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  چکیده 

گسیختگی سازمان فضایی و فقـدان   ،یکی از مشکالت اساسی موجود بر سر راه توسعه روستایی کهییآنجا از
یـن پـژوهش سـعی شـده اسـت تـا بـا        ها است. در اتعاملی میان سکونتگاه مراتبی مناسب مبتنی بر رابطهسلسله
رویکـرد   برقـرار نمـود.  یک انسجام و رابطه منطقی بین ایـن مراکـز    ،یرسانخدماتبه لحاظ یابی مراکز برتر مکان

اهمیت کاربردي تواند کاربردي باشد. با توجه به ماهیت آن می کهتحلیلی است  -حاکم بر این پژوهش، توصیفی 
، براي دستیابی به الگوي بهینـه در جهـت تعیـین مرکزیـت خـدمات      در این زمینههاي انسانی و طبیعی شاخص

 شدهاستفاده افزار سیستم اطالعات جغرافیایینرم قالب در fuzzy Overlay و Index overlayاز دو روش روستایی 
قرار دارند که  یکامالً مناسب، نشان داد اکثر روستاها در وضعیت Index overlayآمده از مدل تدسنتایج به است.

روستا در دهستان  8روستا در دهستان ساردوئیه،  19 ،از این تعداد روستا در این طیف قرار دارد و 32 درمجموع
ـ  اند،روستا در دهستان گور واقع شده 5 دلفارد و در  Fuzzy overlayاسـتفاده از روش   آمـده بـا  دسـت هاما نتایج ب
که طیف وضعیت نامناسب، بیشـترین آمـار   طوريبه ،، چندان همخوانی نداردIndex overlayبا روش  GISمحیط 
روسـتا در دهسـتان    7 روستا در دهستان سـاردوئیه و  8 نیبنیازاروستا را در خود جاي داده است که  14یعنی 
محل زیسـت و   عنوانبهتا زمانی که به روستاها نتیجه گرفت  توانیمبا توجه به آنچه گفته شد،  .اندشدهواقعگور 

هاي تولیدي از سوي دیگر توجه ویژه صورت نگیرد، روستاییان با مشکل مواجه و مکان طرفکیازسکونت انسان 
هـاي  کـارگیري روش آن شناخت صحیح از مناطق هدف و درك نیازهاي مراکز روستایی با به حلراه. خواهند شد

  تواند گامی در جهت توسعۀ پایدار باشد.عملی است که میدقیق و 
  

  روستاهاي کانونی، مرکزیت خدماتی، ساردوئیه.تحلیل فازي، الگوهاي فضایی،  :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
 و سـکونت  جهـت  بهینـه،  مکان شناسایی و تعیین

 منظـور،  ایـن  بـراي  نیست ايساده چندان کار فعالیت،
ــه ــزانبرنام ــد ری ــل بای ــايعام  اقتصــادي، محیطــی، ه

 و سیاسـی  مسـائل  ،حـال نیدرعـ  و جمعیتی اجتماعی،
 نظـر  در را کننـده تیهـدا  و باالدسـت  يهـا یمشـ خط

 در). 64: 1393 دهقـانی،  و ینیالدشمس(باشند داشته
                                                             

  anabestani@um.ac.ir مسئول:نویسنده *

 ايهـــــ سابق داراي بهینه، هايمکان انتخاب میان، این
 دارد، بشـري  تـاریخ  درازاي بـه  قـدمتی  و است طوالنی

 هـایی موضوع از یکی ،خیازتارشیپ دوران از کهطوريبه
 کـرده، مـی  مشـغول  خـود  به همواره را انسان ذهن که

 اسـت  فعالیـت  و زنـدگی  بـراي  مناسـب  مکـان  انتخاب
 ،درگذشـته . )128: 1395(احدنژاد روشتی و همکاران، 

 شکار، محل سرپناه، و اقامت براي مکان بهترین تعیین
ــن ماننــد و غــذا گــردآوري ــوده هــاای ــدها. اســت ب  بع
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 افتند؛ــــ ی توسعه بشري  جوامع تکامل با هاسکونتگاه
 زـنی قدیمی هايراه و گرفتند شکل بازرگانی مسیرهاي

 بـه  را مختلف هايمکان تا یافتند توسعه مکان بستر بر
آنچه اما  ،)1375 دهاقانی، زادهمشهدي(کنند وصل هم
روسـتایی مهـم بـه نظـر      در ایجاد این مراکز توسعۀ که
ست. یعنی این مراکـز بایـد در   هایابی آن، مکانرسدیم

هایی قـرار گیرنـد تـا بـاالترین کـارایی را داشـته       مکان
(ارغـان   باشند و خدمات بهتر و بیشتري را فراهم کنند

  ).134: 1393و همکاران، 
 دهـد؛ می نشان ایران کشور در موضوع این اهمیت

 دو در خصـوص هبـ  شهرنشـینی  سـریع  مشکالت رغمبه
 از ســري ایــن حــل بــراي نظــرانصــاحب اخیــر، دهــۀ

ــکالت ــع سیاســت مش  پیشــنهاد را روســتایی تجمی
 ایـن  ایـران  طبیعـی  خاص شرایط به توجه با ردند،ــک

 شرایط ها،مکان از برخی در چراکه ،است غلط سیاست
 بـزرگ  روسـتاهاي  توانیمنمی اصوالً که است ياگونهبه

 امکانـات  و محیطـی  هـاي توان به توجه با باشیم داشته
 کردوانـی، (باشـند  کوچک باید روستاها موجود، محدود
 راسـتا  این در). 1394زاده و همکاران، ؛ اسماعیل1376
 بـین  واسطه مراکز عنوانبه روستایی بهینه مراکز ایجاد
 در واندــــتمی کهاین ضمن پراکنده روستاهاي و شهر

 وستهیپهمبه زیستگاهی مراتبسلسله یک ترویج جهت
 ارائـه  با آید، شمار به مهم منسجم فضایی نظام ایجاد و

ــف خــدمات ــز مختل  روســتاها مشــکالت جهــت در نی
 هـا آن توسعۀ تسریع و) پراکنده روستاهاي خصوصهب(

). 14: 1391 همکـاران،  و سلیمان فال( شود واقع ثرمؤ
 تـا  بگیرنـد  قـرار  هـایی مکـان  در بایـد  مراکز این یعنی

 و بهتــر خــدمات و باشــند داشــته را کــارایی بــاالترین
ــراهم را بیشــتري ــد ف ــاران، و ارغــان(کنن : 1393 همک

ــراي اساســی گــام و )134 ــافتن دســت ب ــن ی ــر، ای  ام
 اجـراي  در بنـابراین،  اسـت؛  موجـود  شـرایط  شناسایی

 تخصـیص  است الزم سرزمین، آمایش منظر از هابرنامه
 رارــاستق. گیرد صورت مناطق شرایط به توجه با منابع

 یــــ یابدسـت  موجب مناسب، هايمکان در هافعالیت
 و ودـــ شمـی  هافعالیت اقتصادي توجیه و باال کاراییبه

