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Abstract 
One of the most important consequences of the rapid growth of urbanization and 
physical development of the cities in recent decades has been the disintegrated 
distribution of urban service centers, paving the way for social inequality in 
accessing them. Therefore, the main purpose of this study is to compare and rank 
the cities of Mazandaran Province as one of the densest regions of the country, 
in terms of access to urban services. In this study, using statistical sources of 
Mazandaran Province and library studies, twenty-two levels of cities of 
Mazandaran Province were ranked in terms of access to twelve components 
selected from the urban services. In this regard, the data of the National Statistics 
Organization and the Organization of Management and Planning of Mazandaran 
Province have been used to compare the cities to each other after determining 
their weight using the feature index and Sturgess’ model in VP software. The 
results show that there is a huge difference between the cities of this province in 
terms of net output current values of the studied indicators, so that the cities of 
Miandorood and Amol with -0.7460 and 0.9087, respectively, are the least and the 
most prosperous cities of Mazandaran in terms of access to the twenty-two 
components. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The largest cities have the fastest growth 
rate, leading to demographic, economic,  

social and political dominance of one or 
more cities within the urban system of a 
country or region (Hatami Nejad et al., 
2008: 75). This imbalance between the 
regions, which disrupts the spatial system 
of settlements and causes the rapid 
growth of some first-class cities, 
Mazandaran Province is a part of which, 
highlights the importance of this issue to 
better plan for balanced development of 
the province. The present study is based 
on the assumption that there is a deep gap 
(center-periphery relationship) between 
the cities of Mazandaran Province in terms 
of access to resources. In this study, by 
examining one of the development 
indicators, namely the index of services 
and urban facilities, using the feature 
index and Sturgess’ model and the 
combination of input weights in VP 
software, we can compare the cities oof 
Mazandaran Province to each other and to 
Sari City as the center of the province. 
These analyses show the inequality in 
access to facilities and urban services in 
the cities of Mazandaran Province. 

2. Research Methodology 
The present applied research is 
"descriptive-analytical" and uses library 
studies and authors' calculations to collect 
data. To achieve the objectives of the 
research, first, by surveying experienced 
experts and analyzing various sources, the 
criteria used in the research have been 
identified. In the continuation of the 
research process, the criteria in Sturgess’ 
model were prepared and the weights of 
each were implemented. Finally, the 

output diagrams were ranked and 
analyzed. 

3. Research Findings 
To rank the twenty-two cities of 
Mazandaran Province in terms of access to 
urban services and facilities, the feature 
index and Sturgess’ model were used with 
a ranking of twelve selected components 
of the municipal service index, including 
number of fruit and vegetable centers, 
shopping centers, slaughterhouses, sports 
centers, fire stations, cultural and tourism 
centers, public parks, medical service 
centers, garbage trucks, cemetries, 
educational centers and number of 
communication service centers. In the 
next step, the feature index, the 
coefficients related to the services and 
then the levels of the fourteen cities were 
extracted and calculated. Following that, 
the weights were entered in the VP 
Software and analyzed using Sturgess’ 
model. The study and the results of the 
analysis showed that among the 22 cities 
of Mazandaran, the highest level of 
services in all two components studied, 
belonged to the city of Amol, which has 
increased the average enjoyment rate and 
put most of the other cities in a lower 
position than the average. On the other 
hand, out of 22 studied cities, only 5 cases 
(Amol, Tonekabon, Sari, Babol and Ramsar) 
had scores higher than the average. 
Meanwhile, Sari, as the capital of the 
province, has gained the third position in 
the ranking. 

4. Conclusion 
In this study, by examining one of the 
development indicators, namely the index 
of services and urban facilities, the cities of 
Mazandaran Province were ranked. The 
analysis shows the inequality in the access 
of the cities in Mazandaran Province to the 
selected indicators of urban services in the 
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study area. According to the results of the 
research, Amol was by far the most 
enjoyed city while Miandorood was the 
least enjoyed city of Mazandaran Province. 
Subsequent research can, consider 
criteria such as population and size in 
weighting and ranking the cities of the 
province in terms of service availability. 
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 پژوهشی  علمی 

  از  برخورداری در  مازندران استان هایشهرستان تطبیقی بررسی
 شهری  خدمات
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 تاریخ دریافت:
 1399 یهمن 25

 : پذیرش تاریخ 
 1400 مهر 4

 :تاریخ انتشار
 1400 دی ۸
 

 چکیده
ی  شتابان  رشد  پیامدهای  مهمترین  از  یکی  های دهه   در  کشور  شهرهای  فیزیکی  توسعه  و  شهرنشین

ع  نظام  پاشیدگی  هم   از  اخیر، وده  شهری  خدمات  مراکز  توزی   اجتماعی   نابرابری  ساززمینه  که  ب
 بندی رتبه   تحقیق  این  اصلی  هدف  بنابراین  است؛   شده  خدمات  این  از  برخورداری  در  شهروندان

شور،  مناطق  ترینمتراکم  از  یکی  عنوان  به  مازندران  استان  هایشهرستان   از   برخورداری  جهت  از  ک
نابع  از  استفاده  با  تحقیق  این  در.  باشدمی  یکدیگر  با  آنها  مقایسه  و  نمونه  شهری  خدمات   آماری   م

  استان   هایشهرستان  گانه  دو   و  بیست   بندی  سطح  به   ایکتابخانه  مطالعات  و  مازندران   استان 
 خدمات   گروه   زیر  از  منتخب  مولفه   دوازده  در  شهری  خدمات  شاخص  از  برخورداری  لحاظ  از  مازندران

  ریزی برنامه  و  مدیریت  و  سازمان  و  آمار  ملی  سازمان  هایداده  از   راستا  این  در.  گردید  اقدام  شهری
س  تا  شده  استفاده  مازندران   استان   مدل  و  ویژگی  شاخص  از  استفاده  با  هریک  وزن  تعیین  از  پ

گر  با  VP  افزار  نرم  در  استورگس،  تفاوت   که  دهدمی  نشان  آمده  بدست  نتایج.  گردند  مقایسه  یکدی
ستان  این  هایشهرستان  بین  فاحشی جی  جریان  مقادیر  نظر  از  ا  مورد  هایشاخص   خالص  خرو

 کم  ترتیب  به  0.90۸7  و  -0.7460  با  آمل  و  میاندورود  هایشهرستان  که  شکلی  به دارد  وجود  مطالعه
ت  هایمولفه  نظر  از  مازندران  هایشهرستان  برخوردارترین  و  برخوردار ری   خدمات  گانه  دو  و  بیس   شه

 .اندبوده

 کلیدواژه ها: 
  ویژگی، شاخص بندی،رتبه

 شهری، خدمات استورگس،
تان هایشهرستان  مازندران   اس
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 های استان مازندران در برخورداری از خدمات شهری بررسی تطبیقی شهرستان . شجاعیان  علی آنامرادنژاد،  بردی رحیم

 مقدمه 1
می همه تالش  توسعه  راه  در  انسانی  جوامع  کنند؛ ی 

را   مداومت  و  رشد  از  باالتر  است  هدفی  توسعه  زیرا 
ارائه  کیفیتدر  دارد.  ی  مدنظر  زندگی  متنوع  های 

تمامی   توسعه  به  نیل  جهت  در  پیشرفت 
بر    های انسانی دردر سکونتگاهرا  های زندگی  شاخص

صرفا  می و  نی   گیرد  اقتصادی  ست  موضوعی 
ب1،2009)یاسوری  جوامع  از  بسیاری  خصوص  ه (. 

درحال  بهکشورهای  پایه توسعه،  تقویت  های  منظور 
ها بیش از هر زمان  توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل 

برنامه نیازمند  و  دیگری  امکانات  شناسایی  و  ریزی 
بالفعل  و  بالقوه  توسعه  هستشان  منابع  نظریات  ند. 

