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Abstract 
Effective factors for the physical development of city 

centers are developing bank branches as well as 

offering financial services and bank facilities in 

different industrial, infrastructural, housing and service 

sections. By studying the effect of bank services and its 

role in the spatial development of urban centers as well 

as identifying effective factors (both positive and 

negative), it is possible to do a more accurate and 

scientific planning to maintain regional balances for the 

future of urban centers. In the present study, it was 

attempted to classify Ilam’s city centers in terms of the 

benefit rate of bank facilities and services and in the 

direction of spatial development using TOPSIS 

technique and the selection of indices. To this end, the 

benefit rate of city centers in terms of bank facilities 

and services on the bases of financial indices was first 

examined and then city centers in terms of spatial 

development extent were evaluated. The adjustment of 

results in the economic and physical development 

sections showed that there was a significant difference 

among city centers of Ilam province in terms of spatial 

development degree on the basis of benefit rate of bank 

facilities and services.  In other words, there is a direct 

and meaningful relationship between the increasing 

facilities and the spatial development in Ilam, Sarableh 

and Dehloran cities. However, bank facilities had less 

impact on the spatial development in Abdanan and 

Dareshahr. But the effect of bank facilities on the 

spatial development was more in Ivan and Mehran 

cities than other cities. 
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 مقدمه
 عوامل ثیرأت تحت کشور شهرهای( کالبدی) فضايی توسعه

غیره  و دولتی های سیاست اقتصادی، تاريخی، گوناگون

 قبل امروزه که طوری به است نموده طی را مختلفی مسیرهای

 جهت شهری زمین کاربری ريزی برنامه به نیاز اقدامی هر از

 های دهه از. است شهرها کالبدی ناهمگون توسعه کنترل

 روند بلکه شهری، مراکز تعداد تنها نه امروز به تا گذشته

 به رو ها آن شهرنشین جمعیت همچنین و فضايی توسعه

 و زمین برای روزافزون تقاضای دلیل به. است بوده افزايش

 و شهرها در زمین اقتصاد و داری سرمايه مناسبات رشد

 های لفهؤم از يکی به شهری اراضی کاال، اين محدوديت

 در اجتماعی های نابرابری تشديد و اندوزی ثروت مهم

 (.Ziari,2010:64) است شده ليبدت شهرها

 و خدمات ارائه و ها نکبا شعبات يابی نمکا ،امروزه

 توسعه در ثیرگذارأت و مهم عوامل از يکی بانکی تسهیالت

 های بخش در تسهیالت اين که طوری هب. است شهری مراکز

 و مسکن صنعت، خدمات، قبیل از شهری مختلف

 ای عديده تحوالت و شده بارگذاری شهری وسازهای ساخت

 های گذاری سرمايه عامل اين کنار در .دارد دنبال به شهرها در را

موجب  شهری مراکز به عمرانی اعتبارات تزريق و دولتی

 کشور شهری مراکز فضايی توسعه درجه است هشد

 شدن متراکم که ای گونه به باشد تعادل عدم دچار و ناهمگون

 جمعیت افزايش موجب شهر يک در منابع و امکانات

 نظر اين از شهرها مابقی و شده آن فضايی توسعه و شهری

 و وضعیت شناخت دلیل همین به .اند نداشته چندانی رشد

 شکل ترين عمده عنوان هب شهری نقاط فضايی توسعه

 و ها توان قوت، و ضعف نقاط کشور، گاهی سکونت

 ارائه موجب تنها نه شهری، ريزی برنامه در ها آن کمبودهای

 ضرورت نوعی بلکه دشو می تر غنی های برنامه و ها طرح

 نظام ناکارآمدی طرفی از. گردد می محسوب اساسی

 و ملی توسعه های برنامه ضعف و شهری ريزی برنامه

 رشدموجب  مضاعف عامل عنوان به سرزمین، آمايش

 مراکز فضايی توسعه ناهمگون گسترش و شهرنشینی

 کشورهای مهم مسائل از يکی. است شده ايران در شهری

 تعادل عدم و نابرابری ايران جمله از و توسعه حال در

 در که است ای ناحیه و ای منطقه ملی، سطوح بین فضايی

 بر حاکم های مکانیسم تأثیر تحت گوناگون عوامل اثر

. است آمده پديد سیاسی و اجتماعیـ  اقتصادی ساختارهای

 شرايط بهبود آن در که است روندی پايدار، فضايی توسعه

 عدالت سوی به فناوری و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 تخريب و اکوسیستم آلودگی جهت در و باشد ماعیاجت

 (.Maleki, 2003:37) نباشد منابع

 های سال طی دهد می نشان اخذشده و اطالعات آمار

 در سرمايه ريال هزارمیلیارد26بیش از  جمعاً ،1381ـ90

 شهری مراکز به دولتی های کمک و بانکی تسهیالت قالب

 ها بانک شعب دادتع طرفی از. است شده تزريق ايالم استان

 های گذاری سرمايه رو، از اين. است داشته صعودی روند نیز

 پرداخت طريق از) عامل های بانک توسط شده انجام

 همچنین و( غیره و خدمات ارائه شعبات، توسعه تسهیالت،

 و خدمات های بخش در که ها سرمايه اين تزريق

 دهش موجب است، شده بارگذاری شهری وساز ساخت

 و ناهمگون طور به ايالم استان شهری مراکز فضايی توسعه

 شدن متراکم که ای گونه به. کند رشد بااليی سرعت با

 جمعیت افزايش موجب شهر يک در منابع و امکانات

 از شهرها مابقی و گرديده شهر آن فضايی توسعه و شهری

 شناخت ،دلیل همین به. اند نداشته چندانی رشد نظر اين

 ترين عمده عنوان هب شهری نقاط ايیفض توسعه و وضعیت

 و ها توان قوت، و ضعف نقاط کشور، گاهی سکونت شکل

 ارائه موجب تنها نه شهری، ريزی برنامه در ها آن کمبودهای

 ضرورت نوعی بلکه گردد، می تر غنی های برنامه و ها طرح

 درجه وسنجش بندی رتبه ،لذا. شود می محسوب اساسی

 میزان با ارتباط در ايالم استان شهری مراکز فضايی توسعه

 نتايج تطبیق و بانکی خدمات و تسهیالت از مندی بهره

 اهداف جمله از موجود های واقعیت با مدل از حاصل

های زير  پاسخ به پرسش دنبال به ،تحقیق اين .است تحقیق

 است:
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 از مندی بهره نظر از ايالم، استان شهری مراکز بین آيا. 1

