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 چكيده

هاي توسعه روستايي است. بررسي اين ضرورت در مناطق كوهستاني با توجه به در مناطق روستايي از جمله ضرورت خدماتدسترسي مناسب به 
 تبيين به تحقيق حاضر بوده است. ترين اقداماتهاي دسترسي، وابستگي بسيار زيادي به آن دارد از مهمآن كه رفاه ساكنان آن به دليل محدوديت

در سه عامل، انساني، فيزيكي و استقرار الگوي بهينه مراكز خدمات روستايي در شهرستان طارم پرداخت. عوامل فضايي  برنقش عوامل فضايي 
پس از كنترل نرخ سازگاري ( به دست آمد. ANP)تحليل شبكهدر و  پرسشنامه تخصصي در تعيين شد. اهميت زيرمعيارهازيرمعيار  05و در طبيعي 

سازي هاي كاملاً مناسب تعيين شد. در پايان نيز پس از كميها اعمال و پهنهبندي زيرمعيارها بر وزن آننقشه پهنه ها و زيرمعيارها،ميان عامل
قرار مراكز خدمات روستايي تعيين شد. بر حسب نمره ويكور، به عنوان نواحي كاملاً مناسب براي است سه نقطه روستايي زيرمعيارها، براي هر دهستان

به  ،از مساحت منطقه مورد مطالعهدرصد  % 6رساني بودند. الگوي خدماتاستقرار ترين عوامل در مهم فيزيكيو  طبيعيهاي انساني، عاملبه ترتيب 
)براي هر دهستان سه نقاط روستايي منتخب .رندروستايي قرار دا نقطه 51 رساني داراي پهنه كاملاً مطلوب است. در اين پهنهدليل قابليت خدمات

فاصله  .قرار دارند ، مناطق پست و همواربالايي برخوردار هستند. اين نواحي در مسيرهاي ارتباطي مناسب اشتغال از جمعيت و نرخ رشد مثبت و روستا(
. همچنين قرار دارندرودخانه و  له مناسبي از خط گسلبه لحاظ پايداري خدمات در فاص بوده و همچنينتمام نقاط روستايي به اين نواحي مناسب 

ترتيب با تعيين نواحي بدين. هاي عمراني براي توسعه خدمات مناسب هستندبه لحاظ توجيه اقتصادي و هزينه كه تعداد خدمات بيشتري نيز دارند
دسترسي مناسب تمام نواحي روستايي  با ورا فراهم طق توان بسترهاي لازم براي رشد خدمات در اين منامناسب براي مراكز خدمات روستايي، مي

 .شدتوسعه روستايي موجب مورد مطالعه به اين خدمات، 

 يابي مراكز خدمات، الگوي استقرار مراكز خدمات، تحليل شبكه، شهرستان طارم.مراكز خدمات روستايي، مكان :واژگان كليدي

 

 مقدمه

اين (. 26: 5151، 9)ويجايا و ايشارااست يجاز كشورهاي در حال توسعه را يارير بسد يو شهر ييمناطق روستا يندر ب ينابرابر
هاي جايي مكاني و مهاجرت گسترده گروهنابرابري بيشتر از جنبه خدمات و دسترسي به آن در مناطق روستايي بوده، كه موجب جابه

در بيشتر كشورها  ييتر زيستي شده است. مناطق روستات مناسبو تسهيلا روستايي به سوي شهرها به اميد برخورداري از امكانات متنوع
در اين  يرساختيامكانات ز يفيتو ك يتكم(. 019: 5102، 0)برينكروف و همكاراناز نظر دسترسي به خدمات اساسي كم برخوردار هستند

گسترش امكانات  يهاقتصاد پايدار از چالشو فقدان ا يينپا يدرآمدها يت،بوده و تراكم نسبتاً كم جمع شهرياز مناطق  تريينمناطق پا
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از  يتحما يبرا ييدسترسي به خدمات در مناطق روستا (.525: 5105، 0رود)گوشيبه شمار م ييدر مناطق روستا ياساس يربناييز
و  يعموم ازهاييخدمات، ن(. 5116، 9؛ هالست و ريسر5115، 5)رسرچمهم هستند ياربس ليو اقتصاد مح يزندگ يفيتروزمره، ك هاييتفعال
كمک  ياقتصاد هاييتو در جذب و حفظ ساكنان و فعال بخشنديساكنان را ارتقا م يزندگ يفيتك كنند،يرا برآورده م يفرد

بر  يقيعم يرساختار اجتماعي، تأث ييرو تغ يدر زمان ناپايداري اقتصاد ويژهكه اهميت آن به ( 592: 5102، 0كنند)ساليوان و همكارانيم
اي كه بخش بزرگي از ساكنان مناطق كوهستاني و كوهپايه (. رفاه5101، 2)پريور و همكارانو ساكنان اين مناطق دارد حفظ مشاغل

، 6)ساپكوتادارد يمناسب به خدمات بستگ يهاي ژئومورفولوژيكي، به دسترسجمعيت و نقاط روستايي در آن قرار دارند، به دليل محدوديت
گذارد. در هاي اين مناطق نيز تأثير ميهسكونتگا تي جمعيموقعيت استقرار، تراكم، پراكندگي و اندازه ها براين محدوديت(. 029: 5102

يابي به كارايي بالا و توجيه اقتصادي هاي مناسب موجب دستها در مكانارتباط با گسترش خدمات در اين مناطق، استقرار فعاليت
بودن مكان خاص براي انجام (. مناسب 022: 5112، 5)كويراگا و همكارانكندتضمين ميشود و پايداري آن را در آينده ها ميفعاليت

)يانگ و شوديابي براي انجام آن خدمت انتخاب و ارزيابي ميخدمات در اين مناطق تا حد زيادي به عواملي بستگي دارد كه در حين مكان
 (. 502: 0115، 2لي

از جمعت و نقاط روستايي آن در مناطق كوهستاني قرار دارد.  رگيداشته و بخش بزقرار  يكوهستان منطقه يکشهرستان طارم در 
قرار دارد كه بيشتر  ييهاكوهآن رشته يننموده كه طرف يجادرا ا يقيدره عم كند،يشهرستان طارم عبور م يانهاوزن كه از م رودخانه قزل

ستايي به دليل كوهستاني بودن، كم جمعيت و پراكنده هستند كه اين امر بر اند. بسياري از نواحي رونقاط روستايي در آن استقرار يافته
هايي در بخش دسترسي به خدمات، رساني نيز تأثيرگذار بوده است. مطالعات اوليه در قلمرو پژوهش نشانگر چالشاستقرار الگوي خدمات

راي اين نواحي با توجه به محتمل بودن وقوع بسياري از در نواحي روستايي است. دسترسي مناسب در كنار استقرار مناسب اين خدمات ب
رساني لغزش( در اين نواحي، نيازمند توجه به عوامل مؤثر براي تعيين الگوي مناسب خدماتمخاطرات طبيعي)سيل، رانش زمين، زمين

