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چکیده
امروزه بیشتر شهرهای ایران در مسائلی چون عدم تعادل در سلسلهمراتب ،نابرابری در
برخورداری از امکانات و منابع ،افزایش روند مهاجرت ،قطبیشدن و پیدایش الگوی تسلط
تکشهری و نداشتن راهبرد توسعه اشتراک دارند و با چالشهای جدی در سطوح منطقهای
روبهرو هستند .در استان مازندران ،نابرابری جمعیتی و برخورداری از امکانات در بین شهرهای
بزرگ و کوچک بازگوکنندة نابرابری و ناهمگونی زیادی در سلسلهمراتب شهری است،
درحالیکه شهرهای کوچک با توجه به توانهای اقتصادی و کارکردی بهعنوان حلقة واسط و
پیونددهندة جامعه روستایی با شهرهای میانی و بزرگ میتوانند در برقراری تعادل در نظام
سلسلهمراتبی و ایجاد توازن در بهرهمندی از خدمات و زیرساختها و تراوش توسعه به نواحی
پیرامون نقش سازندهای داشته باشند .در پژوهش گروههای شهری استان مازندران به همراه
معرفی و بهرهگیری از روش تحلیلی  ،PROMETHEEنتایج گویای نابرابری گسترده در
میزان برخورداری از امکانات ،تسهیالت ،زیرساختها و خدمات شهری در شهرستانهای این
استان است .در این زمینه ،شهرهای بزرگ بیشترین خدمات را در اختیار دارند و هرچه به
سمت شهرهای گروه میانه و کوچکتر پیش میرویم ،از میزان این امکانات کاسته میشود و
روند کاهشی مشاهده میشود ،بهطوریکه در بخشهای اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و زیربنایی،
شهرستان ساری باالتر از همة این گروه از شهرها قرار گرفته است .نتایج تحلیلی بهطور
تفصیلی در متن اصلی این پژوهش ارائه شده است.
واژههای کلیدی :برنامهریزی منطقهای ،تمرکززدایی ،روش  ،PROMETHEEشهر جویبار،
شهرهای کوچک.

 نویسنده مسئول09151419073 :

Email: iebrahimzadeh@gmail.cim
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مقدمه
براساس نظریة گایا ،جیمز الوالک ،زمین موجودی زنده است؛ زیرا براساس نقش و عملکرد خود متابولیسم و تحرک
پیوستهای دارد؛ بنابراین ،حیات شهرها نبض و پیوستگی ویژهای دارد و همچنین چالشها و مشکالت شهرها پیوسته
است و درنتیجه برای حل آن به راهکاری مناسب نیاز است (کیانی .)1 :1365 ،با توجه به فزونی گرایش به شهرنشینی در
جهان امروز (محمدزاده ،)9 :1381 ،شهرنشینی بهعنوان نماد دومین انقالب در فرهنگ انسان ،زمینهساز دگرگونی در
روابط متقابل انسانها با محیط شد (موسی کاظمی محمدی .)7 :1378 ،با شتابگرفتن چرخ توسعة کشورها ،روند زندگی
شهرنشینی نیز در این کشورها سرعت گرفت (اکبری )84 :1385 ،که در نتیجة آن بیشتر شهرهای دنیا و بهویژه شهرهای
کشورهای درحالتوسعه در موارد اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی گرفتار چالشهایی از جمله فقر ،مسکن نامناسب و کمبود
خدمات زیربنایی برای شهر ،بیعدالتی و تقسیم مکان زندگی شهر براساس درآمد (رشد قطاعی) ،بیگانگی شهروندان از
هم ،بهوجودآمدن زاغهنشینی ،ناکارآمدی سیستم حملونقل ،نبود امکانات شهری ،بیکاری ،افزایش جمعیت ،مهاجرت و...
شدند (حسینزاده دلیر و دیگران .)163 :1390 ،تا پیش از جریانات جهانیشدن شهرنشینی ناشی از انقالب صنعتی،
تغییرات جوامع شهری کند و نامحسوس بوده است (عزیزی ،)38 :1378 ،ولی وقوع انقالب صنعتی موجب دگرگونی در
روند شهرنشینی (ابراهیمزاده ،)28 :1388 ،پیدایش تحوالت عمیق اقتصادی و اجتماعی و افزایش جمعیت شهرها شده
است (زیاری7 :1374 ،؛ میرشفیع.)11 :1380 ،
جمعیتزایی ناشی از مهاجرت از شهرهای کوچک ،بهعنوان یک عامل بیرونی ،نظم طبیعی رشد جمعیت شهرهای
بزرگ را بر هم میزند و اختالالت عمدهای را در وجوه ساختاری جمعیت و حرکات آن بهوجود میآورد (نصیری:1390 ،
 .)119در اینگونه موارد ،شهرهای بزرگ با عدم پیوستگی کامل با شهرهای میانی و کوچک ،بیشتر سطوح عالی خدماتی،
اجتماعی و اقتصادی را دارند و شهرهای کوچک و میانی با ارتباط ضعیف با جوامع پایینتر از خود بهصورت فضاهای
پیرامونی ،حاشیهای و وابسته درآمدهاند (زیاری .)15 :1387 ،بههرحال ،شهرنشینی روبناست و زیربنای آن را باید در
مناسبات اقتصادی جستوجو کرد .مناسبات اقتصادی در فضا رخ میدهند و تغییر فضای زندگی از روستانشینی به
شهرنشینی در نتیجة تغییر مناسبات اقتصادی در جوامع بوده است (انتظاری .)74 :1386 ،درواقع ،بیتوجهی به آثار فضایی
خطمشیهای اقتصادی در کشورها و عدم ارتباط منطقی بین توزیع و تخصیص سرمایهگذاریها با مکان و فضا و
همچنین توزیع منابع و امکانات بهصورت بخشی ،آثار فضایی ناخواسته را در پی دارد که از آن جمله میتوان به عدم
تعادل در توزیع امکانات و نابرابریهای درآمدی بین مناطق و گرایش به تمرکز در یک یا چند نقطة محدود اشاره کرد
(قرخلو ،و دیگران148 :1387 ،؛ حسینزاده دلیر و دیگران161 :1390 ،؛ مهدی بیگی و دیگران .)2 :1390 ،در حال
حاضر ،در بیشتر کشورهای درحالتوسعه گرایش برنامهریزان به تمرکززدایی فضایی ،کاهش نابرابریهای منطقهای و
دوگانگیهای شهری -روستایی ،زمینهساز گزینش راهبردهای شهرنشینی چندگانهای شده است (محمدزاده تیتکانلو،
 )1 :1381که یکی از این راهبردها ،گرایش به تقویت شهرهای متوسط و کوچک و حمایت از آنهاست (شکویی:1377 ،
85؛ نظریان .)49 :1370 ،همانند سایر ارتباطات و جریانات اجتماعی دیگر ،جریانات اساسی و مهمی از رفتوآمد مردم،
کاال و سرمایه بین شهر و روستا وجود دارد ]بهویژه که شهرهای پاییندست مانند شهرهای کوچک در کانون این
حرکات قرار دارند[ .از اینرو ،در روند برنامهریزی باید روابط شهری -روستایی بررسی شود (کالیتون و دیگران:2003 ،
 .)186در این بین ،کانونهای کوچک شهری اولین هستههای شهری بالفصل نقاط و نواحی روستایی در نقش حلقههای
پیوند و چسبندگی بین نواحی روستایی با شهرهای بزرگتر قلمداد میشوند که هرگونه آمد و شد و فعالیت در این
کانونها در وهلة نخست و بیواسطه بر حوزههای پیرامون تأثیر میگذارد (فنی .)44 :1382 ،در این زمینه ،هیندردینک و
تیتوس ( )49 :1998بیان کردهاند در مناسبات روستایی -شهری نقش شهرهای کوچک بسیار مهم است ،ولی در بیشتر
موارد نادیده گرفته میشود.
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در پژوهشهای منطقهای ،باید درکی درست دربارة شرایط موجود در هر منطقه داشته باشیم تا شکافهای آن را
بهخوبی بشناسیم .در گام نخست ،این کار به برنامهریزی بهتر و کارا کمک میکند و بهدنبال آن دستیابی به اهداف را
ممکن میسازد .برای برنامهریزی باید تصمیماتی گرفته شود ،اما باید بدانیم مناطق در شاخصهای مورد نظر در چه
وضعیتی به سر میبرند .چه مناطقی در سطوح پایینتری از امکانات قرار دارند و این کمبودها در چه زمینههایی است؟ به
هریک از مناطق در چه مواردی باید بیشتر توجه شود؟ در این تحقیق ،از روش چندشاخصة

