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 هچكيد

هاي نامطلوب ملي و متمركز گذشته  ريزي هاي آن در اثر برنامه كيفيت توسعه و زيرساخت
از اين رو موضوع چگونگي . كشور ايجاد كرده است نواحي ةاي را در روند توسع  مسائل عمده

هاي اقتصادي در جهت توزيع عادالنه و  ها و زيربخش ، بخش نواحيگذاري دولت بين سرمايه
ابعاد گوناگون و پيچيدگي ساختاري . هاي موجود، همواره مطرح بوده است كاهش عدم تعادل

 مدل مناسب براي توزيع اعتبارات به شمار عرضة اساسي در اين موضوع يكي از تنگناهاي
اي، گام نخست شناخت و  هاي منطقه به منظور حل مسائل ناشي از عدم تعادل. آيد مي

باشد كه روش  مي... ـ فرهنگي و  اجتماعي  در زمينةبندي مناطق از نظر ميزان برخورداري سطح
با استفاده مقاله در اين . در اين زمينه استمنطق فازي يكي از جديدترين الگوهاي عرضه شده 

يافتگي   توسعهة فرهنگي، اقتصادي و كالبدي، درجـ  شاخص توسعه در ابعاد اجتماعي۴۹از 
نتايج . ديقال و بندرتركمن بر مبناي روش منطق فازي تعيين گرد هاي دو شهرستان آق دهستان

از لحاظ ميزان  ، همگني تقريبًا شرايط محيطرغم داشتن ها علي   دهستان اينكهنشان داد 
همچنين سطح .  دارند اي قابل مالحظه هاي تفاوتيافتگي  سطح توسعهو برخورداري 

با يكديگر  فرهنگي، اقتصادي و كالبدي ـ اجتماعيها در هر يك از ابعاد  برخورداري دهستان
براي توسعة را هاي هدفمند  ها و طرح ها لزوم تهيه و اجراي برنامه اين تفاوت. برابر نيست
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هاي   امكانات و ثمرات توسعه در ميان اكثريت جمعيت از خصيصهةتوزيع عادالن
ريزان جهت تحقق اين امر سعي در كاهش  برنامه. استمهم اقتصاد پويا و سالم 

هاي متعدد  ها از طريق تدوين و اجراي برنامه ها و عدم تعادل نابرابري
گام . يافتگي دارند هاي مثبت توسعه  جنبهةجانب زدايي و گسترش همه محروميت

ها، دستيابي به  هاي كارآمد و منطبق بر واقعيت اساسي در اين زمينه؛ تدوين برنامه
چه بسا عدم شناخت . استو شناسايي شرايط موجود » عدالت اجتماعي«دف برتر ه

زدايي و كسب  اندركاران امر محروميت هاي دست  تالشة كلي، وضع موجوددقيِق
هاي اجتماعي ـ اقتصادي،  بنابراين در اجراي برنامه. گذارد عدالت اجتماعي را عقيم 

جهت دستيابي به . طق انجام گرددالزم است تخصيص منابع با توجه به شرايط منا
 حاضر بدين منظور در پژوهش. اين هدف نيازمند شناخت شرايط موجود هستيم

. شود تعيين ميقال و بندرتركمن  هاي دو شهرستان آق يافتگي دهستان سطح توسعه
هاي توسعه، شاخص هوشمندي   تدوين شاخصهاي متداوِل باتوجه به معايب روش

هاي  توانايي. ارائه شده است» منطق فازي« عنوان باشي بر مبناي منطق چند ارز
دهد بدون تحميل ساختار خاص بر روابط  هاي فازي به ما اجازه مي مجموعه
هاي اخير استفاده  در دهه.  متغيرهاي بسيار بيشتري را با هم مرتبط كنيمها، شاخص

عات مطال در .هاي پيچيده گسترش زيادي داشته است از منطق فازي در سيستم
هاي   اقتصادي، متغيرها و شاخصة توسعتكيه بر نظريةبا توان  مي نيزروستايي

هدف اين . دورآ دست ه توسعه، شاخص مركبي با استفاده از روش منطق فازي ب
.  كاربرد منطق فازي استپايةيافتگي مناطق مختلف بر  بندي توسعه تحقيق تعيين رتبه

هاي مورد  دهستانان توسعه يافتگي  برآورد ميزكه برايشاخص هوشياري تدوين 
تخصيص منابع بر مبناي نياز مناطق  در مسير توسعه كند تا  كمك مي است مطالعه
 ة تخصيص بهينشرط الزم براييافتگي   توسعهةاخص درجالبته تعيين ش.  شودانجام

يافتگي بستگي به عوامل   داشتن امكان توسعه. اما شرط كافي نيستاستمنابع 
ها، نهادهاي دولتي و افراد جامعه  بيل عوامل محيطي، عملكرد سازمانمتعددي از ق

 .دارد
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  نواحييافتگي   توسعه ةهاي معمول سنجش درج روش

هاي گوناگوني   كشور روشهريافتگي نواحي مختلف  براي سنجش ميزان توسعه
اطالعات و نارسايي ود آمار و كمب. دنوجود دارد كه هر يك معايب و محاسني دار

 سردرگمي و باعث در موارد بسياري ،هاي متعدد و پراكنده شاخص و نيز وجود آنها
رو تركيب   از اينشود؛ مييافتگي آنها  ترديد در امر شناسايي نواحي و ميزان توسعه

البته هر گونه . استگيري الزم و ضروري  منطقي آنها براي تسهيل در امر تصميم
 را ها  شاخصتانكات الزم انجام پذيرد ادغام بايد بر اساس ضوابط علمي و رعايت 

هاي معمول در زمينة سنجش  بعضي از روش )۱(.دار سازد  كافي گويا و معنيةبه انداز
روش آناليز سنج نهادي گاتمن،  ميزان: اند از يافتگي نواحي عبارت درجة توسعه

