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Abstract
Development Index, the main benchmark for scoping, planning and evaluation of rural
development projects are benefiting from these measures may influence the development or
rural development projects in the evaluation of goals and why knowledge of the strengths and
weaknesses of regions, a requirement for plans and programs is considered.
The application of scientific methods to classify the level of the regions in terms of
development in various aspects of economic, social, physical, etc., led to the recognition of
inequality is the measure of effort in reducing and eliminating disparities between them is will
be, will become. Therefore, in this study, priority criteria based on the level of physical
development of AHP technique and Expert Choice software and ratings rural settlements of
the province based on TOPSIS technique and SPSS software development determines the
final result. The results showed that the city of Isfahan, Kashan, Ardestan, Felavarjan,
Semirom, Tiran and Karon, Fereidan, as relatively high city, Lenjan, Golpayegan, Natanz,
Nain, Fereydunshahr, Chadegan, Shahreza, Mobarakeh, ShahinShahr and Meymeh as
relatively high city and the city of Aran Bidgol, Khansar, Najaf Abad, Khoor and Biabanak,
Dehaghan, Borkhar, Khomeini Shahr as a city of the province is less.
Keywords: Physical development, multi-criteria decision making, AHP, TOPSIS, Isfahan.
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مقاله پژوهشي

سنجش توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایي استان اصفهان
با بهره گيرى از مدل  AHPو TOPSIS
الهام افتخاری*؛ استاديار گروه جغرافيای دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
جعفر گنجعلي؛ مربي گروه جغرافيای دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران

چکيده
شاخصهای توسعه ،عمدهترين معيار برای هدفگذاری ،برنامهريزی و ارزشيابي طرحهای توسعه روستايي به شمار ميآيند که با بهررهگيرری
از اين معيارها ميتوان ميزان پيشرفت و يا تاثير طرحها و پروژه های توسعه روستايي را در رسيدن به اهداف ارزيابي نمرود و بره همرين دلير
آگاهي از نقاط ضعف و قوت مناطق ،نوعي ضرورت برای ارائه طرحها و برنامهها محسوب ميشود.
بكار گيری رو شهاى علمي به منظور بررسي و سطح بندی مناطق از حيث توسعه يافتگى در جنبههاى مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،کالبدی و
غيره ،منجر به شناخت ميزان نابرابری ها گرديده است و معياری برای تالش در حروزه کراهو و رفرا نرابرابرىهراى موجرود ميران آنهرا نيرز
محسوب ميشود .از اينرو ،در پژوهو حاضر اولويتبندی معيارهای سطح بندی توسعه کالبردی برر اسرا
 Choiceو رتبه بندی سكونتگاههای روستايي شهرستانهاى استان اصفهان بر اسا

 1AHPو نررم افرزار Expert

تكنيک  2TOPSISو نرم افرزار  SPSSنتيجره نهرايي

توسعه يافتگى را مشخص ميکند .نتايج پژوهو نشان داد که شهرستان هاى اصفهان ،کاشان ،اردستان ،فالورجان ،سرميرم ،تيرران و کررون،
فريدن به عنوان شهرستان هاى برخوردار ،لنجان ،گلپايگان ،نطنز ،نايين ،فريدونشهر ،چادگان ،شهرضا ،مبارکه ،شاهين شهر و ميمه بره عنروان
شهرستانهاى نسبتا برخوردار و شهرستانهاى آران و بيدگ  ،خوانسار ،نجف آباد ،خور و بيابانک ،دهاقان ،برخوار ،خميني شرهر بره عنروان
شهرستانهاى کمتر برخوردار استان مطرح است.
کلمات کليدی :توسعه کالبدی ،تصميم گيری چند معياره ،فرآيند تحلي سلسله مراتبي ،تاپسيس ،استان اصفهان
تاريخ ارسال1399/12/25 :
تاريخ بازنگری1400/3/19 :
تاريخ پذيرش1400/4/21 :

