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 چکیده

تمرکزگرایی،، نیابرابری در   . توسعه، مانند ایران است ورهای درحالای دغدغة بسیاری از کشامروزه، وجود نابرابری و گسست توسعة منطقه
از . ای متیوازن در کشیور اسیت   توزیع جمعیت، فعالیت و تغییرات ضریب برخورداری، از جمله عوامل و موانع برای رسیدن به توسعة منطقه

ای، بیردن گسسیت توسیعة منطقیه     ریزی و ازبیین های برنامههای محروم برای تعیین اولویتاین رو، بررس، و شناخت نواح، و شهرستان
جانبیة   ای، وجود نگرش همهلزوم رسیدن به توسعة منطقه. زدای، مناطق محروم است منظور محرومیت سازی بهگام در فرایند تصمیماولین

مطالعیه شناسیای،   طیور کلی،، هیدی ایین      بیه . محیط،، بر اساس شرایط محیط، و انسان، هر منطقه اسیت  اقتصادی، اجتماع، و زیست
 40های اسیتان مرکیزی، بیر اسیاس     موجود در شهرستان( گسست)های های محروم و تحلیل، بررس، و شناخت علل نابرابریشهرستان

 -ای و روش بررسی،، توییی ،   نوع پژوهش حاضر از نظر هدی، کاربردی و توسعه. شاخص اقتصادی، اجتماع،، درمان، و فرهنگ، است
بنیدی   در این مطالعه برای تحلیل و سیط  . ای استکتابخانه -به یورت اسنادی ( 4932)آوری آمار و اطالعات عشیوة جم. تحلیل، است

و  HURWITZ ،Maxi max  ،Maxi minهیای بر اساس نتایج مدل. کار گرفته شده است گیری چندمعیاره بههای تصمیمها روشگزینه

ELECTRE،  های ها روی نقشه دادن آن نشانوGIS، هیای  های برخوردار و شهرسیتان های اراک و ساوه به عنوان شهرستانشهرستان
هیای ت یرش، محیالت،    برخیوردار و شهرسیتان  های نیمیه های مورد مطالعه، به عنوان شهرستانشازند، دلیجان و خمین از لحاظ شاخص

،، در استان مرکزی دو منطقة مجزای توسعه شکل طور کل به. های محروم شناسای، شدندزرندیه، آشتیان، و کمیجان به عنوان شهرستان
یک، به مرکزیت اراک در قسمت جنوب، استان و دیگری در قسمت شمال، استان بیه مرکزییت سیاوه کیه در حیال رشید و       . گرفته است

 . توسعة شتابانند

 کلیدواژگان

 .HURWITZ, Maxi max, Maxi min, ELECTREای، گسست توسعة منطقه استان مرکزی،
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 دمه و بیان مسئلهمق

ای اساسی برای جامعة بشری، موضوعی اصلی تحقیق آکادمیک،  نابرابری مسئله 12شک در قرن  بی

تواند وحدت ملی و ثبات اجتماعی طور که این موضوع مهم می هاست، همانو نگرانی عمدة دولت

یكری ا   مسرئله،   طرر  ایرن   با (.Dennis Wei, 2015, p.2; Lessmann, 2012, p.132)را تهدید کند 

و عرد  تعرادل تيرایی در     های کشورهای جهران سرو ، تمرکرد شردید جمعیرت، تعالیرت      ویژگی

و آثار و بقایرای آن را بعرد ا     ،این ویژگی را در ایران قبل ا  انقالب. برخورداری ا  امكانات است

جمعیت در یک ای ا  امكانات و دهندة تمرکد بخش عمده رویة غالب، نشان. توان یاتتانقالب می

. ای نداردهای منطقهدادی جد نابرابریماندگی سایر مناطق است و این مهم برون یا چند نقطه و پس

 ،نخسرت : گیرنرد ای ا  دو  مینة اصلی نشأت مری های منطقهگرتته نابرابری به استناد مطالعات انجا 

نكتة . اقتصادی ریدانو برنامهگذاران های سیاست شرایط طبیعی هر منطقة جغراتیایی و دو ، تصمیم

شایان ذکر این است که با پیشرتت تكنولوژی ا  اهمیت عامل اول کاسته و بره اهمیرت عامرل دو     

ریردان  گرذاران و برنامره   های سیاست ای تصمیمبنابراین، در ایجاد نابرابری منطقه. اتدوده شده است

پررو   ترانسروا   همین  اویره اسرت کره    شاید ا (.12، ص2811 الی، )کند بیشترین نقش را ایفا می

مختلر    ا  عوامرل  یناشر  ر دارد کره یناپرذ و اجتناب یضرور یجدئ یامدعی است گسست منطقه

 یهرا اسرت یا  س یر دارد کره عمومران ناشر   یپرذ ک جرد  اجتنراب  یر اقتصادی اسرت و   و ییایجغرات

، 2821نرو ،  هرادی   )اسرت   یو اجتمراع  یكر یدیت یهرا رساختیتوسعة   ها درد دولتیآم ضیتبع

 . (21ص

مانند نفوذ سیاسی و اقتصادی، ایجاد شرایط خاص )در این بین به واسطة نقش عوامل گوناگون 

ریردی ا  برا ،   ماننرد برنامره  )، و تحت تأثیر سا وکارهای حاکم (برای جذب سرمایه در این مناطق

هرای  سراختار  برر ( هرا و عرد  پخرش آن   پیرامونی، جذب منابع اقتصادی شهرسرتان  -ماهیت مرکد 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این ناهنجراری و عرد  تعرادل، برا اتردایش نقرش دولرت مرکردی و         

بررا توجرره برره ماهیررت تمرکررد و  )بررودن حيررور مقامررات محلرری در مسررائل اقتصررادی   کمرنرر 

، باعث اتدایش بیشتر شكاف برین منراطق برخروردار و محررو  شرده اسرت       (بودن آن گرایی بخشی
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توسعه مانند  ای در کشورهای درحالگسست منطقه ،طور کل به(. 11، ص2812،  یاری و همكاران)

 (.2شكل )کشورهای آمریكای جنوبی و کشورهای آسیایی به رغم نوسانات، اتدایش یاتته است 
 

 
 

 .(Rodríguez-Pose, 2015, p.7)توسعه  ای در کشورهای درحالهای فضایی و منطقهنوسانات نابرابری. 1شکل

گیری ار ش اتدوده بر مبنای اصل اساسی اقتصادی وجود حداقلی ا  تمرکد برای شكلهر چند 

ای در شررایط جمعیتری و اقتصرادی، یرک دارایری      های منطقهناپذیر است، موضوع نابرابری اجتناب

بره بیران دیگرر، اصرلی اسرت کره       . المللری اسرت   غیرمنقول در اقتصاد ملی و اقتصاد تيرایی برین  

( 1002) ند و برا توجره بره گفترة هراروی      به آن دست میا تولید سرمایة خود داری برای ب سرمایه

با این دیدگاه و برا توجره بره    . (Nel, 2015, p.12)عنصری اصلی در تولید و با تولید سرمایه است 

محرور  ریدی عردالت الگویی بهینه برای برنامه کارگیری رشد تدایندة نابرابری در شهرها و مناطق، به

 (.8، ص2812ترجی مالئی و همكاران، )ادین و اساسی است ضرورتی بنی

ای هرای منطقره  هرای مكرانی در مطالعرات تيرایی، نرابرابری     بنا بر اصل اساسی بررسی تفاوت

ای، بره عنروان   های منطقره ای محوری در جغراتیا و مطالعات آمایش سر مین است، نابرابری مسئله

اصلی است کره ترسریم سریما و مراتریس تيرایی و       ای، یكی ا  مسائلتظاهر مهم الگوهای منطقه
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ایرن   در(. Yang, 2012, p.705)منظرور حرل آن اسرت     بنای هر اقدا ، به الگوریتم آن، نخستین سن 

هرای صرنعتی   ویرژه در اسرتان   ای بره منطقره  توان به گسست درونای نید میمیان و در مقیاس منطقه

(Isaksen, 2006, p.43) های اقتصادی، اجتماعی، درمانی و نامتوا ن سیاست اشاره کرد که تخصیص

( هرای پرس ا  پهلروی   شردن در سرال   صنعتیویژه به تبعیت ا  ظهور و برو  جریان شبه به)صنعتی 

پوراحمرد و  )وسرتایی  ای، شهری، حتی رهای منطقهو عد  تعادل( گسست)ها باعث ظهور نابرابری

کنند، شده ای عمل میانتشار آثار توسعة منطقه که به عنوان آخرین نقطة پخش و (2821همكاران، 

های اقتصادی، اجتماعی و جرد آن  های محرو  در  مینهطور کلی، شناسایی مناطق و بخش به. است