کنـد(کوئروگا و همکـاران،   می تضمین را هاآن پایداري
 انجـام  بـراي  خـاص  مکانی بودن ). مناسب185: 2008

 دارد بسـتگی  عواملی به زیادي حد تا ،فعالیت خدماتی
 و انتخاب خدمت، آن انجام براي یابیمکان حین در که

 ،وجـود نیبـاا  ).245: 2005و لـی،   (یانـگ  شود ارزیابی
 یـابی مکـان  جهـت  فضـایی  الگوهـاي  نهیزم در تاکنون

ــتاهاي ــانونی، روس ــواع ک ــوعی ان ــوعات از متن  و موض
 بـه  بسـته  کـه  اسـت  شدهگرفته بکار کمی هايتکنیک

ــزان ــار میـ ــوق و اعتبـ ــات وثـ ــترس در اطالعـ  و دسـ
 و یدهـ سـازمان  بـراي  محلـی،  ریزانبرنامه هايمهارت
 هـا روش این ازجمله. اندقرارگرفته مورداستفاده ارزیابی

ــی ــوانم ــه ت ــل ب ــل تاکســونومی، تحلی ــاملی، تحلی  ع
 و مـوریس  شـبکه، مـدل   تحلیـل  اي،خوشـه  لیلـــتح

 ،و همکــاران بــدري(کــرد اشــاره عصــبی شــبکه مــدل
ــک کــه) 120 ؛1385 ــن از هری ــدل ای ــب هــام  و معای

 آنهـا  از یک هر گزینش از نهایی هدف و دارد محاسنی
ــناخت ــع ش ــود وض ــین و موج ــل و تعی ــزان تحلی  می

 مـدیریت  بـه  کمـک  براي مطلوب وضع تا آن هـــفاصل
 و خـاکپور ( باشـد مـی  خـدمات  و امکانـات  بهینه توزیع
  .)185:  1388 پوري، باوان

ــه ــت ب ــت جه ــژوهش، موضــوع اهمی ــات پ  مطالع
ــددي ــرتبط متع ــا م ــث ب ـــمک مبح ــابیانـ ــه ی  بهین

 است گرفته روستایی صورترسانی خدمات زــراکـــم
ــه ــۀ از ک ــی آن، جمل ــوانم ــه ت ــات ب  زبردســت مطالع

 شـایان )، 1385( حاجیلو و کریم زادهمهدوي، )1381(
ــی ،)1386( ــرودي و همکـــاران مطیعـ  ،)1387( لنگـ

ــرابی و پریـــزادي ،)1391( قاســـمی و مشـــکینی  ضـ
و  ارغــان، )1393( دهقــانی و الــدینیشــمس)، 1390(

 اشـاره  )1394( علیـزاده  و مـرادي  و )1393( همکاران
 یابیمکان کردن مطرح ضمن خود مطالعات در که کرد

ــه توجــه ضــرورت ،یــــرسانخــدمات مراکــز بهینــه  ب
 بر آن، یـــط هــکروند آنو  روستایی یـــیابانـــمک

 از ارهايــــمعی اساس بر و آگاهانه گیريتصمیم اساس

 هايهدف و امهـــــبرن چارچوب در شده تعیین پیش

 مشخص اییــروست سکونتگاه یک استقرار محل معین،

  شود.تعیین می
 بخــش روسـتاهاي  سـطح  در کـه ایــنبـه  توجـه  بـا 

ــع( ســاردوئیه ــتان در واق ــت شهرس ــابرابري) جیرف  و ن
 و واگرایـی  و خـدمات  و امکانـات  بهینـه  توزیـع  فقدان
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عه و بنابراین مطالدارد،  وجود نواحی بین توسعه شکاف
روسـتاهاي بخـش    دسـتیابی بـه توسـعۀ   تحقیق بـراي  

گزینـی مراکـز مناسـب جهـت     انکساردوئیه از طریق م
ایجاد مراکز توسعه روستایی و سـازماندهی و خـدمات   

نیازهاي اساسی هستند، از ضروریات این رفاهی در حد 
اسـت و بـا سـازماندهی نظـام مراکـز توسـعه        وهشژپـ 

عنـی  ی تـوان دو مشـکل اساسـی جامعـه    تایی مـی روس
رسـانی بـه نقـاط روسـتایی     روستایی و خـدمات  توسعۀ

نده و تخلیـه روسـتاها و مهـاجرت روسـتاییان بـه      کپرا
 لذا سطح این بخش مورد بررسی قرار داد،شهرها را در 

 هـاي سنجه گردآوري با تا دارد برآن سعی پژوهشاین 
 جهت ونیــکان روستاهاي یابیمکان بررسی به مختلف
ــا خــدماتی مرکزیــت تعیــین ــايروش از اســتفاده ب  ه
  .  بپردازد امر این جهت کمی ايمقایسه

  
  نظري پژوهش ها و مبانیمفاهیم، دیدگاه

خدماتی –پراکنش فضایی دربارة نظریه ترینقدیمی
) بـاز  1600( دومـه  پیـر  بـه  علـم مکـان  ها و هسکونتگا

خواسـت حـل   اي را با این محتوا میگردد. او مسئلهمی
 نقطـۀ  اسـت  قرار و دارد وجود فضا نقطه در سه که کند

 ایـن  بـا  هاي آنفاصله جمع که شود یافت نیز چهارمی
نـام  ه) شخصی ب1933باشد. در سال ( کمینه نقطه سه

والتر کریستالر تالش کرد تا به تبیـین آرایـش فضـایی    

الدینی وستاهاي آلمان جنوبی بپردازد(شمسشهرها و ر
) 1شـکل ( یه او  مطابق بـا  ). فرض65: 1393، دهقانیو 

در نـواحى   هـایی کـه  به این صـورت اسـت؛ سـکونتگاه   
 حمـل  ۀکوشند تا هزین، مىباشندمى مستقرهاشورزده 

حــداقل برسـاند و بــه ایــن منظــور،  نقـل خــود را بــه  و
کنند. در نتیجه، خود را انتخاب مىترین مرکز بهنزدیک
 بـازار،  هـاى حـوزه  و شـود مـى  تقسیم هاشورزدهناحیه 

ها کـه  ضلعىآیند. این ششضلعى در مىصورت ششبه
انـد، از نظـر   هاى مرکزى تشکیل شـده در اطراف مکان

ــع ممکــن را تصــویر   ــدترین نظــام توزی ریاضــى کارآم
اکنون اگر بـیش از یـک فعالیـت خـدماتى را      .کنندمى

 ۀدهیم، اشکال گونـاگونى بـراى توسـع    مورد توجه قرار
هاى مرکزى رد. مکانبینى کتوان پیشاین وضعیت مى

توانند خـدمات جدیـدى را، ماننـد پزشـک و     اولیه، مى
 و جمعیتـى ۀ هـا، آسـتان  ایـن  .خود جلب کنندبانک، به

