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 چکیده

ههاي طبيعهي   اي استيرار يابند كه حداكثر استفاده از توانمنديگونه محيط به صاند تا در پهنكردهها از ديرباز سعي انسان

ههاي ارتبهاطي و در بسهتر دلتاهها در     ها، راهر كنار رودخانهويشه روستاها د به ،هاي انسانياستيرار سكونتگاه. را داشته باشند

بهينهه از امكانهات    ةانسان در جهت ساماندهي محيط زيست و اسهتفاد ص ترتيب انديشبدين. طول تاريخ بيانگر اين مدعاست

، افهزايش  ژيتكنولهو  صدنبال تحهوالت ايجهاد شهده در زمينه     محيطي از گذشته تاكنون بين جوامص انساني مطرح بوده، اما به

اسهت كهه    شدهصورت علمي مطرح  ريزي مكاني بهبرنامه ؛ها و گستر  ارتباطات جمعيتبادالت و كوتاه شدن دسترسي

ههاي طبيعهي، بلكهه بها توجهه بهه        يابي براي آن را نه فيط از منظر عامهل مكان سكونتي بهينه و مكانبرپايي مسائل مرتبط با 

-مناسهب يابي و انتخها    حاضر، مكان صهدف ميال. گيردماعي و فاايي در نظر ميهاي اقتصادي، اجتروابط متيابل سيستم

زياري از توابص شهرستان ممسني در راستاي ساماندهي فاهاي ناحيهه بها اسهتفاده از     روستاي مركزي در بخش دشمن ترين

اي و كتابخانه ةبر شيومبتني  اطالعاتتحليلي و گردآوري  - رو  تحييق توصيفي. استگيري انتخا  بهينه مدل تصميم

جغرافيايي استفاده يا   موقعيتو سيستم اطالعات  گيري تاپسيس تصميمها از مدل منظور تحليل داده به. ميداني بوده است

 ،و در طهي شهش گهام    شدندو تحليل  بررسي ،هاي ذكر شدهبر اين اساس، هر كدام از روستاها از لحاظ مؤلفه. است شده

بهترين و در /. 212 صدهد كه روستاي دشت آزادگان با رتبهاي حاصل نشان مي نتيجه. گرفت بندي پارك صورت اولويت

در اولويهت   331/1رتبهص   سياه با در اولويت دوم، روستاي كاله133/1رتبص  آباد با روستاي دولت ،اولويت نخست قرار دارد

 . اند گرفتهقرار كانون بهينه در اولويت چهارم  141/1رتبص سوم و روستاي دهگپ با 
 

  .روستا، روستاي كانوني، مدل تاپسيس، مكانيابي،  ممسني :ها کلیدواژه
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 مقدمه

 ،بهراي ايهن منظهور   . اي نيستكار چندان ساده تعيين و شناسايي مكان مناسب براي انجام سكونت و فعاليت

-سياسي و خهط و مشهي   مسائلاقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و در عين حال محيطي،  هاي عاملريزان بايد برنامه

اي داراي سهابيه  ،ههاي بهينهه  انتخها  مكهان  در اين ميهان،  . كننده را در نظر داشته باشند هاي باالدست و هدايت

 ههايي  كه از دوران پيش از تاريخ، يكي از موضوعطوري طوالني است و قدمتي به درازاي تاريخ بشري دارد، به

در . هاسهت انتخها  مكهان مناسهب بهراي زنهدگي و فعاليهت       رده،كه  ميخود مشغول  كه ذهن انسان را همواره به

بعهدها  . ها بوده اسهت اين مانندگذشته، تعيين بهترين مكان براي اقامت و سرپناه، محل شكار، گردآوري غذا و 

هاي قديمي نيز بر بسهتر   مسيرهاي بازرگاني شكل گرفتند و راه ؛بشري توسعه يافتند صها با تكامل جامعسكونتگاه

جدها انبارها، مس سراها، آ  كاروان ،هادر مسير راه. هاي مختلف را به هم وصل كنندن توسعه يافتند تا مكانمكا

زاده دهاقهاني،   مشهدي)آن استفاده كنند  هاي مزيتيا از  تر كنند ها ساخته شدند تا حركت را آسانچاپارخانه و

ههاي  گيهري مندانه دارد كه ايهن خهود اهميهت تصهميم    گيري هوشها نياز به تصميميابي مكان اين يتمام(. 1391

تهوان نظهام و آرايهش فاهايي     ، مهي در كشهور  هاي روستاييسكونتگاه صبا نگاهي به نيش. دهدمكاني را نشان مي

هاسهت  ههاي مكهاني انسهان   گيريچنين نظامي انعكاسي از تصميم. مختلف مشاهده كرد هاي  خاصي را در سط

براي . (1344سعيدي و همكاران، ) مان فاايي است و طي زمان تكامل يافته استساختار و ساز ةدهند كه شكل

آنهان  حيهات   صشدند تا امكان اداممثال، در گذشته و زمان كنوني روستاها اغلب در نزديكي منابص آ  مستير مي

مكهاني در جهاي   ها باشند و از نظهر  الميدور نزديك راهها حتيوجود داشته باشد و ترجي  بر اين بوده كه مكان

خاك مرغوبي داشته باشهد تها امكهان كشهت و زرع ميسهر       ،خو  آ  و هوا مستير شوند و مكان انتخا  شده

 ههاي  تحييهق . ها را محدود كندهاي مرغو  كشاورزي نباشد تا آناز سويي نيز محل روستا بر روي زمين. شود

هها  ايهن  ماننهد يهابي و  مؤثر در مكهان  هاي عامل داري در اين زمينه انجام شده است تا امكان كشف الگوها،دامنه

اقتصادي يا محيطي، سياسهي، اجتمهاعي    هاي عاملاين الگوهاي سكونتي ممكن است تحت تأثير . مشخص شود

 ههاي  قهانون اند و دهد كه قوانين اقتصادي بر زندگي افراد حاكمتوضي  مي« كريستالر». ها باشديا تركيبي از آن

گيري با چنين ديدگاهي هرگونه انتخا  و تصميم. دهندن آرايش فاايي را سازمان ميجغرافياي اقتصادي چني