نویسنده مسئول :الهام افتخاری ،استاديار گروه جغرافيای دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران Elham_ef99@yahoo.com ،
1. Analytical Hierarchy Process
2. Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution
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مقدمه و طرح مساله
توسعه کالبدی سكونتگاههای روستايي متأثر از ويژگيها مقتضيات و سياستگزاریهای مكاني-فضايي در اغلب ممالک جهان ،به
ويژه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه از روندی نامتعادل و نامتوازن برخوردار است .اين ناهمگوني و عدم توازن در
تمامي اجزائ ساختاری – کارکردی يک نظام مكاني – فضايي و سازمان سكونتگاهي مشاهده ميشود .ناهمگوني ناميموني که
در ابعاد اجتماعي -اقتصادی توسعه کالبدی سكونتگاههای روستايي در پهنه سرزميني ايران به طور عام و قلمرو جغرافيايي اين
تحقيق (استان اصفهان) به گونهای خاص در مقايسه شهرستاني بين شاخصها و متغيرهای مرتبط مشهود است .ما الوصف به نظر
مي رسد فرم موجود ،محصول فرآيندهای تمرکزگرا و تئوريهای ناموفقي چون تئوری مرکز پيرامون ،قطب رشد و  ...ميباشد که
خواسته و ناخواسته در نظام برنامه ريزی ملي و منطقهای از آنها تبعيت شده است .لذا بازساخت نظام مكاني فضايي و ني به توسعه
پايدار و متوازن کالبدی سكونتگاههای روستايي ميسر نميگردد ،مگر با سطح بندی ،شفاف سازی وضعيت موجود و شناخت
عوام و عناصر مكاني-فضايي و سياست گزاری که در تبلور شرايط موجود سهيم بودهاند.
اهميت و ضرورت
مناطق مختلف روستايي کشور تحت تأثير عوام تاريخي ،فرهنگي ،جغرافيايي و سياستهای کالن؛ مسيرهای گوناگوني در
زمينه توسعه طي کردهاند .همچنين تفوق شيوه معيشت روستايي از دهه  50به بعد دلي اصالحات ارضي ،شبه مدرن شده و
متعاقب آن وقوع انقالب اسالمي و جنگ تحميلي نظام فضايي کشور را دچار عدم تعادل نموده است .در چنين حالتي ،لزوم
توجه به برنامه ريزی روستايي در بطن برنامه ريزی های ملي و منطقهای ،هر چه بيشتر نمايان ميگردد (صفری و همكار.)1391 ،
بررسي و تحلي جايگاه نواحي از لحاظ توسعه روستايي بعنوان مبنايي برای برنامه ريزیهای آتي دارای اهميت بسزايي است؛
چرا که تنها با تعيين وضعيت کمي و کيفي شاخصهای گوناگون در وضا موجود بر پايه قابليتهای بنيادين آنها ميتوان به
چشم انداز روشني اميدوار بود .فراتر از آن بررسي نرخ سنجو شاخصهای روستايي از لحاظ سطح توسعه ،ميتواند ديد کلي
در ارتباط با فضای جغرافيايي آن منطقه از لحاظ برخوردار و يا عدم برخورداری بدهد.
بر اين اسا

به نظر مىرسد در استان اصفهان و نيز در بين شهرستانهاى آن ،به لحاظ ميزان برخورداری از شاخصهاى مختلف

توسعه ،عدم تعادل و تفاوت زيادی وجود دارد .برای برنامه ريزىهاى مناسب ملي و منطقه اى و تخصيص بهينه منابا ،شناخت
نسبي ميزان برخورداری شهرستانها از شاخص هاى توسعه نياز است تا از اين طريق ،بتوان ضمن تحلي جايگاه شهرستان ها ،با
بكارگيری و استفاده از نيروها و توانمندىهاى موجود در مناطق ،به سطح توسعه اى معتدل و همه جانبه دست يافت که رفاه و
توسعه يافتگى مناطق و سعادت همه افراد را پديد آورد.
اهداف :مجموعأ اهداف پژوهو در دو دسته اهداف اصلي و تبعي به شرح زير تقسيم ميشود:
هدف اصلي:
برنامه ريزی و سطح بندی توسعه کالبدی – فضايي سكونتگاههای روستايي در استان اصفهان
اهداف فرعي:
شناسايي ساختار و سازمان مكاني فضايي حاکم بر پژوهو
سطح بندی و سنجو درجه توسعه کالبدی-فضايي سكونتگاههای روستايي در مقيا

شهرستاني

تبيين و تحلي ارتباط بين سطح توسعه کالبدی با ويژگيها و مقتضيات مكاني-فضايي حاکم بر قلمرو تحقيق
سواالت پژوهش
از اين رو ،پرسوهاى اساسي پژوهو در راستاى هدف اصلي آن ،به شرح ذي مطرح مىگردد:
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تفاوت و شكاف بين شهرستانهاى استان اصفهان از نظر توسعه يافتگي وجود دارد؟
شهرستانهاى توسعه يافته و محروم استان ،کدام است؟
ديدگاه متخصصين و مديران ارشد استاني و شهرستاني ،در خصوص وضعيت توسعه يافتگى شهرستانهاى استان چگونه است؟
روش پژوهش
پژوهو فرارو به لحاظ روش از جمله تحقيقات اسنادی ،کتابخانهای که با بهرهگيری از آمار رسمي کشور ،اسناد و منابا علمي و
اطالعاتي مستند و معتبر از جمله نتايج تفصيلي سرشماری نفو

و مسكن ،سالنامههای آماری گزارشات اقتصادی-اجتماعي و...