گاه   و  چالش  و  رقابت  مسیرهای  از  گذشتن  با  نیز 
اند.  های توسعه شکل داده تعامل ترکیبی، به پارادایم 

زمینهپا در  غالب  عموما    ی رادایم  واجد    توسعه 
آرالفهؤم از  بسیاری  در  امروزه  که  است    ی هایی 

توسعه و  توسعه  باب  در  نیافتگی  اتخاذشده 
عنوان راه  ریزی به . پذیرش برنامهه استمشاهدقابل

می  توسعه  نهادینهتحقق  با  صحیح،  تواند  شدن 
منابع  نابرابری در بین مناطق را ازلحاظ برخورداری از  

برنامه  نوع  این  متعالی  شکل  که  دهد  ریزی،  کاهش 
برنامه  تحت  همان  مردم  با  و  باال  به  پایین  از  ریزی 

برنامه منطقهقالب  است  ریزی  ای 
امروزه39،  2،2007)افشاركهن  از  (.  ناشی  مشکالت   ،

تراکم،   قبیل  از  شهری  خدمات  نامناسب  توزیع 
زیست  جابهآلودگی  غیره  محیطی،  و  جمعیت  جایی 

از   یکی  شهری  خدمات  توزیع  که  است  شده  باعث 
یافته و  ترین مسائل پیش روی کشورهای توسعهمهم

خلجی درحال  و  )عشقی  باشد  زیرا  (؛  2016،  3توسعه 
بحران  ایجاد  به  منجر  عادالنه  توزیع  های  عدم 

پیچیده مشکالت  و  توزیع    یاجتماعی  و  فضایی 
هری  متوازن مناطق ش   یساز توسعهعادالنه نیز زمینه

 (.2019و همکاران،  4زاهدی یگانه ) خواهد شد 

 
1 -Yasouri 
2 - Afsharkohan 
3 - Eshghi and Khalaji 
4 -Zahediyeganeh 

جهان  توسعه  نام  اطالق  اصلی  عامل  نیافتگی 
ی آن است. این ویژگی  های دربرگیرنده سوم بر کشور 

به  این  معلول  در  وارداتی  نظریات  نابجای  کارگیری 
شرایط،   با  نظریات  این  تطابق  عدم  و  کشورها 

)زیاری پتانسیل  است  بومی  گرایشات  و  :  5،200۸ها 
)اندازه67 شهرها  جمعیت  به(.  شهرها(  طور  ی 

سکونتگاه  بین  و  گسترده  اندازه  با  گوناگون  های 
اند. این الگوهای کامال   الگوهای متفاوتی توزیع گشته

رشد   که  است  مناطقی  روشنگر  بیشتر  متفاوت 
به  آن  در  بی شهرها  سیاست طور  با  و  های  برنامه 

می  اتفاق  )گریر نابرابر  روند  2002  ،6افتد  این  طی   .)
بزرگ  سریع معموال   شهرها  را  ترین  رشد  نرخ  ترین 

  ، اقتصادی  جمعیتی،  تسلط  موجب  این  که  دارند 
نظام   داخل  در  شهر  چند  یا  یک  سیاسی  و  اجتماعی 

می منطقه  یا  کشور  یک  )حاتمی شهری  و    7نژاد شود 
به 75:  200۸همکاران،   مازندران  استان  یکی  (.  عنوان 

های غربی کشور با وجود برخورداری از منابع  از استان
به  توسعه  برای  بهبالقوه  عدم  صحیح  خاطر  کارگیری 

برنامه سایر  مفاهیم  همچون  کشور  سطح  در  ریزی 
بین  استان در  تعادل  عدم  و  نابرابری  از  کشور  های 

می  رنج  خود  نواحی  مناطق  بین  تعادل  عدم  این  برد. 
برهم  موجب  سکونتکه  فضایی  نظام  و  گاه خوردن  ها 

بی  و  شتابان  شهرستان رویه رشد  از  بعضی  های  ی 
از  ی اول می درجه نیز جزئی  شود که استان مازندران 

آشکار ساختن   اهمیت  همین امر،  این مناطق است. 
ریزی هرچه بهتر جهت  این موضوع را در جهت برنامه

می توسعه نشان  استان  در  متوازن  تحقیق  ی  دهد. 
ا استوار  فرض  این  بر  بین  حاضر  که  ست 

از  شهرستان برخورداری  ازلحاظ  مازندران  استان  های 
برقرار   -ی مرکزمنابع، شکاف عمیقی )رابطه پیرامون( 

از شاخص  با بررسی یکی  در این مطالعه  های  است. 
شهری،   تأسیسات  و  خدمات  شاخص  یعنی  توسعه، 
و   استورکس  مدل  و  ویژگی  شاخص  از  استفاده  با 

وزن  نرمترکیب  در  ورودی  به  می   VPافزار  های  توان 

5 - Ziari 
6 -Greer 
7 -Hataminejad  
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شهرستان رتبه شهر  بندی  و  مازندران  استان  های 
به  رسید  مازندران  شهرها  سایر  با  استان  مرکز  عنوان 

های  ها نابرابری در برخوردای شهرستان که این تحلیل
استان مازندران را ازلحاظ تأسیسات و خدمات شهری  

 سازد.بیش از پیش نمایان می 

 مبانی نظری 2
های عمرانی کشور  طب رشد در برنامههای قسیاست

ی عمرانی سوم به بعد موجبات رشد  ویژه از برنامه به
سرمایه  با  کشور  بزرگ  شهری  کالن  مراکز  گذاری 

صنعتی و سرازیر شدن سرمایه و نیروی انسانی ماهر  
به شکل  و  به این مراکز شد  نواحی پیرامونی  گیری از 

)قطب زد  دامن  رشد  همکا  نژادحاتمي های  ران،  و 
(. تمرکز در سطح کشور بیانگر آن است که  ۸7،200۸

به  شهرستان تهران  برتر،  رشد  قطب  های  عنوان 
های  عنوان قطب مشهد و اصفهان و شیراز و تبریز به 

شهرستان درجه و  یک  نفر  ی  هزار  پانصد  تا  های 
قطب به درجهعنوان  رشد  شدند.  های  شناخته  دو  ی 
های اداری،  سازمان دلیل مرکزیت و تمرکز نهادها و  به

موج  برای    سیاسی  نواحی  و  شهرها  سایر  مهاجرین 
مزیت  این  از  سرازیر  برخورداری  مراکز  این  به  ها 

موسوی می و  )قنبری  نتایج  1،2011:50شوند   .)
کشورهای  سیاست در  رشد  قطب  های 

بهدرحال  نشان می توسعه،  نظر  ویژه ایران  دهد طبق 
سیاس رویکردهای  بحث  در  پرو  قطب  فرانسوا  ت 

رشد بعد از مدتی مراکز قطب رشد به انتقال نوآوری  
های  پردازند. عالوه بر سیاست به نواحی پیرامونی می 

محرک  البته  رشد،  عمده قطب  سال  های  آغاز  از  ای 
در    1300 تسریع  موجبات  کشور  در  شمسی  هجری 

به  تعادل هم روند  منطقهریختگی  که  های  را   ای 
هرنشینی است، فراهم  ی بارز آن رشد شتابان شچهره 

(. ازجمله این  2009،  باوان پوريو    خاكپورآورده است )
دوره  از  مدرنیسم  رویکردهای  از  حمایت  ی محرکات 

به   توجه  بدون  توسعه  غربی  نظریات  و  رضاخان 
بدون   و  توسعه  برای  بومی  گرایشات  و  شرایط 

سال  در  که  بود  روند  این  با  مناسب  های  بسترسازی 
 

1 -Ghanbari and Mosavey 
2 -Mashhadizadeh 

،  1341سیاست اصالحات ارضی در سال  بعد با اجرای  
پروژه سرمایه روی  در  گذاری  صنعتی  سنگین  های 

سرفصلشهرستان ازجمله  بزرگ  عمده های  ی های 
برنامه  و  اجرایی  انقالب  از  قبل  عمرانی  چهارم  ی 

دوره اوایل  در  شهری  زمین  دنبال  واگذاری  انقالب  ی 
)مشهدی  همه 211:  2006،  2زادهشد  موارد  (،  این  ی 

مهمن هما از  شد  گفته  که  رشد  گونه  پیامدهای  ترین 
توسعه و  شهرنشینی  فیزیکی  شتابان  ی 

درجه شهرستان در  های  که  است  کشور  اول  ی 
ازهمدهه  موجبات  نوعی  به  خود  اخیر  پاشیدگی  های 

و   است  بوده  نیز  شهری  خدمات  مراکز  توزیع  نظام 
سطح  زمینه در  و  شهروندان  اجتماعی  نابرابری  ساز 

من )حاتمی گسترده  است  شده  و  اطق  نژاد 
(. با تمرکز بر روی این روند نابرابر  71:  13۸7همکاران،

بهره  و گسترش شکاف بین  از  و امکانات  مندی منابع 
ها  به وجود می  مناطق نوعی رویارویی بین سکونتگاه 

شهر   مابین  رویارویی  این  مناطق  سطح  در  که  آید 
شهرستان  با  پیرامونی بزرگ  کوچک  و  میانی    های 

