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و  یساز میتصم در سازندهرویکردی  عنوان به PROMETHEE روش کاربرد

 (شهر کوچک جویبار موردی:ة مطالع) یا منطقه یها یزیر برنامه
 

 ه سیستان و بلوچستانی شهری دانشگازیر برنامهگروه جغرافیا و  استادتمام -زاده میابراهعیسی 

 آلمان - ندودانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه دورتم -احمد صحرائی جویباری

 

 05/12/1394: نهایی تأیید   25/09/1392: مقاله پذیرش

 

 چکیده
، نابرابری در مراتب سلسلهدر مسائلی چون عدم تعادل در  شهرهای ایران بیشتر امروزه

شدن و پیدایش الگوی تسلط  قطبیزایش روند مهاجرت، برخورداری از امکانات و منابع، اف

 یا منطقهدر سطوح جدی  یها چالش و بااشتراک دارند توسعه راهبرد شهری و نداشتن  تک

نابرابری جمعیتی و برخورداری از امکانات در بین شهرهای  ،در استان مازندران .رو هستند هروب

 ،استشهری  مراتب سلسلهدر  یادیزنابرابری و ناهمگونی بازگوکنندة بزرگ و کوچک 

واسط و  ةحلق عنوان بهکارکردی اقتصادی و  یها توانتوجه به با شهرهای کوچک که  حالیدر

در برقراری تعادل در نظام  توانند یمو بزرگ  یجامعه روستایی با شهرهای میان ةونددهندیپ

 و تراوش توسعه به نواحی ها رساختیزاز خدمات و مندی  بهرهمراتبی و ایجاد توازن در  سلسله

 به همراه مازندراناستان شهری  یها گروه پژوهش در. داشته باشند یا سازندهنقش  پیرامون

 نابرابری گسترده در گویای نتایج ،PROMETHEE روش تحلیلیاز  یریگ بهره و معرفی

ین ا یها شهرستانشهری در و خدمات  ها رساختیز، ، تسهیالتامکاناتاز میزان برخورداری 

شهرهای بزرگ بیشترین خدمات را در اختیار دارند و هرچه به در این زمینه، . استاستان 

و شود  میکاسته این امکانات از میزان  ،میرو یمپیش  تر کوچکسمت شهرهای گروه میانه و 

 ،ییاقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیربنا یها بخشدر  که طوری هب، دشو یممشاهده روند کاهشی 

 طور بهتحلیلی نتایج  این گروه از شهرها قرار گرفته است.همة ساری باالتر از شهرستان 

 است. شده ارائهاین پژوهش متن اصلی تفصیلی در 

 

، باریشهر جو، PROMETHEEیی، روش تمرکززدای، ا منطقهی زیر برنامه: یدیکل های  هواژ

 . شهرهای کوچک
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 مقدمه

و تحرک  سمیمتابول خود براساس نقش و عملکرد رایز ؛استزنده  یموجود نیزم ،کالالو مزیج ا،یگا ةینظربراساس 

 وستهیمشکالت شهرها پ و ها چالش و همچنین ای دارد ویژه یوستگیشهرها نبض و پ اتیح ،نیبنابرا ؛ای دارد پیوسته

ش به شهرنشینی در با توجه به فزونی گرای .(1: 1365 ،یانی)ک استنیاز اسب نم کاریراه حل آن به است و درنتیجه برای

در  یدگرگون ساز نهیزمانقالب در فرهنگ انسان،  نیدوم نماد عنوان به ینیشهرنش ،(9: 1381)محمدزاده،  جهان امروز

روند زندگی کشورها،  ةتوسع گرفتن چرخ با شتاب(. 7: 1378 ،یمحمد یکاظم ی)موس شد طیها با مح انسان متقابلروابط 

 شهرهای ژهیو بهو  آن بیشتر شهرهای دنیانتیجة در  که( 84: 1385 ،ی)اکبر عت گرفتسر این کشورهادر  ی نیزنیشهرنش

کمبود فقر، مسکن نامناسب و  از جمله ییها چالشی گرفتار کیزیف و یاقتصاد ،یاجتماع در موارد توسعه درحال یکشورها

شهروندان از  یگانگیب د قطاعی(،ی و تقسیم مکان زندگی شهر براساس درآمد )رشعدالت یب شهر،برای  زیربناییخدمات 

... و ی، بیکاری، افزایش جمعیت، مهاجرتنبود امکانات شهر ،ونقل حمل ستمیسی ناکارآمد ،ینینش زاغهوجودآمدن  بههم، 

 ،یاز انقالب صنعت یناششهرنشینی  شدن یجهان اناتیاز جر پیش تا (.163: 1390 گران،یو د ریزاده دل نیحس)شدند 

در  دگرگونی موجب یوقوع انقالب صنعت یول ،(38: 1378 ،یزی)عزاست و نامحسوس بوده  کند یجوامع شهر راتییتغ

شده  شهرها تیجمعافزایش ی و و اجتماع یاقتصاد قیتحوالت عم پیدایش ،(28: 1388زاده،  )ابراهیم ینیشهرنش روند

 (.11: 1380 ع،یشفریم ؛7: 1374 ،یاری)ز است

شهرهای  تیرشد جمع یعینظم طب ،بیرونیعامل  کی عنوان به ،کوچک یرهاشه ازاز مهاجرت  یناش ییزا تیجمع

: 1390 ،یری)نص دورآ  وجود می بهو حرکات آن  تیجمع یرا در وجوه ساختار یا عمدهو اختالالت  زند یمرا بر هم  بزرگ

 ،یخدمات یسطوح عال ربیشتو کوچک،  یانیم یکامل با شهرها یوستگیبزرگ با عدم پ یشهرها ،موارد گونه نیا در (.119

 یفضاها صورت بهاز خود  تر نییپابا جوامع  فیبا ارتباط ضع یانیکوچک و م یو شهرها دارندرا  یو اقتصاد یاجتماع

در  بایدآن را  یربنایروبناست و ز ینیشهرنش ،هرحال به (.15: 1387 ،یاری)ز اند هو وابسته درآمد یا هیحاش ،یرامونیپ

به  ینیاز روستانش یزندگ یفضا رییو تغ دهند یدر فضا رخ م ی. مناسبات اقتصادکرد وجو  جست یمناسبات اقتصاد

 ییبه آثار فضا یتوجه یب ،درواقع .(74: 1386 ،یبوده است )انتظار عدر جوام یمناسبات اقتصاد رییتغ ةجینتدر  ینیشهرنش

با مکان و فضا و  ها یگذار هیسرما صیو تخص عیتوز نیب یدر کشورها و عدم ارتباط منطق یاقتصاد یها یمش خط

عدم  بهتوان  که از آن جمله میدارد  یناخواسته را در پ ییآثار فضا ،یبخش صورت بهمنابع و امکانات  عیتوزهمچنین 