به رشته تحرير در آمده است.
متدولوژی تحقيق مبتني است بر تكنيک ( AHPفرآيند تحلي سلسله مراتبي) برای اولويتبندی  18معيار در نظر گرفته شده
جهت سطحبندی توسعه کالبدی ذکر شده در جدول  3و از تكنيک رتبهبندی ترجيحات بر اسا
( )TOPSISبهرهگيری شده است .آمار دادههای مورد استفاده بر اسا

تشابه به پاسخ ايدهآل

سالنامه آماری استان اصفهان سال  1392ميباشد .به منظور

تحلي دادهها در تكنيک  AHPاز نرمافزار  Expert Choiceو در تكنيک  TOPSISاز نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.
منطقه مورد مطالعه (قلمرو پژوهش)
استان اصفهان با مساحتي حدود  107019کيلومتر مربا بين  30درجه و  43دقيقه تا  34درجه و  27دقيقه عرض شمالي خط استوا
و  49درجه و  36دقيقه تا  55درجه و  31دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد .اين استان که در مرکز ايران واقا
و کهكيلويه و بويراحمد؛ از غرب به استان

شده است از شمال به استانهای مرکزی ،قم و سمنان؛ از جنوب به استانهای فار

های لرستان ،خوزستان ،چهارمحال و بختياری و از شرق به استان يزد محدود است .بر اسا

آخرين تقسيمات کشوری در سال

 ،1390اين استان شام  23شهرستان 50 ،بخو 107 ،شهر و  127دهستان ميباشد.
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مباني نظری
مفهوم توسعه روستایي
توسعه روستايي ،توسعه ای به منظور بهبود کيفيت زندگي مردم روستايي با يک مفهوم جاما و چندبعدی ،شام توسعه کشاورزی
و فعاليتهای وابسته به آن همچون صنايا روستايي و افزا يو تسهيالت و خدمات برای منابا انساني روستا است (کارگر:1386 ،
 .)14با اين حال رويكردی نقطه ای و غير نظام وار که با تحريف در تعريف روستا پس از انقالب مشروطه در ايران آغاز شد ،تا
حدّ بسياری روستا و جامعه روستايي را از فرايند توسعه بازداشت (غفاری.)2: 1389 ،
ولي از آنجا که امروزه حدود  64درصد ک جمعيت کشورهای درحال توسعه در مناطق روستايي زندگي ميکنند و علي رغم
مهاجرت روستاييان به شهرها رقم مطلق جمعيت در مناطق روستايي حداق تا سال  2015در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله
ايران افزايو يافته است (آسايو)4 :1385 ،؛ لذا گريزی نيست ،جز اينكه با دگرگونه نگاهي به روستا ،بدين باور واقعي برسيم
که :روستا پهنه ای است جغرافيايي و واحدی است برای برنامه ريزی ،که معيشت اکثر سكنه آن از طريق داد و ستد متقاب با
عوام تجديدپذير طبيعي حاص ميشود و دارای نقو اصلي کشاورزی ،با صنايا و خدمات وابسته است و سكونتگاههای
کوچک ،بزرگ و همگن واقا در آن ،هر يک نام و نقشي جداگانه و تكام دهنده در مجموعهی روستا دارا ميباشند(حسيني
ابری )2 :1380 ،و از سوی ديگر تنها با رويكردی نظام وار و آمايشي ميتوان کنوها و برهمكنوهای مكاني -فضايي غالب در
تبيين و ترسيم وضعيّت موجود و روند ني به توسعه پايدار و مطلوب روستايي را باعث شد.
با توجه به تعاريف و ديدگاههای مختلف در مورد توسعه روستايي ميتوان بر اين نكته تأکيد کرد که توسعه روستايي بايد دارای
خصوصيات زير باشد:
توسعه بايد تغييری در جهت بهبود شرايط برای اکثريت مردم باشد؛
مردمي که از توسعه سود ميبرند ،بايد بيو از مردمي باشند که متضرر ميشوند؛
توسعه بايد دست کم مردم را نسبت به تأمين حداق نيازهای زندگي يا نيازهای ضروری زندگي مطمئن سازد؛
توسعه بايد باعث تشويق خوداتكايي شود؛
توسعه بايد با نيازهای مردم هماهنگي و مطابقت داشته باشد؛
توسعه بايد بهبود طوالني و مستمر را به ارمغان آورد؛ و
توسعه نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي شود (جمعه پور)59 :1389 ،
برنامه ریزی توسعه روستایي
بخشي از برنامه ريزی در ابعاد محلي است که به عنوان يک مكانيزم مناسب برای تعدي در جابجايي جمعيت ،ايجاد رفاه ساکنان
نقاط روستايي و جلوگيری از انهدام منابا طبيعي ،اعم از تجديد شونده و تجديد نشدني مطرح ميگردد.
در برنامه ريزی توسعه روستايي به مسائ و مشكالت نقاط روستايي پرداخته شده و مسائلي از قبي توليد و عرضه محصوالت
کشاورزی و دسترسي نقاط روستاي ي به خدمات اجتماعي (درمانگاه ،مسجد ،مدرسه ،حمام ،مسكن) مورد بررسي قرار ميگيرد و
راهكارهايي برای توسعه همه جانبه ،مشارکتي و انساني ارائه ميگردد(.آسايو و استعالجي)24 ،1382:
گفتني است برنامههای توسعهی روستايي ،نقاط روستايي و محدودههای دهستان را فرا ميگيرد.
برنامه ریزی توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایي
برنامهريزی توسعه کالبدی سكونتگاههای روستايي ،در واقا بخشي از برنامهريزی توسعهی روستايي است که فرآيند ساماندهي،
هدايت معقول و منطقي ساختار فيزيكي نقاط روستايي را در تناسب با مقتضيات مكاني-فضايي و در يک افق زماني مشخص
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تعقيب مينمايد .در واقا هدف از برنامهريزی توسعهی کالبدی ،مديريت خردمندانهی فضا ،کاربری بهينهی اراضي و  ...است
(آسايو و استعالجي.)29 ،1382 :
تحليل یافتههای پژوهش
پژوهو حاضر با هدف ارزيابي سطوح توسعه سكونتگاههای روستايي با استفاده از  18معيار توسعه در قالب شاخصهای
زيربنايي ،بهداشتي -درماني ،آموزشي -فرهنگي و خدمات از نتايج سرشماری عمومي نفو

