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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.

Keywords: Urban centers of Ilam, Spatial
development, Topsis model, Rate of urbanization.
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چکيده
توسعه شعبات بانکی و ارائه خدمات مالی و تسهیالت بانکی در
 از، امورزيربنايی و غیره، مسکن، صنعتی،بخشهای مختلف خدماتی
 با بررسی اثر.جمله عوامل مؤثر در توسعه کالبدی مراکز شهری است
خدمات بانکی و نقش آن در توسعه فضايی مراکز شهری و شناسايی
،عوامل مؤثر (مثبت و منفی) میتوان برای آينده مراکز شهری
برنامهريزی دقیقتر و علمیتری در جهت حفظ تعادلهای منطقهای
 با استفاده از تکنیک تاپسیس و انتخاب، در اين تحقیق.ارائه نمود
 سطحبندی مراکز شهری ايالم از نظر،شاخصها و وزندهی به آنها
میزان بهرهمندی از تسهیالت و خدمات بانکی در راستای توسعه
 ابتدا براساس شاخص مالی و، بههمین منظور.فضايی بررسی شدهاست
 میزان برخورداری مراکز شهری از نظر تسهیالت و خدمات،بانکی
بانکی مورد سنجش قرار گرفت و سپس به ارزيابی مراکز شهرها از نظر
 تطبیق نتايج تحقیق در دو بخش.میزان توسعه فضايی پرداختهشد
اقتصادی و توسعه کالبدی نشان میدهد که تفاوت چشمگیری از نظر
میزان توسعه فضايی براساس میزان برخورداری از تسهیالت و خدمات
 بهطوریکه رابطه.بانکی در بین مراکز شهری استان ايالم وجود دارد
 سرابله و دهلران،افزايش تسهیالت با توسعه فضايی در سه شهر ايالم
 در.مستقیم و معنادار و همگام با توسعه فضايی اين شهرها است
 تسهیالت بانکی اثر کمتری در توسعه،شهرهای درهشهر و آبدانان
فضايی داشته اما در شهرهای مهران و ايوان تأثیر تسهیالت بانکی در
. بیشتر از ساير شهرها بودهاست،توسعه فضايی
 نرخ، مدل تاپسیس، توسعه فضايی،مراکز شهری ايالم:واژگان کليدي
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مقدمه

شهری در ايران شدهاست .يکی از مسائل مهم کشورهای

توسعه فضايی (کالبدی) شهرهای کشور تحت تأثیر عوامل

در حال توسعه و از جمله ايران نابرابری و عدم تعادل

گوناگون تاريخی ،اقتصادی ،سیاستهای دولتی و غیره

فضايی بین سطوح ملی ،منطقهای و ناحیهای است که در

مسیرهای مختلفی را طی نمودهاست بهطوریکه امروزه قبل

اثر عوامل گوناگون تحت تأثیر مکانیسمهای حاکم بر

از هر اقدامی نیاز به برنامهريزی کاربری زمین شهری جهت

ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی پديد آمدهاست.