محدود اشاره کرد  ةچند نقط ای کیبه تمرکز در  شیمناطق و گرا نیب یدرآمد یها یامکانات و نابرابر عیتعادل در توز

در حال  (.2: 1390 گران،یو د یگیب یمهد ؛161: 1390 گران،یو د ریزاده دل نیحس ؛148: 1387 ،گرانی)قرخلو، و د

و  یا منطقه یها یکاهش نابرابر ،ییفضا ییریزان به تمرکززدا برنامه شیگرا توسعه درحال یکشورها بیشتر درحاضر، 

 تکانلو،ی)محمدزاده ت شده است یا انهچندگ ینیشهرنش یراهبردها گزینش ساز نهیزم ،ییروستا -یشهر یها یدوگانگ

: 1377 ،ییهاست )شکو از آن تیمتوسط و کوچک و حما یهرهاش تیبه تقو شیگرا ،راهبردها نیاز ا یکی که( 1: 1381

مردم،  وآمد رفتهمانند سایر ارتباطات و جریانات اجتماعی دیگر، جریانات اساسی و مهمی از (. 49: 1370 ان،ینظر ؛85

دست مانند شهرهای کوچک در کانون این  که شهرهای پایین ژهیو به [بین شهر و روستا وجود دارد  کاال و سرمایه

: 2003، دیگرانکالیتون و شود )بررسی روستایی  -روابط شهریباید ریزی  در روند برنامه ،رو نیااز  .]حرکات قرار دارند

 یها حلقهدر نقش  ییروستا ینواحبالفصل نقاط و  یشهر یها هسته نیاول یشهرهای کوچک  کانون ،نیب نیا. در (186

 نیادر  تیفعالآمد و شد و  هرگونهشوند که  تر قلمداد می بزرگ یشهرهابا  ییروستا ینواحپیوند و چسبندگی بین 

 و نکیندردیه زمینه، نای(. در 44 :1382 ،یفند )گذار می ریتأثپیرامون  یها حوزهبر واسطه  نخست و بی ةها در وهل کانون

ولی در بیشتر  ،مهم است اریبسکوچک  یشهرهانقش  یشهر -ییروستادر مناسبات  اند کرده( بیان 49: 1998) توسیت

 .شود میموارد نادیده گرفته 



 393          ... سازنده در یکردیعنوان رو به PROMETHEEکاربرد روش 

را آن  یها شکافتا  داشته باشیممنطقه هر در شرایط موجود دربارة درکی درست باید  ،یا منطقههای  پژوهشدر 

را به اهداف  یابی دست آن دنبال بهو  کند یمکمک  بهتر و کارا یزیر برنامهاین کار به  ،در گام نخست بشناسیم. یخوب به

در چه مورد نظر  یها شاخصدر  اما باید بدانیم مناطق ،ه شودگرفتباید تصمیماتی  یزیر برنامه یبرا .سازد ممکن می

ت؟ به اس ییها نهیزمچه  ند و این کمبودها دررار دارقامکانات از  یتر نییپادر سطوح  یمناطق چه .برند یموضعیتی به سر 

شده  استفاده Prometheeچندشاخصة از روش  ،در این تحقیق توجه شود؟بیشتر باید مواردی در چه  هریک از مناطق

نصرالهی، و  زاده اصغریسهولت کار با آن است ) ژهیو بهریاضی آن  ویژگی دلیل به اساساز موفقیت این روش  است.

که معیارها با  یا دهیچیپ یها یریگ میتصمدر  ژهیو بهو است فزاینده توسعه یافته  صورت بهن روش تا امروز ای(. 2: 1386

 زمینةدر  Promethee روش مزایای نیتر مهماز  .(1986، دیگراننز و بر) دارد یخوب اریبسکارایی  ،نددر تضادیکدیگر 

معیارهای کمکی  زمان هم ةمقایس امکان .2 ،تصمیم سازی .1 :کرد اشارهموارد زیر به  توان یم یزیر برنامهو  یریگ میتصم

: 2012پرامتی، ) ها تیاولوکردن  معرفی .5 ،کردن اقدامات یبند دستهمعرفی و  .4 ،سناریوهاکردن  تعریف .3 ،همو کیفی با 

، شهری یها زبالهبی مدیریت ارزیا ،یا منطقه یزیر برنامه زیر نیز کاربرد دارد؛ مانند یها نهیزمدر  Promethee روش .(7

 . ...و یبند تیاولو، یابی مکان، ها ستمیس، ستیز طیمحکاربردی  یها برنامه

 

 مبانی نظری

تداوم  ینوعرا  یا منطقهریزی  برنامه که یا معمارانه نشیب تیحاکم لیدل به ،رانیاای در  ریزی منطقه روند برنامهبراساس 

 یاجتماعگسترش عدالت  ای یاقتصاد ةتوسع یبرا یاستیسفقط آن را  هک ینگرشو  کند یم یتلقدر سطح  یمعمار

 یواقع یها تیو اولو ازهاین صیتشخ، از شیگرادو  نیااز  تیتبعبه  رانیاای در  ریزی منطقه برنامه یفضاعمل در داند، یم

و  یا منطقه یها رحط یةتهدر شرح خدمات  یآشفتگبه بروز ابهام و  مسئله نیهمبازمانده و  یا منطقهسطوح مختلف 

مردم، اشتغال و  نیب یتعادل منطق جادی(. در سطح منطقه، ا89: 1390 ،ینیالد فیس) شده استمنجر ها  اهداف آن نیتدو

از  نهیبه ةاستفاد، یا منطقهریزی  در برنامههدف (. 36 :1391 ،یمعصوماست )اهداف مهم این برنامه از  یکی ستیز طیمح

و  ییشناخت ساختار فضا ،ای موضوعات در توسعه و تعادل منطقه نیتر از مهم یکیست. مناطق ا ةتوسع یمنابع برا

 لیلد به اول ةدرج یو کوچک پس از شهرها یانیم یمناطق، شهرها یساختار اقتصاد یمنطقه است. در بررس یاقتصاد

یک در چند مرکز  هیرو یبکز تمر (.125: 1388 گران،یو د )موحد دارندمهمی نقش  یا منطقهتعادل توسعة تمرکززدایی و 

که این روند  سازد یمپیوستگی ملی را مختل  هم و یکپارچگی و به شود میحالت وابستگی و دوگانگی موجب شهر بزرگ 

جایی منابع از شهر کوچک و نواحی روستایی به مراکز بزرگ و طالیی شهر  هو به جاباست مانند الگویی استثمارگرایانه 

 روستایی نواحی و نقاط و شهری یها هسته اولین شهری کوچک یها کانون ،بین این ( در2: 1375)باقری،  شود یممنجر 