در تراینرد  . شرود هرا محسروب مری   هرا و شهرسرتان  ریدی برای منراطق، بخرش  اولین گا  در برنامه

هرا   نواحی و آگاهی ا  نقاط قروت و ضرع  آن  یاتتگی ریدی، شناخت و تبیین سطو  توسعه برنامه

 (. 21، ص2811؛ کالنتری، 212، ص2818رضوانی، )اهمیت  یادی دارد 

منظور رسیدن بره   ها به وتحلیل معتبر ا  مناطق و شهرستان ای نید، تجدیهدر تعری  توسعة منطقه

لی اساسی در نظر به عنوان اص (Morgan et al., 2005, p.5)های عمومی توسعة اقتصادی و سیاست

هرای  برودن و محدودنشردن بره جنبره     ای، جرامع ا  آنجا که ویژگی توسعة منطقه. گرتته شده است

 دادن به تو یع عاد نه در همة مناطق در مقایسه با کمترشدن تفاوت برین  اقتصادی صرف و اولویت

تو یرع تيرایی   نیا  این مهم شناسایی اولیة  پیش ،(201، ص2821ضرابی، )معیارهای  ندگی است 

 .توسعه است

های پخش تيایی و رترع تمرکرد شرهر    استان مرکدی، با مرکدیت اراک به عنوان یكی ا  قطب

کیلرومتری تهرران در سرال     210تهران پس ا  تصویب منع ایجاد تعالیت جدید صرنعتی در شرعاع   

ایی ا  دار آن، سریم بوده که امرو ه خود به واسطة جرذب صرنایع و خردمات و رونرد ادامره      2811

ای است که موجب عرد  تعرادل تيرایی و منطقره     گرایی تيایی را در استان به وجود آوردهتمرکد

 .شده است( گسست)

های استان مرکدی، یا به تعبیر تریدمن مناطق پیرامونی، با وجود برخرورداری ا   سایر شهرستان

ب و هروایی ترراوان، و   های صرنعتی، معردنی و گردشرگری، تنروع آ    منابع طبیعی تراوان و پتانسیل
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اختالف دمای مناسب جهت تولیدات کشاور ی، همواره به نحروی ا  انحرا  در حاشریة توسرعه و     

 . اندرو بودهبرخورداری قرار داشته و با مشكالت و مسائل تراوانی روبه

واضح است اهمیت تحقیق حاضر ا  آن روست که برا شرناخت دقیرق ابعراد مختلر  توسرعة       

ریدی توان مبنایی را برای تعیین اولویت تيایی برنامهی گوناگون وضع موجود میای و  وایامنطقه

در واقع، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که ماتریس تيایی گسست . تعیین کرد

مانند تعرداد تخرت و پدشرک،    )های توسعه های استان مرکدی بر مبنای شاخصای شهرستانمنطقه

( های صنعتی، جمعیت باسوادان، اراضی کشاور ی و جرد آن تعداد شغل، کارگاه اعتبارات عمرانی،

گیررری هررای تصررمیمکررارگیری مرردل چگونرره اسررت  بررر ایررن اسرراس تررالش شررده اسررت بررا برره 

هرای  ها روی نقشه دادن آن و نشان Maxi max و Maxi min ،ELECTRE ، HURWITZچندشاخصه

GIS  هرای  ای در شهرسرتان توسعة منطقه( و عد  تعادلنابرابری )به روش تحلیل اکتشاتی گسست

 . استان مرکدی به تصویر کشیده شود

 پیشینة تحقیق

یاتتگی و اتتراق مكانی بر اسراس اهمیرت آن طیر     مراتب توسعهمطالعات مربوط به تعیین سلسله

ارجی در این میان، تقط برخی مطالعات داخلی و خر . گیرد دربرمی گسترده و متنوعی ا  مطالعات را 

 .شود طور مختصر و در حد ضرورت به شر  ذیل بیان می به

گرتته در داخل کشور به منظرور تكرارنكرردن و رعایرت اختصرار بره چهرار        ا  تحقیقات انجا 

تحلیرل  »برا عنروان   ( 2811)توان به مقالة  الی و همكراران  شود که در این میان میمطالعه اشاره می

اشراره کررد کره ضرمن     « شررقی گاری توسرعه در اسرتان آذربایجران   نای و آیندههای منطقهنابرابری

توسعه و تأکید رو اتردون برر    برشمردن آثار توسعة سریع و شتابان شهرنشینی در کشورهای درحال

کارگیری چهرار بخرش کلری،  یربنرایی، تولیردی،       ویژه با به تمرکد جمعیت و تعالیت در مناطق، به

بندی  ها را رتبهای شهرستانکسونومی عددی و تحلیل خوشههای تااجتماعی و اقتصادی و با روش

ای حراکی ا  اتترراق دو نیمرة غربری و شررقی      نتایج مقالة یادشده در تعیین گسست منطقه. اند کرده

 . استان است
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که توسط ترجری مالئری و   « تحلیل کیفیت  ندگی در نواحی شهری ایران»ای با عنوان در مقاله

 -شراخص اجتمراعی   12ناحیة شهری ایرران برر مبنرای     118رتته است، انجا  گ( 2812)همكاران 

توکلی و . و شاخص دالتون بررسی شد HDIترهنگی، صنعتی، بهداشتی، مسكن و جد آن به روش 

ای در های ابعاد نابرابری منطقره ار یابی برخی شاخص»نید در پژوهشی با عنوان ( 2820)همكاران 

و آثار آن برر رونرد توسرعة منراطق و هم،نرین، آثرار تقرر و         شدن دربارة موضوعات جهانی« ایران

نابرابری، با هدف مقایسة تطبیقی ابعاد نابرابری در مناطق روسرتایی مرر ی و مرکردی کشرور و برا      

طر  این ترضیه که نابرابری در مناطق روستایی مر ی و مرکدی ایران با دسترسی و ترصت رابطرة  

 . اند معناداری دارد، بحث کرده

و مرکردی را  ( قطب کشراور ی )خود دو استان همدان  در مقالة( 2828)روستا و همكاران  حق

نترایج  . ، که تفاوت تعالیت با یكدیگر دارند، انتخراب کردنرد  2811در مقطع  مانی ( قطب صنعتی)

این مطالعه نشان داد تفاوت چشمگیری بین سطح توسعة دو اسرتان وجرود دارد و اسرتان مرکردی     

های که با اقتصاد مبتنی بر صرنعت و  توان گفت شهرستانطور کلی می ر بوده است و بهتیاتتهتوسعه

 . ترندیاتته های با ماهیت کشاور ی، توسعهشوند، ا  شهرستانخدمات اداره می

تروان  ای مری هرای منطقره  نرابرابری    مرانی  -مراترب تيرایی   سلسرله  در گرتته در بررسی انجا 

های آمراری و  برای نمونه، تحقیقی در چین با جدیدترین داده. ید یاتتهای متعدد خارجی را ن مقاله

 مرانی و سراختاری    -سرا ی چندسرطحی بررای شناسرایی ابعراد تيرایی      الگوهای چندعددی مدل

نتیجه تحقیق یادشده نشران داده اسرت   . ای انجا  گرتته استنیروهای اساسی محرک توسعة منطقه

 مانی چند سا وکاری مثل نفروذ   -مراتب تيایی س به سلسلهای در چین، حساهای منطقهنابرابری

ژانر  و همكراران   . (Li et al., 2010, p.303)تمرکرد اسرت   و عرد   1شردن، برا ارریده  نسبی جهانی

ای چرین و ارتبراط آن برا رونرد     نابرابری منطقه: ایجاد نابرابری»ای دیگر با عنوان در مقاله( 1021)

                                                           
1. Spatial-temporal hierarchy 
2. Marketization 
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ای را نرابرابری و گسسرت منطقره    1021تا  2211در دورة  مانی  و با ضریب تیل و «مگاشهرنشینی

دهرد حرداقل در دو دهرة اول     بنردی نگارنردگان نشران مری    جمع 1بر اساس شكل . بررسی کردند

 .های اولیة اتدایش نابرابری در سراسر کشور استاصالحات اقتصادی، شهرنشینی یكی ا  محرک

 

 
 

 .(Zhanga, 2015, p.88) ای در کشور چیننابرابری منطقه. 2شکل

عوامل اقتصرادی و  « ایمنظر منطقه: اتدایش نابرابری در کانادا» ای با عنواندر مقاله( 1021)برو 

هرای  هرای سرال  وتحلیل آمراری در سرشرماری   ها و تجدیهکارگیری میكروداده تو یع درآمد را با به

دهندة  های تيایی نشانشاتی دادهوتحلیل اکت نتایج تجدیه. تحلیل کرده است 1002و  1002، 2222

هرای شررقی   و اسرتان ( نرابرابری  یراد  )هرای غربری    ای میان مناطق واقع در اسرتان گسست تداینده

هرای  برر اسراس بررسری   . ، هم،نین، میان مناطق شهری و روستایی این مناطق است(نابرابری کم)

 .درصد بوده است 1/10ر کانادا نابرابری در کشو 1020تا  2212گرتته در این مقاله ا  سال  انجا 
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 ایهای منطقهمبانی نظری تفاوت

، اندیشرمندان مختلر    (212، ص2811سعیدی، ) 2220در سال شدن مفهو  توسعه  ا   مان مطر 

 ,Phillips, 2011)و علرل آن  ( 11، ص2821قائدرحمتی، )های متعددی در  مینة تحلیل ابعاد  نظریه

p.969 )اند   کردهمطر. 