Promethee

استفاده شده

است .موفقیت این روش از اساس بهدلیل ویژگی ریاضی آن بهویژه سهولت کار با آن است (اصغریزاده و نصرالهی،
 .)2 :1386این روش تا امروز بهصورت فزاینده توسعه یافته است و بهویژه در تصمیمگیریهای پیچیدهای که معیارها با
یکدیگر در تضادند ،کارایی بسیار خوبی دارد (برنز و دیگران .)1986 ،از مهمترین مزایای روش

Promethee

در زمینة

تصمیمگیری و برنامهریزی میتوان به موارد زیر اشاره کرد .1 :تصمیم سازی .2 ،امکان مقایسة همزمان معیارهای کمکی
و کیفی با هم .3 ،تعریفکردن سناریوها .4 ،معرفی و دستهبندیکردن اقدامات .5 ،معرفیکردن اولویتها (پرامتی:2012 ،
 .)7روش  Prometheeدر زمینههای زیر نیز کاربرد دارد؛ مانند برنامهریزی منطقهای ،ارزیابی مدیریت زبالههای شهری،
برنامههای کاربردی محیطزیست ،سیستمها ،مکانیابی ،اولویتبندی و. ...

مبانی نظری
براساس روند برنامهریزی منطقهای در ایران ،بهدلیل حاکمیت بینش معمارانهای که برنامهریزی منطقهای را نوعی تداوم
معماری در سطح تلقی میکند و نگرشی که آن را فقط سیاستی برای توسعة اقتصادی یا گسترش عدالت اجتماعی
میداند ،درعمل فضای برنامهریزی منطقهای در ایران به تبعیت از این دو گرایش ،از تشخیص نیازها و اولویتهای واقعی
سطوح مختلف منطقهای بازمانده و همین مسئله به بروز ابهام و آشفتگی در شرح خدمات تهیة طرحهای منطقهای و
تدوین اهداف آنها منجر شده است (سیفالدینی .)89 :1390 ،در سطح منطقه ،ایجاد تعادل منطقی بین مردم ،اشتغال و
محیطزیست یکی از اهداف مهم این برنامه است (معصومی .)36 :1391 ،هدف در برنامهریزی منطقهای ،استفادة بهینه از
منابع برای توسعة مناطق است .یکی از مهمترین موضوعات در توسعه و تعادل منطقهای ،شناخت ساختار فضایی و
اقتصادی منطقه است .در بررسی ساختار اقتصادی مناطق ،شهرهای میانی و کوچک پس از شهرهای درجة اول بهدلیل
تمرکززدایی و توسعة تعادل منطقهای نقش مهمی دارند (موحد و دیگران .)125 :1388 ،تمرکز بیرویه در چند مرکز یک
شهر بزرگ موجب حالت وابستگی و دوگانگی میشود و یکپارچگی و بههمپیوستگی ملی را مختل میسازد که این روند
مانند الگویی استثمارگرایانه است و به جابهجایی منابع از شهر کوچک و نواحی روستایی به مراکز بزرگ و طالیی شهر
منجر میشود (باقری )2 :1375 ،در این بین ،کانونهای کوچک شهری اولین هستههای شهری و نقاط و نواحی روستایی
هستند و حلقة اتصال نواحی روستایی با شهرهای بزرگتر قلمداد میشوند .هرگونه تحرک و فعالیت در این کانونها ،در
وهلة نخست و بیواسطه بر حوزههای روستایی تأثیر میگذارد (رضوانی و دیگران .)46 :1386 ،نظام شبکة شهری ایران
بهدنبال افزایش فاصلة تهران و شهرهای بزرگ از دیگر مراکز شهری ،عملکرد سلسلهمراتبی ندارد و جهتگیری آن
بیشتر به سمت تمرکزگرایی است (زیاری و دیگران.)11 :1387 ،
توسعه و تقویت شهرهای کوچک یک برنامة راهبردی است که با اهداف تمرکززدایی ،سازگاری و نزدیکی دارد و در
درازمدت به ایجاد شرایطی منجر میشود که توان فعالیتهای تولیدی را درون این نقاط شهری تقویت میکند و با
عملکرد و نقش خود بر کل منطقه تأثیر میگذارد.
از آنجاکه توسعة شهرهای کوچک در راستای توزیع مناسبتر درآمد از طریق ایجاد اشتغال در نواحی دارای مازاد
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نیروی کار بوده است ،از این سیاست عدم تمرکز همراه با توسعة اجتماعی بهویژه در کشورهای آمریکای التین و آسیا
استقبال شده است (رضایی .)6 :1387 ،ا .اس .ابری نیز با اعتقاد به مداخلة دولت برای بازتولید درآمد و ثروت بین مناطق
و طبقات درآمدی ،سه نوع سیاست تمرکززدایی را دستهبندی کرده است:
 .1ایجاد تحول در اقتصاد روستایی با آهستهترکردن میزان گسترش شهرنشینی؛
 .2محدودکردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کنترل جمعیت؛
 .3کاهش سرعت رشد شهرهای بزرگ از طریق تقویت شهرهای متوسط و کوچک و تأسیس مراکز جدید (تقوایی و
دیگران.)44 :1387 ،
براساس بررسیها ،کارکردها و نقشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی از عوامل مهم توسعهزا در سطح ناحیه،
منطقهای و ملی قلمداد میشوند .با توجه به شلوغی بیش از اندازه در شهرهای بزرگ و مشکالت ناشی از آن ،هزینة گزاف
احداث شهرهای جدید در ایران و عدم موفقیت کامل آنها و همچنین تقویت شهرهای اقماری که در درازمدت به
تمرکزگرایی و فشار بیشتر بر مادرشهر منجر میشود ،یکی از بهترین ایدهها بهمنظور تمرکززدایی و توسعة همه مناطق
کشور و تقویت یک شبکة شهری منظم ،ایجاد شهرهای کوچک است.