 (.  1342دي،شاه محمّ)دنبال داشته باشد  هاي اقتصادي بهتواند زياننامناسب مي

اولهين رو ، توليهد نيشهه از محهل     . يهابي وجهود دارد   هاي مكاني، سه ديدگاه در ارتبا  با مكهان در تحليل

در واقص نيشه ظرفي براي نمهايش   .شودبراي توليد نيشه از مختصات جغرافيايي استفاده مي. استاشياي فاايي 

هاي مكاني كار بسيار مهمهي  گردآوري، تهيه و گرفتن داده ،در اين حالت. آيدشمار مي عوارض سط  زمين به
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-ها و مدلامكان توليد نيشه 1جغرافيايييا   موقعيتهاي اطالعات امروزه با استفاده از سامانه. شودمحسو  مي

براي گردآوري، ذخيره،  فراوانيها داراي قابليت زيرا اين سامانه ؛شكل مناسبي ميسر شده است سازي فاايي به

تهوان بهه   با توليد نيشهه و نگهاه بهه آن مهي     ،در اين رو . هاي مكان محور هستندبازيابي و تحليل و ترسيم داده

ههاي مكهاني مربهو     رو  دوم بهه تحليهل داده  . (1349زاده و همكهاران،  رجفه ) تفسير و مطالعص فاها پرداخهت  

-شود و اينكه چرا چنهين تصهميم  مكاني پرداخته مي هاي به چرايي يا علت موضوع بيشتردر اين رو  . شود مي

-اين رهيافت، رو  تبييني نام دارد و به اين موضهوع مهي  . آن چيست هاي نتيجهصورت گرفته و  گيري مكاني

اند و فرآينهد تكهاملي   ، چه اشيايي در فاا شكل گرفتهداده استفاايي رخ  هاي ازد كه طي زمان چه تحولپرد

نظر يها بهتهرين   مهد تحليل مكاني، شناسايي بهتهرين مكهان بهراي فعاليهت      در رو  سوم. ها چگونه بوده استآن

دستوري يا رو  معياري گفته  به چنين روشي از الگوسازي، رو . هاستها براي سامانص فعاليتمكان صمجموع

گيهري  تا مشخص شود كه بهترين مكان كجاسهت يها اينكهه علهت شهكل      شودتال  مي ،در اين رو . شودمي

-سازي، يهاري رسهاندن بهه برنامهه    عبارتي، ويشگي اساسي اين گونه مدل به. شودالگوهاي مكاني خاص بررسي 

اي اسهت،  يابي و علوم مكاني معموالً بين رشهته مكان هاي همطالع. گيران براي حال و آينده استريزان و تصميم

ها در نظر و الزم است مختصات مكاني در تحليل اند مرتبطبه مكان  ،شوندهايي كه گرفته ميزيرا اغلب تصميم

 (.1344و همكاران،سبكبار فرجي )گرفته شود 

-اي را بها ايهن محتهوا مهي    او مسهئله . گهردد ميبهاز ( 1211)علم مكان به پير دومه  دربارةترين نظريه قديمي  

 هاي فاصلهچهارمي نيز يافت شود كه جمص  صخواست حل كند كه سه نيطه در فاا وجود دارد و قرار است نيط

ههاي مناسهب   او بهه تعيهين مكهان   . تري ارائه كردرو  پيچيده (1717) بعدها وبر. آن با اين سه نيطه كمينه باشد

. كاال براساس رقابت مكاني پرداخت صمحل عرضبررسي  به (1722) هتلينگ .هاي صنعتي پرداختبراي فعاليت

كننده در امتداد مسير خطي وجود داشتند كه از طريق رقابهت در امتهداد ايهن خهط مكهان       دو عرضه ،در مدل او

ر والته » 1733در . ها به تعادل برسد و حداكثر سود حاصل شودفعاليت خود را در جايي انتخا  كردند تا قيمت

او  ههاي  تحييهق . تال  كرد تا به تبيين آرايهش فاهايي شههرها و روسهتاهاي آلمهان جنهوبي بپهردازد        «كريستالر

-1721 صده هاي كه تحييقطوري مند بودند، بهداناني شد كه به علم مكان عالقه زيربناي كارِ بسياري از جغرافي

هاي اشاره شده زيربناي علم مكان و تحليل يها هنظري (.1341فريد، )معطوف به كار كريستالر بوده است  1791

ههاي فاهايي،   سهازي  مدل ،افزارهاي قوي در زمينو نرم پرسرعتهاي با معرفي رايانهبا اين حال، . هستندمكاني 

سهازي  تهر مكهاني را مهدل   وجود آمد و محييان توانستند مسائل پيچيده سازي مسائل پيچيده مكاني بهامكان مدل

                                                                                                                                                         
1- GIS 
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مدلي بهراي   صبه ايجاد و توسعاشاره كرد كه علوم مكاني  صزمين در« تابلر»توان به مطالعص  ه ميكه از آن جمل كنند

وي زيربناي فكري و راهبهردي   هاي تحييق هاي نتيجه. مريكا پرداختآتحليل فاايي توزيص جمعيت شهري در 

 (. 2114، 1مل)وده استي بعدي بهاي كمّبسياري از مدل

گيري آگاهانه و بر اساس معيارههاي از پهيش   بر اساس تصميم ،ست كه طي آنروندي ا يابي روستايي مكان

-معين، محل استيرار يك سكونتگاه روستايي مشهخص تعيهين مهي    هاي هدفتعيين شده در چارچو  برنامه و 

واسط و ميهاني بهين شههرها و     كزهايعنوان مر به روستاهاي مركزي؛ همچنين (1344، همكارانسعيدي و ) شود

مراتهب   ترويج يك سلسهه  برايتوانند ضمن اينكه ميمطرح هستند كه  كشوره در كوچك و پراكند روستاهاي

خهدمات اقتصهادي،    ئهص بها ارا  ،شهمار آينهد   زيستگاهي به هم پيوسته و ايجاد نظام فاايي منسجم اقدام مؤثري بهه 

ها مؤثر آن صشد و توسعحل مشكالت و معاالت روستاها و در تسريص ر برايتوانند اجتماعي و فرهنگي نيز مي