 در اين نواحي دارد.  روستايي

 تواندي. رفاه در اين نواحي ميابديم يشزندگي افزا ير استانداردهاآشكا يشو افزا ييرفاه با توسعه اقتصاد روستا يي،در مناطق روستا
از حقوق  ييانروستا يآگاه يتتقو يان،روستائ يكاهش دادن شكاف استانداردهاي زندگ ييان،روستا يدر تحقق منافع واقع ينقش مهم

( كه لزوم دست يافتن 5102، 1)كايجيباشدداشته  ييروستا -يو كاهش شكاف شهر يكشاورز يبه روستاها جتماعيبرابر، جذب منابع ا
طور كه بررسي در تعيين نقش و اهميت خدمات در مناطق روستايي همانمناسب در اين مناطق است.  به اين هدف، گسترش خدمات

بدخشان است: اين مناطق بوده  در ها تأكيد و ارتباط دوسويه گسترش خدمات و توسعهمايه اين بررسيدهد، درونپيشنه تحقيق نشان مي
در اين  ،(0911(، كرمي و عبدشاهي)0910جامخانه)و ذبيحي زادهي(، اصغر0919توكلي و همكاران)(، 0910(، جمشيدي)0915و همكاران)

اي، هاي اصلي، تحليل خوشه، تحليل مؤلفهVikor ،Topsis Fuzzy/ Topsis ،Saw ،Taxonomyهاي كمي تحقيقات استفاده از مدل

                                                   
0  Ghosh 

5  Research 

9  Halseth & Ryser 

0  Sullivan et all 

2  Prior 
6  Sapkota 

5  Queiruga 

2  Yang & Lee 

1  Kaiji 



  569 تبيين نقش عوامل فضايي در استقرار الگوي بهينه مراكز خدمات روستايي ورد نواحي روستايي شهرستان طارم

 

ها براي دستيابي به اهداف تحقيق مورد ترين روش( نيز مورد توجه بوده و به عنوان مناسبLAهاي تخصيص مكاني)لتحليل عاملي، مد
، ضمن تعيين (0920(، فرجي)0922)زادهو كريم (، مهدوي0910مكانيكي و صادقي)در ديگر تحقيقات نيز  تأكيد قرار گرفته است.

گيري چند شاخصه به هاي تصميماستفاده از روشئه خدمات مناسب به مناطق روستايي، هاي مركزي و تأكيد بر نقش آن براي ارامكان
 دانند.را براي انجام تحقيق مناسب مي GISهمراه 

خدمات و  يتخدمات و دسترسي مناسب به آن انجام شده و اهم سترشنيز بررسي و مطالعه در ارتباط با گ در تحقيقات خارجي
، 0)شنگن فن و همكارانتوسطبه طور گسترده  ينكشاورزي و كاهش فقر به ويژه در كشورهاي هند و چ در رشد ييهاي روستازيرساخت

مورد بررسي قرار ( 0112؛ شنگن فن و همكاران، 0111، 5؛ شنگن فن و هازل5111؛ شنگن و همكاران، 5111شنگن و همكاران، ؛ 5111
توسعه و رشد  يبرا يعامل اصل يکها، اغلب به عنوان ختبه خدمات و زيرسا يدسترسدر تحقيقات ديگر نيز گرفته است. 

در مناطق روستايي  يدارپا سعهو عاملي اصلي براي تو( 5116، 2و فدرك و همكاران 5101، 0؛ آگنور5100، 9)ويجيلي و همكاراناقتصادي
در مناطق روستايي در  فاهبراي ر هاي روستاييخدمات و زيرساخت همچنين اهميت(. 5100، 6)منساه و همكارانشودشناخته مي

 حال با توجه به .مورد تأكيد بوده است 5111، 1؛ هانجرا و همكاران5100، 2؛ دايلون و همكاران5109، 5اسكوفياس و اوليوري تحقيقات،
ات مورد رساني مناسب به مناطق روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي كه در اغلب تحقيقاين واقعيات و تأكيد و اهميت خدمات

هاي دسترسي، مؤثر بر آن نيز به ويژه در مناطق كوهستاني كه رفاه ساكنان آن به دليل محدوديتنقش فضايي ن يتأكيد قرار گرفته، تبي
ويژه نواحي  هها خواهد بود. اين بررسي از يک سو با توجه به اين كه اين مناطق)بترين بررسيوابستگي بسيار زيادي به آن دارد از مهم

اغلب پراكنده و كم جمعيت هستند، موجب ساماندهي صحيح اسكان و استقرار جمعيت و از سوي ديگر موجب  ،تايي مورد مطالعه(روس
 شد.خواهد يابي به عدالت فضايي در دسترسي به خدمات روستايي هموار ساختن مسير حركت به سوي دست

 مباني نظري تحقيق

ها، دارايي از يبيكه ترك است 0120به سال  01يمس يناز پژوهش دور يبازتاب ييتاروس هتوسع ينهزم در محور تسلط مفهوم مكان
توسعه  هايگذاريياستدر س(. اين مفهوم 5: 5101، 00)ماركي و همكارانشناسديم يترا به رسم ييروستا ينواح يخچهو تار يتجمع

نظام  ي،منابع محل يهزا بر پاه درونراهبرد توسع يژه،و ي(مكانيي)قلمرو ياسشامل تمركز بر مقيدي چهار عنصر كلمبتني بر  ييروستا
 (. 05: 5100، 05)مانتينودادن است يارانه يجا به يگذاريهو تمركز بر سرما يسطح چند ييحكمروا

                                                   
0  Shenngen Fan et al 

5  Shenggen Fan & Hazell 
9  Vijil et all 

0  Agénor 

2  Fedderke et al 

6  Mensah et al 

5  Skoufias & Olivieri 

2  Dillon et al 

1  Hanjra et al 

01  D. Massey 

00  Markey et al 

05  Mantino 



262  52ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

و بستر  يطبهبود مح ي،كالبدفضايي در توسعه روستايي است. منظور از توسعه  -بعد مكاني توسعه روستايي مبتني بر توسعه كالبدي
انسان،  هعناصر چهارگان يانحالت تعادل در م يجاد بهترينر اوگوناگون به منظي هايتفضا به فعال ينهبه يصانسان با هدف تخص ستيز

 يت،موقع هايينهدر زم يژهتوسعه بو يزيربرنامه مكاني بر ابعاد يكردرواين . (6: 0912)بدري و همكاران، است يتفرم، فضا و فعال
توسعه  يزيربرنامه دركالبدي  -ييفضارويكرد  توجه بهدارد.  يدمراتب تأكو سلسله پراكندگي و يعانداره، توزو  ياسمق يابي،فاصله
راهبرد  يي،راهبرد مراكز رشد روستا ارائه شده است. ينهزم ينمتعددي در ا راهبردهاي شروع شد و تاكنون 0151از دهه  ييروستا
راهبردهاي ارائه  ينمهمتر از ،ييشهري و راهبرد كاركردهاي شهري در توسعه روستا -روستاراهبرد توسعه  يي،روستا يزي مراكزربرنامه

