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  دهیچک
در این راستا، . رودبه شمار می روستاییریزي توسعۀ در فرآیند برنامه ممهامکانات و تنگناهاي موجود، اولین گام  زیابیشناسایی و ار

اهمیت خاصی برخوردار است؛ که این ها گزینش نقاط بهینۀ روستایی براي توزیع خدمات عمومی و همچنین سنجش درجۀ توسعۀ دهستان
 توزیع براي ،مراکز گزینش مستعدترینبه  AHPروش از  گیريبهره، با این پژوهشپذیرد. ي کمی صورت میهاامر اغلب با استفاده از روش

  Vikor ،Electre ،Promethee،Topsis؛ نظیرچندشاخصه  گیريفنون تصمیماز  سپس اهواز پرداخته است؛زانیۀ در سطح دهستان غی خدمات
استفاده روستایی دهستان مذکور  توسعۀجهت تعیین درجۀ  ،Postو  Average ،Borda ،Copelandمجموعۀ ادغامی مانند؛ هاي روشنیز و 

آوري اطالعات جمع. رودبه شمار می کاربردي تحقیقات نوع از هدف، لحاظ به و است تحلیلی و توصیفی، پژوهشماهیت و روش این گردید. 
 يهاداده انجام گرفت. تحلیل 1390سال  در مرکز آمار ایرانهاي ادهو د ییروستاامور  کارشناس نفر 30نامه از ل پرسشکمیبه دو صورت ت

 میانکه از  دادنشان  هایافته .گرفت انجام Visual Prometheeو  Expert Choice، Excel افزارنرم و ArcGIS10.3 محیط درپژوهش 
معیارهاي دسترسی را به خود اختصاص داده است و  درصد، بیشترین امتیاز 261/0تراکم جمعیت با مقدار منتخب پژوهش، معیار  نماگرهاي

با توجه به در مراتب بعد حائز اهمیت هستند. ترسی به وسایل ارتباطی به تأسیسات زیربنایی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و دس
درصد در  ، دومناسب بسیار وقعیتمدر  درصد از منطقۀ مورد مطالعه چهارحدود  هاي معیار،از تلفیق الیه حاصل شدهبندي نقشۀ پهنه

درصد از محدودة مورد مطالعه  10 حدود ونامناسب  درصد در قلمروي 52، حدود اسبنسبتاً من در گسترة درصد 32 حدود محدودة مناسب،
هه و غیزانیه بزرگ به بدین ترتیب، دو روستاي نز اند.خدمات روستایی قرار گرفته ۀنیز در موقعیت کامالً نامناسب براي استقرار مراکز بهین

در پایان باید  تشخیص داده شد. مراکز خدماتی در سطح ناحیه ایجاد براي پتانسیل ترین روستاي دهستان، داراي بیشترینیافتهعنوان توسعه
 ،قوهبأل هايشاخص از بعدي، تحقیقات در پژوهشگران ،است الزم نیازها نوع و تغییر روستایی زندگی تحول با امروزه این نکته را یادآور شد که

  .بپردازند ناحیه در سطح یخدمات ارائه راهبردهاي و هاتفاوت تشخیص به گزینیبومی نیازها و به نگاه با بیشتر و نوین دادة تولید راستاي در

  .غیزانیهمجموعۀ ادغامی، ، شاخصه چند گیريتصمیم ،روستایی، توسعۀ بهینۀ خدماتمراکز  :يدیکل يهاواژه
  * مقدمه
 مسائل یکی از نابرابري و تبعیضمباحث : مسئله طرح

 فضـایی ریزيبرنامهدانش آید. به شمار می فضا کلیدي
 کندایفا می اجتماعی محرومیتبا  مقابله دری مهم نقش

)Reeves, 2005: 1 شیوة استدالل این علم بر منـافع .(
گـردد. مـی کالبدي عۀکه سبب توستکیه دارد  عمومی

 اتخـاذ شـده در ایـن امـر جهـت هـايرویکردمعمـوالً، 

                                                             
   mostefa.abiyat@gmail.comمسئول:   نویسنده *

سرکوب اقدامات خودخواهانه بـوده و هـدف آن ایجـاد 
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و هماهنگی بین بخش

 ،واقع در ).Fainstein, 2015: 258(است  محیطی زیست
 یـک رهیافـت عنـوان بـهریـزي فضـایی برنامـه راهبرد

و آب  تـأمین راستايدر را مدیریت  ینوع، اکوسیستمی
و دلیل آن، حداکثر استفاده انسان  کندمطرح میزمین 

منفعـت و سـودبري  براياز منابع و خدمات اکولوژیکی 
 .)Meerow & Newell, 2017: 63(اسـت  بوده خویش
 بـه رسـیدن جهـانی، اقتصاد ثباتیبی با افزایشامروزه، 
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 هـر کشـور اي درمنطقه توازن برقراري و پایدار توسعۀ
 توسـعۀ افـزایش رانـدمان .رسـدبـه نظـر مـی ضروري

 تا بخش اصلی یک ۀمثاب به کشور اقتصادي و اجتماعی
 منــاطق ایدارــــپ توســعۀ کننــده تعیــین زیــادي حــد

 هايتــرصـف و داتـتهدی با مواجهه در .است روستایی
 جـزء تـرینمهـم بـه روسـتایی منـاطق جدید جهـانی،

اند کشور تبدیل شده هر جمعیتی و اقتصادي، فرهنگی
)Nickolaevna Semenova et al., 2016: 1بنابراین )؛ 

واحی روستایی و توسعۀ یکپارچه این براي نریزي برنامه
سـاختاري، هـاي  رهیافتها، نیازمند توجه به سکونتگاه

). Ramniceanu and Ackrill, 2007: 417فضایی است (
شناخت  روستایی، نواحی توسعۀ و ریزيبرنامه فرآیند در

و  ییروستا مراکزموجود در  یخدمات هايهشبک تیو تقو
 امکاناتۀ نیبه عی، نه تنها به توزخدماتآگاهانه  تیریمد

رساند؛ بلکه انسجام یم اريی ییروستای در نواح و منابع
در  زیرا ن یسکونتگاه مناسب ییفضا کالبدي و ساختار

). 179: 1394و همکاران،  بذرافشان( خواهد داشتی پ
 ،ياقتصـاد ۀتوسـع تیری، مدمهم بخش خدمات ۀفیوظ

بـا  سـهیدر مقا یبخش چنیناست.  یفرهنگ و یاجتماع
برخوردار  یتیاهم هاز آن درج ياقتصاد يهابخش گرید

بـه عنـوان مکمـل  است که نقش آن در رونـد توسـعه
بخـش،  نیا رایز؛ است ریاول و دوم انکارناپذ يهابخش
 يهـانـهیو زم هیـابـزار اول ةکنند  نیکه تأمنیبر ا افزون
 یسـاماندهو  میاست، بـه خـاطر تنظـ نیسرزم ۀتوسع

و امکانات،  ازهاین بینموجود  ییفضا يوندهایپروابط و 
دارد  عهـده ربـ زیـتوسعه را ن تیریمد شآهنگینقش پ

 چه خدماتی بهینۀمراکز ). تعیین 139: 1389 ش،ی(آسا
 که است ايسئلهم روستایی، نواحی در چه و شهرها در

توزیـع در  هـر .دارنـد سـروکار آن با زانریبرنامه اغلب،
ــواحی ــود ســازند معــین، ن ة الگــوي خاصــی خواهــد ب

)Mitchell, 2005: 7،(  و متـراکم بـه شـکلاغلـب که 
منـاطق روسـتایی  در توسـعۀ .شـود نمایان می پراکنده

در سـاختارهاي  شامل طیف وسیعی از تحوالت عمیـق
ۀ است که به دنبال توزیع منصـفاناجتماعی و اقتصادي 

درآمد، افزایش استانداردهاي زندگی و ارائه خدمات برتر 
). از ایـن رو، Harrison, 1996: 72در این نواحی است (

شود که تسهیالت توسعۀ روستایی در صورتی محقق می

هاي مولّد اقتصادي است، که در خدمت فعالیت منابعیو 
مناسـب در زمینـۀ ارائـه  موقعیـتروستایی و  بهینۀدر 

). 51: 1391رکز شود (مکانیکی و صادقی، خدمات متم
 تواندمیعمومی و امکانات  عرضۀ تسهیالت حقیقت، در
مـورد بررسـی در ایـن  بحث اما گیرد، قرار نقطه هر در

شـرایط و  بـا هـااز مکـان ايمجموعه انتخاب بر ،بخش
هـاي بـه راه متصل وتراکم جمعیتی خدمات برتر و نیز 

ایـن  ).Fredriksson, 2017: 5( دارد توجه اصلی ناحیه
را در ارائه امکانات مورد نیاز  ، نقش مهمینواحی کانونی

روستاهاي تحت نفوذ خود دارا هستند؛ زیرا این مراکز به 
میل به زیستن در نواحی و  اي تحركعنوان پایگاهی بر

). از 121: 1392لنگـرودي، شوند (مطیعیروستایی می
هـا و ی برنامـهترین مقصودي که تمـامنظر اسالم عالی

هاي اقتصادي جهت نیل به آن باید بسیج شود، فعالیت
 زیرا ؛آن است اسالمی دقیق عدالت اجتماعی به معناي

داند و تولید باید در خدمت می تولید بر ممقد توزیع را
که  است ، توزیع مطلوب آن توزیعیبنابراین ؛توزیع باشد

 نماید لیاتیو عم بتواند عدالت اسالمی را در جامعه پیاده
 در کشـورهاي در). 17: 1391یزدي و ابراهیمی، (پاپلی

 علمی، و انسانی هايآموزه با فضایی عدالت حال توسعه
 از. ودشمیمناطق  هايتوان و هاضعف موجب بروز اغلب
 منـابع توزیـع و صیصخي تراهبردها رکه بیشت ییآنجا
 متمرکز ریزيهبرنام طریق از ورکش در ايهمنطق و ملی

 )،57: 1395 ،(افراختــه و همکــاران گیــردمــیصــورت 
 تقسـیماتنظـام  از جزئی نوانع به نیز شهرستان اهواز

 در نابرابري و وجود نیست مستثنا ،قاعده این از کشوري
 توانـدمـی عمـومی خـدمات به ساکنان دسترسی نحوة

 ضـرورت ،لـذا ؛نمایـد اي مشکالت عدیده ظهور موجب
 خورداري از خدمات عمومیبر در فضایی عدالت به توجه

 در مهـم ایـن بـه نیـل براي .شود می احساس شدت به
  هستند؛ مطرح زیر اهداف ر،حاض پژوهش

 بهینه جهت توزیـع خـدمات هايسکونتگاهگزینش  )1
 روستایی در سطح دهستان غیزانیه؛  

بندي روسـتاهاي منطقـه بـر مبنـاي میـزان اولویت )2
 اي؛توسعۀ ناحیهسطوح برخورداري از 

