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در سنجش  شاخصهچند يريگميتصم يها شيوهکاربرد  يقيتطب يبررس

 استان همدان ييمناطق روستا يافتگي سطح توسعه

  *يفيه لطيسم ان ويفيشاپور ظر

  ١١/٥/١٣٩٦: رشيخ پذيتار  ٧/١٠/١٣٩٥: افتيخ دريتار

 چکيده

 TOPSIS، SAWچندشاخصـه   يريگميتصم يها شيوهکاربرد  يقيتطب يبررس پژوهش حاضر با هدف
 ٥٣ ،بـدين منظـور   .استان همدان انجام شد يهادهستان يافتگي در سنجش سطح توسعه يو تاکسونوم

، ي، خـدمات ي، ارتبـاط يدرمـان  - ي، بهداشـت ي، آموزشـ ييربناي، زيتيجمع هشت شاخصقالب در  ريمتغ
 AHP  هاي آنتروپي وگيري از روشتعريف و وزن آنها با بهره يديتول - يو اقتصاد ،ياسيس – يادار

رات ييغرات و مجموع شدت تيين درصد تغيانگي، ميب پراکندگياز ضر ،جيسه نتايمقا يبرا .شدتعيين 
. اسـت بنـدي  رتبـه  بـرای تاکسونومي روش بهينه  شيوهضريب پراکندگي، ج ينتااساس  بر .استفاده شد

رات ييـ د تغدرصـ  يتاکسـونوم و  SAW يها شيوهها نشان داد که شيوهرات يين درصد تغيانگيسه ميمقا
 SAW شـيوه کـه   دادنشان ز ينرات ييمجموع شدت تغروش و  دارند TOPSIS شيوه نسبت به يکمتر
سنجش سطح توسعه بـا   ،در مجموع. استرات يين شدت تغيکمتر يگر دارايسه با دو روش ديدر مقا

 .استتر کيت نزديتر و به واقعيمنطق يو تاکسونوم SAW يها شيوهاستفاده از 

                                                           
 ةتوسـع  يدکتـر  ةآموختـ  و دانـش مسـئول   ةسنديز؛ و نويدانشگاه تبر ،ييروستا ةج و توسعيار گروه ترويب، دانشيترت به *
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 ، همـدان ، سطح توسـعه ييروستا ةتوسع، ي، تاکسونومTOPSIS( ،SAW( تاپسيس :ها دواژهيکل
   .)شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
 مقدمه

 .مناطق اسـت  يو اجتماع ياقتصاد يهات آن در رفع عدم تعادلياز ارکان توسعه جامع يکي
ـ تهدو ر توسعه يدر مس ياساس يچالش يامنطقه يهاينابرابر بـه  حصـول   يبـرا  يجـد  يدي

حوزه  در اساسي مباحث ازله توسعه متوازن مسئ ).٢٤(متوازن مناطق است  دل واتوسعه متع
 كاهش. شوديمطرح م و مناطق هابخش متعادل توسعه قالب در توسعه است كه ريزيبرنامه

 بـين  برقـراري تناسـب   ،همچنـين  و روسـتايي  منـاطق  بين فضايي تعادل ايجاد و هانابرابري
 محـور در  خـدمات  هـاي برنامـه  و روسـتاييان  درآمـد  و توليد افزايش به معطوف يهابرنامه
 هـدف  فيزيكـي  و انسـاني  سـرمايه  تشكيلو  بناييزير امكانات بهداشت، آموزش، يها زمينه
  ). ٢٣( است روستايي توسعه ريزيبرنامه

 اقتصـادي،  ،يطـ يمح هاينهيزم در مناطق موجود وضع ةجانب همه ل دقيق ويتحل و شناخت
و کـاهش  ) ١٦( ايمنطقـه  توسـعه  زييـ ربرنامـه  نـد يافر در گـام  نينخسـت  يفرهنگ و ياجتماع
 را متـوازن  ايمنطقـه  گـذاري سياسـت  چـارچوب يـک   بتـوان  ،قيـ ن طرياز ا تا ستهاينابرابر
 را آنها يهاتيقابلو  امكانات توانمي مناطق توسعه سطح با ارزيابي .كرد هدايت و دهي سامان

 دربـاره تخصـيص   گيـري تصميم و هدف تعيين براي را ابزارهاي الزم و قرار داد يمورد بررس
که عـالوه   يامنطقه یهايوجود نابرابر ،نيبنابرا ).٧( دکر فراهم سرزمين پهنه در مختلف منابع
هاسـت،  يزيـ رهـا و برنامـه  اسـت يمتـأثر از س  ،يو اجتمـاع  ي، اقتصـاد يعـ يطب يهـا يژگيبر و
 رنـد يکار گ بهمناطق  يافتگي سعهتو ن درجهييتع يرا برا ييها شيوهزان را بر آن داشته که ير برنامه

نـد  ابي دست يامنطقه يهاها و تفاوتيل علل نابرابريبتوانند به شناخت و تحل ،هاق آنيتا از طر
 يهـا  شـيوه از زان يـ ربرنامه يريگبهره، يزيرکسب شناخت و برنامه ير راستاد ،يبه عبارت). ٥(
ائل و مشـکالت منـاطق مختلـف    مسـ  يهـا يدگيـ چيو شـناخت پ سـهولت درک   يبـرا  يکم
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ـ اکـاربرد   و )١(ر اسـت  يناپذ اجتناب  يبنـد  سـطح  يبـرا  يامنطقـه  يزيـ ردر برنامـه هـا  شـيوه ن ي
 يو از سـو شـود   می يزان نابرابريمنجر به شناخت م يياز سو مناطق ييم فضانظاها در سکونتگاه

   ).١١، ٢٨( ستان آنهايمموجود  يکاهش و رفع نابرابر منظور هب تالش يبرا ياريمع ،گريد
 يهايژگيو کداموجود دارد که هر  يمختلف يها شيوه ،يافتگي سنجش سطح توسعه يبرا

ک منطقـه  يـ  يافتگيـ  سطح توسعه يدر بررس ها اين شيوه و ممکن است ،دخاص خود را دار
. سـازد يبرنامه را بـا مشـکل مواجـه مـ     يو طراح يريگميکه تصم ،ارائه دهندنتايج متفاوتي 

سـه  يها بـا هـم مقا  شيوهن يج اينتا ،يخاص آمار يهاروش ضرورت دارد به کمک ،نيابرابن
 يهـا  شـيوه  ،انيـ ن ميـ در ا. استتر  کينزدت يک به واقعي کدامج يد تا مشخص شود نتانشو
و  يفـ يک يارهـا يمع يريکارگ ، بهيريپذ ، انعطافيبا توجه به سادگ شاخصهچند يريگميتصم
و  يزيـ ربرنامـه بـه   مربوط مسائلار سنجش در ين معيفاده از چندزمان و استطور هم به يکم

و  يبندتي، اولويبندرتبه يبرا ييمبناو ) ١٤، ١٨( دارند ياديکاربرد زتوسعه  سطح سنجش
شـمار   بـه  هـا از شـاخص  يان در مجموعـه يگزيا چند جـا يک يخاب ا انتي مناطق يبندطبقه
و  يدهـ  در مرحلـه وزن  شاخصـه چند يريـ گميتصـم  شـيوه نـوع  از آنجا کـه   ).٢٥(ند رو می
سـه  يهـدف پـژوهش حاضـر مقا    لذا ،)٨( داردحاصله  يهابر رتبه ياديزر يتأث يريگميتصم
اسـتان   يهـا در سنجش سـطح توسـعه دهسـتان    شاخصهگيري چندتصميم يها شيوه يقيتطب

ـ  بنـدي ترجيحـي  ، اولويـت )١(دهي جمعي سادههاي وزنشيوه هاآن نيباز  همدان است که  رب
ـ تحق ياصـل ال ؤس .نداهشدانتخاب  )٣(تاکسونومي و )٢(آلايده حلراهاساس تشابه به  ن يـ ق اي