بیشتر  را  منفی  اثرگذاری  نوعی  که  بود  خواهد 
های مهم این رویارویی  منعکس می کند. یکی از جلوه

شکاف فضایی و خدماتی نه فقط درون شهرها، بلکه  
پیرامون محیط بود    های  خواهد  شهری 

با  5:  3،2006پور )دانش  که  کرد  اشاره  باید  آخر  در   .)
شدن   دقیق  با  اجتماعی  عدالت  مفهوم  به  بر  توجه 

به  مناطق  بررسی  روی  به  نیاز  شهرها  خصوص 
مبادی   تحقق  جهت  در  اولیه  خدمات  و  امکانات 

بسیار  اولیه باال  به  پایین  از  رویکرد  با  توسعه  ی 
و   )خاکپور  است  پوري اساسی  (؛  1۸2:  2009،  4باوان 

چارچوب   در  تعادل  عدم  و  نابرابری  شناخت  بنابراین 
شمحدوده  استان،  )کشور،  جغرافیایی  و  های  هر 

پی  و  تفاوت بخش(  و  اختالفات  به  موجود  بردن  های 
ها از  گذاری در جهت رفع و کاهش نابرابری وسیاست

توسعه متولیان  اساسی  شمار وظایف  به  مناطق  ی 
های  بررسی شاخص (.  2011و همکاران،    قنبري رود )می

سکونتگاه  از  سطحی  هر  در  توسعه  های  مختلف 
ف موجود و در  بردن به میزان شکاکشور در جهت پی 

3 -Daneshpour 
4 -Khakpour and Bavanpouri 
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توسعه برای  عادالنه  راهبردهای  تدوین  ی  جهت 
می  تلقی  مهم  امری  )یاسوری،مناطق  :  2009شود 

و  201 خدمات  متعادل  فضایی  توزیع  ازسویی   .)
مهم  از  یکی  شهری  نشانهامکانات  عدالت  ترین  های 

به   شهر  در  می اجتماعی  مقولهشمار  به  رود؛  که  ای 
گروه منافع  حفظ  تداوم  مختلف    های معنی  اجتماعی 

بهینه گسترش  است  براساس  شهری  منابع  ی 
همکاران  و  بین  201۸،  1)گونزالز  در  توازن  عدم   .)

ها و مناطق مختلف در جریان توسعه، موجب  بخش 
نابرابری  تشدید  و  منطقهشکاف  شد  های  خواهد  ای 

)نیک است  توسعه  مسیر  در  مانعی  خود  و    2پور که 
المللی نشان داده که  (. مطالعات بین201۸همکاران، 

نه برخودار  کمتر  فعلی  مناطق  امکانات  مزایای  از  تنها 
زمینهمحروم  مواهب  از  بلکه  رشد  اند؛  در  جدید  های 

برخودار   نیز  آینده  در  توریسم  مانند  توسعه  و 
 (. 2013، 3نخواهند شد )باتلر

هایی  فعالیت عنوان طورکلی به خدمات عمومی به 
نهادهای   عمل  ابتکار  در  و  دارند  عمومی  منفعت  که 

شود که بنیاد نهادن و راه  عمومی هستند، تعریف می
و    4ها زیر نظر نهادهای عمومی است )ین انداختن آن 

نگه 2020همکاران،   و  حمایت  اگرچه  از  (.  داری 
سرمایه برای  عمومی  بخش  خدمات  به  گذاری 

می  واگذار  خدمات  اما   شود، خصوصی  دریافت 
گیرد و بر زندگی  عمومی در مقیاس وسیع صورت می 

افراد تأثیر مستقیمی دارد، گرچه مسؤولیت   یروزانه
است  آن یکدیگر  از  متفاوت  و  خاص  مراجع  با  ها 

(؛ خدماتی نظیر آموزش، فضای  2020و همکار،    5)کامر
مذهبی،   و  فرهنگی  درمانی،  ورزشی،  خدمات  سبز، 

عملکر  با  خدمات  )ون همگی  هستند  فضایی  ، 6دهای 
مکان 2012 شعاع  (.  از  تابعی  خدمات  این  مراکز  یابی 

شبکه  دیگر  دسترسی،  با  فضایی  پیوند  دسترسی،  ی 
کننده خواهد بود  خدمات و مقیاس نهادهای حمایت 

آن فضایی  خصوصیات  از  می که  محسوب  شود  ها 
 

1 -Gonzalez  
2 - Nikpour  
3-Butler,  
4 - Yin  
5 - Kummer 
6 -Wan 

همکاران،  7)هوو  برنامه2014و  شروع (.  ی کنندهریزان 
ا به استفاده  دسترسی  سنجش  برای  ز  روشی  عنوان 

عمومی   خدمات  کیفیت  و  دسترسی  قابلیت  ارزیابی 
عادالنه آ و  توزیع  بوده نبودن  همچون  ها  کارایی  اند. 

در   شهرسازی  بنیادی  اصول  از  یکی  عدالت 
فعالیت سامان و  فضاها  است.  دهی  شهری  های 

کارایی در توزیع خدمات عمومی شهری مکمل عدالت  
کارایی درواقع به معنای ایجاد سازمان  فضایی است.  

مکان  در  مناسب  عملکردی  و  گزینی  فضایی 
الزم  فعالیت ارتباطات  تأمین  و  تهیه  همچنین  و  ها 

استفاده  و  عملکردها  باالبردن  میان  برای  کنندگان، 
)نظم  است  شهری  کارکردهای  در  کارآمدی   8فر میزان 

همکاران،   صرف 2019و  باید  از  (. خدمات عمومی  نظر 
محدودیت  آن،  مکانی  توانایی  بعد  یا  مالی  منابع  و  ها 

به  افراد،  آن فیزیکی  دسترس  در  گیرد  آسانی  قرار  ها 
 ( 2019و همکاران،   9)ژنگ

  ی تحقیقپیشینه 3
اذانی  و  و   (2012) 10تیربند  امکانات  توزیع  بررسی  به 

عدالت براساس  شهری  شهر    خدمات  اجتماعی 
یافته  پرداختند.  نشان  یاسوج  پژوهش  این  های 

ازلحاظ  می یاسوج  شهر  مختلف  نواحی  که  دهد 
دسترسی به امکانات و خدمات شهری تفاوت زیادی  

ارائه خدمات  و  نداشته  یکدیگر  به  با  بنا  شده 
 11پور موقعیت شهر توزیع متعادلی داشته است. امان 

 ( همکاران  میز 2013و  ارزیابی  با  توسعه (  یافتگی  ان 
از  شهرستان برخورداری  از نظر  های استان کرمانشاه 

شهری،  شاخص خدمات  مورد    ۸های  را  شاخص 
داده  قرار  پژوهشبررسی  این  در  جهت    ،اند. 

های ضریب ویژگی، حل  ها از مدل وتحلیل داده تجزیه 
است.   شده  استفاده  تغییرات  ضریب  و  اختالف 

ستان کرمانشاه  ها نشان از اختالف فاحش شهر یافته
شهرستان به دیگر  با  استان  مرکز  استان  عنوان  های 

7 -Hu 
8 -Nazmfar  
9 Zhang  
10 Tirband and Azan 
11 -Amanpour  
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شاخص از  برخورداری  شهری  ازلحاظ  خدمات  های 
امان  )دارد.  همکاران  و  تطبیقی  2014پور  تحلیل  به   )

از   استفاده  با  اهواز  شهر  در  شهری  خدمات  توزیع 
سلسله  راستای پرداخته   FAHPمراتبیتحلیل  در  اند. 

