص ،های غرب و شمال غرب کشوراستان مانیدر

 فيايیاجغر يعزتو چگونگی ،هشوپژ ينا مسأله مهمترين. باشدمی توسعهنيافتهو  وممحر یهانستاا به شتربي توجه جهتدر 

 انيرا های غرب نستاا بيندر  مانیو در شتیابهد تخدما يعزتودر  تختالفاا دنبر بيناز  هنحوو مانی درو  شتیابهد تخدما

استان غرب و شمال غرب کشور و  7شاخص بهداشتی و درمانی برای بررسی بخش بهداشت در  7در اين پژوهش از . میباشد

نتايج پژوهش نشان داد که در مناطق غرب و شمال غرب  ها از روش تاپسيس استفاده شده است.بندی استانهمچنين جهت رتبه

ها شناخته ترين استانهای زنجان و کردستان به عنوان محروترين و استانيافتهعنوان توسعهکشور استان آذربايجان شرقی به

ات و خدمات سالمت های غربی و شمال غرب کشور از نظر دسترسی به امكاندر اين مطالعه نشان داده شد که در استان شدند.

 های زيادی وجود دارد. تفاوت

 های بهداشتی و درمانی، تاپسيستوسعه، شاخص کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

                                                             
  نويسنده مسئول:1



  

 

 

 

Evaluation of regional development disparities in the health sector in the 

provinces of West and North West of the country with an emphasis on from 

Kurdistan province 

 

 

Marzieh sadeghi  

 serveh abdolkarimi azar 

 

 

Abstract 

health the body and soul as one of the important criteria is the development of countries and 

regions and amount possession or access to health services and optimal distribution of the country and 

the region is of great value and importance. In this context, Iran as one of the developing countries in 

terms of development indicators, with much difference. One of the indicators of the development of 

cities as disparate geographical distribution among the health indicators and treatment. This study 

following assess the development and use of indicators considered health care the provinces of West 

and North West of the country, Determine the level difference between them and understand the 

development of the authorities to pay more attention to underserved and underdeveloped provinces is. 

The most important thing this study, the geographical distribution of health services and how to 

eliminate the discrepancy in the distribution of health services in the province of West Iran. In this 

study, 7 indicator of health for the health sector in 7 provinces of West and North West of the country 

and also TOPSIS method is used. The results showed that in the West and North West province as the 

most developed and Zanjan and Kurdistan provinces were identified as the most disadvantaged. In this 

study it was shown that in the West and North West provinces in terms of access to health facilities and 

services, there are many differences. 
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 مقدمه

 زانيم انگري، بیها به صورت نسبآن سهيمناطق و مقا یو فرهنگ یاجتماع ،یمختلف توسعه اقتصاد یهاجنبه یبررس

 ،جتماعیا دی،قتصاا یفعاليتهااز  جامع یيندآفر، توسعه کلی رطو. بهباشدیها مآن یافتگيسطح رفاه و توسعه یبرخوردار

از  منافع النةدعا يعزتوو  کترمشاآزادی،  ،فعاليتو  دهبو جمعيت ندگیز مستمر دبهبوآن  فهد که ستا سياسیو  هنگیفر

مختلف توسعه  یهااز شاخص یتفاوت و شكاف در سطح برخوردار (.9831آيد )تقوايی و همكاران، می رشما بهآن  ساسیا نکاار

 ینسب تيو محروم یخاص و عدم برخوردار يیها و محورهاوسعه در کانونشدن ت یدهنده تمرکز و قطبمناطق نشان نيدر ب

 .(9818)اسدمسجدی و همكاران، باشد یم یاهياز مناطق حاش گريد یاريبس

-یشود که از اساسیدر نظر گرفته م یو مكان یمحدوده زمان كيمنظور سنجش سطح توسعه در به یمتعدد یهاشاخص

بيك و خداپناه است ) یدرمانی و بهداشت یفرهنگ ،یاجتماع التيو تسهی ات مختلف رفاهاز خدم یبرخوردار ،هاآن نيتر

 یحكومتهادارد،  رکشو سعهتو بر دیياز تأثير که ستا ریکشو هر هعمد یبخشهااز  يكی سالمت م(. نظا9833، محمدی

 ریطوبه ؛ننددامی مناسب مانیو در شتیابهد تخدما ئهو ارا زیبهينهسارا  دخو تخدما موفقترين جملهاز وزهرما ن،جها مختلف

 لتدو ضعف طنقااز  يكی انبهعنو ننقصا ينا د،نشو فصلوحل ستیدربه نماو در شتابهد مسئلهای جامعه يا رکشودر  گرا که

 ينا به توجه با .(9833)احمدی و همكاران،  ددمیگر جامعه سيعوضايتی رنا سبب که ستا ملیاعو جملهو از دمیشو تلقی

  .ستا ممكنو  وریضرآن  تمكاناو ا اتبخش تجهيزدر  توسعه رکنادر  سالمت بخش یشاخصهادر  دبهبو ع،موضو

)طحاری مهرجردی و همكاران،  دبگير ارقر دممر همه رختيادر ا منصفانهو  ختايكنو رتبهصو يدبا شتیابهد منابع

 تخدما دنکر همافر يعنی ،حیانوو  مناطق همه ایبر مانیو در شتیابهد تخدما به بمطلو سیرتسد حقيقتدر (. 9811

 تأثير مانیدر شتیابهد تخدمااز  رداریبرخو نايیاتو بر ادفرا يطاشر که جايیاز آن الذ. ستدر نمكاو در  ستدر نمادر ز ،ستدر

 طتباار ،همچنين. باشد النهدعا جامعه ادفرا همه ایبر تخدما يعزتو یسياستها کليه تا ددگر ذتخاا ترتيبی بايد ،اردمیگذ

 تخصيص یها سياست ينابنابر ،باشد شتهدا دجوو تخدمااز  رداریبرخوو  مانیدر شتیابهد تخدما دنبو همافر بين یمثبت

 داردمثبتی  نقش تخدما به يابیتسدر د لتاعد اریبرقر نيزو  تخدمااز  نکنندگافمصر سترسیدر د مانیدر شتیابهد منابع

