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 چکیده

ستراتژیک و ارتباطی شهرستان البرز باعث می شود که این منطقه در معرض جریانات و نیروهای مختلفی قرار       یرد. بنابراین به  گموقعیت ا

شناسایی وضعیت موجود در ابعاد مختلف توسعه پرداخت           ساس   منظور قرار دادن شهرستان در مدار توسعه، ابتدا الزم است که به  ه شود و بر ا

تی منطقه هموار آمیزان نابرابری ها و کاسنتی ها موجود را مشنخص کرده و در نتی ه مسنیر را برای اتخار برنامه های توسنعه      چنین شنناختی 

البدی، فناوری،  کنمود. بنابراین در پژوهش حاضر، به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان البرز وضعیت نقاط شهری در ابعاد مختلف         

صادی، اجت  ستفاده از روش آماری و مدل الکتره مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گ   مدیریتی، اقت ست محیطی با ا این پژوهش به  رفتند. ماعی و زی

ساس روش تحقیق   سنادی ب تحلیلی  -کمیلحاظ هدف کاربردی، بر ا مرکز آمار  از داده هایوده و بدین منظور و روش گرد آوری داده ها نیز ا

سال   سناد مرتبط با  1390در  ست. نتایج پژوهش در    توسعه منطقه ای  و ا شده ا ستفاده  شتن   57ا وضعیت بهتر    شاخص مورد مطالعه حاکی از دا

ست محیط      کالبدی، اجتماعی، مدیریتی، دانش و فناوریبعد  4شهر کرج در   صادی و زی ضعیت برای ابعاد اقت ی نیز به ترتیب  بوده و بهترین و

 وسننعه  بوده وتدر رتبه اول نتایج نهایی مدل بیانگر قرار گیری شننهرهای کرج و گرمدره به شننهرهای محمد شننهر و آسننارا می باشنند.  مربوط

شت   های شهر  شهر و ماهد سعه     نیز کمال شند. در مراتب بعدی سطح میانه تو شهر با برخ     را دارا می با سارا و محمد  کم  از ورداریشهر های آ

 توسعه قرار می گیرند.ح توسعه در جایگاه سوم سط ترین میزان

 .توسعه نقاط، مدل الکتره : توسعه منطقه ای، توسعه پایدار، شهرستان البرز، رتبه بندیاژه های کلیدیو
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 مقدمه  

یک چیزی که باید از آغاز مشخص شود، این است که نابرابری مکانی )یا منطقه ای( همیشه وجود داشته        

 ,massey).واقعی تاریخی است است و آن گزاره تاریخی و نوعی چارچوب عمومی برای تحلیل فرایند های

1978: 234) 

سعه " تیبا ماه یاگرچه نگران صنعت  نیتوان در اول یآن را م یایجغراف و "تو ش    شدن  یمراحل  شهرن   ینیو 

  اسیو هم دامنه و مق یو منطقه ا یبود که هم مطالعه توسنننعه محل بیسنننتمدوم قرن  مهیدر ن ،جسنننت و کرد

 :Pike et al, 2016).افتیگسترش  یبه طور قابل توجه یاز توسعه اقتصاد تیحما یمداخالت دولت برا

2)   

 ی/ بوم یعوامل داخل نیتعادل مناسب ب ییشناسا یبراوقفه  یب یپر از تالش ها یمطالعات منطقه ا خیتار

در  یعوامل نابرابر   یبررسننن (Wey and Yeung, 2009).سنننتبرون زا/  یخارج  یروها یدرون زا و ن /

 (Zougris et al, 2015). است ییچون و چرا یب مشخصارزش  یدارا ییایاستاندارد جغراف یها اسیمق

 ایبرنامه ها  یمحتوا با ی،اول :شننوند یقائل م زیتما یمنطقه ا یزیو برنامه ر یتوسننعه منطقه ا نیغالباً ب 

سطح تغ      شکل و  شان دهنده   یصورت م  یزیتالش برنامه ر  هیکه در نت یبهبود ای رییبرنامه ها و معموالً ن

ست    ییها و روش ها هیروبه فکر  شتر یب ی،. دومردیگ سط آن طرح اجرا م ا  درآن  یکل ریشود و تأث  یکه تو

ست  منطقه ارتباط با  سعه منطقه ا    نیدر ا. ا ستا، تو ست و به هم  یماهو هیبر نظر یمبتن شتر یبی را  لیدل نیا

   (Laji, 2019: 40).توجه دولت ها را به خود جلب کرده است یا هیاز مسائل رو شیب

شرفت هایی که محققان در قرن گ  ،  اند وردهآت س ادی، اجتماعی، به دص شته در زمنیه های اقت ذبا وجود پی

و عدم تعادل و  قهای مشخص و واضحی در میزان توسعه یافتگی در بین مناط    فدر حال حاضر شاهد شکا   

در ایران نیز با روى کار آمدن  (.180: 1397)پریزدای و میرزاده، عه امکانات می باشننیمنابرابری در میزان توسنن

دولت مدرن و آغاز برنامه هاى توسعه که روابط پیشامدرن بین شهرها و روستاها و بین مناطق مختلف کشور      

  1340از دهه  را از هم گسیخت، نابرابرى هاى منطقه اى به عنوان مشکلى بغرنج شکل گرفت. به همین خاطر   

رویکرد توسعه منطقه اى مورد توجه قرار گرفت و سیاست ها و ابزارهاى مختلفى براى کاهش نابرابرى هاى     

 (.28: 1390)فرجی راد و همکاران، منطقه اى به کار گرفته شد

و واقعیت این است که م موعه برنامه های عمرانی قبل از انقالب، موفق به ای اد تعادل منطقه ای نشدند   

نسا هنیچگناه         نه ای چنه ب به تشدید نابرابری ها و قطبی شدن فضایی و بخشی دامن زدند. برنامه ریزی منطق

وجنننود نداشنننته و بینننشتر سیاست گذاری منطقه ای و تا حدی منطقه ای کردن برنامه های ملی بوده است   

ریزی توسنننعه با تأکید بر  برنامه ا توجه به اینکه در ایران بویژه بعد از انقالب اسنننالمیب. (1377)صنننرافی، 

ی  اند به رشد و توسعه   های طبیعی و انسانی مناطق ان ام شده، فقط مناطق خاصی از کشور توانسته      پتانسیل 
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ست یابند    سبتاً مطلوبی د سیر       96: 1390)لیلیان و همکاران، ن ستان البرز با قرارگیری در م شهر (. در این میان 

ی میان پایتخت و نقاط شننهری اطراف خود به نقطه ثقل و مرکز جذب نیرو اسننتراکیک و به عنوان پلی ارتباط

ها از بیرون خود بدل گشننته بنابراین در وجود چنین شننرایطی، حالت ها و وضننعیت های مختلفی در سننطح  

منطقه آن به وجود آمده و سبب ای اد تفاوت میزان توسعه نقاط شهری آن گردد به طوری که  برخی نقاط آن    

از این موقعیت بهر برداری کرده و  بر برخی نقاط دیگر توابع منفی برجای گذارد و مسننایل زیادی  توانسننتند

در آن جا انباشته شود. بنابراین بررسی نابرابری توسعه نقاط در منطقه مورد مطالعه از ضرورت و اهمیت این       

البرز را را با توجه  پژوهش می باشد. از طرف دیگر پژوهش حاضر در صدد است وضعیت کنونی شهرستان         

تغییرات سریعی که در اطراف آن در حال وقوع بوده، مورد بررسی قرار داده و به موقعبت، پویایی ارتباطات و 

به عنوان یک منطقه مسننناله خیز، نقاط شنننهری آن را در ابعاد مختلف کالبدی، فناوری، مدیریتی، اجتماعی،             

 قرار دهد.  اقتصادی و زیست محیطی با همدیگر مورد تحلیل 

ریزی شده برای نیل به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را     توسعه به معنای کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه  

میالدی از سوی شوروی سابق آغاز شد      1917های نو ظهور در قرن بیستم دانست که از سال    ه توان پدید می

(. 32: 1386الدین افتخاری و همکاران،  رکن) و از آن تاریخ تاکنون، اندیشه توسعه و تحول تکامل یافته است

توسنننعه ابعاد وسنننیع و جنبه های فراوان زندگی اجتماعی را در بر می گیرد که از شنننرایط متعدد و مرتبطی  

تشننکیل می یابند و هر نوع تغییر در این نطام اجتماعی معلول تغییرات وسننیع و بنیادی این شننرایط مرتبط     

صوم،   شد         ت .(1379خواهد بود)قدیری مع ضایی، ر صورتی به اهداف بنیادین خود اعم از: تعادل ف سعه در  و

ای و سنننطح بخشنننی، کاهش فقر و نابرابری، حذف شنننکافهای بین مناطق و تامین عدالت   متوازن در منطقه

ست می    الای، با اجتماعی و منطقه شارکت مناطق د مطالعه، بلکه  مورد تنها محدوده یابد که نه بردن ظرفیت م

ستمی موردتوجه قرار گیرد    درگیر با محدوده کل منطقه سی س ودی،     موردنظر با نگاهی جامع و  سوری و  )یا

1395.) 