در . دارند اولیه خدماتى فعالیت مشابه بازارى هاىحوزه
کننـد،  ها با یکـدیگر تالقـى مـى   ضلعىنقاطى که شش

شـود و احتمـاالً   ترى پیدا مىهاى مرکزى کوچکمکان
ــائین فعالیــت ــاى خــدماتى ســطح پ ــأمین ه ــرى را ت ت

ــى ــد. از آنجام ــت نماین ــه فعالی ــدم ک ــاى خ ــه ه اتی، ب
تـرى نیـاز   بـازار کوچـک   ةهاى جمعیتى و حـوز آستانه

دست آمـده، متعـددتر از مراکـز    دارند، نقاط مرکزى به
  ).1388(سعیدي،  اولیه خواهند بود

 

  
  کریستالر والتر مدل روستاها، و شهرها فضایی آرایش :1 شکل

  )1398 منبع: سعیدي،(
 

 تئــوري خــود ) در1966ســال ( جــان فریــدمن در
ــاعنوان  ــز"ب ــوري مرک ــون–تئ ــر   "پیرام ــه ب ــراي غلب ب

ها و ایجاد سیسـتم فضـایی بـا سلسـه مراتـب       نابرابري
کنـد و  پیرامون را مطرح می–بحث مرکز فضایی،منظم 
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با طرح دو مفهوم مرکز بخـش و مرکـز ناحیـه، نگـرش     
دهد (مرصوصی تأکید فراوان قرار میسیستمی را مورد 

ــاران و ــز  در ).47: 1389، همک ــدل مرک ــونی -م پیرام
 ۀبل تسري به نظریه قطب رشد درتوسعفریدمن، که قا

ــه ــوش منطق ــدمن خ ــت، فری ــی اي اس ــود را در بین خ
همگرایی اختالفات از دست داده و  تحت تأثیر دیدگاه 
وابستگی، روند قطبی شدن و دوگـانگی در سـاز و کـار    
مرکز پیرامون را تقویت کننده بر شـمرد بـه ویـژه کـه     

بـرآن   هـاي محـیط داشـته و   ارتباط منسجمی با نظـام 
 ۀدارد کــه منطقــمحاطــه اســت. فریــدمن اظهــار مــی 

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی بـین     اي، بر اثر تـنش هسته
. اسـت پیرامونی برجسـته و مشـهود    اي ومناطق هسته

اي جدیـد در  تهچنین حالتی موجب پیدایی نقاط هسـ 
هـاي  شود کـه رفتـه رفتـه بخـش    مناطق پیرامونی می

اي مبـدل  تر پیرامونی را به چنـد منطقـه هسـته   وسیع
 نظریـه  ).195:1387 یزدي و ابراهیمـی: سازد (پاپلیمی

آن را در گالتونـگ  که  پیرامون) -ساختار قدرت (مرکز
اصـالح شـده    در واقع نظریه) منتشر کرد، 1971سال (

ونگ معتقد اسـت مرکـز و پیرامـون    فریدمن است. گالت
یک، دوباره براي خود مرکز و پیرامـون دیگـري هـم    هر

ایــن مطلــب نمــودار ذیــل را عرضــه  دارنــد در توجیــه
یرامـون گالتونـگ را   مرکـز پ کند. شکل ذیل نظریه می

، 1394(حســینی کهنــوج و همکــاران، دهدنشــان مــی
بـا مطـرح کـردن     )1967هیلهورست در سـال (  ).170

 بـردن  بـین  از در فضایی سـعی  نظریه سیستمی توسعۀ
 بخشـی  و ايمنطقه میان اي،منطقه درون هايدوگانگی

 تـدوین  نحـوة  موزون توسعۀ یک به دستیابی درنهایت و
 هیلهورست دارد. را منطقه فضایی توسعۀ هاياستراتژي

 در عملکـردي  نظـام  زیر منزله به منطقه کردن مطرح با
 گاهدیـد  عملکـردي،  و ارتبـاطی  پودهاي و تار چارچوب

 عـد ب در فضـایی  یـابی و سـازمان  شـناخت  در را ايویژه
 توسعۀ ارتباط با رابطه در دهد.می ارائه ملی و ايمنطقه
 این عقیده است بر هیلهورست نظام شهري با اي،منطقه

 عمـدتاً  را منطقـه  در سـطح  هاسکونتگاه توزیع نحوة که
 نوعی به اینکه یا و دانست ابتدایی نوعی توزیع توانمی

 بـر  تأکیـد  بـا  همچنین داد. وي نسبت لگاریتمی توزیع
 اهـداف  منطقـه،  فضـایی  ساختار منطقه، توسعۀ تئوري

 به را منطقه و ملی دید از منطقه و مسائل فضاییتوسعۀ
اي منطقه توسعه استراتژي تدوین در مؤثر عوامل عنوان
 خصوص در وي که آمایشی راهبردهاي نماید.می معرفی

 دو قالـب  دهد، درمی ارائه ايمنطقه توسعۀ ریزيبرنامه

 راهبـرد و  (گسـترش)  بسـط  راهبـرد یعنـی   کلی محور

 دو ایـن  ادغام با حالیابد.  می (انسجام) سازمان تثبیت

 مطـرح  را آمـایش  راهبردهـاي  از اساسی نمونه 4 محور

  کند.می
 تقویت استراتژي این در؛ راهبرد انسجام متمرکز

 قرار تاکید مورد منطقه در مرکز به مایل نیروي و مرکز

 مرکز ایجاد به مرکز خود در گذاريسرمایه لذا و گرفته

 مرکز اطراف در 2 درجه مراکز یا و منطقه در جدید

 از راهبردها این شود.می داده تشخیص مناسب منطقه

 :شودمی دنبال زیر هايسیاست طریق
 منطقه در گذاريسرمایه -الف
 جدید منطقه یک در گذاري سرماي -ب
 منطقه، دوم درجه هاي محل در گذاري سرماي-ج

  منطقه مرکز به نزدیک
 تقویت نیز استراتژي این در؛ راهبرد انسجام پراکنده

 لجام رشد لیکن شود.می توصیه مرکز به مایل نیروي
 .گرددمی مرکز خود تقویت مانع منطقه گسیخته مرکز

 دنبال زیر هاي سیاست از یکی طریق از راهبرد این
 شود:می
 منطقه مرکز اطراف در 3 درجه مراکز تقویت - الف
 اصلی خطوط به نزدیک هايمکان در گذاريسرمایه -ب

 داخلی تردد
   منطقه مرز اطراف در 2 درجه هايمکان تقویت  -ج

 تقویـت  اسـتراتژي  این در؛ متمرکز گسترش راهبرد
 امر این لیکن ؛شودمی هـــــتوصی مرکز از گریز نیروي

 کـل  در پراکنـده  هـاي گـذاري سرمایهطریق  از بایستی
 کننده راهبـرد  دنبال هايسیاست .گیرد صورت منطقه

