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تاريخ دريافت ،9311/91/22 :تاريخ بازنگری 9311/99/95 :تاريخ پذيرش9311/92/95 :


چکيده 
رشد و توسعه اقتصادی از ديرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است .اقتصاددانان عوامل مختلفي را جهت
توسعه اقتصادی يک کشور بر شمردهاند .از جمله توجه به توسعه منطقهای و لزوم توزيع متناسب منابع
جهت رشد همگون مناطق مختلف يک کشور مي باشد .پژوهش حاضر رتبهبندی هشت کالنشهر تهران،
مشهد ،اصفهان ،شیراز ،قم ،کرج ،تبريز و اهواز برای سال  9311و از لحاظ پنج شاخص اقتصادی،
فرهنگي و آموزشي ،مسکوني و ساختماني ،بهداشتي و درماني و تجهیزات شهری ميباشد .جهت اين امر
از دو روش تاکسونومي عددی و فرآيند تحلیل سلسله مراتبي کمک گرفته شده است.نتايج روش
تاکسونومي نشان ميدهد که کالنشهرهای تهران ،اصفهان ،تبريز ،کرج ،مشهد ،قم ،شیراز و اهواز به
ترتیب از بیشترين سطح توسعه و نتايج روش تحلیل سلسله مراتبي حاکي از آن است که کالنشهرهای
تهران ،اصفهان ،کرج ،مشهد ،تبريز ،شیراز ،قم و اهواز به ترتیب از سطح توسعه باالتری برخوردار
ميباشند .همچنین در تمامي شاخصها کالنشهر تهران از باالترين رتبه برخوردار بوده است .با توجه به
شاخصهای اقتصادی ،کالن شهر قم؛ با توجه به شاخصهای فرهنگي و آموزشي ،تبريز؛ با توجه به
شاخصهای مسکوني و ساختماني ،اهواز؛ با توجه به شاخصهای بهداشتي و درماني ،اهواز ؛ و با توجه به
شاخصهای تجهیزات شهری ،کالنشهر قم از جايگاه پايینتری برخوردار بودهاند.



واژههاي کليدي :توسعهيافتگي ،کالنشهرهای ايران ،تاکسونومي عددی ،فرآيند تحلیل سلسله
مراتبي.
طبقهبنديI30,O18,R11:JEL
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رتبهبندی هشت کالن شهر ايران از لحاظ سطح توسعهيافتگي به . . .

0ـمقدمه
تجزيه و تحلیل عملکرد عمومي اقتصاد و نیز برنامهريزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء سطح توسعه
يافتگي اقتصادی هر کشور مستلزم آگاهي از سطح توسعه يافتگي مناطق مختلف اقتصادی جهت توزيع
متناسب منابع است .توسعه اقتصادی يکي از مهمترين مفاهیم مورد توجه انديشمندان اقتصاد بوده است.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزيکي،
انساني و اجتماعي .در توسعه اقتصادی ،رشد کمي تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن ،نهادهای
اجتماعي نیز متحول خواهند شد ،نگرشها تغییر خواهد کرد ،توان بهرهبرداری از منابع موجود به صورت
مستمر و پويا افزايش يافته ،و هر روز نوآوری جديدی انجام خواهد شد .بعالوه ميتوان گفت ترکیب
تولید و سهم نسبي نهادهها نیز در فرآيند تولید تغییر ميکند .توسعه امری فراگیر در جامعه است و
نمي تواند تنها در يک بخش از آن اتفاق بیفتد .توسعه ،حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلکه بدلیل
وابستگي آن به انسان ،پديدهای کیفي است (برخالف رشد اقتصادی که کامالً کمي است) که هیچ
محدوديتي ندارد.
غالبا برای نشان دادن توسعه از يک شاخص (مثال تولید ناخالص داخلي ،درآمد سرانه ،شاخص توسعه
انساني) استفاده مي شود اما با توجه به مفهوم توسعه که امری فراگیر در تمامي جوانب يک جامعه اعم از
بخش های اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و غیره است .به نظر ميرسد توجه به يک شاخص جهت سطح
بندی مناطق مختلف از نظر توسعه دارای اشکال مي باشد .لذا در اين پژوهش سعي شده هشت کالن شهر
ايران با توجه به  25معیار و شاخص توسعه برای سال  9311با يکديگر مقايسه و رتبه بندی شوند .در اين
راستا از دو روش تاکسونومي عددی و فرآيند تحلیل سلسله مراتبي کمک گرفته خواهد شد .در مجموع
هدف پژوهش پاسخ به اين سواالت است که :سطح توسعه يافتگي هشت کالن شهر ايران در مقايسه با
يکديگر چگونه است؟ وضعیت توسعه هر شهر نسبت به شاخصهاياقتصادی ،فرهنگي و اموزشي،
مسکوني و ساختماني ،بهداشتي و درماني و شاخصهای تجهیزات شهری به چه میزان است؟ اهمیت هر
شاخص در توسعه اين کالن شهرها به چه میزان است؟
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-2ادبياتموضوع
-0-2مبانينظري:
رشد و توسعه اقتصادی ،از ديرباز ،يکي از مهمترين مقوالت مورد توجه اقتصاددانان و
سیاست گذاران اقتصادی هر جامعه ای بوده است .انديشمندان مختلف ،تعاريف متفاوتي را برای اين
مفهوم ذکر کردهاند اما در کلي ترين حالت شايد توسعه را بتوان فرآيندی سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی
دانست که منتج از استانداردهای زندگي بوده و باعث بهبود سطح زندگي بخش های در حال افزايش
جمعیت مي گردد (معصوم و حبیبي .)912:9323،مفهوم "بهبود سطح زندگي" در تعريف توسعه
اقتصادی ،لزوم توجه به نابرابری های اقتصادی در بحث توسعه اقتصادی را مطرح مینمايد .به عبارت
ديگر اگر حذف نابرابری ها را يکي از مهمترين اهداف توسعه اقتصادی بدانیم ،بهترين مفهوم توسعه،
رشد همراه با عدالت اجتماعي است (هدر.)3:2111،1
با توجه به گستردگي مفهوم توسعه تعريف آن ضروری به نظر مي رسد .توسعه در لغت به معني
گسترش است که تعاريف زيادی از صاحبنظران در اين باره ارائه شده است که در زير به برخي ازآنها
پرداخته مي شود:مايکل تودارو ،5انديشمند بزرگ مسائل توسعه ،آن را چنین تعريف مي کند :توسعه
جرياني چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسي در ساخت اجتماعي ،طرز تلقي عامه مردم و نهادهای
ملي و نیز تسريع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ريشه کن کردن فقر مطلق است
(تودارو.)23:9339،میسرا 6درباره توسعه مي گويد" :توسعه يعني تحول جامعه از حالتي به حالت ديگر به
نحوی که جامعه مورد نظر ادراک بهتری از محیط خودش بدست آورده و کنترل بیشتری بر آن اعمال
نمايد" (میسرا.)63:9366 ،کیندل برگر :3توسعه اقتصادی توسعه بیشتر و تغییرات در نحوه و سازمان تولید
است (قره باغیان.)3:9365 ،سیزر 2معتقد است کم شدن فقر ،بیکاری و نابرابری از پايه های اساسي توسعه
در مناطق مي باشند (مومني.)96:9333 ،برنشتاين 1مي گويد " :تالش برای توسعه ،بار ارزشي به همرا