نه    ،1970تا قبل از دهه  نعه منطق نه                   نگرش به توس ن نر پای ن نعه، ب ن نال توس ن نورهای در ح ن ای در کش

نه ریزی   ن نه              برنام ن ن نود. ازجمل ن ن نتوار ب نه اس ندگاهها،          های اقتصادی و رشد اقتصنادی منطق ن ن نن دی ن ن ای

،  (1943)(، رودان روزنشننننننتاین 1956) روستو (،1975، دومار )(1948د )هاور هنننننننننای رشد مننننننننندل

 (.4: 1388برشمرد)ضرابی و موسوی،( را می توان 1958( و هیرشمن )1953(، نورکس )1954)اسکتیووسکی  

هایی هسننتند که  ترین نظریه ای، مهم نظریه دوگانگی اقتصننادی، نظریه قطبی شنندن و نظریه همگرایی منطقه

شان می  ای را در تحلیل توسعه ملی و منطقه  های منطقه تأثیر تفاوت شدن ،   ای ن دهند. در زمینه نظریه قطبی 

 ها می موجب قطبى شدن فعالیت  با بیان اینکه توسعه ملی در فرایند حرکت خود،  1950فرانسوا پرو در سال   

شابهى، می      هاى مختلف  شود، وجود تفاوت بخش  ستدالل م ست که با ا شان داده ا توان   را در فرایند توسعه ن

ای برای بیان و  های منطقه نظریه تفاوتداد. مفهوم قطبی شنندن مناطق را در فرایند توسننعه مورد توجه قرار  
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  های تحلیلی هدفمند و سنننازگار برای تحلیل تعادل       ای، به چارچوب   های منطقه   دالیل و آثار تفاوت    تحلیل 

ای نیاز  های منطقه فضنننایی نیاز دارد. به عبارت دیگر، براى ان ام هر گونه تحلیل درباره ماهیت تفاوت      های

ها و آثار آن اسنننتفاده      اسنننت که از یک دسنننتگاه تحلیلی خا  برای بررسنننی توزیع فضنننایی فعالیت         

 (.86: 1390)ازوجی،شود

فاهیم   و م تکامل زمانی، تئوری ها     عد اندیشنننه توسنننعه اى و از لحاظ محتوایی و     بمى توان گفت که از    

سعه منطقه ای و محلی   شد همگرایی منطق   تو سیک ر ه ای و روندی را طی کرده اند که از تئوری های نئوکال

سننعه  محلی به تئوری های مؤخرتر توسننعه منطقه ای و محلی همچون توسننعه پایدار منطقه ای و محلی، تو 

 (.29: 1390کرده اند. )افتخاری و همکاران،درون زا، مناطق یادگیری و نهاد گرایی حرکت 

ساخت نهادی( اجتماعی    سعه منطقه ای اهمیت زیادی به ) صادی منطق -رویکردهای اخیر در نظریه تو ه  اقت

سعه یک منطقه  نه تنها با من    ساخت می دهند. براین پایه، تو ابع فیزیکی آن، ها و )تفاوت درون منطقه ای( آن 

سنناس فرهن   ند دارد. نهادها، م موعه ضننابطه ها و مقررات عملی اقتصننادی برابلکه منابع نهادی آن نیز پیو

سته دیگری از رویکردهای اخیر عنوان می       ستند. د صنعتی محلی در هر منطقه ه سنت های  صادی و  دارند   اقت

ادها،  ل منابع، نهکه سیاست توسعه منطقه ای موثر باید دقیقاً با سبک جهانی توسعه قایل تطبیق باشد و پنج عام

در  روندها، فرهن  و پیوند های خارجی را در این چارجوب بر می شنننمرند. عوامل توسنننعه منطقه ای که             

صادی، ترکیب بخش          ساختار و اندازه بنگاه های اقت شامل  شتر  شتند بی شین اهمیت دا صاد   رویکرد های پی ی اقت

اوقات   ارتباطی، حمل ونقل،منطقه، خدمات بازرگانی، تسهیالت آموزشی، نهادهای پژوهشی، زیرساخت های     

س      شان بر تو سنتی تاثیر گذاری  عه منطقه ای، فراغت و کیفیت زتدگی در منطقه بوده اند. این عوامل با مفهوم 

شد. رویکرد های جدید نظری به این عوامل وقع       سعه منطقه ای می بخ ستا به تو شم انداز ای چندانی   نوعی چ

شتر عوامل )ساختاری و نهادی(   سباب تحلیل منطقه ای قرار می  اقتصادی منا  -اجتماعی نمی نهند و بی طق را ا

 .(1385 دهند و بر چارچوب نهادی در منطقه تأکید می کنند )معصومی اشکوری،

د رشد   توان توان گفت توسعه مناطق با برقراری عنننندالت، کاهش بیکاری و فقر و پیشبرد توسعه، می     می

نابرای  نکا       اقتصاد ملی را تحریک و تقویت کند. بن نه ای )ش نادل منطق ندم تع نت ع نادار  ن بروز یا تقوی ف معن

نس اثرگذار بوده و با شکاف اجتماعی، بیکاری، فقر مانع           نیری عک ناطق(، در مس نعه من نطح توس مخل   وس

 (.11: 1393)عظیمی، رشد اقتصادی خواهد بود

 :ره کردموارد زیر اشاتوان به  که می تلفی ان ام شده اسختات معیافتگی مطالعه در زمینه سن ش توس

کشننور   9منطقه از  119(، در پژوهشننی تأتیرات متفاوت فضننایی ویروس کرونا را در   2020) 1کاپیتینیس

  خانوار، اندازه متوسط  یتیدهد که آمار جمع یمقاله نشان م  نیاعضو اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار دادند.   

