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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و هشتم/ تابستان   
 

  .نظر برخورداري از سطوح توسعه صنعتی از يها مؤلفهسنجش توزیع فضایی 
  استان اردبیل هاي شهرستاننمونه موردي: 

  

  4، احمد آفتاب3وي، سعیده عل*2، علی عشقی چهاربرج1عطا غفاري

  شهري دانشگاه محقق اردبیلی ریزي برنامهدانشیار جغرافیا و 1
  شهري دانشگاه محقق اردبیلی  ریزي برنامهآموخته دکتري جغرافیا و دانش2

  شهري دانشگاه محقق اردبیلی ریزي برنامهدانشجوي دکتري جغرافیا و 3
  حقق اردبیلیشهري دانشگاه م ریزي برنامهدانشجوي دکتري جغرافیا و 4

  25/3/95 ؛ تاریخ پذیرش: 15/8/94 تاریخ دریافت:
  

  چکیده
اسـت.  توسـعه درحالورهاي کشـ ویژه بـهده کشـورها دار، یکی از مباحـث عمـپای ۀعدستیابی به رشد و توسهاي اخیر در دهه
غیـره و بـراي رسـیدن بـه  ی، اقتصـادي، فرهنگـی و، رهایی از فقر سیاسـها ماندگی عقبجبران  منظور به توسعه درحالکشورهاي 

و  هـا توان، ها پتانسـیلع زندگی همه مردم منجـر شـود، بـه شـناخت صـحیح ود وضنبه که بتواند به بهبجا همهدل و معت اي توسعه
و  تـأثیرعواملی اسـت کـه  ترین مهمدر این زمینه، بخش صنعت یکی از  .و مناطق خود نیاز دارند ها زمینهدر تمامی  ها محدودیت

 22پـژوهش بـا اسـتفاده از ایـن  .تسریع روند رشد و توسـعه دارد درنتیجهمختلف و  هاي فعالیتي در تمرکز جمعیت و وان زیادت
 ازنظـراسـتان اردبیـل  هاي شهرسـتان صـنعتی هاي مؤلفهدنبال سنجش توزیع فضایی ه بشاخص مربوط به بخش صنعت و معدن 

بـه  ایـن پـژوهش هاي داده است.تحلیلی  -توصیفی پژوهشروش  .باشد یمده از تکنیک ادغام ابرخورداري از سطوح توسعه با استف
 ؛تاپسـیس، الکتـر و سـاو اسـتفاده شـده هاي مدلابتدا از  ها داده وتحلیل تجزیهاست. براي  شده آوري جمع اسنادي و میدانیروش 

 ازلحـاظاسـتان  هاي شهرسـتانن که بـی دهد مینشان  پژوهش. نتایج شده استبهره گرفته ادغام جهت  تکنیک کپلنداز  درنهایت
کـه  دهـد مینشـان  کپلند تلفیقی نتایج حاصل از تکنیک وجود دارد. اي مالحظه  قابلختالف صنعتی ا هاي شاخصبرخورداري از 

هاي و شهرستان یافته توسعه نسبتاًآباد نمین، کوثر و پارسهاي ، شهرستانیافته توسعه و خلخال شهر مشکین، اردبیلهاي شهرستان
  .باشند میهاي محروم استان جزء شهرستانسوار نیر، گرمی و بیله

  
  استان اردبیل تاپسیس، الکتر، ساو، کپلند، توسعه صنعتی، :هاي کلیدي واژه

  
  1هئلبیان مسمقدمه و 

محمـدي و ( هـا،هدف اصلی توسـعه حـذف نابرابر
نبه جوامع جا همهرشد و تعالی  )128: 1391همکاران، 

توزیـع عادالنــه . )1392و بیات، صفري است (انسانی 
توسعه در میان اکثریـت جمعیـت از  و ثمراتامکانـات 

 ,Friedmanاقتصادي پویا و سالم اســت ( هاي ویژگی

اصـــلی  هاي نشــانهیکـــی از . در مقابــل )19 :1966
گوناگون آن  هاي جنبهوجود نابرابري و  ،نیافتگی توسعه
جریـان  عـدم تـوازن در .)56: 1384نژاد، مصلیاست (

موجـب ایجـاد شـکاف و  ،توسعه بین منـاطق مختلـف

                                                             
  alieshgei@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

موحـد و همکـاران، شود ( میاي تشدید نابرابري منطقه
و  هــا نابرابريعـــدم شناســـایی کامـــل ایـــن  .)1390
و  تقــواییشود ( میدقیق  ریزي برنامهمانع از  ها تفاوت

نـــابرابري  ،رو ازایــن ).29: 1381رســــتمی کیــــا، 
مطالعـاتی براي  ي زمینهیک  عنوان بههمواره  اي منطقه

اســــت جغرافیـــدانان و اقتصـــاددانان مطـــرح بـــوده 
)Krugman, 1999: 143( یک موضوع مهـم  عنوان به و

 قرارگرفتـهو محققــان  هـا دولت موردتوجـهو اساسـی 
توسـعه  رو ازایـن ؛)Li and Wei, 2010: 303اســت (

بسـیار مهـم  نیـاز پیشمتعادل و هماهنگ نقـاط، یـک 
براي حصول به پایداري و پیشرفت یکپارچه کشـور بـه 

  ).190: 1391گلو و دیگران، یبشیخرود ( میشمار 
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 یافتگی توسـعهبررسـی سـطوح هاي اخیـر در دهه
و شناخت میـزان کمبودهـا در نـواحی  نواحی مختلـف

شـهري و  یلدر مسا موردتوجهمباحث  ازجملهمختلف 
). 44: 1389، و دیگــران (نســترن باشــد میروســـتایی 

مختلـف در  هـاي مکانو  ها زمانتوسعه در  که ازآنجایی
یکسان صورت نگرفته اسـت، در  صورت بهبین کشورها 
زیاد  کشورهادر این  اي منطقه هاي نابرابريهر مقیاسی 

 اي ویـژهمنـاطق  ،مختلف هاي شاخصاست و در زمینه 
دارنــد موقعیــت ممتــازتري نســبت بــه ســایر منــاطق 

شـرایطی  اي منطقه هاي نابرابري ).72: 1387موالیی، (
برخـی کشـورها ظهـور  در سـطحاسـت کــه گــاهی 

داشته باشد  تواند می و فراوانیو علـل مختلـف  کند می
 هاي نابرابريلذا مطالعه  ؛)72: 1380دلیـر، زاده(حسین

ــان  ــی در می ــی و سیاس ــاعی، فرهنگ ــادي، اجتم اقتص
 ایی یــا، قشــرها، اقــوام و نیــز منــاطق جغرافیــگروههــا

تقسیمات در یک کشـور، یکـی از کارهـاي ضـروري و 
 تـأمینو اصـالحات در جهـت  ریزي برنامهبراي  اي پایه

ــت ــاعی اس ــدالت اجتم ــادي و ع ــد اقتص ــی از  .رش یک
بـراي آگـاهی از میـزان توسـعه،  ها شـاخصو  ها مالك

بنـدي جهـان که منطقـه باشد میصنعتی  هاي شاخص
ـــر همـــین اســـاس   ـتاســـ گرفته شـــکلامـــروزي ب

جــک ). 17: 1382،یمرصوصــو  اصــفهانی صــالحی(
 ریزي برنامــهبایــد در  هــا دولتهــاروي اهــدافی را کــه 

کـاهش -1:دانـد می چهـار مـورددنبال کننـد  اي ناحیه
ایجاد تعادل  -2، سنی بیکاري فزاینده در نواحی خاص

 ها اصالتحفظ  -3 ،زیست محیطبهینه میان جمعیت و 
از بین بـردن تـورم  -4، اي ناحیهفرهنگی  هاي هویتو 

تقاضـا کاستن میـزان  وسیله به توسعه درحالدر نواحی 
)Harvy, 1994: 313.( 

ایران، با توجـه  ازجمله در کشورهاي جهـان سـوم
ـــوازن، شــــناخت  ضــرورت به توســعه یکپارچــه و متـ

، در هــا آننــــواحی مختلـــف و نــابرابري  هـاي ویژگی
(بیـات،  ودشـ می ، اسـاس کــار محســوبریزي برنامه
مناســب جهـت  ریزي برنامـهبایــد بــا ). 115: 1388

ضـع و تبـدیل وضـع موجـود بـه و ها نابرابريرفع ایـن 
بـراي  بنـابراین، )؛1377مـومنی، نمود (مطلوب تالش 

بهتر نواحی گوناگون الزم است کـه نـواحی  ریزي برنامه

نسـبت بـه  گردنـد تـا بندي طبقه »برخورداري« ازنظر
ــزان برخــو ـــورداري می ــا عــدم برخ  ،هــا آنرداري ی