و مسكن سال  1390و شاخصهای

برنامهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي سال  1393معاونت برنامهريزی استانداری اصفهان در  1831آبادی در  23شهرستان استان
اصفهان تدوين گرديده است (جدول  .)3بررسي مجموعه معيارهای تحقيق حاکي از آن است که ميزان برخورداری سكونتگاههای
روستايي هر يک از شهرستان های استان از معيارهای فوق به شكلي همگن و يكنواخت نيست و در اين بين هر شهرستان در مورد
برخي از معيارها در وضعيت مطلوبتری نسبت به سايري ن قرار دارد و در عين حال در برخي از معيارها با کمبود و نقصان روبرو
هستند .بر اين اسا

شهرستان اصفهان به لحاظ  18معيار ذکر شده در ادامه پژوهو ،از بقيه شهرستانهای استان برخوردارتر و

شهرستان خميني شهر از بقيه شهرستانهای استان محرومتر است.
فرآیند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
يكي از جاماترين نظامهاى طراحي شده برای تصميم گيری  AHPفرايند تحلي سلسله مراتبي يا با معيارهای چندگانه است 4
که برای اولين بار توما

ال ساعتي  5در سال  1980مطرح کرد (قدسي پور .)10-1 : 1381فن مذکور ،امكان فرموله کردن

مسأله به صورت سلسله م راتبي و تحلي حساسيت روی معيارها و زيرمعيارها را دارد .عالوه بر اين ،از آنجايى که روش بر مبنای
مقايسه زوجي بنا نهاده شده ،قضاوت و محاسبات را تسهي کرده است ،ميزان سازگاری و ناسازگاری تصميم را نشان مىدهد که
از مزايای ممتاز آن است .به طور معمول ح مسائ از طريق فرايند تحلي سلسله مراتبي را مىتوان در چهار مرحله به شرح زير
ساماندهي کرد:
الف -ساخت و ايجاد سلسله مراتب مورد نظر .در اين مرحله ،هدف کلي ،معيارها و گزينهها به صورت يک ساختار سلسله
مراتبي ارائه مى گردد .ساختار سلسله مراتبي ،يک نمايو گرافيكي از مسأله است که در رأ

آن ،هدف کلي مسأله و در سطوح

بعدی ،معيارها و گزينه ها قرار دارد .هر چه تعداد عناصر در يک سطح زيادتر باشد ،احتمال وجود ناسازگاری در فرايند مقايسهها
(در مراح بعدی) بيشتر خواهد بود .تعداد عناصر در يک سطح بهتر است  2 ±7باشد (عادل آذر و رجب زاده.)99: 1381 ،
ب -تنظيم ماتريس مقايسه هاى زوجي .در اين مرحله الزم است تا اهميت نسبي عناصر هر مرحله نسبت به يكديگر با توجه به
عناصر مرحله باالتر مقايسه شود .دامنه مقايسهها نيز  1تا  9در نظر گرفته مىشود .وزنها نيز با توجه به موارد زير ،از ماتريس
مقايسههاى زوجي حاص مىشود:
 )1نرمال کردن هر ستون از طريق تقسيم هر عنصر به جما ک ستون.
 )2جما عناصر هر سطر (در قالب يک ستون جديد).
 ) 3نرمال کردن ستون جديد از طريق تقسيم هر عنصر به جما ک ستون .مقادير حاص  ،بيانگر وزنهاى مورد نظر است.
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جدول ( :)2اعداد مقايسه دو به دو فاکتورها

امتياز (شدت ارجحيت)