                                                           
1 . Kapitsinis  
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شاغل،  و   زانیبودند که م یقابل توجه یمنطقه ا یها یژگیو از سنت مراقبت از خانه  نیهوا و همچن تیفکی م

، به نیعالوه بر ا کند. یم نییاروپا تع هیکشننور اتحاد 9منطقه در  119را در  COVID-19ناهموار  ریمرگ و م

ستگ یهم پ صاد  ییای، پویجهان یو ش    یاقت شهرن  کیدر  روسیو ریتأث یبرا یمهم یکننده ها نییتع ینیو روند 

شد که روندها       شخص  سران ام، م ستند.  ست یس  نیسالمت و همچن  یها نهیدر هز یخیتار یمنطقه ه   یها ا

 .داشته است ریتأث COVID-19 یبر رشد ناهموار مکان ریهمه گ یماریکاهش ب یاعمال شده برا

 توسنننعه پایدار در ت زیه و تحلیل TOPSIS-AHPمدل "(، در پژوهشنننی با عنوان2019) 1آدام اسنننتیک 

در کشور لهستان، به ای اد یک معیار مد ل    "2017و  2010استان پامرانیان غربی در سال های    شهرستان های  

مرکب در بررسننی توسننعه پایدار پرداخته، که در آن عوامل اقتصننادی و اجتماعی را نظر می گیرد و ضننمن   

صادی در      شاخص های مختلف اجتماعی و اقت ستان پامرنیان، ت     21بررسی  غییرات و رتبه آن ها را شهرستان ا

سال های   شهرستان ها تغییراتی مختلفی از     2017و  2010در در  سه کرده به طوری که   عدم   "با همدیگر مقای

شمگیر     شمگیر و ارتقای چ سال    "تغییرات، کاهش چ سبت به  را ت ربه کرده و هر کدام رتبه و جایگاه  2010ن

 سب نمودند.متنوعی در برخورداری ازمیزان توسعه پایدار را ک

 با آنها ارتباط و ای منطقه توسنننعه های ناسنننازگاری"(، در پژوهش خود تحت عنوان 2017)2ناوکوسنننکا 

را مورد  2015-2008دوره  یبرا هیمقدون یهشننت منطقه جمهور یتوسننعه برا یشنناخص ها "پنهان اقتصنناد

مورد نظر را بررسننی و تحول اقتصنناد پنهان در مناطق  یمنطقه ا یها ینابرابر نیارتباط بمطالعه قرار دادند و 

شان داد که             ست. نتایج ن شده ا ستفاده  صادی ا شاخص های اجتماعی و اقت از هر کردند. در این پژوهش از 

سبت به م      سه منطقه ن شت منطقه ،  شور  نیانگیه س  یک منطقه عملکرد به مراتب بهتر از  کیتر،  فیضع  اریب

شتند.  یمل نیانگیبه م کینزد نیز مناطق رسای  و میانگین صاد پنهان برا  کیارتباط نزد عملکرد دا   یبا تکامل اقت

شان م  ق این پژوهشمناط صاد پنهان به هم   ین ستند. بنابرا  مرتبطدهد که اختالفات و اقت س نیه ست ی،    یها ا

مناطق و کل  یبرا جیبه حداکثر نتا یابیدسننت یبرا دیو اقتصنناد پنهان با یمربوط به توسننعه منطقه ا یاقتصنناد

 کشور هماهن  شود.

اسننتان )یا شننهرها( چین، درچهار بعد توسننعه   9(، در مقاله ای به ارزیابی توسننعه 2014و همکاران ) 3گوا

پایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاست و فرهن  با توجه به تفاوت منابع استان های م زا پرداختند. ابتدا استان        

شرقی، می      سه منطقه  شهرها( به  سعه ایده آل مناطق مختلف را       ها )یا  سپس تو شوند.  سیم می  انه و غربی تق

شوند     سه می  شباهت و نزدیکی آن ها به مقادیر ایده آل با   .بدست آورده و مقادیر ویژگی ها با هم مقای میزان 

 روش تاپسیس  به عنوان نتی ه نهایی ارزیابی است.  

                                                           
1 .Adam Stecyk 
2 . Novkovska 
3 .Guo 
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مطالعه کشننورهای   مورد :MCDMه بندی با روش مقایسننه مناطق،  رتب"(، در مقاله 2014) 1اوا پولدنیکوا

شگراد  صادی          "2وی سعه اقت سطح تو ستیابی جایگزین برای ارزیابی کمی اختالفات  سئله د اجتماعی   -به حل م

سلوواکی( پرداخته و موقعیت مناطق واحد های          ستان، ا ستان، له شگراد )چک، م ار شور وی مناطق در چهار ک

  )SAW(و)AHP( ،)TOPSIS(با اسننتفاده از روش های  2010تا  2000وره را در د 3جغرافیایی اتحادیه اروپا

ستیابی به ارزیابی دقیق نابرابری     سنده روش های  مذکور را به عنوانی روش مطلوب در د تعریف می کند. نوی

های اقتصننادی و اجتماعی واحد های جغرافیایی اتحادیه اروپا می داند که باعث سننیاسننت گذاری منسنن م،   

ایه گذاری برای مناطق کم تر     برابری در میان مناطق اتحادیه اروپا و نیز اطمینان از تخصنننیص کارآمد سنننرم          

( و sawتوسننعه شنندها مواردی که جزااهداف مهم برای اتحادیه اروپا می باشننند.  در این پژوهش روش )  

(topsis          سعه پایین در دوره سطح تو سلوواکی از  ستان و ا صی از له شابهی از قرار گیری مناطق خا ( نتایج م

 های مورد مطالعه ارائه می دهند .

در مورد نابرابری منطقه ای     TOPSISت زیه و تحلیل   "(، در پژوهش 2011) 5جون یو  4ایکسنننیاجین   

ستان کجیان       صادی در ا سعه اقت سال       "6تو شاخص داده های  شور چین، از طریق ده  به  2009تا 2007در ک

شان می دهد در بین         صادی منطقه پرداختند. این ارزیابی ن سعه اقت سطح تو شهر منطقه نابرابری    11ارزیابی 

توسعه اقتصادی وجود دارد. عالوه بر این، این مقاله به بررسی دالیل این نابرابری ها پرداخته و در کل  نقش      

 آن شهرها را نیز مورد بحث قرار می دهد.

ستفاده از مدل  139صالحی و همکاران )  سقز         HDI(. با ا ستان  شهر ستان های  سعه یافتگی ده ضعیت تو  را و

سی قرار دادند در   سانی در محدوده مورد مطالعه      مورد برر سعه ان شاخص های تو ه کار باین پژوهش میزان 

سطح مت         ستان  شاخص ها، دو ده ستان در  سعه یک ده شدند، نتایج تحقیق بیانگر برخورداری تو سط   گرفته  و

 دهستان محروم می باشد. 11توسعه و 

شهرستانهای ا   نابرابری منطقه (، به بررسی 1396فیروزی و همکاران ) ستان  ای در  پرداختند. در  ستان خوز

ها و  وتحلیل داده و برای ت زیه گردیدهمؤلفه اسننتفاده 104ای از  برای بررسننی توسننعط منطقه این پژوهش 

ستان    درنهایت، رتبه شهر سیس، الکترا و مدلهای ادغا  از مدل ها بندی  ها، بردا  میانگین رتبه) مهای ویکور، تاپ

شد  (و کپلند ساس   بهره گرفته  ست. بر ا ستان   نتایج این پژوهش  ه ا های هفتگل، بهبهان و هندی ان در  شهر

                                                           
1 .EVA POLEDNÍKOVÁ 
2 .Visegrad 
3 .NUTS 2 
4 .Xiajing 
5 .Junjie 
6 .ZHEJIANG 
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ها ازلحاظ   ترین شهرستان   ممحرو حسطوح باالی برخورداری و شهرستانهای دزفول، شادگان و باوی، در سط     

   .تندهای توسعه قرار گرف برخورداری از شاخص

سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود از لحاظ   طی ان ام پژوهشی به  (، 1390سرخ کمال و همکاران) 

نای استان خراسان رضوی   ناکی از آن  پرداختند. توسعه فرهنگی، میان شهرستان ه نتایج یافته های پژوهش ح

شهر ستانهای گناباد، رتبه اول و شهرستان های درگز و بردسکن به ترتیب رتبه های         1385است که در سال   

نو   ند دوم و سوم را کسنب نم نین شهرستانهای       . هم چنین در نتایج خود به ده ان نابرابری فرهنگنی ب وجنود ن

 خراسان رضوی اشاره کردند. استان 

سطح  1390بختیاری و همکاران) سعه (،  ستان    تو شهر ستان  یافتگى  ستفاده  یز هاى ا   رویکردهاى"ازد را با ا

صمیم  هاى مختلف   جنبهدادند. در این پژوهش  مورد مطالعه قرار "گیرى بامعیارهاى چندگانه وتحلیل عاملی ت

بر اساس    های توسعه به کار گرفته شده است.    شناخت میزان نابرابرى  درغیره،  اقتصادی، اجتماعی، محیطی و 

برخوردار  برخوردارو محروم، نیمه چهاردسته محروم، نیمه  در استان  هاى ، شهرستان  نتایج پژوهش ان ام شده 

 .قرار گزفتند

شی تحت عنوان  1389)ضرابی و تبریزی   ستان           "( در پژوه ستان های ا شهر سعه یافتگی  سطح تو تعیین 

ستان پرداختند. در این          "رویکرد تحلیل عاملی -مازندران ستان های این ا شهر سعه یافتگی  سطح تو سی  به برر

ستفاده از روش تحلیل عاملی به      37مقاله  سی در زمینه های مختلف با ا ته  عامل تقلیل یاف 8شاخص مورد برر

سعه             ست. نتایج در این پژوهش حاکی تو شده ا سعه ارایه  شاخص ترکیبی تو صورت تلفیقی در  سپس به  و 

 نامتعادل شهرستان ها از سطوح توسعه یافته تا قرارگیری در سطح محروم برای برخی شهرستان ها می باشد.