 های تفاوت فضايی توسعه استایر در بانکی تسهیالت

 دارد؟ وجود گیری چشم

 مراکز در موجود های واقعیت با پژوهش های يافته آيا. 2

 دارد؟ مطابقت ايالم استان شهری

 

 مبانی نظري

کردن جوامع و تمرکز  يکی از اثرات توجه خاص به صنعتی

. استرشد سريع شهرنشینی  ،شهرهای بزرگ ها در سرمايه

دند معتق ،کشورهای در حال توسعه در ،زانري بیشتر برنامه

 که رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با گسترش شهرنشینی و

 یتشهرها دارد. واضح است که رشد جمع يیفضا توسعه

 یتو الحاق جمع یعیرشد طب یاز مهاجرت، فزون یناش

تمرکز جمعیت فراتر از  موجبشهر به شهرها  یرامونپ

 شود، میر شهرها د ای يهاشتغال و خدمات پا یتظرف

وجود  شهرها به را برای اين یکه مشکالت متعدد طوری به

ای معتقد  شهری و منطقه ريزان است. بیشتر برنامه آورده

های  رويه شهرها و شهرهای بزرگ هزينه هستند که رشد بی

عنوان نمونه، کمبود  به .کند ها ايجاد می زيادی را برای دولت

يتاً از ری، ازدحام و نهامات شهمسکن، عدم دسترسی به خد

 نام برد. توان یرا م غیره رفتن محیط زيست و بین

و توسعه  گیری خصوص شکل مهم در های يهاز جمله نظر

 «بری بهره داری يهسرما» يهجهان سوم، نظر یشهرها يیفضا

 یینتب یاست که برا ،یآلمان دان یجغراف ،هانس بوبک

 يهنظر ينت. ااس يدهارائه گرد یندر مشرق زم یتوسعه شهر

 یموضوع است که شالوده اقتصاد يندنبال اثبات ا به

و  يدبراساس عوا يرانا ويژه و به ینمشرق زم یشهرها

بهره مالکانه از  يافتاز تجارت و در یناش یدرآمدها

ها استوار است که در چارچوب  حوزه نفوذ آن یروستاها

شهر و  یانجانبه م يکو  یزآم یطرهس یول یسنت یروابط

است.  يدهروستا خارج و در شهر متمرکز گرد ازستا رو

محرکه  ییروو منابع به شهرها ن يهورود سرما ،ينبنابرا

 یلشهر از قب یتجار های در بخش کهاست  یتوسعه شهر

 يايیوارد شده و باعث پو نظاير آن صنعت، خدمات، ساختمان و

 .(Paply Yazdi , 2008: 265) گردد یم و تحرک اقتصاد شهر

دولت و »ريه توان به نظ ظريات مترتب ديگر میاز ن

 ين(. در اRahnamai,1994:4) اشاره نمود« نشینیشهر

ثروت  يانکشور، جر یتسلط بر منابع ثروت بادولت  ،يهنظر

کردن  یآورد و با تجار حرکت در را در شهرها به يهو سرما

در شهرها،  يشخو يیکارفرما یتموقع یمو تحک يهسرما

 یها يگاهپا یسو به کسب درآمد را به مندیازعمالً مردم ن

 يکعنوان  دولت به ،بنابرايندر شهرها کشاند.  يشخو

توسعه مراکز  يقاز طر یراخ های در دهه يژهو هب يدمحور جد

 يیسزا نقش به ینفت یو با اتکا به درآمدها یاسیو س یادار

 .دارد یشهر های در توسعه کانون

 در توسعه فضايیبا عنايت به نقش اقتصاد و سرمايه 

ثر و اصلی ؤتوان ادعا نمود يکی از عوامل م شهرها، می

و در گسترش فضايی شهرها، توسعه شعب بانکی 

 های در بخش پرداخت تسهیالت و بارگذاری آن

ساز و ، صنعت، ساختخدماتجمله )از  شهرها یاقتصاد

 ای توسعه های در برنامه. است يربنايی(زامور و  شهری

 یبه توسعه مراکز شهر ای يژهنگاه و یسالماز انقالب ا یشپ

پس از . بود ها شده توسعه متوازن آن گیرینظربدون در

توسعه اول تا چهارم  های و در قالب برنامه یانقالب اسالم

است که  یدرحال ين. ايافت يشافزا ای توسعه يدگاهد ينا

به توسعه پايدار شهرها  توان یبا رشد اقتصادى نامتوازن نم

يست امیدوار بود. چرا که مقوله پايدارى در ز و محیط

گیرد تا  یبا مقوالت قدرت و عدالت قرار م پیوندى قوى

جايى که ديويد هاروى عدالت اجتماعى و تعادل محیط 

قق هريک را داند و تح زيست را الزم و ملزوم يکديگر می

 (.Jafari,2008:50) داند بدون ديگرى ممکن نمی

های  سو فعالیت  ايد از يک(، شهر ب1987) نظر دهل از

 کنند به افرادی را که در حال حاضر در شهر زندگی می

پذير سازد و از سوی  سهولت و با کارايی مناسب امکان 

 يطمین نیازهای فزاينده و شراأبرای ت را الزم يیديگر توانا
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ر زندگی همه افرادی که در آن شه یزندگی سالم برا