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده است و برای جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز از منابع آماری  1390و
بررسیهای اسنادی و کتابخانهای استفاده شده است .همچنین ،از  49شاخص برای بررسی چهار منطقة شهری استفاده
شده است که برای تعریف و گزینش این شاخصها از آخرین استانداردها و شاخصهای تعریفشده برای چهار گروه از
شاخصها (فرهنگی ،کالبدی ،اقتصادی ،زیربنایی) بهره برده شد .همچنین ،برای تعیین وزن هر شاخص ابتدا
پرسشنامهای آماده شد و پس از واردکردن شاخصها ،پرسشنامهها به کارشناسان (استادان و دانشجویان دکتری) سپرده
شد و با توجه به نظر کارشناسی وزنی برای هر شاخص معرفی شد .از نرمافزار  GISبرای تولید نقشه و از تحلیل وزنهای
پرسشنامهها از مدلهای ریاضی بهکاررفته در

PROMETHEE

برای اولویتبندی برخورداری شهرستانهای استان

مازندران استفاده شده است .روش پشتیبانی تصمیمگیری  PROMETHEEرا دو بلژیکی به نامهای «ژان پییر برنز» و
«برتراند مارسکال» در دهة  1980ارائه دادند (میلووانویس .)1997 ،این روش در زمرة تکنیکهای پشتیبانی تصمیمگیری
چندشاخصه 1است که موجب تحول در روشهای رتبهبندی شده است (برنز و دیگران .)1986 ،عرب حلوایی در سال
 1388این روش را در پژوهشی با عنوان کاربرد روش  PROMETHEEدر تصمیمگیریهای پلیس بهکار گرفت (عرب
حلوایی .)1388 ،همچنین ،در پژوهشی دیگر با عنوان مقایسة وزندهی آنتروپی و فازی در بهکارگیری

PROMETHEE

از آن برای تعیین قطعهسازان برتر سایپا استفاده شد (اصغریزاده و نصرالهی .)1389 ،همچنین ،در سال  1391پژوهشی
دیگر با عنوان توسعه و بهبود حل مسئلة مکانیابی و تخصیص مراکز درمانی ،مطالعة موردی منطقة  2شهر تهران انجام
گرفت (آل شیخ و دیگران .)1391 ،شایان ذکر است روش پژوهش حاضر برای اولینبار در مطالعات منطقهای ایران وارد
شده است.
روشهای

PROMETHEE

بهصورت چند تصمیمگیرنده عمل میکنند .ترکیب این روشها با روشهایی مانند

 ،GAIAابزار مفیدی را برای تحلیل ارتباط میان شاخصها و تصمیمگیرندگان ایجاد میکند و شکاف زمانی تا هنگام
توافق بر سه تصمیم را از بین میبرد (برنز و مارشال.)2005 ،

1. MADAM or MADA
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روشهای  PROMETHEEبهصورت کلی شامل سه مرحلة زیر هستند:
مرحلة اول :تقویت ساختار برتری (معیار تعمیمیافته)

در این مرحله ،برای ارزیابی دقیق گزینهها به تعریف معیارهای مختلف نیاز است .این معیارهای تعمیمیافته تالش
میکنند دامنة انحراف بین ارزیابی گزینهها را محاسبه کنند .ارزیابی در این روش قطعی است و حالت احتمالی ندارد.
همچنین ،درک پارامترهای این روش برای تصمیمگیرنده ساده است؛ زیرا همة پارامترهای اضافی تعریفشده ،سرشت
اقتصادی دارند.
مقایسات زوجی گزینههای امکانپذیر مجموعة  ،Aساختار اجرایی و طبیعی زیر را نشان میدهد:
a1,a2єA f(a1)>f(a2) a1 Pa2
a1,a2єA f(a1)=f(a2) a1 Ia2

