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Applying Kodas Technique to Measure Urban 
Infrastructure in Metropolises of Iran
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Aims Due to the rapid expansion of urban areas, the lack of urban infrastructure in the country’s 
metropolises is strongly felt. This infrastructure, in parallel with urban development, is vital for 
improving the quality of life in the country’s metropolises. The present study was conducted using the 
CODAS multi-indicator technique with the aim of analyzing indicators related to urban infrastructure in 
Iranian metropolises.
Methodology The present analytical-comparative study was conducted using the information obtained 
through the statistics of Tehran in 2019. 10 metropolises of Tehran, Mashhad, Isfahan, Shiraz, Qom, 
Kermanshah and Hamedan, Rasht, Zahedan, and Kerman to study the indicators of the number of health 
services under the supervision of the municipality, the number of indoor sports facilities, the number of 
fire stations, the number of firefighters, the number of firefighting operations Fire, number of operated 
metro stations, the total number of parks, number of urban and forest parks, number of open parking 
lots and multi-story car parks owned by the municipality, number of simple and mechanized overpass 
bridges, number of open sports spaces, number of fuel stations CNG, owned by the municipality and the 
private sector, selected a number of permanent and temporary fruit and vegetable markets. Using Excel 
software, the weights of the indices were analyzed through the Shannon entropy model and used in the 
CODAS decision technique.
Findings The highest Euclidean distance belonged to the Tehran metropolis (0.242) and the lowest 
Euclidean distance belonged to the Zahedan metropolis (0.009). According to the amount of h_ik obtained 
from THE CODAS technique, metropolises of Tehran (9.254), Mashhad (0.297), Isfahan (0.198), Shiraz 
(-0.131), Qom (-0.771), Hamedan (-1.555), Kermanshah (-1.960), Kerman (-2.143), Rasht (-2.199), and 
Zahedan (-2.496) were ranked first to tenth, respectively. The results showed that the Tehran metropolis 
was far away 8.957, 9.056, 9.385, 10.025, 11.214, 11.453, 10.809, 11.75, and 11.397 scores compared to 
Mashhad, Isfahan, Shiraz, Qom, Kermanshah, Rasht, Hamedan, Zahedan, and Kerman were, respectively.
Conclusion The difference in scores obtained from the CODAS technique indicates the inequality of the 
studied metropolises in the amount of urban infrastructure in them.
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سنجش  منظوربهتکنیک کوداس  یکارگیر به

 ایران  یدر کالنشهرها یشهر  یهارساختیز
 

 PhDمحمود اکبری٭ 

ی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، ز یربرنامهگروه جغرافیا و 

 یاسوج، ایران

 
 چکیده 

ی شهری در هارساختیکمبود ز یمناطق شهر  عیبا توجه به گسترش سر اهداف:

 توسعه به موازات هارساختیزاین  .شودیمشدت احساس کشور به یکالنشهرها

پژوهش . تاس یاتیکشور ح یدر کالنشهرها یزندگ تیفیبهبود ک برای ینیشهرنش

 یهاشاخص لیهدف تحلکوداس با تکنیک چندشاخصه حاضر با استفاده از 

 ، انجام شد.رانیا یدر کالنشهرها یشهر  رساختیمرتبط با ز

اطالعات ی حاضر با استفاده از اسهیمقا-پژوهش تحلیلی شناسی:روش

کالنشهر  ۱۰انجام شد.  ۱۳۹۸آمده از طریق آمارنامه شهر تهران در سال دستبه

برای  رشت، زاهدان و کرمان ،قم، کرمانشاه و همدان راز،یتهران، مشهد، اصفهان، ش

تعداد  ،یتحت نظارت شهردار  یبهداشت یهاسیتعداد سرو هایبررسی شاخص

ها، اننشتعداد آتش ،نشانیآتش یهاستگاهیتعداد ا ده،یسرپوش یورزش یفضاها

ل تعداد ک شده،یبردار بهره یمترو یهاستگاهیتعداد ا ق،یاطفاءحر اتیتعداد عمل

روباز و  یهانگیپارک عدادت ،یو جنگل یشهر  یاهها، تعداد پارکپارک

 ه،ز یمکان ساده و تعداد پل روگذر ،یتحت تملک شهردار  یطبقات یهانگیپارک

تحت تملک  ی.ان.جیسوخت س گاهیروباز، تعداد جا یورزش یتعداد فضاها

 انتخابو موقت  یمیبار داو تره وهیم یتعداد بازارها ،یو بخش خصوص یشهردار 

ها از طریق مدل آنتروپی شاخصوزن ، ۲۰۱۰افزار اکسل با استفاده از نرم. شدند

 .شدنداستفاده  گیری کوداستکنیک تصمیمدر  شانون، تحلیل و

و کمترین  )٢٤٢/٠(مقدار فاصله اقلیدسی به کالنشهر تهران  بیشترین :هاافتهی

با توجه به مقدار تعلق داشت.  )٠٠٩/٠(زاهدان کالنشهر مقدار فاصله اقلیدسی به 

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 ٢٩٧/٠( ، مشهد)٢٥٤/٩(کالنشهرهای تهران آمده از تکنیک کوداس، دستبه( ،

 ، کرمانشاه)-٥٥٥/١(، همدان )-٧٧١/٠( ، قم)-١٣١/٠( ، شیراز)١٩٨/٠( اصفهان

ترتیب در رتبه اول به )-٤٩٦/٢(و زاهدان  )-١٩٩/٢( ، رشت)-١٤٣/٢(کرمان  ،)٩٦٠/١(

، ٩٥٧/٨ترتیب تا دهم قرار داشتند. نتایج نشان داد که کالنشهر تهران به میزان به

امتیاز نسبت  ٣٩٧/١١و  ٧٥/١١، ٨٠٩/١٠، ٤٥٣/١١، ٢١٤/١١، ٠٢٥/١٠، ٣٨٥/٩، ٠٥٦/٩

به مشهد، اصفهان، شیراز، قم، کرمانشاه، رشت، همدان، زاهدان و کرمان فاصله 

 داشت. 
دهنده آمده از تکنیک کوداس، نشاندستاختالف امتیازهای به ی:ر یگجهینت

ی شهری موجود در آنها هارساختیزنابرابری کالنشهرهای مورد بررسی در میزان 

 است. 

 ایران یکالنشهرهاتکنیک کوداس، ، یشهر  یهارساختیز ها:کلیدواژه

 
 ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:

 ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه

. مناطق [Asoka et al., 2013]است  ریناپذاجتنابرشد شهرها 

سرعت در حال رشد هستند. در حال توسعه به یدر کشورها یشهر 

 یچگونگبرای  متعددی یهاشهرها چالش تیجمع شیبا افزا

یکی از این . استوجود آمده به متراکمو  مناطق شلوغ تیریمد

 تیجمع نیاز ا تیحما یبرا یکیزیف یهارساختیز جادیا هاچالش

 تیفیبهبود ک. [Blumenstock et al., 2017]رو به رشد است 

 & Asikhia] است یمبتن یقو یهارساختیزبر  یزندگ
Uyoyoghene, 2011]. جادیا یبرا یشهر  رساختیتوسعه ز 