 (.Salehi,2006:53) ، فراهم آوردکرد خواهند

 که روند توسعهدهد  یآمده نشان م عمل به های بررسی

متعارف بوده یرغ ای گونه به يالماستان ا یمراکز شهر فضايی

 يالمبا هم دارند. شهر ا گیری چشم یها نظر تفاوت ينو از ا

 منطقه عمل یبخش تنها در تعادل عنوان مرکز استان نه به

ات و توسعه تمرکز امکان یلدل است بلکه به ننموده

يه باعث مکش سرما يربنايیو ز ی،خدمات های بخش

گسترش  فضايی اطراف شده و از نظر توسعه یشهرها

 است که روند توسعه یدرحال يناست. ا داشته يادیز

 .استاستان متفاوت  یشهر مراکز یدر مابق فضايی،

 

 پيشينه پژوهش

کاربرد تکنیک تاپسیس در  و هاشهر فضايیدر زمینه توسعه 

شرح  های متعددی به ريزی، پژوهش های برنامه بندی ولويتا

 زير انجام پذيرفته است:

 ،ای ريزی ناحیه در کتاب برنامه ،(1384) زاده کريم .1

باالترين استان تهران که  یبرا را )توسعه مرکب( z شاخص

 است درصد محاسبه نموده 2/3 را دارد،درصد شهرنشینی 

 به يراحمدبو و یلويهکهک  استان یعدد برا ينکه ا یدرحال

 3/1 را دارد، ینیشهرنش یزانم ينکه کمتر یعنوان استان 

 با يیها است که استان  یدهرس یجهنت ينبه ا ی. ودرصد است

 يی،)فضا توسعه یها شاخص در ،باالتر ینشهرنش یتجمع

 .دارند یباالتر یها ( رتبهغیره و یفرهنگ ی،صنعت

با عنوان کاربرد  قیقیتحدر  ،(1389) نسترن و همکاران. 2

پايدار  هبندی توسع اولويت تکنیک تاپسیس در تحلیل و

بندی  شاخص به سطح 21استفاده از  با، مناطق شهری اصفهان

و نواحی  اند نواحی شهر اصفهان از نظر میزان پايداری پرداخته

بندی  برخوردار و محروم دسته برخوردار، نیمه را به سه سطح

 اند. دهنمو

گیری از تکنیک  با بهره ،(1389) و همکاران زياری. 3

های  کاربری های شهری و با استخراج سرانه تاپسیس و

های  يافتگی شهرستان بندی درجه توسعه خدماتی به رتبه

نشان  یقتحق ينا . نتايجاند استان خراسان رضوی پرداخته

مندی از  شدت نابرابری در میزان بهره داد که تفاوت و

های استان خراسان رضوی  ین شهرستانمواهب توسعه در ب

ساختار فضايی استان،  بسیار زياد است و الگوی حاکم بر

 پیرامونی است.ـ  مرکز

 یقیتحق در ،(1390) یومرثیک ینحس مسعود و تقوايی،. 4

 یزانآباده براساس م محالت شهر یبند سطحتحت عنوان 

 از یریگ بهره با ،یخدمات شهر امکانات و از یمند بهره

محالت از نظر میزان  به ارزيابی هريک از تاپسیس یکنتک

 یجهنت ينبه ا و برخورداری از امکانات و خدمات پرداخته

از نظر میزان دستیابی  که در بین محالت شهری، یدندرس

ت و خدمات شهری تفاوت فاحشی برقرار است، به امکانا

ترين و برخوردارترين محالت  ای که بین محروم گونه به

 .وجود دارد يادیالف زشهر اخت

به  یسمدل تاپس استفاده از با ،(1390) همکاران و یرضوان. 5

 شهرستان خدابنده یروستاها يیدرجه روستاگرا سنجش

 یخوب به شده که مدل استفاده نشان داد یقتحق يجاند. نتا پرداخته

منطقه  یروستاها یانم در را يیاست درجه روستاگرا توانسته

 .کند یبند يتاولو و یینتب

 

 ها مواد و روش

  بندی مراکز شهری از منظر توسعه بررسی میزان رتبه

های  رين روش بررسی متغیرها و شاخصت فضايی، مناسب

ها  ترين روش يکی از مهم .استمربوط در يک مقطع زمانی 

 بندی مناطق استفاده از تکنیک تاپسیس است. جهت رتبه

 ،1981سال در يونبار توسط ونگ و  ینمدل که نخست ينا

 یارهمعچند یریگ یمتصم یها از روش يکی ،شد یمعرف

 يسهو مقا یبند رتبه یبرا یکتکن يناز ا توان یم .است

فواصل  یینو تع ينهگز ينمختلف و انتخاب بهتر های ينهگز

از جمله  ها استفاده نمود. آن بندی و گروه ها ينهگز ینب

 یها شاخص يا یارهاروش آن است که مع ينا های يتمز

 سنجش یتوانند واحدها یم يسه،مقا یرفته برا کار  هب
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 باشند  مثبت داشته يا یمنف یعته و طبداشت یمتفاوت

(Asgharpour,2008:213). 