4- Hadder
5- Michael Todaro
6- Misra
7- Kindle Berger
8- Seers
9- Bernstein
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دارد که کمتر کسي با آن مخالف است .اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذيه ،فقر و بیماری که از شايعترين و
مهمترين دردهای بشری هستند اهداف توسعه بشمار مي روند" (ازکیا.)2:9333،
از تعاريف فوق مي توان دريافت که توسعه از مفاهیمي است که معني آن از زمان پیدايش علم
اقتصاد هر روز وسیعتر و عمیق تر شده است .آنچه از همه تعاريف مي توان يافت اين است که مفهوم
توسعه يک مفهوم مثبت است و به مثابه میوه ای است که با همه ذائقه ها سازگار است (بهشتي.)9 :9329،
لذا به طور کلي و با توجه به تعاريف مختلف ،توسعه اقتصادی فرآيندی است که طي آن درآمد سرانه
افزايش يافته و بطور مناسب توزيع مي شود که در جريان آن مسائلي چون فقر و بیکاری ،کاهش و وضع
معیشتي افراد بهبود مييابد .با توجه به شاخصهای مهمي همچون ،رشد ،درآمد سرانه ،نابربرای ها ،فقر،
بیکاری و غیره ،که در تعاريف توسعه آمده ،به نظر مي رسد مطالعه اين حیطه از اقتصاد از اهمیت بسیار
بااليي برخوردار است و مقايسه مناطق مختلف از لحاظ توسعه ميتواند اطالعات بسیار مهمي را در
اختیار سیاست گذاران اقتصادی ،جهت توزيع امکانات و اتخاذ سیاست های کارامد قرار دهد .با توجه به
هدف اين پژوهش که رتبه بندی هشت کالن شهر کشور است لذا بررسي مفهوم توسعه منطقهای به جا به
نظر مي رسد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
پس از بررسي تعاريف متفاوت مفهوم توسعه اقتصادی ،به اهمیت توسعه منطقهای و لزوم رتبهبندی
مناطق از لحاظ توسعه جهت برنامه ريزی منطقهای پرداخته مي شود .نیاز به برنامه ريزی منطقهای به مثابه
هدف نهايي هنگامي بروز مي کند که به قولي تراکم رشد در برخي نقاط در پهنه ملییا استاني ،سبب بروز
عدم تعادل و ناهماهنگي ناهنجار گردد و به دنبال آن دو نتیجه ناگوار ايجاد شود :يکي ،افزايش مهاجرت
های بي رويه جمعیت و ديگری عقب ماندگي نقاط ديگر کشور يا استان .لذا يکي از ابزارهايي که مي
تواند در برنامه ريزی برای توسعه يکپارچه نواحي و مناطق مختلف کشور کاربرد وسیعي داشته باشد،
دستهبندی مناطق يا شهرستانها از لحاظ توسعه يافتگي و يا عدم توسعه يافتگي است ،که برای اين
منظور ،استفاده از شاخصهای متفاوت در هر بخش ضروری است (مسعود ،معززی و شبیری.)11:9311 ،
تداوم تفاوت های عمده اقتصادی بین مناطق خصوصا تفاوت در نرخ بیکاری و درآمد سرانه برای
دوره های زماني طوالني اثرات مخربي بر کارايي اقتصاد ملي بجای مي گذارد .بعالوه چنین تفاوت هايي
ممکن است به لحاظ سیاسي و اجتماعینیز نتايج ناگواری داشته باشد اين نتايج مي تواند از نارضايتي
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اندک مرد م تا نارضايتي شديد و ناآرامیهای اجتماعي را در برگیرد .محتمل ترين اثرات ناگوار ناشي از
تفاوت های عمده بین مناطق عبارتند از( :منفرديان سروستاني.)21 :9326،
الف) وجود تفاوت های عمده واقعي در استانداردهای زندگي موجب رنجش و نارضايتي افراد مي
گردد .اين مشکل عمدتا توسط افرادی که به لحاظ شغلي و استانداردهای زندگي در مضیقه هستند،
احساس مي شود.
ب) وجود نرخ های باالی بیکاری در مناطق محروم نتايج زيانبار اقتصادی و اجتماعي به همراه
دارد .اگر در چنین مناطقي بدون از دست رفتن فرصت های شغلي در ساير مناطق بیکاری کاهش يابد،
کل جامعه از مزايای جانبي آن بهره مند خواهند شد.
ج) تفاوت های عمده موجب افزايش شديد هزينه های اقتصادی از طريق افزايش تقاضای افراد
برای سکونت در برخي مناطق خاص مي گردد.
د)کاهش دادن تفاوت های کلي در تقاضای نیروی کار موجب کاهش فشارهای تورمي خواهد
شد.
با توجه به موارد فوق به نظر مي رسد هدف اساسي برنامه ريزی منطقهای ،کاهش نابرابری های بین
منطقهای است .پیتر هال 91معتقد است که مهمترين هدف سیاست اقتصاد ناحیه ای به منظور کاهش
نابرابری های آن ،ايجاد اشتغال است که به کاهش بیکاری و مهاجرفرستي در ناحیه کمک مي کند و
رشد و توسعه آن را به دنبال خواهد داشت (هال .)12 :9112،توزيع ناعادالنه امکانات باعث افزايش تولید
در مناطقي مي شود که از امکانات بیشتری برخوردارند ،اين خود باعث کاهش بیکاری و افزايش
مهاجرت به اين مناطق مي شود .افزايش مهاجرت باعث رشد جمعیت و در نتیجه افزايش تولید و افزايش
شکاف بین منطقهای خواهد شد .پس به نظر مي رسد توزيع عادالنه امکانات ،مانع رشد اين شکاف
خواهد شد که خود مستلزم شناخت مناطق مورد نظر و رتبه بندی اين مناطق از منظر توسعه اقتصادی مي
باشد.
در اين قسمت چند نظريه عمده اقتصادی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و برنامه ريزی منطقه ای
توضیح داده ميشود:

