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 عدد   یا و برخورداری فضایی عدالت است. جغرافیایی و فضایی عدالت با تنگاتنگی ارتباطات دارای توسعه

 در مطلب این به توجه با دهد.می قرار ارزیابی مورد را تسهیالت و خدمات و امکانات از مناطق برخورداری

 اسنادی هایداده و یا کتابخانه منابع بر تکیه با تحلیلی -توصیفی روش با و کاربردی هدف با که پژوهش این

 لحدا   از سدلفچگان  بخدش  وضدعیت  بررسدی  منظدور  بده  است، شده انجا  ربط ذی هایارگان و ها سازمان

 امکانات و خدمات از برخورداری حیث از را موجود وضع ابتدا گوناگون تسهیالت و امکانات از برخورداری

 هدا  سکونتگاه بندیسطح به اقدا  و داده قرار بررسی مورد ایران آمار مرکز منتشرشده هایداده از استفاده با

 ارائده  هدا  سدکونتگاه  یدافتگی  توسعه سطوح از ای خوشه تحلیل بعد مرحله در است شده یبرخوردار حیث از

 میدان  همبسدتگی  آزمون سلفچگان منطقه در اقتصادی ویژه منطقه استقرار به توجه با ادامه در است. گردیده

 تدأییر  عدد   بیانگر نتایج که شده ارائه منطقه از فاصله و کشاورزی و صنعتی توسعه نیز و یافتگیتوسعه سطوح

  است. بوده منطقه در جغرافیایی و فضایی عدالت تأمین سلفچگان بخش یافتگیتوسعه در اقتصادی ویژه منطقه

، فضایی عدالت مباحث به عنایت با سلفچگان بخش محرو  هایسکونتگاه توسعه منظور به نهایت در همچنین

 .است شده ارائه ها سکونتگاه نای توسعه منظوربه هایی پیشنهاد

 سلفچگان. اقتصادی، ویژه منطقه کمی، های مدل فضایی، عدالت توسعه، کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

 کمبی  رشبد  موجب   و کندمی تبدیل مطلوب به را نامطلوب زندگی شرایط که است یفرایند توسعه

 و محرومیبت  ماننبد  اجتمبایی  نبامطلوب  هایپدیده آن روند در و شود می خدمات و کاال و تولیدات

 منطقبی  دهی سازمان دانش و یلم تعریفی در سرزمین آمایش (.2006)راجوانشی،  روندمی بین از فقر

 )معاونببت شببودمببی شببامل را محیطببی زیسببت و فرهنگببی اجتمببایی اقتصببادی هببایجنبببه یقالنببی و

 و مفباهیم  مجمویبه  سرزمین آمایش همچنین (.1361 ،بودجه و برنامه سازمان ارزشیابی و ریزی برنامه

 اسبتفاده  مبورد  دلخبواه  و فضبایی  سباختار  و سازمان ایجاد جهت در که است هاییروش و ها دیدگاه

 برحس  درخور و پایدار بازده نگرش با ضوابطی طبق سرزمین آمایش (.1384 ،)توفیق گیردمی قرار

 نبو   تعیبین  ببه  سبرزمین  در انسبان  مختلب   هبای اسبتفاده  برای سرزمین کمی و کیفی استعداد و توان

 فقبر  از جبه یدرنت و زیسبت  محیط شدن ضایع و منابع هدررفتگی از لذا پردازد.می سرزمین از کاربری

 موضبویات  و ابعباد  در مختلب   هبای برنامبه  نهبایی  و غبایی  هدف (.1390 )مخدوم، کاهدمی انسانی

  یب تعر چنبین  را توسبعه  1راجبرز  اسبت.  اقتصبادی  و اجتمبایی  پایدار توسعه به یابی دست گوناگون

 که کرد تعری  اجتمایی دگرگونی در وسیع مشارکت و فراگرد ینوان به توانمی را توسعه کند: می

 کنتبر   آوردن دست به طریق از و شودمی انجام مردم اکثریت برای و مادی پیشرفت ایجاد منظور به

 دانشبگاه  توسبعه  اطالیبات  سسبه ؤم رئبی   سبیرز،  دادلبی  .دیب آمی دست به اطرافشان محیط بر بیشتر

 نظبام  کبل  متفباوت  گیبری سبمت  و سازمان تجدید که داندمی چندبعدی جریانی را توسعه ساسکن،

 شامل درآمد، و تولید میزان بهبود بر یالوه توسعه وی یقیده به دارد. همراه به را اجتمایی -اقتصادی

 است مردم ینظرها وجه و هادیدگاه نیز و اداری اجتمایی، نهادی، هایساخت در اساسی دگرگونی

 .(1365 )ازکیبا،  دارد درببر  نیبز  را مبردم  یقایبد  و رسبوم  و یادات حتی موارد از بسیاری در توسعه و

 اسبت  آن ضبروری  و اساسبی  ابزارهای از فضایی ریزیبرنامه بعدی هر در توسعه به یابیدست جهت

 برگزیبد.  را سیاست یک آن میان از توانمی که است سیاستی هایگزینه تدوین فضایی، ریزی برنامه

 سبرزمین  پهنبه  در هبا فعالیبت  و سبان ان یبابی سازمان و توزیع نحوه از است یبارت فضایی ریزیبرنامه

 ایبن  از ببرداری  بهبره  چگبونگی  و زمبین  منبابع  شناخت فضایی ریزی برنامه از هدف (.1389 ،)زیاری

 و معقبو   و مطلبوب  رشبد  تبممین  منظبور  ببه  انسبان  مطلوب استقرار و آینده وضعیت بینیپیش منابع،

                                                             
1. Everett. M.Ragers 
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 از فبو   تعباری   ببه  توجبه  ببا  (1390 ،اشبکوری  )معصبومی  اسبت  سبرزمین  پهنه بر اقتصادی مناس 

 زمینبه  در اساسبی  رویکردهبای  از فضبایی  یدالت که کرد بیان توانمی توسعه، و فضایی ریزیبرنامه

 فضبایی  یبدالت  بستر بر و رویکرد با فضایی ریزیبرنامه اگر که ای گونه به ،است فضایی ریزیبرنامه

 .شبد  نخواهبد  محقبق  ،اسبت  پایبدار  توسبعه  به یابی دست که هاریزیبرنامه نهایی هدف نیابد، جریان

 یببارت  به شود، داده چیزی اششایستگی یا استحقا  اندازه به ک  هر به که معناست این به یدالت

 و فضبایی  یدالت .(1995، 1)هوگارت باشد منصفانه و صحیح که است حالتی یا کنش یدالت دیگر

 تکیه و نابرابری و فقر کاهش ،دیگر  یبارت  به .است پایدار توسعه بنیادین مفاهیم از اجتمایی یدالت

 موسوی، و نیا)حکمت است پایدار توسعه اساسی اقدامات از جغرافیایی برابری و اجتمایی یدالت بر

 یبدالت  رویکبرد  ببا  بایبد  پایبدار  توسبعه  به یابی دست منظور به شده ینوان مطال  به توجه با (.1385