  .ا تفاوت دارنديمختلف تا چه حد با هم تشابه  يها شيوه يبندج سطحياست که نتا

  قيتحق ينظر يمبان

 .اسـت  ضـروري  اقـدامات  جملـه  از هر منطقه تيوضع شناخت ،توسعه ريزيبرنامه يندافر در
شـود تـا    يت موجود هـر منطقـه بررسـ   يد وضعيابتدا با ،ت توسعه مناطقيشناخت وضع يبرا

ان بردن آنهـا اقـدام   يم ا ازيکاهش  راستایها را شناخت و در علل تفاوت ،بتوان در مرحله بعد
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ـ   يهـا  شـيوه از  يريـ گزان بـا بهـره  يـ ربرنامه ،ن منظوريبد ).١١( دکر يزيربه برنامه ه مختلـف ب
که موجـب   يل عوامليپردازند و به شناخت و تحليم مناطق يبندو رتبه يتگافي سنجش توسعه

ـ ا بنـابر  .ابنـد ييمـ دسـت   ،اندشده يامنطقه یهايوز نابرابربر زان توسـعه  يـ ربرنامـه  يبـرا  ،ني
آگـاه   يافتگي سنجش درجه توسعه يها شيوهضرورت دارد که از نقاط قوت و ضعف  ييروستا

  .ندکنرا انتخاب  شيوهن يترمناسب يواقع يايل دنئا مساب ييروايباشند و به هنگام رو
شاخصـه در  چند يريـ گميتصـم  يها شيوهسه کاربرد يدر رابطه با مقا ياندک يهاپژوهش

) ۳(جامخانـه   يحـ يزاده و ذبياصغر .انجام شده است ييسنجش سطح توسعه مناطق روستا
بـا اسـتفاده از    يشهرستان سـار  يهادهستان ييمناطق روستا يافتگي زان توسعهيم يابيدر ارز
ة شـيو نـوع  ها بسـته بـه   دند که رتبهيجه رسين نتيدب VIKORو  TOPSIS ،SAW شيوهسه 
 يريکـارگ  هنگـام بـه  ند که گرفتجه ين نتيچنز ين) ١٠(و هورن  زهاب .کار رفته متفاوت است به

 يمتفـاوت  يهـا ک مسئله خاص، جـواب ي يبرا شاخصهچند يريگميمختلف تصم يها شيوه
 يريکـارگ  هاز ب يناش متفاوت يهاجواب ،)۲۶(و همکاران  سيزانکبه اعتقاد  .ديآيدست م به

 ،تيـ و در نها يفـ يک يهـا کـردن شـاخص   يهـا، کمـ  تميمتفاوت، تفاوت در الگور يهاوزن
  .ستهاشيوهاز  يبرخ يپارامترها يريکارگ هب

 شاخصـه چند يريـ گميت مسـائل تصـم  يل حساسيتحلدر  )٨(ان يو طباطبائ ينور يقاض
، يدهـ وزن شـيوه  نسبت به SAWو TOPSIS يريگميتصم های شيوهدند که يجه رسين نتيدب

پـور   يآذر و عبـدالعل . کندينم يقير عمييحاصل از آنها تغ يهادارند و پاسخ يت کميحساس
بـه انتخـاب    شاخصـه چند يريـ گميتصـم کـرد  يبـا رو   يبازرگان يهاسازمان يابيدر ارز) ٤(

جـه  ين نتيدپرداختند و ب يب پراکندگيبا استفاده از شاخص ضر يبندرتبه هشيون يترمناسب
 يتاکسـونوم  شـيوه بـا   يبنـد تيـ مربـوط بـه اولو   يب پراکندگين ضريتردند که کوچکيرس
ـ  TOPSISو  SAW ک،يکالسـ  يتاکسـونوم  يها شيوهک است و يکالسريغ مراتـب   بـه  يدقت
فـر و  يميسـل  .هـا دارنـد  نـه يگز يبنـد تيـ ک در اولويرکالسـ يغ يتاکسونوم شيوهتر از نييپا

، يضـو رخراسان  يهااستان ياو توسعه منطقه يسنجش توسعه صنعتز در ين) ٢٢(همکاران 
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و  SAWک، يکالسـ ريک و غيکالسـ  يتاکسـونوم  يهـا  شـيوه با اسـتفاده از   يلو شما يجنوب
TOPSIS ي بنـد رتبـه  بـرای دند که روش تاکسونومي کالسيک، روش بهينه يجه رسين نتيدب

ترتيب بـا   به TOPSISو  SAWکالسيک، هاي تاکسونومي غيرو روش استاي توسعه منطقه
 .انـد اي پرداختـه بنـدي توسـعه منطقـه   دقت کمتري نسبت به تاکسونومي کالسيک بـه رتبـه  

و  ي، تاکسـونوم ياصـل  يهال مؤلفهيتحل شيوهج سه يسه نتايبه مقا) ۱۷(و همکاران  ينصراله
رات مربـوط بـه   ييـ ن درصد تغيانگين ميدند که کمتريجه رسين نتيدبپرداختند و  يمنطق فاز

. اسـت  ياصل يهال مؤلفهيرات مربوط به روش تحليين درصد تغيشتريو ب يروش تاکسونوم
گـر  يد شـيوه سـه بـا دو   يدر مقا يتاکسونوم شيوهز ينرتبه رات يياساس شدت تغ بر ،نيهمچن
ـ ارز در) ١٩(همکـاران  و  يطـاهر پور .رات را داشـته اسـت  يين شدت تغيکمتر  يقـ يتطب يابي
دند يجـه رسـ  ين نتيداستان زنجان ب ييدر مناطق روستا يعيمخاطرات طب يبندرتبه يها شيوه

 SAW شـيوه ، LEXIOGRAPHو  TOPSIS ،ELECTRE ،SAW شـيوه چهـار  ن يکه از ب
 يبنـد رتبـه  يبـرا  شـيوه ن يتـر هاسـت و مطلـوب  شـيوه گـر  يبـا د  ين همبستگيشتريب يدارا

  .است ييدر مناطق روستا يعيطبمخاطرات 
 در ارهيمعدار بـا اسـتفاده از مـدل چنـد    يـ سنجش سطح توسـعه پا  به) ٦(نا يا و کورتيبوگ

ـ آنهـا بـه منظـور ارز   . پرداختندا يتاليمناطق مختلف ا ـ پا يابي ـ منـاطق، بـر پا   يداري ل يـ ه تحلي
خاص مورد  يا شيوهو  يمال يهاتيحمامناطق به منظور درک  يبندبا هدف رتبه ارهيمعچند

ـ  کردنـد  جـاد ياشـناختي   کـرد روش يـک روي  ،داريتوسعه پا ياز مناطق براين جـه  ين نتيدو ب
قابـل   يآسـان  به هاآن جينتا و دنا مناسب يداريپا يابيارز يبرا ارهيمعچند يهامدلدند که يرس

ـ ن) ٩(س و چلتسـوس  يگلتسـ  .شفاف و روشـن اسـت   يابير ارزيدرک و مس سـنجش  در ز ي
ـ ابتـدا   ،رهيمتغکرد چنديونان با رويدر  يامنطقه يهايتوسعه و نابرابر  يبـ يکک شـاخص تر ي

ـ مناطق با پروفا ييشناسا يا براره ريمتغچند يبندروش خوشه ،جاد کردند و سپسيا  يهـا لي
کامـل   يـي بـر همگرا  يمبنـ  يج مطالعه آنها شواهد قوينتا. کار گرفتند به يو اجتماع ياقتصاد
  .را نشان نداد ١٩٩٥-٢٠٠٧ونان در دوره يمناطق 
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  قيتحق روش