 بوده است. ينهزم ينشده در ا

 رويكردهاي توسعه روستايي بر مبناي راهبردهاي تدوين شده .(1)جدول

 راهبردهاي تدوين شده رويكرد

قتصادي احات  سياسي-ا اصل اب سبز،  قل ن اها، ارضي، صنعتيا  كردن روست

 اجتماعيوفرهنگي
أمين  اسات ازهاي  ي اييمشاركت در توسعه، يسن توسعه ، روست

 محلياجتماعات

بدي -ييفضا ل  كا
مه ا اييبرن كز روست مرا نقش شهري،  –توسعه روستا ، ريزي 

ايي  كاركردهاي شهري در توسعه روست

 

از توسعه را مورد توجه  يجنبه خاص روستايي، توسعه هاييزيركالبدي در برنامه -ييو فضا ياقتصادي، اجتماع يكردهاياز رو يکهر 
فضايي  -روستايي، ابتدا ابعاد اقتصادي، سپس ابعاد اجتماعي و در ادامه نيز ابعاد كالبدي توسعه يزير. با توجه به سوابق برنامهدهنديقرار م

و ...( و  يجهان بانک ربط)فائو،ذي يمورد توجه محافل جهان يشاز پ يشب ييكه توسعه روستا 0151مطرح شدند. از ابتداي دهه 
به  توجهييفراهم گشت، كه مشخص شد ب ييروستا توسعه تجارب يابيبراي ارز يمناسب يطقرار گرفت، شرا يافتهن كشورهاي توسعه

  شده است. ييهاي توسعه روستابرنامه ناكامي ها و ابعاد توسعه، باعثجنبه يتمام

و كالبدي،  فضايي را دارد. بدون توجه به ابعاد فضايي -و كالبدي ياجتماع -هر دو بعد اقتصادي ييتوسعه روستا و از جمله توسعه
هاي صرف بر جنبه يدتأك كه براين اساس داشت نخواهد لازم را يداريدارد و پا يآثار نامطلوب ياقتصادي و اجتماع هايينهتوسعه در زم

به توسعه  يابيدست يندو در فرآ دهديها را به هدر مگذارييهتوسعه، سرما ياجتماع -اقتصادي توجه لازم به ابعاد كالبدي، بدون -ييفضا
 "0راهبرد توسعه روستايي همه جانبه يا يكپارچه"با توجه به اين شرايط، رويكردهاي جامع و راهبردهاي مرتبط به آن مانند  است. تأثيريب

ريزي توسعه روستايي از جمله راهبردهايي هستند كه رويكرد جامع نسبت به برنامهكه  ارائه شد " 5يدارپا راهبرد توسعه"و سپس 
  .(11 -12: 0925)رضواني، دارند

 5111ها مواجه بوده است، از دهه در چند دهه گذشته با آن ييتوسعه روستا يهايپردازكه نظريه نيز گفتماني يهابه لحاظ چرخش 
 يهامشاركتي به مثابه نوعي كنش، با بحث يزيرمشاركتي در نوشتارهاي تخصصي نمايان شد. برنامه يزيربرنامه يهايهسو، نظر ينبد

ها يهنظر ينگرفته است. اشكل ييتوسعه روستا ياتتعاملي در نظر يزيرو نيـز مديريت دموكراتيک و برنامه ارتباطي يزيرمربوط به برنامه
 ياجامعه يجادها سبب اشود، كه كاربست آنيهمراه م يو مل يامنطقه ي،خوب محل ييه حكمروابا مطالعات مربوط ب عمدتاً
 شود.يم ييتوسعه روستا يهاتحقق برنامه يبرا يرپذيتمسئول

                                                   
0  Integrated Rural Development 

5  Rural Sustainable Development 
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هاي خاص خود را به دوديتحم ها واي و يا كوهستاني هر كدام ضرورتدشتي، دامنه هايدر موقعيت نواحي روستايي قرارگيري
مورد توجه قرار بگيرد. اين عوامل بسته  مراكز خدمات استقرار و تعييندر  مؤثر بر آنو نيروهاي بايست عوامل فضايي ميه دارد كه همرا

نظر كارشناسان و استفاده از رحسب شناخت ميداني محقق، به موقعيت و شرايط مناطق متفاوت بوده كه در تحقيق حاضر اين عوامل ب
 ر سه عامل، انساني، فيزيكي و طبيعي تعيين شدند.دبررسي تحقيقات مشابه 

 

 عامل انساني

و تراكم پايين آن اين مناطق را از  يكه پراكندگ( 00: 5105، 0)تيد و همكارانكم هستند يتاز نظر تعداد جمع ييمناطق روستا 
نقش و اهميت روستا در نظام اندازه جمعيت در اين مناطق منعكس كننده (. 5110كند)هالست و ريسر، يكوچک مشخص م يشهرها
همچنين در اين مناطق بيشتر جمعيت ساكن آن به دليل مهاجرت نيروي كار جوان اغلب سالخورده و در سن  روستايي است. مراتبسلسه

دسترسي به  بالايي قرار دارند. اين جمعيت در اين مناطق اغلب در انزواي جغرافيايي با سطح تحصيلات پايين و در شرايط نامناسب به دليل
( كه براين اساس دسترسي مناسب خدمات 206 -202: 5109، 5خدمات در مقايسه با جمعيت سالمند شهري قرار دارند)تاوارس و همكاران

رساني در اين مناطق است. عامل انساني در تحقيق حاضر در چهار زير معيار، تعداد جمعيت، هاي نظام خدماتبراي آنان از جمله ضرورت
 اشتغال و نسبت جمعيت سالمند روستايي تعيين شد.جمعيت، نرخ نرخ رشد 

 عامل طبيعي

شكل زمين و ارتفاع (. 5101مير، د)حسنزيستگاه انسان و بستر زمين به عنوان فعاليت ساختاري نقش مهمي دار بر عوامل محيطي
انتخاب معيارهاي عامل طبيعي با توجه به شرايط  مؤثر است. هاي اقتصادي نيزفعاليت استقرار و ايجاد تأسيسات و حتي كشت و برآن 

امري اجتناب ناپذير بوده در چهار زيرمعيار  9منطقه مورد مطالعه كه يک منطقه كوهستاني بوده و احتمال وقوع هر گونه بالاياي طبيعي
 معيار فاصله از خط گسل، فاصله از رودخانه، ارتفاع متوسط و شيب تعيين گرديد.

