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تاریخ دریافت0931/10/10 :
تاریخ پذیرش0931/11/01 :

تحلیلی بر نابرابریهای فضایی توسعه ناحیهای در ایران با رویکرد عدالت فضایی
(نمونه مطالعاتی :استان اصفهان)
محمد میرهای 7،سیدعلی حسینی 2،عسکر خدادادی 9،عبدالرضا عزیزی فرد
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چکیده
برنامهریزی منطقهای باهدف توسعه و كاهش نابرابریها از موضوعات مهم در كشورهای درحالتوسعه
محسوب میشود ،لازمهی برنامهریزی منطقهای ،شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یكدیگر ازلحاظ توسعه
است .كاهش نابرابریها در بهرهمندی از منابع ،دست آوردها و امكانات جامعه یكی از مهمترین معيارهای
توسعه به شمار میآید .با توجه به این موارد ،هدف از این مقاله ،تحليلی بر نابرابریهای فضایی توسعه
ناحيهای در ایران با تأكيد بر شهرستانهای استان اصفهان میباشد .روش تحقيق توصيفی -تحليلی و روش
جمعآوری اطلاعات كتابخانهای و اسنادی میباشد .برای تحليل نابرابریهای فضایی توسعه ناحيهای در
شهرستانهای استان اصفهان ،از مدلهای تصميمگيری چند معياره 5SAW ،و  6 VIKORاستفادهشده
است .در این راستا برای تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار  EXCELو برای ترسيم نقشههای موردنظر از
نرمافزار  ARC GISاستفادهشده است .نتایج تركيبی حاصل از هر دو مدل نشان از عدم تعادل و وجود
نابرابری منطقهای در استان اصفهان میدهد .بهگونهای كه شهرستانهای مباركه ،نطنز ،نائين ،اردستان،
خوانسار و كاشان كاملاً برخوردار ،شهرستانهای خور و بيابانک ،شاهينشهر ،شهر رضا ،گلپایگان،
فریدونشهر و نجفآباد برخوردار ،شهرستانهای دهاقان ،اصفهان ،آران و بيدگل ،سميرم ،فریدن و تيران
و كرون نسبتاً برخوردار و شهرستانهای چادگان ،برخوار ،خمينیشهر ،لنجان و فلاورجان شهرستانهای
محروم استان هستند.
واژگان کلیدی :نابرابریهای فضایی ،توسعهیافتگی  ،عدالت فضایی ،استان اصفهان.

 0استادیار جغرافيا و برنامهریزی شهری پردیس فارابی دانشگاه تهران،
 0دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
 9نویسنده مسئول :دانشآموخته كارشناس ارشد برنامهریزی آمایش سرزمين ،دانشگاه تهرانAskar.khodadadi.69@gmail.com .

4دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
Simple Additive Weighted
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Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje
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مقدمه
امروزه سطوح توسعهیافتگی نواحی مختلف و شناخت ميزان كمبودها در نواحی مختلف ازجمله مباحث موردتوجه
در مسائل شهری  -روستایی میباشد .در كشورهای جهان سوم ،با توجه بهضرورت توسعه یكپارچه و متوازن ،شناخت
ویژگیهای نواحی مختلف و نابرابری آنها ،در برنامهریزی اساس كار محسوب میشود ،زیرا در این كشورها هدف
نهایی از تحليل سيستمهای ناحيهای و منطقهای توزیع مطلوب جمعيت و امكانات در سطح مناطق و نواحی است« .در
این ميان یكی از مشخصههای بارز در توسعه فضایی ایران ،وجود نابرابریهای ناحيهای است .برنامهریزی ناحيهای در این
ميان ،میتواند پاسخی به نارساییها و كاستیها در سطوح مختلف جغرافيایی باشد .سطوح ملی و محلی برنامهریزی به
دليل نوع نگرش آنها به برنامهریزی ،نمیتوانند نگرش جامع به ناحيه بهصورت سيستمی داشته باشند .بنابراین ،پيوند منافع
ملی و محلی را میتوان با برنامهریزی ناحيهای ،در قالب برنامههای ملی و با نگرش سيستمی به برنامههای محلی به وجود
آورد» (زالی« .)4 :0913 ،بررسی و شناخت وضعيت نواحی ،قابليتها و تنگناهای آن در برنامهریزی ناحيهای از اهميت
بسزایی برخوردار است امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی نوعی ضرورت ،جهت ارائه طرحها و برنامهها
محسوب میشود بهطوریكه استفاده از شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی و غيره میتواند معيار مناسب
هم برای تعيين جایگاه آن نواحی و همچنين عاملی در جهت رفع مشكلات و نارساییهای مبتلا به خود برای نيل به رفاه
اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسيدن به توسعه باشد» (تقوایی و بهاری« .)06 :0930 ،نابرابریهای منطقهای در
سطوح زندگی از جمله بهداشت ،آموزش ،مسكن و  ...میتوانند ضرورت برنامهریزی توسعه در مناطق مختلف را
بهصورت گویا بازگو نمایند ،شناسایی وضع موجود مناطق ،اساسیترین موضوع در برنامهریزی توسعه منطقهای به شمار
میرود كه مستلزم تجزیهوتحليل بخشهای اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی است» (قنبری و همكاران.)11 :0939 ،