کنترل توسعه ناهمگون کالبدی شهرها است .از دهههای

توسعه فضايی پايدار ،روندی است که در آن بهبود شرايط

گذشته تا به امروز نهتنها تعداد مراکز شهری ،بلکه روند

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فناوری بهسوی عدالت

توسعه فضايی و همچنین جمعیت شهرنشین آنها رو به

اجتماعی باشد و در جهت آلودگی اکوسیستم و تخريب

افزايش بودهاست .بهدلیل تقاضای روزافزون برای زمین و

منابع نباشد (.)Maleki, 2003:37

رشد مناسبات سرمايه داری و اقتصاد زمین در شهرها و

آمار و اطالعات اخذشده نشان میدهد طی سالهای

محدوديت اين کاال ،اراضی شهری به يکی از مؤلفههای

90ـ ،1381جمعاً بیش از 26هزارمیلیارد ريال سرمايه در

مهم ثروت اندوزی و تشديد نابرابری های اجتماعی در

قالب تسهیالت بانکی و کمکهای دولتی به مراکز شهری

شهرها تبديل شدهاست (.)Ziari,2010:64

استان ايالم تزريق شدهاست .از طرفی تعداد شعب بانکها

امروزه ،مکانيابی شعبات بانکها و ارائه خدمات و

نیز روند صعودی داشتهاست .از اينرو ،سرمايهگذاریهای

تسهیالت بانکی يکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه

انجامشده توسط بانکهای عامل (از طريق پرداخت

مراکز شهری است .بهطوریکه اين تسهیالت در بخشهای

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

مختلف شهری از قبیل خدمات ،صنعت ،مسکن و

تزريق اين سرمايه ها که در بخش های خدمات و

ساختوسازهای شهری بارگذاریشده و تحوالت عديدهای

ساختوساز شهری بارگذاری شدهاست ،موجبشده

را در شهرها بهدنبال دارد .در کنار اين عامل سرمايهگذاریهای

توسعه فضايی مراکز شهری استان ايالم بهطور ناهمگون و

دولتی و تزريق اعتبارات عمرانی به مراکز شهری موجب

با سرعت بااليی رشد کند .بهگونهای که متراکمشدن

شدهاست درجه توسعه فضايی مراکز شهری کشور

امکانات و منابع در يک شهر موجب افزايش جمعیت

ناهمگون و دچار عدم تعادل باشد بهگونهایکه متراکمشدن

شهری و توسعه فضايی آن شهر گرديده و مابقی شهرها از

امکانات و منابع در يک شهر موجب افزايش جمعیت

اين نظر رشد چندانی نداشتهاند .بههمین دلیل ،شناخت

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

وضعیت و توسعه فضايی نقاط شهری بهعنوان عمدهترين

رشد چندانی نداشتهاند .بههمین دلیل شناخت وضعیت و

شکل سکونتگاهی کشور ،نقاط ضعف و قوت ،توانها و

توسعه فضايی نقاط شهری بهعنوان عمدهترين شکل

کمبودهای آنها در برنامهريزی شهری ،نهتنها موجب ارائه

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

طرحها و برنامههای غنیتر میگردد ،بلکه نوعی ضرورت

کمبودهای آنها در برنامهريزی شهری ،نهتنها موجب ارائه

اساسی محسوب میشود .لذا ،رتبهبندی وسنجش درجه

طرحها و برنامههای غنیتر میشود بلکه نوعی ضرورت

توسعه فضايی مراکز شهری استان ايالم در ارتباط با میزان

اساسی محسوب میگردد .از طرفی ناکارآمدی نظام

بهرهمندی از تسهیالت و خدمات بانکی و تطبیق نتايج

برنامهريزی شهری و ضعف برنامههای توسعه ملی و

حاصل از مدل با واقعیتهای موجود از جمله اهداف

آمايش سرزمین ،بهعنوان عامل مضاعف موجب رشد

تحقیق است .اين تحقیق ،بهدنبال پاسخ به پرسشهای زير

شهرنشینی و گسترش ناهمگون توسعه فضايی مراکز

است:

دو فصلنامه پژوهشهاي بومشناسی شهري ،سال چهارم ،شماره هفتم ،بهار و تابستان 1392
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 .1آيا بین مراکز شهری استان ايالم ،از نظر بهرهمندی از

صنعت ،خدمات ،ساختمان و نظاير آن وارد شده و باعث پويايی

تسهیالت بانکی در راستای توسعه فضايی تفاوتهای

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

چشمگیری وجود دارد؟

از نظريات مترتب ديگر میتوان به نظريه «دولت و

 .2آيا يافتههای پژوهش با واقعیتهای موجود در مراکز

شهرنشینی» اشاره نمود ( .)Rahnamai,1994:4در اين

شهری استان ايالم مطابقت دارد؟

نظريه ،دولت با تسلط بر منابع ثروتی کشور ،جريان ثروت
و سرمايه را در شهرها بهحرکت در آورد و با تجاریکردن

مبانی نظري

سرمايه و تحکیم موقعیت کارفرمايی خويش در شهرها،

يکی از اثرات توجه خاص به صنعتیکردن جوامع و تمرکز

عمالً مردم نیازمند به کسب درآمد را بهسوی پايگاههای

سرمايهها در شهرهای بزرگ ،رشد سريع شهرنشینی است.

خويش در شهرها کشاند .بنابراين ،دولت بهعنوان يک

بیشتر برنامهريزان ،در کشورهای در حال توسعه ،معتقدند

محور جديد بهويژه در دهههای اخیر از طريق توسعه مراکز

که رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با گسترش شهرنشینی و

اداری و سیاسی و با اتکا به درآمدهای نفتی نقش بهسزايی

توسعه فضايی شهرها دارد .واضح است که رشد جمعیت

در توسعه کانونهای شهری دارد.

ناشی از مهاجرت ،فزونی رشد طبیعی و الحاق جمعیت

با عنايت به نقش اقتصاد و سرمايه در توسعه فضايی

پیرامون شهر به شهرها موجب تمرکز جمعیت فراتر از

شهرها ،می توان ادعا نمود يکی از عوامل مؤثر و اصلی

ظرفیت اشتغال و خدمات پايهای در شهرها میشود،

در گسترش فضايی شهرها ،توسعه شعب بانکی و

بهطوریکه مشکالت متعددی را برای اين شهرها بهوجود

پرداخت تسهیالت و بارگذاری آن در بخش های

آوردهاست .بیشتر برنامهريزان شهری و منطقهای معتقد

اقتصادی شهرها (از جمله خدمات ،صنعت ،ساختوساز

هستند که رشد بیرويه شهرها و شهرهای بزرگ هزينههای

شهری و امور زيربنايی) است .در برنامههای توسعهای

زيادی را برای دولتها ايجاد میکند .بهعنوان نمونه ،کمبود

پیش از انقالب اسالمی نگاه ويژهای به توسعه مراکز شهری

مسکن ،عدم دسترسی به خدمات شهری ،ازدحام و نهايتاً از

بدون درنظرگیری توسعه متوازن آنها شدهبود .پس از

بینرفتن محیط زيست و غیره را میتوان نام برد.