پژ دست  هدف  به  مورد  یابی  شاخص  ده  وهش، 
آمده که  دست استفاده بوده است. براساس نتایج به

مهم  و  از  شهرنشینی  شتابان  رشد  پیامدهای  ترین 
دهه توسعه در  اهواز  شهر  فیزیکی  گذشته، ی  های 

گسیختگی نظام توزیع مراکز خدمات شهری بوده که  
های  ساز نابرابری در میزان برخورداری از کاربری زمینه

 1در سطح شهر شده است. روستایی   خدمات شهری
( همکاران  تحقیقی2014و  در  در    ،(   فضایی  عدالت 

کالن شهری  خدمات  مورد  پراکنش  را  تبریز  شهر 
داد قرار  حاکی اه ارزیابی  تحقیق  نتایج  که    ند.  است 

در   مناسبی  فضایی  عدالت  سطح  از  تبریز  شهر 
و   مرصوصی  است.  برخوردار  خدمات  این  پراکنش 

خدمات  2014)2خزایی  فضایی  توزیع  بررسی  به   )
توسعه در  آن  نقش  و  تهران  شهری  شهری  پایدار  ی 

فضایی  پرداخته  توزیع  از  نشان  تحقیق  نتایج  اند. 
مناطق   در  شهری  خدمات  تهر گانه 22نامناسب  ان  ی 

مهم دارد   از  یکی  برخورداری  سطح  اختالف  ترین  و 
توسعه ناپایداری  شهر  عوامل  در  شهری  خدمات  ی 

خلجی   و  عشقی  است.  شده  داده  تشخیص  تهران 
عنوان  2016) با  پژوهشی  فضایی  » (  عدالت  سنجش 

شهری خدمات  از  برخورداری  موردی:  مطالعه؛  در  ی 
تبریز نظرخواه   «شهر  و  ویکور  مدل  از  استفاده  ی  با 

داده  انجام  متخصصین  يافتهاز  که  بيانگر  اند  آن  هاي 
با   تبریز  شهر  عمومي  خدمات  توزيع  انطباق  عدم 

پور  جمعيت بوده است. اسمعیل  همکاران    3توزيع  و 
به 2019) در  (  فضایی  نابرابری  تحلیل  منظور 

کاربری  از  یزد،  برخورداری  شهر  شهری  خدمات  های 
داده  انجام  عنوان  همین  با  آن  انتحقیقی  در  که  د 

اولویت  مکانی،  ضریب  کاربری برمبنای  های  بندی 
در هر ناحیه ی یزد  مشخص شده است.  پیشنهادی 

)نیک همکاران  و  عنوان  201۸پور  با  تحقیقی  در   )

 
1 -Roustaei  
2 -Marsousi & Khazaei 

بهداشتی» خدمات  فضایی  منظر  -توزیع  از  درمانی 
اجتماعی شهرستان   «عدالت  بررسی  استان  به  های 

پرداخته  رابطه  این  در  یافته انمازندران  های  د. 
می  نشان  مذکور  ضریب  پژوهش  مقدار  که  دهد 

شاخص  بهداشتی پراکندگی  خدمات  متعدد  - های 
بهد دارند؛  هم  با  زیادی  تفاوت  مقدار  نحوی رمانی  که 

در سطح شهرهای    1/ 01تا   0.25ضریب تغییرپذیری از
دیگر   تحقیقی  در  ت.  اس متغیر  مازندران  استان 

)نظم همکاران  و  بر 2019فر  میزان  از  (  خورداری 
مورد   را  مازندران  شهری  نواحی  در  عمومی  خدمات 

اند. نتایج این تحقیق مشخص نمود  داده   بررسی قرار 
نحوه  زیرساخت که  توزیع  در  ی  شهری  خدمات  های 

چولگی   با  نامتقارن  نوع  از  مازندران  استان  سطح 
 مثبت است. 

 روش تحقیق 4
هدف  ازلحاظ  حاضر  ازنظر  پژوهش  و  کاربردی  گذاری 

داده شیوه گردآوری  توصیفیی  روش    - ها  با  تحلیلی 
کتابخانه  است.  مطالعات  نگارندگان  محاسبات  و  ای 

دست  با  جهت  ابتدا  تحقیق  اهداف  به  یابی 
منابع   واکاوی  و  مجرب  کارشناسان  از  نظرسنجی 
در   مورداستفاده  معیارهای  شناسایی  به  مختلف 

ادامه  در  است.  شده  اقدام  تحقیق  تحقیق  فرایند  ی 
و  ه آماد  اب استورگس  مدل  در  معیارها  سازی 

وزن پیاده  رتبهسازی  به  یک،  هر  و  های  بندی 
شده  تجزیه  پرداخته  خروجی  نمودارهای  وتحلیل 
 است.

شاخص ویژگی و تعیین ضرایب   4.1
 های پژوهش  شاخص 

از  کر مشخص  آگاهی  مستلزم  ویژگی  شاخص  دن 
سرویس  همچنین  تعداد  و  منطقه  در  خدماتی  های 

هر از    ضرایب  مؤلفه آن یک  انتخابی  هاست.  های 
منطقهشهرستان جدول)های  در  موردمطالعه  (  1ی 

 آمده است.

3 -Esmaeilpour  
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 ( 2016ی استان مازندران )مرکز آمار ایران،  گانه 22های انتخابی در مراکز  مؤلفه  1 جدول 

 

 

 

 

 مأخذ:مطالعات میدانی نگارندگان 

 

مدل ریاضی مورد استفاده برای تعیین ضریب ویژگی  
 آمده است: 1 یرابطهخدمات در 

𝑂𝑆𝑋𝐼𝐽 1رابطه =
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑀

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑛
𝑗−1

× 𝑥𝑖𝑗 

هر  ویژگی  مرکز    ضریب  یک  در  سرویس 
 osxij : جمعیتی  

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚
𝑖=1   j ها در شهر :: جمع کل سرویسj 

∑  : جمع سرویس نوع  i در تمام شهرها 𝑥𝑖𝑗𝑛
𝑗=1 

بندی با استفاده از مدل  رتبه 4.2
 استورگس 

شهرستانرتبه برمبنای  بندی  مازندران  استان  های 
سه  یقاعده مراحل  انجام  مستلزم    یگانهاستورگس 

و   کمینه  مقادیر  نمودن  مشخص  تعداد،  تعیین 
سطوح   از  یک  هر  طول  تعیین  درنهایت  و  بیشینه 

ت 
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ان 
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 آمل 51 64 50 47 14 49 42 9 15 1 12 2 356

 بابل 18 66 7 68 9 29 37 10 13 0 7 1 265
 بابلسر  7 29 7 21 4 32 12 4 3 0 3 1 123

 بهشهر  10 36 10 13 4 32 22 4 7 0 4 1 353

 تنکابن 21 60 16 23 6 21 38 5 12 1 4 3 210

 جویبار  6 28 8 8 4 5 15 2 6 0 3 0 85

 چالوس  8 21 11 18 2 13 14 4 5 2 2 1 101

 رامسر  33 40 8 14 11 10 27 4 11 2 6 1 167

 ساری 39 47 5 43 6 29 23 8 14 1 5 2 222

 سوادکوه  7 35 12 6 5 11 16 3 5 1 3 0 104

 سوادکوه ش.  9 22 1 3 2 1 14 1 8 1 2 1 65

 سیمرغ  38 5 3 2 1 3 1 1 1 0 0 0 55

 آباد عباس  23 33 3 14 5 16 18 3 12 1 3 1 132

 فریدونکنار 1 7 5 8 1 5 1 2 1 0 1 0 32

 شهر قائم  6 20 14 34 3 12 13 6 3 0 2 2 115

 کالردشت 1 6 0 4 1 8 1 1 1 1 1 0 25

 گلوگاه  5 10 2 3 1 2 8 1 1 0 1 0 34

 محمودآباد 6 17 5 9 2 15 10 2 2 0 2 0 70

 میاندورود  4 8 1 1 1 2 7 1 2 0 1 0 28

 نکا  7 16 1 6 2 9 10 1 6 1 1 1 61

 نور 10 44 6 18 6 22 11 6 6 1 5 0 135

 نوشهر  9 33 7 12 3 11 19 3 5 1 2 1 106

 مجموع  319 647 182 375 93 337 359 81 139 14 70 18 2844
 میانگین  14.5 29.9 8.3 17 4.2 15.3 16.3 3.6 6.3 0.63 3.2 0.81 -
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شریفی ؤ)م  است و  است  2012،  1منی  الزم  بنابراین   .)
به  را  مراحل  این  دست که  برای  رتبهترتیب  به    ییابی 

 کار گرفت. ه  های استان بهر یک از شهرستان 

برای   سطوح:  کمیت  و  تعداد  تعیین 
رده دست به تعداد  رابطهآوردن  از  استفاده  2)  یها   )

  ها تعداد طبقه  Kها و  تعداد داده  nشود که در آن  می
 ست.  ا

  K = 1 + 3/22 logn(: 2رابطه)

رین سطح  تمنظور تعیین مقادیر کمینه و پایین به
رده  سطح  باالترین  و  بیشینه  همچنین  های  و 

به روابط)پیشنهادی  از  ) 3ترتیب  و  استفاده  4(   )
 . شودمی

 = Minکمترین عدد    - S (:3رابطه)

Max = بیشترین عدد   + S (:  4رابطه )  

آید:  در  دست می ه  ( ب 5)ی  نیز از رابطه  Sمقادیر  
رابطه   گردشده   Aاین  محاسبه  یواحد  شده  شاخص 