تعريف

1

ترجيح يكسان ()equally preferred

3

ترجيح کم ()moderately preferred

5

ترجيح بيشتر ()strongly preferred

7

ترجيح خيلي بيشتر ()very strongly preferred

9

کامال مرجح ()extremely preferred
مأخذ (مالچوفسكي)315-314 ،1385 ،

ج -بررسي سازگاری مقايسهها .از آنجايي که مقايسههاى زوجي ،بر مبنای قضاوت افراد انجام مىشود ،امكان ناسازگاری ميان
قضاوتها وجود خواهد داشت .در اين راستا با استفاده از شاخص برای هر ماتريس  CRمىتوان ناسازگاری قضاوتها را
مشخص کرد .مقدار  )CR(،نرخ سازگاری مقايسهاى ،به ترتيب زير حاص مىگردد .ضرب ماتريس مقايسهها در بردار وزني
نرمال شده مربوطه ،به صورت ماتريس مقايسهها است M .بردار وزني نرمال شده ماتريس مقايسهها و  Wدر اين رابطه است.
د -با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceو پس از طي شدن مراح مذکور ،اولويت معيارهای تأثيرگذار در ميزان توسعه يافتگى
سكونتگاههای روستايي شهرستانهای استان اصفهان ،از ديدگاه متخصصين و مديران ارشد استاني و شهرستاني معرفي ميگردد.
جدول ( :)3ليست معيارهای ارزيابي سطوح توسعه يافتگي کالبدی سكونتگاههای روستايي استان اصفهان

1
2
3
4
5
6
7
8

درصد روستاهای
دارای دفاتر فناوری ارتباطات
درصد روستاهای
دارای خدمات ارتباطي (پست)
درصد روستاهای
دارای خانه بهداشت
درصد روستاهای
دارای دهياری
درصد روستاهای
دارای شورای اسالمي
درصد روستاهای
دارای سامانه جما آوری زباله
درصد روستاهای
دارای کتابخانه عمومي
درصد روستاهای دارای
طرح هادی مصوب

درصد روستاهای

10

برخوردار از راه ارتباطي آسفالته
درصد روستاهای

11

برخوردار از شرکت تعاوني روستايي
درصد روستاهای

12

بهره مند از لوله کشي گاز
درصد روستاهای

13

بهره مند از تصفيه آب آشاميدني
درصد روستاهای

14

بهره مند از لوله کشي آب
درصد روستاهای

15

دارای پايگاه آتو نشاني
درصد روستاهای دارای بانک

16

درصد روستاهای

17

برخوردار از دسترسي عمومي به اينترنت

 9درصد روستاهای برخوردار از شبكه برق سراسری  18درصد روستاهای برخوردار از دسترسي به وسيله نقليه عمومي
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جدول ( :)4وزن معيارهای سطوح توسعهيافتگي کالبدی سكونتگاههای روستايي استان اصفهان بر اسا

وزن

معيار

مدل AHP

معيار

دهي

وزن
دهي

درصد روستاهای دارای دفاتر فناوری ارتباطات

0.102

درصد روستاهای برخوردار از راه ارتباطي آسفالته

0.082

درصد روستاهای دارای خدمات ارتباطي (پست)

0.071

درصد روستاهای برخوردار از شرکت تعاوني روستايي

0.037

درصد روستاهای دارای خانه بهداشت

0.087

درصد روستاهای بهره مند از لوله کشي گاز

0.049

درصد روستاهای دارای دهياری

0.050

درصد روستاهای بهره مند از تصفيه آب آشاميدني

0.062

درصد روستاهای دارای شورای اسالمي

0.043

درصد روستاهای بهره مند از لوله کشي آب

0.065

درصد روستاهای دارای سامانه جما آوری زباله

0.076

درصد روستاهای دارای پايگاه آتو نشاني

0.055

درصد روستاهای دارای کتابخانه عمومي

0.043

درصد روستاهای دارای بانک

0.032

درصد روستاهای دارای طرح هادی مصوب

0.044

درصد روستاهای برخوردار از دسترسي عمومي به اينترنت

0.016

درصد روستاهای برخوردار از شبكه برق
سراسری

درصد روستاهای برخوردار از دسترسي به وسيله نقليه

0.063

عمومي

0.023

ماخذ :يافتههای پژوهو

نمودار ( :)3درجه ارجحيت معيارهای سطوح توسعه يافتگي کالبدی سكونتگاههای روستايي استان اصفهان

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0

0.02

بررسي وزن معيارهای تحقيق حاکي از آن است که معيار ميزان دفاتر فناوری ارتباطات بيشترين وزن و معيار برخورداری از
دسترسي عمومي به اينترنت کمترين وزن را دارا ميباشند .معيارهای خانه بهداشت ،راه ارتباطي آسفالته ،سامانه جماآوری زباله
و پست به ترتيب بعد از معيار دفاتر فناوری ارتباطات از بيشترين وزن و معيارهای دسترسي به وسيله نقليه عمومي ،بانک ،شرکت
تعاوني روستايي به ترتيب بعد از معيار برخورداری از دسترسي عمومي به از کمترين وزن برخوردار ميباشند( .جدول )4
روش TOPSIS
تكنيک ( TOPSISروشهای ترجيح براسا

