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Abstract 

One of the basic needs of human society, which is related to the issue of 
development in all its aspects and is now considered as one of the signs of 
civilization, is the issue of economic infrastructure. In addition to affecting 
development, this infrastructure is also changing. Therefore, in the present 
study, the rate of economic infrastructure development in Mazandaran province 
has been measured using the model of Analytical Hierarchy Process (AHP),  
FUZZY Logic and Geographic Information System (GIS). The research method 
is descriptive-analytical and it can be used in the regional planning system. 
Accordingly, spatial layers of transportation, energy and information and 
communication technology (ICT) were obtained through the statistical 
yearbook Mazandaran province in 1398. In the following, three economic 
infrastructure development evaluation indicators along with related sub-criteria 
were rated by the participants through a questionnaire and they were integrated 
in the Geographic Information System (GIS). Finally, the research maps show 
that 49.01% of the cities in the province are in a very high category of economic 
infrastructure. 27% of cities are in the middle and upper middle level and 23% 
suffer from low and very low in economic infrastructure facilities. On the other 
hand, 39% of Mazandaran villages are situated in the best zone of infrastructure. 
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 یرساختز بر مبتنی مازندران استان یافتگیتوسعه میزان ارزیابی
 سیستم و فازی مراتبی سلسله تحلیل مدل از استفاده با اقتصادی

  مکانی اطالعات

ایران تهران، تهران، یشهردار ای،منطقه ریزیبرنامه رشته ارشد، کارشناسیقاسمی مرتضی

 چکیده 
 حال در و اسا کرده پیدا ارتباط آن جوان  تمام در توسعه مقوله با که انسانی جامعه اولیه نیازهای از یکی

 بر وهعت زیرساخا این. اسا اقتصادی زیرساخا مساله آید،می حساب به تمدن هاینشانه از یکی حاضر
 ستفادها با حاضر پژوهش در رو همین از. شودمی تحول و ترییر چارد نیز خود توسعه، دادن قرار تاثیر تحا

 در تصادیاق زیرساخا توسعه میزان مکانی اطتعات سیستم و فازی منطق و مراتبی سلسله تحلیل مدل از
 در کاربردی آن ماهیا و تحلیلی -توصیفی پژوهش روش. اسا گرفته قرار سنجش مورد مازندران استان
 فناوری و انرژی ونقل،حمل توصیفی اطتعات و مکانی هایالیه اساس این بر. اسا ایمنطقه ریزیبرنامه نظام

 توسعه ارزیابی معیار سه عنوان به مازندران استان 1398 سال آماری سالنامه از مستخرج ارتباطات و اطتعات
 ورانهرهب توسط ذاریگارزش و پرسشنامه تکمیل از پس وابسته زیرمعیارهای همراه به اقتصادی زیرساخا

 31/49 دهدمی نشان وهشژپ هاینقشه نهایا در. اندگرفته قرار ادغام مورد مکانی اطتعات سیستم محیط در
 درصد 27. دارند قرار اقتصادی زیرساخا برخورداری میزان از زیاد خیلی دسته در استان شهرهای از درصد

 .برندمی رنج کم بسیار و کم امکانات از درصد 23 و اندتهگرف جای باال به متوسط و متوسط سطچ در شهرها از
 .دانگرفته قرار هازیرساخا از برخورداری پهنه بهترین در نیز مازندران روستاهای از درصد 39 همچنین

.ازیف مراتبی سلسله تحلیل ای،منطقه توسعه اقتصادی، زیرساخت زیرساخت،ها: کلیدواژه

 .JEL: O18, H54, L90, R58 یبندطبقه

  :نویسنده مسئولMorteza.ghasemi@ut.ac.ir
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 مقدمه .1
باشد. الزم میکشور  کی شرفایپ یاسا که برا یامکانات اساس م ابهبه  رساخازی
مشاغل  و یاسا که در توسعه اقتصاد یاز امکانات اساس یبیترک نیز 1یاقتصاد رساخایز

 ز نظرا. اسا یونقل، انرژمانند ارتباط از راه دور، برق، حمل یشامل امکانات نیا. اسا دیمف
والت محص عیتوز نیکاال و خدمات و همچن دیتول یبه معنااقتصادی  رساخای، زیعملکرد

در دسترس بودن خدمات (. Olaseni and Alade ,2012د به بازارها اسا یینها
اسا که  آن لیدل نیگذارد. ایم ریتاث ایمنطقهبر توسعه  یبه طور قابل توجه یرساختیز

 ریو رشد تجارت تاث یوربر بهره طور مستقیمبه  اقتصادی رساخایز ایفیسطچ و ک
مناطق  نیب ینابرابر اقتصادی رساخایزگذاری در هیسرما یبرا هیگذارند و کمبود سرمایم

دسا  ایهر نوع توسعهتوان به ینمها رساخایو توسعه ز نیتام بدون، زیرا کندیم جادیرا ا
 . یافا
 ساا اقتصادی رساخایز نیدر تام آن منطقهاز تتش  یتابع منطقه کیتوسعه  زانیم

 باطاتارت افزایش به نیاز ای ضرورتمنطقه توسعه افزایش همین منظور به(. Nurre, 2012د
 ایجاد با نهات مختلف نقاط به دسترسی و تحرک کند، زیرا توسعه،تر میرا پررنگ مناطق میان

 . شودمی زیرساخا اقتصادی حاصل
 و دیگریک با توسعه پتانسیل دارای نقاط میان ارتباط ایمنطقه توسعه هایراه از یکی
 ناکارآمدی .(1392 منشادی، سلطانی ود اسا منطقه در رشد نواحی این اثرات بازخورد

 منفی پیامدهای و هوا آلودگی همانند محیطی جدی عوارض بروز اقتصادی، زیرساخا
 شودمی هاآن عملکرد ناکارآمدی باعث و داشا خواهد دنبال به را اقتصادی و اجتماعی

ز اتوان بنابراین، با سنجش توان توسعه یک منطقه در این زمینه می(. Hutchinson, 2010د
مندی منطقه در آینده را برآورد کرد و از سوی دیگر در جها ارائه میزان توسعه یک سو،

راهبردی مناس  به این منظور کمک شایانی کرد. عدم پرداختن به این موضوع در یک نظام 
ریزی به معنای عدم ساختارسازی و اساس توسعه در یک منطقه و بازماندن از معنای برنامه

ها اسا که این امر برختف توسعه از پیش اندیشیده شده به رشد ناموزون آن در سایر زمینه
شود. با توجه به این موارد و نظر به ساختار طولی شکل استان مازندران و برنامه منتج میو بی
 رسد که میزان تراکم و پراکنشهای فضایی به جهات شرق و غرب به نظر میم پهنهتقسی

                                                            
1. Economic infrastructure 
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پذیری زیرساخا اقتصادی در استان مازندران متفاوت اسا؛ به طوری که سطچ دسترسی
مین رو کرده اسا. از ههایی روبههای استان را نسبا به این زیرساخا با چالشسکونتگاه
د، موجو وضع در منطقه اقتصادی زیرساخا گسترش چگونگی پژوهش از این رو، هدف

 گسترش و چگونگی این زیرساخا از مازندران استان مختلف نقاط برخورداری میزان
 آن اسا.  به نسبا هاسکونتگاه

 . مبانی نظری2

 میمستقبه طور شود که یم فیتعر یاهیسرما یاز کاالها یابه عنوان مجموعه رساخایز
دهند. یمنابع ارائه م ریکار و سا یرویبا ن  یمات را فقط در ترکبلکه خدشود، نمیمصرف 

تر و تردهگس یکند و بازارهایم ریپذرا امکان یمنابع اقتصاد ییایتمرکز جرراف رساخایز
 یبازارها ورود نیا .(Macdonald, 2009د کندیو اشترال فراهم م دیلتو یرا برا یترقیعم

کند و یکمک م ییتوسعه فضا یالگوها نیید، به تعدهیقرار م ریرا تحا تاث یو خروج
 دهد. یقرار م جامعه اریکم در اخت نهیرا با هز یشبکه بزرگ