 باشد.  می

   S = A / 2(: 5)ی رابطه

 تعیین طول هر سطح   4.2.1
رابطه  از  رده  هر  ب 6)  یطول  می ه  (  در  دست  که  آید 

تعداد    kتفاضل بیشینه و کمینه و    Rطول رده،    wآن  
 : هستندبندی سطوح رتبه 

 W=R/K(: 6)ی رابطه

4.3 PROMETHEE  و نرم افزارV. P 
گیري  چندشاخصه،  روش   تصمیمهاي   یکی  از  روش 

سازي   بندي  ترجیحی  براي بهینهي  رتبهساختاریافته
در   .  است  PROMETHEEها  ارزیابی  روش   این 

دو فرد  بلژیکی  به     یوسیلهمیالدي  به 1980ي   دهه 
برتراند  و   پیربرنز   ژان   انجام     نام   براي   مارسکال  

ارارتبه روشئبندي   این   در   شد.  بندي  رتبه   ،ه  
مقایسه گزینه با  گزینه   یها   هر  زوجی   در  ها 

 
1 -Momeni and Sharifi,2012 

می  انجام  همکاران،    2)شجاعیان   شود شاخص،  و 
2015 .) 

مدل  این  پایه  ،در  بر  برتری    یمقایسه  تابع  یک 
دامنهتعریفازپیش  با  ]شده  اندازه 1,+ 0ی  گیری [ 

برتری  7  ی)رابطه   شود می تابع   .)P مقایسه برای    ی،  
  شود در نظر گرفته می  jشاخص    ازنظر  bو   aدو گزینه  

 (:2014)شجاعیان و همکاران، 

,𝑷𝒋(𝒂:  7 یرابطه 𝒃) = 𝑷𝑱[𝒅𝒋(𝒂, 𝒃)] 

پایه 1گام   بر  باید  نخست  گام  در  )رابطه  ی:    ( ۸ی 
ها  شاخص از  هر یک    ها را درتفاوت هر یک از گزینه

 دست آورد.ه  به یکدیگر بنسبت 

,𝒂):  8 یرابطه 𝒃) = 𝒇𝒋(𝒂) − 𝒇𝒋(𝒃)                               

  ،های دیگر: میزان برتری هر گزینه با گزینه 2گام 
محاسبه  از  گزینه  یپس  تفاوت  یکدیگر،  میزان  با  ها 

 به دست خواهد آمد.  P_j (a,b)مقادیر

گزینه 3گام   برتری  موزون  مجموع  میزان  ها  : 
 (.9 ی)رابطه

,𝒂):  9رابطه   𝒃) =

∑ 𝒘𝒋 𝒑𝒋
𝒌
𝒋=𝟏 (𝒂, 𝒃)  ,            (∑ 𝒘   = 𝟏)𝒌

𝒋=𝟏 

ب4گام   رتبهدست ه :  جریان  و آوردن  مثبت  بندی 
رتبه گزینه منفی:  می بندی  را  مثبت  ها  جریان  با  توان 

 د.کر بندی  یا جریان منفی رتبه

رتبه این  جریان  خروجی:  جریان  یا  مثبت  بندی 
  یچقدر بر گزینه  a  یدهد که گزینهجریان نشان می 

اول بزرگ دیگر  دارد.  معنای   ϕ^+ (a)ترین  ویت  به 
 (. 10ی )رابطه بهترین گزینه است 

𝝓+(𝒂)     : 10ی رابطه =
𝟏

𝒏−𝟏
∑ 𝝅𝒙∈𝑨 = (𝒂 , 𝒙) 

رتبه این  جریان  ورودی:  جریان  یا  منفی  بندی 
های دیگر تا چه میزان  دهد که گزینهجریان نشان می 

کوچک   a  یگزینه  بر دارند.    ϕ^- (a)ترین  اولویت 
 (. 11ی  )رابطه بهترین گزینه است یدهنده نشان 

2 -Shojaeian et al,2015 
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𝝓−(𝒂): 11ی رابطه =
𝟏

𝒏−𝟏
∑ 𝝅𝒙∈𝑨 = (𝒂 , 𝒙) 

ب5گام   رتبهدست ه :  خالص  جریان  بندی:  آوردن 
رتبه جریان  میان  توازن  جریان  و  این  مثبت  بندی 

نشان  باالتر  خالص  جریان  است.  ی دهنده منفی 
 (.12ی  )رابطه برتر است  یگزینه

𝝓(𝒂):  12ی رابطه = 𝝓+(𝒂) − 𝝓−(𝒂) 

پیاده  بستر  ،    PROMETHEEسازی  جدیدترین 
از    Visual PROMETHEEافزار  نرم  است. 

نرم توانایی  زیادی  هب   VPافزار  های  حجم  کارگیری 
ی  یها. قابلیت ستگزینه و معیار نسبت به یکدیگر ا

عنکبوتی تحلیل  تحلیل   (GAIAWeb)نظیر   ،
تحلیل   (PROMETHEE Rainbow)کمانرنگین  ،

دیگر     (PROMETHEE Diamond)الماسی از 
نرم   باشدمی   PROMETHE  Visualافزار  ابزارهای 

دیگران،   و  نرم 2011)نصیری  این  کاربرد  دیگر  افزار  (. 
تحلیل بهوجود  مربوط  یا   PRO Map های   GIS و 

یا  است کیفی  معیارهای  نظیر  مشکالتی  بستر  این   .
است  گیرنده قادر  به شکلی که تصمیم  ی را ندارد،کم  

مقایسه  به    یبه  ماتریس  یک  در  معیاره  از  تعدادی 
وزن  بین  کیفی  و  کمی  شکل     1- 9دهی  صورت  )به 

مدل  وزن  در  افزار  AHPدهی  نرم   Expert و 
Choice)  به یا  وزنو  مدل    1- 5دهی  صورت  )در 

معیاره  بودن  کیفی  یا  کمی  به  توجه  بدون  تاپسیس( 
همکاران،    1دی)امی  بپردازد  جنبه1396و  برخی  های  (. 

VP   وزن نوع  نظیر  مواردی  به در  )که  صورت  دهی 
زوجی  وزن  گزینه  نیستدهی  عنوان  و  مانند  هایی 

مثبت معیارهای   (Max)معیارهای  یا  یا     (Min)و 
بندی مثبت و منفی یا جریان خالص  منفی و اولویت 

آل ه آل و ضد ایدصورت حل ایده به   که   دارد   بندیرتبه
یا   و  تاپسیس  مدل  به  شبیه  است(  شاخص  یا  و 

فازی   همکاران،    2)ایواناست  تاپسیس  (.  2014و 
روشمدل  این  از  گوناگونی  مسائل   های  بررسی  برای 

آن تصمیم ازجمله  ت  اس شده  ارائه  برای    هاگیری 

 
1 -Omidi et al,2017 
2 -Ivan et al,2014 

گزینهرتبه جزئی  رتبه ها،  بندی  کامل  برای  بندی 
رتبه گزینه برای  بازه بندی  ها،  برای    یبرمبنای  پایدار، 

پیوسته، تصمیم  حاالت  مسائل  حل  با  برای  گیری 
از  محدودیت  حساسیت  آنالیز  ابزار  توسعه  با  که  ها 

 (. 3،2012:105شود )آل شیخ آن یاد می 

 ی موردمطالعه:منطقه  4.4
بین   ریاضی  ازنظر  مازندران  و    76استان    23درجه 

  65  ی عرض شمالی ودقیقه  76درجه و    75دقیقه تا  
و   نصف دقیقه  72درجه  از  شرقی  طول  النهار  ی 

وسعتی   با  استان  این  است.  گرفته  قرار  گرینویچ 
حدود   23756معادل  مربع  از   1.46کیلومتر  درصد 

خزر   دریای  است.  گرفته  بر  در  را  کشور  مساحت 
و سمنان در جنوب  درشمال، استان های تهران، البرز 

استان  به و  گلستان  و  گیالن  در های  و    ترتیب  غرب 
آخرین   براساس  مازندران  دارند.  قرار  استان  شرق 

کشوری   نام   22تقسیمات  به  ،  شهرستان  آمل  های 
چالوس،   جویبار،  تنکابن،  بهشهر،  بابلسر،   ، بابل 
گلوگاه،   قائمشهر،  سوادکوه،  ساری،  رامسر، 
فریدونکنار،   نوشهر،  نور،  نکا،  میاندرود،  محمودآباد، 