در راستاي تعیین مراکـز  ،مندمناطق بهرهیی شناسا )3
  .در ناحیه خدمات عمومیتوزیع مستعد 
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  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
از زمان ارائه شدن  توسعه و توسعۀ پایدار روستایی:

)، 171: 1391(سـعیدي،  1960توسعه در سال مفهوم 
لف نظریات متعددي در اندیشمندان و پژوهشگران مخت

) و علل آن 72: 1392ابعاد (قائدرحمتی، زمینۀ تحلیل 
)Phillips, 2011: 969 (تنیدگی اند. در همکرده مطرح 

  توسعه سیاسی و ، فرهنگیاجتماعی اقتصادي، هايجنبه
کنـد مـی تأکیـدموضوع  این به توجه یکپارچه لزوم بر

واسـطۀ  بـه و دلیـل همـین ). به10: 1391 (کالنتري،
 طیفی به توجه وسعه،ت مفهوم ماهیت چند بُعدي داشتن

یابد می ضررورت آن مـمه هايبخش اصلی متغیرهاي از
)Khairullov, 2015: 303هاي معین سیاست ). بر پایۀ

، در تدوین اصـول 2009 و 2006 سال اروپا در اتحادیۀ
 بایـد روسـتایی، منـاطق در توسـعه پایدار، توسعۀ کلی

اقتصادي مردم صـورت  و اجتماعی شرایط بهبود جهت
). آنچه Boggia et al., 2014: 161پایدار شود ( رد وگی

قابل عرضـه عنوان اهداف توسعۀ پایدار روستایی  باکه 
 محصوالتبخشیدن به  تنوع نظیرشامل مواردي  است،

 )؛Michler & Josephson, 2017: 214کشــاورزي (
ــزایش  زراعــی تولیــداتوري بهــرهو  ســطح کــارایی اف

)Andrade et al., 2015: 37 اشتغالزایی و تولید درآمد)؛ 
)Ebrahimi et al., 2013: 27 امنیـت سـطح يارتقـا)؛ 

 منـابع مـدیریت)؛ Berchin et al., 2019: 573غذایی (
 بومیبر مبناي دانش  زیستمحیط نگهداري ازو  طبیعی

)McKinley et al., 2017: 15( و ، هویتفرهنگ حفظ؛ 
  ).Saul et al., 2014: 1203( زندگی محلی سبک

 چه اگر عدالت فضایی در توزیع خدمات روستایی:
ــانی ،توســعه ــز و حاصــل زم ــدار نی ــی پای ــدم ــه  مان ک

 و فـردي معیشـت جوانب تمامیاي منطقه هاي بعیضت
، امــا )،10: 1394 (مردوخــی، گیــردندر بر را اجتمــاعی

 اقتصادي هايفعالیت ادغام در اروپایی کشورهاي تجربۀ
 سـایر تحریـک بـه آن، مثبـت نتـایج و عوامـل و سایر
 منجـر توسـعه بـه دسـتیابی براي تالش در ا،ــکشوره
)، که این 284 :1394 علیوردیلو، و مالئی (فرجی گردید

 نیز تمرکزگرایی و هايجریان تشکیلامر خود، ناشی از 
استمرار اختالف در برخورداري از خدمات است که بستر 

 سويشی بنیۀ اصلی حرکت این کشورها بهرا براي فرامو

 ). باPurohit, 2008: 2249آورد (فراهم میپایدار توسعۀ 
 یتمحـدود و جهان جمعیت افزایش روزافزون به توجه

 ،پیشرفته صنعتی کشورهاي براي حتی امکانات،منابع و 
جهت ارتقاي  برتر راهی موجود امکانات از بهینه استفادة

و در  کیفیت زنـدگی ،رفاه افزایش، خدمات تولید سطح
بـه  بشـري در جوامع هاي محیطیسرمایه حفظ نهایت

 .)5: 1397پـور و همکـاران، (ساسـان شـودقلمداد مـی
فعالیت نهادهاي عمومی عمومی به آن دسته از  خدمات

باشـند کـه داراي منـافع عمـومی مـی گردداطالق می
در بخـش خـدمات ). 92: 1395پریزادي و همکـاران، (

اد، تـرین بخـش اقتصـمهـم ۀبـه مثابـ توسعه مطالعات
محسـوب کنندة نیازهاي مـادي جوامـع انسـانی  تأمین

 آگـاهی نسـبت بـه). Rennung, 2016: 375( شـود می
تواند نقـش مـؤثري در میزان و نحوة توزیع خدمات می

تغییرات اجتماعی داشته  فضایی جمعیت وتحرك ایجاد 
از محورهاي توسعۀ پایدار و عـدالت بحث که این باشد 

). 285: 1394نیا و همکاران، (توکلی باشدمیاجتماعی 
 که فضایی عدالتبرقراي  در دیگر برجسته از محورهاي

 زندگی شیوةریشه در  ،شده است تأکیدبسیار  هاآن بر
و  مزایـا، امکانـات ۀعادالنـبرابر و  توزیعنیز  و اجتماعی

چگـونگی  ،لذا )؛Martinez, 2009: 390( ها داردفرصت
هـاي از شاخصات توزیع و دسترسی به خدمات و امکان

به شمار  وضعیت عدالت فضایی سنجش مؤثر برکلیدي 
در صورت  .)120: 1394الدینی و امیري، (شمس آیدمی

بـه  جامعـه در عمیقی شکاف، کلیات این به توجه عدم
 زنـدگی از سـاکنان منديرضایت که وجود خواهد آمد

هدف را  ملی اقتدار و سیاسی ثبات و در نتیجۀ آن خود
 ).94: 1391نژاد و همکاران، حاتمی(دهد ار میتهدید قر

 حاصلهامکانات، ارزش افزودة  در مقابل، با توزیع متوازن
 بـه دنبـال دارد را منـدي بیشـتربهـرهوسیع، در سطح 
  ).134: 1397(نصیري، 

کمبـود امکانـات و فقـدان  راکز خدمات روستایی:م
از دسترسی آسان روستائیان به مراکز خدمات عمومی، 

بـه  عدم تمایـلو  هاماندگی روستاعقب بنیادین یلدال
ــــدگاري  ــــت درمان ــــن  جمعی ــــواحیای ــــت ن  اس

در صورت وجود ایـن ). 121: 1392لنگرودي،  (مطیعی
 کنتـرل و نظـارت مناسـب بـراي نبود مکـانیزم، مراکز
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 رسانیخدماتدیگر هاي از ضعف جریان عرضه و تقاضا
ز نظـر اصـرف ).Richter & Brühl, 2017: 32(اسـت 
همیشه ، گرددمی تعیین عرضۀ خدمات براي که سایتی

از سـایر  و نسـبت بـه شـوندمـی دسته آیتم مطرحیک
باید به ریزان برنامهلذا،  .اهمیت بیشتر برخوردار هستند

توزیع  یابیمکاندر الگوي  ها باشند. آن شناساییدنبال 
هاي شناسایی گروهو  هامیزان نابرابريارزیابی ، امکانات

آیــد مـی حاز قضــایاي جـدي بـه  منـدو بهـره وممحـر
)Mitchel & Norman, 2012: 44( . ،در ایـن زمینـه

از عوامـل دسترسی به خدمات و تسـهیالت  هايتفاوت
، تضـادها و هـایـا کـاهش نـابرابري افزایشبسیار مهم 

: 1393، (علـوي و احمـدي است جامعه در یک ها تنش
عرضـۀ  اکزمر استقرار جهت بمناس مکان گزینش). 73

 ارــیکمک واندـــــتمی منطقه یک سطح در تسهیالت
 روسـتائیان بـه سـریع و راي دسترسی راحتب مناسبی

 هايکاهش هزینه نیز و باشد نیازموردخدمات و امکانات 
را در پی داشـته  به شهرها هامسافرت گونهاین از ناشی
 طـور کلـی، بـه .)31: 1389(مرادي و همکـاران،  باشد
 و امکانات ارائه در را مهمی نقش روستایی دماتخ مراکز

از . باشـندمـی دارا نفوذ خـود تحت روستاهاي خدمات
عرضـۀ  مناسـب مکـان دربـارة انتخـابعوامل کلیـدي 

 ،و یـا شهرسـتان دهسـتان در سـطح روستایی خدمات
 حــــسط در مراتبی سلسله اريــساخت تنظیم و تعیین
 از بتوانـد ستاییرو ۀجامع تا باشدروستاها می ۀمجموع

تـر استفادة بهینـه بهتر چه هر موجود، امکانات عمومی
  .)127: 1394کالیی، (بردي و رستم نماید

  
  در حوزة این پژوهش گرفته انجام تحقیقات بر مروري:  1جدول 

  1395منبع: نگارندگان، 
  

  نتیجۀ پژوهش  عنوان پژوهش  نویسندگان

  افراخته و همکاران
)1395(  

  روستایی خدمات توزیع در فضایی عدالت ارزیابی
  اصفهان استان هايمطالعۀ موردي: شهرستان

 توزیع اصفهان سطح استان در عادالنه شکل به روستایی خدمات
نقـاط  در و خـدماتی تمرکـز جمعیـت کم نقاط است. در نشده

 دراست. به عـالوه  مشهود رسانیخدمات  کمبود ترپرجمعیت
 ممه بسیار عامل به استان، توجهی در روستایی خدمات توزیع

  است. جمعیتی نشده

  همکاران و یاسوري
)1395(  

 نقاط در خدمات از برخورداري فضایی عدالت
  گیالن استان هايدهستان روستایی

ــن پــژوهش، از روش ــوریس، شــاخصدر ای بنــدي، هــاي م
ها استفاده استانداردسازي و تقسیم بر میانگین براي تحلیل یافته

هاي محروم و ن دهستانو نتایج نشان دادند که، فاصلۀ میاشد 
برخوردار به طور تقریبی دو تا ده برابر در نوسان است؛ که ایـن 
گویاي وجود نابرابري شدید فضایی در برخورداري از خدمات در 

  هاي استان گیالن است.سطح دهستان

  توکلی و همکاران
)1394(  

 خدماتی زیرساختی، توسعۀ سطح تحلیل
  شتکوهد شهرستان مرکزي بخش روستاهاي

 و انـدنداشـته چنـدانی توسـعۀ بررسـی، مورد روستاهاي عمدة
بــه  نســبت شــمالیکوهدشــت  واقــع در دهســتان روســتاهاي

 گُـلگُل و جنوبیکوهدشت  هـايدهستان روستاهـاي واقع در
  اند.داشتـه تري از توسعـهنامطلوب وضعیـت