انقالب اسالمی و در قالب برنامههای توسعه اول تا چهارم

از جمله نظريههای مهم در خصوص شکلگیری و توسعه

اين ديدگاه توسعهای افزايش يافت .اين درحالی است که

فضايی شهرهای جهان سوم ،نظريه «سرمايهداری بهرهبری»

با رشد اقتصادى نامتوازن نمیتوان به توسعه پايدار شهرها

هانس بوبک ،جغرافیدان آلمانی ،است که برای تبیین

و محیط زيست امیدوار بود .چرا که مقوله پايدارى در

توسعه شهری در مشرق زمین ارائه گرديدهاست .اين نظريه

پیوندى قوى با مقوالت قدرت و عدالت قرار میگیرد تا

بهدنبال اثبات اين موضوع است که شالوده اقتصادی

جايى که ديويد هاروى عدالت اجتماعى و تعادل محیط

شهرهای مشرق زمین و بهويژه ايران براساس عوايد و

زيست را الزم و ملزوم يکديگر میداند و تحقق هريک را

درآمدهای ناشی از تجارت و دريافت بهره مالکانه از

بدون ديگرى ممکن نمیداند (.)Jafari,2008:50

روستاهای حوزه نفوذ آنها استوار است که در چارچوب

از نظر دهل ( ،)1987شهر بايد از يک سو فعالیتهای

روابطی سنتی ولی سیطرهآمیز و يکجانبه میان شهر و

افرادی را که در حال حاضر در شهر زندگی میکنند به

روستا از روستا خارج و در شهر متمرکز گرديدهاست.

سهولت و با کارايی مناسب امکانپذير سازد و از سوی

بنابراين ،ورود سرمايه و منابع به شهرها نیروی محرکه

ديگر توانايی الزم را برای تأمین نیازهای فزاينده و شرايط

توسعه شهری است که در بخشهای تجاری شهر از قبیل
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زندگی سالم برای همه افرادی که در آن شهر زندگی

استان خراسان رضوی پرداختهاند .نتايج اين تحقیق نشان

خواهند کرد ،فراهم آورد (.)Salehi,2006:53

داد که تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهرهمندی از

بررسیهای بهعمل آمده نشان میدهد که روند توسعه

مواهب توسعه در بین شهرستانهای استان خراسان رضوی

فضايی مراکز شهری استان ايالم بهگونهای غیرمتعارف بوده

بسیار زياد است و الگوی حاکم بر ساختار فضايی استان،

و از اين نظر تفاوتهای چشمگیری با هم دارند .شهر ايالم

مرکز ـ پیرامونی است.

بهعنوان مرکز استان نهتنها در تعادلبخشی منطقه عمل

 .4تقوايی ،مسعود و حسین کیومرثی ( ،)1390در تحقیقی

ننمودهاست بلکه بهدلیل تمرکز امکانات و توسعه

تحت عنوان سطحبندی محالت شهر آباده براساس میزان

بخشهای خدماتی ،و زيربنايی باعث مکش سرمايه

بهرهمندی از امکانات و خدمات شهری ،با بهرهگیری از

شهرهای اطراف شده و از نظر توسعه فضايی گسترش

تکنیک تاپسیس به ارزيابی هريک از محالت از نظر میزان

زيادی داشتهاست .اين درحالی است که روند توسعه

برخورداری از امکانات و خدمات پرداخته و به اين نتیجه

فضايی ،در مابقی مراکز شهری استان متفاوت است.

رسیدند که در بین محالت شهری ،از نظر میزان دستیابی
به امکانات و خدمات شهری تفاوت فاحشی برقرار است،

پيشينه پژوهش

بهگونهای که بین محرومترين و برخوردارترين محالت

در زمینه توسعه فضايی شهرها و کاربرد تکنیک تاپسیس در

شهر اختالف زيادی وجود دارد.

اولويتبندیهای برنامهريزی ،پژوهشهای متعددی بهشرح

 .5رضوانی و همکاران ( ،)1390با استفاده از مدل تاپسیس به

زير انجام پذيرفته است:

سنجش درجه روستاگرايی روستاهای شهرستان خدابنده

 .1کريمزاده ( ،)1384در کتاب برنامهريزی ناحیهای،

پرداختهاند .نتايج تحقیق نشان داد که مدل استفادهشده بهخوبی

شاخص ( zتوسعه مرکب) را برای استان تهران که باالترين

توانستهاست درجه روستاگرايی را در میان روستاهای منطقه

درصد شهرنشینی را دارد 3/2 ،درصد محاسبه نمودهاست

تبیین و اولويتبندی کند.

درحالیکه اين عدد برای استان کهکیلويه و بويراحمد به
عنوان استانی که کمترين میزان شهرنشینی را دارد1/3 ،

مواد و روشها

درصد است .وی به اين نتیجه رسیده است که استانهايی با

بررسی میزان رتبهبندی مراکز شهری از منظر توسعه

جمعیت شهرنشین باالتر ،در شاخصهای توسعه (فضايی،

فضايی ،مناسبترين روش بررسی متغیرها و شاخصهای

صنعتی ،فرهنگی و غیره) رتبههای باالتری دارند.

مربوط در يک مقطع زمانی است .يکی از مهمترين روشها

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

جهت رتبهبندی مناطق استفاده از تکنیک تاپسیس است.

تکنیک تاپسیس در تحلیل و اولويتبندی توسعه پايدار

اين مدل که نخستینبار توسط ونگ و يون در سال،1981

مناطق شهری اصفهان ،با استفاده از  21شاخص به سطحبندی

معرفی شد ،يکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره

نواحی شهر اصفهان از نظر میزان پايداری پرداختهاند و نواحی

است .میتوان از اين تکنیک برای رتبهبندی و مقايسه

را به سه سطح برخوردار ،نیمهبرخوردار و محروم دستهبندی

گزينههای مختلف و انتخاب بهترين گزينه و تعیین فواصل

نمودهاند.