اجتماعی، سیاسی و ترهنگی توسعه بر ضررورت رویكررد    دگی ابعاد مختل  اقتصادی،تنی همدر

به همین دلیل و به علرت ماهیرت    .(20، ص2822کالنتری، )کند  یكپارچه به این موضوع تأکید می

های مختل  اقتصادی، اجتماعی، توسعه، توجه به طیفی ا  متغیرهای اصلی بخشچندبعدی مفهو  

 ;Wilson et al., 2003, p.304; Wong, 2006, p.142)یابرد   ی ضررورت مری  ترهنگی و محیط  یسرت 

Khairullov, 2015, p.303). مانرد کره بردون   پایردار مری   و شرود  مری  حاصرل   مانی اگر چه توسعه 

 را اجتمراعی  جوانرب  نردگی ترردی و    مذهبی همة نژادی و قومی، جنسیتی، ای،های منطقه تبعیض

هرای اقتصرادی و   در ادغا  تعالیرت  ، تجربة کشورهای اروپایی(20، ص2821مردوخی، )دربرگیرد 

سایر عوامل و نتایج مثبت آن، به تحریک سایر کشورها در تالش برای دستیابی به توسعه منجر شد 

 .ای شدگذاری بستر گسست منطقهکه این خود به دلیل جریان تمرکدگرایی سرمایه

تظاهرات تيایی کنونی جهران سرو  دو نظریرة     اما شاید بتوان در  مینة تحلیل نحله و آبشخور

 پس( تریدمن)  پیرامون- است، و نظریة مرکد نظریة نوسا ی، که برآمده ا  تفكر (پرو)  قطب رشد

هرای   نظریره (. 2828ترجری مالئری،   )دو  را به عنوان مبنای اصلی تحلیل قررار داد   جهانی جن  ا 

 کشرورها  بررای  حرل  راه تررین  عنوان مهم به را و توسعه رشد شدن قطبی برآمده ا  اندیشة نوسا ی،

هرای بردر    ها تو یع نامو ون صنایع در اطراف شرهر های این نظریهپیامد ا  اند و یكی کرده مطر 

تروان تولیرد را ا  طریرق    کند که مری نظریة قطب رشد استالل می(. 1، ص2820ترجی مالیی،)بود 

های ها و تعالیتبر این اساس، تجمع  یرساخت. اتدایش داد  های ناشی ا  تجمعدستیابی به صرته

                                                           
1. Growth Pole 

2. Core-Periphery 

3. Economic of Agglomeration 
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، 2820پراپلی یرددی،  )ای وسریع ارجحیرت دارد   هرا در عرصره   مولد در یک نقطه، بره گسرترش آن  

عد  کارایی دیدگاه تمرکدمحور و ورود اندیشمندان آمریكای جنوبی مانند ترانک، (. 100-102ص

و در تحلیل علرت   ندای استعماری تفسیر کردپیرامون را رابطه - باران، پربیش و جد آن رابطة مرکد

 . شده، دیدگاه وابستگی را مطر  کردند برو  یک ساختار قطبی

هر چند توجه به این مهم بسیار ضروری است که هر گونه توسعه و رشرد نیا منرد حرداقلی ا     

اسری مرارکس   داری ا  دیدگاه اقتصاد سیای در نظا  سرمایههای منطقهواقع نابرابری تمرکد است، به

 . (Dennis Wei, 2015, p.5)  مة تشكیل سرمایه است 

ترر  ای اعتقاد دارد که در هر کشوری بعيی مناطق غنیهای منطقهلوئیس در  مینة علل نابرابری

ترر ا   ا  سایر مناطقند و این یک پدیدة اقتصادی طبیعی است که برخی ا  نقاط یک کشرور سرریع  

 .(Fanni, 2014, p.80 ؛221، ص2822کالنتری، )یابند سایر مناطق توسعه می

هرای تيرایی را   شاید رویكرد نظری که بیش ا  سایر تفكرها قدرت تحلیرل و تبیرین نرابرابری   

بره   8و هراروی  1توان به نظرهای رالرد در این  مینه می. باشد 2تيایی/ عدالت اجتماعی دارد، نظریة

دان مكتب رادیكال  دیوید هاروی جغراتی. ردنظر در این موضوع اشاره ک عنوان اندیشمندان صاحب

انرد و ضرمن تشرریح     دربارة تو یع و نابرابری تيایی بحث کرده شهر و اجتماعی عدالتدر کتاب 

شرود  هر چند وی در این کتاب یادآور می. های آن، سیمای تيایی آن تحلیل کردندابعاد و شاخص

 .مطر  شد 1ا  سوی دیویس 1ایبار عدالت منطقه که برای نخستین

ای عاد نره، تعیرین   گوید نخستین گا  در تو یع منطقهای عاد نه میهاوری دربارة تو یع منطقه

. ای یا سر مینی استدر چارچوب منطقه( نیا ، سود همگانی و استحقاق)مفهو  هر یک ا  معیارها 

یارهرا بره دسرت آورد و    گیری تو یع بر پایة این معسپس، باید ابدار مناسبی برای ار شیابی و اندا ه

                                                           
1. Social/Spatial Justice 

2. Rawls 

3. Harvey 
4. Regional Justice 
5. Davis 
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ای بررای  را در چرارچوب نظریره  ( ها ترشمردن برخی ا  آن بسا با مهم چه)ای ا  این سه معیار آمیده

کار گرتت و مناطقی را که ا  این هنجارهای عردالت   ار شیابی تخصیص منابع به مناطق گوناگون به

 .(Harvey, 1973)اجتماعی دورترند، تعیین کرد 

و  کنرد های عاد نه را مطر  میای، تو یع عاد نه ا  راهدالت اجتماعی منطقههاروی در  مینة ع

 :ایگوید با بررسی اصول عدالت اجتماعی، برای رسیدن به معنای عدالت منطقهمی

 :تو یع درآمد به طریقی باشد که. 2

 .نیا های جمعیت هر منطقه برآورد شود( ال 

 .ای حداکثر شودتدایندگی منطقه تخصیص منابع به طریقی باشد که ضرایب( ب

تخصیص منابع اضاتی به طریقی باشد کره در رترع مشركالت خراص ناشری ا  محریط       ( ج

 .اجتماعی و تیدیكی مؤثر واقع شود

باید به طریقی باشد که دورنمرای  نردگی   ( نهادی، سا مانی، سیاسی و اقتصادی)سا وکارها . 1

 .ترین مناطق تا حد امكان بهتر شوددر محرو 

توان به یک تو یع عاد نه که ا  طریق عاد نه بره دسرت   اگر این شرایط موجود باشد، آنگاه می

 .(21-28، ص2811حاتمی و راستی، )آمده است، دست یاتت 

 معرفی محدودة مورد مطالعه

درصد ا  مساحت کرل کشرور و    11/2کیلومتر مربع حدود  180/12استان مرکدی با وسعتی برابر با 

درصد ا  سهم جمعیت کشور را بره خرود اختصراص داده     11/2نفر،  2128212برابر با با جمعیتی 

 و لرسرتان  هرای بره اسرتان   جنروب  ا  تهران، البر  و قدوین، هایبه استان شمال ا  این استان. است

 تقسریمات  شرود و برر اسراس   محدود مری  همدان استان به غرب ا  و استان قم به شرق ا  اصفهان،

که در ایرن  ( 2، ص2820، نامة آماری استان مرکدی سال)دارد  شهرستان 21، 2820 سال در کشوری

مطالعه به علت نبود آمرار دو شهرسرتان خنرداب و تراهران، ایرن دو شهرسرتان بره ترتیرب جرد           

 (. 1شكل )های اراک و تفرش آورده شده است شهرستان
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 1934موقعیت استان مرکزی در کشور . 4شکل