  ارغان و همکاران
)1393(  

  روستایی توسعۀ بهینۀ مراکز یابیمکان
  شهر کوهساران قائم العۀ موردي: دهستانمط

 روستاهاي به خدمات ارائه براي شرایط بهترین داراي روستا دو
 مرکز عنوان به روستاها این رو،این از. باشندمی دهستان پراکنده

 توصیه خود زیرمجموعۀ روستاهاي به خدمات دهنده ارائه اصلی
 فوق روستاهاي اهـالی نیاز مورد خدمات توسعۀ و تجهیز با تا شد

  گردد. روستایی توسعـۀ موجب دهستان، کل باالتر سطـح در و

  همکاران و روستایی
)1392( 

 شهري خدمات پراکنش در فضایی عدالت ارزیابی
  تبریز کالنشهر موردي: مطالعۀ

با اسـتفاده از تکنیـک  شهرداري تبریز در این پژوهش، مناطق
 براي ریزيبرنامه هاياولویت شدند و بنديتاپسیس فازي سطح

ها مطرح گردیدند. شاخص توجه به وضعیت با ها نیزهر یک از آن
در  عمـومی خدمات تحلیل معیارهاي توزیع به مربوط اطالعات

فضایی  سطوح عدالت در انطباق و هماهنگی عدم وجود از شهر،
  .دارد میان مناطق حکایت
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  پژوهش این حوزة در گرفته انجام قیقاتتح بر مروري:  1جدول ادامۀ 

  1395ن، منبع: نگارندگا
  

   روش تحقیق
 مطالعـۀ یـک، گذاريهدف لحاظاز  حاضر پژوهش  

 ی،ــــــتوصیف شیوة به شناسیروش نظر از و کاربردي
 به رسیــــدست راستاي در. است شده امــانج تحلیلی
توسعۀ روستایی در  هايشاخص نخست پژوهش، اهداف
 هايداده و شده بنديدسته متغیر 40 با شاخص هشت
 1391 الـــــس آماري ۀـامــــسالن از هاآن هب مربوط

 اونتـمعـ از تکمیلـی اطالعـاتو  خوزستان استانداري
 این. است دهـــش گردآوري استان ریزيبرنامه و توسعه

 نفر 30 وسطـــــت نامهپرسش تکمیل طریق از معیارها

 ادهــاستف با ،هاي منطقهبه مسائل روستا آگاه کارشناس
ـــل روش از ــی ســلهسل تحلی ــیط در و AHP مراتب  مح

ExpertChoice سازگاري میزان نیز و شده گذاريارزش 
 زده تخمـین هـاگویه و هاشاخص از هرکدام پایداري و

 گیـريتصـمیم هـايتکنیـک از اسـتفاده با سپس. شد
 و Topsis ،Electre ،Vikor: نظیـر جبرانی شاخصهچند

Promethee  افزارنرممحیط در Excel بنـديبه سـطح 
 برخورداري میزان براساس روستاهاي دهستان غیزانیه،

شـد؛ سـپس  روسـتایی پرداختـه هاي توسعۀشاخص از
هــاي اسـتراتژيجهـت دسـتیابی بـه نتــایجی واحـد از 

  نتیجۀ پژوهش  عنوان پژوهش  نویسندگان

استراکا و توزوآ 
)2016(  

روستایی و با رویکرد  مناطق توسعۀ بر مؤثر عوامل
  تحلیلی و انتقادي، در جمهوري چک

عامـل یـا شـاخص  14براساس مطالعات جامع در کشور چک، 
نتخـاب شـد. جهت بررسی وضعیت توسعۀ منـاطق روسـتایی ا

هاي یکسانی اند که شاخصنویسندگان در این تحقیق ثابت نموده
توان یک براي توصیف توسعۀ روستایی وجود ندارد؛ البته گاه می

  شاخص را به عنوان عامل اصلی معرفی نمود.

  لی و همکاران
)2015(  

 به مکانی دسترسی و مسکونی مناطق بنديخوشه
  شانگهاي عمومی در خدمات

 مرکزي بخش میان هاياي پژوهش نشان داد که تفاوتهیافته
 و مسـکن، زمـین قیمـت بـر بیرونـی، هـايحومه و شهرستان
بسـیار  عمومی اجتماعی تأثیر تأسیسات و خدمات به دسترسی

  است. داشته زیادي

  امپوفیو و کندریک
)2015(  

 ارائه بهبود براي ابزار یک عنوان به توسعه و آموزش
  عمومی خدمات

نحـوة  و توسـعه کارکنان در ارتباط با فرآیندهاي ؤثرم آموزش
و  عملکـرد بهبـود تواند در، میمناطقدسترسی به اطالعات از 

آحـاد  بـه عمـومی خدمات عرضۀ حوزةآنان در کارایی  افزایش
  مفید واقع شود.  جامعه

  لیاو و چانگ
)2011( 

 فضایی عدالت سنجش براي یکپارچه بررسی مدل
  عمومی در امکانات

 بر مبتنی که تحرك و دسترسی یکپارچۀ مدل این پژوهش دو در
 فضایی توسعۀ که نشان داد نتایج است، استفاده شد. جاذبه مدل

-هزینه. گذاردعمومی می خدمات به سوئی اثرات ايمنطقه نابرابر
 ساکنان متفاوت ترافیکی تحرك با همراه سفر زمان انباشته، هاي

 هـايفرصـت روي بر مختلفهاي کاربري الگوهاي قرارگیري و
  .گذاردمی اثر ساکنان دسترسی

آگزور  سیالس
)2011(  

در  روستایی اجتماعی خدمات فضایی تحلیل
  عمومی هايسیاست اجراي پیامدها نیجریه؛

در این مقاله، با ذکر برخی از مفاهیم توسعۀ روستایی، به عنوان 
آمــاره (رد فــرض صــفر و پــذیرش فــرض Z نتیجـــۀ  آزمــون 

زین)، اغلب مناطق روستایی ایالت ایمـو نیجریـه، از نظـر جایگ
هاي اقتصادي متنوع و امکانـات زیربنـایی قابـل قبـول، فعالیت

  اند.وضعیت مناسبی از توسعه را داشته

  همکاران و کوآن
)2005( 

 در فضایی عدالت هاي دسترسی بهشاخص سنجش
  یکی از مناطق تایوان عمومی در خدمات

 و رسانیخدمات شعاع پژوهش سه مشخصۀ؛نویسندگان در این 
 متفاوت خدمات تأثیرگذاري تسهیالت، تأثیرگذاري منفی شعاع

 را براي نوع، هم تسهیالت متفاوت کیفیت و ساکنین گوناگون بر
 یکپارچه شاخص ها،آن ترکیب با و گرفته نظر در خدمات توزیع

  اند.داده فضایی را پیشنهاد عدالت سنجش
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ــت ــدياولوی ــامی)  بن ــه ادغ ــد: (مجموع ، Averageمانن
Borda ،Copland  وPost  اســتفاده بــه عمــل آمــد. در
سـطوح توسـعۀ  فضایی الگوي نمایش به منظورنهایت، 

توزیـع جهـت  هـاي مناسـبعرصهگزینش روستایی و 
، الیۀ دهستان روستایی عمومی در میان مناطق خدمات
ــا غیزانیــه ــک، ب ــژوهش  ضــرایب پارامتری  در محــیطپ

تلفیق  UTM و سیستم مختصات ArcGIS 10.3افزار نرم

 هـاشاخصگذاري هاي ارزشبراي تنظیم الیهگردیده و 
چون توابع هم ArcToolBoxشدة  توابع فرمولهبرخی از 

بهـره  Distance تابع فاصله و IDW، Spline یابیدرون
، Reclassifyکمـک ابـزار بـا  . در این ارتباطگرفته شد

اسـتخراج پـژوهش  نهـایی معیارهـايپوشانی همنقشۀ 
  .گردید

  

  
  مدل مفهومی فرآیند انجام پژوهش: 1شکل 

  )1395ترسیم: نگارندگان، (
  

سـنجش میـزان بـراي : هـاي پـژوهش  یهنماگر و گو
 ،یـافتگیسـطح توسـعه بـه لحـاظمنـاطق برخورداري 
 (زیـاري، دنـوجـود دار و متنـوعی متفـاوت پارامترهاي

عنوان نماگرها، ترجمان اهداف  به معیارها). 197 :1391
و  تعیینرا  امورجهت که  گردندتلقی می یفیکالن و ک

 ،يگذارفده برايرا  یچارچوب مناسب یمفهوم نظرم از
فــراهم  هــاتیــفعال یابیو ارزشــ يزیــربرنامــه ن،تــدوی

، نماگرهـا و 2). جـدول Veleva, 2001: 68( سازند می
  دهد.حاضر نشان می را در تحقیق پژوهش هايگویه

  
  پژوهش در استفاده مورد معیارهاي زیر و معیارها :2 جدول

  زیرمعیارها  کد  معیارها  کد  زیرمعیارها  کد  معیارها  کد

A1 تراکم جمعیت  

A  29  - 9 نفر 

A5 

دسترسی به وسایل 
ارتباطی و حمل و 

  نقل

A دسترسی به وسایل نقیله 
B 95  - 29 نفر B دسترسی عمومی به اینترنت  
C 169  - 95 نفر C  دسترسی به دفترICT  
D 510  - 169 نفر D صندوق و دفتر پست  
E 2765  - 510 نفر E خابراتدسترسی به دفتر م  

A2 

دسترسی به 
خدمات آموزشی و 

  فرهنگی

A و راهنمایی روستامهد، دبستان 
A6 

 به دسترسی
 و تجاري خدمات

  بازرگانی

A بقالی و نانوایی 
B هنرستان و دبیرستان B دسترسی به بانک  
C عمومی ۀکتابخان C فروشگاه تعاونی  

 گزینش مراکز بهینۀ خدمات جهت توسعۀ نواحی روستایی

 هاي پژوهشانتخاب نماگر

 هاي پژوهشآنالیز داده

 دستیابی به نتایج حاصل از بحث پژوهش

  

 تراکم جمعیت خدمات آموزشی و فرهنگی

 هاي پژوهشآوري داده گردآوري اطالعات و جمع

 هاهاي تجزیه و تحلیل دادهروش

AHP TOPSIS VIKOR ELECTRE 

AVERAGE BORDA COPELAND 

PROMETHEE 

POST 

 تأسیسات زیربنایی خدمات بهداشتی و درمانی

 شیب زمینوضعیت  خدمات سیاسی و اداري  خدمات تجاري و بازرگانی
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D روستایی بوستان D تعمیرگاه ماشین آالت  
E ورزشی سالن و زمین E آوري زبالهسامانه جمع  