 

 داده ها و روش کار

کاربردی، بر اسننناس روش تحقیق        هدف  حاظ  به ل مار و  -کمیاین پژوهش  تحلیلی و در گرد آوری آ

اطالعات از روش اسنادی،کتابخانه و طرح و گزارش های مرتبط با تحقیق استفاده گردیده است. هم چنین به    

ستان البرز روش آماری و روش مدل الکتره به         شهر شهری  سعه یافتگی نقاط  سطح تو منظور ت زیه و تحلیل 

 کار گرفته شده است.

سطح   ستان از          به منظور تعیین  شهر شهری این  ستان البرز، نقاط  شهر و وضعیت موجود توسعه منطقه ای 

سی قرار       ست محیطی مورد برر صادی، اجتماعی و زی نظر ابعاد مختلف کالبدی، دانش و فناوری، مدیریتی، اقت

 شده است.   به کار گرفتهداده های آماری و کمی  منطور بررسی وضعیت فعلی توسعه منطقه  گرفته و به 
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را اولین بار برنارد روی مطرح کرد در این روش گزینه ها به صنننورت زوجی با        الکتره نیان های روش   ب

یکدیگر مقایسه می شوند و گزینه های مسلط و ضعیف )غالب و مغلوب( شناسایی شده و سپس گزینه های          

شکیل ماتریس وزین فازی،      سازی و ت شوند در این روش پس از نرمال  با توجه  ضعیف و مغلوب حذف می 

Sروابط زیر اقدام به تشکیل م موعه های هماهن   
k,𝑖   و ناهماهن,ikD   برای هر یک از گزینه هایAk   و

A1  .می شود 

: در این مرحله ، مقادیر ماتریس تصننمیم گیری مسنناله با اسننتفاده از نورم ، بی مقیاس می کنیم. این    1گام  

 می نامیم. Nماتریس را 

    𝑛𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

[∑ a𝑖𝑗2
m

i=1
]

1 2⁄
  

 :وزن دهی به روش آنتروپی  2گام 

𝑤𝑖 =
𝑑𝑗

[∑ 𝑑𝑗
m

i=1
]
 

ستفاده از ماتریس   3گام  ماتریس بی مقیاس  »)اوزان شاخص ها( و رابطه ی زیر ،   W: در این مرحله ، با ا

 را به دست می اوریم .« شده موزون

𝑉 = 𝑁 × Wm × 𝑛 

 

𝑊𝑚∗𝑛 =  عبارتست از ماتریس قطری وزن های به دست آمده برای شاخص ها.  

 

شاخص ها ، مورد ارزیابی قرار می گیرد و م موعه  : 4گام  سبت به تمام  » ی  در این مرحله تمامی گزینه ها ن

نشان   Sk,𝑖که با Iو kم موعه هماهن  از گزینه های  .تشکیل می شود  « ماتریس های هماهن  و نا هماهن  

شود.  شاخص هایی خواهد بود که در آن ها گزینه ی     داده می  شتمل برکلیه ی  به ازای   𝐴𝑘یبر گزینه  Aiم

شته باشد. برای یافتن این مطلوبیت باید به نوع شاخص های تصمیم گیری از نظر         شتری دا آن ها مطلوبیت بی

 داشتن جنبه ی مثبت یا منفی توجه شود. 

 یعنی :

 اگر شاخص مورد نظر ، دارای جنبه ی مثبت باشد ، داریم :  -

 

 :  اگر شاخص مورد نظر ، دارای جنبه ی منفی باشد ، داریم -

S
k,I

 = {𝑗 | 𝑥𝑘𝑗 ≥ 𝑥𝑖𝑗}  ,  j = 1 , … , m 

𝑁 =  [n
ij
]            ,  

V=  عبارتست از ماتریس بی مقیاس شده موزون.  
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، نسبت به گزینه ی   kAنیز شامل شاخص هایی است که در آن ها ، گزینه ی     k,iDم موعه ی نا هماهن  

iA  : مطلوبیت کمتری داشته باشد ، یعنی 

 

 این فرمول ، برای شاخص های مثبت است و برای شاخص های منفی داریم : 

 

اطالعات فوق ماتریس هماهن  رابه دسنننت می اوریم این ماتریس یک ماتریس           ز دراین مرحله ا : 5گام  

شاخص های          m×mمربعی صر این ماتریس نیز از جمع اوزان  سایر عنا شد.  صر می با بوده که قطرآن فاقد عن

 متعلق به م موعه ی هماهن  حاصل می شود.

 یعنی : 

∑ Wj                       ,    j ∈ A ki    =  
ki

I  

است. مقدار این معیار ، عددی بین صفر و یک  iAنسبت به   kAبیان کننده اهمیت نسبی    ( kiIاین معیار )

 دارد و برعکس. iA، ارجحیت بیشتری بر  kAاست و هر چه این مقدار بیشتر باشد ، بیانگر آن است که 

شود. این ماتریس با   : 6گام سبه می  شود و مانند     NIدر این مرحله ماتریس ناهماهنگی محا شان داده می  ن

است. قطر اصلی این ماتریس عنصری ندارد و سایر عناصر این ماتریس ،       m * mماتریس هماهن  ماتریسی  

 از ماتریس بی مقیاس شده ی موزون به دست می آید .

 این عناصر طبق رابطه ی زیر به دست می آید : 

Max |Vkj –Vij| ,  j ∈ D k,i

Max |Vkj –Vij| ,  j ∈همه شاخص ها 
=  kiNi 

سبت عدم مطلوبیت م موعه ی نا هماهن    شاخص، اندازه    Iو  kاین معیار ن را به کل نا هماهنگی در آن 

 گیری می کند.

شود. این ماتریس را با    7گام  سبه می  شخص می کنند.     H: در این مرحله ، ماتریس هماهن  موثر محا م

ستانه ای را تعیین کرد و   صر ماتریس  برای ای اد این ماتریس ، ابتدا باید یک آ ساوی   Iاگر هر عن بزرگتر یا م

شد ، آن مولفه در ماتریس   صفر می گیرد.     Hآن با صورت مقدار  ، مقدار یک به خود می گیرد و در غیر این 

 ، می توان از اطالعات گذشته و نظر تصمیم گیرنده استفاده کرد.   Īبرای تعیین حد آستانه 

S
k,I

 = {j | xkj ≤ xij}  ,  j = 1 , … , m 

D
k,I

 = {j | Vkj < Vij}  ,  j = 1 , … , m 

D
k,I

 = {j | Vkj > Vij}  ,  j = 1 , … , m 
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 (.Ī)یعنی  Iرتست از میانگین مقادیر ماتریس یک معیار عمومی برای مشخص شدن این حد ، عبا

Ī = ∑ ∑ Iki m(m − 1)⁄m
k=1

m
i=1 

 حال داریم : 

H 
ki
 = 1                          ← I 

ki
  ≥ Ī                  اگر 

H ki =  0                         ← I ki  < Ī                  اگر 
 

 این ماتریس نشان دهنده ارجحیت یک گزینه بر گزینه دیگر است.  