 در). 181: 1380دلیـر، زادهحسـین(شـود  ریزي برنامه
 انــواع ،یافتگی توسـعهسنجش و تعیین سطح  ي زمینه

ــوعی از  ــا روشمتن ــاي ه ــ و تکنیکه ــود دارد کمّ ی وج
و معیارهـا  کارگیري به). 118: 1385 (بدري و دیگران،

در  هاســکونتگاه بندي ســطحی جهـــت کمّــ هـاي روش
 موجب شناخت تفــاوت تنها نه فضایی مناطق، سیستم

 بندي سـطحبلکــه ایــن  ،گـردد می ها سـکونتگاهمیان 
 و تعــدیل موردنیـازمعیاري براي تعیین انواع خدمات 

ــین  ــابرابري ب ـــا و  حکمـــت(اســـت  ها ســکونتگاهن نی
دهـد  مینشان  1مطالعات اخیر ).209: 1385 موسـوي،

، کشـور هاي اسـتانز مانند اکثر نی استان اردبیلدر  که
فرایند رشد و توسعه به دالیل مختلف روندي نـاموزون 

 مختلـفو نامتعادل را طـی کـرده اسـت بـین منـاطق 
ویـژه ه توسـعه بـهـاي استان در برخورداري از شاخص

اي وجـود مالحظه قابلهاي ، تفاوتهاي صنعتیشاخص
یـزي ریکی از اهداف مهـم برنامـه که این وجود باد. دار

اقشـار  و یافته توسـعهتوسعه، کمک بـه منـاطق کمتـر 
فقیرتر جامعه و توزیع عادالنـه امکانـات و درآمـدها بـا 

هـاي ماندگی عقبهاي نسـبی مناطق و توجه به مزیت
 گیري انـدازه، ضروري است که ارزیابی و باشد می ها آن

یافتگی و نقاط قوت و میزان برخورداري و سطح توسعه
لف و بررسی شرایط بهبـود یـا عـدم ضعف مناطق مخت

قـرار  موردتوجـهصـنعتی  هاي شـاخصدر  ها آنبهبود 
توزیع  دارد که بر آنسعی تحقیق حاضر،  رو ازاین گیرد

هاي استان اردبیل صنعتی شهرستان هاي مؤلفهفضایی 
بـا اسـتفاده از 1390بر اساس آمار و اطالعـات سـالرا 

ت با تکینک که در نهای هاي تاپسیس، الکتر و ساومدل
قـرار  و سـنجش موردبررسـیاسـت  شده ادغاملند کپ
یـافتگی ، سطح توسعهامتیازات حاصله بر اساسو  دهد

  یافته، نسبتاً توسـعهدر سه سطح توسعهرا  ها شهرستان
بندي کنـد. اهـدافی کـه پـژوهش  یافته و محروم طبقه

  از: اند عبارت هاست آنحاضر به دنبال تحقق 
                                                             

تحلیل «) تحت عنوان 1391( بیگلو و همکارانمطالعات شیخ -1
و » هاي ایـرانفضایی محرومیت و نابرابرهاي توسعه در شهرستان

بنـدي سـطح«) تحت عنوان 1393( مطالعات میزاخانی و برندك
   ».هاي استان اردبیلیافتگی شهرستانتوسعه
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ـــف)  ـــزان ال ـــنجش می ـــعهتوس ـــنعتی  یافتگی س ص
 استان اردبیل، هاي شهرستان

استان  هاي شهرستانارائه الگوي سلسله مراتبی از ب) 
صـنعتی بـا  هاي شـاخصاردبیل در برخـورداري از 

 مختلف. هاي مدلاستفاده از 
اسـتان  هاي شهرسـتانبندي توسعه صنعتی ولویتاج) 

  مدل ادغام. بر اساساردبیل 
 

  پژوهش و پیشینه مبانی نظري
است کـه بـیش از  اي پدیدهشدن  صنعت و صنعتی

شگرفی بـر  تأثیراتگذرد، ولی سه قرن از عمر آن نمی
انسان و محیط زندگی او گذاشته اسـت. در کشـورهاي 

عمـوم توسـعه بـا صـنعتی شـدن  طور بـه، یافته توسعه
و توسعه صنایع با رشد اقتصادي و افـزایش  یافته تحقق

ت. در کشـورهاي سطح زندگی عمومی همراه بوده اسـ
وري در بخـش صـنعت بهره نیز کارآیی و توسعه درحال

از بخـش کشـاورزي بیشـتر  اي مالحظـه قابلبه میـزان 
آنکه صـنعت توانسـته اسـت کـارآیی  خصوص بهاست، 
 Chenery etدهــد (را نیــز افــزایش  هــا بخشســایر 

al.,1986.(  نیــز حــاکی از  یافته توســعهتجربــه جوامــع
سـطح زنـدگی بهتـر مـردم بـا  ارتباط مستقیم رفـاه و

تجربـه  عالوه بهباشد. گسترش صنایع در آن جوامع می
یافته صـنعتی نشـان داده اسـت کـه کشورهاي توسعه

عنوان نیـروي محرکـه بـراي توسـعه و شدن به صنعتی
اجتمـاعی  هـاي بافتاقتصـادي و  هاي بخشرشد کلیه 

ــرده و  ــا ک ــش ایف ــت درنق ــمگیر  نهای ــزایش چش اف
ش صنعت در تولید ناخالص داخلـی در بخ افزوده ارزش

در عرصه  توجه قابلت و تغییرات الکنار بسیاري از تحو
-سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همگی در زمره شاخص

شـود ترین دستاوردهاي راهبردي توسعه صنعتی تلقی 
)Szimai and Verspagen, 2011 .(ـــه  هاي نظری

ه دو تـوان بـدستیابی به توسعه را مـی درباره شده ارائه
رشد متعـادل  نظریهرشد نامتعادل و  نظریه عمدهگروه 

  :تقسیم کرد
و رســتو از پیــروان  3، ســینگر2، هیرشــمن1الــف) پــرو

دکترین رشد نامتعادل هستند که در آن، نظریه قطـب 
                                                             
1. Francioc perroux 
2. Hirschman 

قطب رشد پویا بـر دو اثـر  نظریه .شود میرشد متجلی 
یکی اثرات تمرکز و دیگري اثرات پخـش؛  :استوار است

 افتد نمیاتفاق  جا همهکه رشد همزمان در  تصور بدین
کـه از  افتـد میتوسعه اتفاق  هاي قطببلکه در نقاط یا 

اثـرات تمرکـز) ایـن برخوردارنـد (باالیی  جاذبهقدرت 
کنند کـه کـل پخش می هایی کانالنقاط، توسعه را در 
ــرار  تــأثیراقتصــاد را تحــت  ــر پخــش)دهــد ( مــیق  اث

ــدا70-60 :1387(کالنتــري،  ــهن را). طرف قطــب  نظری
 توسـعهرشد معتقدند که گسـترش شـهرها منجـر بـه 

بایـد  درنتیجهو  گردد میاجتماعی و اقتصادي روستاها 
به دنبال گسترش و رشـد صـنایع در شـهرهاي بـزرگ 

  .بود
معتقدند کـه تئـوري  ،6میسرا و 5هاریسن ،4ب) میردال

بـین  مانـدگی عقبقطب رشد نتوانسته است نابرابري و 
از بـین  نیافتـه  توسـعهرا در کشورهاي  مناطق مختلف

اي شده است و ببرد، بلکه باعث تشدید نابرابري منطقه
 نیافتــه  توسـعه کشــورهايلـذا الگـوي مناســبی بـراي 

باشد. امروزه اقتصاددانان نظریـه رشـد متـوازن در  نمی
صـحیح  اي منطقه ریزي برنامهمناطق مختلف، ضرورت 

و  کننـد میرح را براي رسیدن به توسـعه متـوازن مطـ
براي آن است کـه  اي ناحیهمتعادل  توسعهمعتقدند که 

 همـهجـامع  توسـعهبهترین شرایط و امکانات را بـراي 
کیفیـت زنـدگی بـین  هـاي تفاوتنواحی فـراهم آورد، 

را به حداقل رسـاند و نهایتـاً  اي ناحیهو درون  اي ناحیه
ـــرد ـــین بب ـــاران،  از ب ـــدي و همک در  ).1391(محم

زاده لهسـایی ،ایران هاي استانهماهنگ  ینیافتگ توسعه
معتقد است که موانع  »توسعه شناسی جامعه«در کتاب 
-1 :از انــد عبارتاقتصـادي هماهنـگ،  توسـعهداخلـی 
توزیع نابرابر کاالها و خدمات؛ -2؛گذاري سرمایهکمبود 