1- Peter Hall
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الف -نظريه مکان مرکزی
هدف اصلي نظريه مکان مرکزی شرح و تبیین سازمان فضايي سکونتگاه ها و حوزه نفوذ
آنهاست(فريد .)525 :9362،در سال  9111آگوست لوش تغییراتي در اين نظريه ايجاد کرد و توجه بیشتر
خود را معطوف به تولید اقتصادی و تخصصي نمود که به نظام سلسله مراتب شهری معروف شده است.
از نظر وی ،توسعه مکان های مرکزی ،الزاما سلسله مراتبي نیست بلکه آنچه اتفاق مي افتد ايجاد نوعي
تعادل فضايي است.
در مجموع نظام سلسله مراتب شهريآگوست لوش که منتج از نظريه مکان مرکزی است ،معموالً
رابطه مستقیم بین تعداد و تنوع فعالیت ها و جمعیت شهر را نشان میدهد .بنابراين ،مي توان گفت
شهرهايي که در طبقات باالتر قرار دارد ،جمعیت بیشتری هم دارد .در اين صورت شهری که در طبقه
اول قرار گرفته ،کوچکترين اندازه شهر در نظام سلسله مراتب شهری است و شهری که در طبقه آخر
قرار گرفته ،دارای بزرگترين اندازه شهر در آن نظام شهری است.از خصوصیات ديگر سلسله مراتب
شهری بر اساس نظريه مکان مرکزی اين است که شهرهای مرکزی (مترادف با کالنشهرها در تحقیق
حاضر) از جمعیت باالتری برخوردار بوده و اين جمعیت با تعداد و تنوع فعالیت ها در آن شهر رابطه
مستقیمي دارد و هر چه از شهر مرکزی فاصله گرفته میشود اندازه شهر کوچکتر و از جمعیت و تنوع
فعالیت ها کاسته مي شود.
ب -نظريه قطب رشد
به طور کلي مي توان ديدگاه های توسعه را به دو گروه اساسي"نظريه رشد متوازن "99و "نظريه
رشد نامتوازن "92تقسیم نمود .در ديدگاه اول برای دستیابي به توسعه اقتصادی ،الزم است که سرمايه
گذاری در تمامي فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف تولیدی آغاز شود تا بخش های اقتصاد
بتوانند به حمايت از يکديگر بپردازند .روزنشتاين رودن ،93نورکس ،91نلسون ،95لويیس 96و ديگران از
مدافعان اين نظريه مي باشند .از آنجا که اين نظريه قادر به حل مسائلي چون کمبود سرمايه (خصوصا در
11- Balanced Growth Theory
12- Unbalanced Growth Theory
13- Rosenstein Rodan
14- Nurkse
15- Nelson
16- Lewis
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کشورهای در حال توسعه) و کمیابي منابع نیست ،توسط طرفداران "نظريه رشد نامتوازن" شديدا مورد
انتقاد قرار گرفته است .پرو ،93هیرشمن ،92سینگر ،91کیندلبرگر ،21استريتن ،29روستو 22و ديگران از پیروان
نظريه رشد نامتوازن هستند .از معروف ترين راهبردهای اين نظريه ،راهبرد "قطب رشد"23
است(حکیمي.)295 :9339،
نظريه قطب رشد پويا بر دو اثر ،يکي "اثرات تمرکز "21و ديگری "اثرات پخش "25استوار است،
بدين صورت که ،رشد هم زمان در همه جا اتفاق نمي افتد بلکه در نقاط يا قطب های توسعه ای اتفاق
مي افتد که از قدرت جاذبه بااليي برخوردارند (اثر تمرکز) .اين نقاط ،توسعه را در کانالهايي پخش مي
کنند که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار ميدهد(اثر پخش) .تجربیات حاصل از اجرای سیاست های قطب
رشد در امر توسعه در برخي کشورها نشان دهنده اين واقعیت است که تاثیرات جانبي قطب های رشد در
توسعه منطقه ای با توفیق همراه نبوده است و نتوانسته توسعه همه جانبه و يکپارچه منطقه ای را فراهم
آورده و در اغلب موارد تاثیرات منفي و زيانباری در پي داشته است ،بدين سان که نابرابری های بین
مرکز و پیرامون افزايش يافته است .تاثیرات منفي اين نظريه باعث شد که در سال  9135میالدی نظريه
شهرهای زايا و شهرهای انگلي مطرح گردد .در اين نظريه شهرهای زايا به شهرهايي گفته مي شود که
اثرات مفید بر حوزه نفوذ دارند و شهرهای انگلي شهرهايي هستند که باعث قهقرايي حوزه های پیراموني
خود ميشوند(شکورايي.)393 :9333،
در مجموع مي توان نتیجه گرفت که استراتژی قطب رشد زماني موفقیت آمیز خواهد بود که با
پديده انتشار آثار و نتايج توسعه در گستره فضايي و جغرافیايي همراه بوده باشد .همچنین اولويت های
اجرای برنامه ها و انتشار نتايج توسعه يافتگي آن بايستي دقیقا منطبق بر عدالت توزيع منطقه ای بر اساس