بین گزينهها و گروهبندی آنها استفاده نمود .از جمله

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

مزيتهای اين روش آن است که معیارها يا شاخصهای

تاپسیس و با استخراج سرانههای شهری و کاربریهای

ب ه کار رفته برا ی مقا يسه ،م ی توانند واحدهای سنجش

خدماتی به رتبهبندی درجه توسعهيافتگی شهرستانهای
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متفاوت ی داشت ه و طب یعت منف ی يا مثبت داشته باشند

ماتريس بیمقیاس موزون است .و برای شاخصهای منفی،

(.)Asgharpour,2008:213

کوچکترين مقدار تخصیصيافته است .بههنگام راهحل

الگوريتم تاپسیس يک تصمیمگیری چندشاخصه جبرانی

ايدهآل منفی رابطه برعکس میشود.

بسیار قوی برای اولويتبندی گزينهها از طريق شبیهنمودن

 .3بهدستآوردن میزان فاصله هر گزينه تا ايدهآلهای مثبت

به جواب ايدهآل است که به نوع تکنیک وزندهی

و منفی؛

حساسیت بسیار کمی داشته و پاسخهای حاصل از آن تغییر

ـ برای محاسبه فاصله میتوان از فاصله اقلیدسی يا متعامد

عمیقی نمیکند .از مزيتهای اين روش نسبت به ساير

استفاده کرد.

تکنیکهای اولويتبندی مکانی میتوان به موارد زير اشاره

ـ فاصله اقلیدسی هرگزينه تا ايدهآل مثبت و فاصله هر

نمود:

گزينه تا ايدهآل منفی ،براساس فرمولهای زير محاسبه

الف .معیارهای کمّی و کیفی را در مکانيابی دخالت

میشود:

میدهد.
ب .خروجی آن میتواند ترتیب اولويت گزينهها را

.2

i=1,2,…,m

مشخص و اين اولويت را بهصورت کمّی بیان کند.
پ .تضاد و تطابق بین شاخصها را درنظر میگیرد.
ت .روش کار ساده و سرعت آن مناسب است.

.3

i=1,2,…,m

ث .ضرايب وزنی اولیه را پذيرا است.

 .4تعیین ضرايب نزديکی يک گزينه به راهحل ايدهآل؛

ج .نتايج حاصل از اين مدل کامالً منطبق بر روشهای

.4

تجربی است (.)Akbari&zahdi,2088:4

 .5رتبهبندی؛

ساختار کلی مدل شامل ماتريسی است که از  nشاخص و
 mمکان تشکیل شدهاست:
 .1کمّیکردن و بیمقیاسسازی ماتريس تصمیم ()N؛

گزينهای که  CLآن بزرگتر باشد بهتر است ( & Akbari

)Zahedi,2088:46

برای اين منظور ،از بیمقیاسسازی نورم استفاده میشود.

اطالعات و دادهها

.1

جهت سنجش درجه توسعه فضايی (کالبدی) مراکز شهری

بهدستآوردن ماتريس بیمقیاسشده موزون  V؛

براساس میزان بهرهمندی از تسهیالت و خدمات بانکی،

ـ ماتريس بیمقیاسشده ( )Nرا در ماتريس قطری وزنها

شاخصهای مورد استفاده به دو دسته تقسیم شدهاند .يک

ضرب میکنیم.

دسته مربوط به بخش اقتصادی و مالی است که از

 .2تعیین راهحل ايدهآل مثبت و راهحل ايدهآل منفی؛

4شاخصِ  =C1تعداد بانکها =C2 ،مبلغ سپردههای بانکی،

ـ بُردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس ـ راهحل ايدهآل

 =C3مانده تسهیالت بانکی =C4 ،کمکهای دولتی

مثبت)+A( :

(اعتبارات عمرانی) تشکیل شدهاست .اما دسته دوم که

ـ بُردار بدترين مقادير هر شاخص ماتريس ـ راهحل ايدهآل

مربوط به توسعه فضايی مراکز شهری هستند شامل

منفی)-A( :

9شاخصِ  =C1درصد جمعیت شهری از کُل =C2 ،درصد

بهترين مقادير برای شاخصهای مثبت ،بزرگترين مقدار

رشد جمعیت شهری =C3 ،تعداد جمعیت افزايشيافته (به

تخصیصيافته به آن شاخص بهازای گزينههای مختلف در

نفر) =C4 ،درصد رشد خانوار شهری =C5 ،درصد خانوار
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از کُل =C6 ،درصد توسعه فضايی =C7 ،درصد سطوح

(7/71درصد) ،مهران با 3003میلیارد ريال (5/49درصد) و

خالص شهری از کُل =C8 ،سطوح خالص شهری=C9 ،درصد

آبدانان با 2748میلیارد ريال (5/03درصد) از کُل سپردههای

پروانه های ساختمانی صادر شده از کُل ،است .شهرهای

بانکی در ردههای دوم تا هفتم قرار دارند.

مورد مطالعه ،آبدانان ،ايالم ،ايوان ،درهشهر ،دهلران ،سرابله

از نظر درصد رشد سپردههای بانکی ،شهرهای درهشهر،

و مهران ،در دوره زمانی سالهای 90ـ ،1381هستند.