در  یکشورهادر  .[Judyta, 2016] است یضرور  داریپا یشهرها

از  یکی ،است یشرویسرعت در حال پبه ینیحال توسعه که شهرنش

 تیوضع ی،شهر و هر منطقه  تیوضع یابیارز یواقع یپارامترها

 . [Asikhia & Uyoyoghene, 2011] آن است یهارساختیز

هر سه از از آن است که  یموجود حاک یهاینیبشیپ ۲۰۵۰تا سال 

در  تیخواهند کرد و رشد جمع یزندگ یشهر در مناطق دو نفر  ،نفر

. نفر، توسط شهرها جذب خواهد شد اردیلیم ۳دوره، حدود  نیا یط

 عیسررخ خواهد داد. رشد  ایو آس قایرشد در آفر نیا شتریب

 نیتام نهیرا در زم یتوجه قابلمطالبات  ،یشهر  یهاتیجمع

 یهاآب، مراقبت نیمانند مسکن مناسب، برق، تام یخدمات عموم

 ,Buhaug & Urdal] کندیآموزش و شغل مطرح م ،یبهداشت
ود کمب بررا  یادیفشار ز ،عیسر ینیشهرنشاز سوی دیگر . [2013

 ,.Dong et al] کندیم جادیا یطیمحستیز یمنابع و اثرات منف
2018; Martos et al., 2016]یشهرها جادیا ،اساس نی. بر ا 

در  داریپا یشهر  یهارساختیدارد. مطالعات ز یادیز تیاهم داریپا

 یتمام هارساختیز .[Du et al., 2019] حال گسترش است

 یسالمت جسم یبرا ازیمورد ن لیو وسا زاتیخدمات، امکانات، تجه

 Udoudo] ردیگیخانواده و افراد را در بر م یو رفاه اجتماع یو روان
& Udoidem, 2017]. یهاعنوان شاخصبه ی شهریهارساختیز 

مورد  یزندگ تیفیک یر یگاندازهسنجش و  یبرا یو اقتصاد یاجتماع

. [Asikhia & Uyoyoghene, 2011] ردیگیمقرار مطالعه 

است که  یالتیو تسه یکیزیف یهاشامل سازه یشهر  رساختیز

ر ثوتا عملکرد م شوندیارایه م یخصوص ای یدولت یاهتوسط نهاد

 ,Udoudo & Udoidem] دهند شیرا افزا یمرکز شهر  کی
رفاه شهروندان  یبرای شهری هارساختیبه ز یدسترس. [2017

است که به جاده مناسب و ارتباطات حمل و نقل، شبکه  یضرور 

دارند.  ازیزباله ن تیریمد ستمیو س یانرژ  نیو فاضالب، تام یآبرسان

 ستا یو اجتماع یبه نفع توسعه اقتصاد افتهیتوسعه رساختیز

[Judyta, 2016]. یالتیعنوان مجموع تسهبه توانیمرا  رساختیز 

کرد.  فیتوص ،دنثر عمل کنوطور مبه هاتا شهر  دهدیکه اجازه م

 یاداقتص التیاز تسه یاگسترده فیعنوان طبه توانیمرا  رساختیز

و  یرشد اقتصاد یتوانمند برا یطیمح جادیا یبرا یو اجتماع

ان درجه عنوبه یزندگ تیفیدر نظر گرفت. ک یزندگ تیفیک شیافزا

 زانیامر با توجه به م نی. اشودیم فیاز افراد تعر یگروه ایرفاه فرد 

امکانات  ،مسکن ی،بهداشت یهامراقبتمیزان مردم به  یدسترس

 & Asikhia] شودیم دهیسنج هارساختیز ریو سای آموزش
Uyoyoghene, 2011].  

 یکه برا کرد فیتعر یعنوان کاال و خدماتبه توانیمرا  رساختیز

شهر که  دهدیاجازه م و هستند یاقتصاد سالم ضرور  کیعملکرد 

 یهااز ارزش یاگسترده فیط رساختیعمل کند. ز ثروطور مبه

 طیمح یتوانمندساز  یکه برا دهدیرا نشان م یو اجتماع یاقتصاد

 & Udoudo]است  یاتیحالزم و  یشهر  داریرشد پا یبرا



 ۲۴۵ رانیا یدر کالنشهرها یشهر  یهارساختیمنظور سنجش زکوداس به کیتکن یر یکارگبهــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                   Volume 36, Issue 3, Summer 2021 

Udoidem, 2017] .به توسعه  یمختلف شهر  یهاپروژه

 .[Zavrl & Zeren, 2010] کنندیکمک م یشهر  یهارساختیز

 یشهر  یهارساختیدرآمد به زکمافراد  یدسترس ،طور معمولبه

 ندهیدر آ جیتدربه روند نیا که رسدیو به نظر م هستناعادالنه 

 دهدینشان م خیتار .[Denpaiboon et al., 2019]بیشتر شود 

 ،اندردهرا تجربه ک ینیو شهرنش عیشدن سریکه صنعت ییکه کشورها

 .[Tripathi, 2017] اندرا توسعه داده ی خودهارساختیابتدا ز

به این نتیجه  [Taqvaei & Akbari, 2009] اکبریو  تقوایی

با  یامنطقهو  یشهر  زانیربرنامهکه  یاز معضالت یکی رسیدند که

ا که ب یطور آن مواجه هستند، رشد نابرابر شهرها و مناطق است، به

 شودیمخدمات در شهرها و مناطق مشخص  ییفضا عینگاه به توز

 نیومن. اندنشده عیتوز یخدمات به شکل متعادل نیکه ا

[Neuman, 2012]  یبرا رساختیزبه این نتیجه رسید که وجود 

 ادجیا یمناسب برا یز یراست و برنامه یضرور  داریپا یشهرها جادیا

 Asikhia] اویوقنهو  آسیخیا. است یاتیحالزم و  داریپا رساختیز
& Uyoyoghene, 2011]  ترین مهمبه این نتیجه رسیدند که

کمبود حال توسعه،  پیش رو در شهرهای کشورهای در یهاچالش

 یزندگ تیفیبر ک تیوضع نیای مختلف بوده است و هارساختیز

 & Turok] گراناهانمک و تورک .دارد تاثیر یساکنان شهر 
Mcgranahan, 2013] نیبه این نتیجه رسیدند که رابطه ب 

و  قایرویژه در آفبه یاتیح یاسیس ینگران کیو توسعه  ینیشهرنش

به این نتیجه  [Asoka et al., 2013] و همکاران آسوکااست.  ایآس

 یز یرشدت به برنامهبه یشهر  مشکالتبسیاری از حل راهرسیدند که 

 تیدارد. رشد جمع یبستگ تیریو مد رساختیثر، توسعه زوم یشهر 

ط مرتب یتیجمع یازهایبا ن غالباً  یز یرو اغلب بدون برنامه عیسر

و منجر به  ردیگیم یشیخدمات پ تیو ظرف رساختیاست که از ز

به این  [Judyta, 2016] جودیتا. شودیم ستیز طیمح بیتخر

سعه تو نیتضم مدیریت شهری بایستی تیاولونتیجه رسید که 

 ی. براباشد یو اقتصاد یاجتماع ی،طیمحستیز یهاجنبه داریپا

 تهرفدر نظر گ دیبا هایژگیاز و یار یبس ی،زندگ یاز سطح کاف نانیاطم

به  یکردن سطح مناسب دسترسترین آنها فراهماز مهم یکیشوند. 

ج . نتایاست یرفاه شهروندان ضرور  یامر برا نیاو  است هارساختیز

عدم تعادل  [Monsef et al., 2016]و همکاران  منصفمطالعه 

ی هاشاخصو در تمامی  دهدیمدر بین کالنشهرهای ایران را نشان 

مورد مطالعه کالنشهر تهران از باالترین رتبه برخوردار بوده است. 