 دکه اقتصاد بر آن بنا شده، درک کر یادیتوان به عنوان بنیرا مها رساخایز
مناس   یهاراهبردکنند که یادعا م های بسیاریپژوهش .(Macdonald, 2009د

و  ریو شکاف فق ایتوسعه منطقه هایمرایرتها ممکن اسا رساخایزدر  یگذارهیسرما
 (. Mcgovern & Roberts, 2012; Hooper et al., 2017د دثروتمند را کاهش ده

. چتر اسا کیها ایاز فعال یاریبس یبرا رساخای( ز2334د یاز نظر بانک جهان
 تهوسیبهم پ یر ساختاراز عناص یابه عنوان مجموعه یتوان به طور کلیرا م رساخایز

 تعریف نی. اآوردیاز کل ساختار توسعه فراهم م ایحما یرا برا یچهارچوبکرد که  فیتعر
 1همانطور که اسکات(. Nurre, 2012د اساای قضاوت درباره توسعه منطقه یبرا یمهم

 هتحدم االتیا یمل قاتیتحق یندارند، اما شورا یقیدق فیها تعررساخای( ادعا کرد ز2313د
ه به با اشار «یعموم یهارساخایز»را با استفاده از اصطتح  طیتتش کرد تا شرا آمریکا
 روشن کند. خاص  یعملکرد مدهای

و  ایریمد یهاوهی، شیاتیعمل یهاهیرو در یامکانات عمومفراتر از ها رساخایدرک ز
کاال،  دم وونقل مرحمل لیتسه یجامعه برا یاسا که با تقاضانهفته توسعه  یهااسایس

                                                            
1. Scott, C. 
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 رساخایز .ارتباط دارد و انتقال اطتعات یانرژ نیمتان، دیآشام یبراشرب آب  نیتام
دهد، مانند یرا ارتقا م یاداقتص ایشود که فعالیم فیتعر یرساختیبه عنوان ز یاقتصاد

 & Fourie,2006 & Baldwinد ، برقییایها، بنادر درها، فرودگاهها، بزرگراهجاده

Dixon, 2008) . 
بدی عظیم کال یهاکه به شبکه زیرساخا سخا نیز معروف اسابه اقتصادی  رساخایز

قال جایی و انتجابه برایمدرن اشاره دارد که  یکشور صنعت کیعملکرد  یبرا ضروری و
 شودیاستفاده م یسیا امواج الکترومرناطی، اطتعات و ی، انرژعاتی، ماهینقل لی، وسامردم

جه به تعاریف موسع از زیرساخا اقتصادی در مطالعات پژوهشی و . با تو(Salisu, 2016د
های بندیهای متعدد از تقسیمکه در پژوهش-های مختلف مربوط به آن ارائه زیرسیستم

و  2، انرژی1ونقلتوان به طور کلی آن را در قال  عوامل حملمی -گوناگونی استفاده شد
 بندی کرد.صورت 3فناوری اطتعات و ارتباطات

ه روند توسع کیو تحر یسازفعال یبرا یزوریو کاتال یضرور رساخایونقل زحمل
ه اسا ک یبدان معن نیا اسا. ایدر هر جامعه کیو استراتژ یاسی، سی، اجتماعیاقتصاد

 ییجاهبحاصل شود که جا نانیتا اطم ابدیتوسعه  یبه طور منطق دیونقل باحمل یهارساخایز
شود یانجام م سایز طیسازگار با مح ی، راحا و به روشمنی، ابه صرفه، سریعمردم و کاال 

  (.Sumaila, 2012د
اند که ثابا کرده یو تجرب یها و نظرات مختلف، محققان به لحاظ نظردگاهیدبا وجود 

 دارد یامنطقه عهتوسو  یامنطقه نیبر تجارت ب یم بت ریونقل تاثحمل یهارساخایز ایفیک

 ,.Martin & Rogers, 1995; Martin & Ottaviano, 1999 & Melo et alد

2013).  
را  یوردر بهره یتیکه محدود یبهبود اتصال هنگام یها برارساخایدر ز یگذارهیسرما

رشد  دیولدر ت یگذارهیسرما یثر اسا. اثربخشوم اریببرد در ارائه رشد دراز مدت بس نیاز ب
 ایفیا کب یابیناس  انتخاب پروژه از جمله ارزم یهاتوان براساس روشیرا م یو رفع نابرابر
توانند یم ونقلیحمل هایرساخایز کرد. سهیها مقانهیانتخاب شفاف با گز یهاباال و روش

 جادیا با و مصرف دیو دورافتاده به مراکز بزرگ تول ییاتصال مناطق روستا قیاز طر

                                                            
1. Transportation 

2. Energy 

3. Information and Communication Technology (ICT) 



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 111

 

 کیارج از کشور، خ یهاساکنان و کاهش مهاجرت یبرا شتریب یاقتصاد یهافرصا
 رساخایز. (Salisu, 2016د باشند ینیو سرزم یرفع عدم تعادل اجتماع یموثر برا اسایس

ها و آهن، جاده، راهییهوا یهاها، راهها، آبراهثابا کانال ساتیونقل متشکل از تاسحمل
راه آهن و  اهتگسیاتوبوس، ا یهاستگاهیحمل بار، انبارها، ا یهاانهیپایی، ایدر نادرب، هاانهیپا

با این تفاسیر و با توجه به مطالعات صورت گرفته و  .(Faruque, 2019ا دها اسفرودگاه
ینی، ونقل به زمزیرساخا حمل ،های مکانی در دسترس در این پژوهشمنابع اطتعاتی و الیه

 شود. بندی میهوایی، دریایی تقسیم

سعه رشد و تو یشرط اساس شیپ را به یانرژ یهارساخای، زاصنعتیدوران انقتب پس
صنعا  کی یانرژ. (Briceño-Garmendia et al., 2004د کرده اسا لیتبد جانبههمه
 ریراگجهات بر رشد ف یاریتوانند از بسیم یانرژ یهارساخایاسا و ز یمل توسعهدر  یاساس

را کاهش  یانتقال منبع انرژ یهانهیتواند هزیم یانرژ یهارساخایز ایتقو بگذارند. ریتاث
 ایلکار، فعا نیدر مناطق مختلف شود. با ا یدیداده و باعث جمع شدن و انتشار عوامل تول

کار  یروی، نیژرتواند انیامر م نیا رایشود، زیم ایمتصل در مناطق مختلف تقو یاقتصاد
در  یگذارهی، سرماگریمورد د (.Li & Lin, 2016د کند نیگزیرا جا هیو سرما

ز منابع ا یبرخ یزندگ یاساس یتقاضا یرا برا یتواند رفاه اجتماعیم یژانر یهارساخایز
در  یانرژ یهارساخایز(. Li et al, 2018د بهبود بخشد... مانند گاز، برق و یمهم انرژ

اسا  ییهاو آن یونقل، تحول و انتقال انرژ، حملدیمربوط به تول یهاییدارا انگریب نجایا
 ینرژکننده ادیتول ییربنایز یهاییدهند. دارایم وندیبه هم پرا  ییدارا یهابلوک نیکه ا

مانند  هیاول یانرژ یعیطب یهاییشوند و شامل دارایبه کار گرفته م هیاول یاستخراج انرژ یبرا
 ,Asif & Muneer, 2007 & Brownد دهستن... گاز و رینفا، ذخا یهامعادن، چاه

2002) . 