بیکـاري و فقـر -4بخـش خـدمات؛  تناسـب بیرشد -3
گفت،  توان میس اسا بر این). 57: 1382زاده، (لهسایی

پیامـــد  اي منطقه هاي نابرابريدر بسیاري از کشورها، 
مربــوط بــه ایجــاد  هاي سیاســت مســــتقیم اجــــراي

 تر سریعبرخی نواحی  که طوري بهرشد است؛  هاي قطب

                                                                                   
3. singer 
4. Myrdal 
5. Harrision 
6. Misra 
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 ,.Song et al( یابند میو توسعه  رشـد از سایر مناطق،

ــه  ).247 :2000 ــنش ب ــاي نابرابريدر واک ــود،  ه موج
: ئلهبـه سـه مسـاغلـب  اي منطقـه نـابرابري هاي نظریه

 در طـول زمــان، اي منطقهنابرابري  کاهش ایافـزایش 
 يهـا ياسـتراتژو  اي منطقـه هاي نابرابري علـت ایجـاد

ـــراي ـــعه ب ــتن از توس ــاي نابرابري کاس ــه ه  اي منطق
رغـم نظریـات  یعل .)Lipshitz, 1992:125( پردازند یم

محـرك  نیتر مهم عنوان بهپیشرفت فناوري  شده مطرح
افـــزایش  يریناپـــذ اجتناب طور بــهرشــد اقتصـــادي 

خواهد داشت و بعید بـه  را در پـی اي منطقهنابرابرهاي 
ــه زمــان، و هــر جا همــهکــه در  رســد یمــنظــر   طور ب

 رشــد اقتصـادي، ،درنتیجـهـد. بـیکنواخـت انتشـار یا
 Barrios and( واگرایی مناطق را تشدید خواهـد کـرد

Strobl, 2009: 576(. در واکـنش بـه اسـاس  بـر ایـن
تـالش  نـواحی و مناطق، ي توسعهموجود  يها ينابرابر

بـر آن اســت  اي ناحیهمتعـادل  ي توسعهیک سیاست 
جامع  توسعه کـه بهتـرین شـرایط و امکانـات را بـراي

هــاي کیفیــت نــواحی فـــراهم آورد و تفـــاوت ي همــه
را بـه حــداقل  اي ناحیـهو درون  اي ناحیـه زندگی بین

  ).Mabogunje and Misra, 1981:55( برسـاند
و سنجش آن تا به امـروز  در زمینه توسعه صنعتی

ــه  ــی صــورت گرفت ــدامو اســت مطالعــات مختلف  هرک
نعتی معیارهـاي صـ عنوان بـههاي متفـاوتی را شاخص
ــهانــد؛ قــرار داده اســتفاده مــوردشــدن  ، مثــال  عنوان ب

 ترانگ، اسـاي ارخانـهکاشتغال در صنعت ) 1933(راورگ
 )1938رف بـرق مصـرفی و رایـت (میزان مص )1937(

 .کننـد میی شـدن معرفـرا معیار صنعتی  افزوده  ارزش
ــون ( ــگ (1955تامپس ــت (1960)، لین ) 1968) و کان

تمزد دسـ :یک شاخص ترکیبی مشتمل بر سه شـاخص
بـراي نعتی را صـ افـزوده ارزش، اشــتغال و کـار نیروي
 رفلیمیساند ( کردهنعتی استفاده گیري توسعه صاندازه

در مــورد توســعه صــنعتی و  ).4: 1388، دیگــرانو 
توان به مطالعات زیر اشـاره موضوعات مرتبط با آن می

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسـازي و معمـاري  .کرد
ــران ــاطق « باهــدف ) پژوهشــی1370(ای شناســایی من

در ایـن پـژوهش ، دادانجام » از دیدگاه صنعت فعال کم
 هاي اسـتانبا استفاده از روش امتیاز اسـتاندارد شـده، 

با تکیه بر شاخص صنعتی و معدنی  16 اساس برکشور 
، درنهایت. ندشد بندي رتبه، 1365آمار و اطالعات سال 

و اسـتان سیسـتان و  ترین فعـال عنوان بـهاستان تهران 
انـد  شده معرفیاستان  ترین فعال کم عنوان بهبلوچستان 

ــت، ( ــوان  ).1370زبردس ــا عن ــري ب ــه دیگ در مطالع
ــزرگ صــنعتی  بنــدي رتبه« ــاي ب  هاي اســتانکارگاهه

 هاي اسـتاناست،  شده انجام 1381 سالکه در » کشور
هـاي بـزرگ صـنعتی، بـا کشور به لحاظ داشتن کارگاه

شاخص نهایی بر پایـه آمـار و اطالعـات  11استفاده از 
ــال  ــاملی،  1377س ــل ع ــا روش تحلی ــدي رتبهو ب  بن

تهـران،  هاي اسـتانتحقیق،  هاي یافتهطبق  .اند دهگردی
هرمزگــان، گلســتان، بوشــهر، کرمــان، خوزســتان، 

هاي برتر و آذربایجان شرقی، اصفهان و مرکزي در رتبه
زنجان، گـیالن، همـدان، آذربایجـان غربـی،  هاي استان

هاي آخـر لرستان، سیستان و بلوچستان و ایالم در رده
ــزدانــد قرارگرفته نیــز در جایگــاه شــانزدهم  . اســتان ی

ــه ــدرپور،  قرارگرفت ــت (حی ــا). 1381اس ــو و ماری  1ج
در پژوهشـی بـا روش تحلیــل عـاملی جهــت  )2001(

اي، منـاطق کشـور منطقـه هـاي نابرابريآشکار نمودن 
بـه لحـاظ  1995و  1991پرتغال را در مقـاطع زمـانی 

  .اندبندي نمودهتوسعه رتبه
شی با عنـوان ) در پژوه1394( بخشیفر و علینظم

صـنعتی اسـتان  یافتگی توسعهسنجش نابرابري فضایی 
خوزستان با استفاده از تکنیـک ادغـام بـه ایـن نتیجـه 

سـطوح  ازنظر اي مالحظه قابلدست یافتند که اختالف 
ــعه ــین  یافتگی توس ــنعتی ب ــتانص ــتان  هاي شهرس اس

) در 1393بخشـی (فر و علینظم خوزستان وجود دارد.
 یافتگی توسـعهنـوان نـابرابري تحـت ع دیگـر پژوهشی

(مطالعه مـوردي: اسـتان خوزسـتان) بـه ایـن  اي ناحیه
ــیدند ــه رس ــعه در  نتیج ــایی توس ــابرابري فض ــه ن ک

ـــه  هاي شهرســـتان ـــع ناعادالن ـــاطر توزی اســـتان بخ
زیربنایی، اقتصـادي و ... مختلف فرهنگی،  هاي شاخص

 ،داراي کمبــود هاي شهرســتانبــوده کــه بهبــود آن در 
ــدبا میضــروري  ــاران ( .ش ــدي و همک ) در 1391محم

اســتان  هاي شهرســتان یافتگی توســعهبررســی ســطح 
-مسکن و خدمات رفاهی هاي بخشلرستان به تفکیک 

                                                             
1-  Joao & Maris 



 119                                                                                          ...از سطوح توسعه ياز نظر برخوردار یصنعت يها مؤلفه ییفضا عینجش توز

حلیـل بـا اسـتفاده از ت زیر بنایی، کشـاورزي و صـنعت
 دسـت یافتنـد نتـایج به این عاملی، تاکسونومی عددي

استان طی دوره زمـانی  هاي شهرستانکه نابرابري بین 
ــیمو ــاهی ردبررس ــدمات رف ــکن و خ ــش مس  -در بخ

ــاورزي و صــنعت ــزایش و در بخــش کش ــایی اف  ،زیربن
ــه کاهش ــت یافت ــري .اس ــاران ( قنب ) در 1390و همک

شـاخص بخـش صـنعتی،  15از  گیري بهرهبا پژوهشی 
اسـتان  هاي شهرسـتانمیزان برخـورداري هـر یـک از 

نتـایج و بـه ایـن  قرارگرفته اسـت موردمطالعهاصفهان 
در  ها شهرسـتانمنـدي بیشترین بهـره کهفتند یادست

 و بخش صنعتی مربـوط بـه شهرسـتان اصـفهان اسـت
در گـروه  ، تیـران خوانسـارشـهر فریدون هاي شهرستان

ــرمحــروم  هاي شهرســتان صــنعتی  هاي شــاخص ازنظ
ــد قرارگرفته ــاتمیان ــاران. ح ــژاد و همک ) در 1390( ن