«ازاینرو اولين گام در برنامهریزی منطقهای و ناحيهای ،شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یكدیگر ازنظر توسعه و علت
نایرایریها و شناسایی وضع موجود آنها میباشد كه این شناسایی مستلزم تجزیهوتحليل بخشهای مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و  ...میباشد .برای تخصيص اعتبارات و منابع ميان مناطق مختلف ،شناسایی جایگاه آن در منطقه در
بخش مربوطه و رتبه بندی سطوح برخورداری از مواهب توسعه ضروری است .در مباحث توسعهی منطقهای وجود
تفاوتهای منطقهای امری اجتنابناپذیر بوده است ،ازآنجاكه توزیع منابع توسعه (شامل منابع مالی ،منابع انسانی ،دسترسی
به مواد اوليه توليد ،شبكه ارتباطی و مانند اینها) یكسان نمیباشد .نمیتوان انتظار داشت رشد و توسعه ميان تمام اجزای
ساختار فضای یک منطقه یا استان بهصورت برابر باشد» (متوسلی .)0-9 :0911 ،اگر مفهوم توسعه منطقهای را افزایش
سطح رفاه منطقه تعریف كنيم و شهر را پدیدهای جغرافيایی كه در بستر طبيعت طی زمان شكل میگيرد ،بنابراین شهرها
میبایست در درجه نخست پایداری و بقای انسانهای ساكن در آن را تضمين كند .در ایران نيز در نيمقرن گذشته رشد
سریع جمعيت – افزایش تعداد شهرها – گسترش شتابان شهرنشينی – رشد و توسعه شهرهای قدیم و جدید – ایجاد نوشهرها
و دگرگونی در ساختار سلسله مراتبی شهرها باعث تغييرات و دگرگونیهای مثبت و منفی همهجانبه در شهرها شده است
(مؤمنی و صابر.)40 :0931 ،
امروزه بررسی سطوح توسعهیافتگی نواحی مختلف و شناخت ميزان كمبودها در نواحی مختلف ازجمله مباحث
موردتوجه در مسائل شهری و روستایی میباشد (نسترن و همكاران .)44 :0913 ،در كشورهای جهان سوم از جمله
ایران ،با توجه بهضرورت توسعه یكپارچه و متوازن ،شناخت ویژگیهای نواحی مختلف و نابرابریهای آنها ،در
برنامهریزی اساس كار محسوب میشود ،زیرا در این كشورها هدف نهایی از تحليل سيستم ناحيهای توزیع مطلوب
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جمعيت و امكانات در سطح ناحيهای است (بيات .)005 :0911 ،عدم توازن در جریان توسعه ،بين نواحی مختلف موجب
ایجاد شكاف و تشدید نابرابرهای منطقهای میشود كه خود مانعی در مسير توسعه است .بر این اساس ،مطالعه نابرابریهای
اقتصادی  -اجتماعی مناطق كشور یا نواحی یک استان ،از اقدامات ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات در
جهت تأمين رشد اقتصادی همراه با عدالت فضایی است كه میتواند تخصيص منابع را باهدف رفع نابرابریهای ناحيهای،
تحت تأثير قرار دهد .استان اصفهان نيز بهعنوان یكی از استانهای مركزی و درواقع یكی از قطبهای جمعيتپذیر كشور
نيز از این قاعده مستثنی نبوده ،و لزوم مطالعه و تحقيق در این زمينه را واجب و ضروری نموده است .در این نوشتار
شهرستانهای استان اصفهان ازنظر شاخصهای مختلف توسعه با استفاده از مدل  SAWو