نشننان   G در این مرحله نیز ماتریس نا هماهن  موثر را به دسننت می آوریم. این ماتریس نیز که با : 8گام 

 داده می شود ، مانند ماتریس هماهن  موثر به دست می آید.

 شود. حد آستانه برای این ماتریس ، به صورت زیر محاسبه می

 

 عناصر ماتریس نیز به این صورت به دست می آید : 

 

 

ماتریس کلی  »  (Gو ماتریس نا هماهن  موثر )( Hدر این مرحله با ترکیب ماتریس هماهن  موثر ): 9گام 

 ( به دست می آید. محاسبه ی این ماتریس به صورت زیر است : F« )موثر

 

kiF این ماتریس نشان دهنده ی ترتیب برتری راهکارهای مختلف نسبت به یکدیگر می باشد ا یعنی اگر    

ارجحیت دارد. البته ممکن اسنننت این ارجحیت تحت تاثیر راهکارهای   iAبر  kAتوان گفت  باشننند می  =1

 یک گزینه ی ارجح باشد ، این است که : kAدیگر قرار گیرد. بنابراین شرط این که در روش فوق ، 

 

 

ستونی از   باشد   « عنصر یک »را که حداقل دارای یک  Hگام آخر:حذف گزینه های کم جاربه می توان هر 

  حذف کرد ، سپس بر اساس سطر های دیگر تصمیم گیری نمود.

NI̅̅ ̅ = ∑ ∑ NI ki m(m − 1)⁄m
k=1

m
i=1  

G 
ki
 = 0                          ← NI

ki
  ≥  NI̅̅  اگر̅

G 
ki
 =  1                         ← NI

ki
<NI̅̅  اگر̅

F ki = Hki × Gki 

F 
ki
 برای حداقل یک 1      و                                     1 =

F 
ki
 برای کلیه 1 ها           و                                     0 =
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بنابراین در پژوهش حاضننر به منظور اجرای مدل الکتره ابتدا به رکر معیار های مؤثر در توسننعه منطقه ای  

که در اکثر پژوهش های پیشننین مالب بوده، پرداخته شننده اسننت. در مرحله بعد با اسننتفاده از روش آنتروپی 

ی در ابعاد مختلف با همدیگر  شننانون به وزن دهی معیار پرداخته و از این طریق سننطح هرکدام از نقاط شننهر

سه شده است. آخرین مرحله از مدل       مقای

رتبه بندی کلی نقاط شننهری شننهرسننتان   

مدیگر          به ه بت  تب نسننن به مرا که  بوده 

سننطوحی کم تر توسننعه یافته تا توسننعه   

 باالیی را نشان می دهند.

  1406 شننهرسننتان البرز با وسننعتی حدود

دقیقه تا     41درجه و   35کیلومتر مربع بین 

  50دقیقه عرض شمالی و   12درجه و  36

دقیقه   31درجه و  51دقیقه تا  43درجه و 

این   .طول شنننرقی واقع شنننده اسنننت  

شمال به     ستان از  ستان مازندران، از    شهر ا

شمیرانات و تهران، از       ستان  شهر خاور به 

قدس و شهریار،    جنوب به شهرستان های  

جنوب غرب به شهرستان اشتهارد و از     از 

سنناوجبالع محدود   غرب به شننهرسننتان 

 است.

شهرستان دیگر در    3خور شیدی پس از تصویب م لس شورای اسالمی، شهر کرج به همراه       1389در سال   

کیلومتر مربع به مرکزیت شهر کرج، دارای دو   1406قالب استان البرز جای گرفت. شهرستان کرج با مساحت     

ستان،   6بخش،  ستان           74شهر و   6ده شتمل بر ده ستان کرج م شهر ست. بخش مرکزی  سکنه ا آبادی دارای 

های محمدآباد، کمال آباد و گرمدره می باشد و شهرهای کرج، گرمدره، کمالشهر، ماهدشت و محمدشهر می      

 باشد. بخش آسارا مشتمل بر دهستان های آسارا، نساا و آدران و شهر آسارا می باشد.

بکارگیری واکه   شامل شهرستان کرج با نقاط شهری آن می باشد و     مورد مطالعه ، محدوده پژوهشاین در 

 شهرستان البرز شامل نقاط مذکور بوده و با محدوده شهرستان کرج برابری می کند.

 

 

 (. نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان البرز1شکل )
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 شرح و تفسیر نتایج

شاخص در   57ص کردن میزان نابرابری بین آن ها از خدر این پژوهش برای رتبه بندی نقاط شهری و مش  

ست محیطی با توجه به داده های      6 صادی، اجتماعی و زی بعد مختلف کالبدی، دانش و فناوری، مدیریتی، اقت

استفاده شده است. هم چنین برای وزن دهی به شاخص های منتخب روش آنتروپی شانون       1390آماری سال  

فته  شده تعیین سطح توسعه منطقه     ( به ترتیب شاخص های به کار گر 2(و )1به کارگرفته شده است. جداول)  

 ای شهرستان البرز و نیز وزن شاخص ها را نشان می دهند.  

 شاخص های مورد استفاده سطح توسعه یافتگی نقاط شهری شهرستان البرز -1جدول

 شاخص ها ابعاد

 کالبدی

X1،درصنند کاربری مسننکونیx2  ،درصنند کاربری صنننعتیx3فضننای باز وسننبز،  درصنند کاربریx4  ،درصنند کاربری ت اری

x5   ،سکونی صنعتی    x7ت اری،  سرانه  x6سرانه م سبز،    سرانه x9سرانه حمل ونقل و معابر،  x8کارگاهی، –سرانه  ضای   ف

x10    ،شتی ودرمانی شی،  سرانه x11سرانه کاربری بهدا سرانه  x14 سرانه راه،  x13سرانه کاربری ادرای و انتظامی، x12ورز

شهری، سرانه  x16 ،سرانه آموزشی  x15 ،مذهبی سرانه  x19سرانه پذیرایی و گردشگری،   x18سرانه فرهنگی،   x17ت هیزات 

 درصد استفاده از مصالح با دوامx22 ،تعداد مراکز آتش نشانیx21تعداد پارب عمومی، x20تاسیسات شهری، 

 اقتصادی

X23  ،نرخ مشارکت اقتصادیx24   مردان، نرخ مشارکت اقتصادیx25  ،نرخ مشارکت اقتصادی زنانx26 بیکاری،نرخx27  نرخ

سهم  x31،سهم شاغالن در بخش صنعت   x30ساله(،  15-24نرخ بیکاری جوانان )x29نرخ بیکاری زنان،  x28بیکاری مردان،

شاورزی،      x32شاغالن در بخش خدمات،  شاغالن در بخش ک صادی،   x33سهم  صد جمعیت فعال اقت شاغالن    x34در سهم 

 سهم شاغالن بخش خدمات ت اریx36سهم شاغالن خدمات بخش خصوصی،x35خدمات بخش عمومی،

 اجتماعی
X37    ،)تار یت)نفر در هک خانوار،   x38تراکم جمع عد  یت،   x39ب باسنننوادی،   x40جوانی جمع باسنننوادی    x41نرخ  نرخ 

 تعداد کتابخانه و فرهنگسرای عمومیx43نفر،  1000تعداد فارغ التحصیالن آموزش عالی در هرx42زنان،

 مدیریتی
X44 ،تعداد ان من های کارگریx45  ،صنفی شورا های محلی،  x46تعداد ان من های  شکل  x47تعداد ان من ها و  تعداد ت

 تعداد تشکل های زنان x48های آزاد غیر دولتی،

نش و    دا

 فناوری

X49،تعداد پارب های علم و فناوریx50  ،تعداد واحد های پژوهشننیx51 ،تعداد بنگاه های دانش بنیانx52ران  درصنند کاب

 (Mbpsپهنای باند اینترنت)x53اینترنت، 

زیسنننت 

 محیطی

X54 ،درصننند جمعیت تحت پوشنننش شنننبکه فاضنننالب شنننهریx55 ،سنننرانه تولید پسنننماند خانگیx56  میزان آلودگی