ه بـتاکسـونومی عـددي با اسـتفاده از مـدل  اي مطالعه

یافتگی صنعتی در مناطق مـرزي سنجش درجه توسعه
نزدیکی بـه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ایران 

 یافتگی توسـعهتـأثیري بـر میـزان  المللـی بینمرزهاي 
قـومی و زبـانی عامـل  هاي تفاوتنداشته است و  ها آن

 هاي شهرستانیافتگی در این سطح توسعه کننده تعیین
 امکانـات از نیـز اردبیـل تانهاي اسـ شهرسـتان .اسـت

 امـر ایـن نیسـتند و برخوردار یکسان معدنی و صنعتی
 ایـن هاي شهرستان در صنعتی شاخص مطالعه ضرورت

آنچه پژوهش حاضر را . سازد می ناپذیر اجتناب را استان
ــاي پژوهشاز  ــایز  ه ــد میپیشــین متم ــتفاده از  کن اس

ــدل  ــدین م ــمیمچن ــت  گیري تص ــاره جه ــد معی چن
اسـت و  ها شهرستانصنعتی  یافتگی وسعهت بندي سطح

از طرفی تاکنون چنین تحقیقـی بـراي اسـتان اردبیـل 
  است. نشده انجام

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  : مدل مفهومی پژوهش1 شکل

 
  تحقیقروش 

 ی بودهتحلیلی و کمّ-از نوع توصیفی حاضر پژوهش
اسـتان  هاي تانشهرسآماري شامل کلیه  جامعه است و
و  ها آمارنامـهالزم از  اطالعـات و. آمـار باشد می اردبیل

مراکز اداري و اجرایـی اسـتان بخصـوص اسـتانداري و 
مرکز آمار تهیه گردیده است. این تحقیق با اسـتفاده از 

صـنعت و  هاي شـاخصمربوط به  شاخص 22ي ها داده
در ایـن پـژوهش انجام گرفته است.  ،1390سال معدن

هاي صنعتیتوزیع فضایی مولفهثر در سنجش ومعیارهاي م انتخاب  

هاي استان اردبیلدر شهرستان هاي صنعتیتوزیع فضایی مولفهسنجش    

آنتروپی شانونتعیین وزن معیارها با مدل   

WAS ELECTE
RE 

TOPSIS 
 

گیري چند معیارهمدلهاي تصمیم از طریقهاي استان اردبیل ستانشهرسنجش سطح برخورداري   

 Copeland گیري چند معیاره با استفاده از مدلغام نتایج حاصل از مدل هاي تصمیماد

هاي صنعتیمولفه هاي استان اردبیل ازشهرستان منديبهرهارزیابی   
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جهـت سازي شدند، سـپس هاي خام شاخصادهابتدا د
از روش  ها شــاخص بدســت آوردن ضــریب اهمیــت

هـاي مـدل، از تحلیـل و  تجزیـه براي وشانون  آنتروپی
 نهایت در ؛استفاده شده استچند معیاره  گیري تصمیم

در قالـب  ها شهرستانکلیه  لندکپ با استفاده از تکنیک
ی درجه یـا گردیدند و سپس چگونگ بندي رتبهطبقه  3

ــعهســطوح  ــا نابرابريو  یافتگی توس ــان  ه ــاوت می و تف
محاسبه و تحلیل گردیـد و بـا اسـتفاده از  ها شهرستان

 ها شهرسـتان یافتگی توسعهسطوح  ARC/GIS افزارنرم
بکـار  هاي مـدل .بر روي نقشه گویاسـازي شـده اسـت
  .گردند میگرفته شده در پژوهش در زیر معرفی 

 1تاپسیس -
 باالیی قدرت داراي که بندي رتبه يها روش از یکی

ترجیحـات  بندي تکنیک رتبه«هاست  گزینه تفکیک در
 کـه اسـت »آلایـده حـل راه بـه شباهتشـان بر اسـاس

شـود  می شـناخته تاپسـیس نـام بـا اختصـار صورت به
 فاصـله هـاي روش ازجمله روش این. )1390(اصغرپور،

بنـدي محسـوب  محـور و سـاده امـا کارآمـد در اولویت
توسـط چـن و هوانـگ  1992در سـال  کـه گـردد می
 .)Serafim and Gwo-Hshiung, 2004( است شده ارائه

ـــک تکنیـــک تصـــمیم گیري  الگـــوریتم تاپســـیس ی
بنـدي  شاخصه جبرانـی بسـیار قـوي بـراي اولویت چند

آل  ها از طریــق شــبیه نمــودن بــه جــواب ایــده گزینــه
 یاربسـدهی، حساسیت  باشد که به نوع تکنیک وزن می
تغییـر عمیقـی  از آنهاي حاصـل  داشته و پاسـخ یکم

دانـد  اي را مطلوب می ) و نقطه1385شانیان، کند ( نمی
یشـترین بآل مثبت و  که کمترین فاصله را از نقطه ایده

 ,Grei(آل منفـی داشـته باشـد فاصله را از نقطـه ایـده

2006(  
  

 2الکتر  -
مطـرح شـد و  1980تکنیک الکتر در اواخـر دهـه 

قرار گرفت  توجه مورد، MADMاز فنون یکی  عنوان به
). در ایـن روش از مفهـوم 20: 1392(لطفی و شعبانی، 

 ها گزینـهشـود کـه  طور ضـمنی اسـتفاده می تسلط بـه

                                                             
1- Technique for Order-Preference by Similarity 
to Ideal Solution (TOPSIS) 
2- Elimination et Choice in Translating to 
Reality (ELECTRE) 

ــورت به ــدیگر  ص ــا یک ــی ب ــه مزوج ــوند میقایس و  ش
ــه ــوب)  هاي گزین ــب و مغل ــا غال ــعیف (ی ــلط و ض مس

ي ضـعیف و مغلـوب ها گزینـه شناسایی شده و سـپس
 ترین محبـوب). ایـن روش Roy,1991( دشون میحذف 

در میـان جامعـه فرانسـوي زبـان  ویژه بهروش در اروپا 
  ).Kabli, 2009: 45( است

  

  3روش ادغام کپلند  -
ــدام از  ــت هرک ــن اس ــتانممک ــتان  هاي شهرس اس

به کار گرفتـه شـده بـه  هاي مدلمتفاوتی از  هاي رتبه
بـین  آمده دسـت به هاي تعارضدست آوردند براي رفع 

ــدي بهرت ــتانگونــاگون  هاي بن از هریــک از  ها شهرس
  از روش ادغام کپلند استفاده کرد. توان می، ها مدل

  
  و قلمرو پژوهشة محدود

ـــادل  ـــعتی مع ـــا وس ـــل ب ـــتان اردبی  17867اس
از مساحت کشور در شـمال  )درصد 1/1( کیلومترمربع
عـرض شـمالی  39˚و 42َ تا 37˚و 45، بین َ فالت ایران

طـول شـرقی از  48˚و 55'تـا  47˚و  30'از خط استوا 
میانگین ارتفاع آن  .واقع شده است ینویچالنهار گر نصف

نقطـه  ترین پستاز سطح دریاست.  متر 1400بیش از 
سوار آباد و بیله متر در شهر پارس 100داخلی با ارتفاع 

متـر  4811و بلندترین نقطه آن کوه سبالن بـا ارتفـاع 
هوري آذربایجـان از استان اردبیل از شمال با جماست. 

بـا اسـتان زنجـان و از  از جنـوبشرق با استان گیالن 
بـر  غرب به اسـتان آذربایجـان شـرقی محـدود اسـت.

 جمعیـت اسـتان برابـر 1390 سرشماريخرین آ اساس
نفر بوده است که در مقایسه با سرشـماري  1248488

درصـد  33متوسط رشد سـاالنه جمعیـت  1385سال 
 36 و شـهري نقـاط در تجمعیـ درصد 64بوده است. 