VIKOR

مورد تجزیهوتحليل

قرارگرفته و وضعيت توسعهیافتگی و ميزان برخورداری شهرستانها به لحاظ این شاخصها مشخص خواهد شد .با توجه
به هدف اصلی پژوهش كه تحليلی بر نابرابریهای فضایی توسعه ناحيهای در ایران با تأكيد بر نواحی استان اصفهان
میباشد ،سعی میشود در این تحقيق به این سؤالات پاسخ داده شود كه نحوه توزیع امكانات و خدمات در نواحی مختلف
استان اصفهان چگونه است؟ آیا نابرابریهای فضایی در نواحی مختلف استان وجود دارد؟ در صورت وجود نابرابریها
و عدم تعادلها ،وضعيت مناطق و نواحی مختلف استان چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
برای مقایسه و رتبهبندی شهرستانها ازنظر سطح توسعهیافتگی یا عدم برخورداری ،ابتدا باید تعریف دقيق و روشنی
از معنای توسعه و هدفهای آن ارائه شود.
توسعه به معنی ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعی بهسوی زندگی بهتر و انسانیتر است.
فرایند بهبود بخشيدن به كيفيت زندگی تمامی مردم است.
سه جنبهی مهم توسعه عبارتاند از -0 :ارتقاء سطوح زندگی مردم ،یعنی سطح درآمد و مصرف مواد غذایی آنها،
سطح خدمات پزشكی ،سطح آموزشی و ...از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی  -0ایجاد شرایطی كه موجب رشد
عزتنفس مردم شود ،از طریق استقرار نظامها و نهادهای اجتماعی ،سياسی و اقتصادی كه مناسب با شأن و احترام
انسانی باشد -9 .افزایش آزادیهای مردم در انتخاب ،از طریق وسعت بخشيدن به حدود متغيرهای انتخاب آنها ،برای
مثال :افزایش در تنوع كالاها و خدمات مصرفی (امينبيدخت .)01 :0915 ،توسعه پدیده جدیدی نيست .بلكه با انسان
زاده میشود و همراه با تكامل زندگی اجتماعی انسان رشد كرده و هرگز از آن جدا نبوده است (ضرابی و تبریزی:0931 ،
 .)64توسعه بهعنوان یک موضوع علمی و مسئله اجرائی ،تقریباً بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد .از آن زمان تاكنون با
توجه به تنوع مفاهيم و دیدگاهها درزمينه توسعه ،نظریهها و الگوهای متعددی درباره توسعه و توسعهنيافتگی مطرحشده و
در هر دورهای یک یا چند الگو بهعنوان الگوهای مسلط عمل كرده است (رضوانی .)19 :0919 ،نظریههای توسعه را
برحسب اینكه روی كدام عامل تأكيد بيشتری دارند میتوان به چهار دسته عمده تقسيم كرد )ساعی-0 .)0 :0916 ،
نظریههایی كه اولویت را به عامل فرهنگی میدهند (وبر ،تونيس ،كنت و)...؛  -0نظریههایی كه روی عوامل اقتصادی
تأكيد بيشتری دارند (ماركس ،روستو ،لویيز و)...؛  -9نظریههایی كه برای عوامل سياسی اولویت قائل هستند (نظریههای
رادیكال وابستگی ،فرانک ،امين و )...؛  -4نظریههایی كه بر انفكاک و تخصصی شدن ساختارهای نظام اجتماعی تمركز
میكنند (وبر ،دوركهایم اسپنسر ،پارسونز) .اما توسعه باید جامع ،یكپارچه و چندبعدی باشد و ابعاد فرهنگی ،سياسی و
روابط و مناسبات اجتماعی عادلانه محورهای اصلی توسعه را تشكيل دهد .در پنج دهة گذشته ،كوششهای بسياری
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درزمينه توسعه در كشورهای جهان سوم بهعملآمده است ،اما اطلاعات منتشرشده حاكی از آن است كه كاربست این الگوها
اغلب منجر به تشدید نابرابری و گسترش فقر شده است (زاهدی مازندرانی.)04 :0910 ،
اهداف توسعه عبارتاند از -0 :امكان دسترسی بيشتر به كالاهای تداومبخش زندگی ،مانند :غذا ،مسكن ،بهداشت،
امنيت و توزیع گستردهتر اینگونه كالاها -0 .افزایش سطح زندگی ،ازجمله درآمد بالاتر ،تأمين اشتغال بيشتر ،آموزش
بهتر و توجه بيشتر به ارزشهای فرهنگی و انسانی؛ یعنی تمام آنچه كه نهفقط به پيشرفت مادی كمک میكند ،بلكه
احترام به نفس شخصی و ملی بيشتری نيز ایجاد میكند -9 .گسترش دامنهی انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل
از طریق رهایی آنان از قيد بردگی و وابستگی ،نهتنها نسبت به سایر افراد كشورها ،بلكه همچنين نسبت به نيروی جهل
و بدبختی بشری (امين بيدخت.)01 :0915 ،
هدف برنامهریزی ،تبدیل وضعيت موجود به وضع مطلوب ،پيشرفت و آبادانی است .بدیهی است برای رسـيدن
بـه وضع مطلوب ،در گام نخست ،باید شناخت دقيق و همهجانبهای از وضع موجـود داشـت؛ چنـين شـناختی تنهـا از
طریـق علـم جغرافيا آنهم بهصورت دیناميک و بر اساس نگرش سيستمی امكانپذیر خواهد بود (مـؤمنی و قهاری،
 .)95 :0930سطحبندی توسعه ،روشی برای سنجش توسعهی مناطق است كه اختلاف مكانی ،فضایی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی مناطق را نشان میدهد و وضعيت مناطق را نسبت به یكدیگر ازنظر سطح توسعه مشخص میكند .با این
روش ،روند شكلگيری توسعهی قطبی مناطق مشخص میشود و درنهایت ،در برنامهریزی توسعهی مناطق ،مناطق
نيازمند و كمتر توسعهیافته تعيين و از نابرابری مناطق جلوگيری میشود (جدیدی مياندشتی .)01 :0919 ،بنابراین ،لازم
است كه نواحی كشور از نظر «برخورداری» طبقهبندیشده تا نسبت به ميزان برخورداری یا عدم برخورداری ،برنامهریزی
شود (حسينزاده دلير.)010 :0915 ،
عدالت فضایی و عدالت اجتماعی از مفاهيم بنيادی توسعه پایدار شهری است .بهعبارتدیگر كاهش فقر و نابرابری
و تكيهبر عدالت اجتماعی و برابری جغرافيایی از اقدامات اساسی توسعهی پایدار شهری است (حكمتنيا و موسوی،
 .)95 :0915منظور از عدالت فضایی ،توزیع عادلانهی نيازهای اساسی ،امكانات ،تسهيلات و خدمات شهری در مناطق
مختلف شهر است؛ بهطوریكه هيچ محلهای ازنظر برخورداری مزیتهای فضایی برتری نداشته باشد و اصل دسترسی
برابر رعایت شده باشد .در عمل به دليل تفاوتهای ناشی از زیرساخت طبيعی و الگوی برنامهریزی فضایی ،شاهد
فضاهای نابرابر شهری هستيم (حاتمینژاد .)1 :0911 ،نابرابریهای فضایی بهموازات افزایش نابرابریهای اجتماعی در
شهرهای بزرگ تشدید میشود و درنتيجه ،نابرابری اجتماعی را تقویت میكند ( .)Skop, 2006: 394در این زمينه «تونيس
فضای شهری را قلمرو تقسيمبندیهای طبقاتی و خصومت ،اختلاف و تضاد بين سرمایه و كار ،حسابگری و نفع شخصی
را از ویژگیهای آن میداند و مانند جرج زیمل شهر را مركز نابرابریهای اجتماعی و تقسيمبندی طبقاتی میداند».