 ایبرای مقدمه انبهعنو جامعه يك هبالقوو  بالفعل یهاادستعدو ا تمكاناا شناسايی رمنظو ينا (. به9833 ،همكارانو  )ساالريان

  .رودمی رشما به جامعهآن  پيشرفتو  توسعه

و  لتهادو تمايل. ستا اههمر دیمتعد یچالشها با ن،ماو در شتابهد بخش توسعه یسو به معاجو حرکتاز سوی ديگر، 

 یبيشتر انتواز  مناطقو  بخشها بعضی دمیشو باعث معموالً ن،مادر و شتابهد بخشدر  توسعه به نسيدر ایبر محلی تمقاما

 اریسياستگذو  یيزربرنامه کزامردر  که یبيشتر ذنفو ياو  طبيعی یهارداریبرخو اليلدبه و  باشند رداربرخور منظو ينا ایبر

در  يیراکا معدو  دلنامتعا يعزتوبر (. عالوه 9818)غضنفری و همكاران،گيرند  ارقر توجهردمو هبرگزيد مناطق انعنو به ،نداشتهدا

و  تشد با هایبرانابر ين. ادمیشو همشاهد هارين کشودر ا نيز جتماعیا ناهماهنگی نوعی ،توسعه لحادر یهارکشو غلبا

از  يكیای ناحيه بينای و ناحيهدرون  یهایبرانابر رت،صو هر بهدارد.  دجوو هارکشو ينا مختلف حیانودر  مختلف یضعفها

 یگانگیهادو گونهاين وجودست. ا نناآ سياسیو  جتماعیا دی،قتصاايط اشراز  ناشی که ستا سومی نجها یهارکشو زربا مظاهر

بنابراين  ست.ا نوين تبيادر ادساسی ا مباحثاز  يكی ،جامعه لتحوو  توسعه يندآفردر  فرهنگیو  نهورافنّا ،جتماعیا دی،قتصاا

)غضنفری و همكاران،  دنمو شتال بمطلو ضعو به دموجو ضعو تبديلو  هایبراابرن ينا فعر جهت مناسب یيزربايد برای برنامه

9818.) 



  

 لحادر  یهارکشودر ما ا ،میباشد بخش ضايتر دیياز ودحد تا يافته توسعه یهارکشودر  شتیابهد تخدما ضعيتو

 ادقلمد هميتا کمو  نمارو د شتابهد تخدما غلط سيستمبهداشت ملی،  یيزربرنامه انفقد قبيلاز  مختلف اليلد به توسعه

 بين عميقی فشكا ظلحا بدينو  هنددمی ارقر بخش ينا رختيارا در ا دخو منابعو  تمكانااز ا یکمتر سهم ،شتابهد بخش دنکر

سالمت در  یهاگذرا به شاخص یبا نگاه (.9833)نيك پور و همكاران،  دمیشو همشاهد پيشرفتهو  توسعه لحادر  یهارکشو

ها در از شاخص یدر برخ یوجود نابرابر گريد یها و از سوشاخص یارتقا عيسو روند سر كياز  ،شتهدهه گذ كيکشور در 

از  یكيجامعه  در تاز منابع و امكانا یمندو بهره ی. کاهش نابرابر(9833)موحدی، شود یکشور مشاهده م یهامناطق و استان

بوده و  داريکه انسان سالم؛ محور توسعه پا يیجااز آن(. 9831 )تقوايی و شاهيوندی، گرددیتوسعه محسوب م یاساس یارهايمع

و  یبهداشت یهاشاخص یباشد؛ لذا بررسینم ريسهولت امكان پذ هب داريبه اهداف توسعه پا یابيبدون وجود جامعه سالم دست

اساس  نيبهتر مشخص گردد. برا یامكانات بهداشت عيگردد تا عدم تعادل در توزیباعث م يیايجغراف یها در فضانحوه پراکنش آن

خاص هر  طيشراو  ازهايدهد تا براساس نیم يیاجرا رانيامكان را به مد نيا یبهداشت یهادر بخش شاخص یزيربرنامه جينتا

 (.9811)تقوايی و نوروزی،  ارائه کنند یامنطقه طيهماهنگ و متناسب با شرا يیهاتوسعه را مشخص و برنامه یمنطقه، راهكارها

 مناطقو  هارکشو توسعهيافتگی مهم یهارمعيااز  يكی انعنو به هاننساا جسمروح و  سالمتطور که گفته شد، انهم

از ارزش و  منطقهو  رکشو سطحدر  هانآ بهينه يعزتوو بهداشتی  تبه خدما سترسید يا رداریبرخو انميز و دمیشو بمحسو

 یشاخصها رداریبرخو نظراز  توسعه لحادر  یهارکشواز  يكی انهعنوب انيرا رکشودر اين راستا، . ستا رداربرخو دیياز هميتا

 هانشهرستا بينآن در  فيايیاجغر يعزتو که توسعه یشاخصها يناز ا يكی. ستا دیياز تختالفادارای ا ،توسعه مختلف

 سنجش لنبادبه مدنظر یشاخصهااز  یگيرهبهر با تحقيق ين. امیباشد مانیو در شتیابهد یشاخصها ،ستا نناهمگو رتبهصو

 متوجهو  هاآن بيندر  توسعه سطح فختالا انميز دنکر مشخص ،های غرب کشوراستان مانیدر شتیابهد تخدما توسعة

 چگونگی ،هشوپژ ينا مسأله مهمترين. باشدمی توسعهنيافتهو  وممحر یهانستاا به شتربي توجه جهتدر  مسئولين ساختن

 يعزتودر  تختالفاا دنبر بيناز  هنحوو  کندگیاپر ينا بر مؤثرل ماعو اسايیشن ،مانیو در شتیابهد تخدما فيايیاجغر يعزتو

 . میباشد انيرا های غرب نستاا بيندر  مانیو در شتیابهد تخدما

  

 مبانی نظری

 شيافزا د،يتول شيتوان به افزایاز واژه توسعه وجود دارد که از آن جمله م یمختلف ريدر افكار صاحب نظران توسعه، تعاب

برطرف کردن  ،یو درمان یسطح خدمات بهداشت یارتقا ت،يرفع فقر و محروم ،یزندگ یفيو ک یسطح کم یارتقا ،یهبازد