 عامل فيزيكي

مردم را بهبود بخشد و  يرا ارتقا بخشد، سطح زندگ يتواند رشد اقتصاديمآهن و ...( فيزيكي)جاده، راه يهايرساختزخدمات و  توسعه
 افراد يسلامت جسمو فقر  يتبهبود وضع موجب يبه كالاها و خدمات اساس يدسترس ي ووربهره يشاشتغال در مزرعه، افزا يجادبا ا

فاصله از (. عامل فيزيكي در تحقيق حاضر در چهار زيرمعيار، 5115، 2اي ملي تحقيقات اقتصادي كاربردي؛ شور662: 5105، 0گردد)زنگ

                                                   
0 - Thiede et al 

5 - Tavares et al 
، احتمال وقوع زلزله و رانش زمين به عنوان يک مخاطره طبيعي در شهرستان طارم وجود داشته است. زلزله منطقه مورد مطالعهخطوط گسل و كوهستاني بودن وجود به دليل  - 9

ه هاي فراواني در مناطق شمال شرقي شهرستان طارم شداده در منطقه مورد مطالعه بوده كه موجب خسارتهاي اتفاق افتيكي از بزرگترين زلزله 0961منجيل  در سال  -رودبار
 .است

0 - Zheng 

2 - National Council of Applied Economic Research 
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و تعداد خدمات موجود در  فاصله از نزديكترين نقطه شهري، فاصله متوسط از دورترين نقطه روستايي، 0نزديكترين راه ارتباطي اصلي
 روستا در نظر گرفته شد.

 

 
 مدل مفهومي تحقيق .(1)شكل

 

 روش تحقيق و معرفي محدوده مورد مطالعه

 خدماتبالا و توجيه اقتصادي  هاي مناسب موجب دستيابي به كاراييدر مكان و ايجاد مراكز خدمات روستايي هااستقرار فعاليت
هاي مؤثر و مناسب براي آن اين امر تعيين اولويت به گام اساسي براي دست يافتنكند. مي تضميندر آينده ها را شود و پايداري آنمي

. در بخش ه استحاضر در دو بخش صورت گرفت يقدر تحق يقتحق بايست برحسب شرايط منطقه مورد مطالعه باشد. انجاماست كه مي
از منطقه مورد  محقق برحسب شناخت ميداني، ثر بر دسترسي ساكنان نواحي روستايي به مراكز خدمات روستاييؤم هاياول ابتدا مؤلفه

به  ARC GISدر  برحسب نوع اطلاعات آنپارامترها  ي هركدام ازبندپهنهنقشه  ومطالعه، نظر كارشناسان و بررسي تحقيقات مشابه تعيين 
 اين مدل يکاستفاده شد.  Super Decisionدر  ANP تحليل شبكهاز روش  هاي مؤثر،مؤلفه يتاهم يينو تع يدهوزندست آمد. براي 

پذيري در تعداد سطوح ها و انعطافگيري است. اين مدل قابليت محاسبه سازگاري قضاوتمدل پيشرفته جهت ساخت و تحليل تصميم
 هايينهگز يتو اهم يتاولو يينتع يها براروش ينتراز مناسب يكيروش  ينا(. 52: 0919معيارهاي قضاوت را دارد)حجازي و همتي، 

 يدو بهدو  يسهو مقايسه جفت ارزيابي هر عنصر، مقا( 5گيري)شكل درخت تصميم تشكيل پس ازكه ت صور ينبوده، بد يمورد بررس
 . بودند، صورت گرفت علمي و اجرايي نفر از كارشناسان 02شامل آن  سازيمتصم يهاكه گروه يعناصر براساس نتايج پرسشنامه تخصص

 

                                                   
ز همين رو اين معيار در تحقيق بر حسب نظر متخخصين كه در تكميل اي قرار دارند انواحي روستايي مورد مطالعه به لحاظ دسترسي به راه ارتباطي)آسفالته( در وضعيت مشابه - 0

دهد، به جاي آن تعيين هاي مجاور و استان زنجان ارتباط ميپرسشنامه مشاركت داشتند، مناسب نبوده و معيار دسترسي به راه ارتباطي اصلي كه شهرستان طارم را به شهرستان
 شد. 
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 ANPمدل گيري در درخت تصميم .(2)شكل

 مقايسه زوجي درو زيرمعيارها ماتريس ميزان ارجحيت نسبي معيارها  .(2)جدول

ار رديف ي مع ه  ار نسبت ب ي مع رجحيت ديگر اهميت نسبي يک  ا  درجه 

ار 0 ي بر دو مع برا  0 اهميت 

رجحيت متوسط 5  9 ا

رجحيت قوي 9  2 ا

ر قوي 0 رجحيت بسيا  5 ا

ر ش 2 رجحيت بسيا  1 ديدا

رجحيت 6 فردا د  اعدا اني  مي  2، 6، 0، 5 هاي 

 566: 0910به نقل از عليپور و همكاران،  Saaty, 1980منبع: 

 

بود، وزن هريک از  0/1ها و زيرمعيارها كه كمتر از زيرمعيارها و كنترل نرخ سازگاري هر يک از عامل وزناز تعيين در ادامه پس 
براي استقرار مراكز  . سپس براي تعيين نقاط روستايي مناسب0عمال و مناطق مناسب مشخص گرديدا بندي شدهيپهنه يبر نقشه هاآن

خدمات روستايي، شرايط هر يک از مناطق روستايي مورد نظر برحسب زيرمعيارها به دست و روستاهاي داراي اولويت در مدل ويكور به 
 دست آمد. 

استان زنجان  يهااز شهرستان يكير بآب تيبه مركز شهرستانطارم است. اين  منطقه مورد مطالعه در تحقيق حاضر نيز شهرستان
بخش مركزي شامل سه دهستان  كشور شامل دو بخش مركزي و چورزق است. ياسيس ماتيتقس نيآخر برحسب طارم است. شهرستان

در آخرين سرشماري  شهرستان نيا تيآببر، گيلوان و درام و بخش چورزق نيز شامل دو دهستان چورزق و دستجرده است. جمع
اين  شهرستان ساكن بوده اند. ييروستا قاطدر ن زيآن ن %51و ي آن در نقاط شهر %50تعداد  نينفر بوده كه از ا 06600 (،0912كشور)

گي و توزيع در كنار پراكند از سكنه بوده است. يآن خال ييروستا نقطه 21تعداد،  نيكه از ا دارد ييروستا نقطه 050شهرستان همچنين 

                                                   
 بندي شدند.اي تبديل و سپس طبقهرستري و شبكهبندي شده به صورت هاي پهنهنقشه - 0
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 يشتريننشان دهنده آن است كه ب يزن ييروستا يهاگاهاستقرار سكونت يتوپوگراف يپتجغرافيايي بسيار زياد نواحي روستايي مورد مطالعه، 
 اند.استقرار يافته يكوهستان يدر نواح ييروستا يهاسكونتگاه

 رستان طارم در تيپ هاي طبيعيهاي روستايي شهگاه(: توزيع سكونت3)جدول

يعي و توپوگرافي  درصد گاهينقاط سكونت وضع طب

 5/95 91 ايجلگه

انيجلگه  1/25 51 اي كوهست

 0/5 1 اي جنگليجلگه

اني جنگلي  2/5 9 كوهست

 % 011 050 مجموع

 0921، زنجان ياستاندار يزيرمعاونت برنامهمآخذ: 

