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اي با بهره گیري از مدل تصمیم گیري چند یی و توسعه منطقهزداتحلیلی بر نقش شهرهاي کوچک در تمرکز 
جایگاه شهر کوچک جویبار در استان مازندران: مطالعه مورديFuzzyVIKORو FuzzyANPمعیاره 

2، احمد صحرائی جویباري1زادهعیسی ابراهیم

اي دانشگاه سیستان و بلوچستانمنطقه-ریزي شهريدانشیار جغرافیا و برنامه-1
ریزي شهريکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه-2

چکیده
. ي را در ایران شاهد هستیمنظام شهری پدیده بزرگ سري رگیچامروزه الگوي قطبی شدن شهرهاي پرجمعیت و 

تري و حکمروایـی بـر شـهرهاي    گردیده و با بردر کشورمنطقه اي -این امر دستاویز عدم تعادل و ناموزونی شهري
اکنون در راسـتاي تعـادل بخشـی در    . ي مناطق کشور قرار داده استفرا روهاي بسیاري را میانی و کوچک دشواري

ایـن دسـته از   کهيطوربه . ي مثبت داشته باشندرگذاریتأثتوانند منطقه اي کشور، شهرهاي کوچک می-نظام شهري
یوندي بین روستا و شهرهاي میانه و سپس شهرهاي بزرگ، چنانچه سـطحی از  هاي ارتباطی و پشهرها در نقش حلقه

رسانی به سـاکنین حـوزه نفـوذ خـود     امکانات براي این دسته از شهرها را فراهم نماییم، از کارایی بایسته در خدمات
یقـی چهـار   در این پـژوهش بـا بررسـی تطب   . برخوردار گردیده و احساس رضایت نسبی آنان را فراهم خواهند نمود

بازگوکننـده  Fuzzy VIKORو Fuzzy ANPاز روش آنالیزبدست آمدهشهرستان برگزیده در استان مازندران نتایج 
شاخص در چهار گـروه بـزرگ فرهنگـی،    49(هاي توسعه اي از نظر میزان برخورداري از شاخصعدم تعادل منطقه

در جایگـاه نخسـت،   0.78انکـه شهرسـتان سـاري بـا رتبـه      چن. باشددر این استان می) اقتصادي، کالبدي و زیربنایی
در جایگاه سـوم و بـاالخره شهرسـتان    0.39در جایگاه دوم، شهرستان بابلسر با رتبه 0.50با رتبه شهرقائمشهرستان 

نابرابري زیادي اسـت کـه   بازگوکنندهها، آشکارا این سنجش. در جایگاه آخر قرار گرفت0.24جویبار با کسب رتبه 
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ها باید از اي، این نابرابريمنطقه-توسعه، برابري و تعادل شهريبه منظوراینک . ن شهر نخست و آخر وجود داردبی
هـاي  هـاي کوچـک از شـاخص   ها کاسته شود و شهرو توانمندسازي سایر شاخصهارساختیزراه افزایش و بهبود 

اي، ایـن رونـد بـه    هاي منطقهبهبود و گسترش تعادلبا تحقق این الگو افزون بر . اي بیشتري برخوردار گردندتوسعه
هـاي توسـعه اي و جمعیتـی و همچنـین     انجامـد و از میـزان نـابرابري   شدن نظام شهري کشـور مـی  ترمتعادلهرچه 

گسستگی اجتماعی زیادي که در شرایط کنونی بین شهرهاي بزرگ، میانه و کوچک هست کاسـته شـده و شـهرهاي    
.آفرینی نماینداي بیش از پیش نقشوسعه منطقهکوچک خواهند توانست در ت

.باریشهر جویی، توسعه منطقه اي، تمرکززداچندمعیاره، گیري شهرهاي کوچک، تصمیم:يدیواژگان کل

مقدمه
و کنـد يجوامع شـهر هايدگرگونی،یاز انقالب صنعتبرخاستهشدن یجهانرویدادهاياز پیشتاکلیبه طور

ینیآهنـگ شهرنشـ  شـتاب در دگرگـونی بـروز و یانقالب صـنعت رویدادبا یول) 38: 1378،يزیعز(بود نچشمگیر
تـرین برجسـته از تیـ رشـد جمع ی وو اجتمـاع ياقتصادقیتحوالت عمپیدایشنیهمچن،)28: 1388زاده، ابراهیم(

رآمـده از ایـن پدیـده    هاي باز دگرگونی).11: 1380ع،یشفریمو 7: 1374،ياریز(رودیبشمار مدر این روند عوامل 
از یکـ یبـه عنـوان  به شهرهاي بـزرگ  کوچک ياز شهرهامهاجرتدر سراسر دنیا و به ویژه کشورهاي جهان سوم 

عدم تعـادل در مجموعـه   امدیپبازگوکنندهها نوع مهاجرتنیا. باشدمیکشورهااین گروه ازهايچالشنیتریاساس
اسـت  يدر جوامـع شـهر  ايتوسعهها و دیگر امکاناتري از شاخصبرخورداو سطوح نابرابريشهريهاسکونتگاه

کیـ کوچک به عنـوان  يرهاشهازاز مهاجرت برخاستهییادزتیجمعاز دیگر پیامدهاي آن؛ ). 1: 1376زگار،یپره(
را در وجـوه  بسیاريیختگیو درهم رزندیمدامنرا شهرهاي باالدستتیجمعطبیعی رشد نابسامانی بیرونیعامل 

ییروسـتا -يروابط شـهر ؛ از این رو بررسی)119: 1390،يرینص(آوردپدید میآن جابجاییو تیجمعيختارسا
کوچـک  يهـا این بین کـانون در).Clayton et al ،2003 :186(شود گنجاندهدیبابدین منظور يزیردر روند برنامه