 ببرای  را بسبتر  آن، فضبایی  سباختار  ببر  مبتنی ریزیبرنامه انجام با روستا و شهرها مناطق، برای فضایی

 سبلفچگان  بخبش  منظر این از .کرد فراهم پایدار درآمدی منابع ازدیاد و اقتصادی هایفعالیت توسعه

 و تمسبی   سبویی  از اسبت.  ببوده  دور به توسعه مواه  از دارد که نسبی محرومیت توجه با قم استان

 خب   تواند می اخیر دهه دو طو  در اقتصادی تحرک هدف با سلفچگان اقتصادی ویژه منطقه توسعه

 و سبنجش  ،میآنب  ببر  پبژوهش  ایبن  در کبه  آنچه .کند جبران یبسیار حدود تا را منطقه یافتگی توسعه

 .است سلفچگان بخش توسعه در آن فعالیت دهه سه وجود با اقتصادی ویژه منطقه نقش ارزیابی

 مسئله بیان .2

 اجالس در لند برانت توسط نهایتاً و باربارا خانم توسط بارین اول برای که است مفهومی پایدار توسعه

 سبا   در و طبر   اسبتکهلم  کنفران  سالگرد بیستمین در و 1983 ا س در ملل سازمان یمومی مجمع

 مفهبوم  ایبن  .(1375 آدامبز، ) گرفبت  قبرار  جهبان  کشبور  172 تصبدیق  مورد ریو کنفران  در 1992

 اسبت.  روستایی و شهری خرد سطح تا المللی بین و جهانی از مختل  سطو  و گوناگون ابعاد دارای

 آمبده  یمبل  ببه  گونباگون  هایریزی برنامه و اقدامات توسعه به رسیدن منظور به دیگر کشورهای در

 اقتصبادی  ویبژه  منباطق  تمسی  .است اقتصادی ویژه و آزاد مناطق ایجاد ها فعالیت این جمله از است.

 اقتصبادی  ویژه منطقه ایجاد مثا ینوان  به است. بوده گوناگونی نتایج دارای گوناگون کشورهای در

                                                             
1. Hoggart 
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 قبرار  برسبی  مورد پژوهشی طی همکارانش و راوات 2011 سا  در که اندراپرادش ایالت در پالپالی

 طبی  روستاییان دامداری و کشاورزی های فعالیت» است: بوده ترتی  این به نتایجی دارای بودند داده

 از بخشبی  اسبت  توانسبته  اقتصبادی  منطقبه  ایبن  ایجباد  و اسبت  یافتبه  محسوسی کاهش اخیر های سا 

 در روستاییان فعالیت دیگر طرف از .کند جذب خود به احداث مرحله در را روستایی بیکار جمعیت

 ویبژه  منطقبه  ایبن  داد نشبان  تحقیبق  نتبایج  همچنین است. یافته کاهش اقتصادی منطقه فعالیت مراحل

 )راوات «باشبد  داشبته  مطالعه مورد منطقه در بهداشت و خدمات بهبود در چندانی تمثیر است نتوانسته

 داشبته  پبی  در را نتیجه این چین در 2010 سا  در وانگ پژوهش نتایج . همچنین(2011 ،همکاران و

 نبر   بهببود  و خبارجی  گبذاری  سبرمایه  سبرانه  افبزایش  بایب   اقتصبادی  منباطق  نای توسعه» که است

 بهبود و سرمایه جذب بر یالوه اقتصادی ویژه مناطق تعبیری به است. شده 0.6 میزان به کل وری بهره

 ویبژه  منباطق  مبا  کشبور  در (.2010 ،وانبگ ) «دارنبد  نیبز  آوری فبن  انتقبا   در مؤثری نقش ،وری بهره

 دسبت  ببه  چنبدانی  توفیبق  البته که اند شده احداث ایمنطقه و ملی اقتصادی توسعه هدف با اقتصادی

 نظبر  در منباطق  ایبن  ببرای  کبه  اسبت  هبایی دستورالعمل و وظای  نو  در مسئله این یلت اند.نیاورده

 صبدور  ببرای  انباری ،باشند تولیدی مناطق آنکه آن از بیش ما کشور در مناطق این است. شده گرفته

 و آن در انسبانی  نیبروی  کبارگیری  ببه  و جبذب  یبدم  ببه  منجر امر همین .هستند آن ورود یا و کاالها

 ویبژه  منباطق  نظبر  دقبت  اسبت.  شبده  مبردم  اقتصبادی  امنیبت  و خریبد  قبدرت  سرانه، درآمد افزایش

 بخبش  در .دارد یمب  بیبان  وضبو   ببه  را امبر  این تجاری آزاد مناطق حتی و کشور سطح در اقتصادی

 احداث که است دهه سه به قری  ایمنطقه اقتصادی توسعه هدف با اقتصادی ویژه منطقه ،سلفچگان

 در ژهیب و منطقبه  نقبش  سنجش است شده موج  را پژوهش این انجام ضرورت که آنچه است. شده

 منطقه تمسی  از که دهه سه بیش رغمیلی است، منطقه محرومیت به توجه با سلفچگان بخش توسعه

 ویبژه  ببه  و انببارداری  یهبا  فعالیبت  در که رویکردی با اقتصادی ویژه مناطق .گذرد می اقتصادی ویژه

 محبروم  منباطق  در ،... و درآمبد  اشتغا ، هایحوزه در ویژه به اقتصادی توسعه زمینه در دارند تولیدی

 سبلفچگان  بخبش  سبطح  در امر این سنجش و ارزیابی منظور به پژوهش این باشند. کارساز توانندمی

 است. گرفته صورت
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 نظری مبانی .3

 کبه  اسبت  ای توسبعه  انبد: داده ارائبه  شبر   این به تعاریفی پایدار توسعه مفهوم از پردازان نظریه برخی

 انبدازد  مخباطره  ببه  نیازهایشبان  تبممین  در را آینده هاینسل توانایی اینکه بدون را حا  زمان نیازهای

 مفهبوم  کبردن  لحبا   ببا  دیگبر  یا یبده  (.1987 ،توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون) کند فراهم

 امکانبات  و یبدالت  کبه  کننبد مبی  قلمبداد  اقتصبادی  رشد از جدیدی مفهوم را پایدار توسعه یدالت،

 نه که طوری به ،آوردمی ارمغان به برگزیده افراد از اندکی تعداد نه و جهانیان تمامی برای را زندگی

 فعالیبت  نبویی  توسبعه،  .(1376 ،رحمبانی ) مخبرب  یامدهایپ دارای نه و باشد محیط ظرفیت از بیش

 تبداوم  و تقویت تاریخ طو  در را زمین کره روی بر حیات هایگونه سایر بقایای آشکارا که انسانی

 اجتمبایی،  گونباگون  ابعباد  و الزامبات  ها،شاخص دارای پایدار توسعه (.1381 ،)هارتموت بخشدمی

 در مجمویه یک واحدهای افتهی نظام توزیع و ترتی  شامل فضایی سازمان .است فرهنگی و اقتصادی