در مطالعه  [Faraji Rad et al., 2016]و همکاران  رادفرجی

ی توسعه پایدار به هاشاخصتطبیقی کالنشهرهای ایران به لحاظ 

در رتبه اول قرار گرفته  ۴این نتیجه رسیدند که تهران با کسب امتیاز 

در صورت به این نتیجه رسید که  [Arimah, 2017] آریمااست. 

 یبه رونق رشد اقتصاد تواندیم هارساختیزثر وم تیریتوسعه و مد

کارکرد و رفاه شهرها  ،توسعه یبرا هارساختیز .شهرها کمک کند

 یو رشد اقتصاد یدار یمناسب به پا یهارساختی. زهستند یاتیح

 یهارساختی. زندنکیشهر کمک م یکل تیو جذاب یمناطق شهر 

 یشهر  یپذیر تحرک یو امکانات همگارتباطی مانند شبکه  یکیزیف

 یو کاهش فقر ضرور  یرشد اقتصاد یکه برا دهندیم شیرا افزا

به این نتیجه رسید که  [Tripathi, 2017] تریپاتی .است

و  ییربنایز ساتیتاس و کمبودهای مربوط به هایکاست

 نیینرخ پا نهیدر زم یاز مشکالت اصل یکی یشهر ی هارساختیز

  .در هند است ینیشهرنش

 تیاهم [Collier & Venables, 2016] ونبلزو  کولیر

رو به رشد را مورد بحث قرار  یها در شهرهاساختر یز یگذار هیسرما

، آن میبر منافع مستقعالوهبه این نتیجه رسیدند که و  اندداده

 ماتیتصم یو هماهنگ یدر توانمندساز  یاتینقش ح هارساختیز

 لیدلاز شهرها به یار ی. بسکنندیم فایا یخصوص یگذار هیسرما

 در کسب تیویژه عدم موفقبه یناکاف یمال یبودن ابزارهایناکاف

در  ،پراکنده یو قدرت شهر  نیبر زم اتیمال قیمنافع از طر

و  بلومنستوک .اندناموفق بوده یکاف یهارساختیزدر  یگذار هیسرما

که با  هستندمعتقد  [Blumenstock et al., 2017]همکاران 

 یتمرکز اصل ،جهان در شهرها تیجمع ندهیتوجه به سهم فزا

 یبرا یشهر  یهارساختیز جادیتوسعه بر ا یکنون یهااستیس

 نیمهم ا یاز اجزا یکیقرار دارد.  تیتراکم جمع شیاز افزا تیحما

است که در اصل  هارگراهو بز یاصل یهاساخت جاده است،یس

 شیکار را افزا یرویرا کاهش داده و تحرک ن یتراکم شهر  تواندیم

 .باشد داشتهسفر  یبر الگوها یو مشخص یفور  ریدهد و تاث

 در پژوهشی که [Udoudo & Udoidem, 2017] ادودمو  ادودو

 نیدر تام یگذار هیسرما یمنتقدانه استراتژ  یبا هدف بررس

به این نتیجه  ،است انجام شده هیجریدر ن یشهر  یهارساختیز

 یمال نیتام یادیتا حد ز ی کهشهر  یهارساختیزرسید که 

 یاهنهاد قیمتعلق به دولت هستند و توسط دولت از طر ،شوندیم

ت که دول دیرس جهینت نیبه ا قیتحق نیاند. امستقر شده یعموم

 تیریدمءسو ایو  ینگهدار  نهیهز ،فیضع یبندبودجه لیدلبه هیجرین

 ازمتهم به غفلت  یی،هاپروژه نیبه چن شدهداده اختصاصبودجه 

به این نتیجه  [Koirala, 2018] کراالها است. ساختر یزتوسعه 

صرفه، بههمه خواهان مسکن مقرونرسید که در کشور نپال 

ارتباطات،  ،یدنیمدرسه، دانشگاه، آب آشام ،یعموم مارستانیب

 یهااگر دولت پروژهو  هستند یفاضالب و امکانات بهداشت هیتخل

و  دو د.بهتر خواهد بو ندهیآ یرا آغاز کند، برا یشهر  رساختیز

 عیبا رشد سربه این نتیجه رسیدند که  [Du et al., 2019]همکاران 

 یشهر  یهارساختیز نهیدر زم یبزرگ یعلم یهاتالش ی،نیشهرنش

  .است گرفته صورت داریپا

 گوناگونیایران با مسائل و معضالت  یکالنشهرهادر حال حاضر 

مساله ضعف و کمبود از معضالت،  یکیمواجه هستند و 

فشار زیادی بر پیکره  شودیمکه سبب  است ی شهریهارساختیز

ی موجود وارد شود و کیفیت عملکردی آنها به نحو هارساختیز

ی هامهاجرتافزایش با توجه به از سوی دیگر . زیادی پایین بیاید

ویژه کالنشهرهای به شهرهاسمت به  ییاز مناطق روستا هیرویب

در کنار  ی،مناطق شهر  عیو گسترش سر تیجمع شیافزا ایران،

تا فشاری بیشتری  شودیمسبب شهرها این در  هارساختیکمبود ز
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  ۱۴۰۰ تابستان، ۳، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 متعدد یشهر  یهارساختیزوجود  ها وارد شود.بر این زیرساخت

برآورده  ینیمختلف شهرنش یهاو چالش ازهایتا ن شودیمسبب 

 طیبر اقتصاد و مح یتوجه قابل ریتاث یشهر  یهارساختیزشوند. 

الزم و ضروری  داریپا یاندهیاز آ نانیکسب اطم یدارند و برا یجهان

 وسعهو ت ینیتوسعه شهرنش یبرا یشهر  یهارساختی. زهستند

در عملکرد  رساختیز تیاهم رغمیعل .هستند یاتیح یاجتماع

 یشهر  مباحث درسهم آن  یبررس یبرا یاندک مطالعات ،شهرها

ی هاشاخصبا هدف تحلیل  پیش روپژوهش . است گرفته ورتص

یک با استفاده از تکن ایران مرتبط با زیرساخت شهری در کالنشهرهای

 انجام شد.  چندشاخصه کوداس،

 

 شناسی روش

آمده دستاطالعات بهی حاضر با استفاده از اسهیمقا-پژوهش تحلیلی

 انجام شد. در حال حاضر ۱۳۹۸از طریق آمارنامه شهر تهران در سال 

 ۸و  یکالنشهر رسم ۱۰کالنشهر است که شامل  ۱۸ یدارا رانیا

. در این [tmicto.tehran.ir, 2019] است یررسمیکالنشهر غ

تهران، مشهد، شامل کالنشهرهای رسمی  ایرانکالنشهر  ۱۰ ،پژوهش

و کالنشهرهای غیر رسمی  همدان و اصفهان، شیراز، قم، کرمانشاه

عیت کشور را در خود جای جم %۲۴که تقریباً رشت، زاهدان و کرمان 

انتخاب شهرها بر اساس  ).١(شکل ند مورد مطالعه قرار گرفت، اندداده

ی بود. مورد بررس یهاشاخصوجود اطالعات آماری در رابطه با 

ی بهداشتی تحت هاسیسروتعداد های مورد مطالعه، شاخص

تعداد ، نظارت شهرداری، تعداد فضاهای ورزشی سرپوشیده

ها، تعداد عملیات نشاننشانی، تعداد آتشآتشهای ایستگاه

تعداد کل ، شدهبرداریهای متروی بهرهاطفاءحریق، تعداد ایستگاه

 ی روبازهانگیپارکی شهری و جنگلی، تعداد هاپارک، تعداد هاپارک

 ،ی طبقاتی تحت تملک شهرداری، تعداد پل روگذرهانگیپارکو 

اه تعداد جایگ، ی ورزشی روبازفضاها، تعداد پل روگذر مکانیزهتعداد 

تعداد ، خصوصی و بخش سوخت سی.ان.جی تحت تملک شهرداری

  موقت بودند.و  بار دایمیبازارهای میوه و تره

 