  :از عبارتند متمرکز گسترش
  منطقه در توسعه محورهاي ایجاد -الف
 یـا  و منطقـه  مـرز  اطراف در 3 درجه مراکز تقویت -ب

  .)1370 هیلورست،( منطقه در واقع 2 درجه مراکز
 دلیـل بـه  راهبـرد  ایـن  در ؛راهبرد گسترش پراکنده

 و منطقـه  وسـعت  لحـاظ  بـه  هـا محدودیت بعضی وجود
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 از مرکـز  از گریـز  نیروي تقویت یا سرمایه گذاري حجم
 توصـیه  مـرز  اطـراف  در مشخصـی  مراکز توسعه طریق

 معـدودي  تعـداد  انتخاب نیز استراتژي این در شود.می

 مراکـز  ایجـاد  یـا  و منطقه مرز اطراف در 2 درجه مراکز
 در قبلـی  مراکـز  از مناسـبی  فاصـلۀ  با ايمنطقه جدید

  ).1370(هیلهورست،  گیرندمی قرار اولویت
  

   
  انسجام پراکنده در یک منطقه :3شکل   انسجام تمرکز در یک منطقه :2شکل

    
  گسترش پراکنده در یک منطقه :5شکل  گسترش متمرکز در یک منطقه :4شکل 

  
  روش تحقیق

 ةبـه شـیو  و گـذاري کـاربردي   با هدف هشپژواین 
ایـن  تحلیلی به انجام رسـیده اسـت. هـدف     -توصیفی 
 نـــ تعیی جهـت  کانونی روستاهاي یابیمکان ،پژوهش
 کـه بـراي   اسـت  یهخدماتی در بخش سـاردوئ  مرکزیت
 خــانوار 30روســتاي بــاالي  46، از ایــن مهــم رســیدن

بـه   Index overlayکـه ابتـدا بـا روش     اسـتفاده شـده  
گیري در شرایطی که ذیري براي تصمیمپجهت اتعطاف

هـا را بـا مشـکل    عیارهاي متضاد، انتخاب بین گزینـه م
 Fuzzyمواجـه کنـد اسـتفاده شـد و در ادامـه از روش     

overlay   به این جهت که کاربردهاي مختلف تا حـدود
مناسب بستگی دارد. بـا   زیادي به تعریف توابع عضویت

 کزیــتمر تعیــینثیر عوامــل مختلــف در توجــه بــه تــأ
هـاي  و نیز وضـعیت داده  قهطمندر سطح یک  خدماتی

مل تابع نـوع اول، جهـت   موجود از دو تابع عضویت، شا
ـ   که در آن درجـۀ  هاي فاکتوريتولید نقشه ه تناسـب ب

م وکند و تابع نوع دصورت تدریجی و پیوسته تغییر می
هاي ه به ماهیت برخی از عوامل و دادهکه در آن با توج

 و رسی تغییرات تدریجی وجود نـدارد برموجود، امکان 
  Arc GISنـرم افـزار  در محـیط  و  دو روشاین مقایسه 

الیه  10هدف پژوهش، از  مطابق با. استفاده شده است
و انسانی اسـتفاده شـده    طبیعی دو دستۀ در اطالعاتی

شــیب، ارتفــاع،  ؛شــامل هــاي طبیعــیاســت. شــاخص
هـاي  شـاخص و  مخاطرات طبیعی(زلزله و وجود گسل)

ــانی ــامل؛ انس ــرق،   ش ــتاهاي داراي آب تصــفیه، ب روس
خدمات بهداشتی، تـراکم جمعیتـی، دسترسـی و نـوع     

ــیجــاده و آموزشــی  ــنباشــندم ــه . ای ــت الی ــا جه ه
استفاده  سازي براي تحلیل، بااستاندارد سازي وهمسان

رستري با ارزش صفر  هايدر قالب الیهو  از توابع فازي
  هاي خروجی شد.یهبه ال تا یک در آمده و اقدام

 زیـر  بـه همـراه   اصلی شاخص 4 از پژوهش این در
 تـا  اسـت  شـده  هاي طبیعی و انسانی اسـتفاده شاخص

 تحلیـل  بـه  جانبـه، همـه  توسعۀ دیدگاه اساس بر بتوان
 روســتایی جوامــع یــافتگیتوســعه ســنجش و فضــایی

  .گماشت همت ملی هايبرنامه زیربناي عنوانبه





  
  

  کار رفته در پژوهشههاي بشاخص: 1جدول 
 نوع متغیر نوع شاخص

 
هاي انسانیشاخص  

کار رفتههب   

هاتراکم کل در هریک از دهستان جمعیت  

 آموزشی

ترانه، روزي دخشبانهروزي پسرانه، مدرسه راهنمایی روستا مهد، دبستان، مدرسه راهنمایی شبانه
مدرسه راهنمایی پسرانه، مدرسه راهنمایی دخترانه، مدرسه راهنمایی مختلط، دبیرستان 

تان نظري روزي دخترانه، دبیرستان نظري پسرانه، دبیرسروزي پسرانه، دبیرستان شبانهشبانه
اي رفهحدخترانه، دبیرستان کاردانش پسرانه، دبیرستان کاردانش دخترانه، هنرستان فنی و 

 پسرانه و دخترانه

- بهداشتی
 درمانی

کز حمام عمومی، مرکز بهداشتی درمانی، داروخانه، خانه بهداشت، پایگاه بهداشت روستایی، مر
کار دهان و دندان، پزشک یا بهداشتتسهیالت زایمان، پزشک خانواده، پزشک، دندان

دامپزشکی،  بهورز، دامپزشک، تکنسینساز، بهیار یا ماماي روستایی، پزشک تجربی یا دنداندندان
آوري زبالهآزمایشگاه و رادیولوژي، غسالخانه، سامانه جمع  

کشی داراي سامانه تصفیه آب، دسترسی و نوع جادهلولهبرق شبکه سراسري، آب زیربنایی  

ه هاي طبیعی بشاخص
 کار رفته

 شیب، ارتفاع، مخاطرات طبیعی(زلزله و وجود گسل)

  1394امانپور و همکاران،  ؛1391، جامخانهذبیحیزاده و اصغري؛ 1388، بیاتصفري و مأخذ: 
  

 Indexروش شامل  کار رفته در پژوهشهابزارهاي ب

overlay و روش Fuzzy overlay   اســــت. در روش
Index overlay ،ملیـات  رهاي مورد اسـتفاده در ع متغی

هاي کارشناسی شده مربـوط  با توجه به وزنیابی، مکان
هاي به کار برده شده در پژوهش با وزنی که به شاخص

این فرایند سلسـله  شوند سنجیده خواهند شد. داده می
ف، قـوي و سـاده اسـت کـه بـراي      مراتبی روشی منعط

عیارهاي متضاد، انتخاب ي در شرایطی که مرگیتصمیم
. شـود ، استفاده میا با مشکل مواجه کندها ربین گزینه

