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چکیده
انسانها از ديرباز سعي كردهاند تا در پهنص محيط بهگونهاي استيرار يابند كه حداكثر استفاده از توانمنديههاي طبيعهي
را داشته باشند .استيرار سكونتگاههاي انساني ،بهويشه روستاها در كنار رودخانهها ،راهههاي ارتبهاطي و در بسهتر دلتاهها در
طول تاريخ بيانگر اين مدعاست .بدينترتيب انديشص انسان در جهت ساماندهي محيط زيست و اسهتفادة بهينهه از امكانهات
محيطي از گذشته تاكنون بين جوامص انساني مطرح بوده ،اما بهدنبال تحهوالت ايجهاد شهده در زمينهص تكنولهوژي ،افهزايش
تبادالت و كوتاه شدن دسترسيها و گستر

ارتباطات جمعي؛ برنامهريزي مكاني بهصورت علمي مطرح شده اسهت كهه

مسائل مرتبط با برپايي مكان سكونتي بهينه و مكانيابي براي آن را نه فيط از منظر عامهلههاي طبيعهي ،بلكهه بها توجهه بهه
روابط متيابل سيستمهاي اقتصادي ،اجتماعي و فاايي در نظر ميگيرد .هدف ميالص حاضر ،مكانيابي و انتخها مناسهب-
ترين روستاي مركزي در بخش دشمنزياري از توابص شهرستان ممسني در راستاي ساماندهي فاهاي ناحيهه بها اسهتفاده از
مدل تصميمگيري انتخا بهينه است .رو

تحييق توصيفي  -تحليلي و گردآوري اطالعات مبتني بر شيوة كتابخانهاي و

ميداني بوده است .بهمنظور تحليل دادهها از مدل تصميمگيري تاپسيس و سيستم اطالعات موقعيتيا جغرافيايي استفاده
شده است .بر اين اساس ،هر كدام از روستاها از لحاظ مؤلفههاي ذكر شده ،بررسي و تحليل شدند و در طهي شهش گهام،
اولويتبندي پارك صورت گرفت .نتيجههاي حاصل نشان ميدهد كه روستاي دشت آزادگان با رتبص  ./212بهترين و در
اولويت نخست قرار دارد ،روستاي دولتآباد با رتبص 1/133در اولويت دوم ،روستاي كالهسياه با رتبهص  1/331در اولويهت
سوم و روستاي دهگپ با رتبص  1/141در اولويت چهارم كانون بهينه قرار گرفتهاند.
کلیدواژهها :روستا ،روستاي كانوني ،مدل تاپسيس ،مكانيابي ،ممسني.

 -1استاديار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت ،مرودشت ،ايران.
 -2دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،مدرس دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران.

(*  -نويسنده مسئول)kuomarsdehgani@gmail.com :
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مقدمه
تعيين و شناسايي مكان مناسب براي انجام سكونت و فعاليت كار چندان سادهاي نيست .بهراي ايهن منظهور،
برنامهريزان بايد عاملهاي محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي ،جمعيتي و در عين حال مسائل سياسي و خهط و مشهي-
هاي باالدست و هدايتكننده را در نظر داشته باشند .در اين ميهان ،انتخها مكهانههاي بهينهه ،داراي سهابيهاي
طوالني است و قدمتي به درازاي تاريخ بشري دارد ،بهطوريكه از دوران پيش از تاريخ ،يكي از موضوعههايي
كه ذهن انسان را همواره بهخود مشغول ميكهرده ،انتخها مكهان مناسهب بهراي زنهدگي و فعاليهتهاسهت .در
گذشته ،تعيين بهترين مكان براي اقامت و سرپناه ،محل شكار ،گردآوري غذا و مانند اينها بوده اسهت .بعهدها
سكونتگاهها با تكامل جامعص بشري توسعه يافتند؛ مسيرهاي بازرگاني شكل گرفتند و راههاي قديمي نيز بر بسهتر
مكان توسعه يافتند تا مكانهاي مختلف را به هم وصل كنند .در مسير راهها ،كاروانسراها ،آ انبارها ،مسجدها
و چاپارخانهها ساخته شدند تا حركت را آسانتر كنند يا از مزيتهاي آن استفاده كنند (مشهديزاده دهاقهاني،
 .)1391تمامي اين مكانيابيها نياز به تصميمگيري هوشمندانه دارد كه ايهن خهود اهميهت تصهميمگيهريههاي
مكاني را نشان ميدهد .با نگاهي به نيشص سكونتگاههاي روستايي در كشهور ،مهيتهوان نظهام و آرايهش فاهايي
خاصي را در سط هاي مختلف مشاهده كرد .چنين نظامي انعكاسي از تصميمگيريههاي مكهاني انسهانهاسهت
كه شكلدهندة ساختار و سازمان فاايي است و طي زمان تكامل يافته است (سعيدي و همكاران .)1344 ،براي
مثال ،در گذشته و زمان كنوني روستاها اغلب در نزديكي منابص آ مستير ميشدند تا امكان ادامص حيهات آنهان
وجود داشته باشد و ترجي بر اين بوده كه مكانها حتيالميدور نزديك راهها باشند و از نظهر مكهاني در جهاي
خو