 است: زیر اجزای دارای و است مجمویه یمومی ییملکردها راستای در فضا،

 ؛... و هاروستا ،شهرها مانند هاگاهگره یا نقاط -

 ؛... و هاکانا  ها،جاده ها،راه مانند هاشبکه -

 .(1380 )زیاری، ... و هابیابان ها،جنگل کشت، زیر اراضی مانند سطو  یا هالکه -

 یبابی سازمان جهت در ریزیبرنامه پایدار توسعه به یابیدست جهت در اساسی ابزارهای جمله از

 ارتباط الگوی به که است مختلفی هایتئوری بر مشتمل فضایی، سازمان نظری چارچوب است. فضا

 پبردازد. مبی  اقتصبادی  توسبعه  و رشبد  و ارتباطات گیریشکلفرایند  در مکان سهم همچنین فضایی،

 فضبایی  مطلبوب  استقرار الگوی و یوامل میان بهینه ارتباط چگونگی ها،نظریه این از ای یمده بخش

 اقتصبادی  لحبا   به و مطلوب کارکرد با منظم فضایی سازمان ایجاد ها آن هدف و دهدمی توضیح را

 ویبژه  ببه  فضبایی  اقتصباد  نظریه ،فضایی سازمان هاینظریه میان در است. ممکن هزینه کمترین دارای

 گزینبی  مکبان  نظریبه  (،1909) وببر  آلفبرد  صبنعتی  مکبان  نظریه (،1826) تونن فون کشاورزی اقتصاد

 اگوسبت  یمبومی  هبای مکبان  نظریبه  و (1932) کریسبتالر  والتبر  مرکزی مکان نظریه (،1921) گالپین

 بیان را فو  هاینظریه از هریک هایویژگی (1شماره ) جدو  در .است اهمیت دارای (1940) لوش

 ایم. هکرد
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله  106

 

 فضایی یابیسازمان به مربوط های نظریه های ویژگی .1 جدول

 نتایج اساسی های مؤلفه اهداف و محورها ها نظریه ردی 

1 

 مکان نظریه

 کشاورزی

 یوهان)

 فن هنریک

 تونن(

فراینببد  چببرا و چگونببه

 کبباربری الگببوی ببازار 

 ؟کند یم تعیین را زمین

 هبببببای هزینببببه  و فاصببببله 

 زمین سودآوری ،ونقل حمل

 مرکبز  هبم  های دایره که نظمی به دستیابی

 یها فعالیت آن در که مرکزی شهر پیرامون

 و فاصبله  یامبل  دو ببه  توجبه  با کشاورزی

 بهفبروز، ) انبد  شبده  یبابی  مکبان  سودآوری

 (52 :1377 )شبلینگ، و (1378:24

 مرکزی مکان 2

 ببببببببببه دسبببببببببتیابی

 اقتصبادی  های قانونمندی

 نیببببیتب جغرافیببببایی، و

 توسببعه فضببایی سبباختار

 رابطببه تبیببین اقتصببادی،

 و مرکببزی مکببان میببان

 شان ینفوذ  دامنه

 مرکببزی، مکببان مرکزیببت،

 و کبارکرد  مرکزیت، درجه

 حببوزه مرکببزی، خببدمات

 مراتبب  سلسببله نظببام نفببوذ،

 مراتب   سلسله نظام خدمات،

 سکونتگاه

  یمراتب سلسله نظم اساس بر انسانی سکونتگاه

 دارای سطح هر آن در که اند یافته استقرار

 ویبببژه سبببازوکار :اسبببت هبببایی ویژگبببی

 از برخورداری نسبت به توجه با یملکردی

 ...و خبدمات  و امکانات فعالیت، جمعیت،

 مراکز استقرار بر مسافت و فاصله ویژه تمثیر

 مبتنی بندی حوزه ،مرات  سلسله در سطح هم

 و یزدی پاپلی) سکونتگاه فعالیت وسعت، بر

 (1382 همکاران،

 رشد قط  3

 رشد های قط  شناسایی

 هببای کببانون ینببوان بببه

 هایفعالیت گیری شکل

 کببه متمرکبز  اقتصبادی 

 را توسعه زمینه تواند می

 فبراهم  هازمینه سایر در

 ببه  اثبرات  انتشبار  کند،

 منطقه کل

 صببنایع  اقتصببادی،  فضببای

 قطبببببش، ،آهنببببگ شیپبببب

 و مقیاس از ناشی های صرفه

 پخش اثر تجمع،

 رشببد اسببت شببدن قطبببی مسببتلزم توسببعه

 آنجبا  از و آشکار نقاط برخی در اقتصادی

 هبای  قطب   ،شود می پخش نواحی سایر به

 سبایر  ببه  توسبعه  اثبر  پخبش  ببه  منجر رشد

 منببع  رشبد  هبای  قطب   ،شبوند  مبی  نواحی

 هستند ها نوآوری

4 

 یبببابیمکبببان

 )آلفرد صنعتی

 وبر(

 مناس  هایمکان تعیین

 نواحی توسعه منظور به

 صنعتی

 و کببار نیببروی هببایهزینببه

 ونقل حمل

 یبا  و تمرکبز  امتیازات یامل

 تمرکز یدم

 یبابی  مکبان  بر یامل سه وبر، ساده مد  در

 یامل دو شامل که هستند تمثیرگذار صنعتی

 کار نیروی های هزینه یعنی ای منطقه یمومی

 و تمرکز امتیازات یامل نیز و ونقل حمل و

 وبببر روش .باشببند مببی تمرکببز یببدم یببا

 فقبط  ابتدا که بود صورت بدین یابی مکان

 و گرفبت  نظر در را ونقل حمل هزینه یامل

 را ونقبل  حمل هزینه حداقل به مربوط نقطه

 نظببر در را شببرایطی سببپ  و کببرد تعیببین

 نیبز  تمرکز و کار نیروی یوامل که گرفت

 (.1378 بهفروز،) شود وتحلیل تجزیه وارد
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 107 بررسی و سنجش نقش مناطق ویژه اقتصادی...

 

 فضایی یابیسازمان به مربوط های نظریه های ویژگی .1 جدولادامه 

 نتایج های اساسی مؤلفه محورها و اهداف ها نظریه ردی 

5 
 مرکز رویکرد

 پیرامون

 کلی درکی به دستیابی

 ارائه فضایی، ساختار از

  نحوه بررسی برای مدلی

 فضبای  پبذیری  سازمان

 بر مبتنی انسانی فعالیت

 قببدرت نببابرابر توزیببع

 اجتمایی و اقتصادی

 دو شبامل  جغرافیای نظام هر

 مرکز، :است فضایی نظام زیر

 در پیرامون، نظام، پیشتاز قل 

  رابطه مرکز، به وابستگی حا 

 و مرکبببز میبببان اسبببتعماری

 ... و پیرامون

 صبورت  ببه  اقتصبادی  رشد فضایی نظر از

 سبنگ  ینبوان  به شهری مناطق از یسیماتر

 اقتصبادی  فضبای  آن حبو   ببر  که بناهایی

 رو یکپارچگی جهت در و شود می ساخته

 در .افتبد  مبی  اتفبا   میابد، تکامل فزونی به

 و شببهرها از ای مرتبببه نظببام یببک نتیجببه

 کبه  شبود  مبی  حاصبل  نفبوذی  هبای  حوزه

 فضایی یکپارچگی افزایش نشانگر تواند می

 باشد.