 یچندشاخصه جبران گیری یمتصم يک یستاپس يتمالگور

نمودن  یهشب يقها از طر ينهگز بندی يتاولو یبرا یقو یاربس

 دهی وزن یککه به نوع تکن است آل يدهبه جواب ا

 ییرحاصل از آن تغ های داشته و پاسخ یکم یاربس یتحساس

ير روش نسبت به سا ينا های يتمز . ازکند ینم یقیعم

اشاره  يرتوان به موارد ز یم یمکان بندی يتاولو یها تکنیک

 نمود:

دخالت  يابی در مکانرا  یفیو ک یکمّ یارهایمع .الف

 .دهد یم

را  ها ينهگز يتلواو یبترت تواند یآن م یخروجب. 

 کند. یانب یصورت کمّ را به يتاولو ينمشخص و ا

 .گیرد ها را درنظر می شاخص ینتضاد و تطابق ب .پ

 ش کار ساده و سرعت آن مناسب است.روت. 

 .يرا استرا پذ یهاول یوزن يبضراث. 

 های مدل کامالً منطبق بر روش ينحاصل از ا يجنتاج. 

 .(Akbari&zahdi,2088:4) است یتجرب

شاخص و  nاست که از  يسیمدل شامل ماتر یکل ساختار

m است شده یلمکان تشک: 

 ؛(N) یمتصم يسماتر یساز یاسمق یکردن و ب یکمّ. 1

 .شود ینورم استفاده م یساز مقیاس یاز ب ،اين منظور یبرا

1                                .             

 ؛ Vشده موزون  یاسمق یب يسآوردن ماتر دست به

ها  وزن یقطر يس( را در ماترNشده ) یاسمق یب يسماترـ 

 .یمکن یضرب م

 ی؛منف آل يدهحل ا مثبت و راه آل يدهحل ا راه یینتع. 2

 آل يدهحل ا راه ـ يسهر شاخص ماتر يرمقاد ينردار بهتربُـ 

 +(Aمثبت: )

 لآ يدهحل ا راه ـ يسهر شاخص ماتر يرمقاد ينردار بدتربُـ 

 (-A: )یمنف

مقدار  ينمثبت، بزرگتر های شاخص یبرا يرمقاد ينبهتر

مختلف در  های ينهگز یازا به آن شاخص به يافته یصتخص

 ی،منف های شاخصی موزون است. و برا مقیاس یب يسماتر

حل  هنگام راه است. به يافته یصمقدار تخص ينتر کوچک

 .شود یعکس مرابطه بر یمنف آل يدها

ت مثب های آل يدهتا ا ينهگز فاصله هر یزاندن مآور دست هب. 3

 ی؛منف و

 متعامد يا یدسیتوان از فاصله اقل یمحاسبه فاصله م یبراـ 

 استفاده کرد.

 مثبت و فاصله هر آل يدهتا ا ينههرگز یدسیفاصله اقلـ 

محاسبه  يرز های براساس فرمول ی،منف آل يدهتا ا ينهگز

 :شود یم

2 .i=1,2,…,m     

 

3 .i=1,2,…,m   

 ؛آل يدهحل ا به راه ينهگز يک يکینزد يبضرا یینتع. 4

4                                                 . 

 بندی؛ رتبه. 5

 & Akbari) است تر باشد بهتر آن بزرگ CLکه  ای ينهگز

Zahedi,2088:46) 

 

 ها اطالعات و داده

 یمراکز شهر (ی)کالبد يیضاجهت سنجش درجه توسعه ف

 ،یو خدمات بانک مندی از تسهیالت براساس میزان بهره

ند. يک ا هدسته تقسیم شد های مورد استفاده به دو شاخص

که از  استدسته مربوط به بخش اقتصادی و مالی 

های بانکی،  مبلغ سپرده =C2ها،  تعداد بانک =C1 شاخص4ِ

C3=  ،مانده تسهیالت بانکیC4= دولتی های کمک 

است. اما دسته دوم که  شده تشکیل)اعتبارات عمرانی( 

توسعه فضايی مراکز شهری هستند شامل  مربوط به

درصد  =C2ل، کُ درصد جمعیت شهری از =C1 شاخص9ِ

)به  يافته تعداد جمعیت افزايش =C3رشد جمعیت شهری، 

درصد خانوار  =C5درصد رشد خانوار شهری،  =C4نفر(، 
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درصد سطوح  =7Cتوسعه فضايی،  درصد =C6ل، از کُ

درصد =9C ،شهری خالص سطوح =8C ل،کُ از شهری خالص

 یشهرها. استل، کُ شده از های ساختمانی صادر  پروانه

شهر، دهلران، سرابله  آبدانان، ايالم، ايوان، دره ،مطالعه مورد

 .، هستند1381ـ90 یها سالره زمانی در دو ،و مهران

 

 مالی و اعتباري هاي شبکه

واحد در 221ؤسسات اعتباری از های دولتی و م تعداد بانک

که  است افزايش يافته ،1390واحد در سال249به  1381سال

دهد. از نظر درصد  را نشان می درصد13/0رشدی معادل 

، ايالم 1381ـ90های  رشد شبکه اعتباری و مالی طی سال

درصد، ايوان 13درصد، سرابله 19درصد، دره شهر 28

شهرهای دهلران (، و درصد0) انان بدون رشددرصد، آبد5

اند. بر پايه  درصد رشد منفی داشته83و مهران هرکدام 

 19/48) واحد بانکی120اطالعات اخذشده، شهر ايالم با 

ز شهر (، در رتبه نخست قرار دارد. بعد ادرصد کل واحد

شهر با  درصد(، دره84/10) واحد27ايالم، شهرهای سرابله با

رصد(، د24/9واحد )23با درصد(، دهلران 04/10واحد )25

 واحد18درصد(، آبدانان با 43/8) واحد21ايوان با 

از کل درصد( 02/6) واحد15درصد( و مهران با 23/7)

 اند خود اختصاص داده واحدهای بانکی استان را به

(Statistical Yearbook of Ilam,2002-2011.) 