در این روش ،برای محاسبه و ارزیابی انحرافات گزینهها نسبت به شاخصهای مختلف ،یک معیار تعمیمیافته برای
هر شاخص درنظر گرفته میشود .به این منظور ،تابع برتری گزینة  aبر گزینة  bنسبت به شاخص  fبهصورت

(p)a1،a2

تعریف میشود .در بیشتر حاالت فرض میشود ( p)a1،a2یک تابع انحراف ) (dاست:
)d=F(a1)- F(a2

در این حالت ،اگر فرض کنیم تابع انحراف مذکور نرمالیزه میشود ،داریم:

بدیهی است

P

یک تابع غیرکاهشی از

d

بدون وجود برتری یا اختالف

0≤d

if

P(a1,a2)=0

برتری ضعیف

d>0

if

P(a1,a2)≈0

برتری قوی

d>>0

if

P(a1,a2)≈1

برتری خیلی قویd>>>0

if

P(a1,a2)=1

با یک ترکیب ویژه بهصورت زیر است؛ بنابراین ،شکل تعمیمیافتة

ارتباط ) F(0با دیگر گزینهها با استفاده از زوج مرتب ( )) F(0),P(0,0تعریف شده است.

شکل 1

روش

PROMETHEE

ایجاب میکند که یک معیار تعمیمیافته به هر شاخص

(fj )j=3،2،1 ،... ،k

مرتبط شود

(پرولویک ،ماناسیجویس.)2007 ،
برای تسهیل این مسئله ،مجموعهای شامل شش نمونه معیار تعمیمیافته به تصمیمگیرنده ارائه شده است که از  Iتا
 VIشمارهگذاری شده است؛ بنابراین ،انتخاب مؤثر با تعامل میان تصمیمگیرنده و توافق تحلیلگر نسبت به درک از درجة
برتری ایجاد میشود (اسالویک پرولویس.)2008 ،
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k

نوع دادهها و نظر تصمیمگیرنده ،تعیینکنندة نوع معیار تعمیمیافته است .میزان  Pدر هر تابع از طریق یک رابطة ریاضی
محاسبه میشود .روابط  pو  dدر زیر نشاندهندة هریک از توابع برتری است.

d  qk
qk  d  pk
d  pk

d  qk
qk  d  pk
d  pk

0

0.5
1


) P ( a ,a

d

0

 d  qk

 pk  qk
 1

d 0
0

2
2
 1  exp( d /2 k ) d  0

j

i

d  0
d  0

0

1

d  qk

0

1

d  qk

k

d 0
0

d / p k 0  d  p k
1
d  pk


مرحلة دوم :توسعة ارتباط مسلط (ارتباط رتبهبندی بیرونی)

ارتباط اولویتبندی محاسبهشده موجب ارزیابی همة شاخصها شده است .پس برای هر جفت از گزینهها ،میزان فراگیر
برتری یک گزینه بر دیگر گزینهها بهدست میآید.
فرض میکنیم یک معیار تعمیمیافته )) f(0), (f(0,0به هر شاخص ) f(0از مسئلة مورد نظر ارتباط یافته است؛ بنابراین،
یک شاخص برتری چندمعیاره ( π)a1،a2از  a1روی  a2برای محاسبة همة شاخصها تعریف میشود:
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وزنهای مرتبط با هر شاخص است .این وزنها اعداد حقیقی مثبت هستند که به اندازة

شاخص بستگی ندارند.
یکی از روشهای رایج در مدلسازی برای ایجاد یک تفسیر شهودی کامل از وزنهای مرتبط با شاخصها ،روش
GAIA

است .در برخی حالتها ،ابتدا وزنها درنظر گرفته میشوند و شاخص برتری چندمعیاره ( π )a1،a2بهسادگی

بهصورت میانگین همة ( p)a1،a2ها بهدست میآید.
(a1,a2)=(1/k)∑pj(a1,a2)π

بهطور ضمنی ،یک برتری عمومی ضعیف از  a1بر  a2را

نشان میدهد )a1 ،a2(  0 :

بهطور ضمنی ،یک برتری عمومی قوی از  a1بر  a2را نشان میدهد:

 )a1 ،a2(  1

( π )a1،a2نشان میدهد چگونه و با چه درجهای گزینة  aبر گزینة  bبرتری دارد و در مقابل π )a1،a2( ،نشان میدهد
گزینة  a2چگونه و با چه درجهای بر گزینة  a1برتری دارد .پس برای هر جفت از گزینههای  ،a1،a2 єAمیزان ( π )a1،a2و

( π )a2،a1محاسبه میشود .با این کار ،ارتباط اولویتبندی کامل گزینههای امکانپذیر مجموعة  Aتنظیم میشود.
مرحلة سوم :استفاده برای پشتیبانی تصمیم

برای انتخاب گزینة مطلوب ،باید گزینة دیگر متعلق به مجموعة  Aرد شوند؛ بنابراین ،دو جریان اولویتبندی بیرونی
تعریف میشود:
جریان طبقهبندی بیرونی مثبت:

)  (a)  1/( n  1) (a, x

جریان طبقهبندی بیرونی منفی:

)  (a)  1/( n 1) ( x, a

x A

xA

جریان اولویتبندی بیرونی مثبت نشان میدهد هر گزینه چه میزان اولویت نسبت به دیگر گزینهها دارد ،پس
بزرگترین )   (aگزینة برتر است .بهعبارت دیگر   (a) ،نشاندهندة قوت و قدرت گزینة  aاست.
جریان اولویتبندی بیرونی منفی نیز نشان میدهد دیگر گزینهها چه مقدار بر هر گزینه اولویت دارند ،پس کمترین
)   (aگزینة بهتری است .بهعبارت دیگر   (a) ،نشاندهندة ضعف گزینة  aاست.
اولویتبندی جزئی PROMETHEE I

با توجه به توضیحات مذکور ،دو نوع طبقهبندی بهطور طبیعی از جریان اولویتبندی بیرونی مثبت و منفی استنباط
میشود .در اینجا ،آنها بهترتیب با ) (P+,I+و ) (P-,I-نشان داده میشوند.