6 

 تئوری

 یابی مکان

 هوور صنعتی

 صنعتی های یابی مکان

 ببببببین کامبببببل رقاببببببت

 فروشندگان و تولیدکنندگان

 تولید یوامل کامل تحرک و

 وببر،  تئبوری  ببا  مقایسبه  در هبوور  تئبوری 

 ببه  تبری  گرایانبه  واقبع  روش ببا  را هبا  هزینه

 تولیبد  هبای  هزینبه  و ونقبل  حمل های هزینه

 ها هزینه زیر به کافی اندازه به هرکدام )که

 مثا ، برای .کند می تقسیم (اند شده شکسته

 و وزن از متبمثر  تنهبا  ونقبل  حمل های هزینه

 جهببت و طببو  اسبباس بببر و نبببوده فاصببله

 بود. خواهند متغیر نیز ونقل حمل

 های پژوهش یافته :ممخذ

 ایگونبه  به دارد. فضایی یدالت مباح  با مستقیمی ارتباط فضایی یابیسازمان به مربوط مباح 

 ببه  یبابی دسبت  شبد  اشباره  (1) شبماره  جدو  در که اقتصادی و یابیمکان هایتئوری تمام غایت که

 دیگبر   یببارت   ببه  هسبتند.  توسبعه  بنیبادین  مفباهیم  از فضایی یدالت .است فضایی یدالت از سطحی

 توسبعه  اساسبی  اقبدامات  از جغرافیبایی  براببری  و اجتمبایی  یبدالت  بر تکیه و نابرابری و فقر کاهش

 اواخبر  از یعنبی  رکبود،  دوره از پب   کلی طور  به (.1385 موسوی، و نیا)حکمت است شهری پایدار

 ببر  ریبزی  برنامبه ) براببری  و اجتمبایی  یدالت مفاهیم با توسعه مفهوم میالدی 1970 دهه و 1960 دهه

 و 1383 )مرصوصی، گرفت قرار جدی توجه مورد استحقا ( و یمومی صنعت نیاز، معیارهای اساس

 اسبت  اجتمبایی  سباختارهای  و هبا  نظبام  رواببط  نبو   و مکان و زمان به مقید یدالت .(1994اسمیت، 

 داده چیبزی  اش شایستگی یا استحقا  اندازه به ک  هر به که معناست این به یدالت (.1384 ،)پیران

 .(1995هوگبارت،  ) باشبد  منصبفانه  و صبحیح  که است حالتی یا کنش یدالت دیگر  یبارت  به شود،
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله  108

 

 یادالنبه  توزیبع  و اسبت  جغرافیبایی  مفهومی دارای یدالت که کند می استدال  (2010) سوجا ادوارد

 ریایبت  ببه  فراگیر کلیتی در یدالت داند.می انسانی بنیادی حق را ها آن به دسترسی و خدمات منابع،

 و زنبدگی  اولیه نیازهای تممین انسانی، کرامت از پاسداری اجتمایی، بازیگران با هاانسان برابر حقو 

 توزیبع  فضبایی،  یبدالت  از منظبور  (.1387 یببدالهی،  و )جوان دارد توجه ها آن اجتمایی نف  یزت

 که ایگونه به است، مختل  مناطق میان در خدمات و تسهیالت و امکانات اساسی، نیازهای یادالنه

 ریایت برابر دسترسی اصل و باشد نداشته برتری فضایی های مزیت از برخورداری نظر از بخشی هیچ

 مطر  را فضایی ساختار و اجتمایی های نابرابری میان وابستگی هاروی دیوید میان این در باشد. شده

 و اسبتحقا   نیباز، ) اصبل  سبه  اسباس  ببر  را فضبایی  یبدالت  ببه  دسترسی او (.1378 )شکویی، کندمی

 داند:می (یمومی منفعت

 ؛شود برآورده منطقه هر جمعیت نیازهای که باشد ای گونه  به درآمد توزیع -

 ؛برسد حداکثر به ای منطقه بین فزایندگی ضرای  که باشد ای گونه  به منابع ویژه تخصیص -

 و اجتمایی محیط از ناشی خاص مشکالت رفع در که باشد ای گونه  به منابع ویژه تخصیص -

 ؛شود واقع مؤثر فیزیکی

 تبرین محبروم  در کبه  باشد شکلی به باید (سازمانی و اقتصادی سیاسی، )نهادی، هاسازوکار -

 (.1379 )هاروی، شود بهتر امکان حد تا زندگی دورنمای مناطق

 تحقیق روش و مواد .4

 پژوهش روش .4-1

 و ایکتابخانبه  منبابع  ببر  تکیبه  ببا  تحلیلبی  -توصبیفی  روش با و کاربردی هدف با که پژوهش این در

 از منطقه وضعیت بررسی منظور به است، شده انجام ربط ذی هایارگان و هاسازمان اسنادی های داده

 حیب   از را موجبود  وضبع  فضبایی  سباختار  ابتدا گوناگون تسهیالت و امکانات از برخورداری لحا 

 قرار بررسی مورد ایران آمار مرکز منتشرشده هایداده از استفاده با امکانات و خدمات از برخورداری

 در است شده TOPSIS مد  از استفاده با یبرخوردار حی  از ها سکونتگاه بندی سطح به اقدام و داده

 در است. شده ارائه spss محیط در ها سکونتگاه یافتگیتوسعه سطو  از 1ایخوشه تحلیل بعد مرحله

                                                             
1. k – means cluster 
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 109 بررسی و سنجش نقش مناطق ویژه اقتصادی...

 

 سبطو   میبان  همبسبتگی  آزمبون  سبلفچگان  منطقبه  در اقتصبادی  ویژه منطقه استقرار به توجه با ادامه

 سبلفچگان  بخبش  محبروم  های سکونتگاه توسعه منظور به نهایت در و ارائه منطقه از فاصله و یافتگی توسعه

 .است شده ارائه ها سکونتگاه نیا توسعه منظور به هایی پیشنهاد فضایی یدالت مباح  به ینایت با

 مطالعه مورد محدوده .4-2

 غربی جنوب در واقع قم شهرستان سلفچگان بخش در که است قم استان شهرهای از یکی سلفچگان

 دقیقبه  29 و درجبه  50 و شرقی دقیقه 29 و درجه 34 مختصات در بخش این است. گرفته قرار استان

 نیهمچنب  و قبم  ببه  وقبت،  جمهبور  رئبی   سبفر  در 1378 سبا   در سبلفچگان  است. شده واقع شمالی

 شبناخته  سبلفچگان  شبهر  ینوان هب و تبدیل شهر به مجل  نمایندگان و قم وقت استاندار های پیگیری

 ببه  اسبت.  زیبادی  بسبیار  ارتبباطی  اهمیبت  دارای شهر این .است سلفچگان بخش مرکز شهر این شد.