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

شود .از سويي نيز محل روستا بر روي زمينهاي مرغو كشاورزي نباشد تا آنها را محدود كند .تحييهقههاي
دامنه داري در اين زمينه انجام شده است تا امكان كشف الگوها ،عاملهاي مؤثر در مكهانيهابي و ماننهد ايهنهها
مشخص شود .اين الگوهاي سكونتي ممكن است تحت تأثير عاملهاي اقتصادي يا محيطي ،سياسهي ،اجتمهاعي
يا تركيبي از آنها باشد« .كريستالر» توضي ميدهد كه قوانين اقتصادي بر زندگي افراد حاكماند و قهانونههاي
جغرافياي اقتصادي چنين آرايش فاايي را سازمان ميدهند .با چنين ديدگاهي هرگونه انتخا و تصميمگيري
نامناسب ميتواند زيانهاي اقتصادي بهدنبال داشته باشد (شاه محمّدي.)1342،
در تحليلهاي مكاني ،سه ديدگاه در ارتبا با مكهانيهابي وجهود دارد .اولهين رو  ،توليهد نيشهه از محهل
اشياي فاايي است .براي توليد نيشه از مختصات جغرافيايي استفاده ميشود .در واقص نيشه ظرفي براي نمهايش
عوارض سط زمين بهشمار ميآيد .در اين حالت ،گردآوري ،تهيه و گرفتن دادههاي مكاني كار بسيار مهمهي
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محسو ميشود .امروزه با استفاده از سامانههاي اطالعات موقعيتيا جغرافيايي 1امكان توليد نيشهها و مدل-
سازي فاايي بهشكل مناسبي ميسر شده است؛ زيرا اين سامانهها داراي قابليت فراواني براي گردآوري ،ذخيره،
بازيابي و تحليل و ترسيم دادههاي مكان محور هستند .در اين رو  ،با توليد نيشهه و نگهاه بهه آن مهيتهوان بهه
تفسير و مطالعص فاها پرداخهت (فهرجزاده و همكهاران .)1349 ،رو
ميشود .در اين رو

دوم بهه تحليهل دادهههاي مكهاني مربهو

بيشتر به چرايي يا علت موضوعهاي مكاني پرداخته ميشود و اينكه چرا چنهين تصهميم-

گيري مكاني صورت گرفته و نتيجههاي آن چيست .اين رهيافت ،رو

تبييني نام دارد و به اين موضهوع مهي-

پردازد كه طي زمان چه تحولهاي فاايي رخ داده است ،چه اشيايي در فاا شكل گرفتهاند و فرآينهد تكهاملي
آنها چگونه بوده است .رو

سوم در تحليل مكاني ،شناسايي بهتهرين مكهان بهراي فعاليهت مهدنظر يها بهتهرين

مجموعص مكانها براي سامانص فعاليتهاست .به چنين روشي از الگوسازي ،رو
ميشود .در اين رو  ،تال

دستوري يا رو

معياري گفته

ميشود تا مشخص شود كه بهترين مكان كجاسهت يها اينكهه علهت شهكلگيهري

الگوهاي مكاني خاص بررسي شود .بهعبارتي ،ويشگي اساسي اين گونه مدلسازي ،يهاري رسهاندن بهه برنامهه-
ريزان و تصميمگيران براي حال و آينده است .مطالعههاي مكانيابي و علوم مكاني معموالً بين رشهتهاي اسهت،
زيرا اغلب تصميمهايي كه گرفته ميشوند ،به مكان مرتبطاند و الزم است مختصات مكاني در تحليلها در نظر
گرفته شود (فرجي سبكبار و همكاران.)1344،
قديميترين نظريه دربارة علم مكان به پير دومه ( )1211بهازميگهردد .او مسهئلهاي را بها ايهن محتهوا مهي-
خواست حل كند كه سه نيطه در فاا وجود دارد و قرار است نيطص چهارمي نيز يافت شود كه جمص فاصلههاي
آن با اين سه نيطه كمينه باشد .بعدها وبر ( )1717رو

پيچيدهتري ارائه كرد .او بهه تعيهين مكهانههاي مناسهب

براي فعاليتهاي صنعتي پرداخت .هتلينگ ( )1722به بررسي محل عرضص كاال براساس رقابت مكاني پرداخت.
در مدل او ،دو عرضه كننده در امتداد مسير خطي وجود داشتند كه از طريق رقابهت در امتهداد ايهن خهط مكهان
فعاليت خود را در جايي انتخا كردند تا قيمتها به تعادل برسد و حداكثر سود حاصل شود .در « 1733والتهر
كريستالر» تال

كرد تا به تبيين آرايهش فاهايي شههرها و روسهتاهاي آلمهان جنهوبي بپهردازد .تحييهقههاي او

زيربناي كارِ بسياري از جغرافيداناني شد كه به علم مكان عالقهمند بودند ،به طوريكه تحييقهاي دهص -1721
 1791معطوف به كار كريستالر بوده است (فريد .)1341 ،نظريههاي اشاره شده زيربناي علم مكان و تحليلهاي
مكاني هستند .با اين حال ،با معرفي رايانههاي پرسرعت و نرمافزارهاي قوي در زمين ،مدلسهازيههاي فاهايي،
امكان مدلسازي مسائل پيچيده مكاني بهوجود آمد و محييان توانستند مسائل پيچيدهتهر مكهاني را مهدلسهازي