چسـبندگی  هـاي پیونـد و  حلقهدر نقشایی هاي شهري بالفصل نقاط و نواحی روستهستهنخستینبه عنوانشهري
گـام هـا، در  و فعالیت در ایـن کـانون  آمد و شدکه هر گونه آیندبشمار میتر نواحی روستایی با شهرهاي بزرگبین

هیندردینک و تیتـوس در همین راستا ). 44، 1382فنی،(کندرخنه میپیرامونهايبه تنهایی بر سراسر پهنهنخست و 
لـی در بیشـتر   اسـت و کلیـدي شهري نقش شهرهاي کوچک بسیار -که در مناسبات روستاییدارندیمبیان) 1998(

). Hinderdink and Titus ،1998 :49(ده شگرفته دهینادموارد
دهه گذشـته 5در و ) 1: 1381دادرس، (دیآغاز گردرانیايشهرهاپرشتابو تحوالت در سده حاضر دگرگونی

در ،شـهرها پرشـمار نـده یرشـد فزا شـاهد کشوریتیو جمعییبر ساختار فضاو پیامد آنشتابانییشهر گراندیفرآ
بـا  رانیـ در ای کـه  ؛ و براست)107: 1386توانا، اءیض(بوده است کوچک يبه شهرهاییمراکز روستانتیجه جایگزینی

شـهر وارد  ياقتصـاد رهگستبه نام دولت در نوینیسازمانگذشتهصد سالک، از ینفتاز کمک درآمد بدست آمده 
ينخسـت شـهر  يدهیـ شد تا پددستاویز اینشهرها يکرهیآن بر پرخنهویرگیو چ) 192: 1383،ينظر(شد دانیم

» تقابـل «صورتبه رفته رفته روستا و شهر وابستگیدر این دوره).149: 1387گران،یو دقرخلو،(ردیدر آن شکل گ
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یروابط سـنت یفروپاشپیشدهه از چندو)21: 1373،یمیرح(درآمد ییو روستايدو جامعه شهرانیم» رقابت«و 
شـهر تهـران  .)1: 1375،يباقر(نماییم را مشاهده میبزرگ يشهر و روستا و به وجود آمدن مسئله تمرکز در شهرها

ـ     آرایش از هم رفته بیرونرويبه عنوان گواه این ادعا مطلـق  رنظم شهري کشور قرار گرفـت و بـه عنـوان شـهر برت
بـه  وابسـته مسـائل  بـروز وبا رشد سریع شهرهاي بـزرگ ). 3: 1388،يرینصو 1: 1382،ییبابایعل(استدرآمده 
ي، توسعه شـهرها )2: 1391آهار، و 212: 1388گران،یو دياریز(هاي مسکونی و باال رفتن میزان بیکاريبناکمبود 
دآیـ یمـ بشـمار ايمنطقـه يهـا عـدم تعـادل  سـویی ز و اینینظام شهرنشـ بزرگاز مسائل و مشکالت یکیبزرگ 

نیتکـو یرامـون یکوچـک پ يشهرها امکان توسعه شـهرها رشد و گسترش کالنزیرا همزمان با؛)2: 1376،يبهادر(
ح پـایین  وسطدرمراکز شهري کوچک تر شدن جایگاه با روشن). 1: 1377بخش، نورو 5: 1382،يموسو(ابدیینم

کـانون  درداشـته باشـند، اکنـون ایـن شـهرها     ايدر توسـعه منطقـه  تواننـد میآفرینی کهنقشمراتب شهري و سلسله
ایـن  اي دیگـر گفتـه بـه  ). 24: 1383زبردست،و 4: 1388،یثامن(باشندمیدرون و بیرون از کشورعلمیهايگفتمان

زاده و ابـراهیم (انـد شـده یدهبـه پـیش کشـ   روستایی رشد و توسعه مناطقهمسو باتوانمند هايکانوننقاط به عنوان
مهاجران در شهرهاي کوچک، کاهشی در افزایش جمعیت شهرهاي بـزرگ بـه وجـود    جذب). 168: 1391دیگران، 

فـراهم نمـودن  گـر یدياز سـو . کـاهش خواهـد داد  شهرها را گروه ازاین هاي موجود برايچالشبیشتروآوردیم
سـکونتگاهی کشـورهاي   و آرایش سلسله مراتـب ي کوچک، سیستمشهرهابرايازیمورد نها و بسترهايزیرساخت

ـ رونـد این ادامهوسازدین موزوو مبه اندازهدر حال توسعه را  ملـی،  در سـطوح  صـادي اقت-ر توسـعه اجتمـاعی  ب
گیـري و  بسیار کلیـدي در شـکل  گونه شهرها نقشاینکهییجاتا ).120: 1390،يرینص(خواهد داشتآفرینینقش

زیرا. رنددادوش به ي حوزه نفوذروستاهاو توسعه روند رشد ومراکز رشد روستاییتاهاي مرکزي و یا توسعه روس
کشـاورزي،  افزارنیهاي کشاورزي مانند کود و ماشنهادهفراهم سازيبازار، برپاییخدماتی در زمینه با فراهم آوردن 

خـود  هاي پیرامـون کی و غیره را براي روستاپزشيها، مراقبتیادگیريخدمات شهري همچون امکانات آموزشی و 
اي آن اینک در این پژوهش شهرستان جویبـار و نقـش و کارکردهـاي منطقـه    ).100: 1383امکچی،(آورندیفراهم م

و توسـعه  یـی تمرکـز زدا ی شناسایی و تعیین کارکردهاي جدید این شهر در در پمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و 
.باشیمزندران میاي در استان مامنطقه

روش تحقیق
،1390منـابع آمـاري   ازنیازموردهايدادهواطالعاتآوريگردبراي .استتحلیلی-توصیفینوعازتحقیقاین
منطقه شهري استفاده گردید که بـراي  4شاخص براي بررسی 49از . گردیداستفادهايکتابخانهوهاي اسناديبررسی