 يهـا  شـيوه کـاربرد   يقـ يتطبسـه  يمقابا هـدف   ياسهيمقا -يبه روش توصيفحاضر پژوهش 
 .انجام شده اسـت  ييمناطق روستا يافتگي در سنجش سطح توسعهشاخصه چند يريگميتصم
 يشده و سازگار جاديا ياضياساس منطق ر برشاخصه چند يريگميتصم يها شيوهتم يالگور

ا يـ  يبنـد رتبه برایمناسب  يابزارو  )٤(د انسان دار ينذه يندهايانحوه تفکر و فر با ياديز
 .)٢٠( اسـت  يعـد چنـد   یهـا از شـاخص  يان در مجموعـه يگزيا چنـد جـا  يک يانتخاب 
ـ ارتباط بـا موضـوع تحق   لياز قب ييارهاياساس مع ها برشاخص و  يريـ گت انـدازه يـ ق، قابلي
همه مناطق مورد مطالعه و عـدم ارتبـاط آنهـا بـا      يان اطالعات آنها بريدتريبه جد يدسترس
ـ يو در هشـت گـروه جمع  منـاطق انتخـاب    يکيزيو ف يعيتنوع طب ، يشـ ، آموزييربنـا ي، زيت
. شـدند  يبندطبقه يديتول -يو اقتصاد ياسيس -ي، اداري، خدماتيارتباط، يدرمان -يبهداشت

در . اسـتفاده شـد   ميسـتق مريغم و يمسـتق  يده وزن  يهااز روشها ن وزن شاخصييتع يبرا
ن اسـت و  زايـ ربرنامه يهادگاهيها دصشاخ ين وزن براييمالک تع ،يدهوزن ميمستق روش

). ١٣( سـت هان وزن شـاخص يـي تع يها مبنار مربوط به شاخصيمقاد ،ميمستقريغ در روش
ـ ا ميـ ن وزن يـي تع يمعمول برا يهااز روش يکي ـ  هـا ت شـاخص يـ زان اهمي  يروش آنتروپ

ک شـاخص  يـ هـا در  نهير گزيان مقادياختالف م هر چه ،ن روشيا يبر مبنا. ستا )۴(شانون
ن وزن با استفاده از ييمراحل تع). ١٢(آورد يدست م به يشتريآن شاخص وزن ب ،شتر باشديب

   :استر يشرح ز به يروش آنتروپ
ـ ترت بـه  ۳۹و  ۵اعداد ( ۳۹*  ۵س يک ماتريصورت  به يريگميس تصميل ماتريتشک -  ،بي

 ).مورد مطالعه است يهاها و تعداد شاخصاستان تعداد
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  ؛)۱(با استفاده از رابطه  گيرياستانداردسازي ماتريس تصميم -
 )١   (                                   

  
  ؛)۳(و ) ۲( يهابا استفاده از رابطه هااز شاخص کدامهر  يمحاسبه آنتروپ -

 )٢         (                                           

  

)٣(                                                                           

  ؛)۴(با استفاده از رابطه  آن يها از مقدار آنتروپاز شاخص کداممحاسبه درجه انحراف هر  - 
  

 )٤ (                                                                                         

  ).۵(با استفاده از رابطه  هامحاسبه وزن شاخص -
  

)٥(                                                     
 

 در مـورد  يشخصـ  يهـا قضـاوت  يدارا انريـ گميتصـم کـه   يدر صـورت  ،يآنتروپدر روش 
 ).۲( دکـر  محاسبه) ۶(با استفاده از رابطه ها را شاخص ةشد ليتوان وزن تعديم ،دنها باشصشاخ
 .شـد شـده اسـتفاده    لين وزن تعـد يـي تع يبرا AHPج حاصل از روش ياز نتا ،ن مرحلهيدر ا
بـا توجـه بـه    ابعـاد  ت يـ اهم يسه زوجـ يابتدا مقا ،هااز شاخص کدامن وزن هر ييمنظور تع به
ـ اسـاس د  توسعه بر يهايجاد نابرابريت آنها در اياهم نـه نفـر از کارشناسـان توسـعه     دگاه ي

ابعاد  يزوج يهاسهيازات مقايامت ين هندسيانگيصورت گرفت و پس از محاسبه م ييروستا
 يهـا و محاسـبه وزن Expert Choice ر افـزا  ق آنها با استفاده از نرمينسبت به تلف ،گانههشت

و  يذارگـ يجا )۶(آمـده در رابطـه   دسـت   به يهاوزن ،تيادر نه. دشها اقدام شاخص يينها
  .شدها محاسبه شاخص ةشد ليوزن تعد

  

)٦   (                                                                                                
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  هاشاخص يده ج وزنينتا -۱ جدول
  يياوزن نه  يآنتروپ AHP  شاخص  ابعاد

  يتيجمع

 ۰۰۰۱۳/۰ ۰۰۰۰۹/۰  ۰۲۰۰/۰  سال ۶۵تا  ۱۵ن ين سنيت بيدرصد جمع

 ۰۰۰۰۹/۰ ۰۰۱۵/۰  ۰۰۰۸/۰  متوسط بعد خانوار

 ۰۰۱۷/۰ ۰۰۱۳/۰  ۰۱۸۷/۰  تيجمع ينسبت وابستگ

 ييربنايز

 

 ۰۰۰۴/۰ ۰۰۳۳/۰  ۰۰۱۷/۰  برق داراي روستاهاي درصد

 ۰۰۰۷/۰ ۰۰۰۵/۰  ۰۱۹۳/۰  کشي لوله آب داراي روستاهاي درصد

 ۰۷۲۰/۰ ۰۲۶۰/۰  ۰۴۰۸/۰  گاز داراي درصدروستاهاي

 ۰۰۷۰/۰ ۰۴۱۲/۰  ۰۰۲۵/۰  ه آبيتصف يدارا يدرصد روستاها

 يآموزش

 ۰۰۰۲/۰ ۰۰۰۵/۰  ۰۰۶۹/۰  دبستان يدارا يدرصد روستاها

 ۰۳۲۳/۰ ۰۰۸۴/۰  ۰۵۶۷/۰  دخترانه ييمدرسه راهنما يدارا يدرصد روستاها

 ۰۲۶۳/۰ ۰۰۶۹/۰  ۰۵۶۰/۰  پسرانه ييهنمامدرسه را يدارا يدرصد روستاها

 ۰۹۳۶/۰ ۰۲۸۵/۰  ۰۴۸۵/۰  رستان دخترانهيدب يدارا يدرصد روستاها

 ۰۷۵۱/۰ ۰۲۴۱/۰  ۰۴۶۰/۰  رستان پسرانهيدب يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۷۰/۰ ۰۰۲۳/۰  ۰۴۴۳/۰  در روستا يسوادبا نرخ

 ۰۰۸۰/۰ ۰۰۳۳/۰  ۰۳۵۵/۰  روستامردان  يسواددرصد با

 ۰۰۷۴/۰ ۰۰۲۳/۰  ۰۴۶۸/۰  روستازنان  يوادسدرصد با

 -يادار
 ياسيس

 ۰۰۰۲/۰ ۰۰۴۰/۰  ۰۰۰۸/۰ شوراي اسالمي يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۰۴/۰ ۰۰۰۵/۰  ۰۱۰۸/۰  فعال ياريده يدارا يدرصد روستاها

 ۰۱۷۲/۰ ۰۴۰۲/۰  ۰۰۶۳/۰  يمرکز خدمات کشاورز يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۵۲/۰ ۰۰۵۴/۰  ۰۱۴۲/۰ روستاييشرکت تعاوني  يدارا يدرصد روستاها