، در ها کانون نیدر ا تیهرگونه تحرک و فعال .شوند یمقلمداد  تر بزرگ یبا شهرها ییروستا ینواحاتصال  ةحلق وهستند 

شهری ایران شبکة (. نظام 46: 1386و دیگران، )رضوانی  دگذار یمتأثیر  ییروستا یها حوزهبر  واسطه ینخست و ب ةوهل

گیری آن  مراتبی ندارد و جهت مراکز شهری، عملکرد سلسلهدیگر تهران و شهرهای بزرگ از فاصلة دنبال افزایش  به

 (.11: 1387یی است )زیاری و دیگران، تمرکزگرابیشتر به سمت 

دارد و در نزدیکی  و یسازگارداف تمرکززدایی، با اه که راهبردی است ةبرنام کی کوچک یشهرها تیتقوتوسعه و 

با و  کند می تیتقو یشهرنقاط  نیارا درون  یدیتول یها تیفعالتوان  که دشو یممنجر  یطیشرا جادیادرازمدت به 

 .دگذار یم ریتأثمنطقه  کلبر عملکرد و نقش خود 

 مازاد یدارا ینواحاشتغال در  جادیا قیطردرآمد از  تر مناسب عیتوز یراستادر  کوچک یشهرها ةتوسع کهآنجااز 
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 ایآسو  نیالت یکایآمر یکشورهادر  ژهیو به یاجتماع ةتوسعبا  همراه تمرکزعدم  استیس نیااز  ،استبوده  کار یروین

درآمد و ثروت بین مناطق  دیبازتولدولت برای  ةابری نیز با اعتقاد به مداخل اس. (. ا.6: 1387)رضایی،  استشده استقبال 

 ی کرده است:بند دستهسه نوع سیاست تمرکززدایی را  ،بقات درآمدیو ط

 گسترش شهرنشینی؛میزان کردن تر آهستهایجاد تحول در اقتصاد روستایی با  .1

 محدودکردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کنترل جمعیت؛ .2

وایی و دید )تقکاهش سرعت رشد شهرهای بزرگ از طریق تقویت شهرهای متوسط و کوچک و تأسیس مراکز ج .3

 (.44: 1387دیگران، 

در سطح ناحیه،  زا توسعهمختلف اقتصادی و اجتماعی از عوامل مهم  یها نقشکارکردها و  ،ها یبررسبراساس 

گزاف  ةنیهز ،آن از یناش مشکالت و بزرگ یشهرها اندازه در از شیب شلوغی به توجه با .شوند یمو ملی قلمداد  یا منطقه

در درازمدت به  که یاقمار یشهرها تیتقو نیهمچن ها و آن کامل تیموفق عدم و نرایا در دیجد یشهرها احداث

همه مناطق  ةتوسعو  ییتمرکززدامنظور  به ها دهیا نیبهتراز  یکی، شود یممنجر  بر مادرشهر شتریبو فشار  ییتمرکزگرا

 .است کوچک یشهرها جادیامنظم،  یشهر ةشبک کی تیتقوو  کشور

 

 پژوهشروش 

و  1390منابع آماری  از ازین مورد یها داده و اطالعات یآور جمع یبرا واست بوده  یلیتحل -یفیتوصوهش پژ نیاروش 

شهری استفاده چهار منطقة شاخص برای بررسی  49از همچنین، . شده است استفاده یا کتابخانه و یاسناد یها یبررس

از  گروه چهارشده برای  تعریف یها شاخصدها و از آخرین استاندار ها شاخصکه برای تعریف و گزینش این شده است 

برای تعیین وزن هر شاخص ابتدا  ،همچنین .شدبهره برده )فرهنگی، کالبدی، اقتصادی، زیربنایی(  ها شاخص

دانشجویان دکتری( سپرده  استادان و) انبه کارشناس ها نامه پرسش، ها شاخص کردنو پس از واردشد آماده  یا نامه پرسش

 یها وزنتحلیل از و تولید نقشه  برای GIS افزار نرم از .شدبه نظر کارشناسی وزنی برای هر شاخص معرفی جه با توشد و 

ی استان ها برخورداری شهرستان یبند تیاولو یبرا PROMETHEE در رفتهکار به ریاضی یها مدلاز  ها نامه پرسش

و « زیر برن ژان پی» یها نامبه  یکیبلژرا دو  PROMETHEE یریگ میتصم یبانیپشتاستفاده شده است. روش  مازندران

 یریگ میتصم یبانیپشت یها کیتکنزمرة روش در  نیا (.1997میلووانویس، )ارائه دادند  1980دهة در « برتراند مارسکال»

در سال عرب حلوایی  (.1986، دیگراننز و بر)شده است  یبند رتبه یها روشتحول در  موجبکه  است 1چندشاخصه

)عرب  گرفت کار بهپلیس  یها یریگ میتصمدر  PROMETHEEبا عنوان کاربرد روش پژوهشی در را روش  نیا 1388

 PROMETHEE یریکارگ بهدر  یفازو  یآنتروپ یده وزن ةسیمقادیگر با عنوان  پژوهشیدر  ،(. همچنین1388حلوایی، 

پژوهشی  1391در سال  ،همچنین (.1389و نصرالهی، زاده  اصغریشد ) استفاده پایساسازان برتر     قطعه نییتع یبرااز آن 

شهر تهران انجام  2منطقة موردی مطالعة و تخصیص مراکز درمانی،  یابی مکانمسئلة دیگر با عنوان توسعه و بهبود حل 

رد اایران و یا منطقهبار در مطالعات  برای اولینپژوهش حاضر روش  شایان ذکر است (.1391 ،دیگرانو  آل شیخگرفت )

 .شده است

مانند  ییها روشها با  روش نیا بیترک. کنند یمعمل  رندهیگ میتصمچند  صورت به PROMETHEE یها روش

GAIA و شکاف زمانی تا هنگام  کند یم جادیا رندگانیگ میتصمها و  شاخص انیمارتباط  لیتحل یبرارا  یدیمف، ابزار

 (.2005برنز و مارشال، ) برد یم نیبرا از  میتصمتوافق بر سه 

                                                                                                                                               
1. MADAM or MADA 
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 :هستند ریز ةمرحلسه شامل  یکل صورت به PROMETHEE یها روش

 

 (افتهی میتعم اریمع) یبرترساختار  تیتقواول:  ةمرحل

تالش  افتهی میتعم یارهایمع نیا. است ازینمختلف  یارهایمع فیتعربه  ها نهیگز قیدق یابیارز یبرا ،مرحله نیادر 

ندارد.  یاحتمالاست و حالت  یقطعروش  نیادر  یابیارزرا محاسبه کنند.  ها نهیگز یابیارز نیبانحراف دامنة  کنند یم