منظهور   ههاي متفهاوتي بهه    هاي ملي و محلي در كشور ما هدفبا توجه به سياست. (1344جمعه پور، ) واقص شوند

 (. 1جدول ). شودايجاد روستاهاي مركزي دنبال مي

 

 ایجاد روستاهای مرکزی در کشور های هدف -1جدول 

 اهداف  ردیف

 مركزها؛مين نيازهاي روستاهاي پراكنده از طريق اين أو ت مركزهاعي و فرهنگي در اين هاي اقتصادي، اجتماتمركز فعاليت 1

2 
كارگيري اصولي و منطيي از  هزمان بو ها از نظر مكان ريزي براي آنمنظم خدمات به روستاهاي پراكنده و برنامه ئصمين و اراأت

 ؛گونه روستاها امكانات موجود اين

3 
هاي ، اطالعات فني و تكنولوژيهاي تجربهفرهنگي و نيز رساندن  ،اجتماعي ،اقتصادي هايتسريص تغيير برايآماده كردن زمينه 

 ؛گونه روستاها جديد به اين

 شهرها و روستاها؛هاي موجود بين سط  معيشت و تفاوت صشهري و تيليل فاصل مركزهايايجاد پيوند و ارتبا  الزم با  4

 ؛اوليه و در نهايت مهار روند مهاجر فرستي نيازهايستائيان به دسترسي رو برايايجاد امكانات  1

2 
در رأس هرم نظام سكونتگاهي روستايي، دستيابي به سلسله مراتب منظم و منطيي از  ،با در نظر گرفتن روستاهاي مركزي

 .هاي روستاييسكونتگاه

 . 1341 بنياد مسكن انيال  اسالمي،: منبص

 

 موقعيهت عنهوان روسهتاي مركهزي تنهها بها تجزيهه و تحليهل دقيهق          ان بهينه بهه شايان ذكر است كه تعيين مك

در . شهد هها ميسهر خواههد    جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگهي روسهتاها و نيهز سهنجش كاركردههاي آن     

                                                                                                                                                         
1- Mille 
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توانند مهدنظر قهرار   مي( 2جدول ) زيرانتخا  روستاهاي مركزي ضمن تعيين ضوابط دقيق و صحي ، معيارهاي 

 .گيرند

 برخي از معیارهای مناسب برای انتخاب روستاهای مرکزی  -2جدول 

 معیارها ردیف

 ؛روستاهايي كه از تعداد جمعيت بيشتر و ميزان مهاجرت كمتري برخوردار باشند 1

 ؛روستاهايي كه بيشترين امكانات ارتباطي را با ديگر روستاها دارا هستند 2

3 
مختلف  هاي سط  :مثال براي)هستند دماتي از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستاهايي كه داراي بيشترين امكانات خ

 ؛...(تحصيلي، خانه و مركز بهداشت، پست و 

4 
انتخا   :مثال براي) دهندبيشترين وحدت و سازگاري را با واحدهاي سكونتي نشان مي ،جغرافيايي يتروستاهايي كه از نظر موقع

 ؛(غير از آناي، جنگلي و قعيت جغرافيايي روستاها اعم از كوهستاني، جلگهروستاهاي مركزي با توجه به مو

 ؛اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراواني با ديگر روستاها دارند هاي وجه اشتراكروستاهايي كه  1

2 
از نظر منابص  ،وسيص ةامكانات باليو داشتن دليل به ،نزديك ةليكن در آيند ،روستاهايي كه در حال حاضر فاقد شرايط فوق بوده

 .شوندعنوان روستاهاي مركزي انتخا   توانند بهطبيعي مي

 .1341بنياد مسكن انيال  اسالمي، : منبص

 

هاي اخير در كشور صورت گرفته اسهت   هاي مختلفي در طي سال با در نظر گرفتن معيارهاي فوق، پشوهش

نظهام سلسهه مراتبهي     در بررسهي  (1343)ياسهوري  از آن جملهه،  . انهد  يابي روستاهاي كشور پرداختهه  كه به مكان

نظهر  و بها اسهتفاده از اطالعهات ميهداني     ، بندي خدمات روستايي نمونهه شهرسهتان سهرخس    ها و سط سكونتگاه

بنهدي   محيطهي بهه سهط     موقعيترساني و لحاظ  و در نظر داشتن ضوابط خدمات GISكارگيري  هكارشناسان، ب

بنهدي  نيازسهنجي و اولويهت   بهراي در اين راستا و نيهز   .پرداختت نيازسنجي نهايدر ها و مراتبي سكونتگاهسلسه

توجه به خدماتي كه در نواحي روستايي وجود دارند، توجه به خدماتي كه اهميت خاصهي در  : معيارهايي مانند

ديگر خدمات يا اقتصاد منطيه دارند، جمعيت تحت پوشش هر كدام و مسائلي از اين دست مدنظر قهرار   صتوسع

بنهدي مكهاني اسهتيرار صهنايص تبهديلي در       در اولويهت تاپسهيس  كاربرد تكنيهك  با ( 1342) طاهرخاني. اندگرفته

هها از طريهق   بندي گزينهگيري بسيار قوي براي اولويتيك تكنيك تصميممدل تاپسيس نشان داد كه روستاها 

ر دسترسهي بهه مهواد اوليهه بخهش      در اين تحييق، اگرچهه تنهها بها يهك معيها     . استآل به جوا  ايده كردن شبيه

بسهيار  هها   نتيجه ،، با اين وجودشدبندي مكاني استيرار صنايص تبديلي  كشاورزي در استان ايالم، اقدام به اولويت

 .دقيق بود

ههاي روسهتايي   يابي خهدمات برتهر در سهكونتگاه    ي و كيفي روند رشد و مكانتحليل كمّدر ( 1342)شايان 
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ميطعي و نيز ارزشيابي سريص روسهتايي بهه    -هاي توصيفي و تحليلي، تداومياز رو ، با استفاده شهرستان مشهد

ههاي  برخهورداري، گونهاگوني شهديد و معنهادار دهسهتان      ههاي  از جمله وقوع رشد معنادار در سهط  يي ها نتيجه

 صبود رابطتر، ن و از همه مهم( بعد كيفي)و مشكل دسترسي ( يبعد كمّ)برخورداري  هاي  گانه از نظر سط سيزده