 

 ها مبلغ سپرده

معادل  ،1381ر سالهای بانکی د مبلغ کل سپرده

اين رقم به  ،1390میلیارد ريال بوده که در پايان سال1577

درصد 9/5است که رشدی برابر  میلیارد ريال رسیده10870

، ايالم با های مورد بررسی دهد. طی سال را نشان می

ها( از نظر  درصد کل سپرده58/56میلیارد ريال )6249

شهر ايالم، از  ها در رديف اول قرار دارد. بعد جذب سپرده

درصد(، دهلران 13/9) ريالمیلیارد 4991شهرهای سرابله با 

میلیارد 4311درصد(، ايوان با 18/8میلیارد ريال )4473با 

 میلیارد ريال4214شهر با  درصد(، دره89/7) ريال

درصد( و 49/5) میلیارد ريال3003درصد(، مهران با 71/7)

های  ل سپردهاز کُدرصد( 03/5) میلیارد ريال2748آبدانان با 

 های دوم تا هفتم قرار دارند. بانکی در رده

شهر،  شهرهای دره ،های بانکی از نظر درصد رشد سپرده

ترتیب با  بدانان، ايالم، ايوان و مهران بهسرابله، دهلران، آ

درصد رشد در 7/3و  65/5، 8/5، 03/6، 23/6، 7، 1/7

 Central Bank of the) های اول تا هفتم قرار دارند رده

Islamic Republic of Iran.) 

 

 1یبانک يالتمانده تسه

بیانگر آن است که مانده تسهیالت  ،شدهآمارهای اخذ

های مورد بررسی متغیر  ها در طول سال پرداختی بانک

، به 81میلیارد ريال در سال 2647که از  یطور است به بوده

که رشدی ، افزايش يافت 90میلیارد ريال در سال 20291

دهد.  نشان می را ساله  درصد در يک دوره ده 67/6عادل م

میلیارد ريال 36/11720ايالم با  ،های مورد بررسی طی سال

ل( مانده تسهیالت در رديف اول قرار دارد. درصد کُ 8/56)

 میلیارد ريال 98/1893بعد از شهر ايالم، شهرهای سرابله با 

درصد(،  19/8) میلیارد ريال 63/1690با  دهلران درصد(، 18/9)

درصد(، دره شهر با  85/7) میلیارد ريال 89/1619ايوان با 

میلیارد 09/5084مهران با درصد(،  62/7) ريالمیلیارد 8/1571

 99/4) میلیارد ريال 06/1029درصد( و آبدانان  با  5.37) ريال

های دوم تا هفتم  درصد( از کل مانده تسهیالت بانکی در رده

 قرار دارند.

رابله، س درصد رشد مانده تسهیالت بانکی شهرهایاز نظر 

ترتیب با  بدانان، ايالم، ايوان و مهران بهشهر، دهلران، آ دره

درصد رشد 93/3و  35/6، 6/6، 79/6، 05/7، 96/7، 96/7

 Central Bank of) های اول تا هفتم قرار دارند در رده

Islamic Republic of Iran, Census Bureau data 

banking). 

 

______________________________________ 
. مانده تعهدات مشتريان بابت تسهیالت دريافتی از سیستم بانکی اعم از 1

 سررسیدشده و سررسیدنشده.
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 اي هاي سرمایه اعتبارات تملك دارایی

يافته به مراکز شهری استان   کل اعتبارات عمرانی تخصیص

 میلیون ريال 6076752، بالغ بر 1381ـ90های  طی سال

طور نامتوازن بین شهرهای استان توزيع  بوده که به

شهر ايالم با  ،های مورد بررسی . طی سالاست گرديده

درصد کل اعتبارات  3/36) يالر یلیونم 2203567جذب 

 ،عمرانی استان( در رديف اول قرار دارد. بر همین اساس

میلیون ريال، سرابله با  826115دهلران با  شهرهای

یلیون ريال، م 693764شهر با   میلیون ريال، دره 813080

میلیون  536667میلیون ريال، ايوان با  549869.1آبدانان با 

، 6/13 ترتیب، ال بهیون ريمیل 453692ريال و مهران با 

درصد از اعتبارات تملک  5/7و  82/8، 9، 41/11، 37/13

 اند خود اختصاص داده ای استان را به های سرمايه دارايی

(Lib Planning Ilam,2002-2011.) 

 

 و جمعيت شهري مراکز شهري ضریب شهرنشينی

کل جمعیت شهری  ،1381اساس نتايج سرشماری سالبر

 ،1390نفر بوده که در سال 258368لعه، مراکز مورد مطا

 ضريبباالترين  است.  نفر رسیده 302102اين رقم به 

مربوط به شهر  ،در بین هفت شهر مورد مطالعهشهرنشینی 

 ترين ضريب شهرنشینی درصد و پايین 63/80 ايالم با

. شهرهای ايوان استدرصد  2/15 مربوط به شهر سرابله با

 57/48درصد، آبدانان با  24/54درصد، مهران با  21/60با 

درصد  78/34شهر با  درصد و دره 67/48درصد، دهلران با 

های دوم تا ششم قرار  از نظر ضريب شهرنشینی در رده

 دارند.

درصد، ايالم با  23/6، مهران با 1381ـ90های  بین سال

درصد،  27/3درصد، سرابله با  29/3درصد، ايوان با  35/3

درصد و دهلران با  07/3شهر با  د، درهدرص 18/3آبدانان با 

های اول تا هفتم  درصد رشد جمعیت شهری در رتبه 12/2

 قرار دارند.