1- GIS
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كنند كه از آن جمله ميتوان به مطالعص «تابلر» در زمينص علوم مكاني اشاره كرد كه به ايجاد و توسعص مدلي بهراي
تحليل فاايي توزيص جمعيت شهري در آمريكا پرداخت .نتيجههاي تحييقهاي وي زيربناي فكري و راهبهردي
بسياري از مدلهاي كمّي بعدي بوده است(مل.)2114 ،1
مكانيابي روستايي روندي است كه طي آن ،بر اساس تصميمگيري آگاهانه و بر اساس معيارههاي از پهيش
تعيين شده در چارچو برنامه و هدفهاي معين ،محل استيرار يك سكونتگاه روستايي مشهخص تعيهين مهي-
شود (سعيدي و همكاران)1344 ،؛ همچنين روستاهاي مركزي بهعنوان مركزهاي واسط و ميهاني بهين شههرها و
روستاهاي كوچك و پراكنده در كشور مطرح هستند كه ضمن اينكه ميتوانند براي ترويج يك سلسهه مراتهب
زيستگاهي به هم پيوسته و ايجاد نظام فاايي منسجم اقدام مؤثري بههشهمار آينهد ،بها ارائهص خهدمات اقتصهادي،
اجتماعي و فرهنگي نيز ميتوانند براي حل مشكالت و معاالت روستاها و در تسريص رشد و توسعص آنها مؤثر
واقص شوند (جمعه پور .)1344 ،با توجه به سياستهاي ملي و محلي در كشور ما هدفههاي متفهاوتي بههمنظهور
ايجاد روستاهاي مركزي دنبال ميشود( .جدول .)1
جدول  -1هدفهای ایجاد روستاهای مرکزی در کشور
ردیف

اهداف

1

تمركز فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در اين مركزها و تأمين نيازهاي روستاهاي پراكنده از طريق اين مركزها؛

2
3

تأمين و ارائص منظم خدمات به روستاهاي پراكنده و برنامهريزي براي آنها از نظر مكان و زمان بهكارگيري اصولي و منطيي از
امكانات موجود اينگونه روستاها؛
آماده كردن زمينه براي تسريص تغييرهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و نيز رساندن تجربههاي ،اطالعات فني و تكنولوژيهاي
جديد به اينگونه روستاها؛

4

ايجاد پيوند و ارتبا الزم با مركزهاي شهري و تيليل فاصلص سط معيشت و تفاوتهاي موجود بين شهرها و روستاها؛

1

ايجاد امكانات براي دسترسي روستائيان به نيازهاي اوليه و در نهايت مهار روند مهاجر فرستي؛

2

با در نظر گرفتن روستاهاي مركزي ،در رأس هرم نظام سكونتگاهي روستايي ،دستيابي به سلسله مراتب منظم و منطيي از
سكونتگاههاي روستايي.
منبص :بنياد مسكن انيال اسالمي.1341 ،

شايان ذكر است كه تعيين مكان بهينه بهه عنهوان روسهتاي مركهزي تنهها بها تجزيهه و تحليهل دقيهق موقعيهت
جغرافيايي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگهي روسهتاها و نيهز سهنجش كاركردههاي آنهها ميسهر خواههد شهد .در

1- Mille
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انتخا روستاهاي مركزي ضمن تعيين ضوابط دقيق و صحي  ،معيارهاي زير (جدول  )2ميتوانند مهدنظر قهرار
گيرند.
جدول  -2برخي از معیارهای مناسب برای انتخاب روستاهای مرکزی
ردیف

معیارها

1

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

2

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

3
4

روستاهايي كه داراي بيشترين امكانات خدماتي از نظر اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي هستند (براي مثال :سط هاي مختلف
تحصيلي ،خانه و مركز بهداشت ،پست و )...؛
روستاهايي كه از نظر موقعيت جغرافيايي ،بيشترين وحدت و سازگاري را با واحدهاي سكونتي نشان ميدهند (براي مثال :انتخا
روستاهاي مركزي با توجه به موقعيت جغرافيايي روستاها اعم از كوهستاني ،جلگهاي ،جنگلي و غير از آن)؛

1
2

روستاهايي كه وجه اشتراكهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي فراواني با ديگر روستاها دارند؛
روستاهايي كه در حال حاضر فاقد شرايط فوق بوده ،ليكن در آيندة نزديك ،بهدليل داشتن امكانات باليوة وسيص ،از نظر منابص
طبيعي ميتوانند بهعنوان روستاهاي مركزي انتخا شوند.
منبص :بنياد مسكن انيال اسالمي.1341 ،

با در نظر گرفتن معيارهاي فوق ،پشوهشهاي مختلفي در طي سالهاي اخير در كشور صورت گرفته اسهت
كه به مكانيابي روستاهاي كشور پرداختههانهد .از آن جملهه ،ياسهوري ( )1343در بررسهي نظهام سلسهه مراتبهي
سكونتگاهها و سط بندي خدمات روستايي نمونهه شهرسهتان سهرخس ،بها اسهتفاده از اطالعهات ميهداني و نظهر
كارشناسان ،بهكارگيري  GISو در نظر داشتن ضوابط خدماترساني و لحاظ موقعيت محيطهي بهه سهط بنهدي
سلسهمراتبي سكونتگاهها و در نهايت نيازسنجي پرداخت .در اين راستا و نيهز بهراي نيازسهنجي و اولويهتبنهدي
معيارهايي مانند :توجه به خدماتي كه در نواحي روستايي وجود دارند ،توجه به خدماتي كه اهميت خاصهي در
توسعص ديگر خدمات يا اقتصاد منطيه دارند ،جمعيت تحت پوشش هر كدام و مسائلي از اين دست مدنظر قهرار
گرفتهاند .طاهرخاني ( )1342با كاربرد تكنيهك تاپسهيس در اولويهتبنهدي مكهاني اسهتيرار صهنايص تبهديلي در
روستاها نشان داد كه مدل تاپسيس يك تكنيك تصميمگيري بسيار قوي براي اولويتبندي گزينههها از طريهق
شبيهكردن به جوا ايدهآل است .در اين تحييق ،اگرچهه تنهها بها يهك معيهار دسترسهي بهه مهواد اوليهه بخهش
كشاورزي در استان ايالم ،اقدام به اولويتبندي مكاني استيرار صنايص تبديلي شد ،با اين وجود ،نتيجههها بسهيار
دقيق بود.
شايان ( )1342در تحليل كمّي و كيفي روند رشد و مكانيابي خهدمات برتهر در سهكونتگاهههاي روسهتايي