هـاي  از شاخصچهار گروههاي تعریف شده براي از آخرین استانداردها و شاخصهاتعریف و گزینش این شاخص
وزن هـر شـاخص نخسـت    نشـان کـردن  همچنـین بـراي   .ي گردیدریکارگبه) فرهنگی، کالبدي، اقتصادي، زیربنایی(

) ان دکتـري اساتید، دانشـجوی (به کارشناس هانامهپرسشها، اي آماده گردید و پس از وارد نمودن شاخصنامهپرسش
وGISنـرم افـزار   تولید نقشه ازبراي.سپرده شد و بسته به دیدگاه کارشناسی وزنی براي هر شاخص معرفی گردید
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)FuzzyANP-FuzzyVIKOR(هـاي ریاضـی دربرگیرنـده    مـدل هـا از  هاي پرسش نامهوزنآنالیز و روشنگريبراي
.ه استگردیديریکارگبه

قیمحدودة مکانی و زمانی تحق
1390آیـد و در سـال   کم پهناورترین شهرستان استان مازنـدران بشـمار مـی   محمودآبادشهرستان جویبار پس از 

رضـا، چپکـرود و   سیاهرود، حسن(دهستان 4، )خیلو کوهیباریجو(شهر 2، )خوارانمرکزي و گیل(بخش 2شامل 
ان، از شرق با شهرستان ساري، از جنـوب بـا   این شهرستان از شمال با دریاي مازندر. آبادي بوده است146و ) الریم

اي اسـتان  شـهر جویبـار در بخـش جلگـه    . ي مرز مشترك استبابلسر دارااز غرب با شهرستان و شهرستان قائمشهر 
تن 29122اي یکدست هموار و سرسبز، در بین دو راه مهم ارتباطی قرار گرفته و هم اینک داراي مازندران در منطقه

مرکـز آمـار ایـران، سرشـماري     (شـاغلند تـن آن  12819درصد بوده که از این شـمار  82/3جمعیت با ضریب رشد
داراي رشـد سـاالنه   1345تـا  1335میانگین رشد ساالنه جمعیت در این اسـتان از  ). 1390عمومی نفوس و مسکن 

درصـد  60/3بـه  1365در سـال  . رسـید 48/2میانگین رشد ساالنه جمعیـت بـه   1355در سال . درصدي بوده12/4
رسـید و در  16/1ایـن درصـد بـه    1385تـا  1375بـاالخره از  ؛ و رسید35/1میانگین رشد به 1375در سال . رسید

.کاهش یافته است02/1این درصد به 1390سال آخرین دوره سرشماري یعنی 

.1392گان، نگارندتهیه و ترسیم. در استان مازندرانجوارهمموقعیت شهر جویبار و شهرهاي : 1نقشه شماره 

مدل تحلیلی تحقیق
منطق فازي

دانشمند ایرانی به میان کشیده شد، منطقی اسـت کـه   زادهیلطفي دکتر از سومنطق فازي که نخستین بار در دنیا 
داده گسـترش طیفـی از پاسـخ  جواب یک پرسش را به جاي تقسیم به دو بخش درست یا نادرست، به یک محدوده 

. است



41/ ...ارهیچند معيریگمیاز مدل تصميریبا بهره گاي¬و توسعه منطقهییکوچک در تمرکز زدايبر نقش شهرهایلیتحل

زبانی مورد استفاده در این تحقیقهاي اصطالح-1جدول شماره
تابع عضویتدامنهعدد فازي مثلثیهاتعریف زبانی ارزشردیف

≥8(8,9,10)=9اهمیت مطلق1 x ≤10

2
اهمیت بین مطلق و

(6,8,10)=8خیلی قوي
≤ x ≤810

8≤ x ≤6

(5,7,8)=7اهمیت خیلی قوي3
7≤ x ≤8
5≤ x ≤7

4
اهمیت بین خیلی قوي

(5,6,8)=6و قوي

6≤ x ≤8

5≤ x ≤6

(3,5,7)=5اهمیت قوي5

5≤ x ≤7

3≤ x ≤5

6
اهمیت بین قوي و

(3,4,5)=4ضعیف

4≤ x ≤5

3≤ x ≤4

(2,3,4)=3اهمیت ضعیف7
3≤ x ≤4

2≤ x ≤3

8
اهمیت بین ضعیف و

(1,2,3)=2یکسان
2≤ x ≤3

2≤ x ≤1

-(1,1,1)=1مساويبه درستی9
نگارندگان: منبع

ي اطالعاتیِ دقیق نیازي ندارد، بلکه توانا است تـا  هايورودشود که انسان به رهنمون میگونهنیادر منطق فازي 
هـا طـوري   ي بـازخورد را در سیسـتم  هـا کنترل کنندهپس اگر ما . مهار یا وارسی تطبیقی را در کران باالیی انجام دهد

تـر و کارسـازتري در هنگـام    سـاده به طورتوانند ها میي مبهم را دریافت کند، این دادههادادهطراحی کنیم که بتواند 
یک عـدد فـازي از   X = {x1, x2, ..., xn}ه در این روش به درستی گمان بر این خواهد بود ک. اجرا بکار برده شوند

(x)مقـدار تـابع   . قـرار دارد } 0,1{در یک بازه از xکه هر عدد از (x(ص ع عضویت مشخیک تابÃش بخ

خواهـد  Ãدر xاز درجـه عضـویت بـراي    تـر يقـو ، (x)از تـر بـزرگ . شـود نامیده مـی Ãاز xدرجه عضویت 
.(Zadeh, 1965)بود
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دي فازي کردن
ي چند معیاره فازي انجام عملیات دي فازي یا فازي زدایی است، بـه  ریگمیتصمي فازي و سازلمدگامی مهم در 

امـام  ؛ي بسیاري براي ایـن گـام وجـود دارد   هاکیتکن. این روش که عدد فازي را به یک عدد کریسبی تبدیل نماییم
ــتر از روش  ــه) centroid defuzzification(بیش ــارگب ــي ریک ــدیم ــ. کنن ــودیم ــش ــت ک centroid(ه روش گف

defuzzification (توان با فرمول زیر تعریف نمودرا می:

(Ã)=

ارزش دي فـازي بـر پایـه    (a1, a2, a3)بـراي عـدد فـازي مثلثـی     . باشـد مقدار دي فـازي مـی  (Ã)که در آن 
)centroid defuzzification (خواهد بود.