 تحقیق روش

 -هش حاضر ا  نظر هدف کاربردی و ا  نوع اکتشاتی بروده و روش بررسری آن توصریفی    نوع پژو

هرا و اطالعرات در دسرتة مطالعرات غیرآ مایشری قررار       ا  نظر شیوة گرردآوری داده . تحلیلی است

جامعرة آمراری   . ای اسرت آوری آمار و اطالعات نید مطالعة اسنادی و کتابخانره شیوة جمع. گیرد می

 21گرتتره در مترون تحقیرق،     های انجرا  بر اساس بررسی. ای استان مرکدی استهشامل شهرستان

نامرة آمراری اسرتان مرکردی      شاخص اقتصادی، اجتمراعی، ترهنگری، بهداشرتی و درمرانی ا  سرال     

هرا  ها بر اسراس شهرسرتان  ها و متغیرها، ماتریس شاخصپس ا  گردآوری شاخص. گردآوری شد

بررای تحلیرل    .هرا در سرطر درج شردند   ستون و شهرسرتان  ها درطوری که شاخص تشكیل شد، به

. کار گرتته شده اسرت  به Maxi Maxو   Maxi Min،ELECTRE ،HURVITZهای ها روششاخص

 . به صورت نقشه نمایش داده شده است  Arc Map 10,2اتدارهم،نین، نتایج با نر 

 های پژوهشیافته

ای در استان مرکدی، هم،نین، تحلیل سعة منطقهگیری ماتریس گسست توبه منظور تحلیل و اندا ه
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شراخص اقتصرادی، اجتمراعی، ترهنگری و      21های مورد نظر در این پژوهش، کره شرامل   شاخص

 2نامرة آمراری اسرتخراج و در جردول      های مورد نظر ا  سالبهداشتی است، در اولین گا  شاخص

شرده در   کارگرتتره  ها و تنون بره ها و جانمایی در روشهم،نین، برای تحلیل شاخص. جانمایی شد

 (. 2جدول )گذاری شد ها کداین پژوهش، شاخص
 

 ELECTREدادن روش  ماتریس خام و کد مورد نظر برای انجام. 1جدول

X21 X28 X21 X22 X20 X2 X1 X1 X2 X1 X1 X8 X1 X2  کد

 شاخص
 
 
 
 
 

   
 گزینه 

ان
واد

اس
ت ب

معی
 ج

صد
در

 

ک
 بان

داد
تع

 
 ها

راه
ع 

نوا
ا

ی 
صل

ی ا
ها

متر
لو

 کی
عی

فر
و 

 

گاه
ار

 ک
داد

تع
 

تی
صنع

ی 
ها

 

نی
سا

زر
گا

ی 
ستا

رو
اد 

عد
ت

 
ده

ش
 

لی
شغ

ت 
ص

فر
اد 

عد
ت

 

ار
کت

ی ه
رز

او
کش

ی 
ض

ارا
ت 

اح
مس

 

تی
صنع

ن 
غال

شا
ع 

وزی
د ت

ص
در

 

ن 
کا

شتر
د م

دا
 تع

صد
در

از
 گ

 و
رق

، ب
ب

آ
 

نی
گا

زر
 با

گاه
ار

 ک
داد

 تع
صد

در
 

ده
سپر

ع 
وزی

د ت
ص

در
 

کی
 بان

ای
ه

نی 
مرا

 ع
ت

ارا
عتب

ع ا
وزی

د ت
ص

در
 

ک
زش

د پ
دا

تع
 

ت
تخ

داد
 تع

یع
وز

د ت
ص

در
 

 اراک 22/11 820 11/10 12/11 11 1/11 81 281 1202 11 112 110 220 11

 آشتیان 02/1 11 21/2 18/2 2 8/2 2 10 811 11 8 11 2 1/2

 محالت 1/1 11 21/8 12/1 1 21/1 2/0 20 118 28 10 201 11 1/2

 نکمیجا 12/1 10 11/1 80/2 1 22/2 210 10 11 11 0 28 1 2/1

 شا ند 11/1 10 11/1 21/8 2 12/1 1/2 10 112 20 10 181 22 1/1

 ساوه 11/22 200 01/20 80/21 21 11/21 2/81 10 1121 11 121 811 18 8/22

  رندیه 12/1 81 11/1 02/8 1 21/1 1/0 10 821 81 1 122 22 1/2

 دلیجان 22/1 11 21/1 12/1 1 28/1 1/2 20 111 11 10 228 21 1/8

 خمین 18/1 11 21/22 11/1 20 11/2 2/2 10 201 11 21 221 11 1/1

 تفرش 18/1 80 11/8 20/1 8 21/1 1/1 20 211 18 1 222 22 2/2

 2820نامة آماری استان مرکدی،  سال :منبع

هرا  سا ی ماتریس داده سا ی و نرمالمقیاسها و کدگذاری آن، به بیبعد ا  تشكیل ماتریس داده

مرحلرة اول  )کنریم   گیرری، برا روش نرور  اقردا  مری     ن اخرتالف واحردهای انردا ه   بررد  برای ا بین

 (.گیری تصمیم
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 سازی به روش نورممقیاسبی. 2جدول

X41 X41 X41 X44 X41 X9 X8 X7 X6 X5 X1 X1 X1 X4 
 شاخص

 گزینه

 اراک 211/0 208/0 122/0 212/0 122/0 201/0 212/0 212/0 181/0 122/0 280/0 112/0 221/0 128/0

 آشتیان 081/0 011/0 082/0 011/0 022/0 011/0 021/0 212/0 021/0 281/0 001/0 011/0 012/0 011/0

 محالت 010/0 011/0 022/0 028/0 012/0 012/0 022/0 012/0 210/0 011/0 011/0 212/0 211/0 011/0

 کمیجان 081/0 011/0 028/0 011/0 282/0 082/0 022/0 188/0 002/0 220/0 0 211/0 082/0 012/0

 شا ند 028/0 222/0 221/0 022/0 222/0 022/0 218/0 812/0 221/0 122/0 011/0 820/0 201/0 211/0

 ساوه 118/0 122/0 112/0 111/0 122/0 822/0 121/0 811/0 281/0 821/0 112/0 112/0 801/0 822/0

  رندیه 081/0 201/0 222/0 011/0 022/0 012/0 021/0 188/0 021/0 121/0 022/0 101/0 201/0 011/0

 دلیجان 082/0 011/0 011/0 200/0 012/0 011/0 211/0 012/0 018/0 0212/0 211/0 218/0 021/0 022/0

 خمین 281/0 121/0 121/0 011/0 222/0 210/0 012/0 212/0 012/0 101/0 012/0 118/0 211/0 212/0

 تفرش 011/0 011/0 011/0 081/0 012/0 012/0 011/0 122/0 082/0 282/0 011/0 210/0 021/0 082/0

 2821محاسبات نگارندگان، : منبع

هرا نیرا  برود کره در ایرن مطالعره ا  طریرق روش        دادن مرحلة دو  به و ن شاخص برای انجا 

در ایرن مرحلره او ان ضررب در    (. 8جردول  )ها محاسبه شرده اسرت   آنتروپی و ن او ان شاخص

 (.1جدول )شود شدة نور  می  مقیاسماتریس بی
 

 ها به روش آنتروپیاوزان شاخص. 9جدول 

X41 X41 X41 X44 X41 X9 X8 X7 X6 X5 X1 X1 X1 X4 شاخص 

010/0 010/0 010/0 0222/0 011/0 011/0 080/0 202/0 018/0 021/0 200/0 021/0 021/0 200/0 wj 

 2821محاسبات نگارندگان، : منبع

شود، تأثیرگذارترین شاخص برای محاسبة روش الكترره،  مشاهده می 8ول طور که در جد همان

های صرنعتی  های استان که بر پایة تعالیتهای صنعتی است که به علت ماهیت تعالیتتعداد گارگاه

 .استوار بوده است
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 Vشدة موزون  مقیاسماتریس بی. 4جدول

X41 X41 X41 X44 X41 X9 X8 X7 X6 X5 X1 X1 X1 X4 
 شاخص

 زینهگ

 اراک 021/0 011/0 011/0 021/0 011/0 011/0 021/0 021/0 021/0 021/0 018/0 001/0 028/0 012/0

 آشتیان 008/0 001/0 001/0 001/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 008/0 0 00/0 008/0 002/0

 محالت 001/0 001/0 001/0 002/0 001/0 002/0 002/0 002/0 020/0 002/0 002/0 008/0 001/0 002/0

 کمیجان 008/0 008/0 001/0 001/0 001/0 001/0 002/0 002/0 0 001/0 0 001/0 001/0 008/0

 شا ند 002/0 001/0 021/0 002/0 001/0 001/0 021/0 002/0 002/0 021/0 002/0 001/0 001/0 021/0