17- Francios Perroux
18- Hirschman
19- Singer
20- Kindleberger
21- Streeten
22- Restow
23- Growth Pole
24- Polarisation Effects
25- Speread Effects
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معیارهای نیاز ،ضريب فزايندگي بین منطقه ای و استحقاق پي ريزی شده باشد (منفرديان
سروستاني.)33 :9326،
پ -نظريه مرکز-پیرامون
اين نظريه اولین بار از طرف اقتصاددان برجسته ،مانند فريدمن مطرح شد .وی کشورها را به دو
گروه مرک ز و پیرامون تقسیم مي کند .کشورهای مرکز ،کانون قدرت و پیشرفت اقتصادی هستند و
پیرامون به عنوان وابسته به کانون قدرت مي باشد .رائول پريبش بر اساس اين مفهوم ،کشورهای صنعتي
را به عنوان مرکز و کشورهای غیرصنعتي را پیرامون مي نامد .مدل مرکز-پیرامون در سطح ملي ،منطقه
ای و محلي نیز بسط داده مي شود(فريدمن.)52 :9333،
به نظر فريدمن ،نظام های مرکز-پیراموني در هر سطحي از يک منطقه شهری گرفته تا سطح ملي و
يا جهاني پديد مي آيند .وی معتقد است که منطقه هسته ای بر اثر افزايش تنشهای سیاسي و اجتماعي بین
مناطق مرکزی و پیرامون برجسته و مشهود مي شوند .چنین حالتي موجب پیدايش نقاط مرکزی جديد
در مناطق پیراموني میشوند که رفته رفته بخشهای وسیعتر پیراموني را به چند منطقه هسته ای مبدل مي
سازد(اسماعیل زاده.)22 :9323،
اينک با توجه به اينکه توسعه ناحیه ايیکي از مباحثي است که طي چند دهه اخیر توجه برنامه ريزان،
خصوصا برنامه ريزان ناحیه ای را به خود جلب کرده است ،بررسي شاخص های عمده اقتصادی،
اجتماعي ،بهداشتي و غیره در سطوح مختلف ،خصوصا ناحیه ای هم معیاری مناسب در جهت تعیین
جايگاه نواحي است و هم نیازمند اعمال مالحظات خاص در سطح ناحیه ای و تعیین شرايط سازگاری و
انطباق ملي و ناحیه ای است (حکمت نیا و موسوی.)912 :9323 ،
لذا با توجه به اين که هدف کلي توسعه ،رشد و تعالي همه جانبهی جوامع انساني است
(آسايش ،)93:9335،از اين رو در فرايند برنامه ريزی برای دستیابي به توسعه و قرار گرفتن در مسیر آن،
شناخت و درک شرايط و مقتضیات جوامع انساني و نیازهای آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات
ضروری دراين زمینه است (زياری .)29:9332،آنچه مسلم است اين ضرورت در همه جا و به طور
يکسان مطرح نمي شود و امکانات و منابع نیز در همه جا يکسان نیست (رضواني .)59:9323 ،
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-2-2مطالعاتتجربي :
پس از مروری بر ادبیات موضوع و تحلیل جايگاه مباحث توسعه منطقه ای در ادبیات اقتصادی ،در
ادامه به مرور برخي پژوهش های داخلي و خارجي صورت گرفته در اين حیطه پرداخته خواهد شد.
-0-2-2مطالعاتخارجي :
باتیا و رای )2111( 26در مقاله ای با نام "ارزيابي سطح توسعه اقتصادی و اجتماعي در مناطق کوچک" با
استفاده از  23شاخص به کمک روش های تحلیل عاملي و تاکسونومي عددی به تعیین سطح توسعه 321
بلوک در 32منطقه از هند پرداخته اند .نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که نابرابری منطقه ای افزايش
يافته است .به طوری که  13بلوک توسعه يافته 923 ،بلوک نسبتا توسعه يافته 992 ،بلوک کمتر توسعه
يافته و  32بلوک توسعه نیافته شناخته شده اند.
بوزبورا تانسي )2113(23در مطالعه خويش تحت عنوان "اولويت بندی شاخص های اندازه گیری سرمايه
انساني با استفاده از روش  "AHPسعي نموده مهمترين شاخص هايي که در افزايش سرمايه انساني در
شرکت های ترکیه ای نقش دارند را با کمک فرايند سلسله مراتبي  AHPرتبه بندی نمايد .مطالعه وی
نشان مي دهد که عوامل ايجاد و گسترش دانش ،مهارت کارمندان ،تسهیم دانش و نرخ موفقیت برنامه
های آموزشي به ترتیب بیشترين سهم را در افزايش سرمايه انساني داشته است.
ريکاردو ويانا )2191(22در مقاله خود تحت عنوان " انتخاب و اولويت بندی پروژه ها با استفاده از فرايند
تحلیل سلسله مراتبي " AHPسعي نموده از بین شش طرح موجود (افتتاح يک دفتر در چین ،ايجاد يک
بازار محلي ،توسعه يک محصول جديد برای بازارهای جهاني ،انتقال به يک دفتر جديد ،برون سپاری
زيرساختهای فن اوری اطالعات و ايجاد يک نرمافزار  )ERPبهترين طرح را انتخاب و اين طرح ها را با
توجه به  1معیار و  92زير معیار اولويت بندی نمايد .وی پس از انجام تحقیق خود به شرکت مورد مطالعه
پیشنهاد نمود که طرح توسعه يک محصول جديد برای بازارهای جهاني از درجه اولويت باالتر و ايجاد
يک نرم افزار  ERPاز کمترين درجه اولويت برخوردار است.