 گذرنبد.  مبی  شبهر  ایبن  از کشبور  شر  -تهران آهنراه و جنوب -شما  سراسری آهن راه که طوری

 کننبد  می یبور شهر این درون از همگی اراک -تهران و اصفهان -ساوه -تهران های آزادراه همچنین

 ببه  قریب   دارای که است شرقی راهجرد بخش این دهستان ترین مهم (.1392، سلفچگان )بخشداری

 همبراه  به قم استان نقشه زیر تصویر در .است نفر 1400 بر بالغ جمعیتی با آبادی و روستا چهار و سی

 آن غرببی  جنبوب  قسبمت  در سبلفچگان  شهرسبتان  موقعیت که است، شده آورده آن های شهرستان

 .است تیرؤ قابل یخوب به

 
 های پژوهش یافته :ممخذ

 سلفچگان شهرستان – مطالعه مورد محدوده .1 نقشه
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله  110

 

 پژوهش های یافته .5

 یمبران  و توسبعه  هبدف  ببا  مطلوب وضع به موجود وضع تبدیل برای ابزاری ریزی برنامه ایم طور  به

 از ایجانببه  همبه  و دقیق شناخت باید او  درجه در مطلوب وضع به رسیدن برای است بدیهی .است

 گبذاران  سیاست ،ها سکونتگاه در توسعه هایشاخص بررسی ضمن هاروش این داشت. موجود وضع

 در آن نقببش و توسببعه زمینببه در مناسبب  هببایبرنامببه و هببا سیاسببت تببدوین در را ریببزانبرنامببه و

 منظبور  ببه  مطل  این به توجه با .کندمی یاری فضایی و اجتمایی یدالت برقراری و زدایی محرومیت

 و امکانبات  از برخبورداری  جهت از را ها سکونتگاه موجود وضع ابتدا پژوهشفرایند  و مراحل انجام

 قالبب  در ایببران آمببار مرکببز سببوی از شببده ارائببه آمارهببای میببان از اقتصببادی و اجتمببایی خببدمات

 قالب   در و کبرده  اسبتخرا   موجبود(  هبای  داده آخرین) 1390 سا  به مربوط های داده و سرشماری

 .ایم داشته بیان (2) شماره جدو 

 خدمات و امکانات حیث از سلفچگان بخش هایسکونتگاه موجود وضعیت .2 جدول

 آبادی نام

 

 
 

 7ارتباطات 6بازرگانی بهداشتی 5تمسیسات 4اداری 3مذهبی 2فرهنگی 1آموزشی
 3 0 0 4 2 1 0 0 آباد نیحس

 2 1 0 3 1 2 0 0 باال قاضی

 6 7 4 4 6 5 4 5 طایقان

 0 1 0 3 1 1 0 1 آباد خرم

 0 0 1 2 1 2 0 0 نیجه

 4 2 0 4 1 1 0 0 یک باغ

 0 0 0 1 1 1 0 0 آباد فتح

 6 3 10 4 4 5 2 4 چم قلعه

                                                             
هنرسبتان و   (مثل راهنمبایی )، دبیرستان (دخترانه، پسرانه و مختلط)یی چون دبستان، مدرسه راهنمایی ها مؤلفهبرای این شاخص  .1

 .اند شده... انتخاب  کاردانش و

انتخباب شبده    ... یمومی، زمین ورزشی، سالن ورزشبی و  کتابخانه یی مثل بوستان روستایی و شهری،ها مؤلفهبرای این شاخص  .2

 .ستا

، خانه یالم و... انتخباب  دارالقرآنیی مانند مسجد، امامزاده، اماکن مذهبی سایر ادیان، مدرسه یلمیه، ها مؤلفهبرای این شاخص  .3

 .شدند

انتخباب   ...، مرکز خبدمات جهباد کشباورزی و   پاسگاه ،اریده روستا، شهر ویی چون شورای اسالمی ها مؤلفهبرای این شاخص  .4

 .اند شده

 .اند شدههای بر ، آب، گاز انتخاب برای این شاخص شبکه .5

 .، بانک و... بوده استخانه قهوهی، فروشگاه تعاونی، بقالی، نانوایی، نشان آتشاین شاخص به همراه شاخص خدمات شامل،  .6

 .ده استوب ...، روزنامه و مجله وآهن راه ستگاهیا ،ict این شاخص شامل دفاتر پست ف مخابرات، .7
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 111 بررسی و سنجش نقش مناطق ویژه اقتصادی...

 

 های بخش سلفچگان از حیث امکانات و خدمات. وضعیت موجود سکونتگاه2ادامه جدول 
 آبادی نام

 

 
 

 ارتباطات بازرگانی بهداشتی تمسیسات اداری مذهبی فرهنگی آموزشی
 5 1 7 4 2 2 0 1 خاتون خدیجه

 0 1 0 2 1 1 0 0 سو قره

 2 0 0 4 1 1 0 1 بیگ محمد

 0 1 0 2 1 1 0 0 آباد بشارت

 3 0 2 2 2 1 0 0 دیزیجان

 0 0 0 1 1 1 0 0 طرالب

 0 0 1 3 1 1 0 0 آباد دولت

 0 1 2 4 2 3 2 1 آباد خلج

 4 3 5 4 2 1 0 1 باغ یکه

 5 2 4 4 2 1 0 2 نیزار

 6 4 5 2 2 2 0 1 آباد ییل

 3 3 0 4 1 1 0 0 قلی اهلل قلعه

 2 1 1 3 1 2 0 0 خاتون ساریه

 2 2 2 4 1 2 0 1 سنجگان

 1 3 2 3 2 1 0 1 آباد اسالم

 7 2 6 4 2 3 2 1 خاتون تا 

 6 4 5 2 5 3 2 1 راهجرد

 2 1 0 4 2 1 0 1 ییل چشمه

 0 1 0 3 2 2 0 1 بیگ ینایت

 2 3 0 4 1 1 0 1 آباد یحاج

 1 1 0 1 2 1 0 1 گنبد جا 

 4 3 4 3 2 2 0 0 زواریان

 1 1 0 4 1 2 1 1 سر  حصار

 5 5 5 4 3 5 2 5 جنداب

 3 1 3 2 3 1 1 1 آباد حسن

 2 1 0 4 1 2 0 1 پایین قاضی

 1390 ،آماری سالنامه :ممخذ

 این برای .است شده استفاده topsis مد  از سلفچگان بخش هایسکونتگاه بندیسطح منظور به

 است: گرفته قرار استفاده مورد زیر مراحل منظور

 :فرمو  از استفاده با «شده مقیاس بی» ماتری  یک به موجود گیری تصمیم ماتری  تبدیل :یکم قد 

(1)        𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله  112

 

 الگبوریتم  ببه  ورودی ینبوان  به W بردار بودن مفروض با وزین «مقیاس بی» ماتری  ایجاد :دو  قد 

 :یعنی

(2) 

 
 

 اسبت  شبده  مقایسه قابل و «مقیاس بی» آن در هاشاخص امتیازات که است ماتریسی 𝑁𝐷 که طوری به