اولویتبندی جزئی که در روش

PROMETHEE I

a1 P+ a2

)if +(a1) > +(a2

a1 I+ a2

)if +(a1) = +(a2

a1 P- a2

)if -(a2) > -(a1

a1 I- a2

)if -(a2) = -(a1

ایجاد میشود ،ناشی از اشتراک این دو نوع طبقهبندی است.

درنتیجه داریم:
a1 P+ a2 and a1 P- a2

a1 P a2 if:

a1 P+ a2 and a1 I- a2
a1 I+ a2 and a1 I- a2
a1 I+ a2 and a1 P- a2

if:

a1 I a2

a1 R a2 if:
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بنابراین ،نتایج مقایسههای دوگانة  PROMETHEE Iبهصورت زیر جمعبندی میشود:
 :a1PI a2 .1در این حالت ،گزینة  a1بر گزینة  a2ترجیح داده میشود .بیشترین قدرت  a1با کمترین ضعف  a1مرتبط
میشود و اطالعات مربوط به هر دو جریان اولویتبندی بیرونی ،یکپارچه و منسجم میشود؛ بنابراین ،گزینة  a1با
قاطعیت ترجیح داده میشود .a1RI a2

 :a1II a2 .2در این حالت ،گزینة  a1و  a2اختالف چندانی ندارند و هر دو جریان طبقهبندی بیرونی مثبت و منفی،
یکسان است.
 :a1RI a2 .3در این حالت ،گزینههای  a1و  a2غیرقابلمقایسهاند .بیشترین قدرت یک گزینه ( )a1با کمترین ضعف
گزینة دیگر ( )a2مرتبط شده است .این حالت بیشتر زمانی اتفاق میافتد که گزینة  a1روی مجموعهای از
شاخصهایی که گزینة  a2نامطلوب است ،مطلوب است و بهطور متقابل گزینة  a2روی گروه دیگری از شاخصها
که گزینة  a1نامطلوب بوده است ،مطلوب است .همانگونه که اطالعات متقابل بهدستآمده یکدیگر را تأیید
نمیکنند ،طبیعی به نظر میرسد که در این حالت درمورد ترجیح گزینهها تصمیمی گرفته نشود (همانتا کامور
دولوی .)2007 ،این ویژگی یکی از مهمترین نقاط ضعف روش  PROMETHEE Iبود که در مراحل بعدی سیر
تکاملی روش حل شد.
اولویتبندی کامل PROMETHEE II

برای ایجاد یک اولویتبندی کامل توسط تصمیمگیرنده ،جریان خالص اولویتبندی بیرونی را میتوان بهصورت زیر
محاسبه کرد (پرولویک:)2007 ،
)(a)   (a)  (a

در این روش ،بین جریانهای طبقهبندی بیرونی مثبت و منفی تعادل ایجاد میشود .جریان خالص بیانگر گزینة بهتر
است؛ بنابراین ،اولویتبندی کامل  PROMETHEE IIبهصورت زیر تعریف میشود:
if (a1) > (a2) a1 PII a2
if (a1) = (a2) a1 III a2

با توجه به تعادل ایجادشده ،همة گزینهها در این حالت قابلمقایسهاند؛ بنابراین ،گزینههای باقیمانده ،غیرقابل مقایسه
نیستند ،ولی این نتیجه باید بیشتر بررسی شود؛ زیرا یک بخش قابلبررسی از اطالعات گم شده است (ماچاریس و
دیگران.)2004 ،
اگر برخی دادهها فازی باشند ،مراحل ذکرشده برای روش  PROMETHEE IIدنبال میشوند و فقط باید توضیحات
زیر درنظر گرفته شوند (گوماس.)2000 ،
)M~ - N~ = (m, a, b) - (n, c, d) = (m-n, a+d, b+c
)M~ + N~ = (m, a, b) + (n, c, d) = (m+n, a+c, b+d
)M~ * N~ = (m, a, b) * (n, c, d) = (mn, mc+na-ac, md+nb+bd
)-(m,a,b)= (-m, b,a

معیارهای ترجیح  1و  6قابلاستفاده نیستند.
تمام مراحل طبق روش گفتهشده اجرا میشود.
در تصمیمگیری گروهی از روش زیر استفاده میشود (تولماک:)2001 ،
X‘ij={Πk1=1 Xijlwl}1/Σw1

درنهایت ،رتبههای بهدستآمده از  PROMETHEE IIرا میتوان یکی از ورودیهای مدل برنامهریزی خطی درنظر
گرفت .این ورودیها در تابع هدفی بهکار میروند که باید بیشینه شود (ماناسیجویس.)2006 ،
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شاخصهای مورد استفاده در این تحقیق

در این تحقیق ،در بخش تحلیل نابرابری و میزان برخورداری جویبار و دیگر شهرستانهای مورد مطالعه در استان
مازندران از چهار شاخص اصلی (فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیربنایی) به همراه  49زیر شاخص کمک گرفته شد.
براساس این شاخصها مشخص میشود مناطق واقع در سطوح باالتر نسبت به سایر سکونتگاهها چه شاخصهایی را به
چه میزان دارند که به پشتوانة آن میتوانند خدمات مناسبتری ارائه دهند و با جذب جمعیت انبوه و با فاصلة بسیار زیادی
از سایر شهرستانهای همجوار به توسعة خود ادامه دهند؛ زیرا در شرایط موجود این مسئله عدم تعادل را بهدنبال دارد و به
نابرابری در میزان برخورداری از شاخصهای توسعه در بین این شهرها دامن میزند .پس از آزمون و بهکارگیری این
سنجهها (شاخصهای مورد مطالعه) میتوان به شناخت و درکی درستتر از واقعیت موجود در شهرها و ضعفها و
قوتهای آنها پی برد و تحلیل درستی دربارة وضع موجود و درنهایت طراحی وضع مطلوب بهمنظور تعادلبخشی
منطقهای و ارتقای کارکردی شهرهای کوچک ارائه داد.
سنجههای زیربنایی توسعه در نقاط شهری -روستایی