  .آورده شده است )6( شکلتابع فازي در  فرمول
 

  
 )1396مأخذ: عطایی و همکاران، ( شکل و فرمول توابع فازي :6شکل 

  
گام اول: ؛زیـر اسـت   قـرار مراحل انجام این مدل به 

گام  تعیین اوزان معیارها و گزینه ها نسبت به معیارها؛
گــام ســوم:  گیرنــدگان؛هــاي تصــمیمدوم: تعیــین وزن

ـ   تلفیق گام آوردن اوزان دسـت ههـاي اول و دوم بـراي ب
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: 1389 (عطـایی،  هابندي گزینهگام چهارم: رتبه نهایی؛
104.( 
 با معموال عضویت،ۀدرج Fuzzy overlayدر روش   

 تواندمی تابع شکل که شود، می بیان عضویت تابع یک

 مـدل  در .باشـد  ناپیوسـته  یا پیوسته خطی، غیر خطی،
 فـاکتور  ۀنقشـ  هـر  در هـا پیکسـل  از یـک  هـر  به فازي

 کـه  شـود مـی  داده اختصـاص  یک تا صفر بین مقداري
 معیار دیدگاه از پیکسل محل بودن مناسب میزان بیانگر

 موفقیـت  بـه   رسـیدن  .است نظر مورد هدف براي مربوطه
 حد تا مختلف کاربردهاي در فازي ریاضیات کارگیريهب در

 دارد بسـتگی  مناسـب  عضـویت  توابـع  تعریـف  بـه  زیـادي 
 تـأثیر  بـه  توجـه  بـا  ).538 :1389 دیگـران،  و فـر  بهشتی(

 سطح در جهت تعیین مرکزیت خدماتی در مختلف عوامل
 هـا آن بـه  مربوط موجود هايداده وضعیت نیز و بخش یک
 اول نـوع  تـابع  ؛شودمی گرفته نظر در عضویت تابع نوع دو
 هـاي نقشـه  تهیـه  در تـابع  ایـن  از ):تکـه  چنـد  خطی(

 تناسـب  ۀدرجـ  هاآن در که د،گردمی استفاده فاکتوري
 توجـه  با جدید مدارس ثاحدا جهت مختلف هايمکان

 تغییر پیوسته و تدریجی صورت به مربوط عامل نقش به
 نیـز  و فاصـله  بـه  مربـوط  عوامـل  کلـی  طوربه. یابد می

 تابع این با توانمی را توپوگرافی مثل پیوسته هايپدیده
 بـه  توجـه  بـا  ):خطی غیر(دوم نوع ابع. تکرد سازيمدل

 امکـان  موجـود،  هـاي داده نیز و عوامل از برخی ماهیت

 هـاي مکـان  مناسـبت  ۀدرجـ  تـدریجی  تغییرات بررسی
 ندارد وجود هاآن به مربوط فاکتور هاينقشه در مختلف

  ).189: 1391همکاران، و نیافاضل(
  

  محدودة مورد مطالعه
هـاي ایـران   استان کرمان یکی از پهناورترین استان

درصد از خاك ایران را در برگرفتـه   11است که حدود 
هـاي کشـور   ترین استاناین استان یکی از مرتفع .است

متر ارتفاع از سطح  2250بوده و شهرستان بافت آن با 
ترین شهرستان استان است. میزان بارندگی دریا مرتفع
 شهر جیرفـت  رسدمتر در سال میمیلی 120به حدود 

شهرسـتان  این شهر مرکـز  . واقع است جنوب استاندر 
است. جمعیت شهر جیرفت بنا بـر سرشـماري    جیرفت

 .نفـر اسـت   95,031مرکز آمار ایران، برابر  1390سال 
ــادل    13799شهرســـتان جیرفـــت بـــا وســـعتی معـ

شده اسـت و  وب استان کرمان واقعکیلومترمربع در جن
براساس آخرین تقسیمات کشوري و نتـایج سرشـماري   

آبـادي   403داراي  1390عمومی نفوس و مسکن سال 
داراي سکنه و مشتمل بر سه بخش مرکزي، جبال بارز 
و سـاردوئیه و ســه شــهر جیرفــت، جبــال بــارز و درب  
بهشت است. شهر جیرفـت مرکزیـت اداري و سیاسـی    

ــتا ــن شهرس ــلۀ ای ــومتري  250ن را دارد و در فاص کیل
  ).1390مرکز استان قرار دارد (سایت مرکز آمار ایران، 
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  )1399هاي پژوهش، مأخذ: یافته( موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه -7شکل 
  

  بحث اصلی
 Indexمـدل   از اسـتفاده  با شد سعی بخش این در

overlay و Fuzzy overlay  مـورد  آمـده  دستبه نتایج 
گیرد که بخش اول نتایج حاصل  قرار و ارزیابی مقایسه

از مدل تحلیل سلسله مراتبـی و در بخـش دوم نتـایج    
ــدل  ــده اســت.  Fuzzy overlayحاصــل از م آورده ش

تعیین مرکزیت درنهایت به مقایسه این دو روش جهت 
  .پرداخته شده است خدماتی

هـاي  گرفته بـا اسـتفاده از مـدل   هاي تعلقوزن
Index overlay  وFuzzy overlay :بـا  مرحلـه  این در 

 Fuzzyو  Index overlay  تحلیل هايتکنیک کارگیريهب

overlay ها مورد بررسی قـرار گرفـت.   آن وزن و هاشاخص
 زوج، مقایسـات  ازبعـد   مـدل سلسـله مراتبـی فـازي،      در

 زبـانی  متغیرهـاي  قالـب  در گانـه ده متغیرهـاي  اهمیـت 
 نـوع  سـه  در هـا و داده تحلیـل  فازي مثلثی اعداد صورتبه

جـاي   هـا داده وزن حـداکثر  و میـانگین  وزن، حداقل داده،
 کـردن  مشـخص  جهت ،Fuzzy overlayگرفتند. در مدل 

 هـا آن از یـک  هـر  براي مختلف، فاکتورهاي نسبی اهمیت
 بـا  اـــــ فاکتوره از یـک  هر وزن شد. گرفته نظر در وزنی

 تعیـین  کارشناسـان  نظر طبق دهیامتیاز روش از استفاده
 100 شـد،  خواسته گیرنده تصمیم از روش این در. گردید
 ایـن  کـه . نمایـد  تقسـیم  مختلـف  معیارهاي بین را امتیاز

 عامـل  دو فقـط  اگـر  مثال متغیر بود. 100تا0 بین امتیازها
 صورت به را امتیاز 100 متخصص وکارشناس باشیم داشته

 ترتیببه عامل دو این وزن کند، تقسیم هاآن بین 60 و 40
  .بود خواهد 6/0 و 4/0

 
  Fuzzy overlayو  Index overlayهاي کار رفته و وزن تعلق گرفته در مدلههاي بشاخص :2جدول 

  نوع تابع شاخص  وزن فازي تعلق گرفته به هر شاخص هاشاخص
  
  

  انسانی
  
  
  