 بود. خواهد غیرصفر آن اصلی قطر یناصر فقط که قطری است ماتریسی 𝑊𝑛∗𝑛 و

 ایبدئا   و (+A) ایبدئا   گزینبه  ببرای  ،منفی ایدئا  حل راه و دئا یا حل راه کردن مشخص :سو  قد 

 کنیم: تعری  (-A) منفی

(3) 

 

 

 

 :فاصله() ییجدا اندازه محاسبه :چهار  قد 

 :است قرار بدین اقلیدسی روش از استفاده با ها ایدئا  با ام i گزینه فاصله

(4) 

 

 تعریب   زیبر  صورت به را نسبی نزدیکی این .ایدئا  حل راه به Ai نسبی نزدیکی محاسبه: پنجم قد 

 :کنیم می

(5) 

 

 

 صبورتی  در و ؛cli+=1 داشبت:  خبواهیم  و di+=0 آنگباه  ،+Ai=A چنانچه که شودمی مالحظه

 دئا یب ا حبل راه ببه  Ai گزینبه  اندازه هر بنابراین شد. خواهد cli+=0 و بوده di-=0 آنگاه ،-Ai=A که 

(A+) ارزش باشد، تر نزدیک cli+ بود خواهد تر نزدیک واحد به 

1 2 n

11 12 1j 1n

D n*n 21 22 2 j 2n

m1 m2 mj mn

W {w ,w ,...,w }

v v v v

V N .W v v v v

v v v v



 

n
2 0.5

i ij j
j 1

n
2 0.5

i ij j
j 1

d { (v v ) } ;i 1,2,...,m

d { (v v ) } ;i 1,2,...,m











  

  





i

i i

i i

d
cl ;0 cl 1;i 1,2,...,m

(d d )



 

 

   


ij ij 1 2 j nii

ij 1 2 j ni i

A {(max v | j J),(min v | j J ) | i 1,2,...,m} {v ,v ,..., v ,..., v }

A {(min vij | j J),(max v | j J ) | i 1,2,...,m} {v ,v ,..., v ,..., v }

J {j 1,2,...,n | j benefit}

J {j 1,2,...,n | j Cost}
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 113 بررسی و سنجش نقش مناطق ویژه اقتصادی...

 

 مسبئله  از موجبود  هبای گزینبه  تبوان مبی  +cli نزولبی  ترتیب   اسباس  بر هاگزینه بندیرتبه :ششم قد 

 .کرد بندی رتبه را مفروض

 است: شده ارائه (3) شماره جدو  ال ق در مد  نهایی خروجی فو  شده انیب مراحل به توجه با

 تاپسیس مدل با سلفچگان بخش های سکونتگاه بندی سطح یخروج .3 جدول

 رتبه Ci شاخص آبادی نام ردی  رتبه Ci شاخص آبادی نام ردی 

 7 0.38 نیزار 18 19 0.19 آباد حسین 1

 6 0.45 آباد یلی 19 25 0.15 باال قاضی 2

 11 0.27 بیک قلی اله قلعه 20 1 0.81 طایقان 3

 24 0.16 خاتون ساریه 21 28 0.13 آباد خرم 4

 17 0.24 سنجگان 22 32 0.06 نیجه 5

 15 0.26 آباد اسالم 23 13 0.27 یک باغ 6

 5 0.48 خاتون تا  24 33 0.00 آباد فتح 7

 4 0.53 راهجرد 25 3 0.65 چم قلعه 8

 18 0.20 یلی چشمه 26 9 0.37 خاتون خدیجه 9

 26 0.14 بیک ینایت 27 29 0.08 سو قره 10

 14 0.27 نیزاز آباد حاجی 28 23 0.17 محمدبیک 11

 27 0.14 گنبد چا  29 29 0.08 آباد بشارت 12

 10 0.33 زواریان 30 22 0.19 دیزیجان 13

 21 0.19 حصارسر  31 34 0.00 طرالب 14

 2 0.67 جنداب 32 31 0.08 آباد دولت 15

 12 0.27 آباد حسن 33 16 0.25 آباد خلج 16

 20 0.19 پایین قاضی 34 8 0.37 باغ یکه 17

 پژوهش محاسبات :ممخذ

 و spss محیط در سلفچگان بخش هایسکونتگاه از ایخوشه تحلیل ارائه به اقدام بعد مرحله در

 منطقبه  یبابی مکبان  ببه  توجه با زیر جدو  در همچنین .ایمنموده k- means cluster ابزار از استفاده با

 از هریببک فاصببله مقبدار  سببلفچگان بخبش  هببایسبکونتگاه  محببدوده در سبلفچگان  اقتصببادی ویبژه 

 شبده  آورده زیبر  جبدو   در و گیبری  اندازه gis محیط در اقتصادی ویژه منطقه از زیر هایسکونتگاه

 جبدو   از حاصبل  نتبایج  (2) شماره نقشه در .است آمده (4) شماره جدو  در آن خروجی که .است

 است. درآمده نمایش به (4)
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 سلفچگان بخش هایسکونتگاه بندی خوشه .4 جدول

ف
دی

ر
 

ام
ن

 
ی

اد
آب

 

ci
به 

صل رت
فا

 ه
 از

قه
نط

م
 

ژه
شه وی
خو

له 
اص

ف
ن تا 
گی

یان
م

ف 
دی

ر
 

ام
ن

 
ی

اد
آب

 

ci
به 

صل رت
فا

 ه
 از

قه
نط

م
 

ژه
شه وی
خو

له 
اص

ف
ن تا 
گی

یان
م

 

 0.01317 3 15 21 0.1903 سرخ حصار 18 0.01046 3 33 19 0.193 آباد حسین 1
 0.06646 3 32 12 0.2699 آباد حسن 19 0.05069 3 14 25 0.1528 باال قاضی 2
 0.01239 3 13 20 0.1911 پایین قاضی 20 0.07282 3 31 28 0.1306 آباد خرم 3
 0.04952 2 35 9 0.3659 خاتون خدیجه 21 0.06366 3 14 13 0.2671 یک باغ 4
 0.04771 2 19 8 0.3677 باغ یکه 22 0.03162 3 14 23 0.1718 بیگ محمد 5
 0.03112 2 19 7 0.3843 نیزار 23 0.01796 3 14 22 0.1855 دیزجان 6
 0.02983 2 47 6 0.4453 آباد علی 24 0.04724 3 34 16 0.2507 آباد خلج 7
 0.06635 2 15 5 0.4818 خاتون تاج 25 0.06815 3 13 11 0.2716 قلی اهلل قلعه 8
 0.11683 2 16 4 0.5323 راهجرد 26 0.04599 3 30 24 0.1575 خاتون ساریه 9
 0.08468 2 13 10 0.3308 زواریان 27 0.03438 3 21 17 0.2378 سنجگان 10
 0.09764 1 40 1 0.8102 طایقان 28 0.05168 3 10 15 0.2551 آباد اسالم 11
 0.05966 1 30 3 0.6529 چم لعه 29 0.00837 3 30 18 0.1951 علی چشمه 12
 0.03798 1 11 2 0.6745 جنداب 30 0.06251 3 5 26 0.1409 آباد عنایت 13
 0.00727 4 13 32 0.056 نیجه 31 0.0623 3 23 14 0.2657 آباد حاجی 14
 0.04877 4 17 33 0 آباد فتح 32 0.06791 3 39 27 0.1355 گنبد چال 15
 0.0306 4 11 29 0.0794 سو قره 33 0.02866 3 31 31 0.0774 آباد دولت 16
 0.0306 4 14 29 0.0794 آباد بشارت 34 0.04877 4 21 33 0 طرالب 17
 پژوهش محاسبات :ممخذ
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 های پژوهش یافته :ممخذ