سرابله ،دهلران ،آبدانان ،ايالم ،ايوان و مهران بهترتیب با
 5/65 ،5/8 ،6/03 ،6/23 ،7 ،7/1و 3/7درصد رشد در

شبکههاي اعتباري و مالی

ردههای اول تا هفتم قرار دارند (Central Bank of the

تعداد بانکهای دولتی و مؤسسات اعتباری از 221واحد در

.)Islamic Republic of Iran

سال 1381به 249واحد در سال ،1390افزايش يافتهاست که
1

رشدی معادل 0/13درصد را نشان میدهد .از نظر درصد

مانده تسهيالت بانکی

رشد شبکه اعتباری و مالی طی سالهای 90ـ ،1381ايالم

آمارهای اخذشده ،بیانگر آن است که مانده تسهیالت

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

پرداختی بانکها در طول سالهای مورد بررسی متغیر

5درصد ،آبدانان بدون رشد (0درصد) ،و شهرهای دهلران

بودهاست بهطوریکه از  2647میلیارد ريال در سال ،81به

و مهران هرکدام 83درصد رشد منفی داشتهاند .بر پايه

 20291میلیارد ريال در سال ،90افزايش يافت که رشدی

اطالعات اخذشده ،شهر ايالم با 120واحد بانکی (48/19

معادل  6/67درصد در يک دوره ده ساله را نشان میدهد.

درصد کل واحد) ،در رتبه نخست قرار دارد .بعد از شهر

طی سالهای مورد بررسی ،ايالم با 11720/36میلیارد ريال

ايالم ،شهرهای سرابله با27واحد (10/84درصد) ،درهشهر با

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

25واحد (10/04درصد) ،دهلران با 23واحد (9/24درصد)،

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

ايوان با 21واحد (8/43درصد) ،آبدانان با 18واحد

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

(7/23درصد) و مهران با 15واحد (6/02درصد) از کل

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

واحدهای بانکی استان را به خود اختصاص دادهاند

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

(.)Statistical Yearbook of Ilam,2002-2011

ريال ( 5.37درصد) و آبدانان با  1029/06میلیارد ريال (4/99
درصد) از کل مانده تسهیالت بانکی در ردههای دوم تا هفتم

مبلغ سپردهها

قرار دارند.

مبلغ کل سپردههای بانکی در سال ،1381معادل

از نظر درصد رشد مانده تسهیالت بانکی شهرهای سرابله،

1577میلیارد ريال بوده که در پايان سال ،1390اين رقم به

درهشهر ،دهلران ،آبدانان ،ايالم ،ايوان و مهران بهترتیب با

10870میلیارد ريال رسیدهاست که رشدی برابر 5/9درصد

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

را نشان میدهد .طی سالهای مورد بررسی ،ايالم با

در ردههای اول تا هفتم قرار دارند ( Central Bank of

6249میلیارد ريال (56/58درصد کل سپردهها) از نظر

Islamic Republic of Iran, Census Bureau data
.)banking

جذب سپردهها در رديف اول قرار دارد .بعد از شهر ايالم،
شهرهای سرابله با 4991میلیارد ريال (9/13درصد) ،دهلران
با 4473میلیارد ريال (8/18درصد) ،ايوان با 4311میلیارد

______________________________________

ريال (7/89درصد) ،درهشهر با 4214میلیارد ريال

 . 1مانده تعهدات مشتريان بابت تسهیالت دريافتی از سیستم بانکی اعم از
سررسیدشده و سررسیدنشده.
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اعتبارات تملك داراییهاي سرمایهاي

جمعیت شهری استان را شامل میشود .برپايه همین

کل اعتبارات عمرانی تخصیص يافته به مراکز شهری استان

اطالعات ،جمعیت شهری آبدانان با  1392نفر افزايش به

طی سال های 90ـ ، 1381بالغ بر  6076752میلیون ريال

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

بوده که به طور نامتوازن بین شهرهای استان توزيع

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

گرديده است .طی سالهای مورد بررسی ،شهر ايالم با

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

جذب  2203567میلیون ريال ( 36/3درصد کل اعتبارات

 10967نفر و مهران با  1044نفر افزايش به  14920نفر

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

رسیدهاست که به ترتیب  7/58درصد 9/73 ،درصد،

شهرهای دهلران با  826115میلیون ريال ،سرابله با

6/86درصد10/26 ،درصد3/63 ،درصد و 4/94درصد از

 813080میلیون ريال ،دره شهر با  693764میلیون ريال،

کل جمعیت شهری مراکز مورد مطالعه را شامل میشوند

آبدانان با  549869.1میلیون ريال ،ايوان با  536667میلیون

(.)Statistical Center of Iran, 2002-2011

ريال و مهران با  453692میلیون ريال بهترتیب،13/6 ،
 8/82 ،9 ،11/41 ،13/37و  7/5درصد از اعتبارات تملک

تعداد خانوار

دارايیهای سرمايهای استان را بهخود اختصاص دادهاند

تعداد خانوارهای شهری هفت شهر مورد بررسی در

(.)Lib Planning Ilam,2002-2011

سال ،1381بالغ بر  55894خانوار بوده که در سال ،1390به
 84357خانوار افزايشيافته و رشدی معادل 0/51درصد را

ضریب شهرنشينی و جمعيت شهري مراکز شهري

نشان میدهد .طی سالهای مورد بررسی ،تعداد 28463

براساس نتايج سرشماری سال ،1381کل جمعیت شهری

خانوار به مجموع خانوار شهرهای مورد مطالعه اضافهشده

مراکز مورد مطالعه 258368 ،نفر بوده که در سال،1390

که بیشترين افزايش مربوط به شهرايالم با  16616خانوار

اين رقم به  302102نفر رسیده است .باالترين ضريب

( 58/38درصد کل خانوارها) و کمترين افزايش مربوط به

شهرنشینی در بین هفت شهر مورد مطالعه ،مربوط به شهر

شهر مهران با  1139خانوار ( 4درصد کُل خانوارها) است.