 .يروش تحليل عاملي، روش موريس، تاكسونومي عدد
هايي نيز  نكات مثبت با تنگناها و نارساييها ضمن برخورداري از  اين روش

 :اند از ترين آنها عبارت اند كه مهم مواجه
اي   سيستم غير فيزيكي معموًال كار بسيار پيچيدههرپيدا كردن ساختار دروني  •

 ي علت و معلولي است كه ميان اجزاةرآورد شكل رابطب ،ترين مشكل مهم. است
اگر متغير وابسته و .  سيستم برقرار است»هاي ستانده«و » ها داده «ةدهند تشكيل

هاي اقتصاد سنجي مفيد  متغيرهاي مستقل معلوم و قابل تعريف دقيق باشند روش
تواند در يافتن  در اين حالت بهترين فرم تابع برآورد شده مي. خواهند بود

 شاخص، هر دو هر رياضي به ما كمك كند اما در ساختن ةضرايب و شكل رابط
ويژه در ه بعضي مواقع، ب. و وزن متغيرها نامعلوم هستند) شاخص(متغير وابسته 

با كمك متغيرهاي محدود، )  انسانية توسعمانند(هاي پيچيده  مورد تبيين بحث
زيرا بعضي مواقع تعداد نسبتًا زيادي از . شود اهميت متغيرهاي مجازي زياد مي

 )۲(هيكس و استريتن. شوند نار گذاشته مي، كثيرگذار به دليل كمبود دادهأعوامل ت
هاي مركب اقتصادي و اجتماعي را به صورت زير بيان    شاخصةمشكل محاسب

 .دنكن مي
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هاي مختلف اجتماعي هيچ روش مشخصي وجود  براي تركيب كردن شاخص«

هاي   تصوير كلي از شاخصة عددي كه نشان دهند نتيجه با تعييندر. ندارد

 .»دنياب مياقتصادي و اجتماعي باشد مشكالت افزايش 
بهترين شكل به  خطي ة رابطهر فرض  بههيكس و استريتن حتي اگربه نظر 
 يك ي اجزاة اگر هم و بين متغير وابسته و مستقل باشدة رابطةنندك توصيف

اگر .  روابط بيان شده درست نخواهند بود،شاخص در جهت مشابه تغيير نكنند
آثار منفي خص تنظيم شده هاي متفاوتي تغيير نمايند روي شا متغيرها در جهت
هيكس و . شود ربط مي  شاخص بي،گيري ، سپس با ميانگينخواهند داشت

 :گويند مياستريتن در اين مورد 
 ة شاخص، در مقايسةبا توجه به جهت تغييرات مختلف اجزاي تشكيل دهند«

 اهميت  مباحث ناديده گرفته ،گيري هاي زماني با ميانگين مقطعي و سري

 .»شود مي

 هر گاه )۳( انسانية در يكي از شاخص هاي مطرح بنام شاخص توسع نمونهبراي
يك كشور با نرخ مرگ و مير باال و سطح سواد پايين و كشور ديگري با سطح 

 در كشور اول، مرگ و مير باال و ارزيابي شوندسواد باال و نرخ مرگ و مير پايين 
ه ال و مرگ و مير پايين بشوند و در كشور دوم سواد با سواد پايين با هم جمع مي

درحالي كه وضع كشور . دآي دست ميه هم افزوده شده كه تقريبًا نتايج مشابهي ب
دست آمده ه لذا شاخص ب. اول بسيار بد و وضع كشور دوم بسيار خوب است 

از طرف ديگر از آنجا كه وزن متغيرها معموًال . ربطي به عملكرد كشور ندارد
دست آيد و ه از تركيب عوامل، شاخص نامناسبي بباشد ممكن است  اختياري مي

 ، شاخص صحيحهراز اين روست كه در . لذا در تفسير با مشكل مواجه شويم
ها را  ن نقصاي )۴(دسائي.  شاخص نبايد قابليت جانشين شدن داشته باشدياجزا

  :كند  انساني به صورت زير بيان ميةدر مورد شاخص توسع
 كامل  سه متغير به صورت جانشيِنازنساني  اة شاخص توسعاگر در تعيين«

 .»دست نخواهد آمده  مناسبي بنتيجةشود  يكديگر استفاده 
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 با شاخص باال، متوسط و ييها به دستهآنها رابندي كشورها معموًال  در رتبه •
 يكي در متغيرهاي كشورها  نيز شاخص مركبةدر محاسب. ندكن پايين تقسيم مي

 اميد به براي نمونه اگر. دنگير توسط و پايين قرار ميهاي باال، م  دسته ةاز دامن
 شورهاي در حال توسعهدر ك سال و ۱۰۰ تا۵۰  بين كشورهاي صنعتي درزندگي

  است سال۶۰  در آن اميد به زندگيكه، براي كشوري باشد سال ۷۰ تا ۴۰ بين
 شاخص مركب در كدام دسته قرار گيرد نتايج كامًال متفاوت ةاينكه در محاسب

 شاخص مركب بدون توجه به انتخاب دامنه، ة در محاسبرو از اين. اهد بودخو
حاضر با استفاده از روش مقالة در  .دست نخواهد آمده بندي مناسبي ب رتبه

هوشمند منطق فازي عالوه بر حل اين مشكالت اساسي، ميزان تفاوت 
ن روش اي. هاي مورد مطالعه نسبت به هم به خوبي نشان داده شده است دهستان

 قابل تعميم بوده  كامًالسر و كار داريم تعداد بسيار زيادي متغير با كه در مواردي
 .استو نتايج حاصل از آن از اطمينان بيشتري برخوردار 

 - اقتصادية شاخص توسعةبندي، محاسب هر چند كه براي مقايسه و رتبه •
  ولي هيچ روش دقيق و مشخصي براي انتخاب،اجتماعي مورد نياز است