 یهابکهش ،برق عی، انتقال و توزدیتول نظیر هالفهواز م یاریشامل بس یانرژ رساخایز
رتبط مانند معناصر  ریو سا ،نفا یهاشگاهیپاال ی،عیخطوط لوله نفا و گاز طب یکیزیف

(. با Hyunsoo & Clinton, 2004ای و ... هستند دخطوط انتقال آب و تاسیسات هسته
ظیر ایر عوامل زیرساختی نای در سطچ منطقه مورد پژوهش، ستوجه به نبود تاسیسات هسته

خطوط انتقال آب، نفا، گاز و شبکه توزیع برق در این پژوهش به عنوان زیرساخا انرژی 
 شوند.شناخته می
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، زانیرامهاز نظر برن دنآیفر نیدر ا یو نقش توسعه جامعه اطتعات یاجتماع شرفایدرک پ
امت مورد ک یزیردر برنامه دیبا فناوری اطتعات و ارتباطاتاسا که چرا  نیشناخا ا دیکل

 یتصاداق عصر ی، جامعه اطتعاتنهیزم نیدر ا نندگانیاز ب یاریبس ی. براردیتوجه قرار گ
پس از  عصر نیچهارم نیا. (Castells, 2002د دهدیمبشر نشان  خیرا در تار یدیجد

 . (Molitor, 1999) و خدمات اسا ی، صنعتیکشاورز یهادوره

 ، کارگیری مناساطات این توان بالقوه را دارد که در صورت بهفناوری اطتعات و ارتب
نقش با ثباتی در تسریع توسعه و پویایی اجتماعی و اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته ایفا 

اند توبه عبارت دیگر، تکنولوژی ارتباطات و اطتعات می .(1392، خواجه شاهکوهیدکند 
با دیگر نقاط جهان پیوند بزند و انزوای اجتماعی را همچون پلی جوامع کمتر توسعه یافته را 

کسبی سیعباداز افراد دور کند و به عنوان ابزاری قدرتمند در امر توسعه به کار گرفته شود 
به بیان دیگر، تکنولوژی به ویژه اقزایش نفوذ اینترنا به فرآیند توسعه از  (.1393، و سلطانی

 (. 1398سرا و همکاران، کند دسرخوششایانی میجمله رشد تولید و روابط تجاری کمک 
، ییشناسا یرا برا یفناور یاز ابزارها یاطتعات و ارتباطات مجموعه متنوع یفناور

اطتعات  یدهد. فناوریم لیها و اطتعات تشکو انتشار داده جادی، ای، سازماندهیآورجمع
جمله  ، ازیمخابرات تکنولوژی شود.شامل میها را یورااز فن یاگسترده فیو ارتباطات ط

 یهاهها، شبکانهیمانند را تالیجید ، تکنولوژیویو راد ونیزی، ماهواره، تلولتلفن، کاب
عات و در زمره فناوری اطت و نرم افزار نترانایوب و ا ی، شبکه جهاننترنایای نظیر اطتعات

 .گیردارتباطات قرار می

 . پیشینه پژوهش2
 رساخاینقش زصورت گرفته اسا که به تاثیر  توسط پژوهشگران مختلف یمطالعات

 برای یها را به عنوان عاملرساخای( ز2338د 1اشاره دارند. بانیا ایمنطقهدر توسعه  اقتصادی
 افتندی( در2338د 2کسونید و نیبالدو کند.یم مشخصدر بازار  ینوآور رشیو پذ توسعه
دهد یم شیرا افزا یزندگ ایفیک و شده یرشد اقتصاد موج  کارا یهارساخایز نیکه تام

  .آیدنیز مهم به شمار می یمل ایامن یو برا

                                                            
1. Banyte, J. 

2. Baldwin, J. & Dixon, J.     
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 ،یامختلف رقابا منطقه یهاجنبه درها را رساخایز ری( تاث2333د 1و نل ورپ ستویبر
  .افتندیکار و رفاه  یروین یور، بهرهدیدرآمد، تول ی، نابرابریرشد اقتصاد

 ریگیشکل آهن منجر بهراه ستمیطالعه خود نشان داد که ساخا س( در م2334د 2ماتون
  .کندیها فراهم ملیفراتر از خود ر ی راشود که منافع اقتصادیاستاندارد م یهابرنامه

توسعه منطقه  یاز ابزارها یکیها رساخایکند که زی( استدالل م1986د 3نیجکم 
ه اهداف توسعه ب یابیدست یالزم را برا طیا شراام ،دنکنینم نیرا تضم یارقابا منطقه ؛هستند
  .آورندفراهم می یامنطقه

 منطقه یکنند که رقابا اقتصادیاستدالل م نی( همچن2337د 4ایو دراکسا سکایاسن
 ا. سا هااز آن یکی رساخایشود و شاخص زیم نییاز عوامل مختلف تع یاتوسط مجموعه

رقابا  یهااز شاخص یکیرا به عنوان  هارساخای( ز2339د 5برونکینو  اسنیسکا
  کنند.یم ییدر داخل کشور شناسا یامنطقه

و  هارساخایکنند که خدمات زی( استدالل م2338د 6لوکاسیویوسو  مارتینکوس
 ریاثت یدر سطچ محل یگذارهیسرما یهستند که بر فضا یعوامل کالبدی یهارساخایز
 د.دهنیم شیآن را افزا ایگذارند و جذابیم

 یروند اجرابا تجزیه و تحلیل ( 2339د 8رودزکینو  (، بورینسکین2338د 7گراندی
 راهبردی یزیرابعاد برنامه نیتراز مهم یکیها را به عنوان رساخایز، داریتوسعه پا اسایس

لمداد ق منطقه کی اجتماعی -یاقتصادتوسعه و  ینیسرزم داریاز توسعه پا نانیاطم یبرا
 .کنندمی

ا توان دریافهای مختلف می( و با اشاره به پیشینه پژوهش در سال1به جدول دبا توجه  
که سنجش توسعه منطقه مبتنی بر زیرساخا اقتصادی مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار 

                                                            
1. Bristow, A. & Nellthorp, J.    

2. Mattoon, R. 

3. Nijkamp, P. 

4. Snieska, V. & Draksaite, A. 

5. Snieska, V. & Bruneckiene, J. 

6. Martinkus, B. & Lukasevicius, K. 

7. Grundey, D. 

8. Burinskiene, M. & Rudzkiene, V. 
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نگرفته اسا و در همین راستا پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از مدل سلسله مراتبی 
 ت جررافیایی به این مهم دسا یابد.و منطق فازی و سیستم اطتعا 1فازی

 ای و زیرساخت اقتصادی. پیشینه پژوهش مرتبط با توسعه منطقه1جدول 

 هایافته مطالعه

برونکین و  اسنیسکا
(0228) 

 ییدر داخل کشور شناسا یارقابت منطقه یهااز شاخص یکیها را به عنوان رساختیز
 کنند.یم

و  بورینسکین
 (0228)رودزکین 

از  یکیها را به عنوان رساختیز، داریتوسعه پا استیس یروند اجرایه و تحلیل با تجز
وسعه تو  ینیسرزم داریاز توسعه پا نانیاطم یبرا راهبردی یزیرابعاد برنامه نیترمهم

 .کنندقلمداد می منطقه کی اجتماعی - یاقتصاد

 (0229) بانیت
 مشخصدر بازار  ینوآور رشیو پذ توسعه برای یها را به عنوان عاملرساختیز
 کند.یم

 کسونید و نیبالدو
(0229) 

 شیرا افزا یزندگ تیفیک و شده یرشد اقتصاد موجب کارا یهارساختیز نیتام
 آید.نیز، مهم به شمار می یمل تیامن یدهد و برایم

 (0229گراندی )
از  یکین ها را به عنوارساختیز، داریتوسعه پا استیس یروند اجرابا تجزیه و تحلیل 

وسعه تو  ینیسرزم داریاز توسعه پا نانیاطم یبرا راهبردی یزیرابعاد برنامه نیترمهم
 .کنندقلمداد می منطقه کی اجتماعی -یاقتصاد

و  مارتینکوس
 (0229)لوکاسیویوس

 هستند که یعوامل کالبدی یهارساختیو ز هارساختیکنند که خدمات زیاستدالل م
 شیآن را افزا تیگذارند و جذابیم ریتاث یر سطح محلد یگذارهیسرما یبر فضا

 دهند.یم
و  سکایاسن
 (0227) تیدراکسا

 نییاز عوامل مختلف تع یاتوسط مجموعه منطقه یکنند که رقابت اقتصادیاستدالل م
 ست.ا هااز آن یکی رساختیشود و شاخص زیم

 (0224ماتون )
 یهابرنامه گیریشکل هن منجر بهآراه ستمیدر مطالعه خود نشان داد که ساخت س