تعداد مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان در روستاها ،شمار روستاهای دارای برق ،شمار آزمایشگاه ،نسبت مراکز
بهداشتی به تعداد روستا ،تعداد بهورزان در نواحی روستایی ،نسبت شرکتهای تعاونی روستایی ،روستاهای بهرهمند از گاز،
روستاهای بهرهمند از دفاتر پستی ،نسبت مدرسة راهنمایی در نواحی شهری ،نسبت دبیرستان و هنرستان در نواحی
شهری ،مراکز بهداشتی و درمانی شهری ،تعداد پایانه ،شمار مراکز توانبخشی در شهرستان ،شمار جایگاه فروش مواد
سوختی ،شمار شرکتهای تعاونی فعال صنعتی ،شمار راههای تحت حوزة استحفاظی ،ادارة راه و کل شهرسازی ،دفتر
خدمات ارتباطات شهری ،خانه بهداشت فعال روستاها.
سنجههای کالبدی پژوهش

شمار پارک عمومی برای هر هزار نفر ،سرانة مسکونی (مترمربع) ،سرانة فضای سبز شهری (مترمربع) ،شمار خودروی
حمل زباله برای هر هزار نفر ،درصد مساحت ایستگاه آتشنشانی ،درصد مساحت میادین میوه و ترهبار ،درصد مساحت
کاربری آموزشی ،شمار حمام خصوصی برای هر هزار نفر ،شمار سرویسهای بهداشتی برای هر هزار نفر ،شمار کشتارگاه
به ازای هر هزار نفر ،شمار دادگاههای عموی.
سنجههای فرهنگی پژوهش

شمار جمعیت ،میزان بیسوادی به تفکیک سطح سواد در گروه اشتغال ،نرخ باسوادی ،شمار جمعیت باسواد در جمعیت
شش سال و باالتر نقاط روستایی ،شمار کتابخانه بهازای هر هزار نفر ،شمار کتاب بهازای هر هزار نفر ،شمار سینما بهازای
هر هزار نفر ،شمار سالن نمایش به ازای هر هزار نفر ،بعد خانوار در سطح شهرستان (معکوس) ،درصد شهرنشینی.
سنجههای اقتصادی پژوهش

جمعیت فعال ،جمعیت شاغل ،میزان مشارکت ،درصد شاغالن بخش کشاورزی نسبت به کل شاغالن ،درصد شاغالن
بخش صنعتی نسبت به کل شاغالن ،درصد شاغالن بخش خدمات نسبت به کل شاغالن ،شمار شعب بانکی بهازای هر
هزار نفر ،شمار کارگاههای بازرگانی ،میزان بیکاری (معکوس) ،میزان بار تکفل شغلی (معکوس).
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گسترة منطقة مورد مطالعه
شهر جویبار در بخش جلگهای استان مازندران در منطقهای کامالً هموار و سرسبز ،در بین دو جادة مهم ارتباطی قرار دارد
و  29122نفر جمعیت با ضریب رشد  3/82درصد دارد که از این تعداد  12819نفر شاغلاند .این شهرستان از
کموسعتترین شهرستانهای استان مازندران بهشمار میآید و دو بخش (مرکزی و گیلخواران) ،دو شهر (جویبار و
کوهیخیل) ،چهار دهستان (سیاهرود ،حسنرضا ،چپکرود و الریم) و  146آبادی دارد .این شهرستان از شمال با دریای
مازندران ،از شرق با شهرستان ساری ،از جنوب با شهرستان قائمشهر و از غرب با شهرستان بابلسر مرز مشترک دارد
(مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن.)1390 ،

نقشة  .1موقعیت شهر جویبار و شهرهای همجوار در استان مازندران
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،

بحث و یافتهها
در این نرمافزار برای تعیین وزنهای فازی برای هریک از شاخصها از روشهای  FuzzyANPاستفاده شد.
در گام نخست ،اصطالحات زبانی برای منطق فازی معرفی شد.
اصطالحات زبانی مورد استفاده در این تحقیق

شکل  .2توابع مثلثی تعریفشده برای این تحقیق
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،
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پس از انجامدادن محاسبات ریاضی در مدل  FuzzyANPو طی عملیات فازیزدایی ،مقدار وزن هریک از شاخصها
به شرح جدول  1بهدست آمد.
جدول  .1مقادیر فازیزداییشده به روش ANP
وزن ANP

زیرگروه

0/372744
0/382419
0/197877
0/24294
0/435796
0/226067
0/539135
0/552712
0/412703
0/351967
0/332645
0/383277
0/525786
0/289999
0/430806
0/43489
0/611661
0/420868
0/183383
0/42157
0/405156
0/511497
0/30079
0/513982

سنجة 26
سنجة 27
سنجة 28
سنجة 29
سنجة 30
سنجة 31
سنجة 32
سنجة 33
سنجة 34
سنجة 35
سنجة 36
سنجة 37
سنجة 38
سنجة 39
سنجة 40
سنجة 41
سنجة 42
سنجة 43
سنجة 44
سنجة 45
سنجة 46
سنجة 47
سنجة 48
سنجة 49

گروه

بخش کالبدی و
زیربنایی

وزن ANP

زیرگروه

گروه

0/470784
0/267583
0/567256
0/463285
0/338868
0/367235
0/222369
0/24828
0/178067
0/54435
0/364816
0/592068
0/229393
0/50084
0/423052
0/338377
0/456778
0/453779
0/263361
0/243196
0/328283
0/312689
0/355965
0/496847
0/464066

سنجة 1
سنجة 2
سنجة 3
سنجة 4
سنجة 5
سنجة 6
سنجة 7
سنجة 8
سنجة 9
سنجة 10
سنجة 11
سنجة 12
سنجة 13
سنجة 14
سنجة 15
سنجة 16
سنجة 17
سنجة 18
سنجة 19
سنجة 20
سنجة 21
سنجة 22
سنجة 23
سنجة 24
سنجة 25

بخش فرهنگی

بخش اقتصادی

بخش کالبدی

محاسبات :نگارندگان1392 ،

پس از انجامدادن وزندهی ،نتایج جداگانه برای هر شهر محاسبه شد و وارد نرمافزار  PROMETHEEشد و پس از
معرفی فیلدهای مربوطه آزمونهایی بهشرح زیر انجام گرفت.
میزان  piبرای چهار شهرستان مهم مازندران در شاخصهای فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیربنایی توسعه