و  آباد ، سسوادکوه شمالی ، عباس  کالردشت  و  یمرغ 
و    132بخش،    57شهر،    57 آبادی    3645دهستان 

سال   سرشماری  براساس  جمعیت  1395دارد.   ،
بر   بالغ  مازندران  نفر     32۸3577استان 

و   10۸47۸6 که  است و    1654007   خانوار  مرد  نفر 
دارد.    1629570 زن  جمعیت     50.37نفر  از  درصد 

و   مردان  را  را  49.63استان  استان  جمعیت  زنان   از 
می  ساکن    57دهند.  تشکیل  استان  جمعیت  درصد 

و   روستا    43شهر  ساکن  استان  جمعیت  از  درصد 
نفر در هر    135هستند. تراکم نسبی جمعیت استان  

است مربع  نسبت  کیلومتر  وسعت  که  و  جمعیت  به 
است   داده  جای  خود  در  را  باالیی  جمعیت  کشور 

ایران  آمار  منطقه2016،  4)مرکز  موردمطالع(.  در  ی  ه 
مازندران  استان  شهرستان  دو  و  بیست  تحقیق  این 

 (.1)شکل   است

3 -Alsheykh,2012 
4 -Statistic center of Iran,2016 
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 ها و بحثیافته 5
سطحبه شهرستانمنظور  و  بندی  بیست  های 

استان  دوگانه  و  ی  برخورداری  ازلحاظ  مازندران 
ها، با استفاده از شاخص ویژگی و مدل  ی آن مقایسه 

رتبه با  مؤلفه استورگس  دوازده  از  بندی  منتخب  ی 
گرفت؛   قرار  بررسی  مورد  شهری  خدمات  شاخص 

و تره  بار، تعداد مراکز خرید، تعداد  شامل مراکز میوه 
ایستگاه  ورزشی،  اماکن  آتش کشتارگاه،  نشانی،  های 

بوستان  و  پارک  گردشگری،  و  فرهنگی  های  مراکز 

خودروهای   تعداد  درمانی،  خدمات  مراکز  عمومی، 
و   آموزشی  مراکز  تعداد  آرامستان،  تعداد  زباله،  حمل 

های بعدی برای  تعداد مراکز خدمات ارتباطی. در گام 
شهرستانپهنه  استخراج  بندی  بر  عالوه  مذکور  های 

مربوط ضرایب  و  ویژگی  سرویس   شاخص  های  به 
سطح سپس  و  شهرستان خدماتی  های  بندی 

وزن چهارده  استورگس  مدل  از  استفاده  با  های  گانه 
نرم  در  قرار    VPافزار  موجود  تحلیل  مورد  و  شد  وارد 

 (.2گرفت )جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 های استان مازندران موقعیت جغرافیایی شهرستان  1  شکل 
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 های پژوهش در مدل استورگس ی شاخص اوزان تجمعی براساس همه  2  جدول 

تان 9جمعیت  شهرس  وزن مساحت  5
 12/0 3074 401639 آمل 

53193 بابل  0 157۸ 16/0 
 04/0 424 135191 بابلسر  
ر    0/ 05 1416 168789 بهشه

 0/ 05 2140 166132 تنکابن  

 02/0 2۸5 77576 جویبار 

159 116542 چالوس  7 04/0 

741 رامسر   79 729 02/0 

50429 ساری   8 30۸5 15/0 

 01/0 207۸ 43913 سوادکوه  

 01/0 4۸۸ 23۸34 سوادکوه شمالی  

رغ    01/0 ۸7 19376 سیم

 02/0 311 52832 آبادعباس 

 02/0 99.2 60031 کنار فریدون 

 09/0 545 309199 شهر قائم 

50 23648 کالردشت   7 01/0 

 01/0 451 40078 گلوگاه  

مودآباد   9840 مح 7 262 03/0 

د میان   02/0 499 55053 دورو

119 نکا  511 135۸ 04/0 

12153 نور  1 2675 04/0 

1389 نوشهر   13 1716 04/0 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان 

 

رتبه  VPافزار  نرم  برای  که  است  بندی  بستری 
معیارها مجموعه  میان  در  ها  گزینه  از  متناهی  ای 

می  شده  استفاده  طراحی  بستر  این  درواقع،  شود. 
نرم  این  کند.  حل  را  چندمعیاره  مسائل  تا  افزار است 

زمره در  تصميمهمچنین  پشتيباني  موارد  گيري  ی 
می  محسوب  در  چندشاخصه  تحول  باعث  که  شود 

رتروش و  بههاي  )شجاعیان  است  شده  بندي 
روش 72،  2015همکاران،   اين  ترکيب  با  (.  ها 

 
1 -Asgharizadeh et al,2011 

مانند  روش تحليل  GAIAهايي  براي  را  مفيدي  ابزار   ،
شاخص  ميان  تصميمارتباط  و  ايجاد  ها  گيرندگان 

کند و شکاف زمانی تا هنگام توافق بر سه تصميم  مي
مي  بين  از  )اصغری را  (.  2011:47همکاران،  و  1زادهبرد 

خدمات  ب از  هرکدام  میانگین  چنانچه  نابراین 
شهرستانارائه در  قرار  شده  توجه  مورد  استان  های 

یک از وضعیت میانگین  توان گفت که کدام گیرد، می 
خدمات  عقب  لحاظ  با  مذکور  میانگین  هستند.  تر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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می  ایده موجود  وضعیت  نه  و  تعریف باشد  که  آل، 
می جداگانه طلب  را  زمینه،  ای  این  در  همچنین  کند. 

هایی در منابع گوناگون جهت اختصاص نوع  شاخصه
سکونتگاه  به  مختلف(  خدمات  عوامل  به  توجه  )با  ها 

می  میان  این  از  که  دارد  )شیعهوجود  به  :  1،2006توان 
 ( اشاره کرد.103: 2010(، )زیاری، 122

تجزیه  نتایج  و  در  بررسی  که  داد  نشان  وتحلیل 
شهرستان باالترین  گانه 22های  میان  مازندران،  ی 

مؤلفه  دو  و  بیست  تمامی  در  خدمات  ی  میزان 
که   است  آمل  شهرستان  به  متعلق  موردبررسی، 

اکثر   عمال   و  برده  باال  را  برخورداری  میانگین  میزان 
پایین  وضعیت  در  را  میانگین  شهرها  به  نسبت  تری 

قرار داده است. این شهرستان که در جایگاه نخست  
قرتبه رتبهبندی  با  دارد،  است،  رار  تنکابن  که  دوم  ی 

از    30نزدیک به   ازطرفی،  دارد.  درصد شرایط باالتری 
تنها    22میان   موردبررسی  )آمل،   5شهرستان  مورد 

نمره  حائز  رامسر(  و  بابل  ساری،  از  تنکابن،  باالتر  ای 
شده  حالی میانگین  در  این  ساری    اند.  که  است 

بهتربه جایگاهی  استان  مرکز  در    عنوان  سوم  از 
 (. 3بندی را کسب نکرده است )جدول  رتبه

 

 های مازندران ها و رتبه نهایی شهرستان های مثبت، منفی و خالص گزینه مقادیر جریان  3 جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان 

 
1 -Shia,2006 

phi Phi + Phi -  رتبه شهرستان 
9087/0 932  1 آمل 0238/0 5/0

 2 تنکابن  1468/0 8016/0 6548/0

 3 ساری 1468/0 7857/0 6389/0

 4 بابل  1587/0 7619/0 6032/0

 5 رامسر  0/ 2222 0/ 7222 5000/0

 6 بهشهر  3016/0 5992/0 2976/0

 7 نور 3135/0 5873/0 2738/0

2500/0 5714/0 32  8 آباد عباس 0/ 14

 9 چالوس 3889/0 5198/0 1310/0

 10 بابلسر  3968/0 4802/0 0/ 0833

 11 نوشهر  0/ 4948 4722/0 0675/0

 12 شهر قائم 4286/0 4921/0 0635/0

 13 سوادکوه 4167/0 0/ 4683 0516/0

 14 جویبار 5198/0 3571/0 - 1627/0

 15 سوادکوه ش  5556/0 3095/0 - 2460/0

32  16 نکا  5913/0 2619/0 -0/ 94

 17 محمودآباد  6151/0 2579/0 -3571/0

 18 فریدونکنار 7460/0 1071/0 - 6389/0

 19 سیمرغ  7619/0 1111/0 - 6508/0

 20 کالردشت  7698/0 0873/0 - 6825/0

 21 گلوگاه 7857/0 0754/0 - 7103/0

 22 میاندورود  8056/0 0595/0 - 7460/0
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شاخص از   تمامی  این  میان  در  موردبررسی  های 
باثبات  مراکز  پژوهش،  »تعداد  شاخص،  ترین 