68

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،1شماره  ،3پاییز 1313

شهرستان مشهد ،با استفاده از رو هاي توصيفي و تحليلي ،تداومي -ميطعي و نيز ارزشيابي سريص روسهتايي بهه
نتيجههايي از جمله وقوع رشد معنادار در سهط ههاي برخهورداري ،گونهاگوني شهديد و معنهادار دهسهتانههاي
سيزدهگانه از نظر سط هاي برخورداري (بعد كمّي) و مشكل دسترسي (بعد كيفي) و از همه مهمتر ،نبود رابطص
معنادار ميان دو متغير اصلي تحييق ،يعني سط هاي برخورداري و مشكل دسترسي به خدمات برتر دسهت يافتهه
است .ملكزاده ( )1349به ارزيابي و رتبهبندي سط فناوري شش شاخص صنعتي منتخب خراسان بها اسهتفاده از
رو

تاپسيس پرداخته است .در اين مياله ارزيابي و تعيين سهط فنهاوري شهش شهاخه منتخهب صهنعتي اسهتان

خراسان با رو

تاپسيس با توجه به يازده معيار كمّي و كيفي و رو

نتيجه هاي حاصل از بهكارگيري رو

ارزيابي فناوري پورتر انجام شهده اسهت.

انتخابي نشان ميدهد كه سط فنهاوريههاي موجهود در شهاخص صهنعتي

توليد مواد غذايي و آشاميدني در بين شش شاخص مدنظر اول بوده و شاخصههاي توليد ديگهر محصهوالت غيهر
فلزي ،ساخت منسوجات ،ساخت ماشينآالت ،توليهد محصهوالت از السهتيك و توليهد وسهايل نيليهص موتهوري
بهترتيب در سط هاي بعدي قرار گرفتهاند .زياري و همكاران ( )1347بررسي و رتبهبندي درجص توسعهيهافتگي
شهرستانهاي استان خراسان رضوي را با استفاده از تكنيك تاپسيس ارائه كردهاند .نتيجهها حهاكي از آن اسهت
كه در سال  1341شهر مشهد داراي رتبص نخست به لحاظ ميزان توسعهيافتگي بوده است .اين شهر بهدليل مركهز
بودن در زمينص اداري -سياسي ،بهعنوان قطب رشد منطيه ،امكانات ،خهدمات و نيهروي انسهاني متخصهص را از
نواحي پيراموني به سمت خود جذ كرده و به اين ترتيب برتري و تفوق آن بهر سهاختار فاهايي اسهتان حفه
شده است .مهدوي و همكاران ( )1371در ميالهاي با نام «تحليلهي بهر مكهانيهابي اراضهي مسهكن در شههرهاي
اقماري با رو

 Topsisمورد مطالعه :شهر همدان» با تعيين معيارهاي انتخا زمينهاي مسكن همهدان بهه ايهن

نتيجه رسيده است كه مسير توسعص فيزيكي شهر تمايل بهه تمركهز نكهردن در بافهت ميهاني و در جههت شهرق و
دسترسي به جادة اصلي دارد .سرخكمال و همكاران ( )1371با استفاده از مدل تاپسيس به سهط بنهدي و تعيهين
ميزان نابرابري موجود از لحاظ توسعص فرهنگي ميان شهرستانهاي استان خراسان رضوي پرداختههانهد و بهه ايهن
نتيجه دست يافته اند كه نابرابري فرهنگي بين شهرستانهاي استان وجهود دارد ،بههگونههاي كهه در سهال ،1341
شهرستان گناباد ،رتبص اول و شهرستان هاي درگز و بردسكن به ترتيب رتبههاي دوم و سوم را كسب كهردهانهد.
احمديان و همكاران ( )1371در ميالهاي با بههرهگيهري از تكنيهك تاپسهيس فهازي در دهسهتانههاي شهرسهتان
مياندوآ  ،براساس  23شاخص توسعه را تحليل و ارزيابي كردند و در نهايت ،دهستانهاي اين شهرستان را در
سه سط برخوردار ،نيمهبرخوردار و محروم سط بندي و شناسايي كردند .در اين تحييق ،مدل تاپسيس بهترين
ابزار تعيين سط بندي هاي شناخته شده است .همچنين مشكيني و همكاران ( )1371در سط بنهدي شهرسهتان-
هاي استان زنجان بر اساس شاخص هاي فرهنگي با استفاده از مدل تاپسيس به اين نتيجه دسهت يافتنهد كهه بهين
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شهرستانهاي استان زنجان ،از نظر بهرهمندي از فااها و امكانات فرهنگهي تفهاوت چشهمگيهري وجهود دارد و
شهرستان هاي زنجان و ماهنشان ،از بهترين رتبه و شهرستان هاي خدابنده و ايجرود با اختالف زيهادي نسهبت بهه
ديگر بخشهاي استان از كمترين رتبه بر اساس مدل تاپسيس برخوردارند.
شهرستان ممسني بهعنوان يكي از  27ناحيص جغرافيهايي اسهتان فهارس بها  442سهكونتگاه روسهتايي در سهال
 1371داراي بيشترين تعداد روستا در منطيه بوده است .اين روستاها بها توجهه بهه منهابص آ و خهاك مناسهب و
همچنين عامل دسترسي در سه بخش و نه دهستان پراكنده شدهاند .با توجه به رويكرد دستيابي به توسعص پايهدار
و با هدف انتخا و تعيين كانونهاي سكونتي بهينه بهمنظور ارائص خدمات به نواحي پيراموني ،در تحييق حاضر
سعي شده است تا با بهكارگيري همص امكانات و شهاخصههايي از جملهه وجهود امكانهات بهداشهتي ،ورزشهي،
مذهبي ،اداري -آموزشي ،كهاربري زمهينهها و قابليهت ههاي كشهاورزي و بهاغي ،فاصهله تها شههر ،دسترسهي و
تسهيالت زيربنايي با استفاده از مدل تصميمگيري  Topsisو  GISبهترين مكان براي تعيين روستاي مركزي در
بخش دشمنزياري از توابص منطيص ممسني در نظر گرفته شود.
روش تحقیق