 -يبهداشت
 يدرمان

 ۰۱۰۷/۰ ۰۰۶۹/۰  ۰۲۲۸/۰  حمام يدارا يدرصد روستاها

 ۰۳۰۴/۰ ۰۱۸۷/۰  ۰۲۴۰/۰  يو درمان يدرصد روستاهاي داراي مرکز بهداشت

 ۰۳۵۷/۰ ۰۲۶۰/۰  ۰۲۰۲/۰  درصد روستاهاي داراي داروخانه

 ۰۰۳۸/۰ ۰۰۲۰/۰  ۰۲۷۸/۰  درصد روستاهاي داراي خانه بهداشت

 ۱۰۶۶/۰ ۰۹۱۷/۰  ۰۱۷۱/۰  شگاهيزا يدارا يدرصد روستاها

 ۰۱۱۲/۰ ۰۱۶۷/۰  ۰۰۹۸/۰  تعداد پزشک به ازاي هر هزار نفر

 ۰۲۰۹/۰ ۰۵۰۵/۰  ۰۰۶۱/۰  هر هزار نفر يتعداد دندانپزشک به ازا

 ۰۱۶۵/۰ ۰۲۳۶/۰  ۰۱۰۳/۰  هزار نفر تعداد بهيار و ماماي روستايي به ازاي هر

 ۰۱۸۷/۰ ۰۱۶۷/۰  ۰۱۶۵/۰  تيار به ازاي هر هزار نفرتعداد بهداش

 ۰۱۲۴/۰ ۰۰۶۴/۰  ۰۲۸۴/۰ تعداد بهورز به ازاي هر هزار نفر

 ۰۱۷۶/۰ ۰۹۰۸/۰  ۰۰۲۸/۰  دامپزشک يدارا يدرصد روستاها
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  يياوزن نه  يآنتروپ AHP  شاخص  ابعاد

 يارتباط

 ۰۱۴۱/۰ ۰۱۳۸/۰  ۰۱۵۱/۰  يصندوق پست يدارا يدرصد روستاها

 ۰۲۰۰/۰ ۰۲۲۱/۰  ۰۱۳۳/۰  هاي داراي دفتر پستدرصد روستا

 ۰۰۰۶/۰ ۰۰۲۵/۰  ۰۰۳۵/۰  درصد روستاهاي داراي دفتر مخابرات

 ۰۳۵۶/۰ ۰۷۹۰/۰  ۰۰۶/۰  درصد روستاهاي داراي دسترسي به شبکه اينترنت

 ۰۰۰۰۹/۰ ۰۰۲۰/۰  ۰۰۰۶/۰  درصد روستاهاي داراي وسيله نقليه عمومي

 ۰۷۰۵/۰ ۰۸۸۳/۰  ۰۱۱۸/۰  به روزنامه و مجله يدسترس يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۲۱/۰ ۰۰۲۰/۰  ۰۱۵۵/۰  راه آسفالت يدارا يدرصد روستاها

 ۰۱۶۹/۰ ۰۱۸۷/۰  ۰۱۳۳/۰  هاي داراي راه شوسهدرصدروستا

 يخدمات

 ۰۱۷۴/۰ ۰۳۴۴/۰  ۰۰۷۴/۰  کتابخانه يدارا يدرصد روستاها

 ۰۲۶۸/۰ ۰۴۷۱/۰  ۰۰۸۴/۰  يمکان ورزش يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۰۷/۰ ۰۰۲۵/۰  ۰۰۴۲/۰  مسجد يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۷۸/۰ ۰۱۰۳/۰  ۰۱۱۱/۰  مصرف يفروشگاه تعاون يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۰۰۶/۰ ۰۰۰۰۹/۰  ۰۱۰۶/۰  يبقال يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۳۶/۰ ۰۰۴۹/۰  ۰۱۰۷/۰  يينانوا يدارا يدرصد روستاها

 ۰۰۸۴/۰ ۰۰۷۹/۰  ۰۱۵۸/۰  يقصاب يدارا يدرصد روستاها

 ۰۳۱۳/۰ ۰۶۳۸/۰  ۰۰۷۲/۰  بانک يدارا يدرصد روستاها

 ۰۱۹۵/۰ ۰۳۳۴/۰  ۰۰۸۶/۰  يکشاورز نيرگاه ماشيتعم يدارا يدرصد روستاها

 -ياقتصاد

 يديتول

 ۰۰۱۴/۰ ۰۰۱۵/۰  ۰۱۳۶/۰  ينرخ مشارکت اقتصاد

 ۰۰۰۴/۰ ۰۰۱۰/۰  ۰۰۶۸/۰  درصد اشتغال مردان

 ۰۵۲۳/۰ ۰۱۹۲/۰  ۰۴۰۳/۰  درصد اشتغال زنان

 ۰۱۴۱/۰ ۰۱۱۳/۰  ۰۱۸۳/۰  د گندم در هکتاريعملکرد تول

 ۰۱۳۴/۰ ۰۰۳۰/۰  ۰۶۵۴/۰ د جو در هکتاريعملکرد تول

 ۰۰۷۲/۰ ۰۰۴۰/۰  ۰۲۶۸/۰ ونجه در هکتاريد يعملکرد تول

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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   )TOPSIS( آلحل ايدهاساس تشابه به راه بندي ترجيحي براولويت شيوه

که اساس آن بر  است )TOPSIS( ة تاپسيسشيوشاخصه چند يريگميتصم يها شيوهاز  يکي
از رتبه بـاالتر   يانهيگز ،شيوهن يدر ا. آل استدهيرايآل و غدهيحل ادو راه یهانهيسه گزيمقا

مثبـت و  آل دهيـ حـل ا  ن فاصـله را بـا راه  يکمتر يدسياقل يبرخوردار خواهد بود که در فضا
حل حل مسئله بـا اسـتفاده از   مرا ).۲۱( داشته باشد يآل منفدهيحل ان فاصله را با راهيشتريب
 ):۲۷(ر است يشرح ز به شيوهن يا

 نه؛يگز nشاخص و  mاساس  ها برس دادهيل ماتريتشک :گام اول

Aij=   

 

  ؛)۷(ق رابطه يس استاندارد از طريل ماتريها و تشکداده ياستانداردساز :گام دوم

                  i=1, 2,…,m        j=1,2,...,n                          )۷(  

  

  ؛)۸(ق رابطه ياز طر )Wn(ها س وزنيل ماتريو تشک) Wi(ها ن وزن شاخصييتع :گام سوم

 

)۸(                                           

  ؛)۹(ق رابطه ياز طر) Vij(ها اس وزنيمقيس بيل ماتريتشک :گام چهارم
  

)۹(                                                                                    
  

  يآل منفـ  دهيـ و ا) در هـر شـاخص   نـه يگزن يبـاالتر (  آل مثبـت  دهين اييتع :گام پنجم
  ؛)۱۱(و ) ۱۰( يهارابطه با استفاده از ،بيترت ، به)در هر شاخص نهيگزن يترنييپا(
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           i=1, 2,…,m                          )۱۰(  

 

              i=1, 2,…,m                         )۱۱(  
  

 )۱۲( های ابطهق رياز طر )( آلدهياريغو  )( آلدهيحل اراهمحاسبه فاصله از  :گام ششم
  ؛)۱۳(و 
 )۱۲(                        i= 1, 2, …,m                               

  

 )۱۳ (                        i= 1, 2, …, m                            
  

  ؛)۱۴(رابطه  باآل دهيحل ا به راه) Ci(ام  iنه يگز ينسب يکيب نزدين ضرييتع :گام هفتم
  

                                                            i = 1, 2… n          )۱۴ (  

  

  .ک در نوسان استين صفر و يب کهCi زان ياساس م ها برنهيگز يبندرتبه: گام هشتم

  )SAW(ساده  ين وزنيانگيم شيوه

 درکـاربرد  پر ،ن حـال يو در ع ساده و یكاربرد هاىشيوه جمله ساده از وزني ميانگين روش
 ايـن  گيرنـده در ميتصـم  مطلوبيـت  تـابع . است چندشاخصه يريگميتصم يها شيوه مجموعه