 سلفچگان بخش هایسکونتگاه بندیخوشه .2 شکل

 در چبم قلعبه  و طایقبان  جنداب، سکونتگاه سه ،(2) نقشه و (4) جدو  از حاصل نتایج به توجه با

 منطقبه  با ارتباط در یک هر موقعیت (2) شکل در که اندگرفته قرار یافتگیتوسعه نظر از یک خوشه

 فاصبله  کمتبرین  دارای جنبداب  فو  شکل به توجه با است. شده داده نشان سلفچگان اقتصادی ویژه

 ببه  اقبدام  spss محبیط  در مطلب   این به توجه با دارد. قرار کیلومتر( 11) دیگر سکونتگاه سه میان در

 هبا  سکونتگاه یافتگیتوسعه سطح و ویژه منطقه از فاصله متغیر دو میان همبستگی ضری  گیری اندازه

 .است آمده زیر جدو  در آن نتایج که ایم کرده

 یافتگی توسعه و فاصله متغیرهای میان پیرسون همبستگی توصیفی آمار .5 جدول

 تعداد استاندارد انحراف میانگین 

 34 3.781 14.08 فاصله

 34 .044349 .1222105 توسعه شاخص

 پژوهش های یافته :ممخذ
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله  116

 

 اقتصادی ویژه منطقه از فاصله و یافتگی توسعه سطح متغیرهای میان همبستگی رابطه بررسی .6 جدول

 توسعه شاخص فاصله پیرسون همبستگی آزمون نتایج

 فاصله
 *-487 1 پیرسون همبستگی

Sig. (2-tailed)  000. 

 34 34 تعداد

 توسعه شاخص
 1 *-0.478 پیرسون همبستگی

Sig. (2-tailed) 000.  

 34 34 تعداد

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 پژوهش های یافته ممخذ:

 سبطح  و سبلفچگان  اقتصبادی  ویبژه  منطقبه  از ها سکونتگاه فاصله متغیر میان رابطه (6) جدو  در

 در سبلفچگان  اقتصبادی  ویبژه  منطقبه  نقبش  میبزان  بررسبی  منظبور ببه  هبا  سکونتگاه این یافتگیتوسعه

 اسباس  ببر  گرفبت.  قبرار  ارزیبابی  مبورد  پیرسبون  همبسبتگی  طریبق  از ها سکونتگاه این یافتگیتوسعه

 میبزان  بر چه هر که ترتی  این به ،باشند منفی رابطه دارای ستیبا یم متغیر دو این منطقی فرض شیپ

 اما آید. پایین ها سکونتگاه یافتگی توسعه سطح شود، بیشتر اقتصادی ویژه منطقه از ها سکونتگاه فاصله

 امبا  اسبت  برقبرار  رابطبه  ایبن  انبد شبده  داده نشان 6 و 5 جدو  در که پیرسون مد  خروجی در آنچه

 ایبن  .اسبت  (sig = 0.00) درصبد  99 معنباداری  سبطح  در -0.487 حبدود  و ضبعی   بسیار آن میزان

 بخبش  در یبابی  مکبان  رغبم یلبی  سبلفچگان  اقتصادی ویژه منطقه که است مطل  این بیانگر شاخص

 تسهیالت و خدمات و کند ایفا نقش ها سکونتگاه این یافتگیتوسعه زمینه در است نتوانسته سلفچگان

 ویبژه  منطقبه  دیگبر  تعبیبر  ببه  دهبد.  قبرار  هبا  سکونتگاه این اختیار در را اقتصادی و رفاهی امکانات و

 تخصیص و توزیع بر ناظر که جغرافیایی و فضایی یدالت زمینه در است نتوانسته سلفچگان اقتصادی

 مطلب   ایبن  باشبد.  داشبته  مطلبوبی  یملکبرد  سبلفچگان  بخبش  سبطح  در ،اسبت  خدمات و امکانات

 یمبده  (4) جبدو   خروجبی  ببه  توجه با است. شده اشاره حاًیتلو نیز (4) جدو  خروجی در همچنین

 خوشبه  ایبن  از ci شباخص  به توجه با که اندگرفته قرار سه خوشه در سلفچگان بخش هایسکونتگاه

 آنجبا  در اقتصبادی  ویبژه  منطقبه  یابیمکان به توجه با که کرد یاد پایین به رو متوسط به تعبیر توانمی

 هبای  فعالیبت ) اقتصبادی  زمینبه  در یبافتگی توسعه سطح زمینه در همچنین رسد.می نظر به ذهن از دور
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 117 بررسی و سنجش نقش مناطق ویژه اقتصادی...

 

 و صبنعتی  هبای فعالیبت  و اقتصبادی  ویبژه  منطقبه  از فاصبله  متغیرهبای  میبان  نیبز  کشاورزی( و صنعتی

 است: شده آورده زیر جداو  در آن نتایج که است شده همبستگی آزمون به مبادرت کشاورزی

 صنعتی یافتگی توسعه و فاصله متغیرهای میان پیرسون همبستگی توصیفی آمار .7 جدول

 پیرسون همبستگی توصیفی آمار

 N استاندارد انحراف میانگین 

 34 3.781 14.08 فاصله

 34 .095 .05 صنعت

 پژوهش های یافتهممخذ: 

 فاصله و صنعت توسعه متغیرهای میان همبستگی رابطه بررسی .8 جدول

 پیرسون همبستگی نتایج

 صنعت فاصله 

 فاصله

 *0.545 1 پیرسون همبستگی

Sig. (2-tailed)  000. 

N 34 34 

 صنعت

 1 *0.545 پیرسون همبستگی

Sig. (2-tailed) 000.  