ايالم با  80/63درصد و پايین ترين ضريب شهرنشینی

شهرهای دهلران با  2646خانوار ( 9/3درصد کُل) ،ايوان

مربوط به شهر سرابله با  15/2درصد است .شهرهای ايوان

با  2331خانوار ( 8/2درصد کُل) ،آبدانان با 2153خانوار

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

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

درصد ،دهلران با  48/67درصد و درهشهر با  34/78درصد

کُل) ،سرابله با  1698خانوار ( 6درصد کُل) و مهران با

از نظر ضريب شهرنشینی در ردههای دوم تا ششم قرار

 1139خانوار ( 4درصد کُل) در رده های دوم تا ششم قرار

دارند.

دارند.

بین سالهای 90ـ ،1381مهران با  6/23درصد ،ايالم با

از نظر درصد رشد خانوار شهری بیشترين درصد رشد مربوط

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

به شهر ايالم با 0/61درصد است .بعد از ايالم ،شهرهای

آبدانان با  3/18درصد ،درهشهر با  3/07درصد و دهلران با

سرابله با  ،0/49آبدانان با  ،0/44دره شهر با  ،0/43ايوان با

 2/12درصد رشد جمعیت شهری در رتبههای اول تا هفتم

 ،0/41مهران با  0/38و دهلران با 0/37درصد قرار دارند

قرار دارند.

(.)Population and …Census Ilam, 2002-2011

طی سالهای مورد مطالعه جمعیت شهری ايالم با 28502
نفر افزايش به 172213نفر رسیدهاست که  57درصد کل
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جدول .2خالص مساحت کاربریهای مراکز شهری طی

مراحل و روند توسعه فضایی مراکز شهري

سالهای90ـ( 1381ارقام به هکتار)

به استناد اطالعات موجود در طرحهای جامع و تفصیلی
مراکز شهری ،شهرهای ايالم و مهران با  1/46و 0/10
درصد رشد کالبدی ،بهترتیب بیشترين و کمترين رشد

مهران

سرابله

دهلران

درهشهر

ايوان

ايالم

آبدانان

167

51

122

64

97

445

54

فیزيکی را در بین مراکز شهری مورد مطالعه دارند.
همچنین طی سالهای مورد بررسی ،شهرهای آبدانان،

مرکز
شهری
جمع کل
(هکتار)
کل
سطوح

429/5

159/2

440

376

486

490/7

1213/4

خالص

ايوان ،درهشهر ،دهلران و سرابله از نظر فیزيکی ،بهترتیب

شهری

 0/40 ،0/35 ،0/38 ،0/29و  0/74درصد رشد داشتهاند .در

(هکتار)

پايان سال ،1390شهر ايالم با محدوده قانونی معادل

0/39

0/32

0/28

0/26

0/13

0/11

0/37

درصد از
کل

1850هکتار ،باالترين سطح توسعه کالبدی را در بین مراکز
شهری داشتهاست .اين درحالی است که محدوده قانونی
شهر سرابله تنها  250هکتار بوده است (طرح جامع و
تفصیلی مراکز شهری استان).

تعداد پروانههاي صادرشده
برابر آمار اخذ شده از سالنامههای آماری استان ايالم طی
سالهای90ـ ،1381در مجموع تعداد  18989فقره پروانه

جدول .1توسعه کالبدی مراکز شهری ايالم طی سالهای 1381-90
(ارقام به هکتار)
مهران

سرابله

دهلران

درهشهر

ايوان

ايالم

آبدانان

سالـ شهر

400

144

626

360

372

752

434/5

1381

440

250

875

486

512

1850

559/5

1390

40

106

249

126

140

1098

125

0/1

0/74

0/4

0/35

/38
0

1/46

0/29

مساحت
افزوده
شده
درصد
افزايش

ساختمانی در هفت مرکز شهری مورد مطالعه صادر
شدهاست .شهر ايالم با  5539پروانه که در مجموع 29/2
درصد کل پروانههای صادرشده است ،بیشترين تعداد
پروانه را دارد .براساس اين آمار ،آبدانان با  2931پروانه
(15/4درصد) ،دهلران با 2580پروانه (13/6درصد) ،مهران
با  2500پروانه (13/2درصد) ،ايوان با  2253پروانه
(11/9درصد) ،درهشهر با  1829پروانه ( 9/6درصد) و
سرابله با 1357پروانه ( 7/1درصد) در ردههای بعدی قرار
دارند (.)Statistical Yearbook of Ilam, 1381-90

سطوح کاربريهاي شهري
در بین مراکز شهری طی سالهای مورد بررسی با توجه به
کاربریهای انتخابشده (مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی،

محاسبه تاپسيس و رتبهبندي مناطق
جدول .3محاسبه تاپسیس و رتبهبندی مناطق (شاخصهای مالی و بانکی)

آموزش عمومی ،بهداشتی ،ورزشی ،فضای سبز ،جهانگردی

مناطق

میزان تاپسیس

رتبه

و آموزش عالی) ب یشترين م یزان افزا يش سطوح با

آبدانان

0.0035

6

کاربر ی های مختلف نسبت به ک ُ ل سطوح خالص

ايالم

1

1

کاربریهای مراکز شهری ،مربوط به شهر مهران با 0/39

ايوان

0.0122

5

درصد و کمترين آنها مربوط به شهر آبدانان با 0/11

دره شهر

0.0157

4

دهلران

0.0185

3

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

سرابله

0.0513

2

دوم مراکز شهری قرار دارد.