 کند.یها فراهم ملیفراتر از خود ر ی راشود که منافع اقتصادیاستاندارد م
و نلثورپ  ستویبر

(0222) 
 یبر، نابرای، رشد اقتصاد یامختلف رقابت منطقه یهاجنبه درها را رساختیز ریتاث

 .افتندیکار و رفاه  یروین یور، بهرهدیدرآمد، تول

 (2895) مپنیجک
 یاطقهرقابت من .توسعه منطقه هستند یاز ابزارها یکیها رساختیکند که زیاستدالل م

فراهم  یابه اهداف توسعه منطقه یابیدست یالزم را برا طیاما شرا ،دنکنینم نیرا تضم
 .آورندمی

 های پژوهشماخذ: یافته

 

                                                            
1. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)  
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 . منطقه مورد مطالعه4
درجه و  53دقیقه عرض شمالی و  35درجه و  36دقیقه تا  47درجه و  35استان مازندران بین 

النهار گرینویچ، از شمال به دریای مازندران، از جنوب به دقیقه طول شرقی از نصف 34
های تهران و سمنان، از غرب و جنوب غربی به گیتن و قزوین و از شرق به استان استان

ز فاصل دریا در شمال و رشته کوه البر گلستان محدود اسا. مازندران به دلیل استقرار در حد
ی توسعه کدر امتداد این عوارض توپوگرافی -ها و قیود توسعهبه عنوان محدودیا-در جنوب 

 شکل برخوردار اسا. از ساختار فضایی خطی یافته اسا و از همین رو
و ونقل، انرژی (، زیرساخا اقتصادی در استان مازندران شامل حمل2با توجه به جدول د

ریلی و دریایی زمینه ارتباطات  های زمینی، هوایی،اطتعات و ارتباطات اسا که راه فناوری
المللی را فراهم کرده و گستره خطوط انتقال و شبکه توزیع نفا، گاز، دو سویه ملی و بین

آب و برق به همراه سطچ نفوذ فناوری اطتعات و ارتباطات نظیر تلویزیون، رادیو و اینترنا، 
 دهند.شرقی استان مازندران را تحا پوشش قرار می-دور غربیکری

 زیرساخت اقتصادی استان مازندران در وضعیت موجود .2جدول 
 ونقلحمل

 هوایی دریایی ریلی زمینی
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 .2ادامه جدول 
 انرژی

 نفت گاز آب برق
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 انتقال  مخازن  شهر  توزیع

 فناوری اطالعات و اطالعات
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 خانوار



 2389ماخذ: سالنامه آماری استان مازندران، 

 . روش پژوهش0
ظ ماهیا به صورت روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و از لحا

ای و با مراجعه تحلیلی اسا که بخشی از مطالعات آن به صورت اسنادی و کتابخانه -توصیفی
های مربوطه انجام شده که طی آن اهمیا و ضرورت توجه به ها و ارگانبه سازمان
های نظری مرتبط با آن مورد چهارچوبای و های اقتصادی در توسعه منطقهزیرساخا

منطقه و  الا،یدر سطچ شهر، ا یاقتصاد رساخایز نکهیبا توجه به اگرفته اسا. بررسی قرار 
( که Taylor, 2001د شوندیم دهید وستهیبه هم پ ستمیس کیاز  یجهان به عنوان بخش

 ,Tonts et alد سطوح مرجع اسا یندهایکننده فرآمنعکس هاآن ینسب ایتکامل و موقع

در  کپارچهی ایکل کیبه صورت  زیوهش نپژ نیا یابیو واحد ارز اسی(، مق2013
 . ردیگیاز سطچ شهر تا استان را دربر م یامنطقه یزیرنظام برنامه چهارچوب
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در گام نخسا این پژوهش به بررسی گسترده ادبیات پرداخته شد و براساس مطالعه عمیق 
ات عهای موجود در دسترسی به اطتو تحلیل متون مرتبط و با در نظر گرفتن محدودیا

ای به طور قههای توسعه منطها که با پتانسیلترین و موثرترین شاخصمکانی و توصیفی، مهم
عام و زیرساخا اقتصادی به طور خاص همخوانی بیشتری داشا و دارای قابلیا ارزیابی و 

آهن، بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی، بندر راه-شاخص  16سنجش بود، استخراج شد. تعداد 
المللی، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال نفا، ، فرودگاه داخلی، فرودگاه بین3 و 2، 1سطچ 

خطوط توزیع برق، خطوط توزیع آب، حوزه نفوذ اینترنا، حوزه نفوذ رادیو و حوزه نفوذ 
زمینی، دریایی، هوایی، گاز، نفا، برق، آب، -دسته معیار  13شناسایی شد که در  -تلویزیون

 -ونقل، انرژی و فناوری اطتعات و ارتباطاتحمل-و سه بعد  -یوتلویزیون، اینترنا، راد
 بندی شد. دسته

روش همپوشانی شاخص  -1در حالا کلی سه روش برای ارزیابی توسعه وجود دارد؛ 
(. Sahoo et al, 2016تحلیل آمار استنباطی د -3ل ریاضیاتی فرآیند مبنا و مد -2مبنا، 

زیابی توسعه زیرساخا اقتصادی از منظر رویکرد اول؛ بنابراین، در پژوهش حاضر شاخص ار
 یعنی روش همپوشانی شاخص مبنا مورد استفاده قرار گرفته اسا. 

، 1آلحل ایدهبندی براساس شباها به راههای مختلف ارزیابی نظیر روش اولویاروش
نجش و ، روش آزمایشگاه س3ها، تجزیه و تحلیل پوششی داده2تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

ها های مختلف گزارش شده اسا. هر چند که این روشدر پژوهش 4گیریآزمون تصمیم
وجود دارد  اند، اما این واقعیاای ارتقا یافتهدر راستای ارزیابی پتانسیل توسعه شهری و منطقه

نفوذان با توجه به نوع تخصص و مهارت و پیشینه که نظرات هر یک از متخصصان و ذی
به  راتو ناکامل بودن نظها نظیر غیردقیق بودن، مبهم قطعیای مختلفی از عدمذهنی به انحا

شود. بنابراین یک نکته مهم در این راستا، های ذهنی و کیفی پژوهش وارد میارزیابی
های زیرساخا اقتصادی در ظرف ها در ارزیابی شاخصبرطرف کردن مشکل عدم قطعیا

علا با توجه به محدودیا دسترسی به اطتعات با استفاده از ای اسا. به همین توسعه منطقه
های مکانی موجود در محیط سیستم اطتعات جررافیایی و با توجه به تعیین ضرای  الیه

                                                            
1  . TOPSIS 

2. AHP 

3. DEA 

4. DEMATEL 
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وران خبره از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی استفاده اهمیا هر شاخص توسط بهره
برخورداری استان مازندران از زیرساخا ها در شد که میزان تاثیرگذاری هر کدام از آن

با استفاده از  اسیآیج طیدر محسازی فازی مقیاساقتصادی موردکاوی و سپس با بی
ادغام و  اههیال یفاز یضرب و با دستور همپوشان شدهیفاز یهاهیال ،یکننده رسترمحاسبه

 ییانقشه نه نیو همچن اطتعات و ارتباطات یو فناور یونقل، انرژمربوط به حمل یهانقشه
 .شد دیتول -ودب یاقتصاد رساخایز مبتنی بر یافتگی استان مازندرانتوسعه زانیکه همان م-

 پژوهش متدولوژی فلوچارت .1شکل 

 های پژوهشماخذ: یافته
 
 

 مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

 
 های پژوهشماخذ: یافته

 . مدل تحلیل سلسله مراتبی0-1
سله مراتبی یک روش جامع برای حل مشکتت تصمیم چند معیاری اسا مدل تحلیل سل

( و فرآیند آن چه در واقعیا و چه در تئوری برای حل مشکتت تصمیمات Tolga, 2004د
به وسیله توماس  1971( که در سال Ossadnik, 1999راهبردی به کار گرفته شده اسا د