مشابهت به راه ح ايدهآل) يكي از روشهای تصميم گيری چندمعياره است که

برای ارزيابي و رتبهبندی مناطق ،شهرها ،روستاها و ...مورد استفاده قرار ميگيرد اين تكنيک توسط «هوانگ و يون» در سال
 1981براسا

اصلي بسط يافته است که گزينههای انتخاب شده بايستي از راه ح ايده آل،کمترين فاصله و از راه ح غير ايده

آل ،بيشترين فاصله را داشته باشد و اين اص در فرآيند تصميمگيری يک اص شهودی و پذيرفتني است.
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در اين روش به هر يک از معيارها با روشهای گوناگوني ،وزني متناسب داده ميشود .روش  ،AHPروش مورد استفاده در وزن
دهي به معيارها در اين مطالعه بوده است .برای نرماليزه کردن و به دست آوردن راه ح بهينه مثبت و منفي مراح زير انجام مي
گيرد:
تشكي ماتريس با درجه  m( m*nشهرستانهای استان و  nمعيارها)
محاسبه مجموع هر معيار و تقسيم هر يک از درايههای ماتريس بر آن
تشكي ماتريس لگاريتم طبيعي مرحله دوم
ضرب ماتريس مراح دوم و سوم
محاسبه مجموع هر معيار در ماتريس مرحله چهارم
محاسبه درجه اهميت و وزن معيارها
استانداردسازی و تلفيق معيارها با استفاده از روش برترين پيشنهاد از راه ح ايده آل
استاندارد کردن ماتريس مرحله اول
ضرب ماتريس مرحله دوم در وزنهای به دست آمده از روش AHP
2

محاسبه راه ح ايده آل مثبت و منفي 1تعيين نزديكي نسبي هر گزينه به پاسخ ايدهآل

برای رتبه بندی کافي است تا فاصله نسبي هر گزينه به ترتيب بزرگ به کوچک مرتب شود .در اين حالت گزينهای که بزرگترين
فاصله نسبي از ديگر گزينهها داشته باشد ،باالترين رتبه را به خود اختصاص خواهد داد.
نتايج اجرای تكنيک  TOPSISبا استفاده از درجه ارجحيت معيارهای حاص

از روش  AHPحاکي از است که

سكونتگاههای روستايي شهرستان اصفهان دارای بيشترين نزديكي نسبي به ميزان ايده آل در رتبه اول و سكونتگاههای روستايي
شهرستان خميني شهر با کمترين نزديكي نسبي به ميزان ايده آل در رتبه آخر به لحاظ سطوح توسعه يافتگي کالبدی قرار دارند
(جدول .)5

1.

2.
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جدول ( :)5نزديكي نسبي شهرستانها به ايده آل مثبت و منفي معيارهای معيارهای سطوح توسعه يافتگي

رتبه

شهرستان

نزديكي نسبي به ايده آل

ايده آل مثبت

ايده آل منفي

1

اصفهان

0.997541

0.000425

0.17237

2

کاشان

0.336613

0.118078

0.059915

3

اردستان

0.305294

0.12452

0.054721

4

فالورجان

0.297953

0.126615

0.053736

5

سميرم

0.27883

0.134367

0.051951

6

تيران و کرون

0.268683

0.132017

0.048502

7

فريدن

0.262488

0.132014

0.046985

8

لنجان

0.21092

0.138375

0.036987

9

گلپايگان

0.200474

0.141599

0.035505

10

نطنز

0.197487

0.142314

0.035021

11

نايين

0.191673

0.1451

0.034407

12

فريدونشهر

0.188861

0.146161

0.034031

13

چادگان

0.179625

0.146022

0.031972

14

شهرضا

0.14149

0.14913

0.024578

15

مبارکه

0.126794

0.152165

0.022095

16

شاهين شهر و ميمه

0.109182

0.156333

0.019161

17

آران و بيدگ

0.097235

0.157323

0.016945

18

خوانسار

0.084227

0.160328

0.014746

19

نجف آباد

0.08026

0.159827

0.013947

20

خور و بيابانک

0.064606

0.163228

0.011274

21

دهاقان

0.059622

0.162823

0.010323

22

برخوار

0.051148

0.166113

0.008954

23

خميني شهر

0.00786

0.171957

0.001362

جدول ( :)6رتبه بندی سطوح توسعه يافتگي کالبدی سكونتگاههای روستايي شهرستانهای استان اصفهان