 اسـت  شـده  تضـمين  آن در هـا شاخص پذيريجمع قابليت ،ترتيب بدين و بوده خطي شيوه
 يدهـ  وزن يهـا بـا اسـتفاده از روش   هـا شـاخص  از کـدام  هروزن  ابتدا ،شيوه اين در). ۲۱(

. شـود يم محاسبه مختلف هايگزينه اهميت ضريب موزون ميانگين ،سپس و شده مشخص
 بـر  ديگـر  هـاي گزينـه  و شده گرفته نظر در گزينه ترينمناسب عنوان به فوق مقدار بيشترين
 :است شرحدين ب شيوه نيا با استفاده از يبندرتبه مراحل. شوندمي مرتب آن اساس
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 يهـا در صورت وجـود شـاخص   ،ن مرحلهيدر ا ؛يريگميتصم سيماتر سازی يکم :گام اول
  .ل کرديتبد يکم يهاد آنها را به شاخصيبا ،يفيک

  ؛)۱۵(با استفاده از رابطه  يريگميس تصمير ماتريمقاد يساز اسيمقيب :گام دوم

  

)۱۵(                                   
   

  ها؛شاخص يشده برا نييتع يهاشده در وزن اسيمق يس بيضرب ماتر :گام سوم
ن يتـر مناسب ؛)هاوزن شاخص( Wنه با مفروض بودن بردار ين گزيانتخاب بهتر :گام چهارم

ـ  ةشـد  اسيمقير بيجمع مقاد است که حاصل يانهيگز )*A(نه يگز ـ از بق )nijwj(آن  يوزن  ةي
  .شتر باشديها بنهيگز

 

  تاكسونومي شيوة

ـ  مناطق از لحاظ توسعه يبندهرتب يها شيوه نيتبرتراز مع يتاکسونوم شيوه کـه   اسـت  يافتگي
 يقابل قبول برا ياسيو مق کنديمم يش همگن تقسيبو کم يهامجموعهريرا به ز هر مجموعه

 يهـا  شـيوه  فـرض ). ۱۵(دهـد  يزان قـرار مـ  يرر برنامهايدر اخت مناطق يافتگي توسعه يبررس
SAW  وTOPSIS کـه   يدر حـال  ک مجموعه همگـن هسـتند،  ياز ها نهين است که گزيبر ا

ـ بـا ا  يبنـد رتبـه  مراحل .م شونديتقس يهمگن متعدد يهاها به خوشهنهيممکن است گز  ني
  :است ريز شرح به شيوه

  ؛)شاخص mو  دهستان n(ها س دادهيل ماتريتشک :گام اول
  ؛ )۱۶(ها با استفاده از رابطه س استاندارد دادهيل ماتريتشک :گام دوم

  

)۱۶    (                                                                                                                                                                                                   
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  ؛ )۱۷(ن فواصل با رابطه يترن کوتاهيين مناطق و تعيمحاسبه فواصل مرکب ب :گام سوم
  

)۱۷        (                                                                 

ـ پ قياز طر همگننامناطق همگن از  کيتفک ين مناطق همگن براييتع :مگام چهار دا کـردن  ي
  ؛)۱۸( رابطهاستفاده از با  نييفواصل حد باال و پا

)۱۸(                                                                                     

از  کـدام ن عـدد در هـر   يتـر  ؛ بـزرگ منـاطق همگـن   يافتگيـ  ن سطح توسـعه ييتع: گام پنجم
  .شوديآل انتخاب م دهيس استاندارد به عنوان نقطه ايماتر يها ستون

)۱۹      (                                                                        

  ؛)۲۱(و  )۲۰(وابط ق رياز طر CLاساس  محاسبه درجه توسعه مناطق بر :گام ششم

)۲۰ (                                                                                  
  

)۲۱ (                                                                                             

چـه  هر .ک در نوسـان اسـت  يـ ن صـفر و  يب که CLمقدار ه يمناطق بر پا يبندرتبه: گام هفتم
سـطح   ،تر باشدکيک نزديچه به سطح توسعه باالتر و هر ،تر باشدکيبه صفر نزد CLزان يم

  .تر استنييتوسعه پا
ة شـيو از سـه   کـدام رات رتبـه هـر دهسـتان در هـر     ييـ الزم به ذکر اسـت کـه درصـد تغ   

  ).۵(قابل محاسبه است ) ۲۲(ق رابطه يشده از طر استفاده

 )۲۲                                                                     (  

  سه دو روشيدر مقا راتييدرصد تغ :
Nconstant :انددهکرکسان کسب يسه دو روش، رتبه يکه در مقا ييهاتعداد دهستان.  

N :هاتعداد کل دهستان  
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 هـا دهسـتان  رتبـه  يمبنا گر بريکديسه با يدر مقا شيوهدو ج ينتارات ييشدت تغ ،نيهمچن

  ).۵(د ش محاسبه) ۲۳( رابطهق ياز طر شيوهدر هر 

)۲۳                                                                                 (  

 rank (r1) : دهستان رتبهi در روش اول  
 rank (r2) : دهستانرتبه i در روش دوم  

N : دهستانتعداد کل  

انگر عدم وجود يب ،ک باشدي با گر برابريکديسه با يدر مقا شيوهدو ج ينتارات ييشدت تغاگر 

  .ش استيرو به افزاتغييرات  ،رديک فاصله بگيچه از هر و رات استييتغ

  و بحثج ينتا

 شـاخص  ۵۳بـه لحـاظ    اسـتان همـدان   يهـا ستانهد افتگيي توسعه سطح ،حاضر مطالعه در

 در .گرفـت  قرار ارزيابي اکسونومي موردو ت TOPSIS، SAW ةشيواز سه  استفاده توسعه با

هـا  نآ وزن هـا و شـاخص  عـددي  مقـادير  ،TOPSIS ةشـيو ها با استفاده از دهستان يبندرتبه

 حـل راه مثبت و آلايده حلراه تعيين از پس و شدند گرفته در نظر الگوريتم ورودي عنوان به

امتيازات  و محاسبه آلايده حلاهر بهها دهستاناز  کدام هر نسبي نزديكي ميزان ،منفي آلايده

زان يـ ن ميباالتر ،دست آمده هب نتايجاساس  بر .قرار گرفت هاستانهد بنديرتبه مبناي حاصل

CL= ۶۳۳/۰(مهاجران  يهامربوط به دهستان ،بيترت ، بهينسب يکينزد
ـ   ، الونـد )+  يکـوه غرب

)۶۳۳/۰ =CL
CL= ۶۳۳/۰( و راهب )+

 يهـا ط بـه دهسـتان  مربـو ن مقـدار آن  يترنييپاو  )+

CL= ۰۷۳/۰( يکمازان سفل
CL= ۰۷۱/۰(، گل تپـه  )+

CL= ۰۵۷/۰(ان يـ گ و) +
بـه   .اسـت ) +

 يهـا ن و دهسـتان يتـر افتـه ي و راهب توسـعه  يمهاجران، الوند کوه غرب يهادهستان ،يعبارت

 .هستنداستان همدان  يهان دهستانيترافتهين ان توسعهي، گل تپه و گيکمازان سفل



  ٤٣  �٢ة ، شمار٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام         ...گيری  های تصميم بررسی تطبيقی کاربرد شيوه

 

   شيوة تاپسيسبا استفاده از  استان همدان يهايافتگي دهستان توسعهسطح  يبندهرتب -۲جدول 
CL رتبه