ها »تعداد میادین میوه و  ترین آن ثباتآموزشی« و کم 
بین  تره در  دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  بار 

و  گانه 12های  شاخص بیشترین  مطالعه،  مورد  ی 
شاخص بین  هماهنگی  رتبه کمترین  و  هر  ها  ی 

به  شاخص شهرستان،  به  مربوط  »تعداد  ترتیب  های 
تره  و  میوه  میادین  »تعداد  و  آموزشی«   بار«  مراکز 

که   نمود  مشخص  تحقیق  نتایج  همچنین،  است. 
گزینه باثبات متعلق  ترین  نیز  آموزش  شاخص  در  ها 

شهرستان و  به  بابلسر  رامسر،  ساری،  آمل،  های 
 (.2است )شکل   محمودآباد

 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان 

 

از  نرم گرافیکی  های  نمودار   یکی  تولید    VPافزار  که 
که  می است  عنکبوتی  نمودار   یدهنده نمایش کند، 

یک از معیارهای منفرد در    خالص یک هر  phiجریان  
گزینه با  از  ارتباط  حاصل  شکل  است.  مختلف  های 

نمودار  رابطه  این  از  تابعی  در    یبیانگر  معیارها  بین 
گزینه  با  استانتخ  یارتباط  شکل،  .  ابی  این  در 

به   مرکز  از  معیارها  از  هرکدام  به  مربوط  محورهای 
ازآنج است.  شده  کشیده  منظم  پیرامون  دوایر  اکه 

مرکز تا  ،  حول  مرکز  از  خالص  جریان  مقادیر  نشانگر 
هر اندازه    هستند،ترین دایره از مرکز دایره  + خارجی 1

تر باشند و اختالف کمتری  محورها به همدیگر نزدیک 
نشان  باشند  خالص  یدهنده داشته  هر    ،مقادیر  و 

بیشتر   اختالف  نشان  باشند  دور  همدیگر  از  اندازه 

ااست از  هر  .  با  ارتباط  در  معیارها  این  مقادیر  تصال 
به  چندضلعی  شکلی  انتخاب،  و  )    ریختهمهگزینه 

می  دست  به  عنکبوت(  تار  این  شبیه  اندازه  هر  آید. 
نزدیک  یکدیگر  به  دایره  خطوط  مرکز  از  یا  باشند  تر 

باشد گرفته  معیار    یدهندهنشان   ، فاصله  آن  اهمیت 
)ازنظر مشابه  معیارهای  با  سازگاری  و    و  جهت 

محور  است  محور(  یاندازه موقعیت  نمودار  این  در   .
دایره  و  مقادیر  نقطه  یتصمیم  به  مربوط    phiچین 

هستند.   انتخاب  )یک  عنکبوتی  3شکل  نمودار   )
به شهرستان را  میاندورود  و  آمل  عنوان  های 

پایین گزینه و  باالترین  با  نشان  هایی  رتبه  ترین 
 دهد. می

 ی هر شهرستان، بیشترین )راست( و کمترین )چپ( ها و رتبه هماهنگی بین شاخص  2  شکل 
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نشان  ترسیمی  محورهای  وضعیت  دهندهنزدیکی  ی 
است.  موردمطالعه  معیارهای  بین  همبستگی 

پیوند  چندضلعی  معیارهای  دهندهازسویی،  مقادیر  ی 
بقیه گیریاندازه به  نسبت  را  یک  هر  کمیت  ی شده، 

می  نمایش  )موارد  شکل  اختالف  4دهد.  بر  عالوه   )
های آمل و میاندورود، نوسانات  فاحش مقادیر گزینه 

می  معین  نیز  را  یک  که  هر  درحالی  نمونه،  برای  کند. 
، شاخص تعداد کشتارگاه با  برای آمل با باالترین رتبه

، کمترین  0.5( نزدیک به phiخروجی خالص) مقادیر
ها را دارد؛ همین شاخص  مقدار در میان تمام شاخص 

، باالترین    -0.5برای میاندورود با مقادیری نزدیک به  
 . ها کسب کرده استارزش را در میان کل شاخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترین )راست( های مازندران، باالترین )چپ( و پایین ها در شهرستان نمودار عنکبوتی رتبه  3  شکل 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان 

 های مازندران بر اساس رتبه مراتبی شهرستان ی توزیع سلسله شبکه  4  شکل 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان  
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گانه برای  های دوازده ، معرف مقادیر شاخص4جدول  
ی مازندران است که  گانه22های  هر یک از شهرستان 

ج باالترین  داشتن  با  آمل  آن  )در  مثبت  در  1ریان   )+
شاخص  مراکز  اغلب  ورزشی،  مراکز  خرید،  )مراکز  ها 

آرامستان   و فرهنگی، پارک، مراکز درمانی،  گردشگری 
میان   در  را  رتبه  باالترین  ارتباطی(  مراکز  و 

همچنین،  شهرستان است.  کرده  کسب  استان  های 
شاخص  تمامی  که  جریان  میاندورود  مقادیر  با  را  ها 

دا نموده،  ثبت  رتبهمنفی  کمترین  شده  رای  استان  ی 
قائم  دیگر، شهرستانی مانند  ازطرف  با  است.    5شهر 

و   منفی  خالص    7شاخص  جریان  مقادیر  با  شاخص 
 .است گرفته  قرار  میانی هایمنفی، در رده 

مؤلفه در  خدمات  باالی  دوازده مقادیر  ی گانههای 
را   استان  کل  در  برخورداری  میانگین  آمل،  شهرستان 

ها با  مورد از شهرستان   9که  برده است؛ درصورتی باال  
پایین  وضعیت  در  منفی  خالص  جریان  تری  مقادیر 

در   مثال،  برای  دارند.  قرار  میانگین  به  نسبت 
پارک مؤلفه تعداد  همچون  عمومی،  هایی  های 

ارتباطی،  خدمات  دفاتر  و  زباله  حمل  خودروهای 
ها،  علت اختالف فاحش بین آمل و سایر شهرستان به

میزان   لحاظ  با  تنها  میانگین  و  مجموع  میزان  افزایش 
آمل سطح باالیی را نشان    مندی شهرستانباالی بهره 

این  می معیار  از  انحراف  حتی  که  تاجایی  دهد؛ 
در  گزینه خدمات  تخصیص  تناسب  سنجش  برای  ها 

 رسد. ی موردمطالعه، مناسب به نظر نمی گستره

 

 های دوازده گانه شهرستانهای استان مازندران مقادیر شاخص  4 جدول 
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 آمل  10/000 0/9048 10/000 0/9048 10/000 10/000 10/000 0/9048 10/000 0/3810 10/000 0/8095

 بابل  0/4286 10/000 0/1429 10/000 0/8095 0/6667 0/8095 10/000 0/8095 0/5714- 0/9048 0/2381

 بابلسر 0/2381- 0/0476 0/1429 0/5238 0/1429 0/8571 0/2381- 0/2857 0/3810- 0/5714- 0/1905 0/2381

 بهشهر  0/2857 0/4286 0/5238 0/0476 0/1429 0/8571 0/5238 0/2857 0/3333 0/5714- 0/4762 0/2381

 تنکابن  0/5238 0/8095 0/9048 0/6190 0/6190 0/4286 0/9048 0/5238 0/6667 0/3810 0/4762 10/000

 باریجو 0/5238- 0/0476- 0/3810 0/2857- 0/1429 0/5714- 0/1429 0/3333- 0/1429 0/5714- 0/1905 0/6190-

 چالوس 0/0476- 0/2381- 0/6190 0/3810 0/3810- 0/1429 0/0000 0/2857 0/1429- 0/9524 0/2381- 0/2381

 رامسر 0/7143 0/5238 0/3810 0/1905 0/9048 0/2381- 0/7143 0/2857 0/5238 0/9524 0/8095 0/2381

 ی سار 0/9048 0/7143 0/2381- 0/8095 0/6190 0/6667 0/6190 0/8095 0/9048 0/3810 0/6667 0/8095

 سوادکوه 0/2381- 0/3333 0/7143 0/4762- 0/3810 0/0952- 0/2381 0/0476- 0/1429- 0/3810 0/1905 0/6190-