 نوع اول 0,2816  هاي ارتباطیفاصله از راه
 نوع اول  0,1605  فاصله از مراکز بهداشتی

 نوع اول  0,0788  فاصله از امکانانات زیربنایی 
  نوع دوم  0,2507  تراکم روستایی

  نوع اول  0,2218  فاصله از مزاکز آموزشی
  - 1  جمع

  
  طبیعی

  

 نوع اول  0,2239  مخاطرات  
 نوع دوم  0,3301  شاخص شیب 
 نوع دوم  0,4459  شاخص ارتفاع

  - 1  جمع  
  1399هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  
اگـر  : Index overlayهـاي حاصـل از مـدل    یافته

 سلسـله  تحلیل تر تشریح کنیم؛ در مدلبخواهیم واضح
 قالب در هاداده اولیه گذاريارزش به ابتدا فازي مراتبی

 هـاي الیـه  تهیـه  بـه  سـپس  و فازي مثلثی اقـدام  اعداد
متغیرهاي زبانی)  قالب در شدهفازي هاي(الیهموضوعی

پرداخته شد. ابتـدا یـا توجـه بـه مراحـل ریاضـیاتی و       
افزار مراتبی فازي، با استفاده از نرم تحلیل مدل سلسله

EXCEL گانـه جهـت   ، به محاسبه وزنی متغیرهـاي ده
و  ظرفیت سنجی توسعه بهینۀ شهري مبـادرت گردیـد  

آمده از متغیرهـا در مرحلـه   دستهدر انتها وزن نهایی ب
مـورد   Overlay Weightقبل از طریق جعبـه تحلیلـی   

تحلیل قرار گرفت و در حقیقت این مرحله بـراي تـک   
تک ده متغیر انجام شد که به نـوعی مقایسـه اهمیـت    

  ها در قالب متغیرهاي زبانی فازي بود.آن
  



   115                                                                                                                                                                    همکاران و عنابستانی اکبر علی

    
  Index overlayکاربري آموزشی در مدل:9شکل   Index overlay کاربري بهداشتی در مدل :8شکل 

    
  Index overlayتصفیه در مدل روستاهاي داراي آب :11شکل   Index overlayروستاهاي داراي برق در مدل :10شکل 

    
  Index overlayگیري روستاها از جاده در مدل قرار فاصلۀ: 13شکل   Index overlayموقعیت ارتفاعی روستاها در مدل :12شکل 

    
  Index overlayخیز در مدل موقعیت قرارگیري از نقاط زلزله :15شکل  Index overlayروستاها از گسل  در مدل  فاصلۀ :14شکل

    
  Index overlayدر مدل  شیب روستاها نقشۀ :17شکل   Index overlayتراکم روستایی درمدل نقشۀ :16شکل 
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 مرحله این در: Fuzzy overlayنتایج حاصل از مدل 

 منتخب کاربري 10 به مربوط هايالیه ابتدا پژوهش از

 از استفاده با پژوهش هدف به دستیابی جهت پژوهش

 مبناي که اندآمده در فازي به عضویت فازي توابع

 علت به است. بوده یک تا صفر بین هاآن گذاريارزش

 فازي هايعملگر در هاالیه خوانایی و هاشاخص ماهیت

 با هاشاخص، یابی بهینهمکان در هاآن منطقی تحلیل و

  .اندشده سازي فازي خطی ۀآستان تابع از استفاده
  

    
  Fuzzy overlayکاربري بهداشتی در مدل :19شکل   Fuzzy overlayکاربري آموزشی در مدل  :18شکل 

    
  Fuzzy overlayموقعیت حمل و نقل در مدل  :21شکل   Fuzzy overlayموقعیت زیربنایی در مدل  :20شکل 

    
  Fuzzy overlayتراکم روستایی در مدل  :23شکل   Fuzzy overlayموقعیت ارتفاعی روستاها  در مدل  :22شکل 

    
  Fuzzy overlayمخاطرات طبیعی در مدل  :25شکل   Fuzzy overlayموقعیت شیب روستاها در مدل  :24شکل 
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 منطـق ة شـیو  بـه  تحلیـل  براي فازي ةعمد عملگر  

از: عبارتنـد  کـه  شـوند مـی  خالصه عملگر پنج در فازي
 عملگـر  .Gamaو  AND،OR ، Sum ،Product عملگر

 هايمجموعه در اشتراك عملگرهاي ۀمشاب AND فازي

 از عملگـر  این از خروجی تهیه براي که است کالسیک

  .شودمی زیر استفاده تابع
휇combination	 )1رابطه ( =

Min	(휇퐴, 휇퐵, 휇퐶, …		.				  
 ۀدرجـ  حداقل مشخص موقعیت یک در عملگر این
 ۀنقش در و نموده استخراج را سلولی هايدواح عضویت

 وجـود  عـدم  دلیل حقیقت به کند. درمی منظور نهایی

 مکان یا پهنه تعیین در خاص شاخص یا عامل یا شاهد

 اثـر  اعمـال  در عملگر این ضعف و توسعه براي مناسب

 ۀبهینـ  اسـتقرار  ارزیـابی  در دخیل هايتمامی شاخص
 استفاده تحلیل براي پژوهش نای در عملگر این مکانی؛

 در اجتماع عملگر مشابه فازي OR عملگر است.  نشده

 صـورت  بـه  کـه  کنـد می عمل کالسیک هاي مجموعه

  .گرددیم تعریف زیر ۀرابط
휇combination   )2رابطه ( =

M푎x	(휇퐴, 휇퐵, 휇퐶,…		  
 بـرخالف  مشـخص،  موقعیت یک در عملگر این در

 سلولی واحدهاي عضویت ۀدرج حداکثر ، AND عملگر

 عبـارت  بـه  گردد.می نهایی اعمال ۀنقش در و استخراج

 موقعیـت،  یـک  در شـده  ترکیـب  عضـویت  مقدار دیگر

 گردد.می محدود فاکتور هاينقشه ترینمناسب توسط

 و بـوده  محـدود  گذار تأثیر هايشاخص که در مناطقی
 یا پهنه تعیین براي مثبت هاي شاخص یا عوامل وجود

 از باشد کافی طرح و پیشبرد توسعه براي مناسب مکان

تـوان گفـت   شـود.در واقـع مـی    می استفاده عملگر این
قابـل اسـتفاده   در مـواردي   فقط ORاستفاده از عملگر 

ها مالك قرار گیـرد و در صـورت   است که اجتماع داده
هاي دیگر سیستم به الیـه  عدم اشتراك یک الیه با الیه

 ؛رود و  وجود یک الیـه کفایـت خواهـد کـرد    بعدي می
هـاي  از الیـه شـد و اسـتفاده   بنابر توضـیحاتی کـه داده  

 نیـز  عملگر این ر راستاي هدف پژوهش  ازاطالعاتی د

 موضـوع  در هاشاخص ۀهم تأثیر اعمال عدم واسطه به

  .است نشده نظر استفاده مد
 ضـرب  بـه  کـه  فـازي  Sum و  Product عملگرهاي

 باشـند، مـی  معـروف  فـازي  جبـري  جمع و فازي جبري
 افزایشـی  و حـداکثر  کاهشـی  حداکثر گرایش ترتیببه