 
  توزیع فضایی کالنشهرهای مورد مطالعه) ۱شکل 

از  یکی ی وبیبر فاصله ترک یمبتن یابیارز یبه معنکوداس  کیتکن

بندی چندشاخصه است که هدف آن رتبه یر یگمیتصم یهاروش

 را بر هانهیگز تیمطلوب و است اریمع یبر اساس تعداد هانهیگز

 et [Keshavarz Ghorabaee کندیم نییاساس دو روش تع
., 2016]alآلهدیااز  هانهیگز یدسیروش محاسبه فاصله اقل نی. اول 

 هانهیگز (Taxicab)ی فاصله تاکس ،روش محاسبه نیو دوم یمنف

و  اریمع mکه  شوداگر فرض  یاست. در حالت کل یمنف آلدهیااز 

n است ریصورت زبه تکنیک مراحل میداشته باش نهیگز: 

روش  میتصم سیاست. ماتر میتصم سیماتر لیتشک ،گام نیاول

 ورکیو س،یچون تاپس ییهاروش میتصم سیکوداس همانند ماتر

 یهاو سطر  هاستونآن  یارهایکه مع یسیماتر یعنیالکتره است.  ای

ورت صبه میتصم سیماتر یپژوهش هستند. حالت کل یهانهیگزآن 

 است: ریز

 

𝑋𝑋 =  [𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥]𝑛𝑛×𝑚𝑚 = �
𝑥𝑥11 𝑥𝑥12 𝑥𝑥1𝑚𝑚
𝑥𝑥21 𝑥𝑥22 𝑥𝑥2𝑚𝑚
𝑥𝑥𝑛𝑛1 𝑥𝑥𝑛𝑛2 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑚𝑚

�  

 

ا ب یساز استاندارد است؛ میتصم سیماتر ی،ساز گام نرمال نیدوم

جنبه مثبت داشته  اریاگر مع ؛شودیمانجام  ریاستفاده از روابط ز

داشته باشد از رابطه دوم  یجنبه منف اریباشد از رابطه اول و اگر مع

 .شودیماستفاده 

 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = {
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑥𝑥 ∈  𝑁𝑁𝑏𝑏  

 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = {
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑥𝑥 ∈  𝑁𝑁𝑐𝑐  

 

زن و دیبا یعنیدار است. نرمال وزن سیماتر لیتشک، گام نیسوم

 نرمال ضرب کرد.  سیرا در ماتر ارهایمع

 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖  
 

را  ینفم آلدهیااز  یتاکس فاصلهو  یدسیاقل فاصله دیگام با نیدر ا

وابط ر نی. در اندیآیمدست به ریفواصل از روابط ز نیمحاسبه نمود. ا

jns است. ارهایمع یمنف آلدهیا  
 

𝐸𝐸𝑖𝑖 = �∑ (𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖)2𝑚𝑚
𝑖𝑖=1   
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 ریرا با استفاده از رابطه ز ینسب یابیارز سیماتر دیگام با نیدر ا

 یتابع آستانه برا کیدهنده نشان Ψ ،رابطه نیکه در ا میکن جادیا

 است. نهیدو گز یدسیفاصله اقل یبرابر  یتشخص
 

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑖𝑖) + (𝜑𝜑(𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑖𝑖) × (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑖𝑖))  
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بندی آنها را رتبه توانیم هانهیگز ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 ریگام با جمع مقاد نیدر ا

 دارد. یرتبه بهتر  ،نهیتر باشد گزبزرگ Hiهر چه مقدار  ؛نمود

 [Keshavarz Ghorabaee et al., 2016]. 

در  ها از طریق مدل آنتروپی شانون محاسبه شد وشاخصوزن 

برابر  Ej. در این مدل، شدنداستفاده  گیری کوداستکنیک تصمیم

ها میزان درجه انحراف هر یک از شاخص Dj ،یاست با مقدار آنتروپ

 Keshavarz]  است هاشاخصوزن  Wjو  یاز مقدار آنتروپ
Ghorabaee et al., 2016].  در مدل آنتروپی شانون و تکنيک

های مربوط به تخمين داده ۲۰۱۰افزار اکسل کوداس با استفاده از نرم

 شد.به کالنشهرها پرداخته 
 
 

 هاافتهی

و نمودار  ۱. در جدول معیارهای مورد بررسی همه از نوع مثبت بودند

 . شدندارایه  یمدل آنتروپ های مورد مطالعه و مقادیر، شاخص۱

. در شدنداستفاده  کوداسدر مدل  ی مورد بررسیهاشاخصوزن 

 .نشان داده شد یهای شهر رساختیزماتریس نرمال ، ۲جدول 

کالنشهر  ۱۰ی شهری برای هارساختیزهای مورد بررسی شاخص

 یهاسیسروبرای نمونه، نمره استاندارد  ؛شدندمقیاس کشور بی

 ، مشهد)٠٠٠٠/١(کالنشهر تهران بهداشتی تحت نظارت شهرداری برای 

، )١٣٠٠/٠( ، شیراز)١٤٦٤/٠( ، قم)٢٥٨٣/٠( ، اصفهان)٢٧٣٤/٠(

، رشت )٠٤٢١/٠(، همدان )٠٥٣٦/٠( کرمان ،)٠٧٣٦/٠( کرمانشاه

آمد. بیشترین نمره استاندارد دست به )٠١٧٦/٠(و زاهدان  )٠٢٩٥/٠(

در این شاخص به کالنشهر تهران و کمترین امتیاز به کالنشهر 

 زاهدان تعلق داشت. 

 ۲شده در ماتریس نرمال که نتایج آن در جدول ی محاسبههاوزن

ارایه شدند. برای  ۳در جدول ، ضرب شدند و نتایج حاصله شدارایه 

ی بهداشتی تحت نظارت هاسیسرونمونه ماتریس نرمال وزنی 

 ، اصفهان)٠٠٩٤/٠( ، مشهد)٠٣٤٦/٠(کالنشهر تهران شهرداری برای 

 کرمان ،)٠٠٢٥/٠( ، کرمانشاه)٠٠٤٥/٠( ، شیراز)٠٠٥١/٠( ، قم)٠٠٨٩/٠(

دست به )٠٠٠٦/٠(و زاهدان  )٠٠١٠/٠(، رشت )٠٠١٥/٠(، همدان )٠٠١٩/٠(

آمد. بیشترین نمره استاندارد وزنی در این شاخص به کالنشهر تهران 

 و کمترین امتیاز به کالنشهر زاهدان تعلق داشت. 