مهران

0.0013

7
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رده اول سلسلهمراتب شهری از نظر بهرهمندی از تسهیالت
بانکی قرار داشته و فاصله بسیار زيادی با ساير مراکز
شهری استان دارد.
بعد از شهر ايالم ،شهر سرابله با عدد تاپسیس  ،0/0513با
اختالف زياد ،در رده دوم سلسله مراتب شهری از نظر
بهرهمندی از تسهیالت بانکی قرار دارد .شهرهای دهلران،
درهشهر و ايوان با اعداد تاپسیس  0/0157 ،0/0185و
 ،0/0122در رتبههای بعدی سلسله مراتب شهری از نظر
شکل .1رتبهبندی مناطق براساس شاخصهای مالی و بانکی
جدول .4محاسبه تاپسیس و رتبهبندی مناطق (شاخصهای فضايی)
رتبه

مناطق

میزان تاپسیس

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

بهرهمندی از تسهیالت بانکی قرار داشته و نهايتاً شهرهای
آبدانان و مهران با اعداد تاپسیس  0/0035و  ،0/0013در
پايینترين سطح سلسله مراتب قرار دارند.
با توجه به مراتب فوق از نظر میزان بهرهمندی از
تسهیالت بانکی ،مراکز شهری ايالم را میتوان در چهار
سطح تقسیمبندی نمود:
 .1سطح بسیار باال که شامل شهر ايالم ،با اختالف فاحش
در صدر سلسله مراتب شهری؛  .2سطح باال شامل شهر
سرابله؛  .3سطح متوسط شامل شهرهای دهلران ،درهشهر و
ايوان؛  .4سطح پايین شامل شهرهای آبدانان و مهران با
پايینترين سطح از نظر بهرهمندی از تسهیالت بانکی.
نتايج محاسبات نشان می دهد که از نظر برخورداری
از تسهیالت بانکی نوعی بی نظمی بین چهار سطح
تفکیکشده وجود دارد.

شکل .2رتبهبندی مناطق براساس شاخصهای توسعه فضايی

تخمين مدل
الف .در بخش شاخصهاي مالی و بانکی
بررسی نتايج محاسبات نشان میدهد که در بین هفت مرکز
شهری استان ،شهرايالم بهعنوان مرکز استان با عدد يک در

شکل .3سطحبندی مناطق از نظر بهرهمندی از تسهیالت بانکی

94

سنجش درجه توسعه فضایی براساس ميزان بهرهمندي از تسهيالت بانکی

ب .در بخش توسعه فضایی (کالبدي)

تجزیه و تحليل

بررسی نتايج محاسبات نشان میدهد که در بین هفت مرکز

بررسی نتايج محاسبات حاصل از مدل تاپسیس در دو

شهری استان ،شهر ايالم بهعنوان مرکز استان با عدد

بخش اقتصادی و توسعه فضايی (کالبدی) نشان میدهد که

 ،0/9900226در رده اول سلسلهمراتب شهری از نظر

در بین هفت مرکز شهری استان ،شهر ايالم بهترتیب از نظر

توسعه کالبدی قرار داشته و فاصله بسیار زيادی با ساير

بهرهمندی از تسهیالت بانکی و توسعه کالبدی ،با اعداد

مراکز شهری استان دارد.

تاپسیس 1و99صدم در رديف اول سلسلهمراتب شهری

بعد از شهر ايالم ،دو شهر سرابله و دهلران با اعداد

قرار داشته و فاصله بسیار زيادی با ساير مراکز شهری

تاپسیس  0/035590و  ،0/035397با اختالف زياد ،در

استان دارد.

ردههای دوم و سوم سلسلهمراتب شهری از نظر توسعه

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

کالبدی قرار دارند .شهرهای مهران با  ،0/029682ايوان با

 ،0/04بهترتیب از نظر بهرهمندی از تسهیالت بانکی و

 ،0/020368درهشهر با  0/016223و آبدانان ،0/015632

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

در رتبههای بعدی سلسلهمراتب شهری قرار دارند.

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

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

 ،0/04بهترتیب از نظر بهرهمندی از تسهیالت بانکی و

شهری ايالم را میتوان در چهار سطح تقسیمبندی نمود:

توسعه فضايی در رده سوم سلسلهمراتب شهری قرار دارد.

 .1سطح اول ،شامل شهر ايالم ،با اختالف فاحش در صدر

شهرهای درهشهر ،ايوان ،آبدانان ومهران با اعداد تاپسیس

سلسلهمراتب شهری؛  .2سطح دوم ،شامل شهرهای سرابله

 0/0035 ،0/0122 ،0/0157و  ،0/0013در رتبههای

و دهلران بهعنوان شهرهای حد واسط؛  .3سطح سوم،

چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم سلسلهمراتب شهری از نظر

شامل شهرهای مهران و ايوان؛  .4سطح چهارم ،شامل

بهرهمندی از تسهیالت بانکی قرار دارند .اين درحالی است

شهرهای درهشهر و آبدانان با پايینترين سطح از سطوح

که رتبهبندی اين شهرها از نظر توسعه فضايی بهترتیب

توسعه کالبدی.