خانوار بوده كه همين امر در كنار  21ستايي در نواحي روستايي مورد مطالعه در طبقات كمتر از بيشترين طبقات استقرار خانوارهاي رو
به لحاظ  هايي براي استقرار و دسترسي مناسب به خدمات روستايي شده است.شناسي موجب چالشهاي زمينپراكندگي و محدوديت

در  شتريب ي،طيمناسب مح تيموقع ليبه دل مورد مطالعه ييروستا ياحاشتغال در نو زانيم زين ياقتصادهاي در گروه تياشتغال و فعال
 خدمات و صنعت بوده است.  يهادر گروه بيبه ترت نيز و بعد از آن يكشاورز يعنيبخش اول  يهاتيفعال

 
 منطقه مورد مطالعه ييايجغراف تيموقع(: 3)شكل

 تجزيه و تحليل

روش  ينارائه شد. ا يساعتالتوسط  0121سال  در است كه يارهچند مع يريگيمتصم يهايکز تكنا يكي (ANP)شبكه يلحلت
طور مستقل و بدون در نظر  تعيين عوامل به يمراتبروش سلسلهفرض اساسي در  .است (AHPي)مراتبسلسله يلتحل يافته روشيمتعم

 ين محققينبدر را  ياديز يهاچالشلذا و  افتادهكمتر اتفاق  يواقع يايندر د بوده كه اين امر يكسان ها در سطحآن ينب يگرفتن وابستگ
كه  بودهآن  ايساختار شبكهروش  ي ايناصل يشد. برتر يمعرف (ANPيل شبكه)تحل يندمشكل، فرآ ينحل ا ي. برااستبه وجود آورده 

اين  .يرددر نظر بگ نيز يک طبقهدر را عوامل  ينب متقابل يوابستگ ينمختلف و همچن طبقات عوامل موجود در ينقادر است اثر متقابل ب
عوامل فضايي مؤثر بر الگوي بهينه مراكز خدمات روستايي در سه عامل، انساني، طبيعي و فيزيكي تعيين شدند. اهميت هر كدام از اين 

رحسب نتايج به دست آمده به ب(. 0عوامل و زيرمعيارهاي آن با توجه به پرسشنامه تخصصي در مدل تحليل شبكه به دست آمد، )جدول
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را به دست آوردند، همچنين در بين زيرمعيارها نيز به ترتيب تعداد جمعيت و نرخ  وزنيشترين ب و فيزيكي ترتيب، عامل انساني، طبيعي
 نيز كمترين وزن را به دست آوردند. فاصله متوسط از خط گسلو  فاصله از نزديكترين رودخانهرشد جمعيت بيشترين وزن و 

 الگوي بهينه مراكز خدمات روستايي وزن عوامل و زيرمعيارهاي مؤثر بر تعيين .(4)دولج

مل هدف ر( وزن عوا ا ي زيرمع رها) ا به وزن معي  رت

ت
ي بهينه توزيع خدما

الگو
 

مل  عوا
نساني  ا

056/1 

ا)تراكم جمعيت( د جمعيت روست عدا  0 590/1 ت

 5 020/1 نرخ رشد جمعيت روستا

اشتغال روستا  9 005/1 نرخ 

ايي لمندي جمعيت روست  0 115/1 نسبت سا

مل  عوا
 طبيعي

906/1 

رتفاع متوسط روستا  2 102/1 ا

 1 102/1 شيب متوسط روستا

ز خط گسل  01 155/1 فاصله متوسط ا

نزديكترين رودخانه ز  ه ا  00 106/1 فاصل

مل  عوا
 فيزيكي

552/1 

د خدمات موج عدا  2 151/1 ود در روستات

باطي اصلي رت ا ه  ا نزديكترين ر ز  ه ا  5 161/1 فاصل

نزديكترين نقطه شهري ز  ه ا  05 109/1 فاصل

ايي ز دورترين نقطه روست ه ا  6 162/1 فاصل

  0 مجموع 0 مجموع

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

 سالمندي جمعيت به عنوان زيرمعيارهاي اين عامل تعيين شدند.  در عامل انساني، تعداد جمعيت، نرخ رشد جمعيت، اشتغال و نسبت

 توزيع نواحي روستايي مورد مطالعه در زيرمعيارهاي عامل انساني .(5)جدول

ره طبقات
نم

 

اشتغال نرخ رشد جمعيت تراكم جمعيت لمندي نرخ   جمعيتسا

 ددرص روستا درصد روستا درصد روستا درصد روستا

 %6/00 20 %1/52 92 %0/5 1 %5/60 50 0 كم

اً كم ت سب  %5/51 52 %5/51 52 %0/1 00 %00 05 5 ن

 %0/05 50 %9/55 55 %2/92 05 %5/09 06 9 متوسط

اد  %9/2 01 %2/50 56 %1/00 05 %0/1 00 0 زي

اد ارزي  % 0/1 00 %6/6 2 %6/91 95 %2/5 9 2 بسي

 %011 050 %011 050 %011 050 %011 050 مجموع

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

ترين مناطق مناطقي كه تراكم جمعيت بيشتري به لحاظ تعداد، نرخ رشد، نسبت سالمندي و اشتغال بيشتري داشتند به عنوان مناسب
از  %90ها در حدود جمعيت بوده و تناز نقاط روستايي مورد مطالعه كم %60براي تعيين مراكز خدمات روستايي تعيين شدند. برحسب نتايج 

بودند كه بيشتر اين نواحي در مناطق مياني و  0912 -0902نقاط روستايي داراي نرخ رشد مثبت بسيار زياد در طي دوره مورد بررسي 
و نسبت سالمندي  0ترنزديک به مناطق شهري قرار دارند. همچنين به لحاظ نسبت اشتغال نيز بيشتر مناطق روستايي نرخ اشتغال پايين

 كمتري دارند.

                                                   
ها در مناطق پست و هاي باغداري و زراعت بوده كه همين امر موجب مي گردد كه بيشتر اين فعاليتشغل عمده ساكنان مناطق روستايي در شهرستان طارم مبتني بر فعاليت - 0

 طبيعي مناسب است، باشد. هموار در مناطق مياني شهرستان طارم كه به لحاظ شرايط و عوامل
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 بندي زيرمعيارهاي عامل انسانيپهنه .(4)شكل

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

هاي شهري و روستايي در سطح منطقه يا ناحيه هاي ارتباطي نقش مهمي در ايجاد ارتباطات فضايي و عملكردي ميان سكونتگاهراه
شوند، از انزواي جغرافيايي خارج ونقل برخوردار ميامكانات ارتباطي و حمل ورافتاده هنگامي كه ازبسياري از نواحي د. كنندايفا مي

هاي ارتباطي و . با توجه به كوهستاني بودن منطقه مورد مطالعه، دسترسي ساكنان آن به راهآورنددست مي به شوند و ارزش اقتصاديمي
به اين واقعيت، مناطقي كه مجاورت بيشتري با اين مسيرها داشتند براي هدف تحقيق  اصلي وابستگي بسيار زيادي دارد. لذا با توجه

هاي ارتباطي اصلي قرار دارند. نتايج توزيع معيار فاصله تر بودند. برحسب بررسي بيشترين نقاط روستايي در فواصل مناسبي از راهمطلوب
اند و از نقاط روستايي در مناطق مياني استقرار يافته %91دهد، تنها ن ميطور كه نتايج نشامناطق از دورترين نقطه روستايي نيز همان

 فاصله دورترين نقاط روستايي به اين مناطق حداقل بوده است. 