و کمترین  )٢٤٢/٠(اقلیدسی به کالنشهر تهران مقدار فاصله  بیشترین

تعلق داشت.  )٠٠٩/٠(زاهدان کالنشهر مقدار فاصله اقلیدسی به 

مقدار فاصله تاکسی مربوط به کالنشهر تهران  همچنین، بیشترین

) ٠٢٦/٠زاهدان (کالنشهر ) و کمترین مقدار فاصله تاکسی به ٩٤٨/٠(

 ).۲؛ نمودار ۴(جدول  بود

نشان داده شدند و در این  ٥در جدول  ینسب یابیارز سیماترنتایج 

ی شهری هارساختیز (Ti) تاکسی و (Ei) اقلیدسی مرحله مقادیر

 ).٣(نمودار  شدنددو به دو با هم مقایسه  هر کدام از کالنشهرها

نشان داد که کالنشهر تهران نسبت به مشهد،  ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 ریمقاد نتایج

، ٠٥٦/٩، ٩٥٧/٨ترتیب اختالف امتیاز اصفهان، شیراز و کرمان به

  .)٤؛ نمودار ٦(جدول  داشت ٣٩٧/١١و  ٣٨٥/٩
 

 

 

  ۱۳۹۸ی شهری در کالنشهرهای ایران در سال هارساختیزوزن ) ۱جدول 
 (Wj) هاوزن شاخص (Dj) درجه انحراف (Ej)ی مقدار آنتروپ شاخص

 ٠٣٤٥٦/٠ ٢٨٤٦/٠ ٧١٥٤/٠ های بهداشتی تحت نظارت شهرداریسرویس
 ١٠١٣١/٠ ٨٣٤٣/٠ ١٦٥٧/٠ فضاهای ورزشی سرپوشیده

 ٠٣٦٥٦/٠ ٣٠١١/٠ ٦٩٨٩/٠ نشانیهای آتشتعداد ایستگاه
 ٠٦١٠٥/٠ ٥٠٢٧/٠ ٤٩٧٣/٠ هانشانتعداد آتش

 ٠٣٣٦٨/٠ ٢٧٧٤/٠ ٧٢٢٦/٠ عملیات اطفاءحریق
 ٠٦٦٩٤/٠ ٥٥١٢/٠ ٤٤٨٨/٠ شدهبرداریهای متروی بهرهایستگاه

 ٠٦٤٦٤/٠ ٥٣٢٣/٠ ٤٦٧٧/٠ هاتعداد کل پارک
 ٠٦٦٠٣/٠ ٥٤٣٧/٠ ٤٥٦٣/٠ های شهریتعداد پارک

 ٠٧١٦٩/٠ ٥٩٠٤/٠ ٤٠٩٦/٠ های جنگلیپارکتعداد 
 ٠٢٨٠١/٠ ٢٣٠٧/٠ ٧٦٩٣/٠ های روباز تحت تملک شهرداریپارکینگ
 ٠٥٢٧/٠ ٤٣٤٠/٠ ٥٦٦٠/٠ های طبقاتی تحت تملک شهرداریپارکینگ

 ٠٣٠٨٥/٠ ٢٥٤٠/٠ ٧٤٦٠/٠ تعداد پل روگذر
 ٠٤٤٠٨/٠ ٣٦٣٠/٠ ٦٣٧٠/٠ پل روگذر مکانیزه

 ١٠٤٦٠/٠ ٨٦١٤/٠ ١٣٨٦/٠ فضاهای ورزشی روباز
 ٠٤١٦٤/٠ ٣٤٢٩/٠ ٦٥٧١/٠ جایگاه سوخت سی.ان.جی تحت تملک شهرداری

 ٠٦٣١٨/٠ ٥٢٠٣/٠ ٤٧٩٧/٠ جایگاه سوخت سی.ان.جی تحت تملک بخش خصوصی
 ٠٥٧٨٢/٠ ٤٧٦٢/٠ ٥٢٣٨/٠ بار دایمیتعداد بازارهای میوه و تره
 ٠٤٠٦٨/٠ ٣٣٥٠/٠ ٦٦٥٠/٠ بار موقتتعداد بازارهای میوه و تره

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاکبر محمود  ۲۴۸

  ۱۴۰۰ تابستان، ۳، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 
  ١٣٩٨های شهری در کالنشهرهای ايران در سال وزن زيرساخت) ١نمودار 

 

 ۱۳۹۸ی شهری کالنشهرهای ایران در سال هارساختیزماتریس نرمال ) ۲جدول 
 کرمان زاهدان همدان رشت کرمانشاه قم شیراز اصفهان مشهد تهران کالنشهر
 ٠٥٣٦/٠ ٠١٧٦/٠ ٠٤٢١/٠ ٠٢٩٥/٠ ٠٧٣٦/٠ ١٤٦٤/٠ ١٣٠٠/٠ ٢٥٨٣/٠ ٢٧٣٤/٠ ٠٠٠٠/١ های بهداشتی تحت نظارت شهرداریسرویس

 ٠٠٤٧/٠ ٠٠٠٩/٠ ٠٠٦٦/٠ ٠٠٢٨/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٧٦/٠ ٠١١٤/٠ ٠٣٨٩/٠ ٠٤٠٨/٠ ٠٠٠٠/١ فضاهای ورزشی سرپوشیده
 ٠٧٦٣/٠ ٠٧٦٣/٠ ٠٧٦٣/٠ ١٠٦٩/٠ ٠٠٠٠/٠ ١٨٣٢/٠ ١٦٧٩/٠ ١٩٠٨/٠ ٣٧٤٠/٠ ٠٠٠٠/١ نشانیهای آتشتعداد ایستگاه

 ٠٣٥٤/٠ ٠٣١٤/٠ ٠٣٢٩/٠ ٠٥٧٧/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٨٠٦/٠ ٠٨١٦/٠ ٠٧٩٤/٠ ٢٠٩٨/٠ ٠٠٠٠/١ هانشانآتشتعداد 
 ٠٥٩٩/٠ ٠٦٥٢/٠ ٠٧٠٨/٠ ٠٨٠٨/٠ ٠٠٠٠/٠ ١٢٨٦/٠ ١٦٧٣/٠ ١٤٨٧/٠ ٢٨٧٦/٠ ٠٠٠٠/١ عملیات اطفاءحریق

 ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ١٤٢٩/٠ ١٤٢٩/٠ ٢٨٥٧/٠ ٠٠٠٠/١ شدهبرداریبهرههای متروی ایستگاه
 ٠٨٨٣/٠ ٠٩٠٥/٠ ٠٦١٥/٠ ٠٢٨١/٠ ٠٩٥٧/٠ ١٧٥٢/٠ ١٣٣٥/٠ ٢٦٠٩/٠ ٢٩١٦/٠ ٠٠٠٠/١ هاتعداد کل پارک

 ٠٣١٩/٠ ٠٩١٢/٠ ٠٦٠٢/٠ ٠٢٧٩/٠ ٠٩٦٥/٠ ١٦٠٨/٠ ١٢٩٨/٠ ٢٦٠٤/٠ ٢٨٧٩/٠ ٠٠٠٠/١ های شهریتعداد پارک
 ٠٥٥٦/٠ ٠٥٥٦/٠ ١١١١/٠ ٠٢٧٨/٠ ١٦٦٧/٠ ٠٠٠٠/١ ٣٠٥٦/٠ ١٦٦٧/٠ ١٩٤٤/٠ ٥٢٧٨/٠ های جنگلیتعداد پارک