 28502های مورد مطالعه جمعیت شهری ايالم با  طی سال

درصد کل  57است که  نفر رسیده172213نفر افزايش به 

پايه همین شود. بر جمعیت شهری استان را شامل می

نفر افزايش به  1392ری آبدانان با جمعیت شه ،اطالعات

  نفر، دره 29400نفر افزايش به  2606نفر، ايوان با  22901

 5031نفر، دهلران با  20712نفر افزايش به  3116شهر با 

نفر افزايش به  2043نفر، سرابله با   30989نفر افزايش به 

نفر  14920نفر افزايش به  1044مهران با  نفر و 10967

درصد،  73/9 درصد، 58/7تیب تر  ه بهاست ک رسیده

درصد از 94/4 درصد و63/3درصد، 26/10درصد، 86/6

 شوند کل جمعیت شهری مراکز مورد مطالعه را شامل می

(Statistical Center of Iran, 2002-2011.) 
 

 تعداد خانوار

تعداد خانوارهای شهری هفت شهر مورد بررسی در 

، به 1390ده که در سالخانوار بو 55894، بالغ بر 1381سال

درصد را 51/0يافته و رشدی معادل  خانوار افزايش 84357

 28463تعداد  ،بررسی مورد های سال طی دهد. می نشان

شده  مطالعه اضافه خانوار به مجموع خانوار شهرهای مورد

 خانوار 16616 که بیشترين افزايش مربوط به شهرايالم با

مربوط به  ن افزايشدرصد کل خانوارها( و کمتري 38/58)

 .استل خانوارها( درصد کُ 4) خانوار 1139شهر مهران با 

ل(، ايوان کُ درصد 3/9) خانوار 2646با  دهلرانشهرهای 

 خانوار2153 ل(، آبدانان باکُدرصد  2/8) خانوار 2331با 

درصد  6/6) خانوار 1880شهر با  کُل(، دره درصد 56/7)

ل( و مهران با کُ رصدد 6) خانوار 1698کُل(، سرابله با 

های دوم تا ششم قرار   ل( در ردهدرصد کُ 4) خانوار 1139

 دارند.

از نظر درصد رشد خانوار شهری بیشترين درصد رشد مربوط 

شهرهای  ،. بعد از ايالمدرصد است61/0به شهر ايالم با 

، ايوان با 43/0شهر با   ، دره44/0، آبدانان با 49/0سرابله با 

 قرار دارند درصد37/0با  دهلرانو  38/0 ، مهران با41/0

(Population and …Census Ilam, 2002-2011.) 
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 يشهر مراکز ضاییمراحل و روند توسعه ف

 یلیتفصو جامع  های به استناد اطالعات موجود در طرح

 10/0و  46/1و مهران با  يالما یشهرها ی،مراکز شهر

رشد  نيو کمتر یشترينب یبترت به ،یرشد کالبددرصد 

. دارندمورد مطالعه  یشهر اکزمر یندر ب را یزيکیف

آبدانان،  یشهرها ی،مورد بررس یها سال یط همچنین

 ترتیب سرابله از نظر فیزيکی، به شهر، دهلران و هدر يوان،ا

در  .اند رشد داشتهدرصد  74/0 و 40/0، 35/0، 38/0، 29/0

معادل  یبا محدوده قانون يالمشهر ا ،1390سال پايان

مراکز  یندر برا  یسطح توسعه کالبد االترينهکتار، ب1850

 یاست که محدوده قانون یحالدر ين. ااست داشته یشهر

)طرح جامع و  هکتار بوده است 250سرابله تنها  شهر

 .استان( یشهر مراکز یلیتفص

 
 1381-90 یهاسال یط يالما یشهر مراکز یتوسعه کالبد .1جدول

 )ارقام به هکتار(

 مهران سرابله دهلران شهر دره ايوان ايالم آبدانان رشهـ  سال

1381 5/434  752 372 360 626 144 400 

1390 5/559  1850 512 486 875 250 440 

مساحت 
افزوده 

 شده

125 1098 140 126 249 106 40 

درصد 
 افزايش

29/0  46/1  
38/
0 

35/0  4/0  74/0  1/0  

 

 هاي شهري سطوح کاربري

با توجه به  یمورد بررس یها سال یط یمراکز شهر یندر ب

)مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی،  شده انتخاب های کاربری

آموزش عمومی، بهداشتی، ورزشی، فضای سبز، جهانگردی 

سطوح با  يشافزا یزانم یشترينب عالی( و آموزش

خالص  ل سطوحنسبت به کُمختلف  های یکاربر

 39/0 با مهرانمربوط به شهر های مراکز شهری،  کاربری

 11/0 با آبدانانها مربوط به شهر  آن ينو کمتر درصد

در مرتبه  ،درصد 37/0شهر ايالم از اين نظر با . درصد است

 وم مراکز شهری قرار دارد.د

های مراکز شهری طی  خالص مساحت کاربری .2جدول

 )ارقام به هکتار(   1381ـ90های سال
مرکز 

 شهری
 مهران سرابله راندهل شهر دره ايوان ايالم آبدانان

جمع کل 

 )هکتار(
54 445 97 64 122 51 167 

کل 

سطوح 

خالص 

 شهری

 )هکتار(

7/490  4/1213  376 486 440 2/159  5/429  

درصد از 

 کل
11/0  37/0  26/0  13/0  28/0  32/0  39/0  

 

 شدههاي صادر تعداد پروانه

 یط يالماستان ا یآمار های شده از سالنامه بر آمار اخذبرا

فقره پروانه  18989در مجموع تعداد ، 1381ـ90یها سال

مورد مطالعه صادر  یدر هفت مرکز شهر یساختمان

 2/29که در مجموع پروانه  5539با  يالماست. شهر ا شده

 دتعدا یشترينب ،استشده صادر های درصد کل پروانه

پروانه  2931اساس اين آمار، آبدانان با . بررا داردپروانه 

درصد(، مهران 6/13) پروانه2580ن با درصد(، دهلرا4/15)