A3  
دسترسی به 

خدمات بهداشتی و 
  درمانی

A ،روستایی ماماي و بهیار بهورز 

A7 

 به دسترسی
 و سیاسی خدمات

  اداري

A پاسگاه نیروي انتظامی 
B متخصص پزشک B شوراي اسالمی روستا  
C بهداشتۀ خان C دسترسی به دهیاري روستا  
D داندنپزشک D مرکز خدمات کشاورزي  
E داروخانه E مروج کشاورزي  

A4 
دسترسی به 

  تأسیسات زیربنایی

A کشی لوله آب 

A8 شیب زمین وضعیت  

A  درصد 0 – 2بین 
B سراسري برق شبکه B  درصد 2 – 4بین  
C کشی لوله گاز C  درصد 4 – 6بین  
D تلفن D  درصد 6 – 8بین  
E آوري زبالهجمع ۀسامان  E درصد ≤ 8 بین 

  1395منبع: نگارندگان،  
  

  هاي پژوهشتکنیک
 سلسله تحلیل فرآیند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی:

 شرایطی در. است ساده و قوي منعطف، روشی مراتبی،
 بــین انتخــاب متضـاد، گیــريتصـمیم معیارهــاي هـکـ

. شـودمـی دهاستفا کند،می مواجه مشکل با را ها گزینه
 1980 سـال در ابتدا را، چندمعیاره یـابـارزی روش این

 :Aldian & Taylor, 2005( کرد پیشنهاد ساعتی،آقاي 

 راتـــنظ از اسـتفاده مـدل، این هاي دیگرفایده از). 4
 شعبانی فـرد، و قالیباف( است یــارکتـــمش و جمعی
 بندي  اولویت و شناسایی با ،AHP تکنیک ).150: 1390
 اهداف، شامل؛ عناصر این. شودمی تصمیم شروع عناصر

  ديــبناولویت در که باشدمی هاگزینه احتماالً و معیارها
 بـین ارتبـاط و عناصـر شناسایی فرآیند رود.می به کار

 شـودمـی منتهی مراتبی سلسله ساختار ایجاد به ها آن
)Brown, 1993: 333 .(  

ویکور،  توافقی: حلچندمعیاره و راه سازيروش بهینه
حل توافقی و یک واژة صربستانی است که به معناي راه

باشد. این روش براي اولـین می سازي چند معیارهبهینه
بار توسط زلینی ارائه شد و بعدها بوسیلۀ اوپریکوویچ و 

روش  ).Rai et al., 2013: 71(تزنگ توسعه پیدا کـرد 
ه نیز گیري چندمعیارویکور، به عنوان یک روش تصمیم
گیـري بـا معیارهـاي به دنبال رفـع مشـکالت تصـمیم

غیرمتناسب و متضاد اسـت. در واقـع، ایـن روش، یـک 
 انتخــاب و بنــديرتبــه حــل تــوافقی اســت کــه بــر راه

 معیارهـاي متعـارض، در حضور هاگزینه از اي مجموعه

دارد و قادر است تا تصـمیم گیرنـدگان را بـراي  تمرکز
 & Zhangاري سـازد (رسیدن به یک تصمیم نهایی یـ

Wei, 2013: 4938 ( 
روش واقعیـت:   بـا  سازگار حذف یا انتخاب تکنیک

توسـط سامسـن، روي و بنـایون  1966الکتر در سـال 
نوان یکـی )، و به ع123: 1394مطرح شد (پورطاهري، 

، مورد توجـه قـرار گرفـت. از برترین فنون چندشاخصه
لزوماً به اي است یعنی اساس این مفهوم، روابط غیر رتبه

شود، بلکه ممکن اسـت ها منتهی نمیبندي گزینهرتبه
ها ). گزینه27: 1393هایی را حذف کند (مومنی، گزینه

اي ارزیابی شـده، از آن با استفاده از مقایسات غیر رتبه
 Fancello etشوند (هاي غیر مؤثر حذف میطریق گزینه

al., 2014: 176و هـا ). روش الکتر بـر تجمیـع اولویـت
 ,.Cinelli et alها استوار است (زوجی گزینه مقایسات

  ). 287: 1393؛ اصغرپور، 140 :2014
 برتـر:  یافته براي ارزیابیبندي سازمانرتبه تکنیک

گیـري روش پرومته بـه عنـوان یکـی از فنـون تصـمیم
 1980 دهـۀ چندشاخصۀ جبرانی، بـراي اولـین بـار در

پیِربرنز و برترانـد ژان  توسط دو پروفسور بلژیکی به نام
مارسکول، ارائه و گسترش یافت. اسـاس ایـن روش بـر 

ها استوار است. تفاوت اصلی این مقایسات زوجی گزینه
ها در روش با دیگر فنون، در ارزیابی روابط درونی گزینه

 Murat etباشـد (گیري میهنگام انجام فرآیند تصمیم

al., 2015: 731 .(  
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آل: ایـده  حـل  بـه  تشابه بر پایۀ بنديرتبه تکنیک
ــیس ــک تاپس ــوان ی ــه عن ــک ب ــمیم تکنی ــريتص  گی

 و هوانگ اولین بار توسط چندشاخصه و تجمع جبرانی،
مزایاي  از). Zhang et al., 2015: 429( شد پیشنهاد یون

سریع  تاپسیس؛ الف) توانایی تشخیص و شناسایی روش
 جـامع و سـاده، داشـتن مضـمونی گزینـه؛ ب) بهترین

آسـان جهـت  محاسـباتی اشـتن فرآینـدمنطقی؛ ج) د
ها؛ د) توانایی گیريتصمیم وسیعی از دستیابی به سطح
ریاضی ساده؛ ه)  فرم در هاگزینه نسبی سنجش عملکرد

و  انتخابی هايمجموعه تعریف در داشتن انعطاف بسیار
 Abdul( منطقی انسان است گیريز)، مظهري از تصمیم

Rahman, 2012: 38.(   
ـ استراتژي  نیانگیـدر روش مبنـدي:  اي اولویـت ه

را محاسبه و  هانهیگز ايرتبه نیانگیالزم است م ها، رتبه
عنـوان  را بـه نـهیبـه هـر گز یصیتخص ۀرتب نترینییپا

). در 183: 1394 ،ي(پورطاهر نموداول انتخاب  تیاولو
شـکل m×m ي قطـر ریـغ سی، ماترنخستروش بُردا، 

 j ≠ i(  j( ستون به i سطر شرایط و وضعیتکه  ردگییم
. اگـر تعـداد بردهـا کنـداز نظر تعداد بـرد مشـخص را 

که در  مکنییم يکدگذار Mنماد  باشد، آن را با تر شیب
دارد و اگر ستون بـه سـطر  تیآن سطر به ستون ارجح

 بـود، آن را بـابرابـر آراء تعداد بردها  ایداشت  تیارجح
 کاپلنـد نـه تنهـادر روش . مکنـییم يکدگذار Xنماد 

 نـهیگز هـر جهـت را هـاتعداد بُردها، بلکه تعداد باخت
 ،i در سـطر M کند. لذا مشخص است کهیمحاسبـه م

 ،کاپلنـد در روشباخـت.  یعنی، jون ست برد و در یعنی
 j ≠ i( jن (در ستوها  Mتعداد  تفاضل ،يبند رتبه مبناي

 ییمبنـا هـاتفاضل بردها و باخت به این معنا کهاست؛ 
مجموعـۀ از آخرین مرحلـه  .بودخواهد  يبندرتبه براي

که از  پُست ی به نامجزئ بنديرتبهادغامی، دستیابی به 
: 1393 ،ی(مؤمن شودیحاصل میا ترکیب اجماع  طریق

72.(  
  

  محدودة جغرافیایی پژوهش
 انیـتـا پا يورشـک ماتی، براساس تقسشهرستان اهواز

(مرکـزي، اسـماعیلیه و  بخـش سـه يدارا 1393سال 
اسـماعیلیه اسماعیلیه شمالی، ه)، شش دهستان (غیزانی

) و همچنـین الهایی و المـی ،جنوبی غیزانیه، مشرحات
روستا بوده است. قلمرو مطالعاتی این پـژوهش را  297

دهنـد. ایـن روستاهاي دهسـتان غیزانیـه تشـکیل مـی
کیلومتري جنوب شرق اهواز و همچنین  35دهستان در 

 دقیقـۀ 17رجـه و د 49 تـادقیقه  59درجه و  48 نیب
درجه و  30 تادقیقه  26درجه و  31 و ییایطول جغراف

 نیـقـرار گرفتـه اسـت. ا ییایـعـرض جغرافدقیقۀ  53
 نبه شهرستا در بخش غیزانیه از جانب شمال دهستان

، رامهرمز و رامشیر شهرستان، از شرق به هفتگل و باوي
ــرباز  ــه غ ــه ش ــواز و ب ــور اه ــتان از جن ــا شهرس ب ب

 دهستان مذکور .همسایگی دارد شادگانبندرماهشهر و 
را در روستا  پنجاه حدود مربع مساحت،لومتریک 1190 با
خـانوار  2605هاي ایـن دهسـتان حـدود آبادي دارد.بر

کـه نفر جمعیـت را داراسـت  11699روستایی، شامل 
 غیزانیه بخش ییروستا تیاز کل جمع درصد 73 حدود

مرکـز ( سـتخود اختصاص داده ا شهرستان اهواز را به
  ).1390، آمار ایران
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  مورد مطالعه محدودة: موقعیت جغرافیایی 2شکل 

  1395ترسیم: نگارندگان، 
  

  هاي پژوهشیافته
گزینش مناطق مناسب براي توزیع خدمات روستایی 

 اهمیـت ارزشبایـد  ابتـدا :AHP اسـتفاده از روش با 
 گذاريارزش از پس. شود مشخص زیرمعیارها و معیارها

 ترتیب این به شود؛می محاسبه هاآن نسبی وزن ها،الیه
 جمـع هـم بـا سـتون هر شدة محاسبه نسبی اعداد که
 عوامـل جمـع بـر مـاتریس عضـو هر و سپس شوند می

 هــب اعداد آمدن وجود به آن حاصل که شودمی تقسیم
 وزن راجــــاستخ براي ،آخر در. است شده نرمال شکل

 معیارها تعداد بر سطري طور هب معیار هرمجموع  نهایی،
 وزن نمایـانگر آمـده دسـتبـه  عـدد کـه، شده تقسیم

 بـراي هاوزن جمع. است معیارها از یک هر تأثیرگذاري
  .باشد یک عدد بایستی نیز زیرمعیار یا معیار هر

  

  : ماتریس ضریب اهمیت معیارها4جدول 
  وزن نهایی A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8  معیار
A 1 1 56/2 88/1  31/1  39/1 75/3  12/3  81/2  216/0 
A 2 39/0 1 47/1 42/0  20/1 15/4 38/2  09/3  142/0 