و بـر . انـد بوده غیـر سـاکن و روسـتایی نقاط در درصد
 10داراي  ،اســـاس آخـــرین تقســـیمات کشـــوري

 باشد میدهستان  71 وشهر  26، بخش 29 4شهرستان
ــل  ــهو شــهر اردبی ــت  عنوان ب ــا جمعی ــتان ب ــز اس مرک

                                                             
3- Copeland   

لیل نبود آمار و اطالعات مورد بررسی شهرستان سرعین به د - 4
  قرار نگرفته است
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  ).1390 سالآماري سالنامه باشد ( میشهر این استان  ترین بزرگ 482632
  

  
  

  )مأخذ: نگارندگان( : نقشه موقعیت جغرافیایی استان اردبیل2 شکل
  

  تحقیق هاي یافته
صـنعتی  یافتگی توسعهدر راستاي سـنجش میـزان 

آمارنامـه ، با استفاده از استان اردبیل هاي شهرستاندر 
بخش صنعت و معدن  هاي مؤلفه، اطالعـات 1390سال

العـه موردمط هاي شـاخص X تهیه گردیـد کــه در آن

در راسـتاي تحقـق  پـژوهشدر این بخش از  .باشند می
اهـداف پــژوهش تــالش شــده تــا جایگــاه هــر یــک از 

ــر اســاس  اردبیــلهاي اســتان  شهرســتان متغیــر  22ب
) متغیرهـاي 1صنعتی و معدنی تعیین گردد. جـدول (

  .دهد میرا نشان  پژوهشدر  مورداستفاده
  

  در پژوهش مورداستفادهمتغیرهاي  :1جدول 
 وزن متغیر ردیف وزن متغیر فردی

X1  07/0 نفر 100به ازاي  يبردار بهره در حالتعداد معادن  X12 
صنعتی به ازاي  فعال تعاونی يها شرکت تعداد

 نفر 100
02/0 

X2 01/0 نفر 100برداري به ازاي  تعداد شاغالن معادن در حال بهره X13 
صنعتی به ازاي  فعال تعاونی يها شرکت شاغالن

 رنف 100
02/0 

X3 
به  برداري بگیران معادن در حال بهره جبران خدمات مزد و حقوق

 نفر 100ازاي 
07/0 X14 

صنعتی به ازاي  فعال تعاونی يها شرکت سرمایه
 نفر 100

03/0 

X4 04/0 نفر 100هاي تعاونی معدنی فعال به ازاي  تعداد شرکت X15 02/0 نفر 100دستباف به ازاي  فرش شرکت تعداد 

X5 03/0 نفر 100هاي تعاونی معدنی فعال به ازاي  عداد شاغالن شرکتت X16 
هاي تعاونی فرش دستباف به  تعداد شاغالن شرکت

  نفر 100ازاي 
03/0  

X6 
 100هاي تعاونی معدنی فعال به ازاي  شرکت سرمایه (هزار ریال)

 نفر
05/0 X17 06/0 نفر 100دستباف به ازاي  فرش سرمایه مقدار 

X7 04/0 نفر 100خصوصی به ازاي  صنعتی يها ارگاهک تعداد X18 
 صنعتی يها کارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش

 نفر 100نفر به ازاي  10-49
04/0 

X8 05/0 نفر 100عمومی به ازاي  صنعتی يها کارگاه تعداد X19 
صنعتی  يها کارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش

 نفر 100نفر به ازاي  50-99
05/0 

X9 05/0 نفر 100نفر به ازاي  49-10 صنعتی يها کارگاه شاغالن عدادت X20 
صنعتی  يها کارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش

 نفر 100بیشتر به ازاي  نفر 100
07/0 

X10 04/0 نفر 99-50صنعتی  يها کارگاه شاغالن تعداد X21  07/0 نفر 100اقتصادي به ازاي  ازنظرجمعیت فعال 

X11 06/0 بیشتر و نفر 100صنعتی  يها کارگاه نشاغال تعداد X22  08/0 نفر 100اقتصادي به ازاي  ازنظرجمعیت غیرفعال 

  )1390(مآخذ: سالنامه آماري 
 

الزم بـود  متغیرهـاسپس براي بیان اهمیت نسـبی 
تعیـین شـود. بـراي ایـن منظـور  هـا آنکه وزن نسبی 

روش تحلیل سلسله مراتبـی،  هاي متعددي مانند روش

آنتروپی شانون و ... وجـود دارد،  اي،وش تحلیل شبکهر
شود که در ایـن  استفاده می ها آنکه متناسب با نیاز از 

ــژوهش  ــاپ ــتفاده ب ــانون وزن  اس ــی ش از روش آنتروپ
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اسـت. الزم بـه ذکـر  شده محاسبهمتغیر  22از  هرکدام
 است کـه در محاسـبه وزن متغیرهـاي انتخـابی بـراي

تی براي هر یک از متغیرها وزن متفاوشهرستان استان 

 شـده ارائه) 2بدست آمده است که نتایج آن در جدول (
  است.

 
  در پژوهش) مورداستفادهي ها مؤلفهگیري (: ماتریس تصمیم2 جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 شهرستان

07/627 اردبیل  41/125  117/5  
91/

1410 41/125  025/0  65/38  60/940  88/1  55/8  03/0  

00/0 سواربیله  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  
00/0 آباد پارس  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  87/101  95/432  23/4  21/9  41/9  

59/102 خلخال  91/15  325/0  66/461  64/25  002/0  33/92  32/923  78/6  00/0  15/5  
98/261 کوثر  49/65  479/10  00/0  00/0  00/0  99/130  00/0  48/7  00/0  00/0  
78/755 شهر مشکین  92/251  289/12  00/0  00/0  00/0  57/75  00/0  07/6  09/12  11/15  

53/168 گرمی  55/20  056/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  
17/47 نمین  35/40  076/0  33/613  88/40  058/0  66/76  00/0  28/5  35/11  00/0  
28/118 نیر  65/23  016/0  56/236  14/13  021/0  56/236  00/0  26/11  00/0  00/0  

 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 شهرستان

19/41 اردبیل  47/5  001/0  72/352  70/21  01/0  01/0  06/0  00/0  03/0  02/0  
21/67 سواربیله  60/9  012/0  84/268  76/53  35/0  00/0  00/0  00/0  02/0  02/0  

21/96 آباد پارس  07/5  001/0  36/346  84/36  10/0  01/0  03/0  07/0  03/0  02/0  
95/65 خلخال  21/4  000/0  77/307  97/32  07/0  04/0  00/0  02/0  03/0  01/0  
74/32 کوثر  38/2  002/0  98/261  42/37  02/0  05/0  00/0  00/0  02/0  01/0  
72/65 شهر مشکین  64/5  000/0  93/215  61/23  01/0  04/0  20/0  20/0  03/0  01/0  

17/56 گرمی  95/4  001/0  67/842  38/120  42/0  00/0  00/0  00/0  02/0  01/0  
95/14 نمین  82/0  000/0  33/613  61/87  87/0  04/0  15/0  00/0  03/0  01/0  
85/78 نیر  82/11  000/0  00/0  00/0  00/0  09/0  00/0  00/0  02/0  02/0  

  )1390(مأخذ: سالنامه آماري 
  

انتخـابی و اعمـال بعد از مشخص کردن متغیرهاي 
اقدام بـه  از مدل آنتروپی شانون، آمده دست بههاي  وزن

هاي  صـنعتی شهرسـتان یـافتگی  توسعهسنجش درجه 
و الکتـر  ،تاپسـیساز سه مـدل  بر اساساستان اردبیل 

  گردید. ساو
روش  ازبـا اسـتفاده    هـا  شهرسـتان بنـدي   رتبه

در صـنعتی  یافتگی توسـعهسـنجش میـزان : تاپسیس
 1مـدل تاپسـیس بر اساساستان اردبیل  هاي شهرستان

ي آور جمـعمرحلـه اول: شـامل  باشـد میشش مرحله 
 يها مؤلفـهي خـام هـا دادهمـاتریس و تشـکیل  ها داده

                                                             
الکتر و همچنین  شده بودن مدل تاپسیس و هبه دلیل شناخت -1  

محدودیت فضاي مجله از آوردن مراحل این دو مـدل خـوداري 
   ها جهت مقایسه بسنده شده است.شده و به نتایج تحلیل مدل

ي موردبررسی پـس ها مؤلفه. مرحله دوم: استانتخابی 
) از طریق رابطـه زیـر Xijصورت ماتریس ( از تکمیل به

 یـندر ا .دهد یمرا تشکیل  Rاستانداردشده و ماتریس 
را که در  یردامنه مقاد ها، داده يمرحله با استانداردساز

گیري متفــاوت (همچـــون واحـــد  انـــدازه يواحــدها
) وجود دارند بـه یکو متر يدرصد ،اي گیري رتبه اندازه

و  یلتبـد 1 و 0 یندامنه استاندارد در حدفاصل بـ یک
  آوریم. را به دست می ها استانداردشده داده یرمقاد

  :1 رابطه
  

2

1

X i j
ni j

i j
i

n
X





  
 
 

، بایـد ها مؤلفـهمرحله سوم: براي بیان اهمیـت نسـبی 
مشخص شود کـه بـدین  ها مؤلفهوزن نسبی هر یک از 

ــی شــانون  ــن پــژوهش از روش آنتروپ ــور در ای منظ
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را  Vشده است. در ایـن مرحلـه، بایـد مـاتریس استفاده
مقـادیر  ضـرب حاصل Vماتریس واقعدرتشکیل دهیم. 