دسهت يافتهه    برخورداري و مشكل دسترسي به خدمات برتر هاي  معنادار ميان دو متغير اصلي تحييق، يعني سط

صنعتي منتخب خراسان بها اسهتفاده از    صبندي سط  فناوري شش شاخ ارزيابي و رتبهبه ( 1349)زاده  ملك. است

  فنهاوري شهش شهاخه منتخهب صهنعتي اسهتان       در اين مياله ارزيابي و تعيين سهط . استتاپسيس پرداخته رو  

. ي و كيفي و رو  ارزيابي فناوري پورتر انجام شهده اسهت  خراسان با رو  تاپسيس با توجه به يازده معيار كمّ

صهنعتي   صههاي موجهود در شهاخ   دهد كه سط  فنهاوري نشان ميانتخابي كارگيري رو   ههاي حاصل از ب نتيجه

محصهوالت غيهر    ديگهر هاي توليد نظر اول بوده و شاخصهمد شاخص ين ششتوليد مواد غذايي و آشاميدني در ب

موتهوري   صآالت، توليهد محصهوالت از السهتيك و توليهد وسهايل نيليه       فلزي، ساخت منسوجات، ساخت ماشين

يهافتگي   توسعه صبندي درج بررسي و رتبه( 1347)زياري و همكاران . اندبعدي قرار گرفتههاي  سط ترتيب در  به

حهاكي از آن اسهت    ها نتيجه. اندكرده ئهارا با استفاده از تكنيك تاپسيس راهاي استان خراسان رضوي شهرستان

 دليل مركهز  اين شهر به. يافتگي بوده استنخست به لحاظ ميزان توسعه صشهر مشهد داراي رتب 1341كه در سال 

ت و نيهروي انسهاني متخصهص را از    عنوان قطب رشد منطيه، امكانات، خهدما  به ،سياسي -اداري بودن در زمينص

نواحي پيراموني به سمت خود جذ  كرده و به اين ترتيب برتري و تفوق آن بهر سهاختار فاهايي اسهتان حفه       

يهابي اراضهي مسهكن در شههرهاي      تحليلهي بهر مكهان   »اي با نام در مياله( 1371)مهدوي و همكاران . شده است

هاي مسكن همهدان بهه ايهن     با تعيين معيارهاي انتخا  زمين« نشهر همدا: مورد مطالعه Topsisاقماري با رو  

نتيجه رسيده است كه مسير توسعص فيزيكي شهر تمايل بهه تمركهز نكهردن در بافهت ميهاني و در جههت شهرق و        

بنهدي و تعيهين    با استفاده از مدل تاپسيس به سهط   (1371)كمال و همكاران  سرخ. دسترسي به جادة اصلي دارد

انهد و بهه ايهن     هاي استان خراسان رضوي پرداختهه  فرهنگي ميان شهرستان صي موجود از لحاظ توسعميزان نابرابر

، 1341اي كهه در سهال    گونهه  بهه  ،هاي استان وجهود دارد  اند كه نابرابري فرهنگي بين شهرستان نتيجه دست يافته

. انهد  دهكهر وم و سوم را كسب هاي د هاي درگز و بردسكن به ترتيب رتبه اول و شهرستان صشهرستان گناباد، رتب

ههاي شهرسهتان   دهسهتان در گيهري از تكنيهك تاپسهيس فهازي     بههره  اي بادر مياله( 1371)احمديان و همكاران 

هاي اين شهرستان را در دهستان ،نهايت در و كردندتحليل و ارزيابي را شاخص توسعه  23اساس بر ،مياندوآ 

در اين تحييق، مدل تاپسيس بهترين  .و شناسايي كردندبندي سط برخوردار و محروم  سه سط  برخوردار، نيمه

-بنهدي شهرسهتان  در سط ( 1371)همچنين مشكيني و همكاران . هاي شناخته شده است ابزار تعيين سط  بندي

هاي فرهنگي با استفاده از مدل تاپسيس به اين نتيجه دسهت يافتنهد كهه بهين     هاي استان زنجان بر اساس شاخص
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گيهري وجهود دارد و    مندي از فااها و امكانات فرهنگهي تفهاوت چشهم    ي استان زنجان، از نظر بهرهها شهرستان

هاي خدابنده و ايجرود با اختالف زيهادي نسهبت بهه     هاي زنجان و ماهنشان، از بهترين رتبه و شهرستان شهرستان

 . هاي استان از كمترين رتبه بر اساس مدل تاپسيس برخوردارند ديگر بخش

سهكونتگاه روسهتايي در سهال     442ناحيص جغرافيهايي اسهتان فهارس بها      27عنوان يكي از  ن ممسني بهشهرستا

اين روستاها بها توجهه بهه منهابص آ  و خهاك مناسهب و       . داراي بيشترين تعداد روستا در منطيه بوده است 1371

دستيابي به توسعص پايهدار   با توجه به رويكرد. اندهمچنين عامل دسترسي در سه بخش و نه دهستان پراكنده شده

تحييق حاضر منظور ارائص خدمات به نواحي پيراموني، در  هاي سكونتي بهينه به و با هدف انتخا  و تعيين كانون

از جملهه وجهود امكانهات بهداشهتي، ورزشهي،       ههايي و شهاخص  امكانات همصكارگيري  سعي شده است تا با به

و ههاي كشهاورزي و بهاغي، فاصهله تها شههر، دسترسهي        ابليهت و ق هها  زمهين آموزشي، كهاربري   -مذهبي، اداري

روستاي مركزي در تعيين بهترين مكان براي  GISو  Topsisگيري تسهيالت زيربنايي با استفاده از مدل تصميم

 .ممسني در نظر گرفته شود صزياري از توابص منطيبخش دشمن

 روش تحقیق

در منطيهص  رين مكهان بهراي ايجهاد روسهتاي كهانوني      ته و تعيهين مناسهب   يهابي  ئلص مكهان مسه  پشوهش،در اين 

، رو  استاي گيري چند شاخصهتصميم هاي مسئلهله ما از نوع ئاز آنجا كه مس. شده هدف اصلي است بررسي