 .ش سوادکوه 0/0952 0/1429- 0/8095- 0/7619- 0/3810- 10/000- 0/0000 0/7619- 0/4286 0/3810 0/2381- 0/2381

 مرغ یس 0/8095 10/000- 0/4762- 0/9048- 0/8095- 0/7143- 0/9048- 0/7619- 0/8571- 0/5714- 10/000- 0/6190-

 آبادعباس 0/6190 0/1905 0/4762- 0/1905 0/3810 0/3333 0/3333 0/0476- 0/6667 0/3810 0/1905 0/2381

 دونکناریفر 0/9524- 0/8095- 0/2381- 0/2857- 0/8095- 0/5714- 0/9048- 0/3333- 0/8571- 0/5714- 0/7143- 0/6190-

 شهر قائم 0/5238- 0/3333- 0/8095 0/7143 0/0952- 0/0476 0/1429- 0/6667 0/3810- 0/5714- 0/2381- 0/8095

 کالردشت  0/9524- 0/9048- 10/000- 0/6190- 0/8095- 0/4286- 0/9048- 0/7619- 0/8571- 0/3810 0/7143- 0/6190-

 گلوگاه 0/7143- 0/6190- 0/6190- 0/7619- 0/8095- 0/8571- 0/6190- 0/7619- 0/8571- 0/5714- 0/7143- 0/6190-

 محمودآباد 0/5238- 0/4286- 0/2381- 0/1429- 0/3810- 0/2381 0/4762- 0/3333- 0/5714- 0/5714- 0/2381- 0/6190-

 اندورودیم 0/8095- 0/7143- 0/8095- 10/000- 0/8095- 0/8571- 0/7143- 0/7619- 0/5714- 0/5714- 0/7143- 0/6190-

 نکا  0/2381- 0/5238- 0/8095- 0/4762- 0/3810- 0/3333- 0/4762- 0/7619- 0/1429 0/3810 0/7143- 0/2381

 نور 0/2857 0/6190 0/0476- 0/3810 0/6190 0/5238 0/3333- 0/6667 0/1429 0/3810 0/6667 0/6190-

 نوشهر 0/0952 0/1905 0/1429 0/0476- 0/0952- 0/0952- 0/4286 0/0476- 0/1429- 0/3810 0/2381- 0/2381

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان 
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طبقه جهت  موردمطالعه، شهرستانبندی  به  های 
شبکه  توزیع  از  آن پس  )شکل  ای  براساس  4ها   ،)

 (. 5اند )جدول کالس گنجانده شده  5جایگاه، در  

 

 مندی از خدمات شهری  های استان مازندران به لحاظ بهره ی شهرستان رتبه و طبقه  5 جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6
ایدئولوژی حاکم،  در ارزیابی جغرافیایی از شهر باید از  

به   شهرها  مردم  دسترسی  کیفیت  اجتماعی،  عدالت 
مکان  اساسی،  همهنیازهای  و  گزینی  تأسیسات  ی 

بوستان سازمان و  پارک  ادارات،  چون  شهری  ها، های 
محدوده  فرهنگی،  آموزشی،  بهداشتی،  های  مراکز 

ده  و  فضاهای  اوقات  به  توجه  با  شهری  موضوع  ها 
ی  ازطرفی، جمعیت شهرها )اندازهشهری سخن راند.  

به سکونتگاه شهرها(  بین  گسترده  گوناگون  طور  های 
شده  توزیع  متفاوتی  الگوهای  و  اندازه  این  با  اند. 

الگوهای کامال  متفاوت بیشتر روشنگر مناطقی است  
به آن  در  شهرها  رشد  بی که  با  طور  و  برنامه 

می سیاست اتفاق  نابرابر  روند  های  این  طی  افتد. 
بزرگ م سریع عموال   شهرها  را  ترین  رشد  نرخ  ترین 

اقتصادی،   جمعیتی،  تسلط  موجب  این  که  دارند 
نظام   داخل  در  شهر  چند  یا  یک  سیاسی  و  اجتماعی 

شود. این عدم تعادل  شهری یک کشور یا منطقه می 
برهم موجب  که  نواحی  فضایی  بین  نظام  خوردن 

بی سکونتگاه  و  شتابان  رشد  و  از  رویهها  بعضی  ی 
درجهشهرستان می های  اول  استان  ی  که  شود 

امر  همین  است.  مناطق  این  از  جزوی  نیز  مازندران 
جهت   در  را  موضوع  این  ساختن  آشکار  اهمیت 

توسعهبرنامه جهت  بهتر  هرچه  در  ریزی  متوازن  ی 
 دهد.  استان نشان می 

 شهر  رتبه طبقه شهر  رتبه طبقه

 آمل 1 اول شهر قائم 12 سوم

 تنکابن  2 دوم سوادکوه 13 سوم

 ساری 3 دوم جویبار 14 چهارم 

 بابل  4 دوم ش سوادکوه  15 چهارم 

 رامسر  5 دوم نکا  16 چهارم 

 بهشهر  6 سوم محمودآباد  17 چهارم 

 نور 7 سوم کنارفریدون 18 پنجم 

 آباد عباس 8 سوم سیمرغ  19 پنجم 

 چالوس 9 سوم کالردشت  20 پنجم 

 بابلسر  10 سوم گلوگاه 21 پنجم 

 نوشهر  11 سوم دورودمیان 22 پنجم 
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سطح به استان    22بندی  منظور  شهرستان 
با خدمات،  برخورداری  ازلحاظ  از    مازندران  استفاده 

تجزیه  و  استورگس  مدل  و  ویژگی  وتحلیل  شاخص 
وزن  و  نرم خروجی نمودارها  در  با  VPافزار  های اولیه   ،

مؤلفه  دوازده  بندی  شاخص  رتبه  از  منتخب  ی 
شامل   گرفت؛  قرار  استفاده  مورد  شهری  خدمات 

م تره   وهیمراکز  خر،  بارو  مراکز  تعداد  ،  دیتعداد 
مراکز  کشتارگاه تعداد  ی،  نشان آتش تعداد    ی،ورزش ، 

مراکز   گردشگر  ی فرهنگتعداد  تعداد  و  و  ی،  پارک 
عموم  مراکز  بوستان  درمانی،  تعداد  خدمات  ی، 

زباله  ی خودرو تعداد  آرامستان  تعداد ،  حمل  مراکز  ، 
 ی.  مراکز خدمات ارتباطو  آموزش

گام   رتبهدر  برای  بعدی  شهرستان های  های  بندی 
ضرایب   و  ویژگی  شاخص  استخراج  بر  عالوه  مذکور، 

بندی های خدماتی و سپس سطح مربوط به سرویس 
مدل  شهرستان از  استفاده  با  دوگانه  و  بیست  های 

وارد شده    VPافزار  های موجود به نرم استورگس، وزن 
بررسی   با  مطالعه  این  در  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  و 

توسعه یعنی شاخص خدمات و  های یکی از شاخص 

های استان  بندی شهرستان تأسیسات شهری، به رتبه
صورت  واکاوی  شد.  پرداخته  از  مازندران  نشان  گرفته 

شهرستان برخورداری  میزان  در  استان  نابرابری  های 
شاخص از  در  مازندران  شهری  خدمات  منتخب  های 

دارد. محدوده  موردمطاله  تحقیق،   ی  نتایج  مطابق 
آ به شهرستان  فاصله  با  و  مل  برخوردارترین  عنوان 

کم  شهرستان میاندورود  استان  برخوردارترین  های 
بوده  میمازندران  بعدی  تحقیقات  بر  اند.  عالوه  تواند 

پهنه و  وسعت  چون  معیارهایی  ی  جمعیت، 
وزن  را در  رتبهجغرافیایی  و  های  بندی شهرستان دهی 

بگیرد.   نظر  در  خدمات  برخورداری  ازلحاظ  در  استان 
راستای امکان تحقق، تعمیم و گسترش نتایج تحقیق،  

مورداستفاده می مدل  مناطقی  توان  در  را  پژوهش  ی 
گسترده  تنوع  متنوع  که  در  و  اثرگذار  عوامل  از  تری 

نتایح   و  بست  کار  به  دارد،  وجود  تحقیق  موضوع 
هر   اوزان  تحقیق،  این  در  کرد.  مقایسه  را  حاصله 

کلی برای  و  سطح  یک  در  نظر  پارامتر  در  شاخص  ت 
شود اوزان ریزشاخص  گرفته شده است. پیشنهاد می 

هر عامل با متدهای دلفی توسط متخصصین مربوط  
 تعیین و نتایج مقایسه شود. 
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