(Ã)=

:ANP1اي فرآیند تحلیل شبکه
ANP نظریه جدیدي در کنارAHP    است و آن را براي رهایی از وابسته بودن به مشـکالت و بـازخورد در میـان

. ننـد کي مـی ریکارگبه2و به این منظور از رهیافت ابرماتریسشودیمي ریکارگبهقوانین و جایگزین در جهان واقعی 
آورند، ولی ناهمسـانی میـان   میبه دستی زوجی هم سنجهاي نسبی را با انجام اگر چه هر دو فرآیند برتري مقیاس

وجود دارد که همه سـنجیدن و  ) وابستگی و انتظارات-همگنی-وارون(چهار پیش نیاز AHPدر . وجود داردهاآن
به درسـت  .(Sheeba Khan, Mohd Nishat Faisal,2008.P1502)باشد قوانین این تکنیک بر این اساس وابسته می

به صورت خطی از باال به پایین و بالعکس باشد و چنانچـه وابسـتگی   هایوابستگي، بایستی اشبکهدر فرآیند تحلیل 
به وزن معیارها وابسته باشـد، مسـئله  هانهیگزو وزن هانهیگزباشد یعنی وزن معیارها به وزن ) ANP(دو سویه یعنی 

ی یـا یـک سیسـتم بـازخورد را     رخطـ یغآید و پدیدآور یک شبکه یا سیسـتم  دیگر از حالت سلسله مراتبی بیرون می
). Yu-Ping Ou Yang How-Ming Shieh, 2013,P483(دهدیم

)ANP)Saaty, T.L. 2001و AHPتفاوت تحلیل شبکه در -1نمودار شماره 

1 Analytic Network Process
2 SuperMatrix
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، هـا کـنش بـرهم ریاضـی اسـت کـه امکـان بررسـی انـواع مختلـف        تنها تئـوري ) ANP(اي فرآیند تحلیلی شبکه
دلیـل کامیـابی ایـن روش در روش بیـرون آوردن     . سـازد یمـ سیستمی فراهم به صورترا بازخوردهاو هایوابستگ
ه عنـوان مقیـاس   ب(برتري . ي نسبی استهااسیمقي ریاضی براي سنجش ریگاندازهها و به کار بردن عملیات داوري
نـد ینمایمـ ي بـا معنـی هـدایت    اگونـه است که عملیات سنجیدن آغازین را بـه  متقاعدکنندهبنیان عددي یک ) نسبی

)saaty,2004A,p4 .(قدرت نیبنابراANP بـراي  هـا کـنش ي بـر  همـه ي نسبی بـراي کنتـرل   هااسیمقبر استفاده از ،
.ی دقیق و اتخاذ تصمیم مناسب استوار استنیبشیپ

VIKORروش 

ـ اگشـایش بـراي بـه تـازگی  کهاستمعیارهچنديریگمیتصمدرنویشروVIKORروش  گونـه مسـائل بـا    نی
,Opricovic & Tzeng(اسـت  یافتـه گسـترش معرفـی و  ) ناهمسانواحدهاي سنجش (برابرو ناناسازگارمعیارهاي 

& Opricovic)ی استسازشحلچند معیاره و راهيسازنهیبه معنی بهبه درست این روش ). 2002 Tzeng, 2004)

سـازش بـراي یـک    حـل راهروشن کـردن ، و هانهیاي از گزو انتخاب از بین مجموعهيبنداین روش تمرکز بر رتبه
در . باشـد یمـ پایـانی  براي رسیدن به یـک تصـمیم   رندگانیگمیتواند کمک به تصم، که مینابرابرمشکل با معیارهاي 

از جادشـده یاسازگاريآل است و سازش به معناي نزدیک به ایدهاینجا، راه حل سازش یک راه حل عملی است که 
و بـه عنـوان   LPمتریک روش تر از افتهیتوسعهبه درست . .(pricovic & Tzeng, 2007)امتیازات متقابل استسوي
Mچندگانـه آلترناتیو هاي در این روش . دشویميریکارگبهیسینوبرنامهآشتی و سازشمجتمع در روش تابعیک 

امـین نشـان داده   jهـاي  از جنبهيبند، رتبهAjبراي آلترناتیو . .A1,A2, . . . , Am: به این عنوان نشان داده شده است
. تعـداد معیارهاسـت  nجایگزین براي هوش مصنوعی نیامjارزش تابع معیار کهاست. fij. ،i.e.fijبه وسیله شده

.: (Zeleny, 1982)د متریک آغاز ش-Lpتوسعه ویکور با فرم زیر از 

هاي مورد استفاده در این تحقیقشاخص
هاي مورد مطالعه در اسـتان  در این تحقیق در بخش تحلیل نابرابري و میزان برخورداري جویبار و دیگر شهرستان

.زیر شاخص کمک گرفته شـد 49به همراه) فرهنگی، اقتصادي، کالبدي، زیربنایی(مازندران از چهار شاخص اصلی
هـا قـرار دارنـد از    باالتري نسبت به دیگر سکونتگاهدر سطوحکند تا بدانیم مناطقی که ها به ما کمک میاین شاخص
توانند خدمات درخور و شایسـته تـري ارائـه    برخوردارند که به پشتوانه آن میهاآنها و به چه میزان از چه شاخص