شکل  pi .3جویبار

شکل  pi .4بابلسر
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شکل  pi .6ساری

شکل  pi .5قائمشهر
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،

در این چهار نمودار ،میزان برخورداری هریک از چهار شهرستان از چهار شاخص اصلی مشاهده میشود .در بابلسر،
فقط بخش کالبدی در وضعیت خوبی قرار دارد ،ولی امکانات بخش فرهنگی و زیربنایی آن بهخوبی بخش کالبدی نیست.
بخش اقتصادی این شهرستان پایینترین امکانات را نسبت به سه شاخص دیگر دارد .این شهرستان نسبت به ساری و
قائمشهر در شرایط سختتری به سر میبرد ،ولی نسبت به جویبار امکانات بهتری دارد.
در شهرستان جویبار ،شاخص اقتصادی وضعیت خوبی دارد و سه شاخص دیگر ،همه به یک نسبت در شرایط
پایینتری قرار دارند .این شهرستان کمترین امکانات را نسبت سه شهرستان دیگر دارد.
شهرستان ساری در هر چهار بخش از شاخصهای فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و زیربنایی در وضعیت خوبی به سر
میبرد .این شهرستان بهترین شرایط را نسبت به دیگر شهرستانها دارد .شهرستان قائمشهر در بخش فرهنگی و
توسعهای امکانات مناسبی دارد و وضعیت آن نسبت به شاخصهای اقتصادی و کالبدی بهتر است .میزان امکانات این
شهرستان کمتر از ساری است و وضعیت آن نسبت به بابلسر و جویبار بهتر است.
رنکینگ یا رتبهبندی شهرستانها از نظر نسبت بهرهمندی از چهار شاخص مورد نظر

نمودار  .1پرامتی رنکینگ برای چهار شهرستان مورد مطالعه
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،
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در این نمودار ،فقط وضعیت شهرستان ساری در حالت سبز قرار دارد .قائمشهر در نقطة صفر و بینابین است ،ولی
شرایط برای بابلسر و جویبار در حالت قرمز قرار دارد.
پرامتی دیاموند

نمودار  .2رتبهبندی چهار شهرستان در نمودار دیاموند
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،

این نمودار مانند نمودار رنکینگ است با این تفاوت که در نمودار دیاموند خطوط آبی بهشکل بسیار جالبی نقطة دقیق
هر شهرستان را در مقدار بین منفی یک ،صفر و مثبت یک به نمایش میگذارند .خطوط آبی خط سیر حرکت رو به باالی
هریک از شهرستانها را به سوی مثبت نشان میدهد.
میزان برخورداری از شاخصها برای هر شهرستان:

در شکل  ،7میزان برخورداری از هر شاخص و قوت شهرستانهای مذکور بهراحتی مشاهده میشود.

شکل Promethee Rainbow .7
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،
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این نمودار وضعیت شرایط هر چهار شهرستان را از نظر برخورداری از چهار شاخص مورد نظر در حالت کلی به
نمایش میگذارد .نتایج از چپ به راست به این شکل است :برای ساری هر چهار شاخص مورد نظر در سمت باالی و
مثبت نمودار جای دارند؛ برای قائمشهر شاخص اقتصادی و کالبدی در سمت منفی نمودار قرار دارند و شاخص فرهنگی و
زیربنایی در سمت مثبت نمودار هستند؛ برای بابلسر فقط شاخص کالبدی در قسمت مثبت و باالی نمودار جای دارد و سه
شاخص دیگر در سمت منفی نمودار جای دارند؛ برای شهرستان جویبار نیز فقط شاخص کالبدی در باالی نمودار و نقطة
مثبت قرار دارد و سه شاخص دیگر در سمت منفی نمودار قرار دارند.
نمودار  visual stability intervalsمقدار هر شاخص را در وزن ثابت  25درصد در دو ردة باالی صفر به رنگ سبز و
پایین صفر به رنگ قرمز نشان میدهد.

نمودار  .3نمودار visual stability intervals
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،

نمودار  GAIA Webو نمایش جداگانة سطح برخورداری از شاخصها برای هر چهار شهرستان

نمودار  .4نمودار  GAIA Webبابلسر
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،

نمودار  .5نمودار  GAIA Webجویبار
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،
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نمودار  .7نمودار  GAIA Webقائمشهر
تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،

تهیه و ترسیم :نگارندگان1392 ،

نمودار گایا وب مشهورترین نمودار در بخش تحلیل پرامتی است .در این نمودار ،هرچه منحنی دایره -که بهصورت
نقطهچین در دو رنگ قرمز و سبز مشاهده میشود -به سمت بیرون گسترش داشته باشد (مانند نمودار شهرستان ساری)
نشانة حداکثر برخورداری و برقراربودن شرایط خوب است و درواقع بازگوکنندة قدرت عملکردی شهر است .همچنین،
هرچه منحنی به سمت درون کشیده شود ،نشانة برخورداری پایین و بازگوکنندة شرایط ضعیف است؛ مانند شهرستان
جویبار.
مقدار  p1بهصورت خط مستقیم از مرکز دایره به سمت بیرون کشیده شده است .با توجه به اینکه مقدار  pاز منفی
یک تا مثبت یک است ،در نمودار گایا وب اگر مقدار  pکمتر از یک باشد به رنگ قرمز نمایش داده میشود و اگر بیشتر از
یک باشد به رنگ سبز نمایش داده میشود.
در کنار اینها ،هرچه خطوط منحنی خاکستریرنگ -که در مسیر خطوط مستقیم آبیرنگ هریک از چهار شاخص
اصلی در حرکت است -به سمت بیرون گسترش داشته باشد و جهاتی بلندتر داشته باشد ،نشاندهندة برتری یا بیشتربودن
میزان یک شاخص نسبت به دیگر شاخصهاست .همچنین ،اگر خطوط منحنی به سمت درون این خطوط آبی در حرکت
باشد ،نشاندهندة ضعف یا پایینبودن میزان شاخص مورد نظر نسبت به دیگر شاخصهاست.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج تحلیل یافته در مدل ،بابلسر در بین چهار شاخص اصلی در شاخص کالبدی بیشترین برخورداری را دارد و
−