، سرشت شده فیتعر یاضاف یپارامترهاهمة  رایز؛ ساده است رندهیگ میتصم یبراروش  نیا یپارامترهادرک  ،نیهمچن

 دارند. یاقتصاد

 :دهد یما نشان ر ریز یعیطبو  ییاجراساختار ، A مجموعة ریپذ امکان یها نهیگز یزوج ساتیمقا
a1,a2єA f(a1)>f(a2) a  1 Pa2 

a1,a2єA f(a1)=f(a2) a  1 Ia2 

 یبرا افتهی میتعم اریمع کیمختلف،  یها شاخصنسبت به  ها نهیگزانحرافات  یابیارزمحاسبه و  یبرا ،روش نیادر 

 p(2a،1a) صورت به f نسبت به شاخص b ةنیگز بر a ةنیگز یبرترمنظور، تابع  نیا. به شود یمهر شاخص درنظر گرفته 

 است: (d)انحراف تابع  کی p(2a،1a) شود می. در بیشتر حاالت فرض شود می فیتعر
d=F(a1)- F(a2) 

 :میدارشود،  می زهینرمالتابع انحراف مذکور  میکناگر فرض  ،حالت نیادر 

P(a1,a2)=0 if 0≤d  اختالف ای یبرتربدون وجود  

P(a1,a2)≈0 if d>0 فیضع یبرتر  

P(a1,a2)≈1 if d>>0 یقو یبرتر  

P(a1,a2)=1 if d>>>0 یقو یلیخ یبرتر   

 ةافتی میتعم، شکل نیبنابرا ؛است ریز صورت به ژهیو بیترک کیبا  dاز  یکاهشریغتابع  کی Pاست  یهیبد

 شده است. فیتعر  (F(0),P(0,0)مرتب )با استفاده از زوج  ها نهیگزدیگر با   F(0)ارتباط

 
  1  شکل

 

مرتبط شود  fj( k ،... ،3،2،1=jشاخص )به هر  افتهی میتعم اریمع کیکه  کند یم جابیا PROMETHEEروش 

 (.2007پرولویک، ماناسیجویس، )

تا  Iاز شده است که   ارائه رندهیگ میتصمبه  افتهی میتعم اریمعای شامل شش نمونه  ، مجموعهمسئله نیا لیتسه یبرا

VI درجة نسبت به درک از  لگریتحلو توافق  رندهیگ میتصم انیممؤثر با تعامل  انتخاب ،نیبنابرا است؛ شده یگذار شماره

 (.2008اسالویک پرولویس، شود ) یم جادیا یبرتر
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 یاضیررابطة  کیاز طریق  هر تابع درP  زانیماست.  افتهی میتعم اریمعنوع ة کنند نییتع، رندهیگ میتصمها و نظر  نوع داده

 از توابع برتری است. کیهردة دهن نشان ر زیرد dو   p. روابطشود یممحاسبه 

 

 

 (یرونیب یبند رتبهارتباط مسلط )ارتباط توسعة دوم: مرحلة 

فراگیر  زانیم، ها نهیگزهر جفت از  یبرا پساست.  شدهها  شاخصهمة  یابیارز موجب شده محاسبه یبند تیاولوارتباط 

 .دیآ یم دست به ها نهیگز گریدبر  نهیگز کی یبرتر

، نیبنابرا؛ است افتهیمورد نظر ارتباط مسئلة  از f(0) به هر شاخص f(0), (f(0,0)) افتهی میتعم اریمع کی میکن یم فرض

 :شود یم فیتعرها  شاخصمحاسبة همة  یبرا 2a یرو 1aاز  π(2a،1a) ارهیچندمع یبرترشاخص  کی
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اندازة مثبت هستند که به  یقیحقا اعداد ه وزن نیامرتبط با هر شاخص است.  یها وزن WJ>0 (K،...،2،1) که در آن

 ندارند. یبستگشاخص 

ها، روش  مرتبط با شاخص یها وزنکامل از  یشهود ریتفس کی جادیا یبرا یساز مدلدر  جیرا یها روشاز  یکی

GAIA  ارهیچندمع یبرترشوند و شاخص  ها درنظر گرفته می ها، ابتدا وزن حالت یبرخاست. در (2a،1a) π یسادگ به 

 .دیآ یمدست  ها به  p(2a،1a) ةهم نیانگیم صورت هب
(a1,a2)=(1/k)∑pj(a1,a2)π 

  (2a ،1a )  0 :دهد یمرا نشان  2a بر 1aاز  فیضع یعموم یبرتر کی، یضمن طور به

  (2a ،1a )  1: دهد یمرا نشان  2a بر 1aاز  یقو یعموم یبرتر کی، یضمن طور به

(2a،1a )π  ةنیگز یا درجها چه چگونه و ب دهد یمنشان a  ةنیگزبر b دارد و در مقابل،  یبرتر(2a،1a )π  دهد یمنشان 

و  π( 2a،1a) زانیم، єA 2a،1a یها نهیگزهر جفت از  یبرا پسدارد.  یبرتر 1a ةنیگزبر  یا درجهو با چه  چگونه a 2 ةنیگز

(1a،2a )π  ةمجموع ریپذ امکان یها نهیگزکامل  یبند تیاولوکار، ارتباط  نیا. با شود یممحاسبه A شود یم میتنظ. 
 

 میتصم یبانیپشت یبراسوم: استفاده  ةمرحل

 یرونیب یبند تیاولو انیجر، دو نیبنابرا؛ رد شوند A ةمتعلق به مجموع گریدة نیگز دمطلوب، بای ةنیگزانتخاب  یبرا

 شود: یم فیتعر

 بیرونی مثبت: یبند طبقهجریان 

 

 :یمنفبیرونی  یبند طبقهجریان 
 

 پس ،دارد ها نهیگزدیگر نسبت به  تیاولو زانیمچه  نهیگزهر  دهد یممثبت نشان  یرونیب یبند تیاولو انیجر

 است. a ةنیگزقوت و قدرت  ةدهند نشان a)(،گریدعبارت  . بهاستبرتر  ةنیگز a)(نیتر بزرگ

 نیکمتر پس ،دارند تیاولو نهیگزچه مقدار بر هر  ها نهیگز گرید دهد یمنشان  زین یمنف یرونیب یبند تیاولو انیجر

(a) گریدعبارت  است. به یبهتر ةنیگز، (a) ةنیگزضعف  ةدهند نشان a .است 
 

 PROMETHEE I  یجزئ یبند تیاولو

استنباط  یمنفبیرونی مثبت و  یبند تیاولو انیجرطبیعی از  طور به یبند طبقهمذکور، دو نوع  حاتیتوضبا توجه به 