گيهري چنهد   عنهوان يهك رو  تصهميم    تاپسهيس بهه  . له انتخا  شده استئبراي حل مس 1تاپسيسگيري تصميم

 ايهن رو   1772 در سال«چن و هوانگ». شودبندي محسو  ميولويتمد در اآشاخصه، روشي ساده ولي كار

-مهدل ) هاي جبرانهي تكنيك تاپسيس جزو مدل. كردمطرح  1741با ارجاع به كتا  هوانگ و يون در سال   را

هاي زيهر گهروه سازشهي، گروههي     در مدل) و از زيرگروه سازشي( ها مهم استهايي كه در مبادله بين شاخص

ايهن  (. 1347 ،و همكهاران  حكمهت نيها  )است ( آل است حل ايده ترين گزينه به راه كه نزديكارج  خواهد بود 

از  ي كارشناسهي شهده  هابندي گزينهجبراني بسيار قوي براي اولويت صگيري چند شاخصمدل يك مدل تصميم

ههاي  پاسخدهي، حساسيت بسيار كمي داشته و  كه به نوع تكنيك وزن استآل به جوا  ايده كردنطريق شبيه 

آل ترين فاصله را از جوا  ايده كوتاه دانتخا  شده باي صگزين ،در اين رو . كندحاصل از آن تغيير عميي نمي

ترفهي و   ؛1341؛ ميرغفهوري،  1341، همكهاران آذر و )و دورترين فاصله را از ناكارآمدترين جوا  داشته باشد 

 همزمان بها ههم  ي و كيفي را معيارهاي كمّ. 1 :ند ازا اين مدل عبارت هاي برتري. (2111، 3؛ چن2،2111همكاران

                                                                                                                                                         
1- TOPSIS 

2- Torfi 

3- Chen 
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ها را مشخص و اين اولويت تواند ترتيب اولويت گزينهخروجي آن مي. 2؛ دهديابي دخالت مي در مبحث مكان

رو  كهار سهاده و سهرعت    . 4؛ بردها را از بين ميتااد و تطابق بين شاخص. 3 ؛كندصورت كمي بيان مي را به

منطبهق  طور كامل  بههاي حاصل از اين مدل  نتيجه -2؛ وزني اوليه را پذيراست هاي ضريب. 1؛ آن مناسب است

 (.1344اصغرپور، ) هاي تجربي است بر رو 

روشهي كارآمهد    ،گيري چندشاخصه است كه در عين سادگيهاي تصميمتكنيك يكي از بهترين مدلاين  

شهاخص،   n صوسهيل  گزينهه بهه   j ،در ايهن رو  . (1741، 1هانگ و همكهاران ) آيدبندي به حسا  مي در اولويت

حل ترين فاصله را با راهاي خواهد بود كه كوتاهآن گزينه صبر اساس اين تكنيك، بهترين گزين. شود ميارزيابي 

حلي است كهه منفعهت   راه ،آل مثبتحل ايدهراه. دارد 3آل منفيحل ايدهو بيشترين فاصله را با راه2آل مثبتايده

ها شاخص صآل منفي هزينحل ايدهكه راهرساند، در حاليها را به حداقل مي آن صا را به حداكثر و هزينهشاخص

آل مثبت مركهب از كهل بهتهرين    حل ايدهبه عبارت ديگر، راه. رساندها را به حداقل مي را حداكثر و منفعت آن

ههاي  ز بهدترين ار  صي متشكل از همآل منفحل ايدهكه راههاي در دسترس است، در حاليهاي شاخصارز 

دههي  اين تكنيك به هر نوع تكنيكهي كهه بهراي وزن   (. 2117، 4بالي و همكاران) هاي در دسترس استشاخص

هاي حاصل از آن تفاوت چنداني با هم نخواهند حساسيت بسيار كمي داشته و پاسخ ؛شودها استفاده ميشاخص

 : هاي زير اجراشدني است حلهرو  تاپسيس با مر .(1344لوالچي، ) داشت

 :نرمال شده براساس رابطه زيرگيري ماتريس تصميم محاسبه -گام اول

(1  )          

 . است Ajامين معيار براي گزينه  iدر آن  ميدار 

بهراي ايهن   كه  آوريم دست مي هميياس موزون را بماتريس بي: ميياس موزونماتريس بيمحاسبص  -گام دوم

مييهاس شهده ضهر     مهاتريس بهي  در با استفاده از تكنيك آنتروپي شانون اوزان شاخص را حسا  كرده و كار 

 .كنيم مي

آل مثبهت  مثبهت، ايهده  ص در ايهن مرحلهه بهراي شاخصهي بها جنبه      : هاي مثبت و منفيآلآيده تعيين-گام سوم

                                                                                                                                                         
1- Hwang 
2- PIS 

3- NIS 

4- Balli 
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تهرين   كوچهك  ،آل منفي براي شاخص مثبهت هبراي شاخصي با جنبه ايد ،عكس بهاست و  Vترين ميدار  بزرگ

-آلميدار ايده .است Vترين ميدار ماتريس  آل منفي براي شاخص منفي نيز بزرگو ايده بوده Vميدار ماتريس

 . استمحاسبه شده زير فرمول  براساسهاي مثبت و منفي 

(2 )                    J
+
=[minv1 ,maxv2 ,maxv3 ,maxv4 ,maxv5]   

J
-
=[maxV1 ,minv2 ,minv3 , minv4, minv5] 

   :ي مطابق با فرمول زيرمثبت و منف آل يدهاز ا ينههر گز صفاصل يزاندست آوردن م هب -گام چهارم

(3) 




d i  

d
-
i =  

-اده از فرمول زيرمحاسهبه مهي  آل، با استفحل ايده در اين مرحله، ميزان نزديكي هر گزينه به راه -گام پنجم

  :شود

(4)                                

تر باشد، راهكار به جوا   هرچه اين ميدار به يك نزديك. ، بين صفر و يك است CLميداردر اين رابطه، 

 .خواهد بودتر است و راهكار بهتري  آل نزديكايده

بنهدي   تهوان رتبهه  هها، مهي   CLبا توجه بهه ميهادير  ، در اين مرحله كه انتخا  بهترين گزينه است -گام ششم 