 ساوه 011/0 021/0 028/0 011/0 022/0 012/0 011/0 022/0 018/0 001/0 011/0 022/0 012/0 012/0

  رندیه 008/0 002/0 001/0 001/0 002/0 002/0 002/0 002/0 001/0 001/0 002/0 001/0 001/0 002/0

 دلیجان 008/0 001/0 008/0 020/0 001/0 001/0 021/0 002/0 002/0 008/0 022/0 008/0 002/0 001/0

 خمین 028/0 028/0 022/0 001/0 021/0 002/0 001/0 001/0 001/0 021/0 001/0 001/0 001/0 022/0

 تفرش 001/0 001/0 001/0 008/0 008/0 008/0 001/0 021/0 001/0 008/0 001/0 008/0 001/0 001/0

  2821محاسبات نگارندگان، : منبع

ها ار یرابی کررده و مجموعرة    ها را با همة شاخصدر مرحلة سو  روش الكتره باید همة گدینه

هرایی  مجموعرة هماهنر  شرامل شراخص    . را تشركیل دهریم  « های هماهن  و ناهماهن ماتریس»

در این مرحلره بایرد بره    . مطلوبیت بیشتری داشته باشد ALا  گدینة  AK خواهد بود که در آن گدینة

(. های ما مثبتنرد در این پژوهش شاخص)نوع شاخص ا  نظر داشتن جنبة مثبت یا منفی توجه شود 

مطلوبیت  AL نسبت به گدینة AK های است که در آن، گدینةید شامل شاخصمجموعة ناهماهن  ن

 .کمتری داشته باشد

گیرریم و   کرار مری   ها ار یابی شد، این اطالعات را بره ها با همة شاخصبعد ا  اینكه همة گدینه

اصرلی آن   بوده و قطر    این ماتریس (. مرحلة چهار )آوریم دست می ماتریس هماهن  را به

های متعلق به مجموعة هماهن  به دست تاقد عنصر است و باقی عناصر آن ا  جمع او ان شاخص

 (.1جدول )آید می
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  Iماتریس هماهنگ . 5جدول

2 2 2 2 128/0 2 2 2 2 - 
22/0 221/0 112/0 112/0 0 0 282/0 11/0 - 0 
121/0 112/0 111/0 181/0 0 812/0 122/0 - 211/0 0 
182/0 08/0 112/0 121/0 0 021/0 - 111/0 112/0 0 
21/0 111/0 111/0 21/0 011/0 - 282/0 111/0 2 011/0 
21/0 228/0 2 2 - 211/0 2 2 2 181/0 
218/0 281/0 2/0 - 0 02/0 282/0 112/0 2 01/0 
111/0 101/0 - 1/0 0 821/0 122/0 208/0 111/0 0 
 - 121/0 121/0 011/0 121/0 21/0 222/0 221/0 011/0 
- 122/0 802/0 182/0 08/0 08/0 182/0 101/0 221/0 0 

 2821محاسبات نگارندگان، : منبع

است و مقدار آن عددی بین صفر و یرک   AL نسبت به  AKاهمیت نسبی کنندةبیان (IKL)مقدار 

 .دهد و بر عكس نشان می را AL بر  AK است و هر چه این مقدار بیشتر باشد، برتری

تفاوت عمدة این مرحله با مرحلرة قبرل   . رحلة پنجم باید ماتریس ناهماهنگی را ایجاد کرددر م

 (.2جدول )آید شدة مو ون به دست می مقیاساین است که عناصر آن ا  ماتریس بی
 

 NIماتریس ناهماهنگ . 6جدول

0 0 0 0 221/0 0 0 0 0 - 
2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 
2 2 2 2 2 2 1/0 - 112/0 2 

2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 

18/0 1/0 2 021/0 2 - 021/0 211/0 2 2 

022/0 02/0 0 0 - 022/0 0 0 0 2 

2 2 2 - 2 2 111/0 2 0 2 

111/0 1/0 - 821/0 2 2/0 821/0 11/0 11/0 2 

282/0 - 2 1/0 2 2 02/0 221/0 811/0 2 

- 2 2 188/0 2 2 188/0 111/0 121/0 2 

 2821محاسبات نگارندگان، : منبع

را بره کرل ناهمراهنگی در     L , Kنسربت عرد  مطلوبیرت مجموعرة ناهماهنر        (NIKL)معیار 

 . کندمی گیریها، اندا هشاخص

برای ایجاد این ماتریس، ابتدا باید . شودمحاسبه می« Hماتریس هماهن  مؤثر »در مرحلة ششم 

بدرگترر یرا     Iاتریسکنیم، وقتی حد آستانه مشخص شد، اگر هرر عنصرر مر   مشخص  ایحد آستانه
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مساوی آن باشد، آن عدد در ماتریس هماهن  مؤثر عدد یک و در غیرر ایرن صرورت عردد صرفر      

  Iیک معیار ساده برای تعین حد آستانه عبارت خواهرد برود ا  میرانگین مقرادیر مراتریس     . گیرد می
 (.1جدول )

 Hماتریس هماهنگ مؤثر . 7جدول

2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 
0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 
2 0 2 2 0 0 2 - 2 0 

0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 

0 0 2 0 0 - 2 2 2 0 

0 2 2 2 - 2 2 2 2 0 

2 0 0 - 0 0 2 0 2 0 

2 0 - 0 0 0 2 2 2 0 

2 - 2 2 0 2 0 2 2 0 

- 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

 2821محاسبات نگارندگان، : منبع

ی این مراتریس، ا   ا حد آستانه باید مشخص شود،« Gماتریس ناهماهن  مؤثر »مرحلة هفتم در 

 (.1جدول )آید به دست می       میانگین ماتریس ناهماهن 
 

 Gماتریس ناهماهنگ مؤثر . 8جدول

2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 
0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 

0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

2 2 0 2 0 - 2 2 0 0 

2 2 2 2 - 2 2 2 2 0 

0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 

0 0 - 2 0 0 2 2 2 0 

2 - 0 2 0 0 2 0 2 0 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2821محاسبات نگارندگان، : منبع

مراتریس کلری   »در مرحلة هشتم، با ضرب ماتریس هماهن  مؤثر بر ماتریس ناهماهنر  مرؤثر   

. کنریم  بندی میرتبه ها بر اساس ماتریس کلی مؤثردر این مرحله شهرستان. آیدبه دست می «Fمؤثر 

بنردی  را به خود اختصراص داده باشرد، در رتبره   ( یک)به این صورت که هر سطری بیشترین عدد 
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آورد و سطری که کمترین عدد یک را پذیرتته باشد در رتبة آخرر قررار   جایگاه اول را به دست می

 (.2جدول )گیرد می

 Fماتریس کلی . 3جدول 

 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اراک
 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 انآشتی

 0 2 - 2 0 0 0 0 0 0 محالت

 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 کمیجان

 0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 شا ند

 0 2 2 2 2 - 2 2 2 0 ساوه

 0 2 0 2 0 0 - 0 0 0  رندیه

 0 2 2 2 0 0 0 - 0 0 دلیجان

 0 2 0 0 0 0 2 0 - 2 خمین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - تفرش

 2821ارندگان، محاسبات نگ: منبع

هرای اسرتان   بنردی شهرسرتان  توان موقعیرت و سرطح  می GISاتدار و با نر  2با توجه به جدول 

 (.1شكل )مرکدی را روی نقشه نشان داد 

 

 
 

 (.1934نگارندگان، ) ELECTREهای استان مرکزی به روش بندی شهرستانسطح. 5شکل
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اراک و سراوه در برا ترین سرطح     هرای و نتیجرة روش الكترره، شهرسرتان    1با توجه به شركل  

هرا در  این شهرستان. های مورد پژوهش در این مطالعه قرار دارندیاتتگی با توجه به شاخص توسعه

این امتیرا  نشران   . اندرا پذیرتته( عدد یک)ماتریس کلی مؤثر در پایان مرحلة الكتره بیشترین امتیا  

هرای ایرن مطالعره بیشرترین و ن را بره خرود       های اراک و ساوه در همة ماتریسدهد شهرستانمی

ها بیشرترین  مثالن در جایی که ماتریس ا  نوع هماهنگی بوده است، این شهرستان. اند اختصاص داده

اند و در جایی که ماتریس ا  نوع ناهمراهنگی بروده اسرت، کمتررین     عدد را به خود اختصاص داده

ها تمرکدگرایری شردیدی در   دهد این شهرستانمی این نتایج نشان. اندعدد، یا عدد صفر را پذیرتته

هرا  که این شهرستانطوری  به. های  یرساختی و اقتصادی دارندکارگیری، جذب و تجمع تعالیت به