همچنين جداییگزینی كه ناشی از نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی است ،ممكن است از سياستهای دولت متأثر شده
باشد و دولتها میتوانند شرایط جداییگزینی را تشدید كنند ( .)Kaplan & Woodhouse, 2004: 581دیوید هاروی نيز
وابستگی ميان نابرابری های اجتماعی و ساختارهای فضایی را مطرح میكند (شكویی .)040 :0911 ،او دسترسی به
عدالت فضایی را بر اساس سه اصل عدالت اجتماعی ( :0نياز  :0استحقاق  :9منفعت عمومی) میداند:
توزیع درآمد بهگونهای باشد كه نيازهای جمعيت هر نقطه برآورده شود.
تخصيص ویژه منابع به شكلی باشد كه ضرایب فزایندگی بين منطقهای به حداكثر برسد.
تخصيص ویژه منابع بهگونهای باشد كه در رفع مشكلات خاص ناشی از محيط اجتماعی و فيزیكی مؤثر واقع شود.
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سازوكارها (نهادی ،سازمانی ،سياسی و اقتصادی) باید به شكلی باشد كه در محرومترین مناطق دورنمای زندگی تا
حد امكان بهتر شود (هاروی.)003-001 :0913 ،
پیشینه پژوهش
پيرامون نابرابریهای فضایی و توسعهیافتگی مطالعاتی صورت گرفته كه میتوان به موارد

زیر اشاره نمود:

صيدایی و همكاران ( ،)0936در مقالهای با عنوان تحليل نابرابری فضایی توسعه روستایی در شهرستان صحنه،
استان كرمانشاه با استفاده از روش موریس و تاكسونومی به بررسی نابرابریهای فضایی در شهرستان صحنه استان
كرمانشاه پرداختند .نتایج هردو الگوی به كار گرفتهشده بهصورت یكسان نشان از وجود تفاوت در سطوح توسعه دهستانها
و قرارگيری آنها در سطوح مختلف بود.
مختاریملکآبادی ،حسينزاده و صفرعلیزاده ( ،)0934در مقالهای با عنوان تحليل نابرابریهای ناحيهای استان
فارس با استفاده از مدل ویكور به بررسی این موضوع پرداختهاند .نتایج نشان داد كه نابرابری در سطح شهرستانی مشهود
بوده بهطوریكه شهرستان شيراز ،برخوردارترین و شهرستانهای جهرم ،كازرون و استهبان ،برخوردار و شهرستانهای
مهر ،داراب ،آباده ،نیریز نيمه برخوردار و بقيهی شهرستانهای استان ،محروم بودند.
اميری و همكاران ( ،)0930در پژوهشی با عنوان بررسی و تحليل توسعهیافتگی ایران با استفاده از شاخص  HDIبه
بررسی سه شاخص اميد به زندگی،توليد ناخالص داخلی و آموزش ،بهعنوان سه شاخص مؤثر در توسعهیافتگی ایران
پرداختند .نتایج نشان داد افزایش ميانگين سالهای تحصيل تأثير مثبت و معنیداری بر ميزان توسعهیافتگی ایران داشته
است.
تقوایی و صالحی ( ،)0930در مقالهای با عنوان سنجش سطوح توسعهیافتگی شهرستانهای استان همدان بر اساس