 یهااز آموزش و فرهنگ و مشارکت فعال در عرصه یبرخوردار ،یاجتماع -یاقتصاد یازهاين نيو تورم، تام یكاريمشكالت ب

در ساخت  ريياست که مستلزم تغ یو چندبعد دهيچيپ ینديوسعه فراگرفت که ت جهيتوان نتیپس م اشاره کرد. یمختلف اجتماع

عدالت  یکردن فقر و برقرار کن شهيو ر یکاهش نابرابر ،یرشد اقتصاد عيتسر زيو ن یمل یمردم و نهادها یطرز تلق ،یاجتماع

 (.9833)خداپناه و بيك محمدی،  باشدیم طيمح یداريو پا یاجتماع

ميالدی در گزارش آينده مشترک ما مطرح  9137برانت لند، در سال طور رسمی ولين بار بهکه برای ا واژه توسعه پايدار

 .(Cozens, 2002) نمايد تأمينيازهای نسل آينده نمخاطره انداختن ای که بتواند نيازهای نسل امروز را بدون بهيعنی توسعهکرد، 

 .بررسی استبهداشتی مورد های رد مطالعه از شاخصهای مون ستاادر پژوهش حاضر منظور از توسعه ميزان برخورداری 

اين  بررسی .ناپذير استای امری اجتنابهای ناحيهنابرابریوجود ای ناحيه هريزی توسعدر مباحث مربوط به برنامه

بهداشتی و  ،اقتصادی ۀهای عمدتكيه بر عناصر تحليلی است. بررسی شاخص نيازمند استفاده از مبانی نظری خاص با ها نابرابری



  

ای هم معياری مناسب در جهت تعيين جايگاه نواحی است و هم نيازمند اعمال ويژه در سطح ناحيهغيره در سطوح مختلف به

بر ادبيات نظری  ریمرو. ای استهای ملی و ناحيهای و تعيين شرايط سازگاری و انطباق سياستمالحظات خاص در سطح ناحيه

های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است: ای از ديدگاهدهد که توسعه ناحيهای نشان میحيهنا هتوسع هو کاربردی در زمين

که جريان آزاد منابع بين نواحی در يك  دانندای را مبتنی بر توجيه شرايط بازار آزاد میاقتصاددانان نئوکالسيك توسعة ناحيه

-ای را وابسته به صادرات میناحيه سعهها تونزیينئوک .آوردود میسرزمين يا کشور در بلندمدت نوعی تعادل بين ناحيه را به وج

بخش پايه شامل توليداتی است که به خارج از ناحيه  که کنندای را به دو بخش پايه و غيرپايه تقسيم میدانند و اقتصاد ناحيه

نگرش  هفرانسوا پرو نحو .(9818كاران، )زنگی آبادی و هم ها زاييده رشد و فعاليت بخش پايه استشود و ساير فعاليتصادر می

های کالن صنعتی در مراکز بزرگ واگرايی و گذاریداند که در مرحله اول با سرمايهنواحی را ناشی از قطب رشد می سعهبه تو

پيرامون در  جان فريدمن نيز با با ارائة نظريه مرکز و پيرامون به ايجاد رابطه استعماری ميان مرکز و. گرددنابرابری ايجاد می

قلب  هوی بر اين عقيده است که هر نظام جغرافيايی شامل دو زير نظام فضايی است. يكی مرکز ک. کندسيستم فضايی اشاره می

مرکز به عنوان منشأ توسعه  ،نظام به شمار آورد. در اين نظريه هآن را بقي توانمیپيشتاز و پويای نظام است و ديگری پيرامون که 

به تأثيرات حاصل از وابستگی اقتصادی  ،يابد. در نظريه وابستگی نيزمرکز به سمت پيرامون جريان می ريش توسعه دبوده که با زا

های اجتماعی و اقتصادی ميان نواحی داخلی شود که تأثيرات ناشی از آن نابرابریکشورهای جهان سوم به نظام جهانی اشاره می

 . گرددرا سبب می

 دی،ما تمكاناا ديجاا ،جتماعیا سعهتواز  فهد میباشد. جتماعیا توسعه ،توسعه صلیا نکاراز ا يكیاز طرف ديگر، 

 الذو  دمیشو نبياآن  نهالدعا يعزتوو  حياتی منابع به جامعه ادفرا سترسید يشافزا ،جامعه ادفرا کليه ایبر جتماعیو ا دیقتصاا

 یپيشرفتهاو  توسعه نجريا باآن  هماهنگیو  جامعه ادفرا يستز کيفيتو  ندگیز سطح ءتقاار ،توسعه فهد که گفت انمیتو

 ،تغذيه ،تربيتو  تعليم ن،ماو در شتابهد نظير ،ندگیز جتماعیا یجنبههادر  شدر شامل جتماعیا سعهتو. ستا رکشو دیقتصاا

و شاهيوندی،  )تقوايیست آن ا به طمربو افهدو ا جتماعیا هفار هکنند تأمين نهايتدر  که ستآن ا مشابه اردموو  ل،شتغاا

9831.)  

 اف،هددارای ا بايستی گرفت که نظردر جتماعی ا سعهتو تفكيك قابل غيری اجزاز ا يكی انبهعنو بايدرا  شتیابهد تخدما

و  شتیابهد تخدما که نمايد ذتخاا سياستی بايد برنامههاو  افهدا ينا سساا بر رکشو هرو باشد  شنرو یسياستهاو  برنامهها

 م،سو نجها یهارکشو مانیو در شتیابهد تخدما ئهدر ارا مهم تمشكالاز  يكی. نمايد تأمين جامعه دممر مهه ایبررا  مانیدر

 تمشكال ينا فعر ایبر .ستا ستايیو رو یشهر مناطقدر  هاآن ستدرنا يعزتوو  شتیابهد نسانیا وینيرو  تمكاناد اکمبو

 مانیدرشتی ابهد تخدما اننمیتو هازنيا ينا شناسايی ونبد تحقيقو در  دشو شناسايی جامعه مانیدر شتیابهد یهازنيا بايستی

 ملاعو یسر يك بين تناسب همنعكسکنند ،مانیدر شتیابهد تخدمااز  رداریبرخوو  مناسب کندگیاپر .دنمو ئهارا ملی راکا