 فيزيكيتوزيع نواحي روستايي مورد مطالعه در زيرمعيارهاي عامل  .(6)جدول

ره طبقات
نم

 

اصله زف  دورترينا
انقطه  ييروست

زفاصله ه ا ا ر
اطي ب رت  اصليا

زفاصله نزديكترين ا
ره شهرينقطه

نم
 

عدادخدمات  ت
 موجود

 درصد روستا درصد روستا درصد روستا درصد روستا

 %1/52 92 0 %1/50 51 %0/25 69 %2/51 96 2 كم

اً كم ت سب  %0/59 52 5 %5/90 05 %5/02 55 %5/90 05 0 ن

 %5/51 52 9 %0/90 92 %2/50 91 %0/05 50 9 متوسط

اد  %2/50 56 0 %0/1 00 %1/2 6 %1/00 05 5 زي

اد ارزي  %2/2 5 2 %2/1 0 %1/1 1 %0/0 2 0 بسي

 %011 050 - %011 050 %011 050 050 %011 مجموع

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

به لحاظ تعداد كم بوده و همچنين  ترين نقطه شهري نيز، بيشترين توزيع مناطق در فواصل نسبتاًبرحسب معيار فاصله از نزديک
 خدمات موجود نيز بيشتر مناطق روستايي مورد مطالعه از خدمات كمتري برخوردار هستند.
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 طبيعيبندي زيرمعيارهاي عامل پهنه .(5)شكل

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

و ...  0هاي محيطي نظير سيل، زلزلهبايست به دور از خطرات و آسيبمناطق تعيين شده براي استقرار مراكز خدمات روستايي مي
باشند و همچنين به لحاظ سهولت در ايجاد و دسترسي به خدمات در مكان مناسبي از ارتفاع و شيب قرار داشته باشند كه اين شرايط در 

انتخاب د. در ارتباط با نايافتهشكل و گسترش طبيعي بر منابع  يهاز ديرباز با تك ييروستا ه شدند. مناطقعامل طبيعي در نظر گرفت
ترين معيار ، مهمدسترس در طول سال ، دسترسي به مقدار كافي آب دايمي و درترين مكان براي سكونت و فعاليت در اين مناطقمناسب

. برحسب معيار رودنيز مردمان ذيربط به شمار مي هاي كارشناسان وكي از دل مشغولييپيوسته  امروزه نيز همين موضوع بوده است،
اند. اين امر طور كه مشخص بود بيشترين مناطق روستايي در فواصل نزديک به رودخانه استقرار يافتهفاصله از نزديكترين رودخانه، همان

زي غالب كه در دسترس بودن مقدار آب كافي به عنوان يک مزيت محسوب هر چند در منطقه مورد مطالعه با توجه به نوع فعاليت كشاور
و همچنين با توجه به توجيه  سيلابي شدن آن با توجه به طغيان رودخانه و، اما استقرار مراكز خدمات روستايي در اين مناطق 5گرددمي

عنوان مناطق مناسب در نظر گرفته شدند. فاصله از خط اقتصادي و پايداري خدمات در آينده، مناسب نبوده و فواصل دور از رودخانه به 
طور كه روشن است مناطقي كه در گسل نيز به عنوان يكي از زيرمعيارهاي طبيعي در نظر گرفته شد. در ارتباط با اين معيار نيز همان

اط روستايي در فواصل نزديک به خط فواصل دور قرار دارند مناسب خواهند بود كه برحسب اين بررسي نيز بيشترين توزيع و استقرار نق
 گسل بوده كه تعيين مراكز خدمات روستايي در اين مناطق مناسب نخواهد بود. 

 

 

 

                                                   
 -شته است. زلزله رودباربه دليل خطوط گسل و كوهستاني بودن شهرستان طارم، احتمال وقوع زلزله و رانش زمين به عنوان يک مخاطره طبيعي در شهرستان طارم وجود دا - 0

 هاي فراواني در مناطق شمال شرقي شهرستان طارم شد.وده كه موجب خسارتهاي اتفاق افتاده در منطقه مورد مطالعه بيكي از بزرگترين زلزله 0961منجيل  در سال 

كند. بيشترين نقاط روستايي به دليل دسترسي نزديک به در منطقه مورد مطالعه رودخانه قزل اوزن مهمترين و اصلي ترين رودخانه بوده كه از ميانه اين شهرستان عبور مي - 5
 اند.كنار رودخانه استقرار يافته منابع آبي آن براي كشت كشاورزي، در
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 طبيعي توزيع نواحي روستايي مورد مطالعه در زيرمعيارهاي عامل .(7)جدول

ره طبقات
نم

 

اصله زف ها ن  فاصله خط گسل رودخا

ره
نم

 

شيب متوسط 
 روستا

رتفاع  متوسطا
 روستا

 درصد روستا درصد روستا درصد روستا درصد روستا

 %5/95 21 %9/00 21 2 %2/09 29 %0/50 11 0 كم

ً ا ت سب  %6/52 56 %2/50 56 0 %5/95 91 %1/00 02 5 كمن

 %9/55 50 %2/01 50 9 %2/06 51 %0/1 00 9 متوسط

اد  %0/1 09 %5/01 09 5 %6/6 2 %5/0 5 0 زي

ا ادبسي  %2/1 2 %6/6 2 0 %2/1 0 %1/1 1 2 رزي

 %011 050 %011 050 - %011 050 %011 050 مجموع

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

هاي طلبد كه به لحاظ توجيه اقتصادي هزينههاي زيادي را ميها و خدمات در مناطق با شيب و ارتفاع زياد هزينهاستقرار فعاليت
ترين مناطق براي هدف تحقيق در نظر گرفته شدند. برهمين اساس مناطق پست و هموار به عنوان مناسبعمراني مناسب نخواهند بود. 