. به توسـعه خـود ادامـه دهنـد    جوارهمهاي از سایر شهرستاندهند و با جذب جمعیت انبوه و با فاصله بسیار زیادي 
هـاي  ی خواهد داشت و نابرابري در میزان برخورداري از شـاخص در پزیرا در شرایط موجود این امر عدم تعادل را 

هـاي  شـاخص (ها ي این سنجهریکارگبهاینک پس از آزمون و . توسعه در بین این شهرها را همچنان دامن خواهد زد
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هـاي  هـا و توانمنـدي  تري از واقعیت موجود شهرها و نارسـایی توان به یک شناخت و درك روشنمی) د مطالعهمور
پی برد و تحلیل درستی را از وضع موجود داشت و سرانجام به طراحی جایگاه پسندیده همسو با تعادل بخشی هاآن

. اي و افزایش کارکردي شهرهاي کوچک دست پیدا کردمنطقه

Vikorو ANPي هاروشدر یلیتحليهاشاخص-2ماره جدول ش

شمارههاي فرهنگی پژوهش           سنجه
F11شمارش جمعیت

2
3
4
5
6
7
8
9

10

F2سوادي به تفکیک سطح سواد در گروه اشتغالنرخ بی
F3نرخ باسوادي
F4 سال و باالتر نقاط روستایی6باسواد در جمعیت شمارش جمعیت
F5شمارش کتابخانه به ازاي هر هزار نفر
F6شمارش کتاب به ازاي هر هزار نفر
F7شمارش سینما به ازاي هر هزار نفر
F8شمارش سالن نمایش به ازاي هر هزار نفر
F9معکوس(ن اندازه خانوار در سطح شهرستا(

F10نشینیدرصد شهر
هاي اقتصادي پژوهشسنجه

E111جمعیت فعال
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E2جمعیت داراي کار
E3نرخ مشارکت
E4درصد شاغلین بخش کشاورزي نسبت به کل شاغلین
E5درصد شاغلین بخش صنعتی نسبت به کل شاغلین
E6درصد شاغلین بخش خدمات نسبت به کل شاغلین
E7هاي بانکی به ازاي هر هزار نفرارش شاخهشم
E8هاي بازرگانیشمارش کارگاه
E9 معکوس(نرخ بیکاري(

E10وارونه(سرپرستی شغلی بارزانیم(
هاي کالبدي پژوهشسنجه

U121شمارش پارك عمومی براي هر هزار نفر
22
23

U2 متر مربع(سرانه مسکونی(
U3 متر مربع(سرانه فضاي سبز شهري(
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U424شمارش خودروي حمل زباله براي هر هزار نفر
25
26
27
28
29
30
31

U5 ینشانآتشدرصد مساحت ایستگاه
U6بار براي درصد مساحت میادین میوه و تره
U7درصد مساحت کاربري آموزشی
U8شمارش حمام خصوصی براي هر هزار نفر
U9براي هر هزار نفرهاي بهداشتیشمارش سرویس

U10شمارش کشتارگاه به ازاي هر هزار نفر
U11هاي عمويشمارش دادگاه

روستایی-هاي زیربنایی توسعه در نقاط شهريسنجه
R1 هاروستاشمارش مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان در

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

R2شدهبرق داري هاروستارش شما
R3شمارش آزمایشگاه
R4برابري مراکز بهداشتی به تعداد روستا
R5شمارش بهورز در نواحی روستایی
R6هاي تعاونی روستاییشمارش شرکت
R7مند از گازي بهرههاروستا
R8مند از دفاتر پستیي بهرههاروستا
R9احی شهريشمارش مدرسه راهنمایی در نو

R10شمارش دبیرستان و هنرستان در نواحی شهري
R11مراکز بهداشتی و درمانی شهري
R12تعداد پایانه
R13 ی در شهرستانبخشتوانشمارش مراکز
R14شمارش جایگاه فروش مواد سوختی
R15هاي تعاونی فعال صنعتیشمارش شرکت
R16ی اداره راه و کل استحفاظهاي تحت حوزه شمارش راه

شهرسازي
R17دفتر خدمات ارتباطات شهري
R18خانه بهداشت فعال روستاها
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:ANPبه روش ه دیر فازي زدایی شدامق-3جدول شماره 
معیارهاANPوزن معیارهاANPوزن 

1سنجه 260.470784سنجه 0.372744
2سنجه 270.267583سنجه 0.382419
3سنجه 280.567256سنجه 0.197877
4سنجه 290.463285سنجه 0.24294

5سنجه 300.338868سنجه 0.435796
6سنجه 310.367235سنجه 0.226067
7سنجه 320.222369سنجه 0.539135
8سنجه 330.24828سنجه 0.552712
9سنجه 340.178067سنجه 0.412703
10سنجه 350.54435سنجه 0.351967
11سنجه 360.346816سنجه 0.332645
12سنجه 370.592068سنجه 0.383277
13سنجه 380.229393سنجه 0.525786
14سنجه 390.50084سنجه 0.289999
15سنجه 400.423052سنجه 0.430806
16سنجه 410.338377سنجه 0.43489

17سنجه 420.456778سنجه 0.611661
18سنجه 430.453779سنجه 0.420868
19سنجه 440.263361سنجه 0.183383
20سنجه 450.243196سنجه 0.42157

21سنجه 460.328283سنجه 0.405156
22سنجه 470.312689سنجه 0.511479
23سنجه 480.355965سنجه 0.30079

24سنجه 490.496847سنجه 0.513982
25سنجه 0.464066

.1392ي نویسندگان، از سوحاسبه م: مأخذ

):FVIKOR(ر محاسبه رتبه بندي شهرهاي منطقه بر پایه مدل ویکو
هاي زبانی ماتریس مقایسه زوجی ساخته شـد و بـا روش دي فـازي شـده     ي از اصطالحریکارگبهدر این مدل با 