 ١٤٤٦/٠ ٠٠٠٠/٠ ٢٨٩٢/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٤٨٢/٠ ١٣٢٥/٠ ٢١٦٩/٠ ٥١٨١/٠ ٣٩٧٦/٠ ٠٠٠٠/١ های روباز تحت تملک شهرداریپارکینگ
 ١٤٢٩/٠ ٠٣٥٧/٠ ١٧٨٦/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٣٥٧/٠ ٠٣٥٧/٠ ١٤٢٩/٠ ٠٠٠٠/١ ٣٥٧١/٠ ٧٨٥٧/٠ های طبقاتی تحت تملک شهرداریپارکینگ

 ٠٨٢٣/٠ ٠١٢٧/٠ ٠٤٤٣/٠ ٠٧٨١/٠ ٠٧١٧/٠ ٠٩٧٠/٠ ٢٠٦٨/٠ ٢٦٣٧/٠ ٢٨٤٨/٠ ٠٠٠٠/١ تعداد پل روگذر
 ٠٢٥٩/٠ ٠٠٠٠/٠ ١٣٧٩/٠ ١٣٧٩/٠ ٠٢٥٩/٠ ٠٢٥٩/٠ ٠٨٦٢/٠ ٢٤١٤/٠ ٤٣١٠/٠ ٠٠٠٠/١ پل روگذر مکانیزه

 ٠٠٤٦/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠١١/٠ ٠٠٥٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٢٧/٠ ٠١٦٨/٠ ٠٢٨٣/٠ ٠٦٣٥/٠ ٠٠٠٠/١ فضاهای ورزشی روباز
 ٣١٢٥/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ١٨٧٥/٠ ٠٠٠٠/٠ ٣١٢٥/٠ ٢٨١٣/٠ ٤٣٧٥/٠ ٤٦٨٨/٠ ٠٠٠٠/١ جایگاه سوخت سی.ان.جی تحت تملک شهرداری

 ٠٠٠٠/٠ ٠٢٥٦/٠ ٠٠٠٠/٠ ١٧٩٥/٠ ٠٠٠٠/٠ ٧١٧٩/٠ ٨٧١٨/٠ ٥١٢٨/٠ ٧٦٩٢/٠ ٠٠٠٠/١ جایگاه سوخت سی.ان.جی تحت تملک بخش خصوصی
 ٠١٧٠/٠ ٠٦٢٥/٠ ٠٣٤١/٠ ٠٩٦٦/٠ ٠٠٠٠/٠ ١٠٢٣/٠ ١٧٠٥/٠ ٠٩٠٩/٠ ١٦٤٨/٠ ٠٠٠٠/١ بار دایمیتعداد بازارهای میوه و تره
 ٠٠٠٠/٠ ٠٤٤١/٠ ١٣٢٤/٠ ٠٧٣٥/٠ ٠٠٠٠/٠ ١٦١٨/٠ ٥٧٣٥/٠ ٤٢٦٥/٠ ١٩١٢/٠ ٠٠٠٠/١ بار موقتتعداد بازارهای میوه و تره

 

 ۱۳۹۸ی شهری کالنشهرهای ایران در سال هارساختیزماتریس نرمال وزنی ) ۳جدول 

 کرمان زاهدان همدان رشت کرمانشاه قم شیراز اصفهان مشهد تهران کالنشهر

 ٠٠١٩/٠ ٠٠٠٦/٠ ٠٠١٥/٠ ٠٠١٠/٠ ٠٠٢٥/٠ ٠٠٥١/٠ ٠٠٤٥/٠ ٠٠٨٩/٠ ٠٠٩٤/٠ ٠٣٤٦/٠ های بهداشتی تحت نظارت شهرداریسرویس
 ٠٠٠٥/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠٧/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٨/٠ ٠٠١٢/٠ ٠٠٣٩/٠ ٠٠٤١/٠ ١٠١٣/٠ ورزشی سرپوشیدهفضاهای 

 ٠٠٢٨/٠ ٠٠٢٨/٠ ٠٠٢٨/٠ ٠٠٣٩/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٦٧/٠ ٠٠٦١/٠ ٠٠٧٠/٠ ٠١٣٧/٠ ٠٣٦٦/٠ نشانیهای آتشتعداد ایستگاه
 ٠٠٢٢/٠ ٠٠١٩/٠ ٠٠٢٠/٠ ٠٠٣٥/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٤٩/٠ ٠٠٥٠/٠ ٠٠٤٨/٠ ٠١٢٨/٠ ٠٦١٠/٠ هانشانتعداد آتش

 ٠٠٢٠/٠ ٠٠٢٢/٠ ٠٠٢٤/٠ ٠٠٢٧/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٤٣/٠ ٠٠٥٦/٠ ٠٠٥٠/٠ ٠٠٩٧/٠ ٠٣٣٧/٠ عملیات اطفاءحریق
 ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٩٦/٠ ٠٠٩٦/٠ ٠١٩١/٠ ٠٦٦٩/٠ شدهبرداریهای متروی بهرهایستگاه

 ٠٠٥٧/٠ ٠٠٥٨/٠ ٠٠٤٠/٠ ٠٠١٨/٠ ٠٠٦٢/٠ ٠١١٣/٠ ٠٠٨٦/٠ ٠١٦٩/٠ ٠١٨٨/٠ ٠٦٤٦/٠ هاتعداد کل پارک
 ٠٠٢١/٠ ٠٠٦٠/٠ ٠٠٤٠/٠ ٠٠١٨/٠ ٠٠٦٤/٠ ٠١٠٦/٠ ٠٠٨٦/٠ ٠١٧٢/٠ ٠١٩٠/٠ ٠٦٦٠/٠ های شهریتعداد پارک
 ٠٠٤٠/٠ ٠٠٤٠/٠ ٠٠٨٠/٠ ٠٠٢٠/٠ ٠١١٩/٠ ٠٧١٧/٠ ٠٢١٩/٠ ٠١١٩/٠ ٠١٣٩/٠ ٠٣٧٨/٠ های جنگلیتعداد پارک

 ٠٠٤٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٨١/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠١٣/٠ ٠٠٣٧/٠ ٠٠٦١/٠ ٠١٤٥/٠ ٠١١١/٠ ٠٢٨٠/٠ تملک شهرداریهای روباز تحت پارکینگ
 ٠٠٧٥/٠ ٠٠١٩/٠ ٠٠٩٤/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠١٩/٠ ٠٠١٩/٠ ٠٠٧٥/٠ ٠٥٢٧/٠ ٠١٨٨/٠ ٠٤١٤/٠ های طبقاتی تحت تملک شهرداریپارکینگ

 ٠٠٢٥/٠ ٠٠٠٤/٠ ٠٠١٤/٠ ٠٠٢٤/٠ ٠٠٢٢/٠ ٠٠٣٠/٠ ٠٠٦٤/٠ ٠٠٨١/٠ ٠٠٨٨/٠ ٠٣٠٨/٠ تعداد پل روگذر
 ٠٠١١/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٦١/٠ ٠٠٦١/٠ ٠٠١١/٠ ٠٠١١/٠ ٠٠٣٨/٠ ٠١٠٦/٠ ٠١٩٠/٠ ٠٤٤١/٠ پل روگذر مکانیزه

 ٠٠٠٥/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠٥/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٣/٠ ٠٠١٨/٠ ٠٠٣٠/٠ ٠٠٦٦/٠ ١٠٤٦/٠ فضاهای ورزشی روباز
 ٠١٣٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٧٨/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠١٣٠/٠ ٠١١٧/٠ ٠١٨٢/٠ ٠١٩٥/٠ ٠٤١٦/٠ جایگاه سوخت سی.ان.جی تحت تملک شهرداری