برحسب توزيع مناطق در معيار ارتفاع و شيب، بيشترين مناطق در ارتفاعات كم بوده و اين مناطق بيشتر در مناطق مياني منطقه مورد 
 اند.مطالعه قرار داشته

 

    
 فيزيكيبندي زيرمعيارهاي عامل پهنه .(6)شكل

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

يابي مناطق مورد مطالعه براي تعيين مراكز خدمات مطالعه و ارز يبراعوامل و زيرمعيارهاي مؤثر از استخراج و استفاده از  پس حال
 مناسب براي مراكز خدمات روستايي به دست آمدند.  هايپهنهاعمال و  ياطلاعات هاييهوزن پارامترها بر لا روستايي،



  559 تبيين نقش عوامل فضايي در استقرار الگوي بهينه مراكز خدمات روستايي ورد نواحي روستايي شهرستان طارم

 

 
 بهينه مراكز خدمات روستايي  استقرارهاي مناسب براي بندي مكانپهنه .(7)شكل

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

از  %2/06عه قرار دارد. در اين مناطق از پوشش منطقه مورد مطال %6مناطق كاملًا مناسب براي تعيين مراكز خدمات روستايي تنها در 
طور كه در ابتدا نيز بدان اشاره شده بود، بيشترين توزيع جمعيت در اند. در ارتباط با توزيع جمعيت نيز هماننقاط روستايي توزيع شده

 در تحقيق حاضر بود. مناطق نامناسب بوده كه دسترسي مناسبي به مراكز خدمات روستايي ندارند كه همين امر مسأله مورد بررسي 

 

 بندي بهينه مراكز خدمات روستايي هر يك از طبقات پهنهتوزيع نواحي روستايي در  .(8)جدول

ر( طبقات ا ني مساحت)هكت وا ني روستا فرا وا ني جمعيت فرا وا  فرا

مناسب  ً ا مل  %5/0 050 %2/06 51 %6 2/05092 كا

 %9/2 5211 %9/00 21 %1/05 2/26691 مناسب

 %6/56 1552 %9/55 55 %0/52 2/25950 متوسط

مناسب ا  %2/06 06505 %2/06 51 %0/51 5/01220 ن

مناسب ا ً ن ا مل  %05 2211 %9/9 0 %6/5 2550 كا

 %011 90621 %011 050 %011 5/510216 مجموع

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

روستا( تعيين شدند، گام نهايي  51راي استقرار مراكز خدمات روستايي)در ادامه پس از آن كه مناطق روستايي كاملاً مناسب ب
ترتيب برحسب منفي و هاي مورد مطالعه براي مراكز خدمات روستايي بود. بدينبندي هر كدام از اين مناطق روستايي در دهستاناولويت

تشكيل و با توجه به وزن هر كدام از زيرمعيارها،  هاي كيفي طبقات، ماتريس مقايسه آنمثبت بودن زيرمعيارها و كمي ساختن مؤلفه
بندي شدند. در هر دهستان سه نقطه روستايي به ترتيب به عنوان بالاترين نمره و اولويت براي مراكز مناطق روستايي به روش ويكور رتبه

 خدمات روستايي تعيين شدند.
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 رد مطالعه برحسب نمره ويكور براي تعيين بهينه مراكز خدمات روستايياولويت بندي روستاهاي مو .(9)جدول

ن
تا

س
ده

 

ت
وي

ول
ا

 

ا ت ره روس
نم

 

ي ا ه ر ا ي مع ر ي ر ز ؤث ي م ي ا روست ت  ا خدم كز  ا مر ه  ن ي ه ب وي  لگ ا ر  ا قر ست ا ر   د

ي ن سا ن ا ل  م ا ي ع ك يزي ف مل  ا ي ع يع طب مل  ا  ع

د ا د ع  ت
ت ي  جمع

خ ر  ن
د  رش

يت  جمع
د من ل  سا

ت  سب ن
ن ي غل  شا

ن ري ت ر  دو
 روستا

ا  هر
ي صل  ا

طه  نق
ي  شهر

د ا د ع  ت
ات  خدم

 خط
سل  گ

ه ن ا خ ع رود ا ف ت ر ب ا  شي

بر
آب

 

كول 0 ا ست د 11/0 ا ا ي ز ر ا سي د ب ا ي ز ر ا سي د ب ا ي د ز ا ي ز ر ا سي م ب د ك ا ي م ز د كم زياد ك ا ي ز ر ا سي م ب م ك  ك

د 5 رو ر ا د 252/1 هز ا ي ز ر ا سي د ب ا ي توسط ز د م ا ي ز ر ا سي م ب د ك ا ي ز ر ا سي م ب د كم متوسط ك ا ي م ز م ك  ك

9 
ي قل ن ا لق ع
ا  ي

دب 056/1 ا ي ز ر ا د سي ا ي توسط ز د م ا ي ز ر ا سي م ب ك ً ا ت سب د ن ا ي ز ر ا سي م ب ك ً ا ت سب كم زياد ن ً ا ت سب توسط ن م م م ك  ك

ق
رز

چو
 

ت 0 د 221/1 شي ا ي ز ر ا سي د ب ا ي د ز ا ي د ز ا ي م ز م ك م ك ك ً ا ت سب د ن ا ي توسط ز د م ا ي ز ر ا سي م ب م ك  ك

در 5 ي ل د 651/1 و ا ي توسط ز د م ا ي د ز ا ي ز ر ا سي توسط ب م م توسط ك توسط م م م ك ً ا ت سب توسط ن م م ك ً ا ت سب م ن  ك

نكله 9 ا ر د 292/1 سي ا ي توسط ز م م توسط ك توسط م م م توسط ك توسط م م م ك ً ا ت سب د ن ا ي م ز ك ً ا ت سب م ن  ك

ام
در

 

م 0 ا د 211/1 در ا ي ز ر ا سي د ب ا ي د ز ا ي د ز ا ي ز ر ا سي م ب م ك م ك د ك ا ي ز ر ا سي م ب ك ً ا ت سب م ن م ك ك ً ا ت سب م ن  ك

شت 5 د ن ا م د 562/1 گ ا ي ز ر ا سي د ب ا ي توسط ز د م ا ي م ز م ك ك ً ا ت سب م ن د ك ا ي م ز ك ً ا ت سب م ن م ك م ك  ك

ن 9 ا ت د 592/1 كل ا ي د ز ا ي د ز ا ي د ز ا ي م ز م ك ك ً ا ت سب م ن ك ً ا ت سب د ن ا ي م ز م ك ك ً ا ت سب م ن ك ً ا ت سب م ن ك ً ا ت سب  ن

ده
جر

ست
د

 

ه 0 جرد د 11/0 دست ا ي ز ر ا سي د ب ا ي ز ر ا سي د ب ا ي ز ر ا سي د ب ا ي ز ر ا سي م ب م ك م ك د ك ا ي ز ر ا سي م ب د ك ا ي ز ر ا سي م ب م ك  ك

ز 5 سي ن د 122/1 سا ا ي د ز ا ي ز ر ا سي د ب ا ي د ز ا ي ز ر ا سي م ب م ك م ك د ك ا ي ز ر ا سي م ب د ك ا ي ز ر ا سي م ب م ك  ك

ت 9 ا ل توسط 669/1 ق توسط م م م د ك ا ي م ز ك ً ا ت سب م ن م ك ك ً ا ت سب توسط ن م م ك ً ا ت سب توسط ن توسط م م م  ك

ن
وا

يل
گ

 