 مركب شاخِص.  شاخص مركب وجود نداردة آنها و محاسبةمتغيرها، تعيين رابط
 شاخص ةهاي محاسب در روش.  وضعيت كلي چندين متغيراستةنشان دهند

دست آمده ه هاي ب شود بنابراين  شاخص مركب معموًال به اين موارد توجه نمي
 )۵(.نيستنداغلب براي حل مشكالت مناسب 

 

  اي آن در مطالعات روستايي و ناحيهو كاربرد منطق فازي 

هاي گوناگون علوم كاربردي، منطق فازي  در دنياي فراصنعتي امروز و در شاخه
هاي مهندسي  جايگاه با اهميت خود را در كاربردهاي متفاوت از جمله كنترل سيستم

 ميالدي كه دكتر ۱۹۶۵منطق فازي از سال . و هوش مصنوعي به دست آورده است
 به صورت رسمي به »هاي فازي مجموعه«اي با عنوان   در مقالهن را آزاده لطفي

از آن زمان تاكنون .  تاكنون راه درازي را پيموده است عرضه كردمجامع علمي
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هاي گوناگون منطق   مفاهيم و جنبه،ن سراسر دنياادانان، دانشمندان و مهندس رياضي
 البته در بدو كار شايد به دليل .اند داده مورد مداقه و بررسي قرار     مستقال رافازي

اّما . وجود صفت تشكيك در عنوان منطق فازي، اين مفاهيم چندان جدي گرفته نشد
 منطق در ساخت محصوالت خانگي، بار  اينكارگيريه هاي اخير به دليل ب در دهه

 علمي ـ كاربردي با اقبال دانشگاهيان و يديگر منطق فازي به عنوان مفهوم
  فازي از چنان اهميت بااليي برخوردارژاپن فناوريامروزه در  .ه شدصنعتگران مواج

. دانند  سوم مية هزار جاري و كًالة كليدي دهة را كلم»فازي« ةها واژ  كه ژاپنياست
رغم رويكرد نوين مجامع علمي ـ صنعتي دنيا به منطق فازي، در كشور ما به  علي

گونه كه شايسته است، شناخته شده منطق آن اين دليل كمبود منابع و مراجع الزم، 
 )۶(.نيست

 ساير ةهاي فازي، موجب تعميم كاربردهاي آن به عرص بسط و گسترش مجموعه
هاي  گيري در رشته  كنترل و تصميمةعلوم و فنون شد به نحوي كه امروزه در زمين

شناسي، مالي،  مختلف، اعم از برق و الكترونيك، علوم رايانه، مهندسي صنايع، زيست
كاربردهاي وسيعي پيدا كرده است و در جاي جاي دنيا ... موزش، علوم اجتماعي وآ

 فازي تالش ةانديشمندان علوم مختلف در راه بسط و گسترش كاربردهاي نظري
زاده، كشورهاي مختلف را بر حسب تالش  كه لطفي بر اين اساس آن چنان. كنند مي

 نخست قرار داشته و ةژاپن در ردبندي نموده است،  هاي فازي رتبه نظريه ةدر زمين
 )۷(.گيرند هاي بعدي قرار مي كشورهاي آلمان، روسيه و چين به ترتيب در رده
 چند هزار ساله و به ةگيرد كه سابق تفكر فازي از ديدگاهي فلسفي نشأت مي

 اديان الهي با طبيعت و سرشت انسان ةگونه كه فلسف همان.  تاريخ داردةقدمت فلسف
گونه كه هست   شرقي، جهان را همانةفكر فازي با الهام از فلسفسازگار است، ت

 شرق قرار دارد، همه چيز به ةي كه در مقابل فلسفي ارسطوةدر فلسف. كند معرفي مي
مفاهيم منطقي و نتايج حاصل از . شود  سياه و سفيد، آري و نه تقسيم ميةدو دست
در اين . اي ندارد لت ميانهگونه حا ي هيچي ارسطوة منطقي نيز در فلسفهاي لاستدال

زمان  شود هم اي راستگو بود و ضمنًا كمي هم دروغگو، نمي توان تا اندازه فلسفه نمي
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ي مرزها كامًال مشخص و ي ارسطوةدر فلسف. اي پير  جوان بود و تا اندازهاًًنسبت
در تفكر فازي مرز مشخصي وجود ندارد و تعلق عناصر  .تعريف شده هستند

بينيم كه اين  به اين ترتيب مي. م و موضوعات گوناگون نسبي استمختلف به مفاهي
 )۸(.تفكر تا چه اندازه با طبيعت و سرشت انسان و محيط جهان ما سازگار است

درخت  «شوند مثًال كار گرفته ميه  كلمات مبهم بسياري ب،ي روزانههادر گفتگو
ي براي برخورد با هاي فاز مجموعه. » باالستارزش دالر نسبتًا« يا »سرو زيباست

توانند با  هاي فازي مي مجموعه. ه شده استعرضهاي نادقيق  همين كلمات و گزاره
زندگي افرادي كه نزديك توكيو « و » افراد قد بلندةمجموع« مانندمفاهيم نادقيقي 

 هاي در عبارت.  نيستند، برخورد كند قابل بيانهاي معمولي  مجموعهبا كه »كنند مي
ا بيان اين عبارات نادقيق ب. دان   نادقيق»نزديك« و »بلندقد«گفته كلمات  پيش
 مانند بايد عبارات را به صورت دقيق پذير نيست و حتمًا هاي معمولي امكان موعهمج

مردمي كه در توكيو زندگي « يا »متر قد دارند  سانتي۱۹۰ افرادي كه بيش از ةمجموع«
 ةق و يا عدم تعلق او را به مجموع فرد تعلهرگيري قد  اندازه.  بيان كنيم»كنند مي

شوند  هاي معمولي كه به صورت دقيق بيان مي اين مجموعه. كند گفته تعيين مي پيش
 .ندا معروف» هاي قاطع مجموعه«هاي فازي به   مجموعهةدر نظري
 درك از اين رو قاطع است و ة مجموعة توسيعي از نظري، فازية مجموعةنظري