26- Bhatia & Rai
27- Bozbura Tunce
28- Ricardo Viana
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-2-2-2مطالعاتداخلي 
جباری ( )9331در رساله خود با عنوان "رتبه بندی صنايع ايران براساس شاخص های منتخب اقتصادی از
روش  "AHPبه دسته بندی صنايع ايران با توجه به 1شاخص مهم اقتصادی (ارزش افزوده ،ارزش تولید،
میزان اشتغال ايجاد شده  ،میزان صادرات ،میزان واردات  ،میزان ارز جذب شده  ،هزينه تولید  ،ارزش
افزوده واقعي و ارزش افزوده سرمايه گذاری) پرداخته است .نتايج تحلیل روش  AHPرتبه های اول،
دوم و سوم را به ترتیب به تولید مواد شیمیايي اساسي ،تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد و محصوالت
فلزی ساختماني اختصاص ميدهند .تولید عمل آوری گوشت و ماهي  ،تولید پمپ و کمپرسور و
شیرسوپاپ ،تولید روغن و چربي حیواني رتبه های آخر را به خود اختصاص دادهاند.
مظاهری نیا ( )9321کوشیده است تا طي سال های  9333-9323مناطق مختلف شهر اصفهان را از حیث
شاخص های مختلف فرهنگي ،آموزشي ،درماني ،زيست محیطي و ورزشي مورد بررسي قرار دهد .بدين
منظور درجه توسعه يافتگي مناطق شهر اصفهان از حیث شاخص های مذکور به کمک روش تاکسونومي
محاسبه گشته که نتايج حاکي از آن است که تمرکز امکانات در دو منطقه 9و 3نسبت به ساير مناطق شهر
اصفهان بیشتر است .لذا لزوم منطقه بندی صحیح بین سازمان ها ،باالخص شهرداری برای ارائه هر چه
بهتر خدمات الزم به نظر مي رسد.
زياری ،زنجیرچي و سرخ کمال ( )9321در مطالعه ای تحت عنوان "بررسي و رتبه بندی درجه توسعه
يافتگي شهرستان های استان خراسان رضوی" با استفاده از روش تاپسیس ( )TOPSISو در  1فصل
(آموزشي ،زيربنايي ،کشاورزی ،اقتصادی ،روستايي ،فرهنگي،بهداشتي ،جمعیتي و مسکن) به دسته بندی
شهرستان های استان خراسان رضوی پرداخته اند .نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که در مجموع 91
شهرستان ،شهرهای مشهد ،گناباد و بردسکن رتبه های اول تا سوم و شهرستان های تايباد ،چناران و خلیل
آباد رتبه های  93تا  91را به خود اختصاص داده اند.
سلطان پناه ،فاروقي و گالبي ( )9321در مقاله خود تحت عنوان "بکارگیری و مقايسه تکنیک های
تصمیم گیری چند شاخصه در رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انساني" به دسته بندی کشورها با
توجه به شاخص توسعه انسانس ( )HDIپرداخته اند .آنها در اين مسیر از چند روش سود برده اند که
نتايج روش تاکسونومي نشان از رتبه  11و نتايج روش تلفیقي AHPو  TOPSISنشان از رتبه 12
کشور ايران در میان ديگر کشورها دارد.
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-9روشتحقيق :
ا صطالح کالن شهر در ادبیات رايج شهری در ايران معادل اصطالح متروپولیس ترکیبي از دو واژه
( Metrمادر ) و  ( Polisشهر ) يا بعبارتي مادر شهر است .منظور از آن مجموعه ای سکونتي است
دارای حداقل يک میلیون نفر جمعیت ،واجد مرکزيتي اقتصادی  -سیاسي که در مقیاس ناحیه ای يا ملي
از موقعیتي مرکزی برخوردار بوده و همزمان در جايگاه نخست کنترل اقتصادی ناحیه پیراموني خود با
جمعیت تقريبي  5میلیون نفر قرار داشته باشد  .ترکیب بیش از يک مرکز مادر شهری با حومه ها و
شهرک های متعدد اطراف آنها در يک ناحیه وسیع با جمعیتي در حدود ده میلیون نفر يا بیشتر  ،يک
ناحیه کالن شهری را تشکیل مي دهد .مگا سیتي يا شهر میلیوني اصطالح ديگری است که ترکیبي از دو
واژه  ( Megaمیلیون ) و  ( cityشهر) است .در ايران با توجه به تعريف شورای عالي شهر سازی کشور
تنها هشت شهر تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبريز ،اهواز ،قم و کرج جمعیت باالی يک میلیون داشته و
تحت عنوان کالنشهر شناخته مي شوند .البته برخي تعاريف جديد ،شهرهای باالی  511هزار نفر را کالن
شهر مي دانند که با اين تعريف  96شهر در ايران جزء کالن شهرها مي باشند .اما در اين پژوهش تعريف
اول انتخاب و هشت شهر ايران مورد بررسي قرار خواهند گرفت .البته به عنوان مثال چون اين شهرها در
روش تحلیل سلسله مراتبي با توجه به  25زيرمعیار مقايسه دو به دو مي شوند در صورت انتخاب  96شهر
بايد  3111 =25 *1.5 *95*96مقايسه زوجي ،تنها در يک روش انجام گیرد .لذا در اين پژوهش سعي
شده هشت کالن شهر ايران با توجه به  25معیار و شاخص توسعه با يکديگر مقايسه و رتبه بندی شوند.
برای اين امر از فرآيند تحلیل سلسله مراتبي ( )AHPو روش تاکسونومي عددی کمک گرفته شده است.
يکي از مهمترين معايب روش تحلیل سلسله مراتبي ،دخالت قضاوت شخصي در مقايسه ها و يکي از
مهمترين معايب روش تاکسونومي عدم وزن دهي معیارها و يکسان دانستن شاخص ها مي باشد .از اين
رو در اين مقاله سعي شده برای اولین بار از هر دو روش استفاده شود.
بنابراين همان طور که پیشتر گفته شد ،اين پژوهش سعي در رتبه بندی سطح توسعه يافتگي هشت
کالنشهر ايران با توجه به پنج شاخص مينمايد .لذا قلمرو جغرافیايي مطالعه حاضر ،هشت کالنشهر
تهران ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبريز ،اهواز ،قم و کرج را در بر میگیرد .اين کالنشهرها با توجه به 5
شاخص که به  25معیار تقسیم شده اند رتبه بندی خواهند شد .آمارهای مربوط به شاخص ها و معیارهای
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ذکر شده ،همگي از مرکز آمار ايران و گزارش های مربوط به سرشماری نفوس و مسکن استخراج شده
اند.
در اين پژوهش نیز جهت رتبه بندی هشت کالن شهر کشور سعي شده شاخصهای مورد نظر ،با
استناد به تعاريف توسعه و به ويژه بررسي ديگر مطالعات پژوهشي ،انتخاب گردند.در همین راستا،
شاخصهای بکار رفته در اين پژوهش به پنج دسته ،شاخصهای اقتصادی ،شاخصهای فرهنگي و
اموزشي ،شاخصهای مسکوني و ساختماني ،شاخصهای بهداشتي و درماني و شاخصهای تجهیزات
شهری طبقه بندی شده اند.
جهت دستیابي به هدف مورد نظر ،در پژوهش حاضر از دو روش تاکسونومي عددی و فرآيند تحلیل
سلسله مراتبي استفاده شده است ،لذا در ادامه به معرفي دو روش فوق پرداخته خواهد شد.
الف-تاکسونوميعددي :