شاخصهای بهداشتی – درمانی ،آموزشی ،فرهنگی – اجتماعی ،اقتصادی ،صنعتی ،كالبدی و زیر بنایی به تعيين درجهی
توسعهیافتگی شهرستانهای استان همدان و تحليل نابرابریهای منطقهای با استفاده از مدلهای تاكسونومی عددی،
موریس و امتياز استاندارد در این استان پرداختند .نتایج نشان داد كه شهرستان همدان ،برخوردارترین و شهرستان كبودر
فامنين محرومترین شهرستانهای این استان بودند.
پوراصغر و همكاران ( ،)0930در مقالهای با عنوان سنجش سطوح توسعهیافتگی استانهای كشور ایران با استفاده
از روش تحليل عاملی به رتبهبندی استانهای كشور بر اساس سطوح توسعه پرداخت .نتایج نشان داد استان كهگيلویه و
بویراحمد ،تهران و سمنان به ترتيب در رتبههای اول تا سوم و استانهای كردستان ،سيستان و بلوچستان و همدان در
رتبههای آخر قرار گرفتند.
توكلینيا و شالی ( ،)0930در مقالهای تحت عنوان نابرابریهای منطقهای در ایران ،با استفاده از روش تحليل عاملی
و تاكسنومی به ارزیابی توسعه منطقهای در ایران پرداختند .نتایج نشان داد كه در سال  0915از مجموع  91استان كشور
 0استان توسعهیافته 4 ،استان نسبت ًا توسعهیافته 1 ،استان دارای توسعه ميانی 03 ،استان توسعهنيافته و  0استان هم محروم
بوده است.
تقوایی و بهاری ( ،)0930در مقالهای با عنوان سطحبندی و سنجش درجهی توسعهیافتگی شهرستانهای استان
مازندران با استفاده از مدل تحليل عاملی و تحليل خوشهای به تعيين و تحليل سطوح توسعه شهرستانهای استان مازندران
پرداختند .نتایج نشان داد كه بين شهرستانهای استان مازندران به لحاظ شاخصهای توسعه اختلاف وجود دارد كه
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شهرستانهای سوادكوه و رامسر به ترتيب بالاترین امتياز و شهرستانهای نكاء و گلوگاه به ترتيب بدترین امتياز را كسب
كردند..
قنبری ،برقی و هجاریان ( ،)0931در مقالهای با عنوان تحليل سطوح برخورداری دهستانهای شهرستان اصفهان با
استفاده از مدلهای تاكسونمی عددی و موریس به رتبهبندی و تعيين درجهی توسعهیافتگی این مناطق پرداختند .نتایج
نشان داد دهستان های قهاب جنوبی ،رودشت شرقی ،براآن شمالی و جرقویه در گروه دهستانهای توسعهیافته قرار
گرفتند و دهستانهای سيستان ،رودشت و زفره در گروه دهستانهای محروم قرار گرفتند.
مطالعهی پيشينه و سوابق نظری پژوهش نشان میدهد كه منابع مرتبط علمی بسياری در مورد تحليل نابرابریهای
فضایی نگاشته شده است اما ازآنجاییكه نابرابریهای فضایی و عدم تعادلهای منطقهای فرایندی چندبعدی ،گسترده و
پيچيده است بهطور اختصاصی بهعنوان موضوع و مسئله تحقيق مورد تعمق و مداقه قرار نگرفته است .در این پژوهش
سعی شده است تا ابعاد و جنبههای مختلف موضوع در قالب  5بعد اصلی موردبررسی و تحليل قرار بگيرد .همچنين
پرداختن به موضوع تحليل نابرابریها و سطوح توسعه با رویكرد عدالت فضایی در تحقيقات بهندرت به كار گرفتهشده
است .ازآنجاییكه عدالت فضایی به دنبال توزیع عادلانه ی نيازهای اساسی ،امكانات ،تسهيلات و خدمات شهری در
مناطق مختلف شهر است پرداختن به آن در جهت رفع نابرابریها امری واجب و ضروری است.
مواد و روشها
روش تحقيق پژوهش حاضر از نوع توصيفی و تحليلی است و روش جمعآوری اطلاعات كتابخانهای و اسنادی
میباشد .جامعه آماری شهرستانهای استان اصفهان میباشد كه تعداد آنها  09شهرستان بوده ،كه در ارتباط با یكدیگر
مقایسه و بررسی میگردد .برای مقایسه سطح توسعه از  94شاخص بهره گرفتهشده كه در جدول شماره  0نمایش
دادهشده است .درزمينهی سنجش توسعهیافتگی ،انواع متنوعی از روشها و تكنيکها وجود دارد ،كه بسته به هدف و
مقدار اعتبار و اطلاعات در دسترس و مهارتهای برنامهریزان برای سازماندهی و ارزیابی دادهها مورداستفاده قرار
میگيرند .ازاینرو در این پژوهش از مدلهای تصميمگيری چند معياره  VIKORو  SAWبرای تحليل نابرابریهای فضایی
در استان اصفهان استفادهشده است .همچنين برای وزندهی شاخصهای موردمطالعه در این پژوهش از روش آنتروپی
شانون استفادهشده است.
جدول ( :)7متغیرها و شاخصهای موردمطالعه در تحقیق
فرهنگی -اجتماعی

کالبدی و زیربنایی

 .7نسبت کتابخانه به ده هزار نفر

 .01ضریب نفوذ تلفن ثابت

 .2نسبت سینما به ده هزار نفر

 .03ضریب نفوذ تلفن همراه

 .9درصد باسوادی کل

 .01نسبت روستاهای گازرسانی شده بهكل روستاها

 .4نسبت مساجد به ده هزار نفر

 .00نسبت جایگاه  CNGبه ده هزار نفر

 .5نسبت تأسیسات و مکانهای ورزشی به ده هزار نفر

 .00نسبت جایگاه پمپبنزین به ده هزار نفر
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 .6نسبت سالن چندمنظوره به ده هزار نفر

 .09برخورداری از شبكهی فاضلاب شهری

آموزشی

 .04نسبت شركتهای مسافربری به ده هزار نفر

 .1نسبت مؤسسات آموزش عالی به ده هزار نفر

 .05نسبت واحدهای بانكی به ده هزار نفر

 .8نسبت دانشگاه سراسری به ده هزار نفر

 .06نسبت شركتهای تعاونی روستایی به  01روستا

بهداشتی -درمانی

اقتصادی

 .3نسبت بیمارستان به ده هزار نفر

 .01نسبت شاغلين در بخش كشاورزی بهكل شاغلين

 .71نسبت تخت بیمارستان به ده هزار نفر

 .01نسبت شاغلين در بخش صنعت بهكل شاغلين

 .77نسبت آزمایشگاه به ده هزار نفر

 .03نسبت معادن به ده هزار نفر

 .72نسبت داروخانه به ده هزار نفر

 .91نسبت شاغلين بخش معدن به ازای ده هزار نفر

 .79نسبت پزشك عمومی به ده هزار نفر

 .90نسبت شركتهای تعاونی معدنی فعال به ده هزار نفر

 .74نسبت مراکز بهداشتی -درمانی روستایی به ده هزار نفر

 .90نسبت شاغلين شركتهای تعاونی معدنی به ازای ده هزار نفر

 .75نسبت مراکز بهداشتی -درمانی شهری به ده هزار نفر

 .99نسبت اشتغال در كارگاههای صنعتی به ده هزار نفر

 .76نسبت مراکز بهداشتی درمانی شبانهروزی به ده هزار

 .94نسبت كارگاههای صنعتی  51نفر كاركن به ده هزار نفر.