هاي قاطع كاري بس دشوار  راگيري مفاهيم مجموعه فازي قبل از فة مجموعةنظري
 )۹(.است

 

  مراحل كار در منطق فازي

 .  اصلي ذيل استةفرآيند روش منطق فازي شامل سه مرحل
 ج ـ تبديل فازي به غير فازي     ب ـ فرآيند فازي       ها سازي ورودي الف ـ فازي

كند كه اين  ديل مي ورودي را دريافت و به فرم فازي تبة داد،روش منطق فازي
سپس اعمال فرآيند فازي از طريق ارزيابي . شود سازي ناميده مي فرآيند، فازي

در طي مراحل . گيرد صورت مي» گاه  و آناگر«اطالعات ورودي مطابق با قواعد 
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دست ه روش منطق فازي به محض تمام شدن فرآيند قاعده نويسي، نتايج خروجي ب
زي شروع شده و در نهايت نتايج مرتبط با متغيرهاي سا اين مراحل با فازي. آيد مي

صورت ه  با استفاده از توابع عضويت متناظر، بوهاي مختلف نوشته  ورودي و قاعده
 .شود  خروجي حاصل ميةداد

 

 )۱۰(سازي فازي

. استگر فازي   كنترلةوسيله  ورودي بةسازي شامل تفسير و تبديل داد فرآيند فازي
 . باشد  مي)۱۲(»بندي طبقه« و )۱۱(»توابع عضويت «اين مرحله شامل دو بخش

 ورودي را دريافت ةسازي، توابع عضويت داد گر منطق فازي در طي فازي كنترل
 تبديل كند  ميكرده و آن را مطابق روشي كه كاربر با استفاده از توابع عضويت معين

هاي  مجموعه ورودي را به صورت ةبندي توابع عضويت، داد طبقه. نمايد به فازي مي
هاي   تمام دادهةكند كه دامن  اعتبارات باال، متوسط، پايين و غيره تقسيم ميمانندفازي 

) اعتبارات پايين% ۴۵مثًال ( با نسبت دادن درجه يچنين متغيرهايا ورودي ب
تواند اشكال متفاوتي داشته باشد؛ در اين  توابع عضويت مي. شود بندي مي تقسيم
 .گوسين استفاده شده است از توابع عضويت مقاله

 يالتحهاي فازي   مجموعهنظرية. هاي فازي اساس كار منطق فازي است مجموعه
} ۱و ۰{ ناپيوستهعة آن از مجموة با اين ويژگي كه دامنستها  مجموعهنظريةكلي از 
منطق فازي از قوانين منطق معمولي استفاده . كند  تغيير مي]۱ و ۰[ ة پيوستةبه فاصل

 : وجود داردهمنطق ارسطويي دو قاعددر . كند نمي
    φ=′AAU              )۱۳( قانون عدم امكان جمع اضدادـ۱

 . استي تهي ا  متمم خودش مجموعهة   با مجموع  Aةنقاط اشتراك مجموع
XAA              )۱۴(دن نقاط ميانهكر ء قانون استثناـ۲ =′U   

متمم  Aَ    وA ة مرجع بوده و اجتماع دو زير مجموعةمجموع  X ةمجموع
   .نديكديگر
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 به ترتيب از ، مجموعههاي معمولي براي هر متغير غير عضو و عضِو در مجموعه
هاي فازي براي تمايز بين عناصر غير  گيرد ولي در مجموعه تعلق مي} ۱ و ۰{دامنه 

 عضويت ة با كاهش درج]۱و  ۰[طور پيوسته از ه عضو و عضو، مقادير تخصيصي ب
مشكالت . دهد  عضويت بيشتر را نشان مية درج،تر مقادير بزرگ. گيرد تعلق مي

 زيرها شامل چند متغير به صورت   كالسيك براي قضاوت گزارهةاستفاده از مجموع
  :است

اي از متغيرها،   مجموعهةزمان دربار اول؛ در ساختن شاخص مركب و قضاوت هم
هر گاه .  در مورد ارزش گزاره قضاوت كنيم پيدا شود تاها مجموعه ايناشتراك بايد 

 كالسيك ةيكي از اين متغيرها به طور جزئي كمتر از حد معمول باشد در مجموع
 ةحتي اگر در هم(ارزش صفر خواهد گرفت و اشتراك اين متغيرها و ارزش گزاره، 

د كه ارزش واقعي گزاره وش مي صفر )متغيرهاي ديگر، شرايط بيان شده را دارا باشند
 چند بعدي مشتمل  تابع عضويِت،براي حل اين مشكل در منطق فازي. نخواهد بود

 . شود بر چند تابع فازي ساخته مي
هاي   با ويژگياي  قضاوت مجموعهبرايهاي معمولي  بندي مجموعه دوم؛ طبقه

ند كه بتوان ، تعاريف دقيقي نيست)مثل مرگ و مير باال(هاي نادقيق  مبهم و با كران
هاي كالسيك براي   مجموعهنظريةقلمرو رياضيات و .  دقيقي را تصور كردةمجموع

بندي اين  گونه مفاهيم نامشخص، ناتوان بوده و قالبي براي صورت حل مشكالت اين
 . مفاهيم و ابزاري براي تجزيه و تحليل آنها وجود ندارد

 از طريق متغيرهاي زباني  متغير با استفاده ازهرهاي فازي بررسي  در مجموعه
منطق چند ارزشي يا «بر اساس تعميم منطق معمولي به و  درستي ةرتبه يا درج

 ، كالسيكة مرجع دلخواه باشد، در مجموعة مجموعXاگر . گيرد صورت مي» پيوسته
است كه } ۱ و ۰{  به X، يك تابع از X  از A  معمولِية نشانگر هر زير مجموعتابِع