 .شوند داده مینشان  (-P-,I)و  (+P+,I)با  بیترت ها به آن ،نجایا. در شود می
 if +(a1) > +(a2)  a1 P+ a2 

 if +(a1) = +(a2)  a1 I+ a2 

 if -(a2) > -(a1)  a1 P- a2 

 if -(a2) = -(a1)  a1 I- a2 
 

 .است یبند طبقهدو نوع  نیااز اشتراک  یناش، شود یم جادیا  PROMETHEE Iکه در روش یجزئ یبند تیاولو

 داریم: جهینتدر
a  1  P a2   if:    a1 P+ a2  and  a1 P- a2  

a1 P+ a2  and  a1 I- a2 
  

a1 I a2    if:    a1 I+ a2  and  a1 I- a2  

a1 R a2   if:    a1 I+ a2  and  a1 P- a2                        




 
Ax

xana ),()1/(1)( 




 
Ax

axna ),()1/(1)( 
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 :شود یم یبند جمع ریز صورت به PROMETHEE Iدوگانة  یها سهیمقا جینتا، نیبنابرا

1. 2PI a1a:  1 ةنیگزحالت،  نیادرa  2ة نیگزبرa 1قدرت  بیشترین. شود یمداده  حیترجa  1ضعف  نیکمترباa  مرتبط

با  1aة نیگز، نیبنابرا؛ شود و منسجم می کپارچهیبیرونی،  یبند تیاولو انیجرشود و اطالعات مربوط به هر دو  می

 .2RI a1a شود داده می حیترج تیقاطع

2. 2II a1a : 1 ةنیگزحالت،  نیادرa  2وa  یمنفبیرونی مثبت و  یبند طبقه انیجرندارند و هر دو  یچنداناختالف ،

 است. کسانی

3. 2RI a1a : 1 یها نهیگزحالت،  نیادرa  2وa نهیگز کیقدرت  بیشترین. اند سهیمقا قابلریغ (1a با )ضعف  نیکمتر

از  یا مجموعه یرو 1aة نیگزکه  افتد یماتفاق زمانی حالت بیشتر  نیا( مرتبط شده است. a2) گریدة نیگز

ها  از شاخص یگریدگروه  یرو 2aة نیگزمتقابل  طور به، مطلوب است و استنامطلوب  2aة نیگزکه  ییها شاخص

 دییتأرا  گریکدی آمده دست بهکه اطالعات متقابل  گونه همان. استنامطلوب بوده است، مطلوب  1a ةنیگزکه 

همانتا کامور )گرفته نشود  یمیتصم ها نهیگز حیترجحالت درمورد  نیاکه در  رسد یمبه نظر  یعیطب، کنند ینم

 ریس یبعدد که در مراحل بو PROMETHEE Iنقاط ضعف روش  نیتر مهماز  یکی یژگیو نیا(. 2007 دولوی،

 روش حل شد. یتکامل

 

 PROMETHEE IIکامل  یبند تیاولو

 ریز صورت بهتوان  را می یرونیب یبند تیاولوخالص  انیجر، رندهیگ میتصمکامل توسط  یبند تیاولو کی جادیا یبرا

 (:2007)پرولویک، محاسبه کرد 

(a) (a) (a)    

بهتر ة نیگز انگریبخالص  انیجر. شود یم جادیاتعادل  یمنفبیرونی مثبت و  یبند طبقه یها انیجر نیبروش،  نیادر 

 :شود یم فیتعر ریز صورت به PROMETHEE IIکامل  یبند تیاولو، نیبنابرا؛ است
 if (a1) > (a2) a1 PII a2 

 if (a1) = (a2) a1 III a2 

 سهیمقا رقابلیغ، ماندهیباق یها نهیگز، نیبنابرا؛ ندا سهیمقا قابل حالت نیادر  ها نهیگزهمة ، جادشدهیابا توجه به تعادل 

)ماچاریس و  از اطالعات گم شده است یبررس قابلبخش  کی رایز شود؛بررسی  باید بیشتر جهینتاین  یول ،ستندین

 (.2004، دیگران

 حاتیتوضباید و فقط  شوند دنبال می PROMETHEE IIروش  یبرا ذکرشدهباشند، مراحل  یفازها  داده یبرخاگر 

 (.2000)گوماس،  درنظر گرفته شوند ریز
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) 

 نیستند. استفاده قابل 6و  1 حیترج یارهایمع

 .شود یماجرا  شده گفتهمراحل طبق روش تمام 

 :(2001تولماک، )شود  میاستفاده  ریزاز روش  یگروه یریگ میتصمدر 
X‘ij={Πk1=1 Xijlwl}1/Σw1 

درنظر  یخط یزیر برنامهمدل  یها یوروداز  یکیتوان  را می PROMETHEE IIاز  آمده دست به یها رتبه، تیدرنها

 (.2006)ماناسیجویس، شود  نهیشیبروند که باید  کار می به یهدفدر تابع  ها یورود نیاگرفت. 
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 مورد استفاده در این تحقیق یها شاخص

مورد مطالعه در استان  یها شهرستاندر بخش تحلیل نابرابری و میزان برخورداری جویبار و دیگر  ،در این تحقیق

 زیر شاخص کمک گرفته شد. 49 به همراهصادی، کالبدی، زیربنایی( فرهنگی، اقت) یاصلمازندران از چهار شاخص 

را به یی ها شاخصچه  ها سکونتگاهباالتر نسبت به سایر  در سطوح واقع مناطق شود مشخص می ها شاخصاین  براساس

بسیار زیادی اصلة فارائه دهند و با جذب جمعیت انبوه و با  یتر مناسبتوانند خدمات  آن میپشتوانة که به  دارندچه میزان 

به و  دارد دنبال بهعدم تعادل را مسئله زیرا در شرایط موجود این ؛ خود ادامه دهندتوسعة به  جوار هم یها شهرستاناز سایر 

این  یریکارگ بهد. پس از آزمون و نز میتوسعه در بین این شهرها دامن  یها شاخصدر میزان برخورداری از  نابرابری

و  ها شهرها و ضعفدر از واقعیت موجود  تر درست یتوان به شناخت و درک ورد مطالعه( میم یها شاخص) ها سنجه

بخشی  تعادل منظور بهنهایت طراحی وضع مطلوب دروضع موجود و دربارة پی برد و تحلیل درستی  ها آن های قوت

 داد. ارائهکارکردی شهرهای کوچک  یای و ارتقا  منطقه
 

 روستایی -نقاط شهریایی توسعه در زیربن یها سنجه

مراکز  نسبت، شگاهیآزما شمار،  برقدارای  یروستاها شمار، روستاهادر  رستانیو دب ییو راهنما ییتعداد مدارس ابتدا

، از گاز مند بهره یروستاهایی، روستا یتعاون یها شرکت نسبتیی، روستا یدر نواح انبهورز تعداد، به تعداد روستا یبهداشت