 ٠٠٠٠/٠ ٠٠١٦/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠١١٣/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٤٥٤/٠ ٠٥٥١/٠ ٠٣٢٤/٠ ٠٤٨٦/٠ ٠٦٣٢/٠ جایگاه سوخت سی.ان.جی تحت تملک بخش خصوصی
 ٠٠١٠/٠ ٠٠٣٦/٠ ٠٠٢٠/٠ ٠٠٥٦/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٥٩/٠ ٠٠٩٩/٠ ٠٠٥٣/٠ ٠٠٩٥/٠ ٠٥٧٨/٠ بار دایمیتعداد بازارهای میوه و تره
 ٠٠٠٠/٠ ٠٠١٨/٠ ٠٠٥٤/٠ ٠٠٣٠/٠ ٠٠٠٠/٠ ٠٠٦٦/٠ ٠٢٣٣/٠ ٠١٧٣/٠ ٠٠٧٨/٠ ٠٤٠٧/٠ بار موقتتعداد بازارهای میوه و تره
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 ۱۳۹۸ی شهری در کالنشهرهای ایران در سال هارساختیز (Ti) تاکسیفاصله و  (Ei) فاصله اقلیدسیمحاسبه مقادیر ) ۴جدول 
 Ei Ti کالنشهر

 ٩٤٨/٠ ٢٤٢/٠ تهران
 ٢٦٤/٠ ٠٧٤/٠ مشهد

 ٢٤١/٠ ٠٧٦/٠ اصفهان
 ١٩٠/٠ ٠٦٨/٠ شیراز

 ١٩٠/٠ ٠٨٦/٠ قم
 ٠٢٧/٠ ٠١٢/٠ کرمانشاه

 ٠٤٧/٠ ٠١٨/٠ رشت
 ٠٥١/٠ ٠١٧/٠ همدان
 ٠٢٦/٠ ٠٠٩/٠ زاهدان
 ٠٤٤/٠ ٠١٧/٠ کرمان

 

 
  ۱۳۹۸ایران در سال  یدر کالنشهرها یهای شهر زیرساخت (Ti) تاکسی و (Ei) اقلیدسی مقادیر مقایسه) ۲نمودار 

 
 ۱۳۹۸ی شهری کالنشهرهای ایران در سال هارساختیز ینسب یابیارز سیماتر) ۵جدول 

 تهران مشهد اصفهان شیراز قم کرمانشاه رشت همدان زاهدان کرمان کالنشهر
 ٠ ٨٥٢/٠ ٨٧٤/٠ ٩٣٢/٠ ٩١٤/٠ ١٥١/١ ١٢٥/١ ١٢٢/١ ١٥٥/١ ١٢٩/١ تهران
  ٠ -٠٠٢/٠ ٠٠٦/٠ -٠١٢/٠ ٠٣٥/٠ ٢٧٣/٠ ٢٧٠/٠ ٣٠٣/٠ ٢٧٧/٠ مشهد

   ٠ ٠٠٧/٠ -٠١١/٠ ٢٧٧/٠ ٢٥٢/٠ ٠٠٨/٠ ٢٨٢/٠ ٢٥٥/٠ اصفهان
    ٠ -٠١٨/٠ ٢١٩/٠ ١٩٣/٠ ٠٠٠/٠ ٢٢٣/٠ ١٩٧/٠ شیراز

     ٠ ٢٣٧/٠ ٢١١/٠ ٠١٨/٠ ٢٤١/٠ ٢١٥/٠ قم
      ٠ -٠٠٥/٠ -٠٠٥/٠ ٠٠٤/٠ -٠٠٥/٠ کرمانشاه

       ٠ ٠٠١/٠ ٠٠٩/٠ ٠٠١/٠ رشت
        ٠ ٠٠٨/٠ ٠٠٠/٠ همدان
         ٠ -٠٠٨/٠ زاهدان
          ٠ کرمان

 

 
 ۱۳۹۸ی شهری کالنشهرهای ایران در سال هارساختیز ینسب یابیارز سیماتر مقایسه) ۳نمودار 
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 ۱۳۹۸محاسبه امتیاز نهایی کالنشهرهای ایران در سال ) ۶جدول 
 رتبه 𝒉𝒉𝒊𝒊𝒊𝒊امتیاز  کالنشهر

 ١ ٢٥٤/٩ تهران
 ٢ ٢٩٧/٠ مشهد

 ٣ ١٩٨/٠ اصفهان
 ٤ -١٣١/٠ شیراز

 ٥ -٧٧١/٠ قم
 ٧ -٩٦٠/١ کرمانشاه

 ٩ -١٩٩/٢ رشت
 ٦ -٥٥٥/١ همدان
 ١٠ -٤٩٦/٢ زاهدان
 ٨ -١٤٣/٢ کرمان

 

 
 ۱۳۹۸در سال  ی شهریهارساختیزامتیاز نهایی کالنشهرهای ایران از حیث میزان  مقایسه) ۴نمودار 

 

 بحث 

کالنشهرهای آمده از تکنیک کوداس، دستبه ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖با توجه به مقدار 

، )-١٣١/٠( ، شیراز)١٩٨/٠( ، اصفهان)٢٩٧/٠( ، مشهد)٢٥٤/٩(تهران 

، )-١٤٣/٢(کرمان  ،)-٩٦٠/١( ، کرمانشاه)-٥٥٥/١(، همدان )-٧٧١/٠( قم

ترتیب در رتبه اول تا دهم قرار به )-٤٩٦/٢(و زاهدان  )-١٩٩/٢( رشت

، ٩٥٧/٨ب ترتیداشتند. نتایج نشان داد که کالنشهر تهران به میزان به

 ٣٩٧/١١و  ٧٥/١١، ٨٠٩/١٠، ٤٥٣/١١، ٢١٤/١١، ٠٢٥/١٠، ٣٨٥/٩، ٠٥٦/٩

امتیاز نسبت به مشهد، اصفهان، شیراز، قم، کرمانشاه، رشت، همدان، 

 اصله داشت. زاهدان و کرمان ف

 & Taqvaei] اکبریو  تقوایینتایج این مطالعه با نتایج مطالعه 
Akbari, 2009] توسعه  یهاشاخص ییفضا لیتحلبا هدف  که

انجام شده است، همسویی  رانیا یامنطقه یدر مادرشهرها یشهر 

پرستون نشان  کیاز تکن یر یگپژوهش با بهره یهاافتهی دارد.