A 3 53/0 68/0 1 58/0 51/1 43/3 51/1  73/3  134/0 

A 4 77/0 37/2 74/1 1 53/1 29/2 18/2  01/3  182/0 

A 5 72/0 83/0  66/0  65/0  1  96/2  24/2  38/2  126/0  
A 6 27/0  24/0 29/0 44/0 34/0 1 14/2  61/5  085/0 

A 7 32/0  42/0  66/0  46/0  45/0  47/0  1  43/3  073/0  
A 8 36/0  32/0  27/0  33/0  42/0  18/0  29/0  1  043/0  

  1395منبع: نگارندگان، 
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دهـد، براسـاس نشـان مـی 4گونه که جدول همان
نظرات کارشناسان، از بین هشت شاخص مطرح شـده، 
بیشترین ارزش اهمیت معیار را معیار تراکم جمعیت با 

کسب کرده است. این بدین معناست که  216/0ضریب 
مـورد منطقـه  خصوصیات در نظر داشتنکارشناسان با 

بندي مناسـبی را ، اولویتآن یط دسترسیو شرامطالعه 
در ادامـه . انـدنمـوده انجام موجود هايشاخصدر بین 

پرداخته شده زیرمعیارها  اهمیت ارزش بحث، به تعیین
، با توجه به تعدد معیارهاي منتخب، 5در جدول  .است

از ذکر جداول زیرمعیارها خودداري و فقـط بـه نتیجـه 
ایـم. همچنـین ده کـردهها بسننهایی (اوزان نهایی) آن

ها در بخش روش تحقیق، نمایانگر مطابق جدول شاخص
A  تاE .معرف هر کدام از زیرمعیارها است  

  
  زیرمعیارها اهمیت : ماتریس وزنی5جدول 

 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 زیرمعیار / معیار
A 040/0 459/0 203/0 346/0 335/0 241/0 172/0  116/0 
B 076/0 228/0 277/0 308/0 238/0 326/0 282/0 285/0  
C 140/0 094/0 362/0 198/0 222/0 183/0 259/0 414/0 
D 238/0 096/0 063/0 077/0 134/0 107/0 180/0 127/0  
E 508/0  123/0  095/0  071/0  072/0  142/0  107/0  058/0  

  07/0  02/0  03/0  01/0  04/0  01/0  04/0  18/0 سازگاري معیارها
  1395نگارندگان،  منبع:

  

کـه ارزش وزنـی معیارهـا و زیرمعیارهـا بعد از این
بـدین  ها به دست آمد.تعیین گردید، نرخ سازگاري آن

هـا زیرمعیارو  ارهایاز مع کی هرقسمت،  نیدر امنظور 
کـردن وزن  دار بـا ضـربوزن مجمـوع، رداربُـ نییبا تع
 سـهیمقا هیـستون آرا نیبه اول اریمع نخستیندر  ینسب
 يهاوزن ی. جمع ستونشده است محاسبهی، اصل یزوج
دوم  اریمع یوزن نسب سپس ستونباشد.  یک دیبا ینسب
مرحله  در آخر و سرانجامطور الی همان ستون دوم و در

 يعـدد بر میتقس فیرد دوم، مجموع مرحله اول در هر
یـک باشـد. عـدد عـدد  بیضر فیرد که در همان شد

 07/0معیارهاي پـژوهش  گذاري تمامیحاصل از ارزش
دهی به است؛ لذا وزن 1/0است. این مقدار کمتر از عدد 

  معیارها در سطح مطلوبی انجام گرفته است

حصول به اهداف که ۀ درج ییفضا ةاریچندمع لیتحل در
به عنوان  رد،یگیم قرار مورد سنجش ارهایمع طۀبه واس

 .شـودیها در نظر گرفتـه مـنهیگز سهیاي براي مقاهیپا
و  ییایهاي جغرافدهیبا پد مالزمت در یابیارز ارهايیمع

هـا را در آن تـوانیها مطرح شده و مهدیپد نیروابط ب
پژوهش حاضـر، بـراي  لذا در ،داد شیها نماقالب نقشه
گذاري شدة معیارها، ابتدا، اقدام به هاي ارزشتهیه نقشه

 ArcGISایجــاد پایگــاه داده جغرافیــایی در نــرم افــزار 
ایم. سپس به وسیلۀ توابع عملیـاتی ایـن سیسـتم  هکرد

ها از تمام الیه Distance ،Slope ،Interpolationمانند؛ 
اند. در آخـر تمـامی حالت برداري به رستر تبدیل شده

ــه ــزار الی ــا اب ــازي ب ــراي استانداردس ــا ب  Reclassifyه
  اند. بندي شده طبقه

 

: معیار دسترسی به خدمات 8شکل 
تیبهداش  

: معیار دسترسی به خدمات 7شکل 
تراکم جمعیتی: معیار 6شکل  آموزشی  
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: نقشه معیار دسترسی به تجاري11شکل  : معیار دسترسی به وسایل ارتباطی10شکل   : معیار دسترسی به تأسیسات 9شکل  
 زیربنایی

 

    
 : نقشه معیار شیب زمین13شکل  : معیار دسترسی به خدمات سیاسی12شکل 

  1395ترسیم: نگارندگان، 
  

دهـد هاي مربوط به معیارهاي انتخابی نشان میبررسی
هاي خروجی با هدف که مناطق کامالً مناسب در نقشه

ایجاد مراکز خدمات روستایی، مناطقی نسبتاً هموار، بـا 
ــیب ــدتاً ش ــتعد و عم ــادي مس ــاظ اقتص ــم و از لح ک

و نیـز  هایی هستند که از نظر تراکم جمعیتی سکونتگاه

بُعد امکانات و تأسیسات، از وضعیت خوبی برخوردارند. 
هاي ) تعداد روستاهایی که هرکدام از پهنه8در جدول (

اند، نمـایش نامناسب قرار گرفته کامالً مناسب تا کامالً 
  داده شده است.

 
  غیزانیه دهستان روستایی هايسکونتگاه مراتب سلسله : تعیین8جدول 

 مجموع نامناسب کامالً نامناسب مناسب نسبتاً  مناسب مناسب کامالً طبقات

 50 0 36 11 1 2 تعداد روستاها
  روستاهاي نزهه، غیزانیه بزرگ؛ طبقۀ کامالً مناسب:

  روستاي عوده؛ طبقۀ مناسب:
  فی، مسلمیه؛روستاهاي عوافی، شاخ کوپال، ابیرش، عرب راشد، مشرفه کوچک، سودان، شمه، سیب، ابویرو، عوی طبقۀ نسبتاً مناسب:

بل، ساختمان، جامع، چاي ورشام، طویله بزرگ، کواکب، طویله یباره، طویله سیدطاهر، طویله کوچک، صحینات، حلوه، یالموجنیروستاهاي ع طبقۀ نامناسب:
بریچه عنایت، عبدالسید، ابوسابیخات بزرگ،  سه، شهید شجیرات، بیوض، چمبه، مشرفه بزرگ،الدیايسه کوپال، ام دو، نمرهالدیايیک، امالدیايیعار، گرابیه، ام

  سیدرمضان، حمیدان، فاي سیدمحمد، خیطاالرمله، بریچه، منصیر، عین الزمان، یربیعی، سلمانه، حمیره، یحیشه، کریدي.
  1395منبع: نگارندگان، 

  

هاي مورد اسـتفاده همگـی بـه از آنجایی که داده  
پوشـانی فرمت رستري تبدیل شده بودند، لذا تابع هـم

براي این هدف استفاده شد. این تابع به دو گونۀ ریاضی 
دهد. با توجه به ها را انجام میو وزنی عمل ترکیب الیه

هر یک داراي  AHPهاي مورد نظر در مدل که الیهاین
ها از تـابع وزن خاصی بودند، براي ترکیب و تلفیق داده

 Raster Calculatorهمپوشانی وزنی از طریق منـوي 
ها استفاده شـد. براي تلفیق الیه ArcGISر نرم افزار د
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ها همراه با ضـرایب بـه صـورت براي این کار تمام الیه
درصد براي مـدل تعریـف شـد و سـپس عمـل تلفیـق 

هاي مورد نظر انجام پذیرفت. نقشۀ نهایی حاصل از  الیه
) در پـنج Overlayهـاي معیـار (پوشانی الیـهعمل هم

مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب،  محدوده با شرایط کامالً
نمایش داده  14نامناسب و نیز کامالً نامناسب در شکل 

  شده است. 

  

  اهواز شهرستان غیزاینه، دهستان روستایی خدمات مراکز مکان یابی براي مناطق بندي : اولویت14شکل 
  )1395ترسیم: نگارندگان، (

  
ون تعیین سلسله مراتب توسعۀ نواحی روستایی با فن

متـوازن و  توسـعۀ از هدفگیري چندشاخصه: تصمیم
 توسعه براي امکانات و شرایط بهترین ایجاد باید متعادل
 بـین زندگی هايتفاوت و باشد نواحی تمامی در جامعه
 بین از در نهایت و خود برسد حداقل به بایستی ايناحیه
 ايمنطقـه ریـزيبرنامـه در قـدم اولـین بنـابراین ؛برود

 شناسایی این و است مناطق آن موجود ضعو شناسایی
 مختلــف هــايبخــش تحلیــل و تجزیــه مســتلزم خــود

. اسـتمحیطـی و زیسـت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي
 مختلـف، منـاطق میان و امکانات منابع تخصیص براي

ــه جایگــاه شناســایی ــوط، هــايبخــش در منطق  و مرب
 توسـعه، مواهـب از استفاده سطوح بنديرتبه همچنین

بـه با توجـه بـه ایـن مهـم و نظـر . است ضروريبسیار 
در خـدمات امکانـات و بررسی دقیـق وضـعیت توزیـع 

تـرین، دهستان غیزانیه شهرستان اهواز، انتخاب بهینـه
گزینی مراکز نقاط براي مکان برترینو برترین هزینهکم

از مستلزمات تحقق امر توسعه در این خدمات روستایی 
بـا اسـتفاده از  نخست رو،از این  دهستان شناخته شد؛

، ارزیابی جامعی از AHP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مـذکور  دهسـتانرسانی در روستاهاي وضعیت خدمات

برتـر  هـايروشدر ادامه با اسـتفاده از و  صورت گرفت
، Topsis؛ نظیــرجبرانــی چندشاخصــه  گیــريتصــمیم
Electre ،Vikor ،Promethee  ـــه ـــطح ب ـــین س تعی

پرداختـه وسـتاهاي دهسـتان غیزانیـه ریـافتگی توسعه
دسـتیابی بـه نتـایجی  در راستاي در ضمن. خواهد شد

مجموعـۀ  ترکیبـی تکنیـک چهـار از تـرواقعـیو  واحد
، Averageمانند:  )بنديهاي اولویتاستراتژي( ادغامی
Borda ،Copeland  وPost خواهد.  استفاده  

این  در: Vikor روشها با استفاده از بندي گزینهرتبه
گیري و مقیاس سازي ماتریس تصمیمقسمت، پس از بی

تـرین دار کردن ماتریس نرمال، باالترین و پـایینو وزن
دار الزم به ذکر است که براي وزنمقادیر محاسبه شدند. 