 یو هنرستان در نواح رستانیدب نسبتی، شهر یدر نواح ییراهنما ةمدرس نسبتی، از دفاتر پست مند بهره یروستاها

فروش مواد  گاهیجا شمار، در شهرستان یبخش مراکز توان شمار، انهیپا تعدادی، شهر یو درمان یبهداشت مراکزی، شهر

 دفتری، راه و کل شهرساز ةاداری، استحفاظ ةحوزتحت  یها راه شماری، فعال صنعت یتعاون یها شرکت شماری، سوخت

 .بهداشت فعال روستاها خانهی، خدمات ارتباطات شهر

 

 کالبدی پژوهش یها سنجه

 یخودرو شمار، (مترمربع) یسبز شهر یفضا ةسران، (مترمربع) یمسکون ةسران، هر هزار نفر یبرا یشمار پارک عموم

مساحت  درصد، بار ترهو  وهیم نیادیمساحت م درصدی، اننش آتش ستگاهیمساحت ا درصد، هر هزار نفر یحمل زباله برا

کشتارگاه  شمار، هر هزار نفر یبرا یبهداشت یها سیسرو شمار، هر هزار نفر یبرا یحمام خصوص شماری، آموزش یکاربر

 .یعمو یها دادگاه شمار، هر هزار نفر یبه ازا
 

 فرهنگی پژوهش یها سنجه

 تیباسواد در جمع تیجمع شماری، باسواد نرخ، سطح سواد در گروه اشتغال کیبه تفک یسواد یب میزان، تیشمار جمع

 یازا به نمایس شمار، هر هزار نفر یازا بهکتاب  شمار، هر هزار نفر یازا بهکتابخانه  شماریی، سال و باالتر نقاط روستا شش

 .ینیشهرنش درصد، معکوس()شهرستان خانوار در سطح  بعد، هر هزار نفر یبه ازا شیسالن نما شمار، هر هزار نفر

 

 اقتصادی پژوهش یها سنجه

 نشاغال درصد، شاغالننسبت به کل  یبخش کشاورز نشاغال درصد، مشارکت میزان، شاغل تیجمع، فعال تیجمع

هر  یازا به یشعب بانک شمار، شاغالنبخش خدمات نسبت به کل  شاغالن درصد، شاغالننسبت به کل  یبخش صنعت

 .)معکوس( یتکفل شغل بار زانیم، )معکوس( یکاریب میزانی، بازرگان یها اهکارگ شمار، هزار نفر
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 مورد مطالعه ةطقمنگسترة 

 داردمهم ارتباطی قرار  ةجادکامالً هموار و سرسبز، در بین دو  یا منطقهمازندران در استان  یا جلگهشهر جویبار در بخش 

از شهرستان این  .اند نفر شاغل 12819این تعداد که از  دارددرصد  82/3نفر جمعیت با ضریب رشد  29122و 

شهر )جویبار و  دو(، خواران لیگبخش )مرکزی و  دوو  دیآ یمشمار  هاستان مازندران ب یها شهرستانترین  وسعت  کم

. این شهرستان از شمال با دریای داردآبادی  146، چپکرود و الریم( و رضا حسندهستان )سیاهرود،  چهار(، لیخ یکوه

دارد ستان بابلسر مرز مشترک از غرب با شهر و شهر قائمزندران، از شرق با شهرستان ساری، از جنوب با شهرستان ما

 (.1390 ،)مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن

 

 در استان مازندران جوار همموقعیت شهر جویبار و شهرهای  .1 ةنقش

 1392، نگارندگان :تهیه و ترسیم  

 ها افتهیبحث و 

 شد. استفاده FuzzyANP یها روشاز  ها شاخصاز  کیهرفازی برای  یها وزن برای تعیین افزار نرمدر این 

 .شداصطالحات زبانی برای منطق فازی معرفی  ،در گام نخست
 

 زبانی مورد استفاده در این تحقیقاصطالحات 

 
  قیتحقشده برای این  تعریفمثلثی  توابع .2 شکل

 1392، : نگارندگانترسیمتهیه و  
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 ها شاخصمقدار وزن هریک از  ،زدایی فازیو طی عملیات  FuzzyANPمحاسبات ریاضی در مدل  دادن پس از انجام

 آمد. دست به 1به شرح جدول 

 

 ANPبه روش  شده زدایی فازیمقادیر . 1جدول 

 گروه زیرگروه ANPوزن  گروه زیرگروه ANPوزن 
 بخش فرهنگی 1 ةسنج 470784/0  26 ةسنج 372744/0
 2 ةسنج 267583/0 27 ةسنج 382419/0
 3 ةسنج 567256/0 28 ةسنج 197877/0

 4 ةسنج 463285/0 29 ةسنج 24294/0
 5 ةسنج 338868/0 30 ةسنج 435796/0
 6 ةسنج 367235/0 31 ةسنج 226067/0
بخش کالبدی و  32 ةسنج 539135/0

 زیربنایی
 7 ةسنج 222369/0

 8 ةسنج 24828/0 33 ةسنج 552712/0

 9 ةسنج 178067/0 34 ةسنج 412703/0
 10 ةسنج 54435/0 35 ةسنج 351967/0
 بخش اقتصادی 11 ةسنج 364816/0 36 ةسنج 332645/0
 12 ةسنج 592068/0 37 ةسنج 383277/0

 13 ةسنج 229393/0 38 ةسنج 525786/0
 14 ةسنج 50084/0 39 ةسنج 289999/0

 15 ةسنج 423052/0 40 ةسنج 430806/0
 16 ةسنج 338377/0 41 ةسنج 43489/0
 17 ةسنج 456778/0 42 ةسنج 611661/0

 18 ةسنج 453779/0 43 ةسنج 420868/0
 19 ةسنج 263361/0 44 ةسنج 183383/0

 20 ةسنج 243196/0 45 ةسنج 42157/0
 بخش کالبدی 21 ةسنج 328283/0 46 ةسنج 405156/0
 22 ةسنج  312689/0 47 ةسنج 511497/0
 23 ةسنج 355965/0 48 ةسنج 30079/0

 24 ةسنج 496847/0 49 ةسنج 513982/0
 25 ةسنج 464066/0   

 1392، : نگارندگانمحاسبات

 

شد و پس از  PROMETHEE ارافز نرموارد  وشد محاسبه  هر شهرجداگانه برای نتایج  ،دهی وزن دادن پس از انجام

 .گرفتانجام شرح زیر  به ییها آزمونمعرفی فیلدهای مربوطه 

 

 اقتصادی، کالبدی، زیربنایی توسعهفرهنگی،  یها شاخصدر مهم مازندران  ستانبرای چهار شهر piمیزان 

  

 بابلسر pi. 4شکل  جویبار pi. 3شکل 
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 ساری pi. 6شکل  شهر قائم pi. 5شکل 