 تعداد گونه های گیاهی و جانوریx57، (B.O.D5)آب
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 مأخذ: یافته های پژوهش

 وضعیت و وزن شاخص های توسعه در نقاط شهری شهرستان البرز  -2جدول

 ردیف کرج آسارا گرمدره کمالشهر محمد شهر ماهدشت

0/000 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 X1 

0/004 0/002 0/003 0/001 0/000 0/001 X2 

8/40E-05 0/001 0/004 0/006 0/004 0/004 X3 

0/000 0/000 0/001 0/000 0/000 0/001 X4 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X5 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X6 

0/019 0/001 0/003 0/002 0/001 0/003 X7 

0/004 0/009 0/000 0/001 0/001 0/005 X8 

0/009 0 0/000 0/001 0/013 0/013 X9 

0 0 0/002 0/021 0/017 0/003 X10 

0/004 0/009 0/000 0/001 0/001 0/007 X11 

0/000 0/005 0/005 0/008 0/001 0/001 X12 

0/067 0 0/000 0/000 0/000 0/000 X13 

0/004 0/001 0/000 0/002 0/002 0/001 X14 

0/030 0 0/000 0/002 0/007 0/004 X15 

0/003 0 0/000 0/057 0/000 0/000 X16 

0 0 0/020 0 0 0/041 X17 

0 0 0/011 0/026 0 0/012 X18 

9/90E-05 0/002 0/002 0/001 0 0/054 X19 

0/001 0/003 0/004 0/001 0/001 0/019 X20 

2/10E-05 2/10E-05 2/10E-05 2/10E-05 1/80E-05 2/10E-05 X21 

3/00E-06 3/00E-06 3/00E-06 3/00E-06 3/00E-06 3/00E-06 X22 

4/10E-05 4/10E-05 4/30E-05 4/10E-05 3/60E-05 3/50E-05 X23 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/001 0/001 X24 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X25 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X26 

0/001 0/001 0/001 0/001 0/003 0/001 X27 
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0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X28 

0/000 0/000 0/001 0/001 0/000 0/000 X29 

0/001 0/001 0/000 0/000 0/000 0/001 X30 

0/006 0/003 0/000 0/002 0/001 0/002 X31 

1/50E-05 1/50E-05 1/50E-05 1/60E-05 1/40E-05 1/60E-05 X32 

0/001 0/001 0/000 0/000 0/000 0/000 X33 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X34 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X35 

0/000 0/004 0/004 0/002 0/000 0/003 X36 

1/40E-05 1/40E-05 1/40E-05 1/30E-05 1/30E-05 1/30E-05 X37 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X38 

6/00E-06 6/00E-06 7/00E-06 6/00E-06 7/00E-06 7/00E-06 X39 

1/10E-05 1/10E-05 1/10E-05 1/10E-05 1/20E-05 1/10E-05 X40 

1/10E-05 4/60E-05 3/90E-05 4/60E-05 4/20E-05 4/80E-05 X41 

0/002 0/002 0/003 0/003 0 0/030 X42 

0 0/006 0 0/006 0 0/041 X43 

0 0/001 0 0 0 0/067 X44 

0 0/008 0/008 0 0 0/034 X45 

0 0/002 0/005 0 0 0/051 X46 

0 0 0 0 0 0/071 X47 

0 0 0/020 0 0 0/041 X48 

0 0 0 0 0 0/071 X49 

0/000 0/002 0.008 0/002 0/000 0/020 X50 

2/00E-06 2/00E-06 2/00E-06 2/00E-06 2/00E-06 2/00E-06 X51 

6/00E-06 6/00E-06 6/00E-06 6/00E-06 6/00E-06 6/00E-06 X52 

0 0 0 0 0 0/071 X53 

1/20E-05 1/20E-05 1/20E-05 1/20E-05 1/10E-05 1/30E-05 X54 

2/50E-05 2/60E-05 2/40E-05 2/30E-05 2/30E-05 2/60E-05 X55 

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 X56 

3/70E-05 3/60E-05 3/20E-05 3/90E-05 3/70E-05 3/40E-05 X57 
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 مأخذ: یافته های پژوهش

شانون  سی    نتایج وزن دهی به روش آنتروپی  شهر کرج با مقدار شاخص های مورد برر  ، در بعد کالبدی 

ضننعیف ترین   0.040بیشننترین میزان و بهترین وضننعیت را نشننان داده، در مقابل محمد شننهر با مقدار 0.178

شهر با مقدار           شهر محمد  صادی  شاخص ها در بعد اقت شان می دهد. م موع  ضعیت را در این بعد ن   -02Eو

در بعد اجتماعی   کم ترین میزان را دارا می باشنند. 02E-1.11بیشننترین میزان و شننهر آسننارا با مقدار    1.52

شاخص ها با وزن    شهر در  شاخص      E7.24 -02 برخودارترین  شته و کم ترین وزن در  شهر کرج تعلق دا به 

در  0.267 ج با وزن به شهر آسارا اختصا  دارد. در بعد مدیریتی شهر کر     E2.31– 04 های این بعد با میزان

پایین   صفر   م موع شاخص ها دارای برخوردارترین وضعیت و شهرهای گرمدره، ماهدشت و آسارا با مقدار     

-01  ترین وضننعیت را بیان می دارند. بهترین وضننعیت در بعد دانش و فناوری مربوط به شننهر کرج با وزن

E1.6504مقدار  بوده و پایین ترین وضعیت برخورداری در شهر ماهدشت با E-7.58  می باشد. در بعد زیست

بوده و کم ترین آن نیز مربوط به شننهر   E 3.81- 04 محیطی نیز بیشننترین مقدار متعلق به شننهر آسننارا با وزن

 می باشد.  05E-   4.60کمالشهر باوزن 

به بعد کالبدی، اجتماعی، مدیریتی، دانش و فناوری بهترین وضننعیت نسننبت  4به طورکلی شننهر کرج در 

دیگر شهر ها را نشان داده و شهرهای محمد شهر و آسارا به ترتیب وضعیت های بهتری را در ابعاد اقتصادی         

ضعیت         سارا در پایین ترین و شهر آ شند. هم چنین نتایج حاکی از قرارگیری  ست محیطی را بیانگر می با و زی

رها را در ابعاد مورد مطالعه نشان می  ( رتبه شه 3جدول )  در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی می باشد.   

 دهد.

 رتبه بندی شهر ها در ابعاد مورد مطالعه -3جدول 

 
 

                                 

 شهرها             

 ابعاد    

 ماهدشت شهر محمد کمالشهر گرمدره آسارا کرج

 2 6 4 3 5 1 کالبدی

 5 4 2 3 6 1 دانش و فناوری

 4 3 2 4 4 1 مدیریتی

 2 1 4 5 6 3 اقتصادی

 5 3 4 2 6 1 اجتماعی

 5 4 6 2 1 3 زیست محیطی
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 . امتیاز نقاط شهری در ابعاد مورد مطالعه بر اساس نتایج مدل1نمودار 

 

سبی باالی              شرایط اختصاصی توسعه برای شهر کرج به صورتی است که به رغم برخورداری از سطوح ن

شان می دهد نمونه        سعه ن شاخص های تو سعه از دیگر نقاط، یک عدم توازن و برهم خوردن تعادل را در  تو

ست محیطی مثال زد که به دلیل جذب و انتقال بخش    ضعیت زی صنعتی   چنین اتفاقی را می توان برای و های 

بسیار از اطراف، آن را در معرض آسیب های زیست محیطی قرار داده است و با ی  چالش جدی توسعه در      

این بعد مواجه می باشد. به عالوه آسیب های کالبدی ناشی از سر ریز بخش زیاد جمعیت جوان به این شهر        

ته است. به طور کلی مهیا شدن شرایط     که مساله اسکان، رشد ناموزون و تخریب اراضی بسیاری را در پی داش      

سطح منطقه              سعه را در  شدن تو شهر کرج یک نوع نابرابری و حالت قطبی  سعه  شد و تو سبی بهتر برای ر ن

 ای اد کرده به طوری که بیشترین میزان سرمایه گذاری های منطقه را در بیشتر ابعاد در خود جای داده است.  