نتـایج  . به اعداد قطعی تبدیل شداعداد فازي ماتریس مقایسه زوجی و ماتریس اوزان بدست آمده، معیارهاي ارزیابی 
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هاي استان مازندران در جدول زیر آورده شده اسـت؛ کـه بـر ایـن     بدست آمده از این مدل براي رتبه بندي شهرستان
هاي قائمشهر، بابلسر در جایگـاه دوم،  در جایگاه نخست و شهرستانQI :0.789278اساس شهرستان ساري با مقدار 

. ار در جایگاه آخر قرار گرفته استسوم و باالخره شهرستان جویب

:FVIKORماتریس پایانی رتبه بندي -4جدول شماره 
فاصله راه حل از (VI)مقدار(QI)مقداربنديرتبه

(RI)آل منفیایده

فاصله راه حل از 
(SI(ت آل مثبایده

هانهیگز

30.3926430.50.6386257.089735
بابلسر

40.2427990.50.6210067.067198
جویبار

10.7892780.50.65166110.29459
ساري

20.5000000.50.59206812.64555
قائمشهر

.1392ي نویسندگان، از سومحاسبه : مأخذ

بحث و نتیجه گیري
اي، بنیادین و کارا بـراي پـراکنش   ها که بتواند یک چارچوب پایهسلسله مراتبی از سکونتگاهآوردندیپدتعیین و 

در راسـتاي  . آیـد ها، خدمات و کارکردها در سطوح چندگانه را فراهم نماید، بایسـته بـه چشـم مـی    یت، فعالیتجمع
هـا، نشـان کـردن مرکزیـت،     بندي سـکونتگاه هاي علمی براي سطحي معیارها و روشریکارگبهسازي این الگو، پیاده

. هـا روشـی عاقالنـه و منطقـی اسـت     سکونتگاههاي بینهمچنین شناسایی انواع خدمات مورد نیاز و کاهش نابرابري
بر ها و در سطوح چندگانه، هاي جغرافیایی در زمینهتري از چگونگی مکانچون از این راه شناخت بهتر و موشکافانه

. داشتن اطالعات را بدست خواهد دادهیپا
ررسـی نشـان داد کـه    ی، بـراي چهـار شهرسـتان مـورد ب    افتگیتوسعهاي براي سنجش بررسی چهار شاخص پایه

شهرستان ساري به عنوان مرکز استان مازندران در باالترین تراز و جایگاه قرار دارد و شهرستان قائمشـهر در جایگـاه   
هـاي  همچنـین بررسـی  . باشـد دوم و بابلسر در جایگاه سوم و سرانجام شهرستان جویبار داراي جایگـاه چهـارم مـی   

برخورداري به ترتیب براي ساري، قائمشـهر،  نیترشیبدر گروه فرهنگی نشان داد کههاشاخصریزاز بدست آمده
در گروه اقتصادي از نظر برخورداري ساري در جایگاه اول قرار دارد و سه شـهر دیگـر بـه    . باشدبابلسر، جویبار می

اخص کالبدي هم در گروه ش. ترتیب جویبار در جایگاه دوم و قائمشهر در جایگاه سوم و بابلسر جایگاه آخر را دارد
باشـد و جویبـار در   باشد و قائمشهر داراي رتبه سـوم مـی  ساري در جایگاه اول قرار دارد و بابلسر داراي رتبه دو می

بنایی توسعه نیز همچنان جایگاه اول بـراي شهرسـتان سـاري    هاي زیردر گروه شاخص. ترین جایگاه قرار داردپایین
تحلیـل  . ر گرفت، بابلسر در رتبه سوم و جویبار در جایگـاه چهـارم قـرار دارد   باشد و قائمشهر در جایگاه دوم قرامی

:باشدیمدربرگیرنده نتایج زیر FUZZYو در سیستم ANPها به روش هاي تفضیلی شاخصیافته
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ـ در گروه فرهنگی شهرستان سـاري، از بـین ده شـاخص موجـود      هـاي  برخـورداري را در شـاخص  نیتـر شیب
F10,F3,F4,F1,F6هاي فرهنگی شهرستان ساري از اهمیت ها در بحث بهبود و پیشرفت زمینهشته و این شاخصدا
ي کمتري در این شهرسـتان  برخوردارهایی که به کم و بیش داراي در همان سان شاخصباشندیمفراوانی برخوردار 

هـاي  ه دوم قرار دارد در شاخصقائمشهر که از نظر فرهنگی در جایگا. باشدیمF5,F7,F8,F2,F9دربردارنده اندبوده
هاي فرهنگی براي این شـهر  تأثیر را در پیشرفت زمینهنیترشیبهاشاخصبرخورداري را داشته و این نیترشیبزیر 
باشـد و  هـایی کـه داراي برخـورداري کمتـري مـی     به همام سان شاخص. F3,F4,F10,F1,F5:  اندداشتهبه همراهرا 

ـ بـراي بابلسـر   . F6,F8,F2,F7,F9: اندگی داشته بر این پایهکارایی کمتري در توسعه فرهن برخـورداري و  نیتـر شیب
هایی کـه کمتـرین برخـورداري و کمتـرین     همچنین شاخص. F10,F3,F1,F4,F6: اندها بر این پایهشاخصنیکاراتر

ویـژه مـورد مطالعـه مـا     وربه طباالخره براي شهرستان جویبار که . F5,F9,F2,F7,F8: اندکارایی را داشته بر این پایه
هـایی کـه   همچنـین شـاخص  . F10,F3,F1,F4,F6: انـد هاي بر این پایـه باشد در بخش فرهنگی کاراترین شاخصمی

. F5,F9,F2,F7,F8: اندکمترین برخورداري از آن در این شهرستان بوده بر این پایه
هـاي ایـن   شـاخص نیترو کارانیترهممدر گروه شاخص اقتصادي شهرستان ساري در جایگاه برتر قرار دارد و 