استفاده شده  AHPکردن ماتریس نرمال از اوزان مدل 
پایـان مراحـل مـذکور مقـادیر از  بعد). 9است (جدول 
) به دسـت آمدنـد و مقـدار R) و تأسف (Sسودمندي (

   .)10(جدول  مشخص شد )Q( ویکورضریب 
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     AHPتعیین وزن هریک از معیارها براساس روش تحلیل سلسله مراتبی : 9جدول 
 مجموع A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8  معیارها

WAHP 216/0  142/0  134/0  182/0  126/0  085/0  073/0  042/0  000/1  
  1395منبع: نگارندگان، 

  
 Vikorچندمعیاره  سازيبهینه و توافقی حلها براساس روش راهبندي گزینه) و رتبه S, R, Q: مقادیر ( 10جدول 

 رتبه S j R j Q j  نام روستا رتبه  S j R j Q j  نام روستا

721/0 ورشام يچا  161/0  902/0 640/0 رهیحم 42   140/0  754/0  18 
721/0 حلوه  161/0  902/0 741/0 سلمانه 41   182/0  999/0  49 

697/0 ناتیصح  161/0  883/0 638/0 سودان 35   140/0  752/0  14 
660/0 بزرگ لهیطو  142/0  776/0 741/0 بیس 31   182/0  999/0  50 

721/0 دطاهریس لهیطو  161/0  902/0 659/0 درمضانیس 43   140/0  768/0  26 
631/0 کوچک لهیطو  135/0  725/0 640/0 شمه 9   140/0  754/0  19 

716/0 بارهی لهیطو  161/0  898/0 551/0 یعواف 40   126/0  628/0  3 
561/0 عوده  135/0  672/0 640/0 الزمان نیع 5   140/0  754/0  17 

721/0 کواکب  161/0  902/0 660/0 کریدي 44   142/0  776/0  34 
609/0 کوپال سه نمره  140/0  730/0 640/0 هیمسلم 10   140/0  754/0  21 

548/0 هییگرا  135/0  661/0 537/0 بزرگ مشرفه 4   140/0  674/0  6 
619/0 بزرگ خاتیابوسلب  140/0  731/0 715/0  کوچک مشرفه 11   161/0  897/0  38 

659/0 چهیبر  140/0  768/0 656/0  صریمن 25   142/0  773/0  30 
659/0 تیعنا چهیبر  140/0  768/0 660/0  شهیحی 24   142/0  776/0  33 

640/0 وضیب  140/0  754/0 654/0  عاری 15   142/0  771/0  28 
558/0 چمبه  140/0  690/0 716/0 دو يایالد ام 8   161/0  898/0  39 

701/0 طالرملهیخ  161/0  886/0 656/0 کی يایالد ام 37   142/0  773/0  29 
638/0 دیعبدالس  140/0  752/0 715/0 جامع 13   161/0  897/0  36 

660/0 دمحمدیس يفا  142/0  776/0 721/0 ساختمان 32   161/0  902/0  45 
090/0 نزهه  058/0  01/0 - 640/0 کوپال شاخ 1   140/0  754/0  16 

640/0 رویابو  140/0  754/0 637/0 راشد عرب 20   140/0  751/0  12 
646/0 رشیاب  140/0  758/0 721/0 بلیالموج نیع 22   161/0  902/0  46 

654/0 یفیعو  140/0  764/0 220/0 بزرگ هیزانیغ 23   094/0  245/0  2 
659/0 یعیربی  140/0  768/0 741/0 سه يایالد ام 27   182/0  999/0  48 

539/0 دانیحم  140/0  676/0 689/0 شجیرات شهید 7   182/0  959/0  47 
  1395منبع: نگارندگان، 

  

دهـد کـه نشـان مـی ویکـورروش حاصل از نتیجه   
 در امتیـازات  دارا بودن کمترین مقادیرروستاي نزهه با 

Q j )01/0-،( R j )058/0 و (S j )090/0( ـــوان ـــه عن ، ب
 تعیینترین روستاي دهستان در رتبۀ اول یافته توسعه 

ي غیزانیه بزرگ و عوافی به ترتیب ها. سپس روستاشد
ــــازات  در )، 094/0( R j) و Q j )245/0) ،(628/0امتی
در مراتب دوم و سوم ) 220/0) ،(551/0( S j) و 126/0(

بـا داشـتن هـم . روسـتاي سـیب گرفتنـدقـرار توسعه 
) Q j )999/0 ،(R j )182/0 در امتیازات مقادیر بیشترین

 بهترین روستاي دهستان عنوان محرومبه  )S j )741/0و 
  شناخته شد. امکانات و خدماتلحاظ 

پس : Electre روشها با استفاده از بندي گزینهرتبه
یل گیــري و تشــککــردن مــاتریس تصـمیم نرمـالیزهاز 

 هماهنگی مقیاس موزون، به تعیین مجموعۀماتریس بی
در مرحلۀ بعد، پس ناهماهنگی پرداخته شد.  مجموعه و

از محاســبه مــاتریس هماهنــگ و ناهماهنــگ، مقــادیر 
) Gثر (ؤ) و مقادیر ناهماهنگی مFهماهنگی تأثیرگذار (

براي دستیابی به نتیجۀ واحد از این  البتهدست آمد. ه ب
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گیـري ) تصـمیمHادیر کلـی و مـؤثر (دو ماتریس، مقـ
بندي انجـام محاسبه گردید و براساس این مقادیر، رتبه

هاي کم اهمیت و کـم جاذبـه مشـخص گرفت و گزینه
    . )11(جدول  شدند

  
  Electreواقعیت  با سازگار انتخاب یا ها براساس روش حذفبندي گزینه) و رتبه F, G, H: مقادیر ( 11جدول 

 رتبه F k , l G k , l H k , l  نام روستا رتبه F k , l G k , l H k , l  نام روستا

428/0 ورشام يچا  314/0  111/0 581/0 رهیحم 27   279/0  305/0  8 
408/0 حلوه  334/0  086/0 463/0 سلمانه 44   374/0  097/0  36 

465/0 ناتیصح  277/0  195/0 368/0 سودان 15   277/0  099/0  35 
416/0 بزرگ لهیطو  325/0  102/0 465/0 بیس 32   383/0  090/0  43 

411/0 دطاهریس لهیطو  330/0  093/0 359/0 درمضانیس 42   322/0  047/0  47 
547/0 کوچک لهیطو  194/0  353/0 419/0 شمه 5   396/0  038/0  49 

412/0 بارهی لهیطو  329/0  095/0 346/0 یعواف 39   171/0  183/0  18 
578/0 عوده  163/0  413/0 571/0 نالزما نیع 4   286/0  288/0  9 

408/0 کواکب  334/0  086/0 456/0 کریدي 45   323/0  143/0  24 
483/0 کوپال سه نمره  259/0  230/0 419/0 هیمسلم 13   279/0  149/0  22 

612/0 هییگرا  130/0  478/0 463/0 بزرگ مشرفه 3   156/0  309/0  7 
 خاتیابوسلب

 بزرگ
499/0  243/0  261/0 586/0  کوچک مشرفه 12   328/0  262/0  11 

413/0 چهیبر  328/0  096/0 414/0  صریمن 37   324/0  101/0  34 
417/0 تیعنا چهیبر  325/0  103/0 412/0  شهیحی 30   330/0  094/0  40 

456/0 وضیب  286/0  178/0 427/0  عاری 19   314/0  124/0  26 
534/0 چمبه  207/0  329/0 412/0 دو يایالد ام 6   329/0  095/0  38 

461/0 طالرملهیخ  281/0  188/0 412/0 کی يایالد ام 17   330/0  093/0  41 
471/0 دیعبدالس  270/0  208/0 419/0 جامع 14   323/0  107/0  28 

416/0 دمحمدیس يفا  325/0  102/0 418/0 ساختمان 33   323/0  106/0  29 
734/0 نزهه  007/0  713/0 456/0 کوپال شاخ 1   286/0  178/0  20 

456/0 رویابو  286/0  178/0 464/0 راشد عرب 21   278/0  193/0  16 
439/0 رشیاب  303/0  145/0 408/0 بلیالموج نیع 23   334/0  086/0  46 

416/0 یفیعو  325/0  102/0 732/0 بزرگ هیزانیغ 31   010/0  708/0  2 
430/0 یعیربی  311/0  129/0 366/0 سه يایالد ام 25   375/0  001/0-  50 

430/0 دانیحم  161/0  273/0 391/0 یراتشج شهید 10   350/0  047/0  48 
  1395منبع: نگارندگان، 

  
شـود، آنچه از محاسبات روش الکتـر اسـتنباط مـی  

 Fk,lروستاي نزهه با داشتن باالترین مقادیر در امتیازات 
) و نیز کمترین مقدار در امتیاز 713/0( Hk,l ) و734/0(

Gk,l )007/0ها، به عنوان توسعه ) نسبت به تمام گزینه
 اي دهستان در سطح اول شناخته شد؛ترین روستیافته

همچنین روستاهاي غیزانیه بزرگ و گرابیه بـه ترتیـب 
 Fk,lبعد از روستاي نزهه بیشترین مقادیر را در امتیازات 

ــــز 130/0)، (708/0( Hk,l ) و612/0)، (732/0( ) و نی

ــاز  ــدار را در امتی ــرین مق ) Gk,l )010/0) ،(478/0کمت
ر مراتب دوم و سوم توسعه روستایی لذا د کسب نمودند،

الدیاي سه هم با داشتن کمترین قرار گرفتند. روستاي ام
) و نیز -001/0( Hk,l ) وFk,l )366/0مقادیر در امتیازات 

ــاز  ــدار در امتی ــترین مق ــهGk,l )375/0بیش ــوان  ) ب عن
تـرین روسـتاي دهسـتان ترین یا توسعه نیافتـهمحروم

 از خدمات عمومی معرفـیغیزانیه به لحاظ برخورداري 
  شد.
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 :Promethee روشاستفاده از ها با بندي گزینهرتبه
 مقـدار d jو  Fjاز محاسـبۀ مقـادیر  بعـد، در این بخش

(a,b) Pj  درجـۀ غلبگـیدر ادامـه سپس . آمددست  به 
(a,b)π هـا محاسـبه شـد و در نهایـت براي زوج گزینه