 1392، گاننگارند: تهیه و ترسیم

 

 ،بابلسردر . شود یممیزان برخورداری هریک از چهار شهرستان از چهار شاخص اصلی مشاهده  ،در این چهار نمودار

بخش کالبدی نیست.  یخوب بهآن بخش فرهنگی و زیربنایی امکانات ولی  ،بخش کالبدی در وضعیت خوبی قرار داردفقط 

. این شهرستان نسبت به ساری و درا نسبت به سه شاخص دیگر دارامکانات  نیتر نییپان بخش اقتصادی این شهرستا

 .نسبت به جویبار امکانات بهتری داردولی  ،برد یمسر ه بتری  سختدر شرایط  شهر قائم

شاخص اقتصادی وضعیت خوبی دارد و سه شاخص دیگر، همه به یک نسبت در شرایط  ،شهرستان جویباردر 

 .درا نسبت سه شهرستان دیگر دارامکانات کمترین رار دارند. این شهرستان ق یتر نییپا

سر ه فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیربنایی در وضعیت خوبی ب یها شاخصشهرستان ساری در هر چهار بخش از 

نگی و در بخش فره شهر قائمشهرستان  .دها دار . این شهرستان بهترین شرایط را نسبت به دیگر شهرستانبرد یم

این میزان امکانات  بهتر است.اقتصادی و کالبدی  یها شاخصنسبت به آن و وضعیت  داردامکانات مناسبی  یا توسعه

 .بهتر استنسبت به بابلسر و جویبار آن و وضعیت است از ساری  ترکمشهرستان 

 

 رشاخص مورد نظچهار از مندی  بهره نظر نسبتاز  ها شهرستانبندی  رتبه یا رنکینگ

 

 
 مورد مطالعه شهرستانی رنکینگ برای چهار . پرامت1نمودار 

 1392، گاننگارند :تهیه و ترسیم 
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ولی  ،استصفر و بینابین نقطة در  شهر قائم. قرار داردشهرستان ساری در حالت سبز وضعیت فقط  ،در این نمودار

 در حالت قرمز قرار دارد.و جویبار شرایط برای بابلسر 

 

 دی دیامونپرامت

 
 در نمودار دیاموند شهرستانبندی چهار  . رتبه2نمودار 

 1392، گاننگارند: تهیه و ترسیم  

 

دقیق نقطة بسیار جالبی  شکل بهبا این تفاوت که در نمودار دیاموند خطوط آبی  استاین نمودار مانند نمودار رنکینگ 

به باالی  . خطوط آبی خط سیر حرکت روگذارند یمهر شهرستان را در مقدار بین منفی یک، صفر و مثبت یک به نمایش 

 .دهد یممثبت نشان  یسو  بهها را  شهرستاناز  کیهر

 

 :ستانبرای هر شهر ها شاخصمیزان برخورداری از 

 .شود یممشاهده راحتی  بهمذکور  یها شهرستانو قوت از هر شاخص میزان برخورداری  ،7شکل در 

 

 
  Promethee Rainbow. 7 شکل

 1392، گاننگارند: و ترسیمتهیه  
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در حالت کلی به  مورد نظراین نمودار وضعیت شرایط هر چهار شهرستان را از نظر برخورداری از چهار شاخص 

: برای ساری هر چهار شاخص مورد نظر در سمت باالی و است. نتایج از چپ به راست به این شکل گذارد یمنمایش 

د و شاخص فرهنگی و ناقتصادی و کالبدی در سمت منفی نمودار قرار دارشاخص  رشه قائمبرای ؛ دنمثبت نمودار جای دار

شاخص کالبدی در قسمت مثبت و باالی نمودار جای دارد و سه فقط برای بابلسر  ؛هستندزیربنایی در سمت مثبت نمودار 

نقطة ر باالی نمودار و شاخص کالبدی دفقط برای شهرستان جویبار نیز ؛ شاخص دیگر در سمت منفی نمودار جای دارند

 .دندارمثبت قرار دارد و سه شاخص دیگر در سمت منفی نمودار قرار 

 باالی صفر به رنگ سبز وردة درصد در دو  25در وزن ثابت را مقدار هر شاخص  visual stability intervalsنمودار 

 .دهد یمنشان  قرمزرنگ صفر به  نییپا

 

 
 visual stability intervals. نمودار 3نمودار 

 1392، گاننگارند: تهیه و ترسیم 

 

 شهرستانچهار برای هر  ها شاخصسطح برخورداری از جداگانة و نمایش  GAIA Webنمودار 
 

  
 جویبار GAIA Web. نمودار 5نمودار  بابلسر GAIA Web. نمودار 4نمودار 

 1392 : نگارندگان،تهیه و ترسیم     1392، گاننگارند: تهیه و ترسیم   
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 شهر قائم GAIA Web. نمودار 7نمودار  ساری GAIA Web. نمودار 6نمودار 

 1392: نگارندگان، تهیه و ترسیم     1392: نگارندگان، تهیه و ترسیم

 

 صورت بهکه  -هرچه منحنی دایره . در این نمودار،استی ورترین نمودار در بخش تحلیل پرامتیا وب مشهانمودار گ

به سمت بیرون گسترش داشته باشد )مانند نمودار شهرستان ساری(  -شود مشاهده میدو رنگ قرمز و سبز در  نیچ نقطه

 ،. همچنیناستقدرت عملکردی شهر  ةبازگوکنند درواقعو  استحداکثر برخورداری و برقراربودن شرایط خوب  ةنشان

مانند شهرستان  ؛استشرایط ضعیف ندة بازگوکنبرخورداری پایین و  ةنشان ،هرچه منحنی به سمت درون کشیده شود

 جویبار.

از منفی  pمقدار  با توجه به اینکه .استسمت بیرون کشیده شده  خط مستقیم از مرکز دایره به صورت به 1pمقدار 

بیشتر از و اگر  شود یمکمتر از یک باشد به رنگ قرمز نمایش داده  pاگر مقدار ا وب ایدر نمودار گ، استیک تا مثبت یک 

 شود. میبه رنگ سبز نمایش داده باشد  یک

از چهار شاخص  کیهر رنگ یآبکه در مسیر خطوط مستقیم  -رنگ یخاکسترخطوط منحنی هرچه  ،ها نیادر کنار 

بودن شتریببرتری یا  ةدهند نشان ،باشدداشته به سمت بیرون گسترش داشته باشد و جهاتی بلندتر  -اصلی در حرکت است

اگر خطوط منحنی به سمت درون این خطوط آبی در حرکت  ،است. همچنینه شاخصدیگر  میزان یک شاخص نسبت به

 .هاست شاخصبودن میزان شاخص مورد نظر نسبت به دیگر  ضعف یا پایین ةدهند نشان ،باشد

 