 ارائـه  اتکـایی  قابـل  ۀنتیجـ  تنهـایی  بـه  معموالً و دارند
 اسـتفاده  مورد فازي  Gamaعملگر ۀبدن در و دهندنمی
هاي عملگر گاماي فازي  در سه خروجی گیرند.می قرار

تولیـد شـده اسـت. کـه در      0,9و  0,8، 0,7حد آستانه 
ادامه از مقایسه این سه حـد آسـتانه  بـا روش سلسـله     

ــب فــازي،  جهــت تعیــین مرکزیــت خــدماتی     مرات
  هاي موجود اقدام گردیده است.دهستان

 

 
  9/0خروجی عملگر فازي جهت تعیین مرکزیت خدماتی بخش ساردوئیه با حد آستانه  نقشۀ :26شکل 
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و  Index overlayنتایج حاصـل از مقایسـه روش   
Fuzzy overlay : بـوط بـه معیارهـاي    هـاي مر بررسـی
هـد کـه منـاطق کـامال مناسـب در      دانتخابی نشان می

هاي خروجی با هدف ایجاد تعیین مرکز خـدمات  نقشه
شیب کم و از لحـاظ   روستایی، مناطقی نسبتاً هموار، با

اقتصادي مستعد و عمدتاً روستاهایی هستند که از نظر 

ــراکم  ــی و از بت ــات و  جمعیت ــد امکان ــات، از تأع سیس
، 28و  27هـاي  یت نسبتاً خوبی برخوردارند. نقشهوضع

 Index overlayاي روشبررسی مقایسه دهندةکه نشان
اســت، بــه خــوبی بیــانگر ایــن امــر  Fuzzy overlayو 

  هستند.

  

    
جهت  Index overlayنتایج حاصل از روش : 27شکل 

  تعیین مرکزیت
 Fuzzy overlayنتایج حاصل از روش   :28 شکل

  جهت تعیین مرکزیت
  

هـاي نهـایی   راساس نتایج به دست آمده از نقشـه ب
، اکثــر روســتاها در  Index overlayحاصــل از مــدل 

 32 کـه در مجمـوع   قـرار دارنـد  وضعیت کامالً مناسب 
روسـتا   19از این تعداد  روستا در این طیف قرار دارد و

 5روستا در دهستان دلفارد و  8در دهستان ساردوئیه، 
ـ    روستا در دهستان گور قرار دارند، دسـت  هامـا نتـایج ب

در محــیط  Fuzzy overlayآمــده بــا اســتفاده از روش
GIS آشـکار   0,9 و 0,8، 0,7آستانه  که در مقایسه حد
هـاي  با توجه به شرایط شاخص 0,9شود که آستانه می

 مطالعه، بهتر از دو حد آسـتانۀ  مورد منتخب در منطقۀ
دیگر عمل کرده است و این آستانه توانسته اسـت یـک   

 هـاي مـورد نظـر   بین شاخص را سازگاري قابل انعطاف
 Fuzzy overlayایجاد کنـد. مقایسـه نتـایج حاصـل از     

ــاي  ــا روش 0,9(گامـ ــدان Index overlay) بـ ، چنـ
که طیف وضـعیت نامناسـب،    طوري همخوانی ندارد به

روسـتا را در خـود جـاي داده     14بیشترین آمار یعنـی  

 7 روستا در دهستان ساردوئیه و 8است که از این بین 
  اند.روستا در دهستان گور واقع شده

از آنجاکـه  : هـاي روسـتایی  بندي سکونتگاهسطح
هاي روستایی به نسبت عملکردهاي خدماتی، سکونتگاه

هـا بـه منظـور تعیـین     بندي سکونتگاهمتنوع اند، سطح
ــت  ــردي و تشــخیص مرکزی ــاه عملک ــر جایگ ــاي برت ه

بنـدي خـدماتی   رو سطحخدماتی، ضروري است. از این
در محدودة مورد مطالعه، براساس نتایج سلسله مراتبی 

هـاي  نظور، سـطح خدماتی صورت گرفته است. بدین م
  خدماتی زیر در دهستان تعیین گردید.

 دامنـه،  سطح یک خدماتی: شامل روستاهاي نهرکمال،
کلدان و دهنۀ زورك است که بیشـتر بـه صـورت یـک     

دلیـل داشـتن سـطوح    شهر است. این مکان به –روستا 
برتر خدمات آموزشی، بهداشتی و نیز تنوع بسیار زیـاد  

متمایز کننده ایـن سـطح   ها که از جمله عوامل فعالیت
بنـدي در ایـن   خدماتی و عملکردي است از نظر طبقـه 

 گیرد.سطح قرار می
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 ناصـري،  سطح دو خـدماتی: روسـتاهایی نظیـر شـیب    
دراز در سطح دو خدماتی محـدودة مـورد   باب قلندران،

دلیـل مرکزیتـی کـه    مطالعه قرار دارند. این روستاها به
-د به همراه تواننسبت به روستاهاي پیرامون خود دارن

هــاي خــود نظیــر جمعیــت، موجــب تمرکــز برخــی از 
 کارکردهاي خدماتی مؤثر در این روستاها شده است.

 رزشــیرین، درمـزار،  سـطح ســه خـدماتی: روســتاهاي   
اخرك به دلیل برخـورداري از یـک سـري     گدارسرخ و

خدمات تخصصی مانند خانـه بهداشـت، شـرکت هـاي     
ــد. ا  ــرار دارن ز دیگــر ویژگــی تعــاونی در ســطح ســه ق

روستاهاي این سـطح خـدماتی، موقعیـت مکـانی و در     
 نتیجه خدمات به روستاهاي اطراف است.

ــن    ــلی ای ــیت اص ــدماتی: خصوص ــار خ ــطح چه س
روســتاها، جمعیـــت انـــدك و ناپایـــدار و همچنـــین  

باشـد. بـه   هـاي نامناسـب ایـن روسـتاها مـی     دسترسی
دلیل وستاهاي واقع در این سطح خدماتی بهطورکلی ر

ــتانه ــی و    آس ــرایط طبیع ــایین و ش ــی پ ــاي جمعیت ه
هاي ارتبـاطی، تـوان جـذب    دسترسی محدود به شبکه

خــدمات ســطوح بــاالتر را ندارنــد و از ایــن لحــاظ بــه 
اند. ازایـن قبیـل روسـتاها    روستاهاي باالتر خود وابسته

شـاره کـرد.  والـی و زرکشـت ا   قنات توان به پاقلعه،می
  

  Fuzzu overlayو  Index overlayبندي مناطق روستایی بخش ساردوئیه به تفکیک دهستان به طبقه :4جدول 
ساردوئیه  دلفارد گور تعداد درصد  طبقات 