 . نجام داداها را گزينه

ههاي   اي و مطالعهه هها بهه دو صهورت كتابخانهه    آوري دادهشيوة جمهص . استتحليلي  -توصيفي حييقرو  ت

 Topsisآوري شده با استفاده از تكنيك اطالعات جمص. است( 1371سال )نظرخواهي از مردم  همچون ميداني 

 .اندتجزيه و تحليل شده GISافزارو نرم

 شده بررسي ةمنطقشناخت 

دقييهه   22درجه و  12دقييه و  22درجه و  11كيلومتر مربص وسعت بين  2411شهرستان ممسني با بيش از از  

دقييه طول جغرافيهايي در شهمال غربهي اسهتان فهارس       41درجه و 31دقييه و  11درجه و 27عرض جغرافيايي و 

هاي سپيدان و ياسوج از جنو  به كازرون و اسهتان بوشههر،   اين شهرستان از شمال به شهرستان. است شدهواقص 
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بخهش، مركهزي،    سهه ايهن شهرسهتان داراي   . از شرق به شيراز و از غر  بهه گچسهاران و گنهاوه محهدود اسهت     

 (. 1شماره  شكل) استزياري و دشمنماهورميالتي 

 
 فارس و کشور استان در شده محدودة بررسيموقعیت -1 شکل

 

 .اين تحييهق انتخها  شهده اسهت     بررسي در اي براي هعنوان منطي زياري از شهرستان ممسني بهبخش دشمن

زياري از شمال به دهستان جاويدهلل و جاويد ماهوري از جنو  به ناحيه كوهمره و نودان، از شرق دشمن صمنطي

و بنهابر  ( 1341ههاي ايهران،   تاشناسهي اسهتان  اطلهس گي )شهود  به شيراز و از غر  به دهسهتان بكهش محهدود مهي    

مركهز  )بهوده اسهت   خانوار  2241و نفر  7423برابر با  1371سرشماري مركز آمار ايران، جمعيت بخش در سال 

كهه در شهمال آن در زمسهتان بها نهزول بهرف و        ، چنانبودههواي اين بخش كوهستاني  و آ  (.1371آمار ايران، 

وهواي معتهدل سهرد و    داراي آ  ،عبارت ديگر به. استعات آن پوشيده از برف و اغلب ارتفا بودهباران همراه 

پارچهه آبهادي    19داراي  1341بر اسهاس سرشهماري سهال     يزياربخش دشمن. استدر مناطق كم ارتفاع گرم 

تهوان انتخها  شهدن را    ( آباد، دشت آزادگان و كاله سياهدهگپ، دولت)چهار روستاي  ،هاكه از بين آن است

 يمختلفه  ههاي  املاند و با توجه به ع نمونه انتخا  شده صعنوان جامع روستاي مركزي در اين بين دارند و به براي

و غيهره در   هها  زمهين جمعيت، فاصله تا شهر، امكانات و تجهيزات، توليد محصوالت كشاورزي، كهاربري   :نظير

 .اندنظر گرفته شده
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 و بحث  نتیجه

در اولهين   .كنيمگانه مدل تاپسيس بررسي و تحليل مي ششهاي  گام اطالعات حاصل را در قسمت،در اين 

ميياس سازي با استفاده از نورم صورت در اين رو ، نوع بي. ميياس شودگيري بايد بيمرحله، ماتريس تصميم

( 4)جدولصورت  هبها  تحليلي داده صانجام شده و نتيجبه ترتيب ( 3)جدول در سازي ميياساين نوع بي. گيردمي

ههاي  سازي شده در روستاها منطبق بها داده  ماتريس هاي ماتريس بي دست آوردن نتيجه بعد از به. ارائه شده است

دسهت   بهه /. 322، ( 1)دست آمده از مدل تاپسيس در گام اول مطابق با رابطهص   به( nij)، نتيجص نهايي (4)جدول

 .آمد

 شده اس شده در روستاهای بررسيمقی گیری بي ماتریس تصمیم -3جدول 

 تولید محصوالت

 ( C5)باغي

تولید محصوالت 

 (C4)زراعي

 جمعیت

(C3) 
 گزینه شاخص (C1)امکانات (C2)دسترسي

4 1 2 4 1 A1 روستاي دهگپ 

9 7 9 9 11 
A2 روستاي

 آباد دولت

7 9 14 4 2 
A3  روستاي دشت

 آزادگان

4 4 4 1 1 A4 سياه روستاي كاله 

 هاي تحييق يافته: منبص

 

 شده گیری در روستاهای بررسي های بي مقیاس شده در ماتریس تصمیمنتیجة کمّي داده -4جدول 

 تولید محصوالت

 ( C5)باغي

تولید محصوالت 

 (C4)زراعي

 جمعیت

(C3) 
 شاخص گزینه (C1)امکانات (C2)دسترسي

292./ 342./ 272./ 322 ./ 322./ A1 روستاي دهگپ 

443./ 244./ 392./ 124./ 933./ 
A2 روستاي

 آباد دولت

221./ 131./ 913./ 244./ 437./ 
A3  روستاي دشت

 آزادگان

112./ 311./ 431./ 412./ 322./ A4 سياه روستاي كاله 

 هاي تحييق يافته: منبص
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 های بررسي شده در روستاهای بخش دشمن زیاریاوزان نهایي شاخص -5جدول 

 تولید محصوالت

 ( C5)باغي

تولید محصوالت 

 (C4)زراعي

 جمعیت

(C3) 
 گزینهص شاخ (C1)امکانات (C2)دسترسي

114./ 144./ 144./ 112./ 144./ A1 روستاي دهگپ 

171./ 114./ 122./ 177./ 124./ 
A2 روستاي

 آباد دولت

122./ 123./ 193./ 114./ 111./ 
A3  روستاي دشت

 آزادگان

114./ 191./ 177./ 191./ 144./ A4 سياه روستاي كاله 

 هاي تحييق يافته: منبص    

 

ي مختلهف  هها تكنيك آنتروپي اوزان شهاخص  صوسيل هب، هااوزان شاخصدست آوردن  در گام دوم، براي به

ههاي مثبهت و منفهي بهراي موقعيهت      آلميهدار ايهده  پس از اين مرحله،  .آورده شددست  هب(  1) مطابق با جدول