+

مقدار  Φباالتر از صفر و رو به مثبت  1است .سایر شاخصها زیر صفر و با  Φبهترتیب این شهر در زمینة زیربنایی در
رتبة دوم ،در زمینة فرهنگی در رتبة سوم و در زمینة اقتصادی در رتبة چهارم قرار دارد .در شهرستان جویبار ،شاخص
+

اقتصادی در بین چهار شاخص اصلی بیشترین برخورداری را دارد که مقدار  Φباالتر از صفر و رو به مثبت  1است .سایر
−

شاخصها زیر صفر و با مقدار  Φبهترتیب شاخص فرهنگی رتبة دوم ،شاخص زیربنایی و توسعهای رتبة سوم و شاخص
+

کالبدی رتبة چهارم را دارد .شهرستان ساری با مقدار  Φباالتر از صفر و رو به مثبت  1در هر چهار شاخص رتبة اول را
نسبت به سه شهرستان دیگر دارد؛ یعنی در همة زمینهها باالترین برخورداری را دارد .این تضاد باید متعادلتر شود ،وگرنه
در آیندة نزدیک چالشهای بزرگی از جمله در زمینة کنترل جمعیت پیش روی این شهر قرار میگیرد؛ برای مثال ،اگر
ساکنان دیگر شهرها بهدلیل کمبود امکانات به ساری مهاجرت کنند ،آیندة آن شهرها به خطر میافتد و همچنین ساری
+

با چالشهای بزرگتر روبهرو میشود .در قائمشهر ،شاخص زیربنایی با مقدار  Φباالتر از صفر و رو به مثبت  1بیشترین
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−

برخورداری را دارد؛ شاخص فرهنگی رتبة دوم را دارد؛ شاخص اقتصادی با مقدار  Φدر رتبة سوم قرار دارد و شاخص
کالبدی رتبة چهارم را دارد.
در راستای نتایج و یافتههای این تحقیق و همچنین با شناسایی زمینههای کمبود و ضعفهای موجود در شهرستان
جویبار ،پیشنهادهایی در شاخصهای مختلف و بهشرح زیر ارائه میشود:
 .1باید برنامهریزیهایی براساس ظرفیتها و پتانسیلها و محدودیتهای هر منطقه و طبق جمعیتپذیری هریک از
مناطق ،بررسی ترکیب سنی جمعیت ساکنان ،درآمد ،شغل و ...انجام پذیرد .درواقع ،تصمیمگیریها و
برنامهریزیهای شهری باید براساس مطالعات و شناخت سطوح توسعة مناطق باشد.
 .2در زمینة شاخصهای زیربنایی که کل شهرستان جویبار را دربرمیگیرد کاستیهای زیادی وجود دارد؛ بنابراین،
بهمنظور بهبود این بخش باید بین تعداد مراکز بهداشتی با تعداد روستاهای شهرستان تعادل برقرار شود .همچنین،
از آنجاکه تعداد بهورزان کم است و آنها نمیتوانند بهطور مناسب خدماترسانی کنند ،باید شمار چنین مراکزی در
همة روستاها گسترش داده شود و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز فراهم شود .این امر به کاهش تحرکات
جمعیتی بین شهر و روستا ،افزایش سالمت و رفاه عمومی مردم روستا و کاهش هزینههای خانوار کمک فراوانی
میکند.
 .3در زمینة کالبدی ،از نظر کمی و کیفی باید اقداماتی انجام گیرد .با توجه به اینکه سطح کمی و کیفی پارکهای
عمومی جویبار مطابق با جمعیت آن نیست ،انتظارات مردم بیپاسخ میماند؛ بنابراین ،چنین فضاهایی باید افزایش
یابد؛ زیرا چنین فضاهایی بر افزایش سالمت مردم و بهبود روحیة آنان تأثیر بسزایی دارد .در عین حال ،سرانة
مسکونی و سرانة فضای سبز شهری پایینتر از سطح استاندارد است و بر کیفیت زندگی شهروندان اثر منفی
میگذارد .مکانیابی مناسب برای چنین فضاهایی به بهبود زندگی ساکنان شهر کمک شایانی میکند.
 .4در بخش زیرساخت ،امکانات و خدمات فرهنگی باید از نظر کمی و کیفی برای ساخت کتابخانههای عمومی و
خصوصی ،سالن تئاتر و نمایش ،سالن سینما ،مراکز آموزشی و بهبود کیفی مراکز موجود اقدامات الزم انجام گیرد؛
زیرا شاخصهای فرهنگی و آموزشی از مهمترین و اساسیترین شاخصهای سنجش رشد و توسعة یک سرزمین
است .در عین حال ،باید بودجههای عمرانی بیشتری در بخش فرهنگی برای این شهرستان درنظر گرفته شود و
بخش خصوصی تشویق شود تا مشارکت پررنگتری در این زمینه داشته باشد و توسعة فرهنگی با کارآفرینی و
پیشبرد اهداف توسعة شهرستان همداستان باشد .همچنین ،برنامهریزی برای ساخت اسکلة ویژة این شهرستان به
رونق بیشتر این شهرستان کمک میکند؛ زیرا اکنون تولیدات صنعتی بخش کشاورزی منطقه به کشورهای قارة
آفریقا صادر میشود و با ایجاد و توسعة اسکله زمینة صادرات محصوالت به کشورهای همسایة دریای کاسپین
فراهم میشود .همچنین ،با توجه به اینکه در تولیدات بخش کشاورزی این شهرستان گل و گیاه بهمنظور صادرات
تولید میشود ،امکان صادرات آن به کشورهای همسایه از راه دریایی و با ساخت اسکله فراهم میشود.

سپاسگزاری
در پایان ،از مسئوالن دانشگاه سیستان و بلوچستان تشکر میشود که شرایط انجام این پژوهش را فراهم کردهاند.
همچنین ،از استادان گرامی دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی محیطی و همة پژوهشگران و همکاران که در روند انجامدادن
پژوهش نویسندگان را یاری رساندند قدردانی میشود.
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