 
روش 
Index 

overlay 
 

 کامال مناسب 7 2 - 9 20
 مناسب 6 3 1 10 22,23
 نسبتا مناسب 6 3 3 12 26,66
 نامناسب 8 - 7 14 31,11

 کامال نامناسب - - - - -
100%  جمع 27 8 11 45 

 کامال مناسب 19 8 5 31 68,88
 

 روش
Fuzzy 

overlay 
 

 مناسب 5 - 3 8 17,77
 نسبتا مناسب 2 - 3 5 11,11
 نامناسب 1 - - 1 0,02

 کامال نامناسب - - - - -
100%  جمع 27 8 11 45 

  1399هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  

  گیرينتیجهبندي و جمع
یابی مناسب جهت برخـورداري از  تخصیص و مکان

عدالت فضایی همواره مورد توجه بوده است. بدین روي 
تفاده از روش هـاي جدیـد   همواره سعی شده تا بـا اسـ  

یافته و سـطح  دهی اماکن خدماتی بهبودسطح خدمات
یـابی و  النه افزایش یابد. در مسـائل مکـان  وري عادبهره

سازي یک تابع موسوم بـه  تخصیص معموال هدف بهینه
تابع هدف است. براساس مطالعات انجام شده، اسـتقرار  

فضایی خاصـی از  -مناطق روستایی در موقعیت کالبدي
در سطح سکونتگاه، تابع اصول و قواعد خاصی است که 

ی، بـه موفقیـت و   یابصورت رعایت اصول و قواعد مکان

ــ ــی ک ــزوده م ــدان اف ــان دوچن ــود و آن ارآیی آن مک ش
  دهد.سکونتگاه را در موقعیت کارکردي ویژه قرار می

که یکی از مشکالت اساسـی موجـود بـر    جاییاز آن
سر راه توسعه، گسـیختگی سـازمان فضـایی و فقـدان     

لسله مراتبی مناسب مبتنی بر رابطـۀ تعـاملی میـان    س
ین پـژوهش سـعی   شده است. در اها شناخته سکونتگاه

یـابی مراکـز برتـر روسـتایی و     شده اسـت تـا بـا مکـان    
نتگاهی و ایجـاد  طراحی سلسله مراتب متناسـب سـکو  

منطقـی بـین ایـن مراکـز بتـوان       یک انسجام و رابطـۀ 
رسـانی مناسـب بـه    روستاهاي مرکز را جهـت خـدمات  

بـراي ایـن    روستاهاي پیرامونی و تابعه شناسایی نمود.
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و  Index overlayهـاي  از روش ر این پژوهشمنظور د
Fuzzy overlay     ت ، بـا هـدف تعیـین مرکزیـت خـدما

ــ   ــتفاده گردی ــاردوئیه اس ــتایی بخــش س ــایج روس د. نت
ــن روش ــن  کــاربردي ای ــودن ای ــانگر مناســب ب ــا، بی ه

در زمینـه   گونـه تحقیقـات  ها بـراي انجـام ایـن   سیستم
استفاده ریزي روستایی است. با مسائل مربوط به برنامه
ر هر روش، نواحی مختلف بـراي  از معیارهاي مختلف د

کـه  طـوري کز خدماتی ارزیابی شـدند؛ بـه  یابی مرامکان
  دسترسی آسان و مناسب به این مراکز فراهم شود.

ــا پــژوهش ایــن نتــایج هــاي پــژوهش نتــایج ب
ــدوي ــاجیلوییمه ــریم ح ــان و ) 1385( زادهو ک و اردغ
 هـا آن پـژوهش  در زیرا ؛است ) همسو1393( همکاران

اي هـ کـه؛ معیارهـاي فاصـله از راه    گردید مشخص نیز
ــاطی، بهد ــترین  ارتبـ ــایی داراي بیشـ ــتی و زیربنـ اشـ

ثیرگذاري بر استقرار مراکز خدمات روستایی هسـتند  تأ
ــتاهایی  ــد؛ روس ــت   و معتقدن ــتقرار مرکزی ــتعد اس مس

داراي امکانـات زیربنـایی    هموار و ند که نسبتاًاخدماتی
پیرامـون هسـتند و    هـاي همطلوب نسبت بـه سـکونتگا  

  اي ارتباطی دارند.دسترسی آسانی به راهه
، نشـان  Index overlayآمده از مـدل  دستنتایج به

و  داد اکثر روستاها در وضعیت کامالً مناسب قرار دارند
روستا در این طیف قرار دارد کـه از ایـن    32 درمجموع

روسـتا در   8روسـتا در دهسـتان سـاردوئیه،     19تعداد 
روســتا در دهســتان گــور واقــع  5 دهســتان دلفــارد و

ـ   اند،شده آمـده بـا اسـتفاده از روش    دسـت هاما نتـایج ب
Fuzzy overlay  در محــیطGISد ، کــه و مقایســه حــ

با  0,9ستانه ه آشود کآشکار می 0,9و 0,8، 0,7آستانه 
ورد مـ  هاي منتخب در منطقـۀ توجه به شرایط شاخص

دیگر عمل کرده اسـت و   مطالعه، بهتر از دو حد آستانۀ
یک سـازگاري قابـل انعطـاف    این آستانه توانسته است 

هاي مورد نظر را ایجاد کند. مقایسه نتـایج  بین شاخص
ــاي  Fuzzy overlayحاصــل از  ــا0,9(گام  Index) ب

overlayکـه طیـف   طـوري دان همخوانی نـدارد بـه  ، چن
 وضعیت کامال مناسب تا کامال نامناسـب نتـایج کـامالً   

) حاکی 4متفاوتی را نشان داده است. نتایج در جدول (
توانسـته اسـت    Fuzzy overlayاز این است کـه مـدل   

نتایج بهتري (همخوانی  Index overlayت به مدل بنس

کار رفتـه  هاي به بیشتر با واقعیت با استفاده از شاخص
  در پژوهش) داشته باشد.

مطابق با آنچه که در راهبرد فضایی هیلهورست به 
آن اشاره شد، تعیین مراکز خدماتی در بخش ساردوئیه 

 راهبرد این دربا راهبرد گسترش پراکنده مطابقت دارد 
 وسـعت  لحـاظ  بـه  محدودیت هـا  بعضی وجود دلیل به

 اطراف در 2 درجه مراکز معدودي تعداد انتخاب، منطقه
 اي،منطقـه  مراکز جدید ایجاد دهستان ساردوئیه جهت

 قـرار  اولویـت  در قبلـی  مراکـز  از مناسـبی  يفاصـله  بـا 
  گیرند.می

توان چنین عنوان کرد؛ که با شـناخت  در پایان می
مورد مطالعه و درك نیازهـاي مراکـز    هصحیح از منطق
ـ    دقیـق و عملــی،  هـاي  کــارگیري روشهروسـتایی بـا ب

ــه در     ــدار منطقـ ــعۀ پایـ ــت توسـ ــایی و جهـ شناسـ
  ها از آن سود جست.ریزيبرنامه
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