سطوح توسعه يافتگي

نزديكي نسبي

نام شهرستان

برخوردار

0.997541 -0.262488

اصفهان ،کاشان ،اردستان ،فالورجان ،سميرم ،تيران و کرون ،فريدن

برخوردار نسبي

0.21092 -0.109182

لنجان ،گلپايگان ،نطنز ،نايين ،فريدونشهر ،چادگان ،شهرضا ،مبارکه ،شاهين شهر و ميمه

کمتر برخوردار

0.097235 -0.00786

آران و بيدگ  ،خوانسار ،نجف آباد ،خور و بيابانک ،دهاقان ،برخوار ،خميني شهر
ماخذ :يافتههای پژوهو
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تصوير ( :)1سطوح توسعه يافتگي کالبدی سكونتگاههای روستايي شهرستانهای استان اصفهان
ترسيم :مولفين

نتيجهگيری
در پژوهو حاضر رتبه بندی شهرستان هاى استان اصفهان بر اسا
مشخص مىکند .بررسي کمي بر اسا

معيارهای کمي انجام شده است ،نتيجه نهايي توسعه يافتگى را

شاخصهاى توسعه که توسط  18معيار تدوين شده است ،با استفاده از روش ، TOPSIS

شهرستانهاى استان در سه دسته نسبتأ برخوردار ،برخوردار نسبي ،کمتر برخوردار ،سطح بندی گرديد.
نتايج پژوهو نشان داد که شهرستان هاى اصفهان ،کاشان ،اردستان ،فالورجان ،سميرم ،تيران و کرون ،فريدن به عنوان شهرستان
هاى برخوردار ،لنجان ،گلپايگان ،نطنز ،نايين ،فريدونشهر ،چادگان ،شهرضا ،مبارکه ،شاهينشهر و ميمه به عنوان شهرستانهاى
نسبتا برخوردار و شهرستانهاى آران و بيدگ  ،خوانسار ،نجفآباد ،خور و بيابانک ،دهاقان ،برخوار ،خميني شهر به عنوان
شهرستانهاى کمتر برخوردار استان مطرح است .در ضمن ،بين شهرستانهاى برخوردار ،به ويژه شهرستان اصفهان با ساير
شهرستانها اختالف جالب توجهي در سطح توسعهيافتگى وجود دارد .نتايج حاصله ،مىتواند در تدوين مجموعه برنامهها و اسناد
توسعهاى استان ،به ويژه در حوزه توزيا اعتبارات تملک دارايىهاى سرمايهاى استان (به عنوان ابزار دولت در تأمين زيرساختها و
زمينه ساز توسعه سرمايه گذارىها) و نيز توزيا تسهيالت اشتغال زايى ،مورد استفاده برنامهريزان و سياستگذاران استان قرار گيرد.
در پژوهو حاضر ،به منظور بررسي وضعيت توسعه يافتگى شهرستانهاى استان ،عالوه بر بكارگيری شاخصهاى کمي از آراى
مديران دستگاهها و فرمانداران شهرستانها در قالب الگوی تحلي سلسلهمراتبي استفاده شده است که تجربه گرانبهايى محسوب
مىشود .به نظر مىرسد بتوان از اين تجربه مفيد ،به منظور همافزايى و همفكرى بيشتر متخصصان برنامهريزى در طراحى و اجراى
الگوهاى توسعه منطقهاى در سطح استان و نيز مناطق تابعه با توجه به ويژگىهاى خاص آنها و عدم پاسخ گويى کام مدلهاى
کمى ،استفاده کرد .همچنين مىتوان اين رويه را در فرايند توزيا اعتبارات نيز مورد استفاده قرار دارد.
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پيشنهادات
همانگونه که در يافتههای پژوهو مشاهده ميشود ،سكونتگاههای روستايي شهرستانهای اصفهان از توسعه کالبدی – فضايي
متعادل و متوازني برخوردار نيستند و در برخي از شاخصها وضعيت مطلوبتری نسبت به برخي ديگر دارند و در برخي ديگر
وضعيت نامطلوبي مشاهده ميشود.
توسعه کالبدی-فضايي سكونتگاههای روستايي اصفهان متاثر از الگوی مرکز  -پيرامون و مدل پيوستگي در خصوص رابطه
روستا با شهرهای اطراف است و سلطه شهرهای اطراف و مرکز شهرستان بر روستاهای آن مشاهده ميشود.
بر اين مبنا با توجّه به موارد زير؛
قابليتهای بالقوه و بالفع قلمرو پژوهو؛
تسهي در طيّ فرايند توسعهی نقاط کمتر توسعه يافته؛
تسريا در ارتقاء شاخصهای توسعه و ني به توسعه يافتگي در نقاط روستايي در حال توسعه (به ويژه در مراکز حوزه)؛
تثبيت و پايداری وضعيّت توسعه يافتگي در نقاط روستايي نسبتاً توسعه يافته؛
پيشنهادات زير ارائه ميگردد:
بهسازی و توسعهی ساختها و زيرساخت های اقتصادی ،اجتماعي فرهنگي ،خدماتي و ...با عنايت به موقعيّت و جايگاه مكاني
فضايي هر يک از نقاط روستايي مستقر در قلمرو پژوهو و پيشنهادات ارائه شده در طرحهای مصوّب فرادست ،همچون طرح
ساماندهي فضا و سكونتگاههای روستايي.
افزايو ضريب ماندگاری جمعيّت ،ارتقاء سطح درآمد و رفاه عمومي روستاييان از طريق تعريف و ايجاد فرصتهای شغلي
جديد در بخوهای گردشگری و کشاورزی و صنعت (به ويژه صنايا تبديلي) در مراکز حوزه و مجموعههای روستايي.
به منظور جلوگيری از وابستگي دهستانها به مرکز استان يا شهرهای بزرگ و تمرکز گرايي ،پيشنهاد ميگردد مراکز شهرستانها،
بخشها و دهستانها به عنوان مراکز ارايه دهنده خدمات و امكانات تقويت شوند.
همچنين پيشنهاد مي شود به منظور انجام پژوهشهای مؤفق در اين زمينه جهت ارايه بهينه امكانات و خدمات به سكونتگاههای
روستايي ،مسؤولين ارگانهای مربوطه به تدبيری مناسب برای رفا مشك کمبود اطالعات رسمي و جديد در سطح پايينترين رده
های تقسيمات سياسي کشور (روستا ،دهستان و بخو) بينديشند.
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هدايت کارکردهای اجتماعي و اقتصادی با بهره