در اين پشوهش ،مسهئلص مكهانيهابي و تعيهين مناسهبتهرين مكهان بهراي ايجهاد روسهتاي كهانوني در منطيهص
بررسيشده هدف اصلي است .از آنجا كه مسئله ما از نوع مسئلههاي تصميمگيري چند شاخصهاي است ،رو
تصميمگيري تاپسيس 1براي حل مسئله انتخا شده است .تاپسهيس بههعنهوان يهك رو

تصهميمگيهري چنهد

شاخصه ،روشي ساده ولي كارآمد در اولويتبندي محسو ميشود« .چن و هوانگ»در سال  1772ايهن رو
را با ارجاع به كتا هوانگ و يون در سال  1741مطرح كرد .تكنيك تاپسيس جزو مدلهاي جبرانهي (مهدل-
هايي كه در مبادله بين شاخصها مهم است) و از زيرگروه سازشي (در مدلهاي زيهر گهروه سازشهي ،گروههي
ارج خواهد بود كه نزديكترين گزينه به راهحل ايدهآل است) است (حكمهت نيها و همكهاران .)1347 ،ايهن
مدل يك مدل تصميمگيري چند شاخصص جبراني بسيار قوي براي اولويتبندي گزينههاي كارشناسهي شهده از
طريق شبيه كردن به جوا ايدهآل است كه به نوع تكنيك وزندهي ،حساسيت بسيار كمي داشته و پاسخههاي
حاصل از آن تغيير عميي نميكند .در اين رو  ،گزينص انتخا شده بايد كوتاهترين فاصله را از جوا ايدهآل
و دورترين فاصله را از ناكارآمدترين جوا داشته باشد (آذر و همكهاران1341 ،؛ ميرغفهوري1341 ،؛ ترفهي و
همكاران2111،2؛ چن .)2111 ،3برتريهاي اين مدل عبارتاند از .1 :معيارهاي كمّي و كيفي را همزمان بها ههم
1- TOPSIS
2- Torfi
3- Chen
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در مبحث مكانيابي دخالت ميدهد؛  .2خروجي آن ميتواند ترتيب اولويت گزينهها را مشخص و اين اولويت
را بهصورت كمي بيان ميكند؛  .3تااد و تطابق بين شاخصها را از بين ميبرد؛  .4رو

كهار سهاده و سهرعت

آن مناسب است؛  .1ضريبهاي وزني اوليه را پذيراست؛  -2نتيجههاي حاصل از اين مدل بهطور كامل منطبهق
بر رو هاي تجربي است (اصغرپور.)1344 ،
اين تكنيك يكي از بهترين مدلهاي تصميمگيري چندشاخصه است كه در عين سادگي ،روشهي كارآمهد
در اولويتبندي به حسا ميآيد (هانگ و همكهاران .)1741 ،1در ايهن رو  j ،گزينهه بههوسهيلص  nشهاخص،
ارزيابي ميشود .بر اساس اين تكنيك ،بهترين گزينص آن گزينهاي خواهد بود كه كوتاهترين فاصله را با راهحل
ايدهآل مثبت2و بيشترين فاصله را با راهحل ايدهآل منفي 3دارد .راهحل ايدهآل مثبت ،راهحلي است كهه منفعهت
شاخصها را به حداكثر و هزينص آنها را به حداقل ميرساند ،در حاليكه راهحل ايدهآل منفي هزينص شاخصها
را حداكثر و منفعت آنها را به حداقل ميرساند .به عبارت ديگر ،راهحل ايدهآل مثبت مركهب از كهل بهتهرين
ارز هاي شاخصهاي در دسترس است ،در حاليكه راهحل ايدهآل منفي متشكل از همص بهدترين ارز ههاي
شاخصهاي در دسترس است (بالي و همكاران .)2117 ،4اين تكنيك به هر نوع تكنيكهي كهه بهراي وزندههي
شاخصها استفاده ميشود؛ حساسيت بسيار كمي داشته و پاسخهاي حاصل از آن تفاوت چنداني با هم نخواهند
داشت (لوالچي .)1344 ،رو

تاپسيس با مرحلههاي زير اجراشدني است:

گام اول -محاسبه ماتريس تصميمگيري نرمال شده براساس رابطه زير:
()1
در آن ميدار  iامين معيار براي گزينه  Ajاست.
گام دوم -محاسبص ماتريس بيميياس موزون :ماتريس بيميياس موزون را بهدست ميآوريم كه بهراي ايهن
كار با استفاده از تكنيك آنتروپي شانون اوزان شاخص را حسا كرده و در مهاتريس بهيمييهاس شهده ضهر
ميكنيم.
گام سوم-تعيين آيدهآلهاي مثبت و منفي :در ايهن مرحلهه بهراي شاخصهي بها جنبهص مثبهت ،ايهدهآل مثبهت
1- Hwang
2- PIS
3- NIS
4- Balli
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بزرگترين ميدار  Vاست و بهعكس ،براي شاخصي با جنبه ايدهآل منفي براي شاخص مثبهت ،كوچهكتهرين
ميدار ماتريس Vبوده و ايدهآل منفي براي شاخص منفي نيز بزرگترين ميدار ماتريس  Vاست .ميدار ايدهآل-
هاي مثبت و منفي براساس فرمول زير محاسبه شده است.
]J+=[minv1 ,maxv2 ,maxv3 ,maxv4 ,maxv5