پروانه  2253درصد(، ايوان با 2/13) پروانه 2500با 

و  درصد( 6/9) پروانه 1829شهر با  درصد(، دره9/11)

 های بعدی قرار در رده (درصد 1/7)پروانه 1357سرابله با 

 (.Statistical Yearbook of Ilam, 1381-90) دارند

 

 مناطق بندي محاسبه تاپسيس و رتبه
 های مالی و بانکی( )شاخص بندی مناطق رتبه محاسبه تاپسیس و .3جدول

 

 

 

 

 

 

 
 

 مناطق میزان تاپسیس رتبه

 آبدانان 0.0035 6

 ايالم 1 1

 ايوان 0.0122 5

 دره شهر 0.0157 4

 دهلران 0.0185 3

 سرابله 0.0513 2

 مهران 0.0013 7
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 بانکی مالی وهای  بندی مناطق براساس شاخص رتبه .1شکل

 

 های فضايی( )شاخص بندی مناطق رتبه محاسبه تاپسیس و .4جدول

 مناطق میزان تاپسیس رتبه

 آبدانان 0.015632 7

 ايالم 0.990226 1

 ايوان 0.020368 5

 دره شهر 0.016223 6

 دهلران 0.035397 3

 سرابله 0.03559 2

 مهران 0.029682 4

 

 
 فضايی های توسعه س شاخصبندی مناطق براسا رتبه .2شکل

 

 تخمين مدل

 بانکی هاي مالی و در بخش شاخص .الف

 هفت مرکز ینب که در دهد یمحاسبات نشان م يجنتا بررسی

 در يک استان با عدد عنوان مرکز به يالماستان، شهرا یشهر

 یالتتسه از یمند بهره نظر از یمراتب شهر رده اول سلسله

ير مراکز سا با زيادی یارفاصله بس داشته و قرار یبانک

 استان دارد. شهری

 با ،0513/0 یستاپس با عدد سرابله شهر بعد از شهر ايالم،

 نظر از یمراتب شهر  سلسله رده دوم در ،ياداختالف ز

دهلران،  یدارد. شهرها قرار یبانک یالتتسه از یمند بهره

 و 0157/0، 0185/0 اعداد تاپسیس باشهر و ايوان  دره

نظر  از یمراتب شهر  سلسله یبعد یها بهرت در، 0122/0

داشته و نهايتاً شهرهای  قرار یبانک یالتتسه از یمند بهره

در  ،0013/0 و 0035/0آبدانان و مهران با اعداد تاپسیس 

 مراتب قرار دارند.  ح سلسلهترين سط پايین

 از یمند بهره ر میزاننظ به مراتب فوق از توجهبا  

 چهار توان در یم را يالما یشهر مراکز ی،بانک یالتتسه

 :نمود یبند یمسطح تقس

اختالف فاحش  با، يالما که شامل شهربسیار باال سطح  .1 

 شامل شهرباال سطح  .2؛ یمراتب شهر  سلسله صدر در

شهر و  دهلران، دره یشامل شهرهامتوسط سطح  .3سرابله؛ 

 باسطح پايین شامل شهرهای آبدانان و مهران  .4 ؛ايوان

 . مندی از تسهیالت بانکی از نظر بهرهسطح  ينتر يینپا

برخورداری  دهد که از نظر نتايج محاسبات نشان می

سطح  نظمی بین چهار بی از تسهیالت بانکی نوعی

 شده وجود دارد. تفکیک
 

 
 مندی از تسهیالت بانکی بندی مناطق از نظر بهره سطح .3شکل
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 )کالبدي( در بخش توسعه فضایی .ب

 هفت مرکز ینب که در دهد یمحاسبات نشان م يجنتا بررسی

 استان با عدد عنوان مرکز به يالما استان، شهر یشهر

 نظر از یمراتب شهر رده اول سلسله ، در9900226/0

ير سا با یار زيادیفاصله بس داشته و قرارتوسعه کالبدی 

 استان دارد. مراکز شهری

 ادبا اعد دهلران و سرابله شهر دو بعد از شهر ايالم،

 درياد، اختالف ز با، 035397/0 و 035590/0 یستاپس

توسعه  نظر از یمراتب شهر سوم سلسله دوم و یها رده

با  يوان، ا029682/0با  مهران یدارند. شهرها قرارکالبدی 

 ،015632/0 آبدانان و 016223/0با  شهر ، دره020368/0

 .دارند قرار یمراتب شهر سلسله یبعد یها رتبه در

 مراکز فضايی،توسعه  نظر از ،به مراتب فوق با عنايت

  :نمود یبند یمسطح تقس چهار توان در یم را يالما یشهر

 صدر اختالف فاحش در با، يالما شامل شهر ،اولسطح  .1

 سرابله یشامل شهرها ،دومسطح  .2؛ یمراتب شهر سلسله

 ،سومسطح  .3؛ واسط حد یشهرها عنوان بهدهلران  و

شامل  ،سطح چهارم .4؛ يواناو  مهران یشامل شهرها

سطوح سطح از  ينتر يینپا با آبدانان و شهر دره شهرهای

 توسعه کالبدی.

 
 )فضايی( بندی مناطق از نظر توسعه کالبدی سطح .4شکل

 تجزیه و تحليل
بررسی نتايج محاسبات حاصل از مدل تاپسیس در دو 

دهد که  )کالبدی( نشان می بخش اقتصادی و توسعه فضايی

 ترتیب از نظر ت مرکز شهری استان، شهر ايالم بهبین هفدر 

مندی از تسهیالت بانکی و توسعه کالبدی، با اعداد  بهره

مراتب شهری  صدم در رديف اول سلسله99و1تاپسیس 

با ساير مراکز شهری  قرار داشته و فاصله بسیار زيادی

 استان دارد.