شامل مهران ،ايوان ،درهشهر ،و آبدانان با اعداد تاپسیس
 0/016223 ،0/020368 ،0/029682و  ،0/015632است.
در چهار شهر از هفت مرکز شهری مورد مطالعه ،تأثیر
تسهیالت بانکی معنادار و مستقیم بودهاست .بهعبارت ديگر
مراکز شهری که از نظر دريافت تسهیالت بانکی بیشترين
مبلغ تسهیالت را دريافت نمودهاند ،باالترين درجه توسعه
فضايی را داشتهاند .بهعنوان مثال ،سه شهر ايالم ،سرابله و
دهلران که از نظر بهرهمندی از تسهیالت بانکی در ردههای
اول تا سوم قرار داشتند ،از نظر توسعه فضايی نیز در همین
رتبهها قرار دارند .شهر ايوان ،از نظر دريافت تسهیالت
بانکی در رتبه پنجم قرار دارد درحالیکه از نظر توسعه
فضايی نیز در همین رتبه قرار گرفتهاست.

شکل .4سطحبندی مناطق از نظر توسعه کالبدی (فضايی)

تأثیر تسهیالت بانکی در توسعه فضايی شهر مهران بیشتر از
ساير مراکز شهری استان ايالم بودهاست .شهر مهران در بین
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هفت مراکز شهری استان ،از نظر بهرهمندی از تسهیالت

بودهاست .بهعبارت ديگر هر چه تسهیالت بانکی افزايش

بانکی در رده هفتم جدول قرار دارد اين درحالی است که

داشته باشد بههمان نسبت توسعه فضايی نیز افزايش

از نظر توسعه فضايی در رده چهارم قرار گرفتهاست.

خواهد داشت .در شهرهای دره شهر و آبدانان تسهیالت

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

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

آبدانان تحت تأثیر تسهیالت بانکی بر توسعه فضايی با

کمتری ،ايوان تأثیر تسهیالت بانکی در توسعه فضايی،

اندک تغییری کمتر بودهاست .اين دو شهر از نظر بهرهمندی

بیشتر ساير شهرها بودهاست.

از تسهیالت بانکی بهترتیب در ردههای چهارم و ششم

 .2رتبهبندی مراکز شهری استان ايالم از نظر توسعه فضايی

جدول قرار گرفتهاند .اما در رتبهبندی توسعه فضايی

با استفاده از مدل تاپسیس بهخوبی امکانپذير بوده و نتايج

درهشهر در رتبه ششم و آبدانان در رتبه هفتم قرار دارد.

قابل قبولی داشتهاست .بهطوریکه با بررسیهای میدانی
انجامشده مشخص شدهاست که نتايج حاصل با وضع

جدول .4تطبیق نتايج مدل تاپسیس در بخشهای اقتصادی و توسعه فضايی
مهران

سرابله

دهلران

درهشهر

ايوان

ايالم

آبدانان

7

2

3

4

5

1

6

4

2

3

6

5

1

7

رتبه ـ شهر
تاپسیس

موجود مراکز شهری استان انطباق صددرصد دارد .بنابراين،
فرضیه دوم تحقیق نیز اثبات میشود.

اقتصادی
تاپسیس
فضايی

بحث و نتيجهگيري
 .1با عنايت به مراتب فوق فرضیه اول تحقیق مبنی بر اينکه
«بین مراکز شهری استان ايالم ،از نظر بهرهمندی از
تسهیالت بانکی در راستای توسعه فضايی تفاوتهای
چشمگیری وجود دارد» مورد تأيید قرار میگیرد .چرا که
تسهیالت بانکی در شهرهای مختلف استان تأثیرات
متفاوتی برجای گذاشتهاست .در سه شهر ايالم ،سرابله و
دهلران عملکرد آن همگام با توسعه فضايی اين شهرها

3. Department of Housing and Urban Ilam,
Detailed plans and comprehensive urban
centers of Ilam.
4. Deputy of Planning Ilam, Ilam Statistical
Yearbook, 2002-2011.
5. Edwardson, H. (2008), Achieving Urban
Sustainability:
Integrated
Urban
Management, Asia and Europe Environment
Forum, 28-30 Nov., Shenzhen, China.
6. Jafari, A., (2008), Introducing of the Indices
for Evaluating Sustainable Urban

راهکارها
 .1به جهت جلوگیری از توسعه فضايی نامتوازن مراکز
شهری استان ايالم ،مسیر تسهیالت بانکی بهسمت توسعه
شهرهای متوسط که نقش مهمی در حفظ تعادل منطقهای و
خدماترسانی به زيرمجموعههای خود دارند ،هدايت شود.
 .2نسبت به توزيع مناسب خدمات و امکانات در بین مراکز
شهری اقدام و از تجمع آن در بعضی مراکز جداً خودداری
شود.
 .3نسبت به وضع مقررات خاص در بعضی از مراکز شهری
بهجهت جلوگیری از توسعه فضايی نامتوازن اقدام شود.
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