بطور کلي آنالیز تاکسونومي عددی يک روش عالي درجه بندی  ،طبقه بندی و مقايسه فعالیتهای
مختلف با توجه به درجه بهره مندی و برخورداری آن فعالیت ها از شاخص های مورد بررسي مي باشد و
از توانايي های عمده اين روش آن است که قادر است تا اينکه دو عمل را در کنار هم انجام دهد  :يکي
اينکه مجموعه مورد بررسي را بر اساس شاخص های ارائه شده به زير مجموعه های همگن تقسیم کند و
ديگر آنکه عناصر و اعضاء هر زير مجموعه همگن را درجه بندی کند .اين روش همچنین به عنوان مدلي
شناخته شده در برنامه ريزی های منطقه ای مطرح بوده که دارای کاربردهای گسترده و متنوع مي باشد.
از جمله محدوديت های روش آنالیز تاکسونومي عددی اين است که در اين روش نوع اطالعاتي
که بايستي تعیین گردند وابستگي بسیار زيادی به هدف انجام مطالعه دارند و ضمن اينکه تعداد اين
اطالعات نیز تاثیر بسزايي بر کیفیت درجه بندی مي گذارد ،به گونه ای که هر چه تعداد اين اطالعات
بیشتر باشد و يا اينکه هر چند موضوع اين اطالعات بیشتر توجیه کننده هدف باشد  ،درجه بندی دقیق تر
و عادالنه تر خواهد بود.از طرفي ديگر روش تحلیل تاکسونومي عددی به تمامي شاخص ها با اهمیت
يکسان مي نگرد و فاقد وزن دهي به شاخص ها در درون مدل است که چنانچه تمايل داشته باشیم تا به
برخي از شاخص ها وزن و اهمیت بیشتری داده شود درآن صورت داده های مربوط به آن شاخص را
بايد با وزن بیشتر و از ابتدای کار وارد مدل کنیم.
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تکنیک مورد بحث دارای چندين مرحله عملیاتي است:
مرحله اول :تشکیل ماتريس داده ها .مرحله دوم :تشکیل ماتريس استاندارد .مرحله سوم :تشکیل ماتريس
فواصل .مرحله چهارم :تعیین کوتاه ترين فواصل هر عنصر .مرحله پنجم :رتبه بندی فعالیت های همگن.
مرحله ششم :محاسبه درجه برخورداری فعالیتهای همگن .جهت شناخت بهتر اين روش ،تمامي مراحل
در يک نمودار آورده شده است:
نمودار  : 1مراحل روش تاکسونومي

منبع :آسایش)101،،131( ،
ب-فرآيندتحليلسلسلهمراتبي 

تکنیک  AHPيکي از بهترين و دقیق ترين روش های رتبه بندی و تصمیم گیری بر اساس چندين
شاخص است .اين روش تا حدود زيادی همانند مغز يک انسان کار مي کند .از ويژگي های جالب اين
روش اين است که اين امکان را به تصمیم گیرنده مي دهد تا وی بتواند قضاوت های شخصي و تجربیات
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خويش را عالوه بر اهداف مسئله در فرآيند حل مسئله تصمیم گیری دخالت دهد .از سوی ديگر اين
روش به گونه ای طراحي شده است که به وسیله ی آن مي توان مسائل بزرگ و پیچیده را به مسائل
کوچک تر تقسیم کرده و امکان ساده تر کردن مسئله را فراهم مي آورد .در حقیقت ساختار سلسله
مراتبي منطبق بر تفکر منطقي دارد .از ديگر مزايای اين روش که سبب انتخاب آن شده است ،شامل
موارد زير است :امکان فرموله کردن مساله و تجديد نظر در آن را مي دهد ،گزينه ها مختلف را در نظر
مي گیرد ،معیارهای مختلف را در نظر مي گیرد ،معیارهای کمي و کیفي را در تصمیم گیری دخالت مي
دهد ،نظرات افراد مختلف را در مورد گزينه ها و معیارها لحاظ مي کند (علومي.)9321،
بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبي مستلزم چهار قدم عمده زير ميباشد:
 )9مدل سازی :مرحله اول ساخت يک مدل که هدف اصلي ،معیارها ،زيرمعیارها و گزينه ها را در بر
بگیرد.
 )2قضاوت ترجیحي (مقايسه های زوجي)  :بعد از طراحي سلسله مراتب مساله تصمیم ،تصمیم گیرنده
ميبايست مجموعه ماتريسهايي که به طور عددی اهمیت يا ارجحیت نسبي شاخصها را نسبت به
يکديگر و هر گزينه تصمیم را با توجه به شاخصها نسبت به ساير گزينهها اندازهگیری مينمايد ،ايجاد
کند .اين کار با انجام مقايسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقايسه زوجي) و از طريق تخصیص امتیازات
عددی که نشان دهنده ارجحیت يا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است ،صورت ميگیرد.
 )3محاسبه وزنهای نسبي  :قدم بعدی در فرايند تحلیل سلسله مراتبي انجام محاسبات الزم برای تعیین
اولويت هر يک از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات ماتريسهای مقايسه های زوجي است .خالصه
عملیات رياضي در اين مرحله به صورت زير است .مجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي
را محاسبه کرده ،سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم ميکنیم .ماتريس جديدی
که بدين صورت بدست ميآيد« ،ماتريس مقايسه های نرمال شده» نامیده ميشود .میانگین اعداد هر سطر
از ماتريس مقايسات نرمال شده را محاسبه ميکنیم .اين میانگین وزن نسبي عناصر تصمیم با سطرهای
ماتريس را ارائه ميکند.
 )1ادغام وزنهای نسبي  :به منظور رتبهبندی گزينههای تصمیم ،در اين مرحله بايستي وزن نسبي هرعنصر
را در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن نهايي آن بدست آيد .با انجام اين مرحله برای هر گزينه،
مقدار وزن نهايي بدست ميآيد.
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-4تجزيهتحليلدادهها:
جهت رتبه بندی کالنشهرهای کشور با استفاده از روش تاکسونومي ،ابتدا ماتريس مقادير تشکیل داده
مي شود که در اين مورد هشت سطر و  25ستون دارد .سپس همین ماتريس با کم کردن از میانگین و
تقسیم بر انحراف معیار استاندارد مي شود .سپس با توجه به فرمول ذکر شده در نمودار  ، 9فواصل بین
کالنشهرها محاسبه میشود .در هر سطر کوتاه ترين مقدار ،در ستون آخر نوشته و مقادير میانگین و
انحراف معیار اين ستون محاسبه مي گردد که در اين مورد میانگین  5.996و انحراف معیار  1.326مي
باشد .سپس با توجه به فرمول مندرج در نمودار  ،9مقادير) (D+و ) (D-محاسبه میشود که به ترتیب
 6.622و  3.511مي باشند .سپس مقادير موجود در ستون فوق ،در اين محدوده مورد بررسي قرار مي
گیرد که مقادير مربوط به هیچ کدام از هشت کالنشهر خارج از حد باال و پايین نبوده لذا تمامي
کالنشهرها همگن بوده و هیچ کدام حذف نمي گردند .سپس در مرحله بعد مقادير سرمشق توسعه
محاسبه مي گردند که در جدول زير آورده شده است:
جدول شماره  : 1مقادیر سرمشق توسعه
کالنشهر

اصفهان
اهواز
تبریز
تهران
شيراز
قم
کرج
مشهد
منبع :یافته هاي تحقيق
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جدول شماره  : 2مقادیر درجه توسعه
Fi