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 120

 

همانند  ساخاهای بیرای مشکتت مدلبه عنوان یک ابزار تحلیل تصمیم وسیع ب 1ال ساتی
ای ها برای مجموعهسیاسا، اقتصاد، اجتماع و علم مدیریا به وجود آمد. براساس آن ارزش

نخستین گام در فرآیند تحلیل  (.Yu, 2002شوند داز اهداف به صورت دو به دو مقایسه می
ن اهداف، اسا که در آسلسله مراتبی، ایجاد ساختاری سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی 

شود. به عبارت دیگر، باید در آغاز درخا ها نشان داده میها و ارتباط بین آنمعیارها، گزینه
 کننده موضوع مورد مطالعه باشد، فراهم شود.مراتبی که بیانسلسله

بر نی یافتگی استان مازندران مبتدرخت تحلیل سلسله مراتبی با هدف ارزیابی میزان توسعه .4شکل 
 زیرساخت اقتصادی

 
Gای مبتنی بر زیرساخت اقتصادی، : ارزیابی پتانسیل توسعه منطقهA ،حمل و نقل :B ،انرژی :C فناوری اطالعات :

: خطوط B3: خطوط توزیع برق، B2: خطوط انتقال گاز، B1: هوایی، A3: دریایی، A2: زمینی، A1و ارتباطات، 

: بزرگراه ، A12آهن، : راهA11: رادیو، C3: اینترنت، C2ویزیون، : تلC1: خطوط توزیع آب، B4انتقال نفت، 

A13 ،راه اصلی :A14 ،راه فرعی :A21 2: بندر درجه ،A22 0: بندر درجه ،A23 3: بندر درجه ،A31 فرودگاه :

 : فرودگاه داخلیA32المللی، بین

 های پژوهشماخذ: یافته

حال بسته  شود.اعداد قطعی بیان میهای دودویی توسط مقایسه ،در تحلیل سلسله مراتبی
تواند قطعی و دقیق باشد که این عدم قطعیا را به شرایط، نظرات کارشناسان همیشه نمی

توان با منطق فازی نشان داد؛ بنابراین برای رفع این چالش، تئوری منطق فازی مطرح شد می
 (. Mikhailov & Tsvetinov, 2004د

ه ای ارائچانگ روشی را با نام روش تحلیل توسعه محققی چینی به نام 1996در سال 
کرد. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد م ل ی فازی هستند؛ یعنی ارجحیا زبانی با 
                                                            
1. Saaty, T. 
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(. Ozcan & Suzan, 2011شود داعداد فازی م ل ی در ماتریس مقایسات زوجی وارد می
ازی قایسات زوجی از اعداد فمراتبی به منظور تشکیل ماتریس مپس از تهیه نمودار سلسله

ساز را گیرد و تصمیمها را برای بیان عدم قطعیا در نظر میای از ارزشم ل ی که محدوده
د نظر خود را در قال  کلی به صورت خوشبینانه، متوسط و بدبینانه بیان کند، کنقادر می

ج در ی م ل ی مندراستفاده شده اسا. با توجه به رویکرد فازی در این پژوهش از اعداد فاز
 د.نامه به طیف فازی استفاده ش( به منظور تبدیل عبارات کتمی موجود در پرسش3جدول د

 . طیف فازی مثلثی و عبارات کالمی متناظر4جدول 
 عدد فازی متناظر عبارات کالمی طیف
 (2،2،2) ترجیح برابر  
ترجیح کم تا متوسط )،،( 
(2،0،0) ترجیح متوسط  
ترجیح متوسط تا زیاد )،،( 
ترجیح زیاد )،،( 
ترجیح زیاد تا خیلی زیاد )،،( 
ترجیح خیلی زیاد )،،( 
(6،5،7) ترجیح خیلی زیاد تا کامال زیاد  
(6،7،8) ترجیح کامال زیاد  

 Jeganathan, 2003ماخذ: 

 های پژوهش. یافته5
وران نفر از بهره 23های موثر به صورت پرسشنامه در اختیار خصشا ،با توجه به مدل پژوهش

های اجرایی مربوطه قرار گرفا. اعم از اساتید دانشگاهی، متخصصان امر و مدیران دستگاه
در همین راستا نیز هنگام تکمیل پرسشنامه با ارائه یک برگه دستورالعمل به اعضای نمونه 

پژوهشگر خود جها رفع هرگونه ابهام احتمالی  آماری، آموزش الزم و کافی داده شد و
 33درصد باالی  83درصد از اعضای این نمونه مردان،  92حضور میدانی داشته اسا که 

درصد دارای تجربه  59درصد دارای تحصیتت لیسانس و باالتر و همچنین  92سال سن، 
که درجه اهمیا  سال هستند. در این راستا از خبرگان خواسته شده اسا 13کاری بیش از 

صادی یافتگی مبتنی بر زیرساخا اقتمعیارها و زیرمعیارهای مربوط به ارزیابی میزان توسعه
 دترجیچ کامت زیاد( مشخص کنند.  9دترجیچ برابر( تا   1استان مازندران را بر اساس طیف 
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بارات ع(، بیانگر مقایسات زوجی صورت گرفته با استفاده از اعداد فازی متناظر با 4جدول د
نرخ ، 1چرگوگوس و بوکار گرفته شده در پرسشنامه اسا که با استفاده از روش کتمی به

گونه انها بوده اسا. همها نیز محاسبه شد که بیانگر مطلوبیا قضاوتسازگاری در قضاوت
بودند؛  1/3ها کمتر از شود، نرخ ناسازگاری( مشاهده می4که در جدول مقایسات زوجی د

وران در ماتریس فازی سازگار اسا و این به معنای ارزیابی و تحلیل صحیچ بهرهبنابراین، 
 گذاری و مقایسه زوجی میان معیارها و زیرمعیارهای اصلی اسا.ارزش

مشاهده (( 4گونه که در جدول مقایسات زوجی مدل تحلیل سلسله مراتبی دجدول دهمان
ودند؛ بنابراین، ماتریس فازی سازگار اسا و این ب 1/3کمتر از  های ناسازگاریشود، نرخمی

گذاری و مقایسه زوجی میان به معنای ارزیابی صحیچ متخصصین و خبرگان در ارزش
معیارهای اصلی اسا. اظهارنظرهای کتمی پاسخگویان نمونه آماری در مورد معیارها و 

با استفاده از میانگین اند آوری شدهای جمعگزینه 9زیرمعیارهای پژوهش که براساس طیف  
وران تجمیع و به اعداد فازی م ل ی تبدیل شده اسا. بنابراین، به دلیل هندسی دیدگاه بهره

های حاصل از اوزان نهایی هر یک از زیرمعیارها حجیم بودن محاسبات فقط نتایج و یافته
ا یرمعیارها نسبشدن وزن معیارها و زیرمعیارها وزن نهایی یا جامع زشود. با مشخصارائه می

های اصلی در وزن نسبی زیرمعیارهای شود که برای این منظور وزن شاخصبه هم محاسبه می
 ا. های مربوطه اسشود. وزن جامع زیرمعیارها مبنای تهیه نقشهمربوطه به آن معیار ضرب می

 
  

                                                            
1. Gogus, O. & Boucher, T. 
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 مقایسات زوجی مدل تحلیل سلسله مراتبی. 0جدول 

𝐶𝑅𝑔= 
0/075 
𝐶𝑅𝑚= 
0/065 

 

 A ونقلمقایسه زوجی زیرمعیارهای حمل
 زیرمعیار زمینی هوایی دریایی

A2 A3 A1 شناسه 

    وزن

 A1 زمینیمقایسه زوجی زیرمعیار 
 زیرمعیار راه آهن بزرگراه راه اصلی راه فرعی

A14 A13 A12 A11 شناسه 

     وزن

 A2 دریاییر مقایسه زوجی زیرمعیا
 زیرمعیار بندر سطح یک بندر سطح دو بندر سطح سه

A23 A22 A21 شناسه 

    وزن

 A3 هواییمقایسه زوجی زیرمعیار 
 زیرمعیار فرودگاه بین المللی فرودگاه داخلی

A30 A32 شناسه 

   وزن

 B مقایسه زوجی زیرمعیارهای انرژی
 زیرمعیار ازگ برق نفت آب

B4 B3 B2 B1 شناسه 

     وزن

 C مقایسه زوجی زیرمعیارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
 معیارها تلویزیون اینترنت رادیو