 رانیا یامنطقه یتوسعه در مادرشهرها یهاشاخصکه  دهدیم

دارها نمو بیدر ش یکه شکستگ ییو جا ستین یروند متعادل یدارا

مادرشهرها اتفاق افتاده  تیدر سطح مرکز ریی، تغشده است انینما

 & Asikhia] اویوقنهو  آسیخیاهمچنین با نتایج مطالعه  است.
Uyoyoghene, 2011]  همسویی دارد. این محققین معتقد

 ،در حال توسعه یکشورها هایرو به رشد شهر  یهاچالشهستند که 

ن تریمهم. به این معضالت شده استجلب توجه متخصصان موجب 

 ،قبر  نیمانند تام ییهارساختیزکمبود  ،شدهییشناسا یهاچالش

 تیوضع نیای بوده است و و آموزش یبهداشت یهامراقبت ،مسکن

ناسب م رساختیارایه زو  دارد تاثیر یساکنان شهر  یزندگ تیفیبر ک

  .شودیم هیمردم توص یزندگ تیفیبهبود ک یبرا
 

 Turok] مک گراناهانو  تورکنتایج این مطالعه با نتایج مطالعه 
& Mcgranahan, 2013] تیجمع عیرشد سر یبرا ی راشواهد که 

 یگزند یاستانداردها شیبه افزا تواندیکه م کندیم یبررس یشهر 

 هک دهدیمپژوهش نشان  نیا یهاافتهی. ، همسویی نداردکمک کند

 نیب ای یو رشد اقتصاد ینیشهرنش نیب یاساده یرابطه خط چیه

 یهاینیبشیاز پ دیبا شهرهاوجود ندارد.  یور اندازه شهر و بهره

 یهارساختیزدر  یگذار هیعنوان اساس سرمابه انهیگراواقع تیجمع

و  استفاده کنند نیزم یتیحما یهااستیس یو اجرا یعموم

 ینیاشکال شهرنش یساز فعال یبرا راهکارهاییبه دنبال  دیها بادولت

، کمک کند ستیز طیمح یدار یباشند که به رشد، کاهش فقر و پا

 .ینیشهرنشبه  قینه تشو

 Monsef et]و همکاران  منصفنتایج پژوهش با نتایج مطالعه 
al., 2016]  همسویی دارد و عدم تعادل در بین کالنشهرهای کشور

. نتایج روش تاکسونومی در این پژوهش نشان دهدیمرا نشان 

که کالنشهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرج، مشهد، قم،  دهدیم

رخوردار ب یافتگی توسعه  سطح ترتیب از بیشترین  شیراز و اهواز به 
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Ei Ti امتياز نهايی
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، کالنشهر تهران از باالترین رتبه برخوردار هاشاخصبودند. در تمامی 

ی هاشاخصی اقتصادی، کالنشهر قم؛ در هاشاخصبوده است. در 

ی مسکونی و هاشاخصفرهنگی و آموزشی، کالنشهر تبریز؛ در 

بهداشتی و درمانی،  یهاشاخصساختمانی، کالنشهر اهواز؛ در 

ی تجهیزات شهری، کالنشهر هاشاخصکالنشهر اهواز و با توجه به 

راد یفرج تری داشتند. همچنین، با نتایج پژوهشقم جایگاه پایین

نیز همسویی دارد و عدم  [Faraji Rad et al., 2016]و همکاران 

. نویسندگان در دهدیمتعادل در بین کالنشهرهای کشور را نشان 

ی توسعه پایدار در کالنشهرهای ایران به هاشاخصلعه تطبیقی مطا

در رتبه اول قرار گرفته  ۴این نتیجه رسیدند که تهران با کسب امتیاز 

که مقدار  دهدیماست. بررسی مجموعه معیارهای پژوهش نشان 

معیارهای توسعه پایدار در هر یک از کالنشهرها به شکل یکنواخت 

در  هاشاخصو همگن نبوده و هر شهر از نظر برخی از معیارها و 

 وضعیت بهتری نسبت به دیگر شهرها قرار دارد.

همسویی  [Tripathi, 2017] تریپاتینتایج با نتایج مطالعه 

که در سطح  دهدیان منشاین پژوهش  یونیرگرس جینتاداشت. 

ها دانشکده ،تعداد مدارسیی مانند هارساختیزوجود  های هندشهر 

 یکل جیشهر دارند. نتا تیبر اندازه جمع یمثبت ریها تاثو دانشگاه

 ییناربیز ساتیاز آن است که بهبود تاس یحاکاز این پژوهش حاصل 

 بزرگ یرا در شهرها تیتراکم جمع یتوجه طور قابلبه هارساختیزو 

 .دهدیم شیافزا

ع و مناب ییاز توانا هاگرفتن آنیشیو پ کالنشهرها شتابانرشد 

ی هارساختیزو طراحی  یارایه خدمات شهر  یشهر  یز یربرنامه

وده نم لیتبد میچالش عظ کیبه  یشهر  زانیربرنامه یرا براشهری 

 مواجه متعددیایران با معضالت ی کالنشهرها در حال حاضر است.

 ی شهری یکی ازهارساختیز. مشکالت کالبدی مانند ضعف هستند

 یهارساختیزبر پیکره  یفشار زیاد و است ترین این مشکالتعمده

این  یو کیفیت عملکرداست  شده کالنشهرها واردموجود 

ترین راهبردها برای یکی از مهم. کاهش پیدا کرده است هارساختیز

حل مشکالت زیرساختی در کالنشهرهای ایران این است که در کنار 

ویت ی به تقاژهیوالزم است که توجه  هارساختیزتقویت نسبی این 

 ی متوسطشهرها نقش شهرهای کوچک و متوسط در کشور داشت.

 یتر کم یبار اقتصادو کالنشهرهای کشور بزرگ  ینسبت به شهرها

متوسط  یشهرها تیو تقو کنندیم لیخانوارها تحمپیکره ا بر ر 

 شودیمسبب و  اردانطباق د ییاست که با اهداف تمرکز زدا یاستیس

ی شهری موجود در کالنشهرهای هارساختیزکه فشار کمتری بر 

تراکم رویه با گسترش بی در حال حاضر .مورد مطالعه وارد شود

مشکالت  ی مورد مطالعهویژه در کالنشهرهادر شهرها به یتیجمع

دامنگیر  رهیهوا و غ یآلودگ ن،یسنگ یهاکیتراف لیاز قب یادیز

ی و اصولی اکثر قریب به اتفاق این اشهیرحل است.  شهروندان شده

ی مورد مطالعه و سایر شهرهای کالنشهرهامسائل و معضالت در 

گیری ی نوین است. با بهرههایفناور بزرگ کشور نیازمند استفاده از 

 نینو یهایفناور استفاده از  وهوشمند  هایشهر  و حرکت به سوی

تر کرد و انقالب در زمینه رنگتا حدودی این مشکالت را کم توانیم

ی ز یربرنامهکارگیری آن در مباحث مربوط به فناوری اطالعات و به

و  ده داردعه بر یشهر  یزندگ لیدر تسه ینقش اساسشهری، 

ت که فشار کمتری به تسهیال شودیمگیری از این فناوری سبب بهره

 ی شهری وارد شود.هارساختیزو 

که این پژوهش با آن مواجه بوده است، عدم  ییهاتیمحدوداز  ییک

 یکشور است. یک یاز کالنشهرها یبه آمار و اطالعات بعض یدسترس

در این پژوهش مورد مطالعه  یمهم کشور که بایست یاز کالنشهرها

در  یاز شدیدترین نرخ رشد شهر  یکی که است کرج ،گرفتیمقرار 

به آمار و اطالعات در  یعلت عدم دسترسبه یول ،اشتهکشور را د

 مورد مطالعه کنار گذاشته شد. یهاشاخصاز  یزمینه بعض
 

 ی ر یگجهینت

دهنده آمده از تکنیک کوداس، نشاندستاختالف امتیازهای به

ی شهری هارساختیزنابرابری کالنشهرهای مورد بررسی در میزان 

 موجود در آنها است. 
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 موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است. :های اخالقیتاییدیه

 ت.موردی از سوی نویسنده گزارش نشده اس :تعارض منافع
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