()2

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

گام چهارم -بهدست آوردن ميزان فاصلص هر گزينه از ايدهآل مثبت و منفي مطابق با فرمول زير:
()3




i

d

= d-i
گام پنجم -در اين مرحله ،ميزان نزديكي هر گزينه به راهحل ايدهآل ،با استفاده از فرمول زيرمحاسهبه مهي-
شود:
()4
در اين رابطه ،ميدار ، CLبين صفر و يك است .هرچه اين ميدار به يك نزديكتر باشد ،راهكار به جوا
ايدهآل نزديكتر است و راهكار بهتري خواهد بود.
گام ششم -در اين مرحله كه انتخا بهترين گزينه است ،با توجه بهه ميهادير CLهها ،مهيتهوان رتبههبنهدي
گزينهها را انجام داد.
رو

تحييق توصيفي -تحليلي است .شيوة جمهصآوري دادههها بهه دو صهورت كتابخانههاي و مطالعههههاي

ميداني همچون

نظرخواهي از مردم (سال  )1371است .اطالعات جمصآوري شده با استفاده از تكنيك Topsis

و نرمافزار GISتجزيه و تحليل شدهاند.
شناخت منطقة بررسيشده

شهرستان ممسني با بيش از از  2411كيلومتر مربص وسعت بين  11درجه و  22دقييه و  12درجه و  22دقييهه
عرض جغرافيايي و 27درجه و  11دقييه و 31درجه و  41دقييه طول جغرافيهايي در شهمال غربهي اسهتان فهارس
واقص شده است .اين شهرستان از شمال به شهرستان هاي سپيدان و ياسوج از جنو به كازرون و اسهتان بوشههر،
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از شرق به شيراز و از غر بهه گچسهاران و گنهاوه محهدود اسهت .ايهن شهرسهتان داراي سهه بخهش ،مركهزي،
ماهورميالتي و دشمنزياري است (شكل شماره .)1

شکل -1موقعیت محدودة بررسيشده در استان فارس و کشور

بخش دشمنزياري از شهرستان ممسني بهعنوان منطيهاي براي بررسي در اين تحييهق انتخها شهده اسهت.
منطيص دشمن زياري از شمال به دهستان جاويدهلل و جاويد ماهوري از جنو به ناحيه كوهمره و نودان ،از شرق
به شيراز و از غر به دهسهتان بكهش محهدود مهيشهود (اطلهس گيتاشناسهي اسهتانههاي ايهران )1341،و بنهابر
سرشماري مركز آمار ايران ،جمعيت بخش در سال  1371برابر با  7423نفر و  2241خانوار بهوده اسهت (مركهز
آمار ايران .)1371 ،آ وهواي اين بخش كوهستاني بوده ،چنانكهه در شهمال آن در زمسهتان بها نهزول بهرف و
باران همراه بوده و اغلب ارتفاعات آن پوشيده از برف است .بهعبارت ديگر ،داراي آ وهواي معتهدل سهرد و
در مناطق كم ارتفاع گرم است .بخش دشمنزياري بر اسهاس سرشهماري سهال  1341داراي  19پارچهه آبهادي
است كه از بين آنها ،چهار روستاي (دهگپ ،دولتآباد ،دشت آزادگان و كاله سياه) تهوان انتخها شهدن را
براي روستاي مركزي در اين بين دارند و بهعنوان جامعص نمونه انتخا شدهاند و با توجه به عاملههاي مختلفهي
نظير :جمعيت ،فاصله تا شهر ،امكانات و تجهيزات ،توليد محصوالت كشاورزي ،كهاربري زمهينهها و غيهره در
نظر گرفته شدهاند.
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نتیجه و بحث
در اين قسمت ،اطالعات حاصل را در گامهاي ششگانه مدل تاپسيس بررسي و تحليل ميكنيم .در اولهين
مرحله ،ماتريس تصميمگيري بايد بيميياس شود .در اين رو  ،نوع بيميياس سازي با استفاده از نورم صورت
ميگيرد .اين نوع بيميياسسازي در جدول( )3به ترتيب انجام شده و نتيجص تحليلي دادهها بهصورت جدول()4
ارائه شده است .بعد از بهدست آوردن نتيجههاي ماتريس بيماتريسسازي شده در روستاها منطبق بها دادهههاي
جدول( ،)4نتيجص نهايي (  ) nijبه دست آمده از مدل تاپسيس در گام اول مطابق با رابطهص ( ./322 ، )1بههدسهت
آمد.
جدول  -3ماتریس تصمیمگیری بيمقیاس شده در روستاهای بررسيشده
تولید محصوالت

تولید محصوالت

جمعیت

باغي()C5

زراعي()C4

()C3

4

1

2

4

9

7

9

9

11

7

9

14

4

2

4

4

4

1

1

دسترسي()C2

امکانات()C1

شاخص گزینه

1

 A1روستاي دهگپ
A2روستاي
دولتآباد
 A3روستاي دشت
آزادگان
 A4روستاي كالهسياه

منبص :يافتههاي تحييق

جدول  -4نتیجة کمّي دادههای بي مقیاس شده در ماتریس تصمیمگیری در روستاهای بررسيشده
تولید محصوالت

تولید محصوالت

جمعیت

باغي()C5

زراعي()C4

()C3

./292

./342

./272

./322

./443

./244

./392

./124

./933

./221

./131

./913

./244

./437

./112

./311

./431

./412

./322

دسترسي()C2

امکانات()C1

شاخص گزینه

./322

 A1روستاي دهگپ

منبص :يافتههاي تحييق

A2روستاي
دولتآباد
 A3روستاي دشت
آزادگان
 A4روستاي كالهسياه
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جدول  -5اوزان نهایي شاخصهای بررسي شده در روستاهای بخش دشمن زیاری