 : صورت زير محاسبه شد شده به در روستاهاي بررسيگيري تصميم

C5 C4 C3 C2 C1  

122/1 114/1 193/1 114/1 144/1 J+ 

114/1 19/1 144/1 112/1 124/1 J- 

. شهده اسهت  ههر يهك از روسهتاهاي مطالعهه    در  آل مثبهت  فاصهله از ايهده  گام بعدي در مدل تاپسيس، تعيين 

،  دهگپ)نيطص روستايي مطالعه شده  4دهد كه ميزان فاصلص  هاي كمّي فوق نشان مي هاي حاصل از محاسبه نتيجه

بهوده و ميهزان   /.( 147و /. 19، /.117، /.171)آل مثبت به ترتيب از ايده( كاله سياه، دشت آزادگان، دولت آباد

 . محاسبه شده است/.( 191و /. 143، /.132، /.114)آل منفي به ترتيب برابر با  هفاصلص هر گزينه از ايد

هرچهه ايهن ميهدار بهه يهك       .محاسهبه شهد  ( CL) آلحهل ايهده   ميزان نزديكي هر گزينه بهه راه  گام پنجمدر 

ها  يافتهدر راستاي تحليل كمّي  .استتر است و راهكار بهتري  آل نزديكتر باشد، راهكار به جوا  ايده نزديك

 :استصورت زير  هاي مربو  به در روستاهاي بخش، نتيجه

A4 
 سياه روستاي كاله

A3 
 روستاي دشت آزادگان

A2 
 آباد روستاي دولت

A1 
 روستاي دهگپ

 

331/1 212/1 133/1 141/1 CL رتبه 

آل بهه ايهده  نسهبتاً  /.( 133و /. 211)تهوان دريافهت، دو نيطهه بها ضهريب      ههاي بهاال مهي    گونه كه از نتيجه آن 
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آل مطلهو  فاصهلص بيشهتري     از ايهده /.( 141و /. 331)ند و دو گزينص بررسي شدة ديگر بها ضهريب   تر بود نزديك

 .  داشتند

توان ميها،  CLبا توجه به مياديراست،  ها و تعيين بهترين مكانبندي گزينهرتبه كه گام ششمدر نهايت، در 

هاي كمّهي  سياه و دهگپ، به ترتيب با توجه به شاخص اد، كالهآب دريافت كه روستاهاي دشت آزادگان، دولت

ههاي  يابي بهينص كانون و كيفي مطالعه شده بر اساس تكنيك تاپسيس به ترتيب داراي بهترين موقعيت براي مكان

 .زياري هستندروستايي در منطيص دشمن

 و پیشنهادها گیرینتیجه

هها در  يك ضرورت و ضامن موفييهت و كهارآيي كهاربري    ؛هاي كاربردي و توانمندامروزه استفاده از مدل

انتخها  بهتهرين كهانون مركهزي و مكهان       معيهار بهراي   پهنج  ،در اين پشوهش. مديريت شهري و روستايي است

كه گرفتهه شهد  در نظهر   زياري از توابص شهرستان ممسني بخش دشمن ةمحدوددر دهي روستاي مركزي خدمات

شهههري و روسههتايي، جمعيههت، توليههد  مركزهههايترسههي بههه راه، فاصههله از داشههتن امكانههات، دس: نههد ازا عبههارت

و در مهدل تاپسهيس طهي مراحهل      شدهدهي وزن معيارهاسپس هر كدام از اين . محصوالت زراعي و كشاورزي

بعهد از  . بنهدي روسهتاها صهورت گرفتهه اسهت     اولويهت  ،دست آمد كهه در آن  ههاي حاصل ب اي نتيجهگانه شش

نظر، مهد ههاي  ناسب براي مكان روستاي مركزي با استفاده از مدل تاپسيس و بر اساس معيارهاي مانتخا  گزينه

بهتهرين و در  /. 212( رتبهه ) CLروستاي دشت آزادگان با  بندي شدند كه در نهايت هاي مختلف اولويتگزينه

برابهر    CLياه بها سه  در اولويهت دوم، روسهتاي كهاله   133/1رتبص  آباد با روستاي دولت ،اولويت نخست قرار دارد

. انهد  قهرار گرفتهه  كهانون بهينهه   در اولويت چههارم   141/1برابر  CL در اولويت سوم و روستاي دهگپ با 331/1

روسهتاي   بهراي عنهوان بهتهرين مكهان     بهه  ،آزادگان با در نظر گرفتن مجموعه معيارهها  روستاي دشتبدين منوال 

شهايان،   1371، احمديان و همكاران، 1342ي طاهرخاني، ها هاي اين تحييق با مطالعه نتيجه. مركزي انتخا  شد

هاي پيشين تكنيك تاپسيس توانسته ابزاري مناسب براي انتخا  بهتهرين  مطابيت دارد و در همص پشوهش 1342

 . كانون مركزي در روستاها باشد

 کتابنامه

 . ش،انتشارات نگاه دان :تهران ،گيري كاربرديتصميم ،(1341) ،و رجب زاده ع. آذر ع

 .دانشگاه تهران انتشارات :هاي چند معياره، تهران گيري تصميم ،(1344) ،ج .اصغر پور م
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ههاي   يهافتگي دهسهتان  تحليهل فاهايي و سهنجش سهط  توسهعه     » ،(1371) ج، زادهعلي و. م تيوايي ،.احمديان م

 .131-114 : 3 ،«ريزي فاايي برنامه. شهرستان مياندوآ  با استفاده از مدل تاپسيس فازي

 .انتشاراتي گيتاشناسي ايران صمؤسس :تهران ،(1341) ،هاي ايران اطلس گيتاشناسي استان

، ههاي روسهتايي   يهابي سهكونتگاه  گزيني و الگوهاي مكهان  روندهاي مكان، (1341)بنياد مسكن انيال  اسالمي، 

 . ها ريزي و هماهنگي طرح برنامه: دفتر تهران

 . انتشارات سمت: ، تهرانها ها و رو  ريزي توسعص روستايي ديدگاهامهاي بر برنميدمه، (1344)پور م، جمعه