ن 0 ا و ل ي د 11/0 گ ا ي ز ر ا سي د ب ا ي د ز ا ي د ز ا ي ر ز ا سي م ب م ك م ك د ك ا ي ر ز ا سي م ب م ك م ك م ك  ك

ن 5 سكي د 599/1 ت ا ي ز ر ا سي توسط ب توسط م د م ا ي ر ز ا سي م ب م ك د مك ك ا ي ر ز ا سي م ب ك ً ا ت سب م ن م ك م ك ك ً ا ت سب  ن

ر 9 ي و ش د 212/1 ت ا ي ز ر ا سي د ب ا ي توسط ز د م ا ي توسط ز توسط م د م ا ي توسط ز م م ك ً ا ت سب م ن توسط ك توسط م  م

 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

ي اشتغال و نواحي روستايي تعيين شده براي مراكز خدمات روستايي، مناطقي هستند كه داراي جمعيت بسيار زياد، نرخ رشد بالا
هاي ارتباطي جمعيت سالمند هستند كه فاصله نسبتاً كمي با دورترين نقطه روستايي در دهستان دارند. اين نواحي دسترسي مناسبي به راه

اصلي و نقطه شهري دارند. فاصله اين نواحي از خطوط گسل و رودخانه زياد بوده و همچنين مناطقي هموار و پست هستند كه تعداد 
 يادي نيز در اين مناطق بوده كه همين امر موجب به صرفه بودن ايجاد مراكز خدمات در اين مناطق است.خدمات ز

 
 نواحي روستايي منتخب براي ايجاد مراكز خدمات روستايي .(8)شكل
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 0911هاي تحقيق، منبع: يافته

 گيريبحث و نتيجه

چه به  ييروستا يواحدها يسازبه منظور فعال يمناسب و كاف يلاتخدمات و تسه ينمأو تكشور  ييروستا يهالزوم توجه به عرصه
در  يتجمع يتاسكان و تثب يحصح يسامانده يلو چه به دلدر اين مناطق  كشاورزي(بخش ي توليدي)هايتضرورت گسترش فعال يلدل

مراتبي منظم از روشن است كه برپايي يک شبكه سلسه. است يرو اجتناب ناپذ يجد يامر هاي گسترده،اين مناطق به دليل مهاجرت
هاي توسعه شهري تواند نه تنها در خدمت برنامههاي مركزي كه به نحوي بارز و مكمل با يكديگر در ارتباط متقابل باشند، ميمكان

ي و ترغيب بازاريابي محصولات رسانهاي روستايي به مراكز شهري و همچنين تسهيل خدماتباشد، بلكه از طريق اتصال منظم سكونتگاه
هاي اوليه و روستايي نيز ياري رساند. در ارتباط با همين امر يكي از گام -كشاورزي و مبادله كالايي و خدماتي، به اصلاح پيوندهاي شهري

 يناز ا ييعقلا يريگبه منظور بهره ارائه خدمات دهيو سامان يحصح يمو تنظ ييروستا مناطق هاييتو قابل هايتشناخت ظرفاساسي، 
آن در مناطق  دسترسي مناسب بهخدمات و گسترش  شود. هاي آن برداشتهگاماستوار  ين ومت يبه نحو بايستمي كهبوده  هايتقابل

. بررسي اين ضرورت در مناطق كوهستاني با توجه به آن كه رفاه است ريزي توسعه روستاييبرنامههاي نظام روستايي از جمله ضرورت
. اين بررسي از يک سو با ه استبود اقداماتترين دسترسي، وابستگي بسيار زيادي به آن دارد از مهم هاين آن به دليل محدوديتساكنا

( اغلب پراكنده و كم جمعيت هستند، موجب ساماندهي صحيح اسكان شهرستان طارمكه اين مناطق)به ويژه نواحي روستايي  آنتوجه به 
يابي عدالت فضايي در دسترسي به خدمات روستايي ديگر موجب هموار ساختن مسير حركت به سوي دست و استقرار جمعيت و از سوي

رساني به تعيين بر الگوي خدمات تبيين هر كدام از عوامل مؤثر با توجه به اين واقعيت، تحقيق حاضر بر آن بود تا ضمن خواهد شد.
ترين هاي انساني، فيزيكي و طبيعي مهمدر بين عوامل مؤثر به ترتيب عاملنواحي مناسب مراكز خدمات در شهرستان طارم بپردازد. 

ترين معيار است)مكانيكي و بودند. تراكم و تمركز جمعيت براي تعيين مراكز خدمات روستايي مهم عوامل در تبيين استقرار بهينه خدمات
(. اين معيار در مناطق روستايي از آن جهت كه اغلب 0922زاده، ؛ مهدوي و كريم0921سبكبار و همكاران، ؛ فرجي0910همكاران، 

ترين روستا براي مراكز خدمات از اولويت بالايي برخوردار بوده و لذا جمعيت جمعيت آن پراكنده و كم جمعيت هستند براي تعيين مناسب
معياري براي تأمين رفاه بوده لذا  بيشتري به آن دسترسي خواهند داشت. دسترسي به خدمات در مناطق روستايي ضمن آن كه به عنوان

(. برحسب نتايج تنها 5111شنگن فن و همكاران، ؛ 5109سكوفياس و اوليوري، ؛ 5102كايجي، گردد)موجب توسعه اين مناطق نيز مي
وستايي قرار ر نقطه 51رساني داراي پهنه كاملاً مطلوب است. در اين پهنه از مساحت منطقه مورد مطالعه به دليل قابليت خدمات  6%

رساني به روستاهاي حوزه نفوذ خود در دهستان دارند. برحسب نمره ويكور نيز از دارند كه هر كدام از اين نواحي شرايط مناسب خدمات
ترين روستاي مركزي براي خدمات روستايي تعيين شد. نقاط نقطه روستايي به عنوان مناسب 9نقطه روستايي، براي هر دهستان  51

نتخب از جمعيت و نرخ رشد مثبت و اشتغال بالايي برخوردار هستند. اين نواحي در هر دهستان در مسيرهاي ارتباطي مناسبي روستايي م
قرار دارند و فاصله تمام نقاط روستايي به اين نواحي مناسب است. به لحاظ پايداري خدمات نيز، اين مناطق در فاصله مناسبي از خط 

براهه)مخاطره سيل( قرار دارند و از آن جايي كه اين مناطق در مناطق پست و هموار قرار دارند، و گسل)مخاطره زلزله( و خطوط آ
ترتيب با هاي عمراني براي توسعه خدمات مناسب هستند. بدينهمچنين تعداد خدمات بيشتري نيز دارند به لحاظ توجيه اقتصادي و هزينه

توان بسترهاي لازم براي رشد خدمات در اين مناطق را فراهم و با ستايي، ميتعيين نواحي و مناطق مناسب براي مراكز خدمات رو
 دسترسي مناسب تمام نواحي روستايي مورد مطالعه به اين خدمات، موجب توسعه روستايي شد.
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