تـر و کمتـرین   هایی که براي این شهر اهمیت پایینو شاخص. E2,E7,E4,E8,E1: اندگروه براي این شهر بر این پایه
در جایگـاه آخـر   هاشاخصشهرستان جویبار که در بیشتر . E5,E3,E9,E10,E6: اندآفرینی را داشتند بر این پایهنقش

هـاي ایـن گـروه بـراي ایـن      شاخصنیترو کارانیترمهمر این شاخص در جایگاه دوم قرار دارد و قرار دارد، تنها د
-آفرینی را داشتند بر این پایـه هایی که براي این شهر کمترین نقشو شاخص. E4,E2,E8,E5,E6: اندشهر بر این پایه

ي ایـن  هاشاخصنیترو کارانیترمهمو در این بخش در جایگاه سوم قرار دارد شهرقائم. E11,E1,E3,E10,E9: اند
تـر و  یی که براي این شهر اهمیـت پـایین  هاشاخصهمچنین . E2,E5,E7,E8,E4: اندگروه براي این شهر بر این پایه

نیتـر نییپااما شهرستان بابلسر که در این بخش از . E9,E1,E10,E6: اندآفرینی داشتند بر این پایهمیزان کمتري نقش
: انـد ي ایـن گـروه بـراي ایـن شـهر بـر ایـن پایـه        هاشاخصنیرگذارتریتأثو نیترمهمدار بوده است، جایگاه برخور

E2,E7,E5,E8,E1 .اندآفرینی را داشتند بر این پایههایی که براي این شهر کمترین نقشو شاخص :E6,E9,E10,E3.
آن در جهت توسعه و آبـادانی  هاي کالبدي و میزان برخورداري از این شاخص و درجه اهمیتدر گروه شاخص

نیتـر مهـم کـه  دهـد یمـ آنالیزهـا نشـان   . ي مورد مطالعه در مازندران، ساري در جایگـاه اول قـرار دارد  هاشهرستان
هـایی چـون   در همـان سـان شـاخص   . U5,U4,U7,U10,U2: انـد در این گروه براي این شهر بر این پایههاشاخص

U1,U6,U3,U11,U9,U8 انـد بـوده در سطح پایینی از نگاه میزان برخورداري و فزونـی کـارایی   براي این شهرستان .
: انـد هاي کارآمد در این گروه براي این شهرستان بر ایـن پایـه  شاخصنیترمهمبابلسر در جایگاه دوم قرار گرفت و 

U4,U10,U3,U5,U1 .هایی چون ها نشان داد شاخصهمچنین بررسیU9,U6,U7,U8,U11,U2ان براي این شهرست
همچنین با توجه به یافته هاي بدست آمـده  . تري از نظر میزان برخورداري و فزونی کارایی بوده استدر سطح پایین

هـاي در  شـاخص نیترمهماز آنالیزها در این پژوهش باید گفت که شهرستان قائمشهر در جایگاه سوم قرار گرفت و 
نیـز  U10,U3,U8,U2,U11,U9: هایی ماننـد و شاخص. U4,U5,U7,U6,U1: انداین گروه براي این شهر بر این پایه
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سـرانجام شهرسـتان جویبـار در ایـن گـروه از      . انـد بـوده در سطح پایینی از نظر میزان برخورداري و فزونی کـارایی  
هاي کارا براي شهرسـتان جویبـار در ایـن    ترین شاخصمهم. جایگاه چهارم یا آخر را بدست آورده استهاشاخص

ـ و کارسازترین نقش را داشته و از نیترشیبکه U4,U6,U10,U7,U5: اندن پایهگروه بر ای بهـره کـارایی   نیتـر شیب
باشد و بهره کارایی کمتـري را  مند میبهرههاآنهایی که این شهرستان به میزان کمتري از شاخص. اندبرخوردار بوده

. U2,U3,U1,U8,U9,U11: اندبر این پایهاندداشتهدر روند توسعه این شهرستان 
در پایان در شاخص گروه زیربنایی، شهرستان ساري باز هم جایگاه نخست را در برابر با سه شهر دیگـر بدسـت   

ي کارساز در این بخش براي هاشاخصنیترمهمکه دهدیمنشان هاشاخصنتایج بدست آمده از آنالیز . آورده است
: هـایی ماننـد  همچنـین برخـی از شـاخص   . R11,R16,R2,R18,R3,R6,R9,R10: انـد شهرستان ساري بر ایـن پایـه  

R14,R15,R1,R4,R7,R17,R8,R5,R12,R13 قائمشهر در ایـن گـروه در جایگـاه    . اندداشتهکمترین برخورداري را
ي در ایـن شهرسـتان قـرار    رده بـاالتر مندي و بهره کارسازي در هایی که از نظر میزان بهرهدوم قرار گرفته و شاخص

تـري قـرار   هایی کـه در رده پـایین  همچنین شاخص. R11,R2,R14,R1,R3,R6,R9,R7,R12: اندند بر این پایهاگرفته
بابلسر در جایگاه سـوم  . R18,R16,R10,R4,R15,R17,R8,R5,R13: اندداشته و کمترین کارایی را داشته بر این پایه

R11,R2,R1,R7,R2,R18,R9,R14,R15: هـایی همچـون  کـه شـاخص  دهـد یمـ قرار گرفته و نتایج آنالیزهـا نشـان   

. انـد بهره کارساز بودن برخوردار بودهنیترشیباند و از و کارسازترین نقش را در این شهرستان بازي کردهنیترشیب
: انـــدهـــایی کـــه در ایـــن شـــهر در رده پـــایینی قـــرار دارنـــد بـــر ایـــن پایـــه        همچنـــین شـــاخص 

R10,R3,R6,R16,R5,R4,R17,R8,R13 .کـه شهرسـتان جویبـار در    دهدیمنشان پژوهشیج آنالیز این در پایان نتا
ــرار دارد    ــارم قـ ــاه چهـ ــم در جایگـ ــروه هـ ــن گـ ــاخص  . ایـ ــتان شـ ــن شهرسـ ــراي ایـ ــون بـ ــایی همچـ : هـ