+
CL رتبه دهستان 

+
CL رتبه دهستان 

+
 دهستان 

 مهاجران ٦٣٣/٠  ۱ يحوق نبيح ٢١٠/٠  ۲۶ ابرو ١٥٠/٠  ۵۱

 يکوه غربالوند ٥٠٣/٠  ۲ خرم دشت ٢٠٨/٠  ۲۷ جوکار ١٤٩/٠  ۵۲

 راهب ٤٨٦/٠  ۳ ان روديم ٢٠٥/٠  ۲۸ موزاران ١٤٧/٠  ۵۳

 نيگر ٤٢١/٠  ۴ ين سفليدرجز ٢٠٣/٠  ۲۹ يترک غرب ١٤٦/٠  ۵۴

 يکوه شرقالوند ٣٩٩/٠  ۵ دربند رود ٢٠١/٠  ۳۰ گنبد ١٤٤/٠  ۵۵

 سراب ٣٩٠/٠  ۶ آبرومند ١٩٧/٠  ۳۱ زردشت ١٤١/٠  ۵۶

 د شهابيس ٣٠٣/٠  ۷ د جماليس ١٩٤/٠  ۳۲ قلقل رود ١٣٧/٠  ۵۷

 نه روديميس ٢٩٨/٠  ۸ شوردشت ١٨٧/٠  ۳۳ يرود سفلسرد ١٣٢/٠  ۵۸

 مفتح ٢٨٠/٠  ۹ مانيرسليپ ١٨٥/٠  ۳۴ جوزان ١٢٨/٠  ۵۹

 ييايکل ٢٧٧/٠  ۱۰ کمال رود ١٨٤/٠  ۳۵ ايحرم رود عل ١٢٤/٠  ۶۰

 هگمتانه ٢٧٣/٠  ۱۱ آورزمان ١٧٧/٠  ۳۶ فضل ١٢٢/٠  ۶۱

 سبزدشت ٢٧٢/٠  ۱۲ مکارانيد ١٧٦/٠  ۳۷ ايمهربان عل ١١٧/٠  ۶۲

 خرم رود ٢٦٩/٠  ۱۳ االسالمق يطر ١٧٦/٠  ۳۸ ايعلکمازان  ١١٧/٠  ۶۳

 صالح آباد ٢٦٣/٠  ۱۴ يمهربان سفل ١٧٥/٠  ۳۹ صدريعل ١٠٦/٠  ۶۴

 سرداران ٢٦١/٠  ۱۵ يبغراط ١٧٥/٠  ۴۰ خرقان ٠٩٤/٠  ۶۵

 سامان ٢٥١/٠  ۱۶ يچهاردول ١٦٩/٠  ۴۱ رزن ٠٩٤/٠  ۶۶

 نيکوه ٢٤٥/٠  ۱۷ اين عليدرجز ١٦٨/٠  ۴۲ کوه سرده ٠٨٩/٠  ۶۷

 يالمهد ٢٣٤/٠  ۱۸ ابيگاماس ١٦٨/٠  ۴۳ يخزل شرق ٠٨٥/٠  ۶۸

 سنگستان ٢٣٠/٠  ۱۹ چاه دشت ١٦٥/٠  ۴۴ ن سويريش ٠٨٠/٠  ۶۹

 يسلگ ٢٢٧/٠  ۲۰ شعبان ١٦٢/٠  ۴۵ حون دشتيج  ۰۷۵/۰  ۷۰

 سفالگران ٢٢٦/٠  ۲۱ د کوهيسف ١٥٨/٠  ۴۶ يکمازان سفل ٠٧٣/٠  ۷۱

 گهجل ٢٢٦/٠  ۲۲ کرزان رود ١٥٧/٠  ۴۷ گل تپه ٠٧١/٠  ۷۲

 يترک شرق ٢٢٣/٠  ۲۳ يکمازان وسط ١٥٦/٠  ۴۸ انيگ ٠٥٧/٠  ۷۳

 

 

 يحرم رود سفل ٢١٧/٠  ۲۴ ايسردرود عل ١٥٤/٠  ۴۹

 لويحاج ٢١٥/٠  ۲۵ شخوريپ ١٥٢/٠  ۵۰

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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توسـعه بـا    يهااز شاخص يها به لحاظ برخورداراز دهستان کداممحاسبه رتبه هر  يراب
مربـوط بـه    يهـا شده در وزن اسيمقيم بيس تصمياترساده، م ين وزنينگايم شيوهاستفاده از 

از يـ ن امتيشتريبا ب دهستان راهب ،دست آمده هج بينتاطبق . ها ضرب شدشاخص از کدامهر 
)۵۷۷/۰=A

ــا انيــدهســتان گن و يتــرافتــهي از توســعه) * A=۰۸۷۵/۰(از يــن امتيکمتــر ب
 از) *

  .دهستن داناستان هم يهادهستان نيترافتهين هتوسع

  SAW ة شيواستفاده از  ن بااستان همدا يهايافتگي دهستان سطح توسعه يبند رتبه -۳جدول 
 دهستان *A رتبه دهستان *A رتبه  دهستان *A رتبه