تولید محصوالت

تولید محصوالت

جمعیت

باغي()C5

زراعي()C4

()C3

./114

./144

./144

./112

./171

./114

./122

./177

./124

./122

./123

./193

./114

./111

./114

./191

./177

./191

./144

دسترسي()C2

امکانات()C1

شاخص گزینه

./144

 A1روستاي دهگپ
A2روستاي
دولتآباد
 A3روستاي دشت
آزادگان
 A4روستاي كالهسياه

منبص :يافتههاي تحييق

در گام دوم ،براي بهدست آوردن اوزان شاخصها ،بهوسيلص تكنيك آنتروپي اوزان شهاخصههاي مختلهف
مطابق با جدول ( ) 1بهدست آورده شد .پس از اين مرحله ،ميهدار ايهدهآلههاي مثبهت و منفهي بهراي موقعيهت
تصميمگيري در روستاهاي بررسيشده بهصورت زير محاسبه شد:
C5

C4

C3

C2

C1

1/122

1/114

1/193

1/114

1/144

+

1/114

1/19

1/144

1/112

1/124

-

J

J

گام بعدي در مدل تاپسيس ،تعيين فاصهله از ايهدهآل مثبهت در ههر يهك از روسهتاهاي مطالعههشهده اسهت.
نتيجههاي حاصل از محاسبههاي كمّي فوق نشان ميدهد كه ميزان فاصلص  4نيطص روستايي مطالعه شده (دهگپ،
دولت آباد ،دشت آزادگان ،كاله سياه) از ايدهآل مثبت به ترتيب ( ./19 ،./117 ،./171و  )./147بهوده و ميهزان
فاصلص هر گزينه از ايدهآل منفي به ترتيب برابر با ( ./143 ،./132 ،./114و  )./191محاسبه شده است.
در گام پنجم ميزان نزديكي هر گزينه بهه راهحهل ايهدهآل ( )CLمحاسهبه شهد .هرچهه ايهن ميهدار بهه يهك
نزديكتر باشد ،راهكار به جوا ايدهآل نزديكتر است و راهكار بهتري است .در راستاي تحليل كمّي يافتهها
در روستاهاي بخش ،نتيجههاي مربو بهصورت زير است:
A4

A3

A2

A1

روستاي كالهسياه

روستاي دشت آزادگان

روستاي دولتآباد

روستاي دهگپ

1/331

1/212

1/133

1/141

 CLرتبه

آنگونه كه از نتيجهههاي بهاال مهيتهوان دريافهت ،دو نيطهه بها ضهريب ( ./211و  )./133نسهبتاً بهه ايهدهآل
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نزديكتر بودند و دو گزينص بررسي شدة ديگر بها ضهريب ( ./331و  )./141از ايهدهآل مطلهو فاصهلص بيشهتري
داشتند.
در نهايت ،در گام ششم كه رتبهبندي گزينهها و تعيين بهترين مكان است ،با توجه به ميادير CLها ،ميتوان
دريافت كه روستاهاي دشت آزادگان ،دولتآباد ،كالهسياه و دهگپ ،به ترتيب با توجه به شاخصهاي كمّهي
و كيفي مطالعه شده بر اساس تكنيك تاپسيس به ترتيب داراي بهترين موقعيت براي مكانيابي بهينص كانونههاي
روستايي در منطيص دشمنزياري هستند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه استفاده از مدلهاي كاربردي و توانمند؛ يك ضرورت و ضامن موفييهت و كهارآيي كهاربريهها در
مديريت شهري و روستايي است .در اين پشوهش ،پهنج معيهار بهراي انتخها بهتهرين كهانون مركهزي و مكهان
خدماتدهي روستاي مركزي در محدودة بخش دشمنزياري از توابص شهرستان ممسني در نظهر گرفتهه شهدكه
عبههارتانههد از :داشههتن امكانههات ،دسترسههي بههه راه ،فاصههله از مركزهههاي شهههري و روسههتايي ،جمعيههت ،توليههد
محصوالت زراعي و كشاورزي .سپس هر كدام از اين معيارها وزندهي شده و در مهدل تاپسهيس طهي مراحهل
ششگانهاي نتيجههاي حاصل بهدست آمد كهه در آن ،اولويهتبنهدي روسهتاها صهورت گرفتهه اسهت .بعهد از
انتخا گزينههاي مناسب براي مكان روستاي مركزي با استفاده از مدل تاپسيس و بر اساس معيارههاي مهدنظر،
گزينههاي مختلف اولويتبندي شدند كه در نهايت روستاي دشت آزادگان با ( CLرتبهه)  ./212بهتهرين و در
اولويت نخست قرار دارد ،روستاي دولتآباد با رتبص 1/133در اولويهت دوم ،روسهتاي كهالهسهياه بها  CLبرابهر
 1/331در اولويت سوم و روستاي دهگپ با  CLبرابر  1/141در اولويت چههارم كهانون بهينهه قهرار گرفتههانهد.
بدين منوال روستاي دشتآزادگان با در نظر گرفتن مجموعه معيارهها ،بههعنهوان بهتهرين مكهان بهراي روسهتاي
مركزي انتخا شد .نتيجههاي اين تحييق با مطالعههاي طاهرخاني ،1342 ،احمديان و همكاران 1371 ،شهايان،
 1342مطابيت دارد و در همص پشوهش هاي پيشين تكنيك تاپسيس توانسته ابزاري مناسب براي انتخا بهتهرين
كانون مركزي در روستاها باشد.
کتابنامه
آذر ع .و رجب زاده ع ،)1341( ،تصميمگيري كاربردي ،تهران :انتشارات نگاه دانش.،
اصغر پور م .ج ،)1344( ،تصميمگيريهاي چند معياره ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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احمديان م ،.تيوايي م .و عليزاده ج« ،)1371( ،تحليهل فاهايي و سهنجش سهط توسهعهيهافتگي دهسهتانههاي
شهرستان مياندوآ با استفاده از مدل تاپسيس فازي .برنامهريزي فاايي».131-114 :3 ،
اطلس گيتاشناسي استانهاي ايران ،)1341( ،تهران :مؤسسص انتشاراتي گيتاشناسي ايران.
بنياد مسكن انيال اسالمي ،)1341( ،روندهاي مكانگزيني و الگوهاي مكهانيهابي سهكونتگاهههاي روسهتايي،
دفتر تهران :برنامهريزي و هماهنگي طرحها.
جمعهپور م ،)1344( ،ميدمهاي بر برنامهريزي توسعص روستايي ديدگاهها و رو ها ،تهران :انتشارات سمت.
حكمت نيا ح .و موسوي م .ن ،)1341( ،كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامهريزي شهري و ناحيهاي ،يهزد:
انتشارات علم نوين.
زياري ك .ا ،.زنجيرچي م .و سرخ كمال ك« ،)1347( ،بررسي و رتبهبندي درجص توسعهيافتگي شهرستانههاي
استان خراسان رضوي با استفاده از تكنيك تاپسيس» ،پشوهشهاي جغرافياي انساني.
سعيدي ع .و حسيني حاصل ص ،)1344( ،شالوده مكانيابي و اسهتيرار روسهتاهاي جديهد ،تههران :بنيهاد مسهكن
انيال اسالمي معاونت عمران روستايي.
سرخكمال ك ،.بيرانوندزاده م .و زنجيرچي م« ،)1371( ،سط بندي شهرستانههاي اسهتان خراسهان رضهوي از
لحاظ مؤلفههاي توسعهيافتگي فرهنگي» ،برنامهريزي فاايي.71-114 :2 ،
شايان ح« ،)1342( ،تحليل كمّ ي و كيفهي رونهد رشهد و مكانيهابي خهدمات برتهر در سهكونتگاهههاي روسهتايي
شهرستان مشهد» ،مجله جغرافيا و توسعه ناحيهاي.
شاه محمّدي غ .ر« ،)1342( ،استفاده از رو