 همافر. باشدمی هازاني با تخدما تطابقو  دنبو لقبو ردمو ،ندبو سسترد در ،دنبو همافر ،هزينه نظراز  ختداپر قابليت :نچو

 ينا .دمیشو یگيرازهندا جمعيتاز  یحدوا بر ستانیربيما تختو  پزشك ادتعد مانند شاخصهايی با سنتی ربهطو تخدما دنبو

 تنهايی به صرفا ملاعو يناز ا يكی دبهبوو  ءتقاار که ریبهطو هستند هنجيرز يك شكل به تخدمااز  رداریبرخودر  عامل

 دشو مانیو در شتیابهد تخدمااز  رداریبرخوو  سیرتسد دبهبو ،النهدعا رداریبرخو ،سیرتسد سطح ءتقاار باعث ندانمیتو

 (. 9833ان، همكارو  )کريمی

 برای هعمد تأثير که ملیاعواز  يكی ،مانیو در شتیابهد تخدما به مكانی يكیدنزو دوری و  فيزيكی سیرتسد بر وهعال

 هر که ستا بدينگونه عامل ينا تأثير. میباشد مالیو  دیقتصاا ضعيتو اردمیگذ تخدما گونهينا به هاادهخانو سیرتسد انميز



  

 بهترو  ستا بيشتر شتیابهدو  مانیدر یشاخصها به هاآن سیرتسد ،باشند شتهدا یمناسبتر دیقتصاا ضعيتو هاادهخانو چه

و  شتیابهد یهازنيا قلاحد تأميناز  ستنده تنگناو  فقردر  دیقتصاا نظراز  که هايیو آن کنند فبرطررا  هازنيا ينا ننداتومی

و  لتیدو یحمايتها ،همگانی بيمة طريقاز  بايستی ضعيتو ينا ند.ارندرا  اضمراز ا ریبسيا با مقابله انتوو  ننداناتو دخو مانیدر

 .  (9831شود )تقوايی و شاهيوندی،  فبرطر ،نمايد کمك ادهنوخا مالی یتنگناها به ندامیتو که هايیروش ساير

               . 

 پیشینه پژوهش

سالمت در استان کرمانشاه که با  یساختار یهاشاخص یبند(، به منظور سطح9811)و همكاران  یدر مطالعه موسو

بهداشت و درمان در  یهااز شاخص یمنداز نظر بهره یاديمشخص شد که شكاف ز ،استفاده از روش اسكالوگرام صورت گرفت

 نيترافتهيو توسعه ن نيترافتهيتوسعه  بيوجود دارد که شهرستان کرمانشاه و سرپل ذهاب به ترت استان یهاشهرستان نيب

 ها شناخته شدند.   شاخص نياز ا یمندبهره زانياز نظر مها شهرستان

در  درمانتوسعه خدمات بهداشت و  یهاشاخص يیفضا ليکه به منظور تحل(، 9819)و همكاران  یآباد یدر مطالعه زنگ

-استان کردستان به یهابهداشت و درمان در شهرستان یهااز آن بود که شاخص یها حاک افتهي ،استان کردستان صورت گرفت

مالحظه  یـ درمان یاستان از نظر توسعه خدمات بهداشت نيا یهاشهرستان نيب ینشده و اختالف فاحش عيصورت متوازن توز

های ترين شهرستان استان در شاخصسنندج برخوردارترين و دهگالن نيز محرومدست آمده شهر همچنين، براساس نتايج به شد.

 بهداشتی و درمانی بودند.

 سترسید شاخص 83از   دهستفاا با انيرا یهانستاا سالمتی تبهبندر انعنو باای مطالعهدر (، 1113) رانهمكاو  مينیا

 برحسبرا  رکشو یهانستاا تغذيه و اغذ منيتو ا يیارمي ،يتجمع روری،باو  شتابهد ،مانیو در شتیابهد تخدما يیراکاو 

 مناسبی سالمت ضعيتاز و یمرکز ان،تهر ن،صفهاا یهانستاا کهداد  ننشا تحقيق يناز ا حاصل نتايج. نددکر یتبهبندر سالمت

 یهانتاسا سالمت ضعيتو ضمندر ند. دنبو مناسبی سالمت ضعيتدارای و قم ن،گلستا ،بيلارد یهانستاا ماا ،نددبو رداربرخو

 بود. خيمو حمدابويرو  کهگيلويهو  نبلوچستاو  نسيستا ن،ستازخو

های استان ای تحت عنوان تحليلی بر ميزان توسعه يافتگی بخش بهداشت و درمان شهرستان(، در مطالعه9811بهرامی )

اين استان پرداخته  شاخص بهداشتی و درمانی در 38، به بررسی 9818کردستان با استفاده از روش تاپسيس خطی در سال 

 مهيو بانه ن وانيمر جار؛يقروه؛ ب یهاسنندج و سقز برخوردار؛ شهرستان یهاشهرستاندهنده آن بود که است. نتايج نشان

 برخوردار شناخته شده اند. ريغ یهان و سروآباد به عنوان شهرستانالدهگ اران؛يکام واندره؛يد یهابرخوردار و شهرستان

های ايران با های توسعه سالمت در استان(، در پژوهشی به بررسی و سطح بندی شاخص9811) ضرابی و شيخ بيگلو

های کشور از نظر امكانات و خدمات دهنده اين بود که بين استاناستفاده از روش تحليل عاملی پرداختند و نتايج حاصله نشان

-ترين استانترين و محرومو ايالم به عنوان توسعه يافته های تهرانمختلف در بخش سالمت، تفاوت آشكاری وجود دارد و استان

 های کشور شناسايی شدند.