) و ϕ -ی (و منفـ  )ϕ +اي مثبـت (فرارتبهجریان مقادیر 

الزم به ذکر است که تمامی  گردید. ) تعیینϕخالص (
مراحل روش مذکور در محیط نرم افزار ویژوال پرومتـه 

بندي به صورت ذیل مشخص انجام گرفت و مقادیر رتبه
  .)12(جدول  شد

  
,مقادیر (: 12جدول  ,   بهتر  ها جهت ارزیابییافته رتبهي سازمانبنداولویت ها براساس روشبندي گزینه) و رتبهPromethee 

 رتبه ϕ  -  ϕ  Φ  +  نام روستا  رتبه  ϕ  -  ϕ  ϕ  +  نام روستا

014/0 ورشام يچا  432/0  418/0- 218/0 رهیحم 42   157/0  061/0  18 
014/0 حلوه  432/0  418/0- 000/0 سلمانه 43   473/0  473/0-  48 

435/0 ناتیصح  208/0  228/0 350/0 سودان 11   133/0  218/0  13 
054/0 بزرگ لهیطو  337/0  284/0- 000/0 بیس 37   473/0  473/0-  49 

014/0 دطاهریس لهیطو  432/0  418/0- 119/0 درمضانیس 45   252/0  133/0-  30 
561/0 کوچک لهیطو  102/0  459/0 218/0 شمه 6   157/0  061/0  19 

201/0 بارهی لهیطو  374/0  174/0- 667/0 یعواف 33   071/0  595/0  4 
769/0 عوده  068/0  701/0 218/0 الزمان نیع 3   157/0  061/0  20 

014/0 کواکب  432/0  418/0- 054/0 کریدي 45   337/0  282/0-  39 
422/0 کوپال سه نمره  119/0  303/0 218/0 هیمسلم 10   157/0  061/0  21 

361/0 هییگرا  184/0  117/0 446/0 بزرگ مشرفه 14   112/0  333/0  9 
 خاتیلبابوس

 بزرگ
670/0  085/0  585/0 014/0  کوچک مشرفه 5   310/0  170/0-  31 

119/0 چهیبر  252/0  113/0- 116/0  صریمن 28   299/0  184/0-  34 
119/0 تیعنا چهیبر  252/0  113/0- 054/0  شهیحی 29   337/0  282/0-  40 

2189/0 وضیب  157/0  061/0 242/0  عاری 16   279/0  037/0-  26 
214/0 چمبه  231/0  017/0- 075/0 دو يایالد ام 23   395/0  320/0-  41 

177/0 طالرملهیخ  252/0  075/0- 116/0 کی يایالد ام 27   299/0  184/0-  35 
476/0 دیعبدالس  112/0  364/0 140/0 جامع 8   310/0  170/0  -  32 

054/0 دمحمدیس يفا  337/0  282/0- 014/0 ساختمان 38   432/0  418/0-  46 
969/0 نزهه  010/0  959/0 218/0 کوپال شاخ 1   157/0  061/0  22 

218/0 رویابو  157/0  061/0 367/0 راشد عرب 17   146/0  221/0  12 
588/0 رشیاب  160/0  429/0 014/0 بلیالموج نیع 7   432/0  418/0-  47 

180/0 یفیعو  214/0  034/0- 966/0 بزرگ هیزانیغ 24   014/0  952/0  2 
180/0 یعیربی  214/0  034/0- 000/0 سه يایالد ام 25   473/0  473/0-  50 

313/0 دانیحم  136/0  177/0 160/0 شجیرات شهید 15   435/0  276/0-  36 
  1395منبع: نگارندگان، 

  
روستاي  دهد کهنتایج آنالیز روش پرومته نشان می  

 ϕ +بـاالترین مقـادیر در امتیــازات  دارا بـودننزهـه بـا 
  در امتیـاز) و نیز کمترین مقدار 959/0( ϕ ) و969/0(
- ϕ )010/0عنوان توسـعه  ها، به) نسبت به تمام گزینه

 نخسـت مرتبـۀدر غیزانیه ترین روستاي دهستان یافته
 عودهشد. همچنین روستاهاي غیزانیه بزرگ و  شناخته

از روستاي نزهـه بیشـترین مقـادیر را در  بعدترتیب  به
ــــــــازات )، 769/0( ϕ ) وϕ )996/0) ،(952/0 + امتی

)، 014/0( ϕ - نیز کمترین مقدار را در امتیاز) و 701/0(
) کسب نمودند. لذا در مراتب دوم و سوم توسعه 068/0(

الـدیاي سـه هـم بـا روستایی قرار گرفتند. روسـتاي ام
 ϕ ) وϕ )000/0 +داشتن کمترین مقادیر در امتیـازات 
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) 473/0( ϕ -) و نیز بیشترین مقدار در امتیاز -473/0(
تـرین روسـتاي ن یـا توسـعه نیافتـهتریعنوان محروم به

دهستان غیزانیه به لحاظ برخورداري از خدمات عمومی 
  شد. معرفی

در : Topsis روشها با اسـتفاده از  بندي گزینهرتبه
گیـري و تشـکیل مـاتریس تصـمیماین بخش، بعـد از 

آل مثبت و حل ایدهسازي نورم آن، مقادیر راهمقیاس بی

 هـر فاصـلۀ میـزانمـه . سپس در اداشد منفی محاسبه
) d - آل منفـی (ایـده و )+ dمثبـت (  آلایـده تا گزینه

بـه  گزینـهدر نهایت نزدیکی نسبی هـر تعیین گردید. 
) به دست آمد. الزم به ذکـر اسـت، CLآل (حل ایده راه

 AHPروش  دار کردن ماتریس نرمال از اوزانبراي وزن
  .)13(جدول  استفاده شده است

  
  Topsis آلایده حل روش تشابه به ها براساسگزینه بندي) و رتبه Cl i-d +, d,( : مقادیر13جدول 

 رتبه d  -  d  Cl i  +  نام روستا رتبه d  -  d  Cl i  +  نام روستا

179/0 ورشام يچا  016/0  082/0 170/0 رهیحم 37   015/0  080/0  21 
179/0 حلوه  016/0  082/0 182/0 سلمانه 39   016/0  081/0  34 

163/0 تنایصح  014/0  078/0 116/0 سودان 10   015/0  080/0  29 
117/0 بزرگ لهیطو  016/0  083/0 182/0 بیس 46   016/0  081/0  35 

172/0 دطاهریس لهیطو  016/0  082/0 171/0 درمضانیس 40   015/0  079/0  14 
155/0 کوچک لهیطو  013/0  076/0 170/0 شمه 7   015/0  080/0  27 

178/0 بارهی لهیطو  016/0  083/0 139/0 یعواف 44   011/0  072/0  4 
116/0 عوده  008/0  062/0 170/0 الزمان نیع 3   015/0  080/0  22 

179/0 کواکب  016/0  082/0 177/0 کریدي 41   016/0  083/0  45 
159/0 کوپال سه نمره  013/0  077/0 170/0 هیمسلم 9   015/0  080/0  26 

164/0 هییگرا  014/0  078/0 166/0 بزرگ مشرفه 11   015/0  081/0  32 
 خاتیابوسلب

 بزرگ
114/0  011/0  072/0 172/0  کوچک مشرفه 5   015/0  079/0  12 

171/0 چهیبر  015/0  079/0 177/0  صریمن 18   016/0  083/0  49 
171/0 تیعنا چهیبر  015/0  079/0 177/0  شهیحی 17   016/0  083/0  48 

170/0 وضیب  015/0  080/0 171/0  عاری 23   015/0  082/0  33 
171/0 مبهچ  015/0  080/0 177/0 دو يایالد ام 19   016/0  083/0  43 

172/0 طالرملهیخ  015/0  079/0 177/0 کی يایالد ام 15   016/0  083/0  50 
166/0 دیعبدالس  015/0  080/0 172/0 جامع 28   015/0  079/0  13 

177/0 دمحمدیس يفا  016/0  083/0 179/0 ساختمان 47   016/0  082/0  38 
023/0 نزهه  001/0  021/0 170/0 کوپال شاخ 1   015/0  080/0  24 

170/0 رویابو  015/0  080/0 162/0 راشد عرب 25   013/0  076/0  8 
153/0 رشیاب  112/0  073/0 179/0 بلیالموج نیع 6   016/0  082/0  42 

171/0 یفیعو  015/0  080/0 062/0 بزرگ هیزانیغ 20   003/0  040/0  2 
171/0 یعیربی  015/0  079/0 182/0 سه يایالد ما 16   016/0  081/0  36 

0169/0 دانیحم  015/0  080/0 162/0 شجیرات شهید 30   014/0  080/0  31 
  1395منبع: نگارندگان، 

  
دهـد کـه تاپسـیس نشـان مـی روشنتایج تحلیل   

  مقادیر در امتیـازات کمترین دارا بودنروستاي نزهه با 
+ d )023/0 (و - d )001/0 ( و نیزCli )021/0 (سـبت ن

ترین روستاي افتهی ها، به عنوان توسعهگزینه یبه تمام

دهســتان در مرتبــۀ نخســت شــناخته شــد. همچنــین 
ترتیب بعد از روستاي  روستاهاي غیزانیه بزرگ و عوده به

ــه  ــریننزه ــازات کمت ــادیر را در امتی )، d )062/0 + مق
، )040/0( Cli و نیــز )003/0() ،008/0( d - ) و116/0(
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لذا در مراتب دوم و سوم توسعه  نمودند،کسب  )062/0(
الدیاي قرار گرفتند. روستاي امدهستان غیزانیه روستایی 

 d +امتیـازات در مقـادیر  بیشـترینهم بـا داشـتن  یک
عنــوان  بــه )083/0( Cli) و نیــز 016/0( d - ) و117/0(

مورد ترین روستاي دهستان ترین یا توسعه نیافتهمحروم
و تسـهیالت رداري از خـدمات به لحـاظ برخـو مطالعه

  عمومی معرفی شد.