تصميم گيري چند معياره  topsisبراي انتخا معماري نرمافزار»،

سومين كنفراس فناوري اطالعات و دانش ،مشهد :دانشگاه فردوسي مشهد.
طاهرخاني م« ،)1342( ،كاربرد تكنيك  topsisدر اولويتبندي مكهاني اسهتيرار صهنايص تبهديلي كشهاورزي در
مناطق روستايي» ،پشوهشهاي اقتصادي.
فتحعلي ج .و ميرجاللي ف« ،)1344( ،مكانيهابي فرودگهاه اسهتان سهمنان بها اسهتفاده از رو ههاي تاپسهيس و
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مكانيابي مركز» ،پشوهشنامه حمل و نيل.
فرجيسبكبار ح .ع .و رضاعلي م« ،)1344( ،ميايسص مدلهاي گسسته و پيوسته مكاني مطالعص موردي :مكانيابي
محل واحدهاي توليد روستايي بخش طرقبه» ،پشوهشهاي جغرافياي انساني.
فرجزاده اصل م .و رفيق پناه ك« ،)1349( ،تحليل پهنه هاي مناسب توسعص اكوتوريسهم در اسهتان كردسهتان بها
استفاده از  ،»GISپشوهشهاي جغرافياي طبيعي.
فريد ي ( )1341شناختشناسي و مباني جغرافياي انساني ،اهر :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر.
مشكيني ا .و قاسمي ا« ،)1371( ،سط بندي شهرستانهاي استان زنجان بر اساس شاخصهاي توسعص فرهنگي با
استفاده از مدل تاپسيس» ،برنامهريزي منطيهاي.
مؤمني ف ،)1349( ،مباحث نوين تحييق در عمليات ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ملك زاده غ .ر« ،)1349( ،ارزيابي و رتبه بندي سط فناوري شش شاخه صنعتي منتخب خراسهان بها اسهتفاده از
رو

 ،»topsisدانش و توسعه.

مركهههز آمهههار ايهههران« ،)1371( ،سرشهههماري نفهههوس و مسهههكن شهرسهههتان ممسهههني» ،ت قابهههل دسهههترس در:
( .https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1160آخرين دسترسي :شهريور )1371
مشهديزاده دهاقاني ن ،)1391( ،تحليلي بر ويشگيهاي برنامهريزي شهري در ايران ،تهران :انشهارات دانشهگاه
علم و صنعت.
ميرغفوري ح .ا« ،)1341( ،شناسايي و رتبهبندي عامل هاي مؤثر در گماشته نشدن زنان به پستهاي مديريتي در
سازمانهاي دولتي استان يزد» ،مطالعات اجتماعي – روانشناختي زنان.
مهدوي ،م .و رحماني م« ،)1371( ،تحليلي بر مكانيابي اراضي مسكن در شهرهاي اقماري با رو

 topsisنمونص

موردي :شهر صال آباد همدان» ،آمايش محيط.
نسترن م .ابوالحسني ف .و ايزدي م« ،)1347( ،كاربرد تكنيك تاپسيس در تحليل و اولويتبندي توسعص پايهدار
مناطق شهري (مطالعص موردي :مناطق شهري اصفهان)» ،جغرافيا و برنامهريزي محيطي.
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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.
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