نفر
 .71نسبت مراکز توانبخشی به ده هزار نفر

منبع( :محاسبات نگارندگان.)0936 ،

معرفی محدودهی موردمطالعه
استان اصفهان با مساحتی حدود  011103كيلومترمربع بين  91درجه و  49دقيقه تا  94درجه و  01دقيقه عرض
شمالی و  43درجه و  91دقيقه تا  55درجه و  90طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرارگرفته است .این استان در
مركز ایران واقعشده ،از شمال به استان مركزی ،قم و سمنان از جنوب به استان فارس و كهگيلویه و بویراحمد از شرق
به استان یزد و از غرب به استان ستان و چهارمحال و بختياری محدود است .بر اساس آخرین تقسيمات كشوری در
سال  0930این استان شامل  04شهرستان 011 ،شهر 51 ،بخش و  001دهستان بوده است ،جمعيت استان اصفهان
 4913691نفر كه از این مقدار  4046909نفر جمعيت شهری و  111115نفر جمعيت روستایی زندگی میكنند و مركز
آن شهر اصفهان است (مركز آمار ایران.)0930 ،
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شکل ( :)7نقشه محدوده موردمطالعه

ترسيم :نگارندگان.0936 ،

یافتههای پژوهش
برای تحليل نابرابریها و سنجش درجهی توسعهیافتگی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس مدلهای
تصميمگيری چند معياره ابتدا به بی مقياس سازی مقادیر  94شاخص استفادهشده با استفاده از روش نرم پرداخته و سپس
با استفاده از روش آنتروپی شانون به هركدام از شاخصها وزنی تعلقگرفته است.
جدول ( :)2وزن محاسبهشده شاخصها بر اساس مدل آنتروپی شانون
وزن

شاخص

وزن

شاخص

وزن

شاخص

1/101

واحدهای بانكی

1/104

پزشک

1/194

کتابخانه

1/151

تعاونیهای روستایی

1/101

مراكز بهداشتی درمانی روستایی

1/166

سینما

1/113

شاغلين بخش كشاورزی

1/105

مراكز بهداشتی درمانی شهری

1/111

درصد باسوادی

1/115

شاغلين بخش صنعت

1/166

مراكز بهداشتی درمانی شبانهروزی

1/101

مساجد

1/191

معادن

1/190

مراكز توانبخشی

1/190

مکان ورزشی

1/140

شاغلين بخش معدن

1/110

نفوذ تلفن ثابت

1/109

سالن چندمنظوره

1/146

شركتهای تعاونی معدنی فعال

1/109

نفوذ تلفن همراه

1/104

مراکز آموزش عالی

1/155

شاغلين شركتهای تعاونی فعال

1/111

روستاهای گازرسانی شده

1/116

دانشگاه سراسری

1/153

اشتغال در كارگاههای صنعتی

1/190

جایگاهcng

1/106

بیمارستان

1/161

كارگاههای صنعتی  51نفر به كاركنان

1/109

جایگاه پمپبنزین

1/100

تخت بیمارستان

1/116

برخورداری از شبكهی فاضلاب شهری

1/101

تعداد آزمایشگاه

1/101

برخورداری از شبكهی مسافربری

1/100

تعداد داروخانه

منبع( :محاسبات نگارندگان.)0936 ،

سطحبندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس تکنیك ویکور:

121
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره دوم ،شماره ششم ،پاییز 7931

جدول ( :)9مقادیر محاسبهشده  Sو  Rدر شهرستانهای استان اصفهان
شهرستان

R

S

شهرستان

R

S

آران و بيدگل

1/116

1/300

شهرضا

1/161

1/863

اردستان

1/116

1/110

فریدن

1/116

1/395

اصفهان

1/111

1/303

فریدونشهر

1/116

1/319

برخوار

1/116

1/341

فلاورجان

1/116

1/358

تيران وكرون

1/116

1/349

كاشان

1/164

1/822

چادگان

1/116

1/345

گلپایگان

1/166

1/887

خمينیشهر

1/116

1/343

لنجان

1/116

1/357

خوانسار

1/161

1/106

مباركه

1/116

1/912

خور و بيابانک

1/116

1/155

نائين

1/116

1/156

دهاقان

1/116

1/305

نجفآباد

1/161

1/311

سميرم

1/116

1/395

نطنز

1/116

1/174

شاهينشهر و ميمه

1/116

1/166

منبع( :محاسبات نگارندگان.)7936 ،
جدول ( :)4مقدار محاسبهشده  Qدر شهرستانهای استان اصفهان
شهرستان