های (، در پژوهشی با عنوان تحليل نابرابری توزيع خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان9811موسوی و همكاران )

شده و سپس با  یشانون وزنده یتروپمدل آنهای استان با استفاده از های بخش بهداشت شهرستاناستان يزد به بررسی شاخص

به صورت متوازن  زديکه امكانات و خدمات سالمت در استان  بوداز آن  یحاک جي. نتاندپرداخت سيتاپس كياز تكن یريگبهره

 های تفت و صدوقشهرستان نيها از نظر توسعه خدمات سالمت وجود داشت. همچنانشهرست نيب یادينشده و اختالف ز عيتوز

 داده شدند.  صيتشخ یمورد بررس یهااز نظر شاخص زدياستان  یهاشهرستان نيترو محروم نيرتربرخوردا



  

(، در پژوهشی به بررسی ساختار بخش بهداشت و سالمت استان سيستان و بلوچستان در سال 1193حياتی و همكاران )

های زابلی و ابل و ايرانشهر باالترين، و شهرستانبا استفاده از تكنيك تاپسيس، پرداختند. نتايج نشان داد که زاهدان، ز 1199

رسد فاصله زيادی های اين پژوهش، به نظر میسيب و سوران از کمترين امكانات در بخش بهداشت، برخوردارند. براساس يافته

 های ساختاری سالمت وجود دارد.های استان سيستان و بلوچستان از نظر شاخصبين شهرستان

 نيدر چ یبهداشت تيدر وضع یامنطقه یهاتفاوت یبا هدف بررس(، 1199)وسط سان و همكاران که ت یدر مطالعه ا

کشور  یاست که با توسعه اقتصاد یبدتر از مناطق شهر يیمناطق روستا یبهداشت تياز آن بود که وضع یحاک جيانجام شد، نتا

 است. افتهي بهبود يیدر مناطق روستا یبهداشت تيوضع

 عيسال از توسعه سر 11در طول  یبهداشت  یهایتحت عنوان نابرابر(، 1199)ن اتوسط ژنگ و همكارکه  یادر مطالعه

 یبه تفاوت در توسعه اقتصاد ،در درجه اول یبه زندگ دياز آن بود که تفاوت در ام یحاک جيانجام شد، نتا نيدر چ یاقتصاد

 گردد.یم یبهداشت یهاینابرابر ديکه به نوبه خود موجب تشد ؛گردد یمناطق منجر م

 یبهداشت هيمراقبت اول و پزشكان عيدر توز ینابرابر یکه به منظور بررس یدر پژوهش(، 1113) سينيو مانتزاو كسيتئودار

پزشكان  که افتنديانجام دادند، در ینيج بيلورنز و ضر یو با استفاده از منحن یو آلبان ونانيدوردست  يیدر دو منطقه روستا

 وناني يیقه روستاطپزشكان در من عيدر توز یشدند و نابرابر عيطور نامنظم و ناعادالنه توزدر هر دو منطقه به هياول یهامراقبت

 داری باالتر بود.یطور معنبه یآلبان يیبا منطقه روستا سهيدر مقا

ای: همنطق یهاوتتفا کشف ایبر هچندمتغير یهاروش انعنو با(، 1118) رانهمكاو  ارسوس توسط که هشیوپژدر 

 باو  تحليل عاملی همتغير چند ریمااز روش آ ،گرفت رتصو بلژيك رکشودر  لتیدو تتصميماو  پاارو يهدتحاا ءتقاار به کمك

 هشوپژ ين. در استا هشد دهستفاا مناطق یتبهبندر ایبرو ...  فرهنگی ،شیزموآ ،شتیابهد دی،قتصااهای شاخصاز  دهستفاا

 اجستخرا یعاملها ادتعد ردمودر  یگيرتصميم ایبرو  شد دهستفاا Bartletو  Kasiser هاینوماز آز هاداده مناسب يابیارز ایبر

 يد.دگر دهستفاا هيژو ارمقدو  يانسوار صددر رمعيا ی،سكرا یهانمواز آز ه،شد

 

 شناسیروش

اس اين ( پيشنهاد شد. اس9193در اين مطالعه از مدل تاپسيس استفاده شده است، اين مدل توسط هوانگ و يون )

تكنيك بر اين مفهوم استوار است که گزينه انتخابی بايد کمترين فاصله را با راه حل ايده آل مثبت )بهترين حالت ممكن( و 

های مورد استفاده روش تاپسيس يكی از تكنيكبيشترين فاصله را با راه حل ايده آل منفی )بدترين حالت ممكن( داشته باشد. 

گيری وجود گيری تعدادی گزينه و تعدادی معيار برای تصميم( است. در اين روش تصميمMCDM)گيری چند معياره در تصميم

 ها يك نمره کارايی اختصاص داده شود.بندی شوند، و يا اينكه به هر يك از آنها رتبهدارد که بايد با توجه به معيارها، گزينه

 گام های حل

 ت:اس 9فرض کنيد ماتريس تصميم گيری به صورت جدول

 

 گیری: ماتریس تصمیم1جدول شماره 

 …   
 (J)شاخص

 (I)گزینه

 ….    



  

 ….    
…. …. …. …. …. 

 ….    

 

 (N): محاسبه ماتريس تصميم نرمال شده 9گام 

=         for i=1,…,m and j=1,…,n )9( 

 (V)ن: محاسبه ماتريس تصميم نرمال موزو1گام 

 ضرب می شود. (در ماتريس قطری وزن ها ) (N)ماتريس نرمال شده

  

= *  for i=1,…,m and j=1,…,n )1( 

  : 1=کهجايی                                                                              

 ( برای هر يك از معيارها:ابی اوزان)ارزي

صورت است که هرچه پراکندگی در مقادير توان از روش آنتروپی استفاده کرد. روش فوق به اينبرای ارزيابی اوزان می

 zyaree, et)يك شاخص بيشتر باشد، آن شاخص از اهميت بيشتری برخوردار است. روش آنتروپی شانون شامل مراحل زير است 

al, 2012)  ابتدا بايد مقدارp_ij .از جدول اول محاسبه شود 

=   ; j )8( 

 سپس مقدار آنتروپی به دست آورده شود.

=-k ln ] ; j                 )1( 

 ها است.تعداد گزينه  mو =k که:جايی

 بعد از آن مقدار عدم اطمينان محاسبه شده است.