تحلیل و استنباط دیگرری کره ا  ایرن    . اندها بیشترین امتیا  را کسب کردههای شاخصدر همة و ن

های این مطالعه بیشترین این است که در او ان شاخص توان به دست آورد،نتایج و مدل الكتره می

و در ردة بعدی، به شاغالن بخرش صرنعت معرادل     222/0های صنعتی، معادل و ن به تعداد کارگاه

هرایی در سرطح برا ی    در نتیجه، در خروجری مردل و شركل، شهرسرتان    . تعلق گرتته است 202/0

هرای صرنعتی و   هرای صرنعتی، شرهرک   تجمرع  هرا، هرا قطرب   گیرند که در آنیاتتگی قرار میتوسعه

کیلومتری تهرران   210هایی مانند شعاع های اقتصادی تراهم بوده است، یا در اثر سیاست یرساخت

توان ادعا کرد اگر چه پس با توجه به نتایج می. ها انتقال یاتته استو جد آن صنایع به آن شهرستان

نه و وضع اقتصادی کل استان تغییر کرده اسرت، امرا   با انتقال صنعت به استان در مجموع تولید سرا

یرابیم کره تفراوت     ای دسرت مری  کننده اگر این نتیجه را در درون استان بررسی کنیم، به نتیجة خیره

هرای   هرای اراک، سراوه و شهرسرتان   شده در مرحلة آخر مردل الكترره برین شهرسرتان     امتیا  کسب

این امتیرا  تفراوت تراحش را در نرابرابری و     . است( صفر) 0به ( ده) 20کمیجان، تفرش و آشتیان 

کنرد  کند و این تأمل را ایجاد می های استان را نمایان میای در میان شهرستانگسست توسعة منطقه

ای بررای  توانرد چراره  که آیا تمرکد و تجمع در خدمات، تسهیالت، صنعت و سایر عوامل هنو  می

 . ا باشد ای درونرسیدن به توسعة منطقه

شاید این نتایج مبهم باشد و نتوان . نتایج روش الكتره نابرابری و گسست در منطقه را تأیید کرد
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توان به ایرن نترایج   به عبارتی، می. ها قبول کرداین نابرابری و گسست را دربارة بعيی ا  شهرستان

هرای  یرر   ا  مدل توانبینی نتایج مطالعات میگیری بدبینی و خوشدر نتیجه برای اندا ه. بدبین بود

بررای ایرن کرار    . های ترعی انجا  دادای بین روش اصلی و روشکار گرتت و در آخر مقایسه را به

هرا بایرد مراتریس    بنردی شهرسرتان  در اولین مرحله برای رسیدن به رتبره  :دهیممراحلی را انجا  می

هرای ترعری ایرن    بررای همرة مردل   . نرمال شرود « سا ی خطیمقیاسبی»گیری مورد نظر با تصمیم

ها یكسران در  شده در این مطالعه برای همة مدل کارگرتته های بهشاخص)سا ی یكسان است  نرمال

. سا ی خطی، مقداری بین صفر و یک اسرت مقیاسآمده ا  بی دست مقدار به(. نظر گرتته شده است

هرا و  خصبنرابراین، وضرعیت شرا   . کندسا ی خطی همة نتایج را به یک نسبت خطی میمقیاسبی

ها ا  نظر داشتن جنبرة مثبرت   ای این است که باید به شاخصنكته. ماندها، یكسان باقی می نتایج آن

 (.20جدول )ها مثبتند در این مطالعه شاخص. و منفی یا ترکیبی ا  این دو توجه شود
 

 سازی به روش خطیمقیاسبی. 11جدول

X41 X41 X41 X44 X41 X9 X8 X7 X6 X5 X1 X1 X1 X4 
 شاخص

 گزینه

 اراک 2 2 2 2 2 2 122/0 2 2 222/0 188/0 181/0 2 2

 آشتیان 082/0 010/0 010/0 011/0 011/0 011/0 011/0 122/0 211/0 121/0 022/0 218/0 012/0 011/0

 محالت 011/0 010/0 011/0 021/0 112/0 011/0 018/0 011/0 221/0 211/0 011/0 121/0 281/0 011/0

 کمیجان 082/0 021/0 201/0 018/0 212/0 010/0 021/0 810/0 002/0 822/0 0 118/0 018/0 011/0

 شا ند 022/0 212/0 121/0 010/0 288/0 220/0 112/0 121/0 212/0 2 011/0 221/0 221/0 211/0

 ساوه 120/0 811/0 111/0 112/0 888/0 822/0 2 121/0 111/0 222/0 2 2 882/0 120/0

  رندیه 010/0 221/0 280/0 011/0 222/0 011/0 021/0 810/0 211/0 122/0 021/0 222/0 221/0 011/0

 دلیجان 081/0 010/0 021/0 201/0 112/0 021/0 111/0 011/0 022/0 111/0 211/0 121/0 202/0 011/0

 مینخ 212/0 112/0 112/0 012/0 111/0 288/0 012/0 122/0 081/0 211/0 021/0 182/0 281/0 228/0

 تفرش 010/0 022/0 022/0 081/0 021/0 011/0 022/0 222/0 012/0 112/0 080/0 120/0 021/0 010/0

 2821محاسبات نگارندگان، : منبع

کار گرتته و کمترین مقردار هرر گدینره را     را به 20جدول   Maxi Minدر مرحلة دو  برای مدل

بیشرترین   Maxi Max هم،نین، برای مردل . نماییمگذاری می جای 22و در جدول  کنیم انتخاب می

 (.22جدول )کنیم  بندی میو رتبه مقدار هر گدینه را انتخاب کرده
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  Maxi Min, Maxi Maxهای های استان مرکزی با روشبندی شهرستانسطح. 11جدول

 نام شهرستان Maxi Min بندی رتبه Maxi Max بندی رتبه

 اراک 181/0 2 2 2

 انآشتی 022/0 2 122/0 1

 محالت 018/0 1 112/0 8

 کمیجان 0 20 810/0 2

 شا ند 010/0 8 2 2

 ساوه 112/0 1 2 2

  رندیه 021/0 1 222/0 1

 دلیجان 081/0 1 112/0 8

 خمین 081/0 1 211/0 1

 تفرش 080/0 2 222/0 1

 2821نگارندگان، : منبع

که بیشترین مقدار عرددی را   ایبندی به این صورت خواهد بود که هر گدینهرتبه 22در جدول 

در اینجرا مرا برا    . آوردبندی جایگراه اول را بره دسرت مری    که به خود اختصاص داده باشد، در رتبه

نتایج روی سطح نقشه با توجره   Arc Map و در محیطGIS اتدار و نر  22کارگیری نتایج جدول  به

 (.1و  2 های شكل)دهیم  نشان می 22در جدول  های ایجادشدهبندیبه رتبه

 

  
 Maxi Minآمده از روش  دست بندی بهرتبه. 6شکل

 (.1934نگارندگان، )

 Maxi Maxآمده از روش  دست بندی بهرتبه. 7شکل

 (.1934نگارندگان، )
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هرای شرا ند و تفررش در    آمرده شهرسرتان   دست های بهو هم،نین، شكل 22با توجه به جدول 

کارگیری روش دیگری که حرد واسرط    در اینجا با به .گرتتندهای با تری قرار بندی در جایگاهرتبه

شرده   کارگرتته های بههای استان مرکدی ا  لحاظ شاخصشهرستانکند، های یادشده عمل میروش

اسرت  « ضرریب بردبینی  »یرا   (HURWITZ)این تن معروف به . کنیم بندی می در این مطالعه را رتبه

 (.21جدول )
 

 های استان مرکزی به روش هورویتزعة شهرستانبندی سطوح توسسطح. 12جدول

2/0 1/0 1/0 2/0 1/0 1/0 Maxi Max Maxi Min 
 مدل

 گدینه

 اراک 181/0 2 121/0 122/0 182/0 121/0 111/0 111/0

 آشتیان 022/0 122/0 212/0 218/0 211/0 021/0 021/0 081/0

 محالت 018/0 112/0 111/0 111/0 821/0 111/0 221/0 201/0

 کمیجان 0 810/0 111/0 211/0 211/0 222/0 011/0 081/0

 شا ند 010/0 2 211/0 181/0 111/0 812/0 112/0 228/0

 ساوه 112/0 2 101/0 211/0 118/0 112/0 101/0 880/0

  رندیه 021/0 222/0 118/0 811/0 111/0 121/0 212/0 011/0

 دلیجان 081/0 112/0 111/0 128/0 811/0 121/0 101/0 211/0

 خمین 081/0 211/0 200/0 102/0 121/0 821/0 118/0 211/0

 تفرش 080/0 222/0 122/0 811/0 111/0 110/0 211/0 028/0

 2821محاسبات نگارندگان، : منبع

تروان  محاسربه شرده اسرت، مری     2/0ترا   1/0 کره ضرریب بردبینی ا     21کارگیری جردول   با به