 و پیشنهادها یریگ جهینت

و  دبرخورداری را دار بیشترین شاخص اصلی در شاخص کالبدیچهار بابلسر در بین  ،مدل دریافته تحلیل با توجه به نتایج 

Φمقدار 
+

Φزیر صفر و با  ها سایر شاخص. است 1به مثبت  باالتر از صفر و رو 
−

در زیربنایی زمینة شهر در این ترتیب  به 

شاخص  ،شهرستان جویباردر . قرار داردچهارم در زمینة اقتصادی در رتبة سوم و در رتبة  در زمینة فرهنگی ،دومرتبة 

Φمقدار  را دارد کهبرخورداری  بیشترینشاخص اصلی چهار در بین دی اقتصا
+

سایر  است. 1به مثبت  باالتر از صفر و رو 

Φزیر صفر و با مقدار  ها شاخص
−

 شاخصسوم و ی رتبة ا توسعهشاخص زیربنایی و ، رتبة دوم شاخص فرهنگی ترتیب به 

Φار . شهرستان ساری با مقدداردچهارم را رتبة کالبدی 
+

اول را رتبة در هر چهار شاخص  1به مثبت  باالتر از صفر و رو 

 وگرنه ،شود تر متعادل. این تضاد باید داردرا باالترین برخورداری  ها نهیزمهمة یعنی در  د؛نسبت به سه شهرستان دیگر دار

اگر  ؛ برای مثال،گیرد رار میاین شهر قکنترل جمعیت پیش روی زمینة بزرگی از جمله در  یها چالش نزدیک ةندیآدر 

ساری  چنینو هم دفتا میبه خطر  هاشهرآن  ةآیند ،مهاجرت کنندبه ساری ل کمبود امکانات دلی بهشهرها دیگر ساکنان 

Φشاخص زیربنایی با مقدار  ،شهر قائمدر . دشو می رو روبه تر بزرگ یها چالشبا 
+

 بیشترین 1به مثبت  باالتر از صفر و رو 
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Φبا مقداراقتصادی   شاخص ؛دارددوم را رتبة شاخص فرهنگی  ؛داردی را برخوردار
−

شاخص قرار دارد و رتبة سوم  در 

 .داردچهارم را رتبة کالبدی 

ی موجود در شهرستان ها ضعفی کمبود و ها نهیزم شناساییبا همچنین ی این تحقیق و ها افتهدر راستای نتایج و ی

 :دشو یم ارائهزیر  شرح بهو  مختلف یها شاخصدر  پیشنهادهاییجویبار، 

ی هریک از ریپذ تیجمع و طبقی هر منطقه ها تیمحدودو  ها لیپتانسو  ها تیظرفبراساس  ییها یزیر برنامه باید. 1

و  ها یریگ میتصم ،درواقعمناطق، بررسی ترکیب سنی جمعیت ساکنان، درآمد، شغل و... انجام پذیرد. 

 مناطق باشد. ةاساس مطالعات و شناخت سطوح توسعشهری باید بر یها یزیر برنامه

 ؛ بنابراین،وجود دارد زیادی یها یکاست ردیگ یبرمیبار را درزیربنایی که کل شهرستان جو یها شاخصزمینة در . 2

، . همچنیندشوتعادل برقرار بین تعداد مراکز بهداشتی با تعداد روستاهای شهرستان باید بهبود این بخش منظور  به

شمار چنین مراکزی در باید  ،دکنن یرسان خدماتطور مناسب  به ندنتوا ینمها  آنکم است و  انتعداد بهورز جاکهاز آن

د. این امر به کاهش تحرکات شوو امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز فراهم  ه شودروستاها گسترش داد ةهم

کمک فراوانی  خانوار یها نهیهزکاهش  و اجمعیتی بین شهر و روستا، افزایش سالمت و رفاه عمومی مردم روست

 .کند می

 یها پارکسطح کمی و کیفی  با توجه به اینکهاقداماتی انجام گیرد. باید از نظر کمی و کیفی  ،کالبدیزمینة در . 3

افزایش باید چنین فضاهایی بنابراین،  ماند؛ پاسخ می بینیست، انتظارات مردم آن مطابق با جمعیت  باریجوعمومی 

سرانة  ،در عین حال. داردتأثیر بسزایی  آنان ةر افزایش سالمت مردم و بهبود روحیبچنین فضاهایی زیرا  ؛بدیا

بر کیفیت زندگی شهروندان اثر منفی  و استاز سطح استاندارد  تر نییپافضای سبز شهری سرانة مسکونی و 

 .کند کمک شایانی میشهر ان ساکنبهبود زندگی به ی مناسب برای چنین فضاهایی ابی مکان. گذارد می

عمومی و  یها کتابخانهساخت برای کمی و کیفی  باید از نظر در بخش زیرساخت، امکانات و خدمات فرهنگی. 4

 اقدامات الزم انجام گیرد؛ موجودخصوصی، سالن تئاتر و نمایش، سالن سینما، مراکز آموزشی و بهبود کیفی مراکز 

یک سرزمین توسعة سنجش رشد و  یها شاخص نیتر اساسیو  نیتر مهم از یفرهنگی و آموزش یها شاخص زیرا

و  درنظر گرفته شود ستانی عمرانی بیشتری در بخش فرهنگی برای این شهرها بودجهباید  ،در عین حال. است

فرهنگی با کارآفرینی و  ةتوسع و زمینه داشته باشد نیدر ا یتر پررنگتا مشارکت شود بخش خصوصی تشویق 

این شهرستان به  ةویژ ةاسکلبرای ساخت  یزیر برنامه ،همچنین .داستان باشد همشهرستان  ةهداف توسعپیشبرد ا

 ةبه کشورهای قارمنطقه تولیدات صنعتی بخش کشاورزی اکنون  زیرا ؛ندک میکمک رونق بیشتر این شهرستان 

دریای کاسپین همسایة رهای محصوالت به کشوصادرات  ةزمیناسکله  ةو با ایجاد و توسع دشو یمآفریقا صادر 

صادرات منظور  بهدر تولیدات بخش کشاورزی این شهرستان گل و گیاه به اینکه با توجه  ،. همچنیندشو میفراهم 

 .شود میصادرات آن به کشورهای همسایه از راه دریایی و با ساخت اسکله فراهم امکان  ،شود تولید می

 

 سپاسگزاری

 .اند دهکرشرایط انجام این پژوهش را فراهم که شود  تشکر میلوچستان سیستان و ب دانشگاهمسئوالن از  در پایان،

دادن  انجامکه در روند و همة پژوهشگران و همکاران  محیطی یزیر برنامهجغرافیا و  ةگرامی دانشکدهمچنین، از استادان 

 شود. قدردانی مییاری رساندند نویسندگان را  پژوهش
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