=1-  ;                                                                                                                )3( 

 ام jو در آخر وزن شاخص 

=  ; j )3( 

 تعيين راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل منفی -8گام

 (= راه حل ايده آل مثبت ) V]بردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس[

 (= راه حل ايده آل منفی ) ]Vبردار بدترين مقادير هر شاخص ماتريس[

={( , ,…, )}={max  |j o),(min |j I)} 

={( , ,…, )}={min  |j o),(max |j I)} )7( 

  سود( و( نشان دهنده شاخص مثبتI .است ) نشان دهنده شاخص منفی) هزينه 

 : به دست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايده آل های مثبت و منفی1گام 

 شود.زير محاسبه میهای ( بر اساس فرمول( و فاصله هر گزينه تا ايده آل منفی)فاصله هر گزينه تا ايده آل مثبت )



  

=               for i= 1,…,m 

=               for i= 1,…,m )3( 

 ( گزينه به راه حل ايده آل  : تعيين نزديكی نسبی )3گام 

=  for i=1,…,m and  [0,1] )1( 

 (.Tourani et al, 2014آن بزرگتر باشد رتبه بهتری دارد ) ای که  ها: هر گزينهبندی گزينه: رتبه3گام 

 

 ها و محدوده پژوهششاخص

های متعددی وجود دارد. در اين پژوهش به دليل مشكالت موجود در برای بررسی وضعيت بخش بهداشت شاخص

های غرب کشور، متغيرهای تعداد پزشكان، تعداد پيرا پزشكان، تعداد داروخانه، تعداد ی آماری استانهادسترسی به داده

بيمارستان، تعداد تخت بيمارستان، تعداد آزمايشگاه و تعداد مراکز توانبخشی به عنوان متغيرهای پژوهش در نظر گرفته شده 

 است. 

آذربايجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان های آذربايجان شرقی، جامعه و نمونه پژوهش استان

جمع آوری شده است، که  9818الی  9833های های مورد نياز برای اين پژوهش از سالنامه آماری طی سالهستند. داده

های سالمت اطالعات جمع آوری شده از شاخص، 1های مورد نظر برای هر شاخص در نظر گرفته شده است. جدولميانگين سال

 دهد.های مورد مطالعه را نشان میاستان

 

 شاخص سالمت استان ها -2جدول

 

 های پژوهشیافته

-مقياسها، ابتدا به کمك روش بیتحليلی است. در تحليل داده_روش پژوهش در اين مقاله مبتنی بر روش توصيفی 

دست آمده ه به اطالعات بهدهی شده است و سپس، با توجها وزنهای تحقيق نرمال شده و سپس شاخصسازی معمولی، داده

 ها صورت گرفته است.بندی استانرتبه

 آيد.دست میماتريس تصميم نرمال به 9( با استفاده از رابطه 9گام

مراکز 

 توانبخشی

تعداد 

 آزمایشگاه

تعداد 

 تخت

تعداد  

 بیمارستان

تعداد 

 داروخانه
 پزشک پیراپزشک

 معیار

 گزینه

 آذربایجان شرقی 1664.22 55..422 .52 58.22 22.1.66 251.22 22.22

 آذربایجان غربی 1222.11 2664.22 248.55 22.11 6488.22 154.22 22.22

 زنجان 288.22 66..651 .2 11.11 ...1222 24.22 26.22

 کردستان 228.22 5.45.55 122.22 15.22 2122.55 21.66 21

 کرمانشاه .22 822.66. 128.22 26.55 ...2442 122.22 ...21

 تانلرس 61.22. 2852.22 1.2 22.11 2552.22 112.22 4.

 همدان 422.22 2126 22..15 28.22 22...68 185.22 22.22



  

 

 ماتريس تصميم نرمال -8جدول 

مراکز 

 توانبخشی

تعداد 

 آزمایشگاه
 تعداد تخت

تعداد 

 بیمارستان

تعداد 

 داروخانه
 پزشک پیراپزشک

 معیار

 گزینه

 آذربایجان شرقی 8.2652 8.25.4 212..8 8.2222 8.24.5 8.2252 8.5221

 آذربایجان غربی .8.522 8.5.61 8.5226 8.5682 ..8.58 8.5115 8.5222

 زنجان 8.2642 8.1462 8.16.2 8.1.882 8.1244 8.1485 .8.666

 کردستان 8.2265 8.2.28 8.14.2 8.22.2 .8.222 .8.226 8.2241

 کرمانشاه 8.6514 8.5885 8.2221 8.6222 8.6166 8.6622 8.6228

 لرستان 8.2414 8.2226 8.2.21 8.6625 8.2226 8.62.8 8.5124

 همدان 8.6222 8.6541 8.2668 8.6152 .8.621 8.22.2 8.6552

 

 ( وزن به دست آمده با استفاده از شاخص های تصميم به دست آورده شده است.1گام 

 

 اساس روش آنتروپیوزن دهی شاخص ها بر  -5جدول

 شاخص ها پزشک پیراپزشک تعدادداروخانه تعدادبیمارستان تعداد تخت تعدادآزمایشگاه مراکزتوانبخشی

8.862. 8.1242 8.1422 8.152. 8.2286 8.1884 8.8218 Wij 

 

 ماتريس تصميم نرمال موزون با استفاده از رابطه سوم به دست آورده شده است.

 رمال موزونماتریس تصمیم ن  -2جدول

یمراکزتوانبخش اهتعدادآزمایشگ  تخت تعداد  انتعدادبیمارست  کپیراپزش تعدادداروخانه   پزشک 
 معیار

 گزینه

شرقی آذربایجان 8.8566 8.8226 8.2821 8.8412 .8.162 8.1822 8.8154  

غربی آذربایجان 8.8642 ..8.85 8.1225 8.8261 8.8218 8.8222 8.8128  

 زنجان 8.8145 8.8142 8.8625 8.8254 8.8662 8.8686 8.8184

 کردستان 8.8216 8.82.5 8.8226 8.8665 8.8528 8.8622 8.8822

 کرمانشاه ..8.82 8.8585 8.8.44 8.8222 8.8226 8.8262 8.8182

 لرستان 8.8262 8.8224 5..8.8 8.8542 .8.828 8.8228 8.8162

 همدان 8.8618 8.8622 8.8226 8.8521 8.8264 8.8522 8.8112

 

 آيد.گام سوم: مقادير ايده آل مثبت و منفی با استفاده از رابطه چهارم به دست می

 

 هامقادیر ایده آل مثبت و منفی گزینه -2جدول

یمراکزتوانبخش اهتعدادآزمایشگ  تخت تعداد  انتعدادبیمارست   پزشک پیراپزشک تعدادداروخانه 

ها
ار

عی
 م



  

 ماکزیمم 8.8566 8.8226 8.2821 8.8412 .8.162 8.1822 8.8128

 مینیمم 8.8145 8.8142 8.8625 8.8254 8.8662 8.8686 8.8822

 

 گام چهارم: فاصله گزينه ها از ايده آل مثبت و منفی

 

 تعیین فاصله ها از ایده آل مثبت  -.جدول

=8.1442 =.8.2262 =8.1821 =8.88811 

 =8.1.52 =8.1.85 =8.124. 