C3 C2 C1 شناسه 

    وزن

 G منطقه ای مبتنی بر زیرساخت اقتصادی ارزیابی پتانسیل توسعهمعیارهای 
 معیارها ونقلحمل انرژی اوری اطالعات و ارتباطاتفن

C B A شناسه 

    وزن

 های پژوهشماخذ: یافته

  



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 121

 

 یافتگی استان مازندران مبتنی بر زیرساخت اقتصادیهای ارزیابی میزان توسعه. وزن نهایی شاخص6جدول 
 معیار وزن نسبی زیرمعیار وزن نسبی های اطالعاتیالیه وزن نسبی وزن نهایی
   راه آهن

  زمینی

  ونقلحمل

   بزرگراه

   راه اصلی

   راه فرعی

   2بندر درجه 

  دریایی   0بندر درجه 

   3بندر درجه 

   لیبین المل  هوایی   داخلی

   خط انتقال نفت

-- --   انرژی
   خط انتقال گاز

   خط انتقال برق

   خط انتقال آب

   رادیو

-- -- 
 فناوری
و  اطالعات

 ارتباطات

   تلویزیون

   اینترنت

 های پژوهشماخذ: یافته

اطتعات  ستمیس طیدر مح یوکتور یهاهیال بایدابتدا  یینقشه نها هیو ته یسازیبه منظور فاز
 ،یآهن، بزرگراه، راه اصلدراه یخط یهاهیال از این رو،. داده شود رییتر یبه فرما رستر 1یمکان

 ،3و  2 ،1دبنادر درجه ی انقطه یهاهینفا، برق(، الخطوط انتقال آب، گاز،  ،یراه فرع
و  ویدسطچ نفوذ راد یاپهنه یهاهی( و النترنایسطچ نفوذ ا ،یو داخل یالمللنیب یهافرودگاه

 یرستر یهاهیبه ال 4و عارضه به رستر 3یابی، درون2با استفاده از توابع تراکم  ی( به ترتونیزیتلو
راه  ،یراه اصل بزرگراه،آهن، راه یاطتعات یهاهیال ، نقشه(6دجدول اند. با توجه به شده لیتبد
 یها( و فرودگاهییایدر هیال ریدمرتبط با ز 3و  2 ،1( و بنادر درجه ینیزم اریرمعیدمرتبط با ز یفرع

و در ادامه با  هیمربوطه ته یی( به تناس  اوزان نهاییهوا اریرمعیدمرتبط با ز یو داخل یالمللنیب
و دستور  یمکان لیو با استفاده از ابزار تحل یمکان اتاطتع ستمینرم افزار س طیدر مح هاهیال قیتلف

                                                            
1. Geographic Information System (GIS)  

2. Density 

3. Inverse Distance Wighted (IDW) 

4. Feature to Raster 
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 آماده شده اسا ییو هوا ییایدر ،ینیزم رساخایمربوط به ز یهانقشه ،یمحاسبه رستر
 .((3( و د2د (،1های ددنقشه

 ها. سطح پوشش زیرساخت زمینی، دریایی و هوایی استان مازندران به تفکیک الیه1نقشه 

 
 راه آهن

 
 بزرگراه

 
 راه اصلی

 
 راه فرعی

 
المللیفرودگاه بین  

 
 فرودگاه داخلی

 

  



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 144

 

 . 1ادامه نقشه 

 
 بندر درجه دو

 
 بندر درجه یک

 
 بندر درجه سه

 استان مازندران شیطرح آماماخذ: 

 ها. سطح پوشش زیرساخت زمینی، دریایی و هوایی استان مازندران با تلفیق الیه2نقشه 

 
 زمینی

 
 دریایی

 
 هوایی

 استان مازندران شیطرح آماماخذ: 
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های انرژی و فناوری اطالعات و ارتباطات استان مازندران به . سطح پوشش زیرساخت4نقشه 
 هاتفکیک الیه

 
 خطوط انتقال برق

 
 خطوط انتقال آب

 
 خطوط انتقال نفت

 
 خطوط انتقال گاز

 
 سطح نفوذ اینترنت

 
 سطح نفوذ تلویزیون

 
 سطح نفوذ رادیو

 استان مازندران شیطرح آماماخذ: 
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خطوط انتقال آب، گاز، نفا، برق و سطچ نفوذ  یاطتعات یهاهی، ال(3د با توجه به نقشه
باطات به اطتعات و ارت یو فناور یانرژ یارهایمرتبط با مع یفرع ونیزیو تلو ویراد نترنا،یا

 . اسا شده هیمربوطه ته ییتناس  اوزان نها
 یبرا یاصل یهافوق شاخص یهانقشه هیداده شد، پس از ته چیتوض شتریطور که پهمان

با  (4داطتعات و ارتباطات فراهم شده که در نقشه  یو فناور یونقل، انرژنقشه حمل هیته
محاسبه  و یمکان لیو با استفاده از ابزار تحل یاطتعات مکان ستمیس طیدر مح هاهیادغام ال

 شه مورد نظر آماده شده اسا.، نق1یرستر

ونقل، انرژی و فناوری اطالعات و ارتباطات با تلفیق های حمل. سطح پوشش زیرساخت0 نقشه
 هاالیه

 
 انرژی

 
 ونقلحمل

 
 فناوری اطالعات و ارتباطات

 استان مازندران شیطرح آماماخذ: 

 یابیموثر در ارزطبقات  یهاهیال یگذارهمیرو قیاز طر ،یسازیس از مرحله فازپ
 نقشه یاطتعات مکان ستمیافزار سدر نرم 3یو ابزار تور ماه 2یفاز یتوسعه با دستور همپوشان

                                                            
1. Raster Calculator 

2. Fuzzy Overlay 

3. Fishnet 
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مازندران به  در استان یاقتصاد یهارساخایبر ز یمبتن یافتگیتوسعه زانیم یابیارز یینها
 .((6( و د5دنقشه د دسا آمده اسا

 زیرساخت اقتصادییافتگی استان مازندران مبتنی ارزیابی میزان توسعه .5 نقشه

 
 استان مازندران شیطرح آماماخذ: 

یافتگی استان مازندران مبتنی زیرساخت اقتصادی با ابزار تور ارزیابی میزان توسعه .6نقشه 
 ماهیگیری در سیستم اطالعات مکانی

 
 استان مازندران شیطرح آماماخذ: 
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 گیریبندی و نتیجه. جمع6
به  های مستخرج از متون نظریبراساس تحلیل شاخص های پژوهشبا توجه به اینکه یافته

دسا آمده اسا، باید اذعان داشا که این پژوهش دو محدودیا اصلی دارد؛ در وهله 
نخسا به دلیل استفاده از محیط سیستم اطتعات جررافیایی جها بررسی مکانی موضوع و 

 م پژوهش با کمبودهای جررافیایی موجود، فرآیند انجاعدم سهولا در دسترسی به الیه
ای اطتعات کافی و تاخیر زمانی مواجه شده اسا. همچنین پژوهش بنا بر ماهیا بین رشته

 -ای، اقتصاد و سنجش از راه دور و سیستم اطتعات مکانیریزی منطقهمیان برنامه-بودن آن 
طور  هبه لحاظ ارتباط موضوعی از پشتوانه تحقیقی کمتری برخوردار اسا که این مهم نیز ب

 یافتگی مبتنی بر زیرساخا اقتصادیهای ارزیابی میزان توسعهمشخص در احصاء شاخص
 بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده اسا. 