 1و  1، 2ی هرا و شركل  21در جردول  (. 1شركل  )دی کررد  بنر  های استان مرکدی را رتبه شهرستان

بینری  تقط در ضررایب برد  . شودهای استان مشاهده نمیبندی شهرستانخصوصی در رتبه بهتغییرات 

 .گیرنددر رتبة هفتم و شهرستان  رندیه در رتبة هشتم قرار می ، شهرستان تفرش(2/0، 1/0، 1/0)
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 (.1934نگارندگان، ) HURWITZوش بندی با ضرایب بدبینیِ ررتبه. 8شکل

هرای موجرود   هرای یادشرده، نقشره   آمرده ا  مردل   دسرت  های بهدر مرحلة آخر با توجه به نقشه

 (.2شكل )گیرد  بندی نهایی انجا  میشود و رتبه بندی می رتبه
 

 
 

 های سه روشهای استان مرکزی با تلفیق نقشهبندی سطوح توسعة شهرستان سطح. 3شکل

Maxi Max, Maxi Min, ELECTRE ( ،1934نگارندگان.) 
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گیرری،  های کاربردی در این مطالعه، که به اندا هگرتته و نتایج مدل های انجا با توجه به بررسی

صرنعت و  )ای در استان مرکدی انجامید بندی و کش  عوامل دخیل در گسست توسعة منطقهسطح

های توسعه با جذب ک و ساوه به عنوان قطبهای اراتوان گفت شهرستان، می(عوامل وابسته به آن

شوند و در پری ایرن عامرل    های برخوردار شناخته میهای اقتصادی به عنوان شهرستاناکثر تعالیت

های اجتماعی، بهداشتی و درمانی و ترهنگی و جرد  ، سایر عوامل را نید که شامل تعالیت(اقتصادی)

یراتتگی قررار   هرا در انردوای توسرعه   ر شهرستانشوند سایکنند و باعث میآن بوده است، جذب می

اما دربارة سرایر  . ای شدید شده استبگیرند و این مورد در طول  مان باعث گسست توسعة منطقه

هرا،  آمرده ا  روش  دسرت  هرای بره  هرا و و ن هرای مردل  های استان و با توجه به خروجیشهرستان

هرای  برخروردار و شهرسرتان   هرای نیمره  های شا ند، دلیجان و خمین به عنوان شهرسرتان شهرستان

طرور کلری    بره . انرد های محرو  شناسایی شرده تفرش، کمیجان، آشتیان و  رندیه به عنوان شهرستان

به این الگو دست یاتت که دو منطقة مجدا در استان مرکدی شركل گرتتره    2توان ا  روی شكل  می

های اراک، شا ند و دلیجان که با ناستان با شهرستا( جد خمین و محالت به)یكی در جنوب . است

های صنعتی در حال رشدند و دیگری در شمال استان که شهرستان ساوه را شرامل  توجه به پتانسیل

های گذشتة انتقال صنعت ا  پایتخت به رشد خود ادامره  شود و این شهرستان نید در اثر سیاستمی

یان، خمرین، محرالت و  رندیره در    هرای کمیجران، تفررش، آشرت    در این ترایند شهرسرتان . دهدمی

هرای تمرکد دایری ا  دو منطقرة    توان با اعمال سیاستنیاتتگی قرار دارند که میاندواطلبی و توسعه

ای ایرن  هرای مختلر  نسربت بره کراهش گسسرت توسرعة منطقره        مورد نظر و قراردادن معاتیرت 

 .ها اقدا  کرد شهرستان

 بحث و نتیجه

هرای  شده در این مطالعه در بخش کارگرتته های بهروش لیل ماتریسبندی و تحبر اساس نتایج رتبه

ایرن  . انرد یاتتگی در سطح برخوردار قرار گرتتره های اراک و ساوه ا  نظر توسعهمختل ، شهرستان

هرای حیراتی و   راه ها به واسطة داشتن یک سری شرایط طبیعی، ماننرد قرارگیرری در شراه   شهرستان

هرای اقتصرادی و تولیردی    های حاصلخید، هم،نین، وجود  یرسراخت ای و وجود دشتمنطقه بین
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هرای  های صنعتی و کشاور ی، شرهرک ویژه در بخش صنعت و عوامل وابسته به آن، مانند قطب به

سا ی، آلومینیو ، پروتیل، صنایع تولید قطعات خرودرو  هپكو، ماشین)صنعتی متعدد، صنایع سنگین 

انرد بره سرطح یرک     قتصرادی در داخرل ایرن منراطق توانسرته     و قرارگیری مناطق ویرژة ا ( و جد آن

توان تشخیص داد که در اسرتان مرکردی دو   تر به نتایج میبا نگاهی دقیق. یاتتگی دست یابند توسعه

دهند، اند و به رشد و توسعة شتابان خود ادامه می ها رها کردهمنطقة مجدا خود را ا  سایر شهرستان

طرور کلری ایرن     بره . شرود های اراک، شا ند و دلیجان مری هرستانیكی در جنوب استان که شامل ش

اند و دلیل آن نید این بوده اسرت کره ایرن    بندی امتیا های با یی را کسب کردهها در رتبهشهرستان

ها قرار داده اسرت و   هایی که محیط در اختیار آنها و پتانسیلها با توجه به بعيی ا  توانشهرستان

شود، به رشرد  های که در گذشته و حال اعمال می ریدیها و برنامهی ا  سیاستبعيی دیگر نید ناش

هرا بریش ا  حردع تعرادل     ای ایرن اسرت کره در ایرن شهرسرتان     نكته. اندو توسعه با تر دست یاتته

هرای صرنعتی در شرهر اراک موجرب     های صنعتی انجا  گرتته اسرت کره نترایج ایرن تجمرع      تجمع

امرا ایرن مسرئله مطرر      . گنجرد وانی شده است که در این بحث نمیمحیطی تراهای  یست آلودگی

ها به عنوان موتور محرکة سایر عوامل عمل کرده های صنعتی در این شهرستاناست این  یرساخت

ها جانمایی شوند و یک تجمرع  ناچار در این شهرستان است و باعث شده است که سایر خدمات به

گروی تجمرع   درمانی انجرا  گیررد ترا پاسرخ     -نگی و بهداشتی های اجتماعی، ترهدر بیشتر تعالیت

ایرن  . منطقة دو  در شمال استان واقع شده است کره شرامل شهرسرتان سراوه اسرت     . جمعیت شود

های اقتصادی،  یربنایی، تنهایی در این منطقه ا  استان با جذب بخش بدرگی ا  تعالیت شهرستان به

ترین عواملی که باعرث شرده اسرت     ا  مهم. دهدامه میدرمانی و ترهنگی به رشد و توسعة خود اد

هایی کره در دهرة   سیاست. 2اند ا   بندی جایگاه با تری را کسب کند، عبارتاین شهرستان در رتبه

ایجراد دو قطرب   . 1یرابی شروند؛   کیلومتری پایتخت انتقال، یا مكان 210باعث شد صنایع به  2811

قرارگیرری در یكری ا    . 1ایجاد منطقرة ویرژة اقتصرادی؛    . 8صنعتی و کشاور ی در این شهرستان؛ 

در بعيری ا  ایرن عوامرل محریط دخالرت دارد و      . نددیكی به پایتخت. 1های حیاتی کشور؛ راه شاه

این عوامل باعث شده است که رونرد مهراجرت بره    . های انسانی است بعيی دیگر ناشی ا  تصمیم
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گویی به نیا های این مهاجران، سرایر خردمات در   پاسخها اتدایش یابد و متقابالن برای این شهرستان

کرارگیری خردمات در    ها جانمایی شود و در این مورد نرابرابری و گسسرت را در بره   این شهرستان

هرای  ها مانند کمیجان، آشتیان،  رندیه، محالت و خمین که در این مطالعه شهرستانسایر شهرستان

طرور کلری، نرابرابری و گسسرت      بره . اند، اتدایش دهندیاتته تشخیص داده شدهتوسعهمحرو  و کم

طرور متروا ن در منطقره تو یرع      ای ا  جایی شروع شده است که جمعیت و تعالیت بهتوسعة منطقه

پیرامون اشراره کررد کره برا      -های قطب رشد و مرکد توان به سیاستدر این مورد می. نشده است

در ایرن مرورد شهرسرتان    )هرا  برای جذب تعالیت تبیین د یل مختل  ا  جمله ایجاد قطب و مرکد