 

 تعیین فاصله از ایده آل منفی  -2جدول

=8.8258 =.8.88211 =8.11452 =..2262 

 =8.8228 =8.8254 =8.8224 

 

گام پنجم( مقدار نزديكی نسبی برای هر گزينه با استفاده از رابطه پنجم به دست می آيد و سپس با استفاده از رابطه ششم گزينه 

 ها رتبه بندی می شود.

 محاسبه نزديكی نسبی به راه حل ايده آل

 

 مقادیر نزدیکی نسبی -4جدول

 آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان کردستان

8.18.54 8.88462 8.22422 8.44452 

 کرمانشاه لرستان همدان 

 8.22462 8.256.2 8.24281 

 

 هابندی گزینهرتبه

شرقی با دهد که استان آذربايجان نشان می ارائه شده است. اين نتايج 91ها در جدول بندی استاننتايج حاصل از رتبه

بندی از لحاظ خدمات بهداشتی قرار گرفته است و استان زنجان با ضريب اولويت در رتبه اول اين رتبه 1411113ضريب اولويت 

بندی در رتبه ششم اين رتبه 1491711در رتبه هفتم قرار گرفته و همچنين استان کردستان نيز، با ضريب اولويت  1411183

 قرار گرفته است.

 

 هابندی گزینهرتبه -18جدول

 ضریب اولویت)رتبه( استان ها رتبه

 8.44452 آذربایجان شرقی 1

 8.22422 آذربایجان غربی 2

 8.24281 کرمانشاه 6



  

 8.256.2 لرستان 5

 8.22462 همدان 2

 8.18.54 کردستان 2

 8.88462 زنجان .

 

 گیریبحث و نتیجه

های مهم برای کشورهای در حال توسعه به علت حق داشتن کيفيت و دسترسی به خدمات بهداشتی، يكی از شاخص

(. در اين مطالعه هفت استان غرب Zyaree, et al. 2012نيازی برای تحقق توسعه پايدار است )زندگی سالم برای همه افراد و پيش

های سالمت بررسی شده است. برای انجام اين کار، هفت شاخص انتخاب و شمال غرب کشور از لحاظ برخورداری از شاخص

های آذربايجان شدند و با استفاده از آنتروپی شانون و روش تاپسيس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که استان

های زنجان و های سالمت در رتبه اول تا سوم و استانرقی، آذربايجان غربی و کرمانشاه از لحاظ برخورداری از شاخصش

-عبارت ديگر، در مناطق غرب و شمال غرب کشور استان آذربايجان شرقی بهاند. بهای هفتم و ششم قرار گرفتهکردستان در رتبه

ها شناخته شدند. با توجه به مطالعات انجام ترين استاننجان و کردستان به عنوان محروهای زترين و استانيافتهعنوان توسعه

وتحليل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به درک بهتری از گرفته شده توسعه متعادل و برابر جغرافيايی به دور از تجزيه

های اساسی توسعه است و در اين كی يكی از ستونطور که ذکر شد، خدمات بهداشتی و پزشتوسعه جوامع نياز دارد. همان

های های غربی و شمال غرب کشور از نظر دسترسی به امكانات و خدمات سالمت تفاوتمطالعه نشان داده شد که در استان

 زيادی وجود دارد. 

ات بهداشتی صورت ها و امكانکه در تمام مطالعاتی که تاکنون در زمينه دسترسی به مراقبتهمچنين با توجه به اين

شود که دولت حمايت های زيادی وجود دارد، از اين رو توصيه میای نابرابریگرفته است چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه

ای و ملی موثر های منطقهگذاری در بخش خصوصی را با توجه به نيازهای محلی و عدالت اجتماعی که در حل نابرابریو سرمايه

يافتگی به توزيع متوازن و عادالنه امكانات و گذاران بايد با توجه به درجه توسعهيد و همچنين مقامات و سياستاست، متمرکز نما

 مراقبت های بهداشتی اقدام نمايند.

-ريزیها و شناسايی مناطق وجود دارد و دولت بايد برنامهمنظور کاهش نابرابریای بهريزی منطقههمچنين، نياز به برنامه

های بهداشتی در تمام مناطق انجام دهد. نكته قابل ذکر اين است زم را در جهت توزيع برابر و عادالنه امكانات و مراقبتهای ال

های بهداشتی در بين هفت استان غربی کشور در رتبه ششم قرار که استان کردستان در اين مطالعه در زمينه امكانات و مراقبت

های بهداشتی در هايی است که از لحاظ امكانات و مراقبتهد که استان کردستان جزو استاندگرفته است؛ که اين رتبه نشان می

های بهداشتی، سطح پايينی قرار گرفته است و مسئوالن استانی بايد تدابير الزم را جهت افزايش کمی و کيفی امكانات و مراقبت

های بخشی و کالن سعی در ريزیای به جای برنامههای منطقهريزیانديشيده و مسئوالن کشوری نيز، با توجه بيشتر به برنامه

 ای در زمينه خدمات و شاخص های سالمت داشته باشند.های منطقهکاهش نابرابری
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 رانيبا سالمت در ا یکالن اقتصاد یرهايرابطه متغ(، 9811) ،دجواديس ،یعماد و حسن ،یمحمدغفار ؛محمدی عل ،یاحمد ،

 .31-9، (81)91 ی،رفاه اجتماع یشپژوه یفصلنامه علم



  

 ( ،9818اسدمسجدی، ناصر؛ توتونچی، جليل؛ طباطبايی نسب، زهره). در بخش ارتباطات )مطالعه  یافتگيدرجه توسعه  یبررس

 واحد یدانشگاه آزاد اسالم و اقتصاد تيريمد ،یبر حسابدار یكرديرو یمل شيهما نيدوم، منتخب( ی: استانهایمورد

 فومن و شفت.