کالنشهر


0.615788

اصفهان

0.877827

اهواز

0.66522

تبریز

0.41294

تهران

0.83421

شيراز

0.780626

قم

0.671287

کرج

0.775212

مشهد

منبع :یافته هاي تحقيق
الزم به توضیح است که مقادير درجه توسعه ،براساس C0که مقدار آن  93.12351مي باشد؛ محاسبه
شده است.
توجه شود که هرچه مقدار  Fiکمتر و به صفر نزديکتر باشد کالن شهر از برخورداری بیشتر و توسعه
باالتری بهره مند است و هر چه به يک نزديکتر باشد کالنشهر وضعیت بدتری دارد .برای مقايسه بهتر
مي توان مقدار فوق را از يک کم نموده و رتبه کالنشهرها را بهتر ديد که نتايج در نمودار زير آورده
شده است:
با توجه به محاسبات فوق و با کمک از روش تاکسونومي کالنشهرهای تهران ،اصفهان ،تبريز ،کرج،
مشهد ،قم ،شیراز و اهواز به ترتیب دارای بیشترين سطح توسعه مي باشند.
در مرحله دوم کالنشهرهای کشور از لحاظ پنج شاخص مذکور با کمک فرآيند تحلیل سلسله مراتبي
مقايسه شده اند که ابتدا رتبه هر کالنشهر نسبت به پنج شاخص مورد نظر آورده خواهد شد و در انتها نیز
به رتبه بندی نهايي هشت کالنشهر پرداخته خواهد شد .طبق نتايج مقايسه کالنشهرهايکشور از لحاظ
شاخص های اقتصاديشهرهای تهران و اصفهان از فاصله ای معنادار با ديگر شهرها برخوردار مي باشند.
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اين شاخص برای شهر تهران مقدار ( )1.219و برای شهر اصفهان میزان ( )1.931را نشان میدهد .پس از
آن شهر مشهد قرار دارد که شاخص مورد نظر آن مقدار ( )1.912را نشان میدهد .پس از سه شهر فوق به
ترتیب شهرهای کرج ( ،)1.929شیراز ( ،)1.913تبريز ( ،)1.919اهواز ( )1.129و قم ( )1.163در مکان
های بعدی قرار گرفته اند (نمودار شماره  9پیوست) .
نمودار  : 2رتبه بندي کالنشهرهاي کشور با کمک روش تاکسونومي

منبع :یافته هاي تحقيق

با توجه به نتايج مشاهده شدهاز لحاظ شاخص های فرهنگي و آموزشي ،مشخص است که شهر تهران با
شاخص ( )1.921از لحاظ شاخص های فرهنگي و آموزشي فاصله چشمگیری با هفت کالن شهر ديگر
داشته و از اين لحاظ توسعه بیشتری يافته است .پس از تهران کالن شهرهای اصفهان و کرج قرار گرفته
اند که شاخص محاسبه شده برای هر دو کالن شهر مقدار ( )1.912را نشان میدهد .شهر مشهد نیز با
شاخص ( )1.923رتبه چهارم را از لحاظ شاخص های فرهنگي و آموزشي به خود اختصاص داده است.
پس از چهار کالن شهر فوق ،شهرهای شیراز ( ،)1.912اهواز ( ،)1.911قم ( )1.111و تبريز ()1.111
قرار گرفته اند (نمودار شماره  2پیوست) .
نتايج مقايسه کالنشهرهای کشور نسبت به شاخص هايمسکوني و ساختماني نیز نشان دهنده اين موضوع
است که شهر تهران ( )1.961در بین ديگر کالن شهرهای مورد بررسي از جايگاه باالتری برخوردار بوده
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و پس از آن شهر کرج ( )1.951قرار دارد .کالن شهر تبريز نیز با مقدار شاخص ( )1.915در رده سوم و
پس از آن شهرهای اصفهان ( )1.931و مشهد ( )1.926در جايگاه های بعدی قرار دارند .نسبت به
شاخص هايمسکوني و ساختماني کالن شهرهای قم ( ،)1.929شیراز ( )1.123و اهواز ( )1.132در انتهای
اين فهرست قرار دارند و نسبت به ديگر کالن شهرهای مورد بررسي از جايگاه پايین تری برخوردارند
(نمودار شماره  3پیوست) .
همچنین از نتايج مقايسه کالنشهرهايکشور از لحاظ شاخص هايبهداشتي و درماني،مشخص است که
شهر تهران ( )1913جايگاه باالتری را به خود اختصاص داده و پس از آن کالن شهر کرج با اندکي
اختالف ( )1.931در رده دوم قرار دارد .پس از آن شهر تبريز و اصفهان با شاخص های ( )1.923و
( )1.921در جايگاه های بعدی بوده و سپس دو کالن شهر مشهد و شیراز با شاخص ( )1.929در رده
بعدی قرار دارند .در میان هشت کالن شهر کشور ،از لحاظ شاخص هايبهداشتي و درماني ،شهرهای قم
( )1.992و اهواز ( )1.913در انتهای طبقه بندی قرار دارند (نمودار شماره  1پیوست) .
نتايج مقايسه کالنشهرهايکشور از لحاظ شاخص هايتجهیزات شهرينیز نتايج نشان میدهد که شهر
تهران( )1.935از لحاظ شاخص هايتجهیزات شهری از وضعیت بهتری برخوردار بوده و پس از آن شهر
تبريز ( )1.956قرار دارد .پس از اين دو شهر نیز شهر مشهد با شاخص ( )1.912قرار دارد .شهرهای کرج
( )1.922و اصفهان ( )1.996نیز پس از سه شهر فوق از وضعیت بهتری برخوردارند .در انتهای اين لیست
نیز کالن شهرهای اهواز ( ،)1.911شیراز ( )1.116و قم ( )1.122قرار دارند (نمودار شماره  5پیوست) .
در روش تحلیل سلسله مراتبي بايستي شاخص ها نیز دو به دو با يکديگر مقايسه زوجي شده و سپس
نتايج کلي استخراج گردد .در اين تحقیق جهت بررسي بهتر اين محاسبات در دو حالت انجام گرفته اند.
در حالت اول فرض شده که تمامي پنج شاخصاقتصادی ،فرهنگي و اموزشي ،مسکوني و ساختماني،
بهداشتي و درماني و تجهیزات شهری از وزن يکساني برخوردار بوده و اهمیت هر کدام در امر توسعه
شهری يکسان مي باشد که با توجه به اين فرض و  25معیار فوق ،نتايج در جدول شماره  3آورده شده
است .همانطور که از نتايج مندرج در اين جدول مشخص است ،روش تحلیل سلسله مراتبي (در حالت
برابری وزن شاخص ها) حاکي از آن است که کالنشهرهای تهران ،اصفهان ،کرج ،مشهد ،تبريز ،شیراز،
قم و اهواز به ترتیب از سطح توسه باالتری برخوردار مي باشند.
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جدول شماره  : 0نتایج روش تحليل سلسله مراتبيدر حالت برابري وزن شاخص ها
مقدار شاخص