، هر اندازه میزان دخالت و دستکاری انسان در ناحیه و نقاطی بیشتر    تحقیقات ان ام شده تاکنون نشان داده  

شننده چشننم انداز های طبیعی ان ا در معرض مخاطره بیشننتری واقع شننده و به عبارتی تهدیدات و ح م    

فشننارهای وارده بر محیط، من ر به برهم زدن تعادل زیسننت محیطی آن شننده و از این جهت آسننیب پذیر تر  

ست. بنابراین   سته از این       شده ا شیه ای و ح م کم تر جمعیت و فعالیت توان سارا در نتی ه موقعیت حا شهر آ

 نظر خود را از معرض تهدیدات زیست محیطی رهایی بخشد و وضعیت ایده آل تری را در منطقه نشان دهد. 

را نشان  شهر گرمدره به عنوان دروازه ورود و خروجی منطقه، اگرچه در هیچکدام از ابعاد جایگاه نخستی   

نداده است اما بر اساس ترکیب شاخص ها وضعیت نسبتا بهتری را دارا می باشد. این شهر در نتی ه تراکم و         

ساخت ها و برنامه ریزی های الزم را ت ربه        سریع و بدون زیر شد فیزیکی  شهرهای اطراف ر پخش جمعیت 

ساخت های ارتبا    شکالت کمبود منابع آب الزم و زیر  شد که مقدم بر  کرد از جمله این م طی و عمرانی می با

شتن اختیارات الزم بخش های مدیریتی و اجرایی و بهبود خدمات و امکانات            شد. دا سازی آن  شهر صول  ا

مورد نیاز شهر از دیگر مسایل توسعه می باشد. بنابراین عمده چالش های توسعه را در شهر گرمدره به ابعاد        

 .اقتصادی، مدیریتی و کالبدی مربوط می شود
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شهر کمالشهر نیز با داشتن تعداد زیادی از مراکز و پار ب های صنعتی و تحقیقاتی به عنوان قطب صنعتی    

سعه            شتغال و به طور کلی تو شهر تأثیر گذار در جهت احیای بخش تولید و ا شده و دومین  شناخته  منطقه 

وسننعه با واسننطه شننرایط و منطقه می باشنند. بنابراین کمالشننهر هم ضننمن برخورداری از ظرفیت های ویژه ت

جایگاه فعلی به تبع وضعیت و مشکالت ارتباطی منطقه و رشد فیزیکی سریع فاقد امکانات ارتباطی الزم بوده    

شهر و هم در           سئله به مراتب هم در درون  ست. این م شکل مواجه ا سریع ترافیک محدوده با م و در انتقال 

ا در آن ای اد کرده اسنت. کمبود خدمات درمانی،  اطراف شنهر مشنهود اسنت و سنیمای کالبدی ناهمگونی ر    

آموزشی و تفریحی و مدیریت ناکارامد در جهت بهره برداری مطلوب از ظرفیت ها و شرایط موجود از موانع    

 توسعه این شهر هستند و مسایل زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بخش اعظم این موانع هستند.

می توان گفت این شهر دارای پتانسیل های مناسب در برخورداری از مراکز     در ارتباط با شهر محمد شهر   

علمی و پژوهشننی بوده هم چنین وجود مراکز ت اری و باغات و اراضننی کشنناورزی از دیگر امکانات جهت 

توسعه آن می باشد. شهر محمد شهر با قرار گیری در محور ترانزیتی زمینه مناسبی را برای توسعه فراهم کرده     

. وجود این عوامل سبب وضعیت اقتصادی نسبتا بهتر آن از دیگر نقاط شده است. مسئله ای که تمایز و         است 

یا توسننعه همه جانبه آن را باعث شننده تخریب بخش زیادی از اراضننی و باغات آن در جهت اسننکان بخش 

ست محیطی     شهر به توابع زی و کالبدی در زیادی از جمعیت مهاجر اطراف و عدم توجه ویژه بخش مدیریت 

 طول توسعه شهر و اعمال و اجرای برنامه های ناسازگار با محیط می باشد.

وجود جاربه های باستانی در شهر ماهدشت زمینه مناسبی را برای سرمایه گذاری های گردشگری فراهم         

بسنننترهای  کرده به عالوه نزدیکی به منطقه ویزه اقتصنننادی و قرار گیری در محور ترانزیتی از دیگر موارد و  

مناسب توسعه آن به شمار می رود در کنار این استعدادها وجود مشکالت رفاهی، آموزشی و بهداشتی و نیز         

سعه و عامل تمایز               شهری از مؤلفه ها و موانع تو سبز  ضای  سوده و کمبود ف ساختی و بافت فر سایل زیر  م

 توسعه با دیگر نقاط می باشد.

سه میزان گز    ساس مقای شاخص      نتایج نهایی بر ا ساس تعداد چیرگی در ابعاد و  شهری( بر ا ینه ها )نقاط 

های مورد مطالعه بدسننت آمده اسننت. نتایج نهایی مدل الکتره بیانگر قرار گیری شننهرهای کرج و گرمدره با  

شهر               شد هم چنین  سعه باال می با سبی تو سطوح ن شاخص به عنوان رتبه اول دارای  سان در تمام  امتیاز یک

با امتیازی برابر در رتبه دوم سطح توسعه یافتگی یعنی بر خورداری از سطح میانه توسعه   کمالشهر و ماهدشت

بوده و شهر های آسارا و محمد شهر با برخورداری کم ترین میزان توسعه در جایگاه سوم سطوح توسعه قرار         

 می گیرند. جدول زیر امتیاز و رتبه شهرها را از نظر سطح توسعه یافتگی نشان می دهد.
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 رتبه و سطح توسعه یافتگی نقاط شهری شهرستان البرز -4جدول 

 سطح توسعه یافتگی رتبه امتیاز نقاط شهری

 1 3 کرج
 توسعه یافته

 1 3 گرمدره

 2 1 کمالشهر
 توسعه میانه

 2 1 ماهدشت

 3 0 آسارا
 کم تر توسعه یافته

 3 0 محمد شهر

 مأخذ: یافته های پژوهش

 

 نتیجه گیری

منطقه ای از مفاهیم اساسی و سودمند به منظور تشخیص نابرابری ها و تالش برای کاهش نابرابری  توسعه 

های منطقه ای است. در این راستا، مدیران و برنامه ریزان توسعه از طریق آن می توانند فرصت ها و تهدیدات  

هم چنین با ان ام مقایسه    در ابعاد و شاخص های مختلف در سطوح داخلی منطقه ای معین را شناسایی کنند.    

 .های خود با دیگر نقاط به ضعف برنامه های خود پی برده و به راه های کمبود جبران آن بیاندیشند

بعد مختلف کالبدی، دانش و  6شنناخص در  57از  سننطح بندی توسننعه منطقه ای شننهرسننتان البرز برای 

 گردید.استفاده  1390فناوری، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به داده های آماری سال 

 مسپس با استفاده از مدلهای تصمی و شده نون وزن دهیامورد استفاده از طریق روش آنتروپی ش شاخص های

تعداد   ارهای  عی ، ممطالعه  مورد  شننناخص 57 نبیز اند.  بندی قرار گرفت  مورد رتبه  ه(اره )الکترمعی گیری چند  

  0.00با وزن  تعداد بنگاه های دانش بنیانو  تاهمیی ندارای بیشیتری 0.071 با وزن تشکل های آزاد غیر دولتی 

 .اند داشته پژوهشیارهای عم ینرا در ب تاهمی نکمتری

ضعیت در   شهر کرج بوده و بهترین    اجتماعی، مدیریتی، دانش و فناوریکالبدی، بعد  4بهترین و متعلق به 

سارا می باشد. با           وضعیت برای ابعاد اقتصادی و زیست محیطی به ترتیب مربوط به شهرهای محمد شهر و آ

سننه بعد اقتصننادی، اجتماعی و توجه به نتایج بررسننی شننهر آسننارا به دلیل قرارگیری در پایین ترین سننطح  

شترین          ح مدیریتی صا  بی شد اما در مقابل با اخت سعه از نظر ابعاد می با شهر برخوردار تو اکی از کم ترین 

  تعداد رتبه های برتر وضعیتی نسبی توسعه یافته و برخوردارتری را از دیگر نقاط شهری نشان می دهد.