برداری سودمند از فضا

سازگاری ميان فضا و سكونتگاههای روستايي

هدف

راهبرد

اهداف

سياست
مطالعه و افزايو دامنهی رفتارهای
جمعيتي ،محيطي و فعاليتها
مطالعه و افزايو دامنه ارتباطي ميان
سكونتگاههای همسايه (روستا با روستا
و روستا با شهر)
مطالعه و افزايو دامنه رفتارهای
مشارکتي سكونتگاههای روستايي
طراحي فضاهای کالبدی متناسب با

ايجاد تعادل ميان جمعيت ،محيط و فعاليت

نيازهای بومي و جديد
شناخت و تحلي فضاهای روستايي بر
اسا نياز ها و مزيتها

حمايتهای نهادی-مالي و ايجاد کارآفريني بر حسب سياستهای
منطقهای و برنامه ريزی محلي

بستر سازی برای حفاظت و نگهداری از
نواحي روستايي شام منابا طبيعي ،حفظ
اراضي زراعي و باغات ،بافتهای با ارزش و
ميراث فرهنگي و گردشگری روستايي

ارتقا کيفيت سكونتگاهها ،کيفيت فني و حكمروايي در
طراحي طرحهای کالبدی روستا و رعايت حقوق مكانها

ساماندهي قابليت دسترسي به خدمات ،حم

ارتقا قابليت دسترسي حداکثری به تسهيالت برای افراد،

و نق و ارتباطات روستايي ،بهسازی و
ارتقای کيفيت مسكن و بهبود کيفيت
زندگي

کسب و کارها و حداق سازی ميزان رفت و آمدهای فردی،
فشردگي سكونتگاهها جهت کاهو استفاده از زمين ،کاهو
مصرف انرژی و کاهو رفت و آمد با سبک زندگي پايدار

توسعه سطح دانو و آگاهي و مهارت
روستاييان در زمينه هويتهای اجتماعي
و برنامهريزی کالبدی ،زيربنايي و
توانهای محيطي
افزايو بهره وری پايدار زمين در
جهت تقويت بعد اقتصادی در
طرحهای کالبدی
مشارکت عمومي بوميان در برنامه-
ريزی طرحهایکالبدی در جهت بهبود
شرايط زندگي
افزايو دانو و آگاهي در مورد
حفاظت و نگهداريها به صورت پايدار
بازتخصيص زمين به يكپارچهسازی
زمين و حمايت از چشم اندازهای
طبيعي و گردشگری
تقويت نشستهای مشترک ميان
مسولين و مشارکت کنندگان بومي در
مورد انواع کاربریها
توسعه دانو استفاده از امكانات
رفاهي ،بهداشتي و درماني و ...در
فضاهای روستايي

ماخذ :يافتههای پژوهو

منابا
آذر ،عادل؛ رجب زاده ،علي( ،)1381تصميمگيری کاربردی ،چاپ اول ،انتشارات نگاه دانو ،تهران.
آسايو ،حسين ( ،)1385برنامه ريزی روستايي در ايران ،تهران؛ انتشارات دانشگاه پيامنور.311 ،
آسايو ،حسين و استعالجي ،عليرضا ( .)1382اصول و روشهای برنامه ريزی ناحيهای "مدلها ،روشها و فنون" ،تهران :انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ری.
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