  مؤلفـهاستاندارد هر مؤلفـه در وزن مربـوط بـه همـان 
آل و حـداقل مرحله چهارم: با توجه به معیار ایده است.

 )3(، جـدول 3و  2بـا اسـتفاده از روابـط  Vاز ماتریس
  شود. ایجاد می
  :2رابطه  max1 max 2 max, ,..., nA v v v     

 :3طه راب min1 min 2 min, ,..., nA v v v     
  

  آل منفیآل مثبت و ایدهایده: 3 جدول
 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 شاخص

A+ 14/1  11/0  16/0  97/0  29/0  01/0  37/0  91/0  08/0  08/0  16/0  
A- 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 شاخص
A+ 09/0  03/0  00/0  31/0  19/0  04/0  01/0  01/0  02/0  00/0  00/0  
A- 01/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

  (مأخذ: نگارندگان) 
  

از  یـکهر  یدسیمرحله فاصله اقل ینامرحله پنجم: در 
مربوط بـه  یآل مثبت و منفیدها يها ، از جوابها ینهگز

  گردد. یهر مؤلفه محاسبه م
  

          :4رابطه 
 

 2

1

n

i ij J
j

D V V 



   
 

 :5رابطه  2

1

n

i ij J
j

D V V 



   

ه ي نهـایی بـا توجـه بـبند رتبهیت، درنهامرحله ششم: 
  ).4جدول ( دیآ رابطه زیر به دست می

i :6 رابطه
i

i i

DC L
D D



 
  

 استان اردبیل هاي شهرستاني و میزان برخورداري بند رتبه: اندازه جدایی و 4جدول 

 شهرستان
 شهرستان یافتگی توسعهمیزان  امتیازات تاپسیس

Si - Si + وضعیت توسعه رتبه نهایی رتبه میزان تاپسیس 
 یافته توسعه اردبیل 1 88/0 48/0 66/1 ردبیلا

 خلخال 8 04/0 85/1 14/0 سواربیله
 یافته توسعهنسبتاً 

 شهر مشکین 6 15/0 64/1 49/0 آباد پارس
 نمین 2 38/0 27/1 98/0 خلخال

 محروم

 کوثر 5 16/0 59/1 48/0 کوثر
 آباد پارس 3 37/0 41/1 18/1 شهر مشکین

 نیر 7 14/0 68/1 45/0 گرمی
 گرمی 4 18/0 56/1 53/0 نمین
 سواربیله 6 15/0 63/1 45/0 نیر

  (مأخذ: نگارندگان)
  

 بر اساسمتغیرهاي انتخابی  از تحلیلنتایج حاصل 
بـا شهرسـتان اردبیـل که  دهد میمدل تاپسیس نشان 

 هاي شـاخص ازبه لحـاظ برخـورداري کسب رتبه اول، 
ــــنعتی  ــــهص ــــتان شهر عنوان ب ــــعهس  و فتهیا توس

ــــتان ــــال  هاي شهرس ــــهر مشکینو خلخ ــــزء  ش ج
. در باشـــند می یافته توســـعه نســـبتاً هاي شهرســـتان

نمــین،  هاي شهرســتان یافتگی توســعهآخــر  هاي رتبــه
 قـرار دارنـدسـوار در بیله و گرمی ،نیر ،آباد پارسکوثر، 

صـنعتی  یافتگی توسـعهمیـزان ) 3( شـکل .)4جدول (
نتـایج حاصـل از  بر اساساستان اردبیل  هاي شهرستان

  .دهد میمدل تاپسیس را نشان 
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  )مأخذ: نگارندگان( سیتاپسهاي استان اردبیل بر اساس روش  : درجه توسعه صنعتی شهرستان3 شکل

  
: الکتـر  از مدلبا استفاده  ها شهرستانبندي  رتبه

 یـکتکن یهبا مراحل اول الکترروش تحلیل  یهمراحل اول
 یلبه تشـک یازابتدا ن که طوري بهاست.  یس یکسانتاپس
 يسـاز بـه نرمال ازآن، پـسبـود.  گیري یمتصم یسماتر

. بـا شده است پرداخته یسماتر ینکردن) ا یاسمق ی(ب
، روش آنتروپـی شـانون یـقاز طر یارهـاوزن مع یینتع

هـر شـاخص را در وزن شـاخص  ينرمال شـده یرمقاد
دارنرمـال وزن یمتصـم یسو مـاتر شـدهضرب  مربوطه

یک چهار مرحله اول تکن واقع در .آید یمشده به دست 
 ؛باشـد یمیس تاپسـ یـهمشابه با مراحل اولکامالً  الکتر
شـده اسـت.  يمراحـل خـوددار یـناز تکـرار ا ینبنابرا
موافـق  هايیارمجموعه مع یلمراحل به تشک ازاین پس

تمـامی  که طوري ، بهشود میخته پردا و مخالف در الکتر 
و هـا مـورد ارزیـابی رتمامی معیـا هـا نسـبت بـهگزینه

 .آیـد یموافق و مخالف بـه دسـت م یارهايمع مجموعه
 درمجموعهایی که  ماتریس توافق از جمع وزن شاخص

در مرحله بعد ماتریس  آید. یم، به دست اند آمدهموافق 
آیـد تشـکیل  موافق مؤثر را به ترتیبـی کـه در زیـر می

  دهیم: می
ماتریس هماهنگی باید نسبت به از  1KIهاي ارزش

بـر  kAیک آستانه سنجیده شوند تا شانس ارجحیـت

1A  ــانس ــن ش ــود. ای ــع ش ــاوت واق ــورد قض ــر م بهت
از یک حـداقل آسـتانه 1KIکه  درصورتی I  تجـاوز
شـد، بـدان معنـی کـه بایـد:  خواهـد تربیشـکند نیـز 

1kI I،I ــثالً می ــواه) را م ــوان به (دلخ ــورت  ت ص
  متوسط از معیارهاي هماهنگی به دست آورد:

  

:7 رابطه
   

 1
1 1

/ 1
m m

k
k k

I I m m
 

    
ریس (حــداقل آســتانه) ســپس یــک مــاتIبـر اســاس

دهیم براي  (با عناصر صفر و یک) تشکیل می Fبولین
  کنیم: این کار از روابط زیر استفاده می

  
:8رابطه   1 11k Kf I I    
:9 رابطه  1 10k Kf I I    

  
(مـاتریس  Fآنگاه هـر عنصـر واحـد در مـاتریس

لط ي یک گزینه مؤثر و مس دهنده نشاننگ مؤثر) هماه
در مرحله بعدي ماتریس مخالف مـؤثر بر دیگري است. 

ـــی ـــاتریس  1KNI,عناصـــر دهیم: را تشـــکیل م از م
ناهماهنگ نیز همانند مرحله قبل باید نسبت بـه یـک 

ارزش آستانه سنجیده شوند. این ارزش آستانه  NI 
 توان به طریق زیر محاسبه نمود: طور مثال می را به

:10رابطه 
  

 1
1 1

/ 1
m m

k
k k

N I N I m m
 

   
 Gسپس با استفاده از رابطه زیر یـک مـاتریس بـولین

  دهیم. (معروف به ماتریس ناهماهنگ مؤثر) تشکیل می

          :11رابطه 
1 11k kg NI NI    
1 10k kg NI NI    

روابـط   دهنده نشاننیز  Gعناصر واحد در ماتریس
در مرحله آخـر اقـدام  باشد. ها می مسلط در بین گزینه

این مـاتریس  کنیم میبه تشکیل ماتریس تسلط نهایی 
هاي مـاتریس تسـلط موافـق و  یـهدراتک از ضرب تک
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 یــدحـال باشـود.  یماصـل مـاتریس تسـلط مخـالف ح
را  ینـهگز ینکمتر را حذف و بهتر یتبا رضا هاي ینهگز

از  یشـترانتخاب شود کـه ب یدبا اي ینه. گزیمانتخاب کن

نظـر  یـنمغلوب شود، تسلط داشـته باشـد و از ا که آن
 بندي کرد. را رتبه ها ینهگز توان یم

   
  ص صنعتی با استفاده از روش الکترشاخ ازلحاظهاي استان اردبیل  بندي شهرستان : سطح5جدول 

 شهرستان
 شهرستان یافتگی توسعهمیزان  الکترامتیازات 

نهایی رتبه جواب نهایی باخت برد  وضعیت توسعه شهرستان 
 اردبیل 1 3 1 4 اردبیل

- 3 4 1 سواربیله یافته توسعه  شهر مشکین 2 
 خلخال 3 0 1 1 آباد پارس

 آباد پارس 4 1 2 3 خلخال
 یافته اً توسعهنسبت

 کوثر 5 0 3 3 کوثر
 نمین 6 2 1 3 شهر مشکین

 محروم
- 2 3 1 گرمی  نیر 7 
- 1 3 2 نمین  گرمی 8 

- 2 4 2 نیر  سواربیله 9 

  ): نگارندگان(مأخذ 
  

بر توسعه صنعتی  ها شاخصحاصل از تحلیل نتایج 
 هایی شهرسـتان حاکی از آن دارد که الکترمدل  اساس