 فصلنامه علمی پژوهشی رفاه های کشور، بندی سالمت استانرتبه .(9833ی، نجات؛ يدالهی، حسين و اينانلو، صديقه، )امين
 .13-17(، 11)3، اجتماعی

 ( ،9811بهرامی، رحمت اهلل). های استان کردستان با تحليلی بر ميزان توسعه يافتگی بخش بهداشتی و درمانی شهرستان

 .11-81(، 13)11، پژوهشی اطالعات جغرافيايی - یفصلنامه علمخطی، استفاده از روش تاپسيس 

 ( ،9831تقوايی، مسعود؛ شاهيوندی، احمد). فصلنامه علمیهای ايران، پراکنش خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان-
 .31-88(، 81)91، پژوهشی رفاه اجتماعی

 کشور با  یاستان ها يیمناطق روستا یسطوح برخوردار ليلو تح نييتع .(9811، )اصغر ،یآورگان ینوروز د؛مسعو ،يیتقوا

 .993-19، 3، یرفاه و توسعه اجتماع یزيرفصلنامه برنامه ی،خوشه ا ليو تحل یعدد یاز روش تاکسونوم یريگبهره

 بر  ليشهرستان اردب یبخش مرکز يیمناطق روستا یبند و طبقه یابيارز .(9833) ،حسن ،یمحمد كيب ؛ومرثيخداپناه، ک

 .81-9(، 1)1، يیايجغراف یفضا یـ پژوهش یمجله علم ،توسعه یاز شاخص ها یبرخوردار زانياساس م

 ( ،9818زنگی آبادی، علی؛ احمديان، مهدی و کرمی، محمد). گيری ای با بهرهمنطقه ههای توسعتحليل فضايی شاخص

دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی ، مورد پژوهش: استان کردستان چند شاخصه،گيری های تصميمتلفيقی از تكنيك
 .13-38(، 9)3، شهری

 ( ،9833ساالريان، آزيتا؛ کريمی، ايرج و عنبری، زهره). در مانیو در شتیابهد تخدمااز  النهدعارداری مطالعه تطبيقی برخو 

(، 1)91، ک، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اراانيرا ایبر مناسب یلگوا يهاراتوسعه يافته و  رکشو چند

11-911. 

 ( ،9811ضرابی، اصغر؛ شيخ بيگلو، رعنا). پژوهشی -فصلنامه علمیهای ايران، های توسعه سالمت استانبندی شاخصسطح
 .913-917(، 11)99، رفاه اجتماعی

 ( ،9811طحاری مهرجردی، محمدحسين؛ بابايی ميبدی، حميد و مروتی شريف آبادی، علی ،)رکشو یهانستاا یتبهبندر 

(، 8)1، مديريت اطالعات و سالمت، نماو در شتابهد بخش یشاخصها به سترسید ظلحا از انيرا سالمیا ریمهوج

833-831. 

 ( ،ميزان9818غضنفری، صادق؛ کاظمی، علی؛ رضاپور، عزيز؛ باقری فرادنبه، سعيد و نخعی، مجيد ،) یهانستاا توسعهيافتگی 

 .11-11(، 31)93، مديريت سالمت، نماو در شتابهد بخش یشاخصها بر تمرکز با انيرا

 ( ،9811موسوی، سيد ميثم؛ انجم شعاع، مينا؛ سيدين، سيدحسام و عباسی، محمود ،)یخدمات بهداشت عيتوز ینابرابر ليتحل 

 .33-31(، 1)8، فصلنامه اخالق زيستی، زدياستان  یهادر شهرستان یو درمان

 راتنتشاا ان،تهر ،نماو در شتابهد یيزربرنامهو  مديريت .(9833)، فرشته ،مجلسیو  سعيدزاده، صفآ ؛بهمن ر،نيكپو 

 تهران. هنشگادا

 

 Bahadori, M. Shams, L. Sadeghifar, J. Hamouzadeh, P. Nejati, M. (2012). Classification of Health 

Structural Indicators Using Scalogram Model in Golestan Province, Northern Iran. Iranian J Publ 

Health. 41 (5): 58. 

 Cozens, PM. (2002), Development and Crime Prevention through Environmental Design for the 

British City, Towards an Effective Urban Environmentalism for the 21st Century, Journal of Cities 

4:129-137.   

 Soares JO, Marques MML, Monteiro CMF. A multivariate methodology to uncover regional 

disparities: A contribution to improve European Union and governmental decisions. European 

Journal of Operational Research. 2003;145(1):121-35. 

 Sun, S. Jiaying, Ch. Magnus, J. Paul, K. Ling, X. Yaoguang, ZH. Kristina, B. (2011). Regional 

differences in health status in China: Population health-related quality of life results from the National 

Health Services Survey 2008. Health & Place. 17 (2): 671. 



  

 Theodorakis, PN. Mantzavinis, GD. (2005). Inequalities in the Distribution of Rural Primary Care 

Physicians in Two Remote Neighboring Prefectures of Greece and Albania. Rural and remote health. 

5 (3): 457. 

 Zaboli, R., Tourani, S., Seyedin, S. H., & Manesh, A. O. (2014). Prioritizing the determinants of 

social-health inequality in Iran: a multiple attribute decision making application. Iranian Red Crescent 

Medical Journal, 16(4). 

 ZARABI, A., MOHAMMADI, J., & Rakhshaninasab, H. R. (2008). Spatial analysis of health and 

medical services development indices. 

 Zheng, XY. Song, XM. Chen, G. You, YZ. Ren, Q. Liu, J. Zhang, L. Tan, LF. Wei, J. Chen, QY. 

(2011). Health Inequalities during 20 Years of Rapid Economic Development in China (1980-2000): 

A Mortality Analysis. Biomed Environ Sci. 24 (4): 329. 

 Zyaree K, Mohamadi A, Atar K. Evaluation of Cities Development Degree and its Relationship with 

the Rate of Urbanization. Spatial Planing. 2012;1(3):1-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