و  05/0، شهر سرابله با اعداد تاپسیس بعد از شهر ايالم

مندی از تسهیالت بانکی و  ترتیب از نظر بهره به، 04/0

مراتب   سلسله در رده دوم ، با اختالف زياد،توسعه فضايی

و  02/0دهلران، با اعداد تاپسیس  شهری قرار دارد. شهر

مندی از تسهیالت بانکی و  ترتیب از نظر بهره ، به04/0

 دارد.مراتب شهری قرار  سلسله توسعه فضايی در رده سوم

شهر، ايوان، آبدانان ومهران با اعداد تاپسیس  درهشهرهای 

های  رتبه در ،0013/0 و 0035/0، 0122/0، 0157/0

مراتب شهری از نظر  هفتم سلسله چهارم، پنجم، ششم و

دارند. اين درحالی است  مندی از تسهیالت بانکی قرار بهره

ب ترتی اين شهرها از نظر توسعه فضايی بهبندی  که رتبه

شهر، و آبدانان با اعداد تاپسیس  مهران، ايوان، دره شامل

 . ، است015632/0 و 016223/0، 020368/0، 029682/0

أثیر ت ،هفت مرکز شهری مورد مطالعه در چهار شهر از

عبارت ديگر  است. به مستقیم بوده دار وتسهیالت بانکی معنا

مراکز شهری که از نظر دريافت تسهیالت بانکی بیشترين 

اند، باالترين درجه توسعه  مبلغ تسهیالت را دريافت نموده

 سه شهر ايالم، سرابله و عنوان مثال، ه. باند را داشتهفضايی 

های  مندی از تسهیالت بانکی در رده دهلران که از نظر بهره

همین  فضايی نیز در ند، از نظر توسعهاول تا سوم قرار داشت

نظر دريافت تسهیالت از  ،ها قرار دارند. شهر ايوان رتبه

 که از نظر توسعه ار دارد درحالیبانکی در رتبه پنجم قر

 است. همین رتبه قرار گرفته فضايی نیز در

توسعه فضايی شهر مهران بیشتر از  ثیر تسهیالت بانکی درأت

است. شهر مهران در بین  ساير مراکز شهری استان ايالم بوده
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ی از تسهیالت مند هفت مراکز شهری استان، از نظر بهره

حالی است که رده هفتم جدول قرار دارد اين در بانکی در

 است. از نظر توسعه فضايی در رده چهارم قرار گرفته

شهر و   در بین مراکز شهری استان تنها در دو شهر دره

ثیر تسهیالت بانکی بر توسعه فضايی با أتتحت آبدانان 

مندی  بهره راست. اين دو شهر از نظ اندک تغییری کمتر بوده

ششم  های چهارم و ترتیب در رده از تسهیالت بانکی به

بندی توسعه فضايی  اند. اما در رتبه جدول قرار گرفته

 بدانان در رتبه هفتم قرار دارد.شهر در رتبه ششم و آ دره

 
 توسعه فضايی های اقتصادی و تطبیق نتايج مدل تاپسیس در بخش .4جدول

 مهران سرابله دهلران شهر دره انايو ايالم آبدانان شهر ـ رتبه

تاپسیس 

 اقتصادی
6 1 5 4 3 2 7 

تاپسیس 

 فضايی
7 1 5 6 3 2 4 

 

 گيري نتيجهبحث و 
 با عنايت به مراتب فوق فرضیه اول تحقیق مبنی بر اينکه. 1

مندی از  بین مراکز شهری استان ايالم، از نظر بهره»

ی ها استای توسعه فضايی تفاوتتسهیالت بانکی در ر

گیرد. چرا که  يید قرار میأمورد ت« گیری وجود داردچشم

أثیرات تسهیالت بانکی در شهرهای مختلف استان ت

است. در سه شهر ايالم، سرابله و  جای گذاشتهبرمتفاوتی 

دهلران عملکرد آن همگام با توسعه فضايی اين شهرها 

چه تسهیالت بانکی افزايش  عبارت ديگر هر است. به بوده

توسعه فضايی نیز افزايش همان نسبت  شد بهبا داشته

شهر و آبدانان تسهیالت   . در شهرهای درهداشت خواهد

با درصد  و ،بانکی اثر کمتری داشته اما در شهرهای مهران

توسعه فضايی،  ثیر تسهیالت بانکی درأايوان ت ،کمتری

 است. بیشتر ساير شهرها بوده

 يینظر توسعه فضااز  يالماستان ا یمراکز شهر بندی رتبه .2

 يجبوده و نتا يرپذ امکان یخوب به یسبا استفاده از مدل تاپس

 یدانیم های یکه با بررس طوری به است. داشته یقابل قبول

با وضع  حاصل يجنتا است که مشخص شدهشده  انجام

 ،يندارد. بنابرا انطباق صددرصد استان یمراکز شهر موجود

 .شود یاثبات م یزن یقدوم تحق یهفرض
 

 راهکارها
به جهت جلوگیری از توسعه فضايی نامتوازن مراکز . 1

سمت توسعه  ان ايالم، مسیر تسهیالت بانکی بهشهری است

ای و  شهرهای متوسط که نقش مهمی در حفظ تعادل منطقه

 هدايت شود. ،های خود دارند مجموعهرسانی به زير خدمات

راکز نسبت به توزيع مناسب خدمات و امکانات در بین م. 2

شهری اقدام و از تجمع آن در بعضی مراکز جداً خودداری 

 شود.

شهری  مراکز از بعضی در خاص اتمقرر وضع به نسبت. 3

م شود.جهت جلوگیری از توسعه فضايی نامتوازن اقدا به
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