 :يهزد  ،اي ريزي شهري و ناحيه برنامهبا تأكيد بر كاربرد مدل در جغرافيا  ،(1341)ن،  .و موسوي م. حكمت نيا ح

  .انتشارات علم نوين

ههاي   يافتگي شهرستان توسعه بندي درجص بررسي و رتبه»، (1347) ك، و سرخ كمال .زنجيرچي م، .ا. ك زياري

 . يهاي جغرافياي انسان پشوهش ،«استان خراسان رضوي با استفاده از تكنيك تاپسيس

بنيهاد مسهكن    :تههران  ،شالوده مكانيابي و اسهتيرار روسهتاهاي جديهد    ،(1344) ،و حسيني حاصل ص. سعيدي ع

 . انيال  اسالمي معاونت عمران روستايي

ههاي اسهتان خراسهان رضهوي از      بندي شهرستان سط »، (1371) م، و زنجيرچي. مبيرانوندزاده  ،.كمال ك سرخ

 .71-114 :2 ،ريزي فاايي برنامه ،«يافتگي فرهنگي هاي توسعه لحاظ مؤلفه

ههاي روسهتايي   ي و كيفهي رونهد رشهد و مكانيهابي خهدمات برتهر در سهكونتگاه       تحليل كمّ» ،(1342) ،شايان ح

  .ايوسعه ناحيهمجله جغرافيا و ت ،«شهرستان مشهد

 ،«افزار براي انتخا  معماري نرم topsisاستفاده از رو  تصميم گيري چند معياره » ،(1342) ،ر .دي غشاه محمّ

  .دانشگاه فردوسي مشهد :، مشهدسومين كنفراس فناوري اطالعات و دانش

تبهديلي كشهاورزي در    بندي مكهاني اسهتيرار صهنايص    در اولويت topsisكاربرد تكنيك »، (1342) م، طاهرخاني

 . هاي اقتصادي پشوهش ،«مناطق روستايي

ههاي تاپسهيس و   يهابي فرودگهاه اسهتان سهمنان بها اسهتفاده از رو        مكان» ،(1344) ميرجاللي ف،و  .فتحعلي ج
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  . لنامه حمل و ني پشوهش ،«مركز يابي مكان

يابي  مكان: موردي صسته مكاني مطالعهاي گسسته و پيولمد صميايس» ،(1344) ،و رضاعلي م. ع. سبكبار حفرجي

  .انسانيجغرافياي هاي پشوهش، «طرقبه بخش روستايي  هاي توليدمحل واحد

بها   اكوتوريسهم در اسهتان كردسهتان    صتحليل پهنه هاي مناسب توسع»، (1349)ك،  رفيق پناهو . زاده اصل مفرج

 .هاي جغرافياي طبيعي پشوهش ،«GISاستفاده از 

  .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر :، اهرشناسي و مباني جغرافياي انساني شناخت( 1341)فريد ي 

فرهنگي با  صهاي توسعهاي استان زنجان بر اساس شاخص سط  بندي شهرستان»، (1371) ا، و قاسمي .مشكيني ا

 . ياريزي منطيه برنامه، «استفاده از مدل تاپسيس

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانتحييق در عمليات مباحث نوين ،(1349) ،مني فؤم

بندي سط  فناوري شش شاخه صنعتي منتخب خراسهان بها اسهتفاده از     ارزيابي و رتبه» ،(1349) ،ر .ملك زاده غ

  .دانش و توسعه ،«topsisرو  

: قابهههل دسهههترس در ، ت«سرشهههماري نفهههوس و مسهههكن شهرسهههتان ممسهههني» ،(1371) ،مركهههز آمهههار ايهههران

https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1160( .1371شهريور : آخرين دسترسي) 

انشهارات دانشهگاه    :، تهرانريزي شهري در ايران هاي برنامه تحليلي بر ويشگي ،(1391) ،زاده دهاقاني ن مشهدي

  .علم و صنعت

هاي مديريتي در  هاي مؤثر در گماشته نشدن زنان به پست  بندي عامل شناسايي و رتبه» ،(1341) ،ا .وري حميرغف

  .زنانروانشناختي  –اجتماعي مطالعات  ،«هاي دولتي استان يزد سازمان

نص نمو topsisتحليلي بر مكانيابي اراضي مسكن در شهرهاي اقماري با رو  »، (1371)و رحماني م، . مهدوي، م

 . آمايش محيط، «شهر صال  آباد همدان: موردي

بندي توسعص پايهدار   كاربرد تكنيك تاپسيس در تحليل و اولويت»، (1347) م، و ايزدي .ابوالحسني ف .نسترن م

  .ريزي محيطي جغرافيا و برنامه، «(مناطق شهري اصفهان: مطالعص موردي)مناطق شهري 

https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1160
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، «(نمونه شهرستان سرخس)بندي خدمات روستايي ها و سط سكونتگاهمراتبي نظام سلسه» ،(1343) ،ياسوري م
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Abstract 
Man from past had tried to established in nature so to have maximum use of the nature 

environment. The establishment of human settlements along the rivers, roads and delta show 

this claim. Human societies always thought to organize the environment and optimum use of 

resources, but following developments in the technology, increasing speed, decreasing 

distances and creation of mass communication, programming for scientific locating has been 

considered that includes both space, economic and social systems in optimal settlement 

locating. This paper aims in locating and selection of best central village of Doshman Ziyari 

District using Topsis model. It’s a descriptive and analytical research and gathering of date was 

based on library and field, interviews and feedback from people. Based on Topsis model and 

GIS, villages has analyzed and prioritized in six steps. Results show that the village of Dashte 

Azadgan with CL (rank) 0.656 is the best and first priority, the village of Dowlat abad with CL 

(rank) 0.533 is in the second priority, the village of Kollahsia with CL (rank) 0.335 is in the 

third priority and the village of Dehghap with CL (rank) 0.085 is in located in fourth priority. 

 

Key Words: Rural, central village, locating, Topsis model, Mamasani. 

  

                                                                                                                                 
1- Assistant prof, Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, 

Marvdasht, Iran. 

2- M.A in Geography and Rural Planning, Master of Payam Noor University, Tehran, Iran. 

(* - Corresponding author email: kuomarsdehgani@gmail.com) 

mailto:kuomarsdehgani@gmail.com