در دامنـــه  باشـــد می 1-3بـــین  هـــا آنکـــه امتیـــاز 
ــتان ــعه هاي شهرس ــامل  یافته توس ــه ش ــد ک ــرار دارن ق
اسـت.  و خلخـال شـهر مشکیناردبیـل،  هاي شهرستان

را کســب  0 ی کــه در ایــن مــدل امتیــازهای شهرســتان
 یافته توســعه نســبتاً هاي شهرســتان ءجــز انــد کرده

و  آبـاد پارس هاي شهرسـتان دربرگیرنـدهکـه  باشند می

را  -3تـا  -1امتیـاز  ی کـههای شهرستان. باشد میکوثر 
ــز ــد ج ــتان ءکســب کردن ــروم  هاي شهرس ــر ازمح  نظ

کـــه  باشـــند میتوســـعه صـــنعتی  هاي شـــاخص
 .باشـند می سـوارو بیله گرمی ،نیرنمین،  هاي شهرستان

اسـتان  هاي شهرسـتانمیزان توسعه صنعتی ) 4( شکل
نتایج حاصـل از مـدل الکتـر نشـان  بر اساساردبیل را 

  .دهد می

  

  
  )مأخذ: نگارندگانالکتر (بر اساس روش  اردبیلهاي استان  : درجه توسعه صنعتی شهرستان4 شکل
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  روش مجموع ساده وزنی
بـه کـار  هاي روشروش مجموع ساده وزنی یکی از 

چنــدمعیاره  گیري تصــمیم هــاي روشگرفتــه شــده در 
(اوزان  Wبـردار بـا مفـروض بـودن  کـه طوري بهاست. 

گزینــه  ترین مناســب) بــراي آن، ها اخصشــاهمیــت از 
ــورت به ــبه  ص ــر محاس ــابع زی ــود میت ــت  ش و در نهای

گزینـه بهینـه در نظـر گرفتـه  عنوان بهبیشترین میزان 
  ):131: 1393پورطاهري، شود ( می

                          :12 رابطه

باشد، طبـق تـابع زیـر محاسـبه  = 1و چنانچه 
  :شود می

  A    :13رابطه 
 دراین تکنیک برمبناي پارامترهاي مرکزي  حقیقت در

تـابع مطلوبیـت  دیگر بیان بهاست.  گرفته شکلآمار  علم
ــت  گیرنده تصــمیم ــن تکنیــک خطــی اســت و قابلی ای

تضمین شده اسـت و در نهایـت  ها شاخص پذیري جمع
رفتـه گزینـه بهینـه در نظـر گ عنوان بهبیشترین میزان 

  ).168: 1385آذر، شود ( می
  

  

  روش مجموع ساده وزنیهاي استان اردبیل با استفاده از  بندي شهرستان سطح: 6جدول 
 شهرستان یافتگی توسعهمیزان   )SAW( وزنیمجموع ساده   شهرستان

  وضعیت توسعه  شهرستان  رتبه نهایی  بندي رتبه  ضریب توسعه
 تهیاف توسعه شهر مشکین 1 2 47/0 اردبیل

 یافته توسعه نسبتاً اردبیل 2 9 23/0 سواربیله
 نمین 3 4 36/0 آباد پارس

 آباد پارس 4 5 34/0 خلخال

 محروم

 خلخال 5 7 32/0 کوثر
 نیر 6 1 58/0 شهر مشکین

 کوثر 7 8 24/0 گرمی
 گرمی 8 3 45/0 نمین
 بیله سوار 9 6 33/0 نیر

  (مأخذ: نگارندگان) 
  

 بندي ســــطح)، 6(جــــدول  نتــــایج حاصــــل از
ــل  هاي شهرســتان ــتان اردبی ــراس ــورداري از  ازنظ برخ

مجموعـه سـاده روش  بـر اسـاسصنعتی  هاي شاخص
بـا  شـهر مشکینکه شهرسـتان  وزنی حاکی از آن است

، یافته توسـعهشهرسـتان  عنوان بـهکسب رتبه نخسـت 
 هاي شهرســتانجــزء  اردبیــل و نمــین هاي شهرســتان

، خلخـال، آباد پارس هاي هرستانش، و یافته توسعهبتاً نس
ــه ــی و بیل ــوثر، گرم ــر، ک ــوارنی ــزء  س ــرین محرومج  ت

) 5( شــکل .باشــند میاســتان اردبیــل  هاي شهرســتان
 ازنظــراســتان اردبیــل  هاي شهرســتان بندي ســطح

روش  بــر اســاسصــنعتی را  هاي مؤلفــهبرخـورداري از 
  .دهد میمجموعه ساده وزنی را نشان 

سیس، الکتر و مجمـوع نتایج حاصل از سه مدل تاپ
تر اســت کــه بتــوان نتــایج  ســاده وزنــی زمــانی واضــح

هاي موردبررسی را بـاهم مقایسـه کـرد تـا رتبـه  مدل
ــتان ــدل شهرس ــدام از م ــود.  ها در هرک ــخص ش ها مش

هاي استان اردبیل بـر  مقایسه ضریب توسعه شهرستان
تاپسـیس، الکتـر و سـاو نشـان  اساس نتایج سـه مـدل

س شهرستان اردبیل به تنهـایی دهد در مدل تاپسی می
هاي خلخـــال و  یافته، شهرســـتان در طبقـــه توســـعه

ــهر مشکین ــعه ش ــبتاً توس ــه نس ــه  در طبق یافته و بقی
  ها در طبقه محروم قرار دارند. شهرستان
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  روش  بر اساسهاي استان اردبیل  درجه توسعه صنعتی شهرستان: 5 شکل

  )مأخذ: نگارندگان( یوزنمجموع ساده 
  

و  شهر مشکیناردبیل،  هاي شهرستانالکتر  در مدل
 آبـاد پارس هاي شهرستان، یافته توسعهخلخال در طبقه 

ـــبتاً  ـــه نس ـــوثر در طبق ـــعهو ک ـــه  یافته توس و بقی
در طبقه محروم از توسـعه قـرار دارنـد.  هاي شهرستان

 یافتگی توسـعهولی در مـدل سـاو جایگـاه نخسـت در 
ر این مـدل د باشد میصنعتی متفاوت با دو مدل دیگر 

 ازنظـرشهرستان  ترین یافته توسعه عنوان به شهر مشکین
 باشـد میتوسعه صنعتی در استان اردبیـل  هاي شاخص

 یافته توســـعهنســـبتاً  بعـــدي یعنـــی در جایگـــاه
نکته حـائز . اند قرارگرفتهاردبیل و نمین  هاي شهرستان

تغییر جایگـاه دو شهرسـتان  ها مدلاهمیت در مقایسه 
در مـدل تاپسـیس شهرسـتان  باشد یمخلخال و نمین 

، در مدل یافته توسعهنسبتاً  هاي شهرستانخلخال جزء 
و در مـدل سـاو  یافته توسـعه هاي شهرستانالکتر جزء 

. یا شهرستان نمین باشد میمحروم  هاي شهرستانجزء 
ــزء  ــر ج ــیس و الکت ــدل تاپس ــتاندر دو م  هاي شهرس

ــروم  ــد میمح ــه درحالی باش ــزء  ک ــاو ج ــدل س در م
مقایسـه نتـایج است.  یافته توسعهنسبتاً  هاي تانشهرس

 هاي مـدلدر  ها شهرسـتانکـه  دهد میسه مدل نشان 
. براي رفـع اند کردهی را کسب متفاوت هاي رتبه ،مختلف
در  ها شهرسـتانگوناگون  هاي بندي رتبهبین  ها تعارض

  .شود میبهره گرفته  ادغام ها مدلمختلف، از  هاي مدل
بـا توجـه : تکنیک کپلندده از با استفاروش ادغام 

 ساوالکتر و تاپسیس،  مدل سهاز  آمده دست بهبه نتایج 

ــهاســتان رتبــه  شهرســتان دســت  هــاي متفــاوتی را ب
ــع تفاوت آورده ــراي رف ــد. ب ــا و تعارض ان ــین  ه ــاي ب ه
ــاگون  بنــدي رتبه از هــر یــک از  آمده دســت بههاي گون

تــوان از  هاي مختلــف می ها بــراي شهرســتان مــدل
، بـردا و کپلنـد ها رتبـههاي ادغام مانند میـانگین  روش

استفاده کرد که در این پژوهش از روش کپلند استفاده 
  شده است.