رتبه

Q

شهرستان

رتبه

Q

كاشان

0

1/936

فریدونشهر

00

1/358

گلپایگان

0

1/511

دهاقان

09

1/361

مباركه

0

1/511

آران و بيدگل

04

1/312

شهرضا

9

1/500

سميرم

05

1/382

خوانسار

4

1/561

فریدن

06

1/382

نجفآباد

5

1/613

تيران و كرون

01

1/388

اصفهان

6

1/101

چادگان

01

1/331

نطنز

1

1/104

برخوار

03

1/332

نائين

1

1/145

خمينیشهر

01

1/339

اردستان

3

1/111

لنجان

00

1/335

خور و بيابانک

01

1/300

فلاورجان

00

7/111

شاهينشهر و ميمه

00

1/303

منبع :محاسبات نگارندگان.7936 ،

نتایج حاصل از مدل ویكور بر اساس جدول شماره  4نشان میدهد كه نابرابری در سطوح مناطق استان اصفهان
بسيار مشهود است بهگونهای كه شهرستانهای كاشان ،مباركه ،گلپایگان ،شهرضا ،خوانسار و نجفآباد و اصفهان كامل ًا
برخوردار و شهرستانهای نطنز ،نائين ،اردستان و خور و بيابانک و شاهينشهر برخوردار ،شهرستانهای فریدونشهر،
دهاقان ،آران و بيدگل ،سميرم و فریدن نسبت ًا برخوردار و شهرستانهای تيران و كرون ،چادگان ،برخوار ،خمينیشهر،
لنجان و فلاورجان شهرستانهای محروم استان اصفهان هستند .در نقشهی شماره  0وضعيت نابرابری و سطوح
توسعهیافتگی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس مدل ویكور نشان دادهشده است.
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شکل ( :)2سطحبندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس مدل ویکور
ترسیم :نگارندگان.7936 ،

سطحبندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس تکنیك :SAW
جدول ( :)5رتبهبندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس مدل

SAW

شهرستان

رتبه

مقدار A

شهرستان

رتبه

مقدار A

مباركه

0

1/633

دهاقان

09

1/134

نطنز

0

1/039

اصفهان

04

1/183

نائين

9

1/050

آران و بيدگل

05

1/181

اردستان

4

1/016

سميرم

06

1/114

خوانسار

5

1/030

فریدن

01

1/119

كاشان

6

1/016

تيران و كرون

01

1/165

خور و بيابانک

1

1/050

چادگان

03

1/164

شاهينشهر و ميمه

1

1/040

برخوار

01

1/167

شهرضا

3

1/093

خمينیشهر

00

1/153

گلپایگان

01

1/001

لنجان

00

1/151

فریدونشهر

00

1/016

فلاورجان

09

1/151

نجفآباد

00

1/010

منبع :محاسبات نگارندگان.0936 ،

نتایج حاصل از بررسی مدل  SAWنيز مانند مدل ویكور وجود نابرابری فضایی در شهرستانهای استان اصفهان را
تائيد میكند .نكته حائز اهميت تفاوتی است كه درنتيجه ی حاصل از این دو مدل به چشم میخورد .بر اساس جدول
شماره  5شهرستانهای مباركه ،نطنز ،نائين ،اردستان ،خوانسار ،كاشان كامل ًا برخوردار ،شهرستانهای خور و بيابانک،

121
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره دوم ،شماره ششم ،پاییز 7931

شاهينشهر ،شهر رضا ،گلپایگان ،فریدونشهر و نجفآباد برخوردار ،شهرستانهای دهاقان ،اصفهان ،آران و بيدگل،
سميرم و فریدن نسبت ًا برخوردار و شهرستانهای تيران و كرون ،چادگان ،برخوار ،خمينیشهر ،لنجان و فلاورجان شهرستان
محروم در استان اصفهان هستند .در نقشهی شماره  9وضعيت نابرابری و سطوح توسعهیافتگی شهرستانهای استان
اصفهان بر اساس مدل  SAWنشان دادهشده است.

شکل ( :)9سطحبندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس مدل

SAW

ترسيم :نگارندگان.0936 ،

سطحبندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس ترکیب دو مدل :SAW, VIKOR
در كل نتایج بهدستآمده از هر دو مدل وجود نابرابریهای فضایی و ناحيهای را در استان اصفهان تائيد میكند.
نكته ی حائز اهميت تفاوتی است كه در نتایج این دو مدل به چشم میخورد كه جایگاه بعضی از مناطق ازلحاظ ميزان
و سطح برخورداری از توسعه باهم فرق می كند .دليل اصلی چنين تفاوتی این است كه هركدام از این مدلها توابع
مطلوبيت متفاوتی دارند .لذا برای رفع این تفاوت كوچک بين نتایج حاصله از هر دو مدل ،در این مقاله سعی شده است
تا تركيبی از نتایج هر دو تكن يک استفاده شود .بدین ترتيب كه ابتدا به معكوس سازی امتيازات حاصل از مدل ویكور
پرداختهایم چون رتبهبندی ویكور بر اساس مقادیر از كمترین به بزرگترین رتبه داده میشود یعنی كمترین امتياز رتبهی
اول را میگيرد و بيشترین امتياز رتبهی آخر را میگيرد ،برعكس مدل

saw

كه بيشترین امتياز رتبهی اول را میگيرد.

درنهایت بعد از معكوس سازی امتيازات ویكور با گرفتن ميانگين از امتيازات معكوس شده به نتيجهگيری نهایی رسيدهایم
كه در جدول شماره  6نمایش دادهشده است.
جدول ( :)6نتیجهگیری نهایی از ترکیب دو مدل  VIKORو