 در آن

⎩
⎨
⎧

∉
∈

=
Ax
Ax

xxA 0
1 

)( 
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 ]۱ و ۰[ ةبه باز} ۱ و ۰{ دو عضوي ة نشانگر را از مجموعحال اگر برد تابِع
. دهد  نسبت مي]۱ و۰[ة  ، عددي را از بازX از xتوسعه دهيم، تابعي داريم كه به هر 

درجات عضويت اعضاي آن به طور پيوسته . گويند  ميAبه اين تابع، تابع عضويت 
 فازي ة  و دو مجموعA=}ومير مرگ{معمولي ة با مجموع.شود  اختيار مي]۱و۰[از 
 و B ، اشتراك توابع عضويت C=}مرگ و مير متوسط{  و B=}مرگ و مير پايين{
Cانجام ءاعضا) اجتماع( اشتراك ةوسيله ب» و، يا« كالسيك با عملگر ة در مجموع 
 : صورت ذيل استه  ، از طريق تابع عضويت بC فازي ةدر مجموع Bشود ولي  مي

[ ])(),(min))(( xCxBxCB =I     و       )](),(max[))(( xCxBxCB =U 

براي . شود  توابع عضويت مختلفي را شامل مي، متغيرةهر ورودي فازي در حيط
 نام X. شود انتخاب مي  X, T(x), U, G, M يك متغير زباني شامل ، عضويتهر تابِع
 ةط به متغير كه توسط قاعد مربو)۱۵(هاي  ترمة مجموعT(x) مرجع، ة مجموعUمتغير، 
 كه به هر ترم معناي آن را مربوط  است معنايية قاعدM ايجاد شده و Gنحوي 

عملكرد متغيرهاي زباني در . كند سازد، يعني تابع عضويت آن ترم را مشخص مي مي
 تقسيم (c)، و باال (b)، متوسط (a) فازي پايين ة كه به سه دستU مرجع ةيك مجموع

 .كند شده باشد در توابع گوسين طبق روابط زير عمل مي

 گوسينعضويت  تابع ـ۱ شكل

 Matlabافزار  نرم: منبع
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 كه با توجه به آن نداي مورد نظر هاي مقايسه  ، شاخصXدر روابط فوق متغير 
 a  ،b ،c.دهد  را نشان مي X متغيرة نيز انداز x. گيرد بندي صورت مي ها رتبه شاخص

 و اگر a قرار گيرد با پايين فازي ة در دستXد كه اگر متغير نباش  ميXميانگين متغير 
. دهند  نشان مي c قرار گيرد با باال ة و اگر در دستb متوسط قرار گيرد با ةدر دست

2σ نيز پراكندگي يا در واقع واريانس متغير Xاستهاي فوق   در هر كدام از دسته . 
 ۷۱۸۲/۲آن در حدود ة  كه اندازاست عدد نپرين ةدهند  نشانe باالدر روابط 

 خروجي يا نتايج حاصل با توجه به XCμ)( و XBμ)(، XAμ)(.باشد مي
د كه هر كدام از اين نتايج از نباش  فوق ميةهاي ورودي و طبقات معرفي شد شاخص

 .ندا سازي حاصل شده طريق قواعد فازي
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  فرآيند فازي 

برآورد قواعد و « تابع عضويت تعيين شده با در فرآيند فازي، خروجي با توجه به
استدالل و استنتاج تركيب منطقي از . آيد دست ميه  ب)۱۶(» فازية نتيجةمحاسب

، »اگر «متناظر با شرايط قسمِت. گيرد انجام مي» گاه اگر، آن « باهاي قواعد خروجي
.  استثرؤزمان در نتايج خروجي فازي م  هم،تركيب متغيرها. توان قاعده نوشت مي

ورودي . كند  قواعد نوشته شده براي برآورد خروجي استفاده ميةمنطق فازي از هم
، يك خروجي »اگر «يك تابع عضويت، با دارا بودن شرايط بيان شده در قسمِت

 از تركيب منطقي ،مقدار خروجي نهايي به صورت فازي سطح منحني. خواهد داد
 . شود نتايج قواعد حاصل مي

 

 )۱۷(غيرفازيتبديل فازي به 

سازي  فرآيند غيرفازي. مقدار خروجي نهايي به روش تبديل غيرفازي بستگي دارد
 اين نتايج ةنتايج قواعد را بررسي كرده وبعد آنها به طور منطقي جمع و با محاسب

 . گردد صورت عددي مشخص بر حسب واحد خروجي ارائه ميه جواب ب
روش «يكي از آنها . ي وجود داردهاي رياض  الگوريتمةچندين روش تبديل بر پاي

. دهد دست ميه  است كه نتايج دقيقي از مقادير وزني توابع عضويت ب)۱۸(»مركز ثقل
مقدار خروجي از اشتراك محور افقي و مركز ثقل سطح محصور توابع حاصل 

 زير را ODسازي شده باشد، خروجي   فازيA-C آن از ةمتغيري كه دامن. شود مي
 .خواهد داد

)(
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(OD) Output Date=خروجي عددي مشخص . 
(FO)Fuzzy Output= خروجي عددي فازي از تابع عضويت A  تاC . 
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=F Grade بندي تابع عضويت فازي از  سطح طبقهA  تاC . 
توان براي  حل مسائل، ميبراي هاي رياضي  زمان از روش  همة با استفاداز اين رو

ه اهيم مبهم با ساختار متفاوت و داراي متغيرهاي كيفي را بتر مف كسب نتايج واقعي
 .كار گرفت

  اهميت و كاربرد منطق فازي

بررسي  شاخص ة استفاده از روش منطق فازي در محاسبة در اين بخش نحو
. گيرد  صورت مي۲ شكل مطابق تركيب متغيرهاي ورودي  در سيستم فازي. شود مي