 راهب ٥٧٧/٠ ۱ يبغراط ٢٣٦/٠ ٢٦ يرود سفلسرد ١٩٣/٠ ٥١

 مهاجران ٥٥١/٠ ٢ دربند رود ٢٣٥/٠ ٢٧ يچهاردول ١٩١/٠ ٥٢

 يالوند کوه غرب ٤٦٤/٠ ٣ آورزمان ٢٣٤/٠ ٢٨ ارجوک ١٨٣/٠ ٥٣

 سراب ٣٥٤/٠ ٤ يترک شرق ٢٣٠/٠ ٢٩ ايسرد رود عل ١٧٦/٠ ٥٤

 نيگر ٣٣٨/٠ ٥ کمال رود ٢٢٨/٠ ٣٠ ايحرم رود عل ١٧٣/٠ ٥٥

 سبز دشت ٣٣٣/٠ ٦ شعبان ٢٢٧/٠ ٣١ د کوهيسف ١٧٠/٠ ٥٦

 يد کوه شرقالون ٣٢٢/٠ ٧ يمهربان سفل ٢٢٤/٠ ٣٢ ايمهربان عل ١٦٦/٠ ٥٧

 هگمتانه ٣٢١/٠ ٨ يحرم رود سفل ٢٢٣/٠ ٣٣ ايکمازان عل ١٥٣/٠ ٥٨

 نه روديميس ٣١٩/٠ ٩ اين عليدرجز ٢٢٢/٠ ٣٤ قلقل رود ١٥٠/٠ ٥٩

 يالمهد ٣٠٢/٠ ١٠ مانيرسليپ ٢١٩/٠ ٣٥ فضل ١٤٩/٠ ٦٠

 د شهابيس ٢٩٩/٠ ١١ شوردشت ٢١٦/٠ ٣٦ ابرو ١٤٦/٠ ٦١

 صالح آباد ٢٩٤/٠ ١٢ يغرب ترک ٢١٤/٠ ٣٧ زردشت ١٤٦/٠ ٦٢

 مفتح ٢٨٤/٠ ١٣ ق االسالميطر ٢١٣/٠ ٣٨ رزن ١٤٥/٠ ٦٣

 خرم رود ٢٧٣/٠ ١٤ نيکوه ٢٠٨/٠ ٣٩ صدريعل ١٤٣/٠ ٦٤

 سنگستان ٢٥٩/٠ ١٥ کرزان رود ٢٠٦/٠ ٤٠ شخوريپ ١٣٤/٠ ٦٥

 ين سفليدرجز ٢٥٩/٠ ١٦ جلگه ٢٠٥/٠ ٤١ ن سويريش ١٢٧/٠ ٦٦

 لويحاج ٢٥٦/٠ ١٧ چاه دشت ٢٠٤/٠ ٤٢ يخزل شرق ١١٩/٠ ٦٧

 يحوق نبيح ٢٥٥/٠ ١٨ مکارانيد ٢٠٢/٠ ٤٣ خرقان ١١٦/٠ ٦٨

 سامان ٢٥٠/٠ ١٩ ييايکل ٢٠١/٠ ٤٤ حون دشتيج ١١٤/٠ ٦٩

 د جماليس ٢٤٧/٠ ٢٠ موزران ٢٠٠/٠ ٤٥ کوه سرده ١٠٧/٠ ٧٠

 آبرومند ٢٤٥/٠ ٢١ ابيگاماس ١٩٩/٠ ٤٦ گل تپه ١٠٦/٠ ٧١

 ان روديم ٢٤٢/٠ ٢٢ يکمازان وسط ١٩٩/٠ ٤٧ يکمازان سفل ١٠٢/٠ ٧٢

 سفال گران ٢٤٢/٠ ٢٣ جوزان ١٩٨/٠ ٤٨ انيگ ٠٨٧/٠ ٧٣

 
 خرم دشت ٢٣٩/٠ ٢٤ يسلگ ١٩٥/٠ ٤٩

 سرداران ٢٣٩/٠ ٢٥ گنبد ١٩٥/٠ ٥٠

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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 )DL=۶۷۵/۰( مهـاجران  ،)DL=۵۲۴/۰( راهب يهادهستان ،يتاکسونوم شيوه نتايجاساس  بر
ــد ــو الون ــعه) DL=۷۱۰/۰( يکوه غرب ــهي توس ــرافت ــفل ن ويت ــازان س ــ، گ)DL=۹۸۴/۰( يکم ان ي

)۰۰۲/۱=DL( شخوريپ و )۰۰۵/۱=DL( دهستناستان  يهان دهستانيترافتهين توسعه.  

 يتاکسونوم ةشيوبا استفاده از  استان همدان يهايافتگي دهستان سطح توسعه يبند رتبه - ۴جدول 

 دهستان DL رتبه دهستان DL رتبه دهستان DL  رتبه

 راهب  ۵۲۴/۰  ۱ آبرومند ۸۵۲/۰  ۲۶ کمال رود ۸۹۹/۰  ۵۱

 مهاجران ۶۷۵/۰  ۲ ان روديم ۸۵۲/۰  ۲۷ شور دشت ۹۰۱/۰  ۵۲

 يالوندکوه غرب ۷۱۰/۰  ۳ لويحاج ۸۵۴/۰  ۲۸ فضل ۹۰۳/۰  ۵۳

 سبز دشت ۷۴۷/۰  ۴ موزاران ۸۵۵/۰  ۲۹ جلگه ۹۱۰/۰  ۵۴

 يکوه شرقالوند ۷۵۰/۰  ۵ ربند رودد ۸۵۶/۰  ۳۰ قلقل رود ۹۱۱/۰  ۵۵

 نيگر ۷۵۷/۰  ۶ آورزمان ۸۵۹/۰  ۳۱ د کوهيسف ۹۱۳/۰  ۵۶

 سراب ۷۵۸/۰  ۷ مکارانيد ۸۶۳/۰  ۳۲ کرزان رود ۹۱۷/۰  ۵۷

 هگمتانه ۷۸۴/۰  ۸ سرداران ۸۶۵/۰  ۳۳ ن سويريش ۹۲۴/۰  ۵۸

 صالح آباد ۷۸۷/۰  ۹ د جماليس ۸۶۷/۰  ۳۴ يسلگ ۹۲۶/۰  ۵۹

 ين سفليدرجز ۸۰۰/۰  ۱۰ نيکوه ۸۶۹/۰  ۳۵ حون دشتيج ۹۳۰/۰  ۶۰

 نه روديميس ۸۰۴/۰  ۱۱ يحرم رود سفل ۸۶۹/۰  ۳۶ صدر يعل ۹۳۲/۰  ۶۱

 يالمهد ۸۰۵/۰  ۱۲ اين عليدرجز ۸۷۰/۰  ۳۷ ييايکل ۹۳۴/۰  ۶۲

 سامان ۸۱۳/۰  ۱۳ گنبد ۸۷۴/۰  ۳۸ يکمازان وسط ۹۳۵/۰  ۶۳

 يترک شرق ۸۲۲/۰  ۱۴ جوزان ۸۷۶/۰  ۳۹ خرقان ۹۳۸/۰  ۶۴

 يبغراط ۸۲۳/۰  ۱۵ ايمهربان عل ۸۷۶/۰  ۴۰ زردشت ۹۴۲/۰  ۶۵

 د شهابيس ۸۳۰/۰  ۱۶ يترک غرب ۸۷۷/۰  ۴۱ ابرو ۹۴۵/۰  ۶۶

 خرم رود ۸۳۱/۰  ۱۷ مفتح ۸۷۸/۰  ۴۲ گل تپه ۹۵۳/۰  ۶۷

 يحوق نبيح ۸۳۱/۰  ۱۸ شعبان ۸۷۸/۰  ۴۳ يخزل شرق ۹۵۵/۰  ۶۸

 خرم دشت ۸۳۸/۰  ۱۹ يچهاردول ۸۸۰/۰  ۴۴ ايکمازان عل ۹۵۶/۰  ۶۹

 چاه دشت ۸۳۸/۰  ۲۰ ايحرم رود عل ۸۸۳/۰  ۴۵ کوه سرده ۹۷۵/۰  ۷۰

 سنگستان ۸۳۹/۰  ۲۱ جوکار ۸۸۵/۰  ۴۶ شخوريپ ۹۸۴/۰  ۷۱

 رسلمانيپ ۸۴۰/۰  ۲۲ ابيگاماس ۸۹۱/۰  ۴۷ انيگ ۰۰۲/۱  ۷۲

 سفالگران ۸۴۷/۰  ۲۳ رزن ۸۹۱/۰  ۴۸ يکمازان سفل ۰۰۵/۱  ۷۳

 
 

 ق السالميطر ۸۴۸/۰  ۲۴ يمهربان سفل ۸۹۴/۰

 يسردرود سفل ۸۴۹/۰  ۲۵ ايسردرود عل ۸۹۹/۰

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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از  ،هـا شـيوه  يريکـارگ  بـه دست آمـده از   هج بياساس نتا بر ها دهستان يبندمنظور طبقه به
 )۲( ر حـال توسـعه  ، د)۱( افتهي در سه گروه توسعهها و دهستانشد استفاده  يال خوشهيتحل

ک يـ واقـع در   يهادهستان ،ن روشيدب يبنددر سطح. شدند يبندخوشه )۳( افتهين و توسعه
بـا   يتفـاوت قابـل تـوجه    يدارا ،ن حـال يگر دارنـد و در عـ  يبا همـد  ياديسطح شباهت ز

 يب برخـوردار يضـر  يهـا بـر مبنـا   دهسـتان  يبنـد سطح. گر هستنديد سطوح يهادهستان
 يج نسبتاً متفـاوت يتان يال خوشهيبا استفاده از روش تحلها شيوهاز  کدامهر دست آمده از  هب

ـ ن) ٢٦(س و همکاران يو زانک) ١٠(و هورن  زهاب .نشان دادرا  ـ ز ي کـه  دند يجـه رسـ  ين نتيدب
، خـاص  ک مسـئله يـ  ياخصـه بـرا  شچند يريـ گميمختلف تصم يها شيوههنگام استفاده از 

هـا  کـه بـين دهسـتان    يا شـيوه  ،نين بيدر ا طبيعي است. ديآيدست م به متفاوت يهاجواب
از قدرت بـاالتري در سـنجش    ،تر باشدکيت نزديج آن به واقعيل شود و نتائتري قاتمايز به