تلفیق نتایج حاصل از سه مدل تاپسـیس، الکتـر و 
دهد  روش ساده وزنی بر اساس تکنیک کپلند نشان می

ــتان ــه شهرس ــل، مشکین ک ــال  هاي اردبی ــهر و خلخ ش
 رین و برخوردارترین شهرسـتان ازت یافته عنوان توسعه به

ــه ــر مؤلف ــر  نظ ــتان دیگ ــین شهرس ــنعتی در ب هاي ص
آبــاد جــزء  نمــین، کــوثر و پارس  باشــند. شهرســتان می

شوند. در  یافته محسوب می هاي نسبتاً توسعه شهرستان
هاي  آخرین رتبـه ازنظـر میـزان برخـورداري از مؤلفـه

ــتان ــنعتی شهرس ــه ص ــی و بیل ــر، گرم ــوار هاي نی س
هاي اســتان  تــرین شهرســتان انــد کــه محروم رفتهقرارگ

ــورداري از شــاخص ــل ازلحــاظ برخ ــعه  اردبی هاي توس
بنـدي  ) رتبه6شـکل ( ).7جـدول باشـند ( صنعتی مـی

هاي استان اردبیل را ازلحـاظ برخـورداري از  شهرستان
هاي صنعتی بر اساس تکنیک ادغام کپلند نشـان  مؤلفه

  دهد. می
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  هاي استان اردبیل با استفاده از تکنیک کپلند بندي شهرستان : سطح7جدول 
بندي در کپلند رتبه یبرتبه مناطق به ترت   

 میزان برخورداري
  ها شهرستان

امتیازات روش 
 کپلند

ها شهرستان رتبه رتبه نهایی در کپلند  

 اردبیل 1 1 8 اردبیل
 شهر مشکین 2 8 - 8 سواربیله یافته توسعه

 خلخال 3 5 0 آباد پارس
 نمین 4 3 3 الخلخ

 کوثر 4 4 1 کوثر یافته نسبتاً توسعه
 آباد پارس 4 2 6 شهر مشکین

 نیر 5 7 -6 گرمی
 گرمی 6 4 1 نمین محروم

 سواربیله 7 6 - 4 نیر
  

  

  (مأخذ: نگارندگان) 
  

  
  )مأخذ: نگارندگان( کپلند روش بر اساسهاي استان اردبیل  درجه توسعه صنعتی شهرستان :6 شکل

  
  
  

  گیري نتیجهو  بندي جمع
ا توجه به اثـرات منفـی تمرکزگرایـی، کشـورهاي ب

به دنبال تجربیات کشورهاي صنعتی بـر  توسعه درحال
اي بــه منطقــه هاي ریزي برنامــهآن شــدند کــه بــا 

ــه ــی صــنعتی و منطق ــن تمرکززدای ــد. در ای اي بپردازن
راستا بررسی و شناخت وضعیت مناطق مختلف، جهت 

 .ضروري است ها گذاري سیاستو  ها رنامهب، ها طرحارائه 
ــه ــاي روش کارگیري ب ــی  ه ــهعلم ــی و  منظور ب بررس

هاى یافتگى در جنبهمناطق از حیث توسعه بندي سطح
مختلف اقتصادي، اجتماعی، محیطی و غیره، منجر بـه 

ها گردیده است و معیاري بـراي يشناخت میزان نابرابر

 میان وجودم ىهايتالش در حوزه کاهش و رفع نابرابر
 پـژوهشبه همین دلیل در این  شودیم محسوب ها آن

 هاي مؤلفـهتوزیع فضـایی  سنجش منظور به هسعی شد
 هاي مـدلاز  برخورداري از سطوح توسعه ازنظرصنعتی 

توزیـع امکانــات  چگـونگی تـا ودمتفـاوتی اسـتفاده شـ
گیـري از به این منظور بـا بهـره. صنعتی مشخص شود

، )MADM( اي شاخصـــه جبرانـــی چنـــد هـــاي روش
TOPSIS ،ELECTRE  و SAW  ـــــا اســـــتفاده از ب

، بـه صـنعتی هاي مختلف در رابطه بـا توسـعهشاخص
 ايتوســـعه صـــنعتی و توســـعه منطقـــه بنـــدي رتبه

 منظور بـهسـپس  مذکور پرداختـه شـد. هاي شهرستان
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کپلنـد  تکنیـک ادغـاماز  رسیدن به یک نتیجـه واحـد
، آمده دسـت بهخروجـی نهـایی  در نهایـت استفاده شد

 سـبتاً، نیافته توسـعهدسته  سهى استان در ها شهرستان
نتــایج  .نــدبنــدي گردیدســطح محــروم و یافته توســعه

زیـر  صـورت به تـوان میفـوق را  هاي بررسـیحاصله از 
  :تشریح کرد

 لحاظ به اردبیل مدل تاپسیس، شهرستان بر اساس
 هاي شهرسـتان جزء صنعتی هاي شاخص از برخورداري

 جـزء شـهر مشکین خلخال، هاي شهرستان ،یافته توسعه
ــتان ــبتاً هاي شهرس ــعه نس ــتان و یافته توس  هاي شهرس

 در ســوار، نیــر، گرمـی و بیلــهآبـاد پارسنمـین، کــوثر، 
بـا توجـه بـه  .دارنـد قـرار یافتگی توسعه آخر هاي رتبه

اردبیــل،  هاي شهرســتاننتــایج حاصــل از روش الکتــر، 
 ترین افتهی توســـعه خلخـــال جـــزء و شـــهر مشکین

جــزء و کــوثر  آبــاد پارس هاي شهرســتان، ها شهرســتان
ــتان ــبتاً هاي شهرس ــعه نس ــتان و یافته توس  هاي شهرس

 هاي شهرســتان جــزءســوار نمــین، نیــر، گرمــی و بیلــه
روش مجموعه سـاده  بر اساس .باشند میمحروم استان 

ــتان  ــی شهرس ــهر مشکینوزن ــزء  ش ــتانج  هاي شهرس
ــعه ــتان، یافته توس ــین ار هاي شهرس ــل و نم ــزء دبی ج

 هاي شهرســتان، و یافته توســعهنســبتاً  هاي شهرســتان
جـزء  سـوار، خلخال، نیر، کوثر، گرمی و بیلـهآباد پارس

بـر  .باشند میاستان اردبیل  هاي شهرستان ترین محروم
، اردبیـل هاي شهرسـتانتکنیـک ادغـام کپلنـد  اساس

ــهر مشکین ــال ش ــه و خلخ ــعه عنوان ب ترین و  یافته توس
نمین، کـوثر   هاي شهرستان، ها شهرستانارترین برخورد

و  یافته توسـعهنسـبتاً  هاي شهرسـتانجـزء  آباد پارسو 
تـرین  محروم سوار جزءنیر، گرمی و بیله هاي شهرستان
  .باشند هاي استان اردبیل می شهرستان
استان  هاي شهرستان بندي رتبههاي حاصل از یافته

در سـطح  کـه اخـتالف فاحشـی دهد مینشان  اردبیل
 که طوري بهوجود دارد.  ها شهرستانتوسعه صنعتی این 

بـه  ها شهرستانشهرستان استان، اکثریت  9از مجموع 
در سطح پـایینی از و خلخال  شهر مشکینجزء اردبیل، 

بـه نتـایج حاصـل از  توجه با. دارند قرارتوسعه صنعتی 
پــژوهش کــه نشــان از نــابرابري فــاحش در بــین 

مســئوالن هـر شهرســتان  ،دارداسـتان  هاي شهرسـتان

 هاي شـاخصتواننـد در براي کاهش این اخــتالف مـی
داراي کمترین رتبه همت بیشتري به خرج دهنـد و از 

بنــابراین  ؛سنگین محرومیت مناطق قدري بکاهنـدبار 
براي حل این معضل مزمن جا دارد که وزارت صنایع و 
 معادن در راستاي افزایش تولید ملی خودکفایی و رفـع

ف شـــمحرومیـــت منـــاطق رســـیدگی کنـــد و بـــا ک
استعدادهاي ذاتی و نهفته نیروي انسانی بـه گسـترش 

گرایی صنایع سبک و سنگین بپـردازد در ایـن تخصص
راسـتا همکـاري متخصصــان و کارشناسـان بـومی هــر 

داخلـی و خـارجی بـا نظـارت  گذاران سرمایهمنطقه با 
واهد موفقیت بیشتر خ ساز زمینهوزارت صنایع و معادن 
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