پس از : هاي ادغامیها با روشبندي نهایی گزینهرتبه
بنـدي واحـد، از جهت دسـتیابی بـه رتبـه مراحل فوق

 هـامیـانگین رتبـهچون؛ همبندي اولویت هاياستراتژي
)Rank Average(بردا ، )Borda(  کاپلندو )Copeland (

 هـا،ادغام این اسـتراتژي براي سپساستفاده به عمل آمد. 
  ).14(جدول بدست آمد  )Post( پُست بنديرتبه مجموعۀ

  
    ها براساس مجموعۀ ادغامیبندي نهایی گزینه: رتبه14جدول 

 Average  Borda Copeland  Post  نام روستا Average  Borda Copeland  Post  نام روستا
  25  25  24  24 طالرملهیخ  1  0  49  1 نزهه

  26  26  23  5/24  یفیعو  2  1  48  2  ه بزرگیزانیغ
  Ą7  27  22  5/25  تیچه عنایبر  3  2  47  75/3  عوده
  28  28  21  27  چهیبر  4  3  46  75/41  حلوه

  29  29  20  25/27  جامع  4  4  45  75/6  له کوچکیطو
  30  30  19  5/28  عاری  5  5  44  25/7  یعواف
  31  31  18  5/28  شمه  6  6  43  8  هییگرا
-خاتیابوسلب

  32  32  17  5/29  درمضانیس  7  7  42  25/8  بزرگ

  33  33  16  5/35  کریدي  8  8  41  5/10  نمره سه کوپال
  34  37  15  75/36  له بزرگیطو  9  9  40  12  عرب راشد

  35  35  14  75/36  ورشام يچا  10  10  39  5/13  مشرفه بزرگ
  36  36  13  37  صریمن  11  11  38  14  چمبه

  37  37  12  75/37  دمحمدیس يفا  12  12  37  5/14  رشیاب
  38  38  11  39  بارهیله یطو  13  13  36  5/15  دانیحم

  39  39  10  39  کی يایام الد  14  14  35  75/15  دیعبدالس
  40  40  9  5/39  ساختمان  15  15  34  25/16  رهیحم

  41  41  8  25/40  دو يایام الد  16  16  33  17  ن الزمانیع
  42  42  7  25/40  شهیحی  17  17  32  75/17  ناتیصح

  43  43  6  25/40  شهید شجیرات  18  18  31  25/18  وضیب
  45  44  5  75/41  سلمانه  19  19  30  5/20  شاخ کوپال

  46  45  4  5/42  دطاهریله سیطو  20  20  29  75/20  رویابو
  47  46  3  75/43  کواکب  21  21  28  5/21  سودان

  48  47  2  75/43  بیس  22  22  27  5/22  هیمسلم
  49  48  1  25/45  بلین الموجیع  23  23  26  23  مشرفه کوچک

  50  49  0  46  سه يایام الد  24  24  25  25/23  یعیربی
  1395منبع: نگارندگان،  

  
جهت تعیـین  نهایی مجموعۀ ادغامیمحاسبات  از آنچه

 اسـتنباط سطح توسـعه روسـتاهاي دهسـتان غیزانیـه
با کسب بیشترین ارزش در سـه روستاي نزهه شود،  می

ردا )، ب1ها (بندي، میانگین رتبهالگوي استراتژي اولویت
ترین روستاي )، به عنوان توسعه یافته0) و کاپلند (49(

دهسـتان مــذکور مشــخص شـد و در جایگــاه نخســت 

الدیاي همچنین روستاي ام بندي پُست قرار گرفت؛ رتبه
بـودن کمتـرین امتیـازات از روش میـانگین  اسه با دار

ترین )، توسعه نیافته49) و کاپلند (0ردا ()، ب46ُها (رتبه
هستان مورد مطالعه به لحاظ برخـورداري از روستاي د

  امکانات عمومی شناخته شد.
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 گیرينتیجه
ــه در ــزيبرنام ــايری ــعۀ ه ــطح در توس ــالن س  و ک

 میــان موجــود هــايتفــاوت درك و شــناخت اي، منطقــه
 از اـهـآن ورداريـــبرخ سطح ثـحی از اییـروست مناطق
 ضـرورتی اقتصـادي، و اجتمـاعی هايزیرساخت و امکانات

ترین مسائلی کـه ناپذیر است. در واقع یکی از مهم جتنابا
امروز در هر کشور باید به آن توجه شود، چگـونگی توزیـع 
خدمات در سطح روستاها است. توجه به توسعه روسـتایی 

 آگاهی این گیرد.از طریق توزیع مناسب خدمات انجام می
 و کشـف در ریـزاننیـز برنامـه و گیرانتصمیم به تواندمی
 میـزان ایی،ــــروست منـاطق محرومیـت میزان ناساییش

 کشـف ده،ـــش تعیـین اهـداف از موجـود وضعیت فاصلۀ
 توسـعۀ رايـــب زيـــریبرنامه و منطقه هر هايتوانمندي
ــوازن ــواحی مت ـــروست ن ــک اییــ ـــکن کم ــی. دـ  از یک

 گیـريتصـمیم فنـون مسـائل، گونهارزیابی این هاي روش
بـین چنـد  بنديرتبه و یابیارز براي که چندشاخصه است

رود. پژوهش حاضر بـه منظـور دسـتیابی می کار به گزینه
گیـري چندشاخصـه بـراي به این مهـم، از فنـون تصـمیم

گزینش و انتخاب نقاط بهینه استقرار مراکـز خـدماتی بـه 
ــه  ــواحی روســتایی دهســتان غیزاین منظــور توســعۀ در ن

حـاکی از  هشهاي پژوشهرستان اهواز استفاده نمود. یافته
 هشـتروسـتایی از بـین  ةحـوز آن است که کارشناسـان

 ارزش را با ضـریب یمعیار منتخب، شاخص تراکم جمعیت
ریزي توسعۀ روسـتایی براي برنامه نماگرترین ، مهم216/0

و نیـز پــارامتري ضــروري بـراي احــداث شــبکۀ خــدماتی 
یکپارچه در سطح ناحیه و بلقوه ساختن مناطق روسـتایی 

ایـن  نیازهاي اساسی خود، معرفی کردنـد.مین به لحاظ تأ
نتیجه که معیار تراکم جمعیت در استقرار مراکـز خـدمات 

افراختـه و همکـاران  پـژوهشنقش مهمی دارد، با نتیجـۀ 
با توجه بـه نقشـۀ است. در ادامه، موافق و سو ) هم1395(

 هـاي معیـار، حـدوداز تلفیق الیـهحاصل شده بندي پهنه
در محـدودة کـامالً  ،مـورد مطالعـه ۀدرصد از منطق چهار

دو حـدود ، نزهـه و غیزانیـۀ بـزرگ)دو روسـتاي ( مناسب
درصـد  32، عـوده)روسـتاي ( در محدودة مناسـب درصد

درصــد در  52حــدود  ،(شــانزده روســتا) نســبتاً مناســب
صـد از در 10 و(بیست و شش روسـتا)  محدودة نامناسب

مناسب براي دة مورد مطالعه نیز در موقعیت کامالً نامحدو
در  .انـدگرفتـهاستقرار مراکز بهینه خدمات روستایی قـرار 

ي هایــافتگی روســتاتوســعه ســطح بــراي بررســی پایــان،

 گیــريتصــمیم تکنیــکدهســتان غیزانیــه از چهــار 
هـاي نهـایی استفاده شـد، کـه رتبـهچندشاخصۀ جبرانی 

ترکیـب شـده و  بنـدي اسـتراتژي اولویـتها به وسیلۀ  آن
 ،لــذابـه نـام پُســت را ایجـاد نمـود؛  بــیترکیبنـدي رتبـه

اول تـا  هايجایگاهنزهه، غیزانیه بزرگ و عوده،  روستاهاي
بـراي  پتانسـیلبیشترین و  به دست آوردندسوم توسعه را 

ــه خــود را در ســطح دهســتان  یخــدماتمراکــز  ایجــاد ب
امتیـازات  بـاالدیاي سـه هـم  . روستاي امنداهاختصاص داد

تـرین محرومبه عنوان وعۀ ادغامی بندي مجمرتبهپایین از 
امکانـات و دسترسـی بـه  از لحـاظ ناحیـهروسـتاي نقطۀ 

      شناخته شد. عمومی خدمات
  

 و راهکارها پیشنهادها
 شـمال غـرب قسمت دره ویژه ب مطالعه مورد منطقه - 

 طیشرا لحاظ هر از که است یمناسب يروستاها يدارا
 توسـعه در یمناسب نقاط و دارند را توسعه و شرفتیپ
 مکـان و انتخاب با لذا شوند،یم قلمداد روستاها گرید
دو  و گرفته انجام قیتحق نیادر  که آنها مناسب یابی

 مراکـز عنـوان بـهبـزرگ روسـتاي نزهـه و غیزانیـه 
 نیـا يبـرا زمال طیشرا دیبا اند،شده انتخاب یخدمات

 د.نمو فراهم را موضوع
 هبـ توجـه بـا فنون معرفی شـده در پـژوهش کاربرد - 

 در هـامکـان تمام شدن واقع و نیزم بودن کنواختی
 تمـام یدسترسـ و خوزستان جلگه هموار دشت کی

 روش کیـ توانـدیمـ مناسب یارتباط راه به روستاها
 منـاطق در مناسـب يهايسازمیتصم ارائه درهمیار 
 د.باش هموار

 هــاي اطالعــاتسیســتمبــه دلیــل دقــت و ســرعت  - 
ــایی ــاجغرافی ــژوهش درب ــه و پ ــناخت رة ، مطالع ش

تر و مفیدتر هاي مناطق، عملیاتیها و ظرفیت قابلیت
 خواهد شد.

 انتخاب و یرسانخدمات ارائه در که داشت توجه دیبا - 
 ت،یوضـع بهبـود يبـراشـود.  يادیـز دقـت راکـز،م

 يهـاطـرح و قـاتیتحق گونـهنیا جینتا از يریگ بهره
 د.باش موثر اریبس تواندیم راستا نیا در یپژوهش

نیز  و یسانرخدمات امکان که روستاها از یبعض يبرا - 
 بـه توجه با دیبا اشد،بینم ایمه خدمات به یدسترس
 را مطلـوب اسـکان تیسـا کیـ شـده، یمعرف مراکز

 و یاجتماع ،ياقتصاد طیشرا لحاظ از که کرد انتخاب
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 انجـام و قیتحق نیا از استفادهباشد.  مطلوب یعیطب
 شـتریب يرهـاایمع گـرفتن نظر در با گریدات قیتحق
 د.بو خواهد دیمف اریبس

 بـا در پایان باید به این نکته اشاره نمود کـه امـروزه - 
 در روستاها، تحول وقوع و روستایی زندگی پیشرفت

 ماننـد همچنـین ؛اسـت یافتـه تغییـر نیز نیازها نوع
 امکانات دیگر و آشامیدنی آب و برق گذشته، نداشتن

 به نیاز بلکه نیست؛ روستایی جامعۀ اصلی از نیازهاي
 اسـت، اجتماعی سرمایۀ و مشارکت، کیفیت زندگی

بـا . شودمی جوامع مشاهده این در بیش از پیش که
شـود، الزم اسـت توجه به ایـن مهـم پیشـنهاد مـی

هاي بیشتر پژوهشگران در تحقیقات بعدي، از شاخص
و  ملموس، در راستاي تولید دادة نوین و بیشـتر بـا 

هـا و زینی بـه تعیـین تفـاوتگنگاه به نیازها و بومی
اي در ســطح اي در خــدمات توســعهشــکاف ناحیــه

 .روستاها بپردازند
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