N 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 پژوهش های یافتهممخذ: 

 ببا  ارتبباط  در شباخص  ایبن  صنعتی، یافتگیتوسعه سطح زمینه در 8 و 7 جداو  نتایج به توجه با

 -0.545 حبد  در متغیر دو این بین همبستگی میزان .است شرایط این دارای ویژه منطقه از فاصله متغیر

 در منطقبه(  از افتنیب  فاصبله  ببا  یصبنعت  توسبعه  سطح )کاهش آزمون این فرض شیپ به توجه با .است

 آن مفهبوم  و اسبت  ضبعی   امبا  منفی همبستگی دارای متغیر دو این (sig = 0.000) درصد 99 سطح

 سطح ،گرددمی افزوده اقتصادی ژهیو منطقه از ها سکونتگاه میان فاصله بر هرچه که است مطل  این

 ببه  ینایت با مطل  این اما ،یابدمی تقلیل پیرسون شاخص بودن منفی به توجه با صنعتی یافتگیتوسعه

 ماهیبت  ببه  توجبه  ببا  اقتصبادی  ویبژه  منطقبه  دیگر یبارت به .است متوسط حد در همبستگی مقدار با

 هنبوز  امبا  شبود،  واقبع  مؤثر منطقه صنعتی توسعه زمینه در معمو  حد در است توانسته بودن اقتصادی
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 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله  118

 

 سبلفچگان  شهرسبتان  سبطح  در را بخبش  ایبن  درآمبد  و اشبتغاالت  زمینبه  در ییفضا یدالت نتوانسته

 از فاصبله  متغیرهبای  میان نیز کشاورزی بخش در یافتگیتوسعه سطح زمینه در همچنین .کند تضمین

 9 جبداو   در آن نتایج که است شده همبستگی آزمون به مبادرت کشاورزی و اقتصادی ویژه منطقه

 است. شده آورده 10 و

 کشاورزی یافتگیتوسعه و فاصله هایمتغیر میان پیرسون همبستگی توصیفی آمار .9 جدول

 پیرسون همبستگی توصیفی آمار

 N استاندارد انحراف میانگین 

 34 3.781 14.08 فاصله

 34 .03284 .0532 کشاورزی

 پژوهش های یافتهممخذ: 

 فاصله و صنعت توسعه هایمتغیر میان همبستگی رابطه بررسی .10 جدول

 پیرسون همبستگی نتایج

 کشاورزی فاصله 

 فاصله

 .248 1 پیرسون همبستگی

Sig. (2-tailed)  0238. 

N 34 34 

 کشاورزی

 1 .284 پیرسون همبستگی

Sig. (2-tailed) 0238.  

N 34 34 

 پژوهش های یافتهممخذ: 

 شباخص  ،سبلفچگان  بخبش  فضبایی  یابیسازمان در منطقه نقش زمینه در دیگر ارزیابی ینوان به

 شبده  گیبری انبدازه  یکشباورز  توسبعه  سبطح  و منطقبه  از فاصله متغیرهای میان در پیرسون همبستگی

 میبزان  (sig = 0.0238) بباال  یمعنبادار  سبطح  در 10 و 9 جبدو   در مبد   خروجبی  به توجه با است.

 توسبعه  سطح )کاهش پژوهش فرض به توجه با است. گردیده طر  0.24 حد در همبستگی شاخص

 آن میبزان  و ببوده  فبرض  ایبن  خبالف  شباخص  مقدار بودن مثبت منطقه( از یافتن فاصله با کشاورزی

 توسبعه  زمینبه  در اقتصبادی  ویبژه  منطقبه  دیگبر  یببارت  به .است پایین بسیار همبستگی بیانگر (0.24)
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 و فضبایی  یدالت نظر از و کند مهیا منطقه کشاورزی توسعه برای را شرایط است نتوانسته کشاورزی

 .شود واقع ثمر مثمر بخش سطح در جغرافیایی

 گیری نتیجه .6

 حیب   از قبم  سبلفچگان  بخبش  هبای سبکونتگاه  وضبعیت  کبه  است بوده آن بر سعی پژوهش این در

 نظبر  از هبا  سبکونتگاه  بنبدی سبطح  به نسبت ابتدا اساس همین بر گیرد. قرار ارزیابی مورد برخورداری

 spss افبزار  نبرم  درای  خوشبه  اببزار  ببا  بعبد  مرحلبه  در و شد اقدام تسهیالت و امکانات فضایی توزیع

 یمبده  آن اسباس  ببر  کبه  شبد  ورزیبده  اهتمام ها سکونتگاه بندیخوشه و ای خوشه تحلیل ارائه نسبت

 ایبن  در سبلفچگان  اقتصادی ویژه منطقه یابیمکان و وجود رغم یلی سلفچگان بخش هایسکونتگاه

 ویبژه  منطقبه  تبمثیر  یبدم  بیانگر که اند گرفته قرار پایین به رو متوسط یا سه خوشه وضعیت در منطقه،

 اطمینبان  منظور به ادامه در همچنین .است منطقه سطح در اقتصادی ورکاتالیز یک ینوان به اقتصادی

 و منطقبه  از سبکونتگاه  فاصبله  متغیرهبای  میان پیرسون همبستگی آزمون به اقدام فو  نتایج صحت از

 کبه  آمبده  یمبل  ببه  تاپسبی   مبد   از یخروج کشاورزی، و صنعتی توسعه نیز و یافتگیتوسعه سطح

 یبافتگی  توسعه و فاصله متغیر میان که شد بیان و کرد دییتم را بندیخوشه صحت نیز آزمون این نتیجه

 اسبت  نتوانسبته  اقتصبادی  ویبژه  منطقبه  دیگر تعبیری به و ضعی  ارتباط این لکن ،دارد وجود ارتباط

 ببرآورده  تسبهیالت  و امکانبات  از هبا  سبکونتگاه  برخبورداری  و فضایی یدالت بح  در را انتظارات

 ببه  توجبه  با صنعتی توسعه زمینه در اما ،است صاد  هم کشاورزی توسعه زمینه در وضعیت این .کند

 توسبعه  در منطقبه  تلویحی تمثیر از حاکی همبستگی آزمون نتایج اقتصادی ویژه منطقه یصنعت تیماه

 راهکارهبای  پبژوهش فرایند  تکمیل منظور به آمده یمل به گیرینتیجه به توجه با .است بخش صنعتی

 :گردد یم ارائه سلفچگان بخش هایسکونتگاه یافتگیتوسعه جهت در زیر

 و خببدمات ایجبباد زمینببه در خببود درآمببدهای محببل از سببلفچگان یاقتصبباد ویببژه منطقببه -

 سببطح در رببط  ذی مراکبز  ببا  ... و راه تلفبن،  گباز،  ببر ،  آب، مثبل  تجهیبزات  و تمسیسبات 

 از برخبورداری  جهبت  از منطقبه  یمبومی  وضبعیت  تبا  کنبد  فعالیبت  و مشبارکت  شهرستان

 ؛شود محقق حدودی تا فضایی یدالت و مناس  امکانات

 جدیبد  نقش پذیرش برای آن کردن مهیا و سلفچگان شهر تقویت ضرورت و سنجیامکان -

 )مثبل  اطراف تیپرجمع یشهرها در جمعیتی بار کاهش جهت منطقه به نزدیکی به توجه با
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 تببدیل  نیبز  و شبهر  خبام  یک به شهر این تبدیل از جلوگیری و اراک( و تهران اصفهان، قم،

 ؛منطقه سطح در توسعه یپرتوافشان جهت در مرکزی مکان یک به آن

 متخصبص  افراد تربیت جهت الزم تمهیدات ،منطقه سطح در الزم انسانی نیروی به توجه با -

 افبزایش  منطقه اقتصادی توان تا شود دیده تدارک منطقه در اشتغا  برای باال های مهارت با

 و ؛یابد

 سبطح  افزایش جهت سلفچگان تخصصی گمرک اندازی راه برای مناس  سازوکار اجرای -

 .منطقه اقتصادی امنیت ارتقای و منطقه مردم سرانه درآمد
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