 ارتباط بين ،ق چند ارزشي و نوشتن قواعدها بر اساس منط با فازي سازي ورودي
 از طريق فرآيند ، خروجي آخرةدر مرحل. متغيرهاي مستقل و وابسته تعيين مي شوند

 .شود  متغيرها حاصل ميةسازي با توجه به قواعد نوشته شده و رابط غيرفازي
 

  مدل سيستم فازيـ۲شكل 
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 تصوير ۳شكل . شود وسعه محاسبه ميها، شاخص ت  دهستانةجهت تعيين رتب
كلي از عملكرد يك سيستم فازي براي يك متغير ورودي و يك متغير خروجي 
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 متغير ورودي به پنج ة دامنaدر بخش . دهد فازي در طي فرآيند فازي را نشان مي
دهد   خروجي فازي را نشان ميcدر بخش .  فازي تقسيم شده استةدسته مجموع

 . است FO = f (inp)شود كه داراي  ي تقسيم مي فازةكه به سه مجموع
باشد با مقادير تابع عضويت % ۶۰ مثًال a متغير ورودي در قسمت ةدادمقدار اگر 

ZR ۶/۰وPS ۴/۰  روي تابع عضويت خروجيZR و PL با توجه به قواعد نوشته 
  :صورت ذيل استه اين قاعده ب. گذارد ثير ميأ، تb در قسمت ۴ و ۳ ةشده در قاعد

  ZR ةگاه خروجي تحت رابط   قرار گيرد، آنZR اگر مقدار ورودي در  :۳ ةقاعد
 .كند ميعمل 

  PL ةگاه خروجي تحت رابط   قرار گيرد، آنPS اگر مقدار ورودي در  :۴ ةقاعد
 .كند ميعمل 

شود لذا فعال شدن هر   فعال مي۴ و ۳ ةتنها قاعد، % ۶۰ ةبا توجه به مقدار داد
وقتي يك قاعده . شتن شرايط بيان شده در نوشتن قاعده داردقاعده بستگي به دا

  شرايِط، ورودي وابسته به يك تابع عضويتةشود بدين مفهوم است كه داد فعال مي
سازد، از اين قاعده يك خروجي حاصل  گزاره را برآورده مي» ...اگر  «قسمِت

روجي فازي  تركيبي از يك يا چند تابع عضويت خ(FO)اين خروجي فازي . شود مي
با اين . گيرد ثير ميتأ ورودي ة دادة از سطح درج)۱۹(رآيندب  تابع عضويِتةدرج. است

 نهايي انتخاب   تابع عضويت براي مقادير خروجيةدرجهرچند گر فازي  همه، كنترل
 ۳براي مثال در شكل . است» گاه  آنواگر «نويسي در قواعد   وابسته به برنامه اماكند

شوند به علت   فعال مي۴ و ۳، قواعد  )FIورودي فازي % (۶۰ براي مقدار ورودي
اين قواعد نيز . گيرد   تعلق ميPS  و  ZR  به هر دو تابع عضويت FIاينكه مقدار 
.   عمل نمايدPL  و  ZR فازي در اين حالت تحت تابع  دهند كه خروجي دستور مي

بع عضويت ورودي اين رفتار خروجي منطبق با مقدار درجات متناظري كه در توا
  ناشي ZR براي خروجي ۶/۰ ةطور خالصه درجه ب. كند ايجاد شده است، عمل مي

  ورودي PS ۴/۰  ناشي ازPL براي خروجي ۴/۰ ة  ورودي و درجZR  ۶/۰از 
 .است
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 نهايي ة  براي رسيدن به مقدار نتيج) (FO  دو درجه براي خروجي فازيcبخش 
 خطوط ةوسيله   بdدست آمده در قسمت ه  بةجلذا عملكرد دو نتي. دهد را نشان مي

 دست ه از آنجا كه جواب ب.   مشخص شده استZR  و  PL بر روي منحني پررنگ
  كل فرايند منطق فازي براي يك ورودي و يك خروجيـ۳شكل 
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 ۱۳۸۰نشاط، : منبع 

ز اجتماع اين دو منحني را ني» يا « منطقِي عملگِراست تركيبي از اين دو نتيجه ،آمده
پررنگ   سطح محصور خط eنمايد كه در قسمت    محاسبه مي،صورت سطحه ب

گيري دقيق   تصميمو برايشود   نهايي فازي تلقي مية نتيج، اين سطح محصور.است
 كه به اين عمل غير است مشخص يبه عدد نياز به تبديل اين سطح محصور

ي معمول در اين زمينه استفاده از روش ها يكي از روش. گويند سازي مي فازي
 .استمركز ثقل اين سطح محصور تعيين   نتيجة نهايي آنمركزيت است كه

 

  روش كار

 وضعيت ةدهند ترين عالئم و نشان گيري و حياتي ترين معيار اندازه ها، اساسي شاخص
يانگر وضعيت ب كه اند ها در حقيقت اطالعات موجزي شاخص. جامعه هستندهر 

جامعه بوده و هر اي از تصوير كل  اين اطالعات موجز نماينده. باشند ها مي سيستم
  ثابت، حال بهبودي استوخيم است يا دررود،  دهند كه سيستم به كجا مي نشان مي

 ؟است يا متغير
 :هاي زير باشند  ويژگيبايد دارايو متغيرهاي اصلي منتخب هاي  شاخص

 . كاربردي و هدفمند باشند-۱
 .تنگاتنگ و قوي با موضوع مورد بررسي داشته باشند ة رابط-۲
 .  با يكديگر همبستگي زيادي نداشته باشند-۳
 . گروه خود باشند هاي هم االمكان جايگزين مناسبي براي شاخص  حتي-۴
هاي مورد نظر وجود داشته   آمار و ارقام نسبتًا قابل اعتمادي در مورد شاخص-۵