SAW

شهرستان

رتبه

مقدار A

شهرستان

رتبه

مقدار A

مباركه

0

19633

دهاقان

09

19134

نطنز

0

19039

اصفهان

04

19183

نائين

9

19050

آران و بيدگل

05

19181

اردستان

4

19016

سميرم

06

19114

خوانسار

5

19030

فریدن

01

19119

كاشان

6

19016

تيران و كرون

01

19165
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خور و بيابانک

1

19050

چادگان

03

19164

شاهينشهر و ميمه

1

19040

برخوار

01

19167

شهرضا

3

19093

خمينیشهر

00

19153

گلپایگان

01

19001

لنجان

00

19151

فریدونشهر

00

19016

فلاورجان

09

19151

نجفآباد

00

19010

منبع :محاسبات نگارندگان.7936 ،

نتایج نهایی و حاصلشده از تركيب دو مدل  SAWو  VIKORوجود نابرابری و عدم تعادل را در بين مناطق استان
اصفهان تائيد میكند .بر اساس جدول شماره  6شهرستانهای مباركه ،نطنز ،نائين ،اردستان ،خوانسار و كاشان كامل ًا
برخوردار ،شهرستانهای خور و بيابانک ،شاهينشهر ،شهر رضا ،گلپایگان ،فریدونشهر و نجفآباد برخوردار،
شهرستانهای دهاقان ،اصفهان ،آران و بيدگل ،سميرم ،فریدن و تيران و كرون نسبت ًا برخوردار و شهرستانهای چادگان،
برخوار ،خمينیشهر ،لنجان و فلاورجان شهرستانهای محروم در استان اصفهان هستند .در نقشهی شماره  4وضعيت
نابرابری و سطوح توسعهیافتگی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس تركيب دو مدل نشان دادهشده است.

شکل ( :)4سطحبندی شهرستانهای استان اصفهان بر اساس ترکیب دو مدل  VIKORو

SAW

ترسيم :نگارندگان.0936 ،

بحث و نتیجهگیری
همانگونه كه بيان شد هدف از تعریف این مقاله ،تحليلی بر نابرابریهای فضایی توسعه ناحيهای در ایران با تأكيد
بر شهرستانهای استان اصفهان میباشد .بدین منظور برای بررسی نابرابریهای فضایی و تحليل كمی و كيفی آنها94 ،
شاخص توسعهیافتگی در قالب  5بعد اصلی با استفاده از مدلهای تصميمگيری چندمعياره موردبررسی قرار گرفت.
نتایج كلی حاصل از هر دو مدل

SAW

و

VIKOR

نشاندهندهی نابرابریهای فضایی و عدم تعادل منطقهای در

استان اصفهان مثل بسياری از مناطق كشورمان میباشد .نكتهی حائز اهميت تفاوتی است كه در نتایج مدلهای استفادهشده
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به چشم میخورد ،به این صورت كه جایگاه بسياری از مناطق ازلحاظ ميزان برخورداری از سطوح توسعه در هر دو
مدل عوض میشود .دليل اصلی چنين تفاوتی این است كه هركدام از این مدلها توابع مطلوبيت متفاوتی دارند .لذا برای
رفع اختلاف نتایج موجود هر دو مدل سعی شده است از نتایج تركيبی آنها استفاده شود .درنهایت نتایج حاصل از
تركيب دو مدل وجود نابرابری و عدم تعادل را در بين نواحی استان اصفهان تائيد میكند .بهگونهای كه میتوان در سطح
كامل ًا برخوردار از شهرستانهایی مانند مباركه ،نطنز ،نائين ،اردستان ،خوانسار و كاشان نام برد .شهرستانهای خور و
بيابانک ،شاهينشهر ،شهر رضا ،گلپایگان ،فریدونشهر و نجفآباد در سطح برخوردار و شهرستانهای دهاقان ،اصفهان،
آران و بيدگل ،سميرم ،فریدن و تيران و كرون در سطح نسبت ًا برخوردار قرار میگيرند .شهرستانهای چادگان ،برخوار،
خمينیشهر ،لنجان و فلاورجان شهرستانهای محروم در استان اصفهان هستند .بنابراین این موضوع لزوم توجه به برنامهها
و سياستهایی برای از بين بردن محروميتها و ایجاد تعادلهای منطقهای و رسيدن به سطح توسعهی مطلوب و عدالت
فضایی را بيشازپيش نمایان میسازد.
پیشنهادها
براین اساس می توان پيشنهادهای زیر را برای بهبود وضعيت برنامهریزیها و ایجاد تعادل منطقهای در این نواحی
بيان نمود.
-

ایجاد انسجام و هماهنگی در نظام مدیریت شهری و محلی با نگرش و تفكر سيستمی بهمنظور نظارت و هدایت
فرایند توسعه شهرها.

-

آمایش اقتصادی استان

-

بهبود كارایی جمعيت فعال استان و ایجاد اشتغال پایدار در نقاط مختلف و محروم استان ،توانمندسازی روستایيان
و احيای صنایعدستی

-

ایجاد تعادل نسبی در توزیع تأسيسات و تسهيلات مختلف و تناسب امكانات در شهرستانهای استان اصفهان.

-

برنامهریزی و محروميتزدایی از شهرستانهایی كه در سطوح بسيار پایين توسعهیافتگی قرار دارند.

-

توجه به برنامهریزی مشاركتی و دخالت دادن نظر مردم در برنامهریزیها.

-

برنامهریزی با توجه به امكانات و محدودیتهای هر شهرستان.

-

توجه و برنامهریزی درست برای شهرستان اصفهان مخصوص ًا در امر گردشگری و توسعهی صنعت توریسم.

-

برنامهریزی در جهت كاهش فاصله سطح توسعهیافتگی بين شهرستانهای استان اصفهان ازلحاظ شاخصهای
توسعه

-

راهبردهای رسيدن به توسعه متناسب و محروميتزدائی طوری هدایت شوند كه زمينه لازم جهت ارتقاء
شهرستانهای محروم به حد متوسط استان و بهبود شاخصهایی كه در این شهرستانها با كمبود مواجه است،
فراهم شود.
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روستایی در شهرستان صحنه ،استان كرمانشاه» ،مجله برنامهریزی فضایی ،سال  ،1شماره ( 0پياپی .)05
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