یافتگی استان مازندران براساس برخورداری ( که ارزیابی میزان توسعه6با توجه به نقشه د
ال دریافا که قسما شمتوان به روشنی گذارد، میاز زیرساخا اقتصادی را به نمایش می

مندی زیرساخا مرکزی استان مازندران که در بخش جلگه آن واقع اسا از لحاظ بهره
ر شمال توسعه داقتصادی در وضعیا بسیار خوبی قرار دارد و با توجه به قیود و محدودیا 

 شرقی رشته کوه البرز در جبهه جنوبی استان مازندران هر چه از -و استقرار سرتاسری غربی
های جنوبی، غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی دور شود به صورت شمال به سما پهنه

های شهری نتگاهشود. بنابراین، سکویافتگی در این زمینه نیز کاسته میپلکانی از میزان توسعه
و روستایی موجود در این مناطق از تسهیتت و امکانات کمتری نس  به دیگر مناطق استان 

  برخوردار هستد.
ر استان رنگ دهای پررنگ و کمربا نگاهی کلی نسبا به نقشه نهایی و توجه به پهنه

. های غربی و شرقی به وضوح پیدا اسامازندران تفاوت تناس  میزان برخورداری میان بخش
های تیره که نمایانگر برخورداری بیشتر نسبا به زیرساخا اقتصادی در تراکم رنگ

ی با های غربشود که در مقابل آن کرانهطور گسترده مشاهده میهای شرقی استان به کرانه
مندی الزم و کافی را برای این منطقه از مازندران به نمایش تلورانس رنگی نزولی کمبود بهره

انتخاب »مکانی نقاط سکونتگاهی استان مازندران و با کمک ابزار  استفاده از الیهگذارد. با می
توجه به این نقشه، پژوهش حاضر به یافته ( تولید شده که با 7قشه دن« 1به وسیله مکان عارضه

                                                            
1. Select by location 
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درصد از شهرهای استان و به عبارتی  31/49جدیدی در این خصوص رسیده اسا که میزان 
ه پررنگ که میزان برخورداری خیلی زیاد را به خود نشهر موجود در په 51یان شهر از م 25

درصد از شهرهای استان نیز در سطچ  27معادل شهر  14اختصاص داده اسا، قرار دارند و 
شهر استان  12درصد؛ یعنی  23اند. در این میان نیز متوسط و متوسط به باال جای گرفته

ند. برمازندران از امکانات کم و بسیار کم در برخورداری از زیرساخا اقتصادی رنج می
صد از روستاهای مازندران در پهنه در 39روستا برابر  1191(، 7دهمچنین با توجه به نقشه 

با به دیگر ها نساین سکونتگاه« خیلی زیاد»گر برخورداری اند که نمایانپررنگ متراکم شده
درصد روستاها در  28نقطه یا به عبارتی  854 ،روستاهای استان اسا. در مقابل این آمار

البرز قرار دارند  ه رشته کوهمناطق به نسبا مناس  و سایر نقاط روستایی نیز که بیشتر در دامن
ترین وضعیا ممکن دهند در نامناس درصد از سهم روستاها را به خود اختصاص می 33و 

 ها قرار دارند. مندی از زیرساخادر میزان بهره

 های شهری و روستایی استان مازندران نسبت به زیرساختبرخورداری سکونتگاه میزان .7نقشه 
 اقتصادی

 
 استان مازندران شیماطرح آماخذ: 
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های استان مازندران در تناس  با قواره باید اشاره داشا که گسترش زیرساخا
های فیزیکی آن به صورت نامتعادل و براساس تراکم جمعیا و پراکنش سکونتگاه

 تری توسعه پیدا کرده اسا. این در حالی اساشهری و روستایی تقریبا به شکل متعادل
القوه باال صورت به ای استان مازندران به در مناطق غربی و کوهپایههای توسعکه پتانسیل

اسا و با بسط این زیرساخا به مناطق بیان شده، عتوه بر کاهش بار جمعیتی در نواحی 
ا های وابسته به زیرساختری برای گسترش فعالیاتوان شرایط مناس مرکزی، می

گر نواحی ایجاد کرد که این پژوهش اقتصادی و توسعه منطقه ای استان مازندران در دی
 کند: در همین راستا سه پیشنهاد را مطرح می

م و بسیار ک ، ضاروری اساا منااطقیاقتصااد زیرساخانابرابر  فضایی با توجه به توزیع -1
ای و هاای ملگاذاریسیاساا درهای اقتصادی از لحاظ دسترسی به زیرساخا برخوردارکم

 هتوساع هشاود فاصال سعی رو، بایدقارار گیرد. از آن  یشاترتوجه بی مورد ایمنطقاه
های غرب، جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی با دیگر در پهنهاقتصاادی زیرساخا 

 .کاهش یابدهای سکونتی استان مازندران زون
های روستایی در غرب استان مازندران و عدم تراکم باالی سکونتگاهبا توجه باه  -2

تعات و فناوری اط-یان پراکنش روستاها و توزیع زیرساخا اقتصادی تناس  فضایی م
هاای ای به بخاشمنطقه ههای کتن توسعدر سیاساباید  -انرژیونقل و حملارتباطات، 

و  هاای موجاود، باا توجاه باه ختدیگر . به عبارتشودعقا  ماناده، توجاه بیشاتری 
 ضعف برای کاهش هاسکونتگاهز نقااط قاوت ای امنطقه ههای توسعحال پتانسیل درعین

  .استفاده شودها آن
محسوس میان چهار شهر بزرگ آمل، بابل، قائمشهر و ساری با با توجه به تفاوت  -3

دیگر شهرهای میانی و کوچک استان مازندران در نحوه برخورداری از زیرساخا 
ااا اسااتفاده ای و بسااطچ منطقااه ریازی فضاایی درنیاز اسا با استفاده از برنامهاقتصادی 

عه توسا ایو منطقه ها را به موزاییک ملیهای مناطق، آنمطلااوب و پایاادار از قابلیا
 آمایش سارزمین و آماایشمضامین در این رابطه، بیش از گذشته توجه به کرد. مبادل 

  .مناطق ضروری اسا



 142 | قاسمی

 

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID 
Morteza Ghasemi 

 

https://orcid.org/0000-0001-8755-8442  

 منابع
 گیزند کیفیا بر اطتعات و ارتباطات فناوری نقش تحلیل(. 1392. دعلیرضا شاهکوهی، خواجه

 ررافیاییج آمایش گرگان، هرش اصفهانکتته، و آباد قرن روستاهای: موردی مطالعه روستائیان،
 .123-133 ،7 ،فضا

 .مازندران استان ریزیبرنامه و مدیریا سازمان(. 1398. دمازندران استان آماری سالنامه

 االهاک تجارت بر اینترنا نفوذ تاثیر تحلیل(. 1398. دحقیقا نصراللهی، پور،اسماعیل سرا،سرخوش 

، 82 ،ایران اقتصادی هایپژوهش فازی، سیونرگر رویکرد: تجاری شرکای با ایران خدمات و

173-216. 

 جها در راهکاری ونقلحمل سیستم سازییکپارچه(. 1392. دافروز منشادی، فتح و علی سلطانی، 

 .63-47 ،5 ،شهری مطالعات شیراز، کتنشهر: موردی مطالعه پایدار، ونقلحمل به دستیابی

 مهندسی مشاور مازند طرح.(. شرکا 1394طرح آمایش استان مازندران. د 

 شکاف کاهش بر موثر عوامل بندی اولویا و بررسی(. 1393. دایرج سلطانی، و دیهاکسبی، عباسی

 ،(قم استان روستاهای: مطالعه موردد روستایی، ICT دفاتر نقش بر تاکید با ایران در دیجیتالی

 .83-69 ،26 ،ایرسانه مطالعات

References 
Abbasi Kasbi, H. & Soltani, I. (2013). Investigating and prioritizing 

effective factors on reducing the digital divide in Iran with emphasis on 

the role of rural ICT offices, (case study: villages of Qom province), 

Media Studies, (26), 69-80.  [In Persian] 

Asif, M.,Muneer,T.(2007).Energy supply,it sdem& & security issues for 

developed & emerging economies. Renew. Sustain. Energy 

Rev.(11),1388–1413. 