 . باشد
آوري و مورد   شاخص جمع۴۹طالعات مربوط به ، آمار و ادر مقالة حاضر

ها كه  سفانه به دليل فقدان اطالعات كامل، برخي شاخصأمت. گيرد استفاده قرار مي
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باشد كنار گذاشته شد اما در مجموع آمار و روستاها يافتگي  توانست بيانگر توسعه مي
 و عمومي نفوس شاخص بر اساس نتايج آخرين سرشماري ۴۹اطالعات مربوط به 

كشور تهيه و به روش منطق فازي به كار مسكن و سرشماري عمومي كشاورزي 
 .گرفته شد

 فرهنگي، ـ هاي اجتماعي هاي مورد مطالعه به سه قسمت شاخص شاخص
ها  پس از پردازش داده. اند هاي كالبدي تقسيم شده هاي اقتصادي و شاخص شاخص
 تغييرات  Excelو  Matlabافزار  ، با استفاده از نرمه مربوطهاي جدول ةو تهي

 .ديگرد ها مشخص  تر دهستان و وضعيت دقيقبررسي ها  شاخص
قال و بندرتركمن در شمال  هاي دو شهرستان آق محدودة مورد مطالعه، دهستان

كيلومتر مربع مساحت و  ۴/۳۱۳5 دهستان، حدود ۷اين ناحيه  داراي . ايران است
يعي آن، رود گرگان است كه با ترين عارضة طب مهم.  نفر جمعيت است۲۱۰۰5۶

انداز متفاوت به اين ناحيه  تقسيم اين ناحيه به دو قسمت شمالي و جنوبي، دو چشم
هاي آب و خاك  بخش شمالي برخالف بخش جنوبي محدوديت. بخشيده است

 .دارد
 

  هاي تحقيق يافته

هاي مربوط به آنها،  هاي توسعه و گردآوري و پردازش داده پس از تعريف شاخص
.   تحليل شدMatlabافزار  اطالعات موجود در قالب منطق فازي با استفاده از نرم

 .دهد ها را نشان مي يافتگي دهستان  سطح برخورداري توسعه۱ و نقشة ۱جدول 
هاي  هيچ يك از دهستانضريب توسعه در دهد   نشان مي۱ جدولطور كه  همان

ي، اقتصادي و كالبدي ـ فرهنگ  يكساني در هر سه شاخص اجتماعيةموجود رتب
متغيرهاي مورد استفاده در (شود  ديده مييافتگي   و تفاوت بين سطوح توسعهندارد
 ).اند هاي پيوست مشخص شده جدول

ها از  يافتگي دهستان شود ضريب برخورداري و توسعه طور كه مالحظه مي همان
 ربايدهستان جعف (5۹۸۴۳۹/۰تا حداكثر ) موسي دهستان شيخ (۴۴۳۱۶۷/۰حداقل 
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 فرهنگي، اقتصادي و ـ اين نوسان در هر يك از ابعاد اجتماعي. نوسان دارد) جنوبي
زان ضريب برخورداري به تفكيك ابعاد ـمي. ر متفاوت استـدي با يكديگـكالب

 5۲۱۲۲۸/۰، 5۰۴۴۱۷/۰، ۴۹۷۸۰۹/۰ترتيب   فرهنگي،اقتصادي و كالبدي بهـ اجتماعي
اي با  ها نيز تفاوت قابل مالحظه تانانحراف معيار ضريب برخورداري دهس. است

ها نسبت به  دهد كه سطح توسعة كالبدي دهستان اين تفاوت نشان مي. يكديگر دارد
 . فرهنگي و اقتصادي آنها بيشتر استـ سطوح اجتماعي

 

 با روش منطق فازيها  يافتگي دهستان  ضريب توسعهـ۱ جدول

 رتبه

ضريب كلي 

يافتگي  توسعه

 ها دهستان

 رتبه
 سطح ضريب

 توسعة كالبدي
 رتبه

ضريب سطح 

توسعة 

 اقتصادي

 رتبه

ضريب سطح 

ـ  اجتماعي توسعة

 فرهنگي 

 نام دهستان

1  598439/0  1  692183/0  1  583721/0  4  519414/0  
جعفرباي 

 جنوبي

2  554724/0  2  594966/0  6  490129/0  2  579079/0  
جعفرباي 

 شرقي

3  514967/0  5  438667/0  5  491185/0  1  614886/0  
 آلتين آق

 

4  493035/0  3  548260/0  4  501014/0  5  429824/0  
 بوي گرگان

 

5  487388/0  4  540916/0  7  356186/0  3  565062/0  
جعفرباي 

 غربي

6  462773/0  6  435166/0  3  543129/0  6  410024/0  
 مزرعه

 

7  443167/0  7  398233/0  5  564893/0  7  366376/0  
 موسي شيخ

 

507785/0  521228/0  504417/0  497809/0  
 ميانگين

 

053709/0  096521/0  06947/0  088563/0  
انحراف از 

 معيار
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 ؛ سرشماري عمومي ۱۳۷۵سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : هاي خام  منبع داده

 ۱۳۷۲كشاورزي سال 

 
 

 ها يافتگي دهستان ـ سطح توسعه۱نقشة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 نوسان ۵۹/۰ تا ۴۴/۰كه بين حداقل ها  يافتگي دهستان با توجه به ضرايب توسعه

هاي اين دو شهرستان در وضعيت  كدام از دهستان توان گفت كه هيچ دارد؛ مي
اما به دليل وجود . يافته قرار ندارند و در مراحل پاييني از توسعه هستند توسعه

ها از لحاظ  توان گفت همه دهستان ها، مي نوسانات قابل توجه در بين دهستان
هاي اين دو شهرستان از  به همين علت دهستان. ي شرايط يكسان ندارنديافتگ توسعه
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يافته و در حال  يافتگي به دو وضعيت كمتر توسعه لحاظ برخورداري و سطح توسعه
ها را به  توان دهستان با توجه به ضرايب توسعة كلي، مي. اند بندي شده توسعه طبقه