کالنشهر

رتبه

0.137225

اصفهان

1

0.092706

اهواز

2

0.124584

تبریز

0

0.176407

تهران

4

0.104053

شيراز

5

0.097479

قم

،

0.135757

کرج

1

0.131789

مشهد

8

منبع :یافته هاي تحقيق

در حالت دوم فرض شده که شاخص های ذکر شده تاثیر متفاوتي در امر توسعه دارند .برای اين امر
فرض شده شاخص های اقتصادی ،بهداشتي و درماني ،فرهنگي و اموزشي ،مسکوني و ساختماني ،و
تجهیزات شهری به ترتیب از وزن های بیشتری در امر توسعه برخوردار مي باشند که با توجه به فرض
فوق و  25معیار موجود ،نتايج در جدول شماره  1آورده شده است.همانطور که از نتايج مندرج در اين
جدول مشخص است ،روش تحلیل سلسله مراتبي (در حالت نابرابری وزن شاخص ها) نشان دهنده آن
است که کالنشهرهای تهران ،اصفهان ،کرج ،مشهد ،تبريز ،شیراز ،قم و اهواز به ترتیب از سطح توسعه
باالتری برخوردار مي باشند.
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نمودار :0نتایج روش تحليل سلسله مراتبي در حالت برابري وزن شاخص ها

منبع  :یافته هاي تحقيق

جدول شماره  : 1نتايج روش تحلیل سلسله مراتبیدر حالت نابرابری وزن شاخص ها
مقدار شاخص

کالنشهر

رتبه

0.144616

اصفهان

1

0.091695

اهواز

2

0.115983

تبریز

0

0.178421

تهران

4

0.107771

شيراز

5

0.095248

قم

،

0.134048

کرج

1

0.132218

مشهد

8

منبع  :یافته هاي تحقيق
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نمودار  :4نتایج روش تحليل سلسله مراتبي در حالت نابرابري وزن شاخص ها

منبع  :یافته هاي تحقيق
-5نتيجهگيريوپيشنهادات 
در امر توسعه هر کشور ،توسعه منطقه اي از اهميت باالیي برخوردار است .جهت دستيابي به توسعه
منطقه اي ،برنامه ریزي منطقه اي از اهميت باالیي برخوردار است که براي اتخاذ تصميمات مناسب
تر و برنامه ریزي منطقه اي دقيق تر ،شناخت مزایا ،مشکالت و کمبودهاي هر منطقه بسيار ضروري
به نظر ميرسد .لذا هدف پژوهش حاضر رتبهبندي هشت کالنشهر تهران ،مشهد ،اصفهان ،شيراز ،قم،
کرج ،تبریز و اهواز از لحاظ شاخصهاي مختلف ميباشد .شاخصها به پنج دسته
شاخصهایاقتصادي ،فرهنگي و آموزشي ،مسکوني و ساختماني ،بهداشتي و درماني و شاخص
تجهيزات شهري تقسيم شدهاند .همچنين قلمرو زماني این پژوهش سال  1033را در برميگيرد.
جهت این امر از دو روش تاکسونومي عددي و فرآیند تحليل سلسله مراتبي کمک گرفته شده است.
نتايج روش تاکسونومي نشان مي دهد که کالنشهرهای تهران ،اصفهان ،تبريز ،کرج ،مشهد ،قم ،شیراز و
اهواز به ترتیب دارای بیشترين سطح توسعه مي باشند .نتايج روش تحلیل سلسله مراتبي نیز حاکي از آن
است که کالنشهرهای تهران ،اصفهان ،کرج ،مشهد ،تبريز ،شیراز ،قم و اهواز به ترتیب از سطح توسعه
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باالتری برخوردار ميباشند .همچنین نتايج نشان ميدهد که با توجه به شاخصهای اقتصادی کالنشهر
تهران از باالترين رتبه و کالنشهر قم از پايینترين رتبه ،با توجه به شاخصهای فرهنگي و آموزشي،
تهران باالترين و تبريز پايین ترين ،با توجه به شاخصهای مسکوني و ساختماني تهران از باالترين و اهواز
از پايینترين رتبه برخوردار بودهاند .همچنین نسبت به شاخصهای بهداشتي و درماني کالنشهر تهران
بهترين وضعیت و اهواز بدترين وضعیت و نسبت به شاخصهای تجهیزات شهری کالنشهر تهران از
بهترين جايگاه و قم از جايگاه پايینتری برخوردار بوده است.
همچنین بر پايه بررسي های اين پژوهش و نتايج ذکر شده فوق برخي پیشنهادات سیاستي مطرح مي شود
که عبارتند از:
 -9نسبت به شاخص اقتصادی نتايج نشان از وضعیت بهتر کالن شهرهايي چون تهران ،اصفهان و مشهد
دارد .اما به نظر مي رسد که در سطح کالن ،در اين حیطه بايستي توجه خاصي به کالن شهرهای تبريز،
اهواز و قم نمود.
 -2يافته های تحقیق حاکي از آن است که شاخص فرهنگي و آموزشي در کالن شهرهای تهران،
اصفهان و کرج از وضعیت مناسبي بر خوردار بوده اما بايستي بودجه های مرکزی کشور در اين باره به
کالن شهرهايي چون اهواز ،قم و تبريز بیشتر اختصاص داده شود.
 -3نتايج برآوردها همچنین نسبت به شاخص مسکوني و ساختماني نشان دهنده وضعیت مطلوب کالن
شهرهای تهران ،کرج و تبريز داشته اما بر لزوم توجه به وضعیت مسکوني و ساختماني کالن شهرهای قم،
شیراز و اهواز تاکید فراواني دارد.
 -1نتايج شاخص بهداشتي و درماني نیز نشان میدهد که کالن شهرهای تهران ،کرج و تبريز از وضعیت
مناسب تری برخوردار بوده اما بايستي برنامه ريزی جهت بهبود اين شاخص در کالن شهرهای شیراز ،قم
و اهواز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
 -5يافته های پژوهش حاضر همچنین درباره شاخص تجهیزات شهری حاکي از وضعیت مطلوب تهران،
تبريز و مشهد دارد اما وضعیت در اين شاخص برای کالن شهرهای اهواز ،شیراز و قم چندان مناسب
نیست و بايد توجه خاصي بدان داشت.
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