Baldwin J. R., & Dixon, J. (2008). Infrastructure capital: what is it? where 

is it? how much of it is there? Research Paper Research Paper Series 

(16). 49-65. 



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 141

 

Banyte, J. (2008). Conceptions & methods of marketing within dynamic 

business environment. InzinerineEkonomika-Engineering Economics, 

(1), 7-8. 

Bristow, A. L., & Nellthorp, J. (2000). Transport project appraisal in the 

European Union. Journal of the World Conference on Transport 

Research Society, (1). 78-93. 

Brown, C. E. (2002). World Primary Energy Overview. In World Energy 

Resources (pp. 61-81). Springer, Berlin, Heidelberg. 

Burinskiene, M., & Rudzkiene, V. (2009).Future insights, scenarios & 

expert method application in sustainable territorial planning. 

Ukioekonominisirtechnologinisvystymas-Technological & Economic 

Development of Economy, (1), 16-35. 

Castells, M. (2001) The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, 

Business, Society, (Oxford, University Press). 

Faruque, H., (2019). Sustainable design & build; building, energy, roads, 

bridges, water & sewer systems. Chapter Seven - Best Management 

Practices, (13). 419-431. 

Fourie, J. (2006). Economic infrastructure: a review of definitions, theory 

& empirics. South African Journal of Economics, (74), 530-556. 

Grundey, D. (2008). Managing sustainable tourism in Lithuania: Dream or 

reality? Technological & Economic Development of Economy, 14(2), 

118-129. 

Halpern, N., & Bråthen, S. (2011). Impact of airports on regional 

accessibility & social development. Journal of Transport Geography, 

19(6), 1145–1154. 

Hooper, E., Peters, Sanjay, Pintus, P.A., (2017). To what extent can long-

term investment in infrastructure reduce inequality? Banque de France 

Working Paper(16), No. 624. 

Hutchison, R. (2010). Studies urban of encyclopedia, SAGE Publications. 

809-828. 

Hyunsoo,P., Clinton, A., (2004). City planning & energy use. 

Encyclopedia of Energy,(9), 317-330 

Jeganathan, C. (2003): Development of fuzzy logic architecture to access 

the sustainability of the forest management. MSc. thesis. Enschede, 

ITC. 

Khajeh Shahkuhi, A. (2012). Analysis of the role of communication and 

information technology on the quality of life of villagers, case study: 



 142 | قاسمی

 

Kornabad and Esfahan-Kalateh villages, Gorgan city, Geographical 

Spatial Analysis, (7), 103-120. [In Persian] 

Li, J., Lin, B., (2016). Inter-factor/inter-fuel substitution, carbon intensity, 

& energy-related CO2 reduction: empirical evidence from China. 

Energy Econ. , (56), 483–494. 

Li, Y., Wang, G., Mclellan, B., et al., (2018). Study of the impacts of 

upstream natural gas market reform in China on infrastructure 

deployment & social welfare using an SVM-based rolling horizon 

stochastic game analysis. Petroleumence, 15 (4), 220–233. 

Macdonald, R. (2008). An examination of public capital’s role in 

production. research paper economic analysis (EA) Research Paper 

Series (50). 

Martin, P., Rogers, C.A., (1995). Industrial location & public 

infrastructure. J. Int. Econ. 39 (3-4), 335–351. 

Martinkus, B., & Lukasevicius, K. (2008). Investment environment of 

Lithuanian resorts: Researching national & local factors in the Palanga 

case. Transformations in Business & Economics, 7(2), 67-83. 

Mattoon, R. H. (2004). Infrastructure & state economic development: A 

survey of the issues (IG). Economic Conference. 

Mazandaran province spatial analysis plan. (2014). MazandTarh 

Consulting Engineering Company. [In Persian] 

Mcgovern, M., Roberts, B., (2012). Evaluate or bear the burden: regional 

economic development & the roles of infrastructure investment 

evaluation. Queensl& University of Technology e-Print Archive 4(2), 

52-65. 

Melo, P.C., Graham, D.J., Brage-Ardao, R., (2013). The productivity of 

transport infrastructure investment: a meta-analysis of empirical 

evidence. Reg. Sci. Urban Econ. 39 (1), 695–706. 

 Mikhailov.L., Tsvetinov. P.( 2004 ): Evaluation of services using a fuzzy 

analytic hierarchy process. Applied Soft Computing. 

Molitor, G.T.T. (1999) ‘The next 1000 years: The “Big Five” engines of 

economic growth’. in H.F. didsbury, Jr. (Ed.), frontiers of the 21st 

century. Prelude to the New Millennium (6),155-168. (USA, World 

Future Society). 

Nijkamp, P. (1986). Infrastructure & regional development: A 

multidimensional policy analysis. Empirical Economics (1), 1-21. 



 1041یز پاي | 21شماره  | 12سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 114

 

Nurre,S.G.(2012). Restoring infrastructure system:an integrated network 

design & scheduling problem. European Journal of Research 223 

(4),794-806. 

Olaseni, M. & Alade, W (2012). Vision 20:2020 & the challenges of 

infrastructural development. Journal of Sustainable development, 5 (2), 

63-66. 

Ossadnik, W., & Lange, O. (1999). AHP-based evaluation of AHP-

Software. European journal of operational research, 118(3), 578-588. 

Sahoo, S., Dhar, A., & Kar, A. (2016). Environmental vulnerability 

assessment using Grey Analytic Hierarchy Process-based model. 

Environmental Impact Assessment Review, (56), 145-154. 

Salisu, A. (2016). Socio-Economic infrastructure & national development: 

An analytical assessment from nigerian perspective. Journal of 

Humanities & Social Science (21), 40-46. 

Scott, C. A., &Pasqualetti, M. J. (2010). Energy & water resources 

scarcity: Critical infrastructure for growth & economic development in 

Arizona & Sonora. Nat. Resources J., (50), 645. 

Snieska, V., & Bruneckiene, J. (2009).Measurement of Lithuanian 

Regions by Regional Competitiveness Index. Inzinerine Ekonomika-

Engineering Economics, (1), 45-57. 

Snieska, V., & Draksaite, A. (2007). The Role of knowledge process 

outsourcing in creating national competitiveness in global economy. 

Inzinerine Ekonomimka-Engineering Economics, (3), 35- 41. 

Soltani, A. & Fallah Monshadi, A. (2012). Integration of transportation 

system as a solution to achieve sustainable transportation, case study: 

Shiraz metropolitan, Urban Studies, (5), 47-60. [In Persian] 

Statistical yearbook of mazandaran province. (2018). Management and 

planning organization of Mazandaran province. [In Persian] 

Sumaila,A.F.(2012). Characteristics of current transportation challenges in 

the federal capital territory Nigeria. Journal of Sustainable 

Development,5 (12), 1913-9063. 

Taylor, P. (2001). Specification of the world city network. Geographical 

Analysis, (33), 181–194.  

Tolga, Ethem; Demircan, Murat Levent; Kahraman, Cengiz, (2005). 

Operating system selection using fuzzy replacement analysis & analytic 

hierarchy process. Production Economics,(97), 104-122. 



 111 | قاسمی

 

 Tonts, M., Martinus, K., & Plummer, P. (2013). Regional development, 

redistribution & the extraction of mineral resources: The Western 

Australian Goldfields as a resource bank. Applied Geography, (45), 

365–374. 

World Development report (2004). Infrastructure for development. world 

development indicators.The World Bank, Washington D.C. 

Yu, Chian-son, (2002). A GP-AHP method for solving group decision-

making fuzzy AHP problems. Computer & Operation Research, (29), 

48- 65. 
1 

 

 

 

                                                            
 زیرساخا بر مبتنی مازندران استان یافتگیتوسعه میزان (. ارزیابی1431قاسمی، مرتضی. داستناد به این مقاله: 

(، 92د 27، رانهای اقتصادی ایپژوهشمکانی،  اطتعات سیستم و فازی مراتبی سلسله تحلیل مدل از استفاده با اقتصادی

181-211. 

 Iranian Journal of Economic Research is licensed under a Creative 

Commons Attribution.NonCommercial 4.0 International License. 


