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آشنائی با فرایند سنجش توسعه یافتگی در مناطق



آشنائی با تکنیک های سنجش سطح توسعه یافتگی در مناطق



آشنائی با روشهای تحلیل و پیش بینی ساختار فضائی مناطق



آشنائی با روشهای تلفیق مطالعات منطقه ای
رئوس مطالب

هفته اول

مقدمه ای بر برنامه ریزی منطقه ای و لزوم بکارگیری روش های برنامه ریزی منطقه ای ،تبیین فرایند سنجش سطوح توسعه
مشتمل بر (تعیین هدف مطالعه و تدوین چارچوب ان ،تعیین سطح مطالعه ،شناخت نوع امار قابل دسترس ،انتخاب شاخص های
توسعه) ،تبیین تکنیک های سنجش سطح توسعه به صورت عام مشتمل بر فیزیکی (شاخصهای ترکیبی وزنی ،شاخصهای ترکیبی
غیر وزنی)و پولی

هفته دوم

تکنیکهای رفع اختالف مقیاس ترکیبی غیر وزنی برای سنجش توسعه شامل  :روش رتبه ای کردن ،روش استاندارد کردن،روش
تقسیم بر انحراف معیار،روش تقسیم بر میانگین،روش تقسیم برهر عدد ثابتی،روش شاخص بندی،مدل موریس یا ضریب
محرومیت،ارزیابی نقاط قوت وضعف روشهای مختلف رفع اختالف مقیاس شاخصها از طریق ضریب تغییرات ()cvو واریانس

هفته سوم

تکنیک تاکسونومی عددی مشتمل برمراحل(تشکیل ماتریس اولیه،محاسبه فاصله هرشهرستان از شهرستانهای دیگر برمبنای
مجموع شاخصهای به کار رفته،مشخص کردن نقاط یا مناطق همگن ،محاسبه ی فاصله ی مرکب هر منطقه از منطقه ی ایده
ال،محاسبه سطح توسعه شهرستانها،مرتب کردن شهرستانها بر اساس سطح نسبی توسعه

هفته چهارم

تکنیکهای رفع اختالف مقیاس ترکیبی وزنی برای سنجش توسعه



هفته پنجم

روش مک گراناهان
روش تحلیل مولفه های اصلی

روشهای پیچیده برای تحلیل ساختار فضائی مناطق


هفته ششم

روش تحلیل خوشه ای ( ) Cluster Analysis



هفته هفتم

روش تحلیل عاملی

( ) Factor Analysis

روش خوشه ای سلسله مراتبی که خود به  2شیوه تراکمی و تفکیک پذیری انجام می شود.
روش خوشه ای غیر سلسله مراتبی

تکنیکهای تحلیل توزیع فضایی فعالیتهادر سه بخش کشاورزی،صنعت،خدمات در مناطق شامل ( :تکنیک سنجش سطح

تمرکز،تکنیک ضریب توزیع،شاخص تخصصی،تکنیک پیوستگی مکانی،کاربرد تکنیک ضریب مکانی در برنامه ریزی منطقه
ای،روش گیبز-مارتین برای محاسبه تنوع فعالیت های اقتصادی،روش گیبز-مارتین برای محاسبه تنوع تولید کشاورزی،شاخص
ضریب تولید،شاخص تجاری شدن کشاورزی،شاخص تغییر ساختاری)
هفته هشتم

روشهای برای تحلیل فضائی نظام های سکونتگاهی در مناطق – امتحان میان ترم



روش اسکالوگرام دستی

( ) Manual Scalogram

شاخص مرکزیت وزنی ()Centrality Index

روش های ارزیابی چند معیارانه

هفته نهم

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( ) AHP
ادامه روش های ارزیابی چند معیارانه

هفته دهم



روش فرایند تحلیل شبکه ای ( ) ANP

هفته یازدهم

ادامه روش های ارزیابی چند معیارانه

هفته دوازدهم

روش های تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی

TOPSIS




هفته سیزدهم

روش ترکیب – سهم



( ) Shift – and -Share Analysis

روش اقتصاد پایه

ادامه روش های تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی


روش تحلیل داده



روش های ساخت جداول داده  -ستانده در سطح منطقه

هفته چهاردهم

ارائه سمینار داشجویان و آزمون بکارگیری روش ها با نرم افزار

هفته پانزدهم

ارائه سمینار داشجویان و آزمون بکارگیری روش ها با نرم افزار

هفته شانزدهم

ارائه سمینار داشجویان و آزمون بکارگیری روش ها با نرم افزار

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
ارزشیابی مستمر در طی دوره  ،برگزاری امتحان میان ترم و پروژه نهایی از کاربرد روش ها در برنامه ریزی منطقه ای با بهره گیری از
نرم افزار های مرتبط.
منابع اصلی:
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زرآبادی ،زهرا سادات سعیده و گلنار فرزام " ارزیابی نقش شهرهای میانی شمال استان فارس در تعادل منطقه ای با استفاده
از روش تحلیل شبکه" فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت شهری ،سال پنجم ،شماره چهاردهم ،تابستان ،3132
صفحات .43-301



زرآبادی ،زهرا سادات سعیده و فاطمه سلیمی فر" بررسی توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان کنگاور با بهره
گیری از روش ( ANPنمونه موردی :محالت پاشاخانی و باغ جمیله خرمنجا)" فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)
(علمی -پژوهشی) ،سال چهارم ،شماره سوم ،تابستان  ،3131صفحات .35-330
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مهندسین مشاور طرح و منظر.



حکمت نیا ،حسین و میر نجف موسوی(":)3130کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای" ،تهران ،
انتشارات علم نوین.
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