آنها می توان به   عوامل متعددی در توسنننعه یافتگی یا نیافتگی برخی از مناطق موثر اسنننت که از جمله            

د و به این خاطر نیازمند اختصا  اعتبارات بیشتری برای اجرای برنامه    و اقلیمی اشاره کر  وضعیت جغرافیایی 

شکیل تیم        شهری کوچک و عدم ت ستقل در نقاط  شند. هم چنین نبود ادارات م ها و پروکه های عمرانی می با
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نقاط باعث بازماندگی توسننعه آن ها از دیگر نقاط   های تحقیقاتی ویژه برای پیگیری اقدامات توسننعه در این

 می شود.

وجود مشکالت زیرساختی و کالبدی از جمله مواردی است که دامن گیر سطوح کلی منطقه شده است که 

شهری و تخریب             سریع نقاط  شد بی رویه و  شهر های اطراف و پایتخت بوده که ر سیل مهاجرت  شی از  نا

 قه را در پی داشته است.  بخش زیادی از اراضی مطلوب منط

در منطقه شننهری البرز با وجود داشننتن پارب های علم و فناوری و مراکز صنننعتی این مراکز متناسننب با  

شرایط محیطی با برنامه اجرایی یاری      شدند به طوری که در مواردی  امکانات ویژه هر کدام از این نقاط برپا ن

طرح ها به ظرفیت مکان توجه نشنننده و در نهایت بر هم زدن نمی کند و یا این که در میزان و حدود اجرایی 

ضعیف در          سطح مدیریت  شده، چیزی که به  سبب  ست محیطی را  تعادل محیط و چالش های کالبدی و زی

 منطقه اشاره دارد.

سه   ضعیت مقای شاخص های مورد مطالعه        و ساس تعداد چیرگی در ابعاد و  شهری( بر ا گزینه ها )نقاط 

در  3تایج نهایی مدل الکتره بیانگر قرار گیری شننهرهای کرج و گرمدره با امتیاز یکسننانبدسننت آمده اسننت. ن

تمام شاخص به عنوان رتبه اول دارای سطوح نسبی توسعه باال می باشد هم چنین شهر کمالشهر و ماهدشت           

سعه بود      1با امتیازی برابر سطح میانه تو سعه یافتگی یعنی بر خورداری از  سطح تو شهر های   در رتبه دوم  ه و 

در جایگاه سوم سطوح توسعه قرار     و با امتیاز صفر  آسارا و محمد شهر با برخورداری کم ترین میزان توسعه    

 می گیرند. 

سعه نیافته بیانگر              سعه میانه و تو سعه یافته، تو سطح تو سه  ستان ها در  شهر به طور کلی درجه بندی این 

قع می توان گفت هیچکدام از نقاط شهری سطح ایده آلی   تفاوت نسبی نقاط شهری مورد بررسی بوده و در وا   

 و توسعه یافته به معنای واقعی را نشان نمی دهند.

 پیشنهاداتی الزم برای این پژوهش می توان موارد زیر را در نظر داشت:

    داشتتتن نگاهی جامو و همه جانبه توستتعه نقاط شتتهری منطقه و تقویت ب ش های م تل

ی، فناوری، زیست محیطی و مدیریتی و تالش برای ایجاد تعادل و   اجتماعی، اقتصادی،کالبد 

 کاهش نابرابری ها در سطح منطقه

       سان در نقاط سرمایه به طور یک شد در منطقه و پ ش امکانات و  جلوگیری از ایجاد قطب ر

 تا از ایجاد شهر به منظور جلوگیری از شهر مسلط در منطقه  

 ای آسارا، گرمدره و کمالشهر و افزایش میزان سرمایه  افزایش میزان درآمد و اشتغال در شهره

 گذاری های  کسب و کار در این نقاط
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     کش  منابو و استعداد های خاص هر کدام از مناطق به منظور از بین بردن نابرابری و توزیو

سازمان های دولتی جهت        سعه نقاط و اقدامات و مدیریت کارای ارگان و  شد و تو مجدد ر

 تحقق آن  

  برنامه های متناسب و سازگار با مناطق و دارای رویکرد برنامه ریزی پایین به باال  داشتن 

   لزوم توجه ویژه به شهرهای آسارا و محمد شهر و تقویت همه جانبه زیرساخت و امکانات و

سبی منطقه و کاهش          سعه ن شدن در برخورداری از تو شیه  خدمات جهت جلوگیری از حا

 نقاط.نابرابری و فاصله با دیگر 

      شهر گرمدره و در نظر گرفتن اعتبارات الزم برای زیرساخت های احیای بافت های فرسوده 

 ارتباطی و عمرانی

   کنترل توسعه فیزیکی سریو محمد شهر به منظور جلوگیری از ت ریب اراضی و باغات 

 ساعد اجتماعی و       های تقویت رقابت صادی منطقه ای و تالش برای از بین بردن وضو نام اقت

 حافظت اقتصادیم

    صنوعی منطقه؛ سرمایه های فیزیکی، طبیعی و م سکن، حمل ونقل، کیفیت    ارتقای ارتقای  م

ساخت ها، فراهم آوردن خدمات عمومی      سماندها، تهیه زیر  آب، انرژی و راهبردهای دفو پ

 به ویژه در شهرهای گرمده، ماهدشت، محمد شهر و آسارا

 توسعه صنعت گردشگری ماهدشت 

 

 منابو

 

ضا ع ،رعیتیو   یدم ،زاده دهقانی ادقاص  ،بختیاری سعه    (. 1390) لیر ضعیت تو ستان    سن ش و شهر   یافتگى 

. فصننلنامه  گیرى بامعیارهاى چندگانه وتحلیل عاملی تصننمیم رویکردهاى از گیرى بهره با یزد هاى اسننتان

 .131-159،   1391، پاییز 3پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال هفتم، شماره -علمی

س    صغر  ضی م ،دیناروندیو  سماعیل ا ،صالحی  افرزام ،نگاچینپورا سه روش  (.1392) رت سن ش    مقای های 

  پژوهش. )مطالعه موردی: استانهای کشور ایران  (های ترکیبی  ای با استفاده از شاخص   توسعه پایدار منطقه 

 .45-58،  1392بهار و تابستان  ، 7،شماره  4زیست، سال  های محیط
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فضایی مناطق شهری در راستای   -یافتگی کالبدی  سن ش توسعه(. 1394نه و آقاجانی، نفیسه )ساسانپور، فرزا

شهری )مطالع  شهر تهران(  22موردی: مناطق  هپایداری  شر  .گانط کالن شگاه     یه ن شهری دان مطالعات نواحی 

 .1394، بهار 2، سال دوم، شماره شهید باهنر کرمان

ستان   سطح (. 1390) ریمم ،بیرانوند زادهید محمود و س  ،زن یرچی بری،ک ،سرخ کمال  شهر ستان    بندی  های ا

ریزی فضایی،     له علمی تخصصی برنامه  . میافتگی فرهنگی توسعه های خراسان رضوی  از لحاظ مؤلفه   

 .95-108،   1390سال اول، شماره دوم، پاییز 

وضعیت توسعه یافتگی دهستان های     سن ش  (. 1397صالحی، سعدیا لطیفی، سید میدیا و قاسمی پور، هیوا )    

 .،شماره 1دوره، 1397فیا و روابط انسانی، پاییز جغرا HDI. شهرستان سقز با مدل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی،   . برنامه ریزی توسعه منطقه ای، (1377)صرافی، مظفر   شارات  دفتر آمایش   انت

 و برنامه ریزی منطقه ای، چاپ دوم.
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