يافته  هاي كمتر توسعه نهاي در حال توسعه و دهستا دو طبقه شامل دهستان
هاي جعفرباي  دهد دهستان  نشان مي۱طور كه نقشة  همان. بندي و تفكيك كرد طبقه

بوي،  هاي گرگان آلتين در حال توسعه و دهستان جنوبي، جعفرباي شرقي و آق
با توجه به نوسان . يافته هستند موسي كمتر توسعه جعفرباي غربي، مزرعه و شيخ

هاي در حال   را دهستان۵۰/۰هاي داراي ضرايب بيش از  ضرايب توسعه، دهستان
يافته  هاي كمتر توسعه  را دهستان۵۰/۰هاي داراي ضريب كمتر از  توسعه و دهستان

نتايج كار حاكي از آن است كه سه دهستان جعفرباي جنوبي، . ايم در نظر گرفته
جعفرباي بوي،  آلتين در حال توسعه و چهار دهستان گرگان جعفرباي شرقي و آق
ها و   به طور كلي دهستان.باشند مييافته  موسي كمتر توسعه غربي، مزرعه و شيخ

هاي واقع در  تر قرار دارند نسبت به دهستان روستاهايي كه در نواحي جنوبي
هاي شمالي با شرايط اقليمي نسبتًا خشك و موقعيت مرزي، وضعيت بهتري  قسمت
 .دارند

 

  گيري نتيجه

 مياناي  هاي قابل مالحظه  تفاوتةها نشان دهند دهستانيافتگي  ضريب توسعه
دسترسي به منابع آب كافي، دارا : تواند با عواملي مانند ها مي اين تفاوت. آنهاست

بودن خاك حاصلخيز كشاورزي، نزديكي به مركز استان و مركز شهرستان، نزديكي 
ودن سطح سواد، باال به خطوط ارتباطي اصلي استان، داشتن تسهيالت زيربنايي، باال ب

بودن سطح مشاركت مردمي در تصميمات و انجام امور مربوط به آن در برخي 
 . ها در ارتباط باشد دهستان

هاي در حال توسعه با ضريب باالتر  ها به دو دسته دهستان  دهستانمقالهدر اين 
 نتايج .ند به پايين تقسيم شد۴۹/۰يافته با ضريب  هاي كمتر توسعه  و دهستان۵۰/۰از 

، ) اولةرتب (۵۹/۰دهد كه سه دهستان جعفرباي جنوبي با ضريب  كار نشان مي
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آلتين با ضريب  و دهستان آق)  دومةرتب (۵۵/۰دهستان جعفرباي شرقي با ضريب 
 چهار دهستان  واند هاي در حال توسعه بوده  دهستانءجز)  سومةرتب (۵۱/۰

 ۴۸/۰جعفرباي غربي با ضريب ، دهستان )چهارمة رتب (۴۹/۰بوي با ضريب  گرگان
موسي با  و دهستان شيخ)  ششمةرتب (۴۶/۰، دهستان مزرعه با ضريب ) پنجمةرتب(

 . هاي كمتر توسعه يافته هستند نيز جزء دهستان)  هفتمةرتب (۴۴/۰ضريب 
رغم همگني قابل توجه در اوضاع طبيعي و جغرافيايي،  هرحال عليه ب

. دشو ها مشاهده مي  در بين دهستان رداري سطح برخوي از نظرهاي محسوس تفاوت
 كلي و فشرده يرداشتبهاي فضايي در  ها و عدم تعادل بروز و تقويت اين نابرابري

 :باشد ثر از عوامل زير أ متدتوان مي
 شمالي ةهاي آب و خاك در گستر موقعيت جغرافيايي و همچنين محدوديت •

 .ستا آن برخورداري كمترثر در ؤاين منطقه از عوامل م
  كاهش باعثن خارج از استان به منطقهارويه و پر حجم مهاجر ورود بي •

 .ه استدش هناحي خدمات موجود در اين ة سرانكمي و كيفي
موقعيت و دور بودن از مراكز شهري و محورهاي توسعه در ميزان  •

 .يافتگي مؤثر است ها از لحاظ توسعه برخورداري دهستان
 و نقص در جهت سنجش  دون عيبهرحال يافتن روشي كارآمد و به ب

اين امر .  خدمات در سطح روستاها بسيار مشكل استعرضةيافتگي و سپس  توسعه
 توزيع ةبه دليل تعدد بيش از حد روستاها، پراكندگي جمعيت، تنوع روستاها و نحو

 روستايي، كمبود بودجه ةآنها در سطح ناحيه، موقعيت ارتباطي آنها، خصوصيات ويژ
مراني، كمبود كادر متخصص و سيستم مديريت اداري روستايي و و اعتبارات ع

 .  گذشته استةهاي روستايي در چند ده توجهي به سكونتگاه كم
يكي كمبود : باشد  مي وضعيت كنوني روستاها با دو مشكل اساسي مواجه

خدمات كه ايجاد و گسترش آنها در روستاها زمينه را جهت تداوم و بهبود رفاه 
كند؛ و ديگري فعال نمودن اقتصاد روستايي و باال بردن سطح  راهم ميروستاييان ف

اشتغال و درآمد روستاييان و نيز از بين بردن موانعي كه روستاها را از نظر داشتن 
 .سازد امكانات زيستي و خدمات مورد نياز با مشكل مواجه مي



 فصلنامة روستا و توسعه ٢٢

 

ازي يافتگي با روش منطق ف  سنجش سطح توسعهمقالهاگر چه هدف اصلي اين 
 روستايي، بهبود شرايط اقتصادي  ةترين اقدام در فرايند توسع ، ولي مهماست

روستاييان است، تا زماني كه به روستاها به عنوان محل زيست و سكونت انسان از 
هاي توليدي از سوي ديگر توجه نشود، روستاييان با مشكل مواجه  يك سو و مكان

 . خواهند بود
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