R16,R11,R1,R2,R7,R18,R10,R3,R12 اند و داراي باالترین میزان قرار گرفتههاشاخصدر جایگاه باالتر از سایر
تـرین میـزان   داراي پـایین R14,R9,R15,R5,R4,R6,R8,R17,R13: هایی چـون شاخصهمچنین . اندبودهمندي بهره

. کارساز بودن براي این شهر بوده است
نیز براي چهار شهرسـتان مـورد مطالعـه از نظـر میـزان      FUZZY VIKORهمچنین نتایج حاصل از روش آنالیز 

در جایگاه نخست، شهرستان قائمشهر با 0.78به هاي نمایه شده در باال، شهرستان ساري با رتبرخورداري از شاخص
در جایگاه سوم و سرانجام شهرستان جویبار با کسـب رتبـه   0.39در جایگاه دوم، شهرستان بابلسر با رتبه 0.50رتبه 
ي روشنگرانه نشانگر نابرابري زیادي اسـت کـه بـین شـهر     ابه گونهها این سنجش. در جایگاه آخر قرار گرفت0.24

.ر وجود داردنخست و آخ
در میـزان برخـورداري از   آشـکار بندي پایانی نتایج این بخش از تحقیق بیـانگر آن اسـت کـه عـدم تعـادل      جمع
شدن و برتري یـک شـهر   قدرتمندترشود و این نابرابري زمینه را براي ها در این چهار شهرستان مشاهده میشاخص

که از کمترین میزان برخورداري توسعه در باریجوبراي شهر بایستاز این رو می. بر دیگر شهرها فراهم نموده است
هایی را کـه از آن بـه میـزان کمتـري برخـوردار      مند بوده، شاخصمیان شهرهاي مورد مطالعه در استان مازندران بهره

تا این باشند را تقویت و براي این شهر فراهم نمود یی که این شهرستان هرگز از آن برخوردار نمیهاشاخصبوده یا 
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آفرینـی  مکانی خـود و پهنـه تـراوش خـویش نقـش     -بسیار کارا و توانمندتري در توسعه فضاییبه گونهشهر بتواند 
. نماید و از جایگاه کارساز و کاراي خویش به عنوان یک شهر کوچک در برابر دیگر شـهرهاي باالدسـتی دفـاع کنـد    

ها برابـر و دادگسـتر شـود و    و تقویت دیگر شاخصهارساختیزباید از راه افزایش و بهبود هاينابرابربنابراین این 
چنانچه تحقق یابد ایـن مهـم،   . هاي توسعه برخورداري داشته باشنداي پذیرفتنی باید از شاخصها تا اندازههمه شهر
هاي جمعیتی در گـام نخسـتین بـه شـهرهاي میانـه و در گـام پسـین بـه         ی جابجاییفزونآن کاسته شدن از ره آورد

هرهاي بزرگ خواهد شد و در گذر زمان این گروه از شهرهاي کوچک داراي قدرت عملکردي بیشتري گردیـده و  ش
.خود به عنوان مراکز جذب جمعیت پهنه تراوش خویش بیش از پیش مطرح خواهند بود

، زاتیـ تجهو هاي درآمد، اشتغال، فروش کاال بندي نتایج پرسشنامه در گروهاز جمعبدست آمدهي هاافتهتحلیل ی
انـدازه خـوبی   در ي کارسـاز و  ابـه گونـه  رسانی به ساکنین، بیانگر این مهم است که در گروه شهري جویبار خدمات

10از نگاه شهروندان، این شهر در گـذر  . آفرینی کندرسانی نقشتوانسته است در جذب و تمرکز جمعیت و خدمات
اي رضـایت سـاکنین را از   کنـد و توانسـته تـا انـدازه    رکت مـی سال گذشته تا به امروز در مسیر پیشرفت و توسعه ح

پذیر رسـاند، زیـرا   مندي را به باالترین اندازه انجامهرآینه بایستی این سطح رضایت. زندگی در این شهر فراهم نماید
تـر بزرگبه شهرهاي هاآناین کار کمک خواهد کرد تا جمعیت شهري ساکن در جویبار از میزان گرایش کوچندگی 

. ها براي سکونت همیشگی در این شهر بیش از پیش فراهم شودکم شده و رضایتمندي آن
گزارش نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه در بخش روستا نیز بیانگر آن است که شهرسـتان جویبـار در پهنـه    

اسـت کـه نقـاط روسـتایی     آنرنـده یگزیرا نتایج در بر. پیرامونی تراوش خویش توانسته است بسیار کارا عمل نماید
موجود در پهنه پیرامونی شهرستان جویبار براي برآورده سـاختن بیشـتر نیازهـاي خـود، در حـوزه هـاي آموزشـی،        

این مهم نشان دهنده توانمندي . خدماتی، اداري، بانکی، کشاورزي و دیگر موارد با شهر جویبار در آمد و شد هستند
جویبار توانسته در سطح سرزمینی پهنه پیرامونی خـود تـراوش توسـعه و    شهر کوچکآفرینی مثبتی است که و نقش

، خدمات و آسایش هارساختیزریزان به توسعه است تا برنامهاینک بایسته. ی داشته باشدخوباریبسخدمات رسانی 
گـروه شـهرهاي   باشـد تـا   اي این اسـتان مـی  ریزي منطقهدر برنامهدارتیاولوگام بردارند و این مهم یکی از اهداف 

داشته باشند و ساکنین در روسـتاها و  درخوررسانی شایسته و کوچک منطقه بتوانند در گستره پیرامونی خود خدمات
هاي خویش شوند تا از مهاجرت به دیگـر  هاي کوچک دلگرم و امیدوار به ادامه کار و زندگی در سکونتگاهخود شهر

. شهرها و به ویژه شهرهاي بزرگ جلوگیري شود
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