و جلروگیری ا   ( درصد خدمات و تعالیرت را در اختیرار دارد   10طور متوسط  به 2اراک در جدول 

مهاجرت به شهرهای بدر ، هم،نین، پرداختن به اثر پخشایشی و انتقالی این عامل بعد ا  رسریدن  

ها اگر چه شاید این سیاست. اندنابرابری شدهدامن  ده و باعث ( گسست)به توسعه، به این عوامل 

هرا را جهرت دهرد و    ذاتان درست بوده باشد، ولی در اثر خأل مدیریتی واحد که بتواند این سیاسرت 

برای توسعة مناطق پیرامونی هدایت کند، وجود نداشته اسرت و در ایرن  مینره باعرث نرابرابری و      

یان کرد که نابرابری و گسست در استان مرکردی  توان ببا این حال می. ای شده استگسست منطقه

نتوانسرتند آن اثرر   ( اراک و سراوه )تر آغا  شد که دو قطب صرنعتی اسرتان   طور گسترده ا   مانی به

 . ای شوندپخشایشی و انتقالی را به وجود آورند و محرک سایر پارامترهای توسعة منطقه

 پیشنهادها

ای موجرود، پیشرنهادها در دو   ،نین گسسرت توسرعة منطقره   گرتته و هم بندی انجا با توجه به رتبه

 :شود بخش مطر  می

 :های برخوردار ا  توسعهشهرستان( ال 

رسد این عامرل  مدیریت شود، به نظر می( اراک و ساوه)توسعة شتابان این دو شهرستان . 2

 گذارد،  ای میترین اثر را در کاهش گسست توسعة منطقه مهم

 های صنعتی این دو شهرستان به عمل آید، صرته ا  تعالیت به یک تمرکد دایی. 1

 های محرو  انتقال یابد،شدة اقتصادی و خدماتی به شهرستان مناتع حاصل. 8
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های برخوردار و محرو  برای کمک به تعامل اقتصادی، اجتماعی و درمانی بین شهرستان. 1

 های محرو  صورت گیرد، عوامل یادشده در شهرستان

کراهش  ( الر  : د، بره دو دلیرل  جلوگیری شرو ا  ایجاد صنایع بیشتر در این دو شهرستان . 1

 محیطی،  آلودگی  یست( ها و بنابرابری

در ایرن  مینره ا    . هرا ناشری ا  تو یرع نرامتوا ن جمعرت و تعالیرت اسرت       اکثر نابرابری. 2

 .شود های برخوردار جلوگیریهای جدیدع جمعیت و تعالیت در شهرستان یابی مكان

 :برخوردار و محرو های نیمهشهرستان( ب

هرای اقتصرادی و درمرانی بررای صرادرات خردمات       ای در  مینره ایجاد ارتباط ترامنطقه. 2

 ، (شا ند، محالت،  رندیه و آشتیان)

ها مانند تقویت صنعت گردشگری های بهینة موجود در این شهرستانکارگیری پتانسیل   به. 1

وسعة سا وکارهای کشراور ی در کمیجران، توسرعة صرنعتی و     در شهرستان محالت، ت

 کشاور ی در  رندیه، 

 های تسهیالتی، ها جهت کاهش نابرابریخلق اعتبارات عمرانی جدید برای این شهرستان. 8

ها با توجره بره نقرش اسرتان بره عنروان قطرب        های صنعتی این شهرستانتقویت شهرک. 1

 صنعتی کشور،

هرای اسرتان   وجودآمدة تمرکد دایی ا  پایتخت برای کاهش نابرابری هاستفاده ا  شرایط ب. 1

 ، (شهرستان  رندیه)

 (.شهرستان تفرش)و ترهنگی  های مراکد آمو شیتقویت تعالیت. 2
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 منابع و مآخذ

تهرران،  . پیرامون و شهر هاینظریه. (2820)پاپلی یددی، محمدحسین؛ رجبی سنجردی، حسین  .2

 .سمت انتشارات

مالئری، امرین    ترجی محمد؛ سلیمانی، ؛...اکرامت  یاری، ؛...ارحمت ترهودی، احمد؛ د،پوراحم .1

ای برا تأکیرد برر روابرط شرهر و روسرتا در منطقرة        تبیین الگوی توسعة متعادل منطقه»(. 2821)

 .18-11، صفحات 82، دورة جدید، شمارة جغراتیا مجلة. «قدوین

ار یرابی برخری   »(. 2820)آریرا، مهرران   قوب؛ نیکنیا، غریب؛  ارعی، یعتوکلی، مرتيی؛ تاضل .8

، شرمارة اول،  21، سرال  توسرعه  و روسرتا  نامرة  تصرل . «ای در ایرانهای نابرابری منطقهشاخص

 .202-221صفحات 

( ایمنطقره )عدالت اجتمراعی و عردالت تيرایی    »(. 2811)نژاد، حسین؛ عمران، راستی  حاتمی .1

، 110، شرمارة  اقتصرادی  - سیاسری  اطالعرات  جلرة م. «بررسی و مقایسة نظریات رالد و هاوری

 . 11-21صفحات 

 .تهران، سمت. انسانی علو  در تحقیق روش بر ایمقدمه(. 2821)نیا، محمدرضا حاتظ .1

ای برین  هرای منطقره  تحلیرل تطبیقری نرابرابری   »(. 2828)روستا، سمیه؛  بردست، اسفندیار  حق .2

، هنرر  دانشرگاه  نامرة دوتصرل . «و مرکردی  های همداناستان: های همجوار بررسی موردیاستان

 .221-282، صفحات 21شمارة 

تهرران، انتشرارات   . ایرران  در روسرتایی  ریردی برنامه بر ایمقدمه(. 2818)رضوانی، محمدرضا  .1

 . قومس

نگراری  ای و آینرده هرای منطقره  تحلیرل نرابرابری  »(. 2811) الی، نادر؛ پورمحمدی، محمدرضا  .1

، 81، شرمارة  تبرید دانشگاه ریدیبرنامه و جغراتیا. «شرقیذربایجاناستان آ: توسعه نمونة موردی

 .12-21صفحات 

 درجرة  سرنجش »(. 2812)پرور، لریال    اهلل، سعیدی رضروانی، نویرد؛ بقرال صرالح     یاری، کرامت .2



 222                                                  ،4931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة7دورة  آمایش سرزمین 
 

 پژوهشری  - علمری  مجلرة . «HDIشرقی بره روش   آذربایجان استان هاینشهرستا یاتتگی توسعه
 .11-21، صفحات 21، شمارة مدیریت تراسوی

 (.2820) آماری نامة سالریدی استان مرکدی، سا مان مدیریت و برنامه .20

 .تهران، انتشارات سمت. روستایی جغراتیای مبانی(. 2811)سعیدی، عباس  .22

 نامرة ویرژه . « اای درونجروی توسرعه منطقره   ودر جست»(. 2821)حسین  ادگان، محمدشری  .21
 .11-11صفحات  ، چاپ هنر سر مین سبد،شرق اقتصادی

هرای اسرتان   یراتتگی شهرسرتان  سنجش سطو  توسرعه »(. 2821)ضرابی، اصغر؛ صالحی، مریم  .28

 .22-80، صفحات 22، شمارة ایمنطقه ریدیبرنامه. «ایهمدان با تأکید بر رویكرد منطقه

ای، رسالة دکتری، رشتة جغراتیرا  تبیین الگوی توسعه متعادل منطقه(. 2828)ترجی مالئی، امین  .21

 .ریدی شهری، دانشگاه تهرانو برنامه

 در ابعاد کیفیرت  نردگی   تحلیل»(. 2812)اهلل امین؛ عظیمی، آ اده؛  یاری، کرامت مالئی، ترجی .21

 .2-22دو ، صفحات  شمارة ،شهری ریدیبرنامه و پژوهش مجلة .«ایران شهری نواحی

 نقراط  شهرشردن  تاثررا  بررسری »(. 2820)مالئی، امین؛ عظیمری، آ اده؛ شرماعی، علری    ترجی .22

، شرمارة پرنجم،   شرهری  مردیریت  مطالعات نامة تصل. «ساکنین  ندگی کیفیت بهبود روستایی بر

 .280-211صفحات 

 توسعة هایشاخص تحلیل»(. 2821)قائدرحمتی، صفر؛ مستوتی الممالكی، رضا؛ براری، مهدی  .21

 .12-12، صفحات 80، شمارة نامة جغراتیا و توسعه تصل. «یدد استان هایدهستان بندیسطح و

تهرران،   (.هرا تكنیرک  و هرا تئروری ) ایمنطقره  توسرعة  و ریردی برنامه(. 2811)کالنتری، خلیل  .21
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