   .سطح توسعه مناطق برخوردار است

  يال خوشهيبا استفاده از تحلها توسعه دهستان يبند سطح -۵ جدول

 دهستان سطح توسعه
 دهستان سطح توسعه

Taxonomy SAW TOPSIS Taxonomy SAW TOPSIS 

 دشت حونيج ۳  ۳  ۳ نمکارايد ٣ ۳ ٢

 دشت چاه ٣ ٣  ۲ آباد صالح ۱ ٢ ٢

 دشتشور ٣ ٣ ٣ سفالگران ۳ ٢ ٢

 ابرو ٣ ٣ ٣ مهاجران ۲ ۱ ۱

 يشرق الوندکوه ۱ ۲  ۱ آبرومند ۳ ٢ ٢

 يغرب کوهالوند ۲ ۱  ۱ رود نهيميس ۱ ٢ ٢

 سنگستان ٣ ۲ ٢ سو نيريش ٣ ۳  ۳

 گنبد ٣ ۳ ٢ ايعل مهربان ٣ ٣  ۲

 هگمتانه ۱ ۲  ۱ صدر يعل ٣ ٣ ٣

 يبغراط ٣ ۲ ۲ تپه گل ٣ ٣ ٣

 يسفلسردرود ٣ ٣ ۲ يسفل مهربان ٣ ٣ ٢



  ٤٧  �٢ة ، شمار٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام         ...گيری  های تصميم بررسی تطبيقی کاربرد شيوه

 

 ايسردرود عل ٣ ٣ ۳ لو يحاج ٣ ۲ ٢

 يسفل نيدرجز ٣ ۲ ۲ راهب ۲ ۱  ۱

 ايعل نيدرجز ٣ ٣ ۲ سبز دشت  ۱ ٢  ۱

 خرقان ٣ ٣ ۳ سرداران  ۱ ٢ ٢

 رزن ۳ ۳ ۲ نيکوه  ۱ ۳ ٢

 يالمهد ۱ ٢ ۲ يشرق خزل ٣ ٣ ٣

 يترک شرق ٣ ٢ ٢ يلگس ٣ ٣ ٣

 يترک غرب ٣ ۳ ٢ فضل ٣ ٣ ٣

 جوکار ٣ ٣ ٢ نيگر ١ ٢ ١

 يکمازان سفل ٣ ٣ ١ سراب ١ ٢ ١

 ايکمازان عل ٣ ٣ ١ انيگ ٣ ۳ ۳

 يوسط کمازان ٣ ٣ ١ شعبان ٣ ۲ ٢

 اورزمان ٣ ۲ ٢ االسالم قيطر ٣ ٣ ٢

 يسفلرود حرم ٣ ۳ ٢ ابيگاماس ٣ ٣ ٢

 سامن ۱ ۲ ٢ قلقل رود ٣ ۳ ٣

 د کوهيسف ٣ ٣ ۱ کمال رود ٣ ٢ ۳

 جوزان ٣ ٣ ٢ ان روديم ٣ ٢ ٢

 ايحرم رود عل ٣ ٣ ٢ يحوق نبيح ٣ ٢ ٢

 کوه سرده ٣ ٣ ۱ خرم رود ١ ٢ ٢

 موزاران ٣ ٣ ٢ د شهابيس ١ ٢ ٢

 ر سلمانيپ ۳ ٣ ٢ کرزان رود ٣ ۳ ۳

 ييايکل ۱ ٣ ٣ شخوريپ ٣ ٣ ۳

 جلگه ٣ ٣ ٣ زردشت ٣ ٣ ٣

 يچهاردول ٣ ٣ ٢ خرم دشت ٣ ٢ ٢

 مفتح ۱ ٢ ٢
 دربند رود ٣ ٢ ٢

 سيد جمال ٣ ٢ ٢

  توسعه نيافته : ۳در حال توسعه   : ۲توسعه يافته    : ۱

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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تـا   يو تاکسـونوم  SAWهـای   هشـيو بـا اسـتفاده از    هادهستان يافتگي توسعه يبندسطح

 شـيوه ج يتـا ن اسـاس  بـر  .دندار TOPSIS شيوهبا  ياديو تفاوت ز اند کيبه هم نزد يحدود

TOPSIS، قرار گرفتندافته ين توسعه يهادر گروه دهستانها اکثر دهستان.  

  ييمناطق روستا يافتگي مناسب سنجش سطح توسعه شيوهسه و انتخاب يمقا

، SAW هـاي شـيوه بـا اسـتفاده از    هـا دهسـتان  بنـدي از رتبه نتايج حاصليب پراکندگي ضر

TOPSIS  شـيوه  ،بر اين اساس. دست آمد هب ۰۸۷/۰و ۵۱۲/۰، ۳۹۴/۰يب ترت به تاکسونوميو 

 منـاطق بندي رتبه برای مناسب شيوه) ۰۸۷/۰( يب پراکندگيبا کمترين مقدار ضر تاکسونومي

بنـدي  با دقت کمتـري بـه رتبـه    TOPSISو  SAWهاي شيوهو  است يافتگي به لحاظ توسعه

ـ ن) ٢٢(فـر و همکـاران   يميو سل )٤(پور يآذر و عبدالعل. اندپرداختهمناطق  ـ ز ي جـه  ين نتيدب

 TOPSISو  SAW و اسـت بنـدي توسـعه   رتبـه  برای مناسب يروش يدند که تاکسونوميرس

  . دارند يبندرتبهدر  يتر از تاکسونومکممراتب  به يدقت

 )۶جدول ( شده استفاده شيوهسه از  کدامرات رتبه هر دهستان در هر ييدرصد تغمحاسبه 

ـ با درصـد تغ  يتاکسونومو  SAWهای  شيوه جينتارات ييرصد تغدنشان داد که   ۶۴/۶۱رات يي

در رتبـه دوم قـرار    ۹۲/۶۳رات ييـ ن درصـد تغ يانگيبا م TOPSIS شيوهدر رتبه اول و هر دو 

فـر و همکـاران   يميسـل  ،)٤(پور يآذر و عبدالعل قاتيتحق جيدست آمده با نتا هجه بينت .دارند

 .مطابقت دارد) ۱۷(و همکاران  ينصرالهو  )٢٢(

  گريکديها نسبت به شيوهاز  کدامج حاصل از هر ينتارات ييغدرصد ت -۶ جدول

 روش SAW TOPSIS يتاکسونوم راتيين درصد تغيانگيم

۹۲/۶۳ ۸۹/۹۵ ۸۹/۹۵ ۰ TOPSIS 

۶۴/۶۱ ۰۴/۸۹ ۰ ۸۹/۹۵ SAW 

  يتاکسونوم ۸۹/۹۵ ۰۴/۸۹ ۰ ۶۴/۶۱

  هاي پژوهشيافته: مأخذ



  ٤٩  �٢ة ، شمار٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام         ...گيری  های تصميم بررسی تطبيقی کاربرد شيوه

 

 رتبـه  يمبنـا  گر بـر يکـد يسـه بـا   يدر مقا شـيوه دو ج ينتـا رات ييـ تغشدت  يج بررسينتا

 يدارا گـر يد شـيوه سه با دو يدر مقا SAW شيوه از آن است که يحاک) ۷جدول ( ها دهستان

ـ ترت به TOPSISو  يونومتاکس يها شيوهرات و يين شدت تغيکمتر  يبعـد  يهـا ب در رتبـه ي

ـ ن) ١٩(و همکاران  يطاهرپور .اندقرار گرفته  يبـرا  شـيوه ن يتـر را مطلـوب  SAW وهشـي ز ي

  .داننديم ييدر مناطق روستا يعيمخاطرات طب يبند رتبه
 

  يافتگي توسعه رتبه يگر بر مبنايکديسه با يمقا در هاشيوهج ينتارات ييشدت تغ -۷ جدول

  روش SAW TOPSIS يتاکسونوم جمع

۱۹۵/۲ ۱۱۳/۱ ۰۸۲/۱ ۰ TOPSIS 

۱۳۹/۲ ۰۵۷/۱ ۰ ۰۸۲/۱ SAW 

  يتاکسونوم ۱۱۳/۱ ۰۵۷/۱ ۰ ۱۷۰/۲

  پژوهش يهاافتهي: مأخذ

از  ،باشـد  تـر کيـ ت نزديـ آن به واقعحاصل از ج يکه نتا يا شيوه ييشناسا ، براینيهمچن

ت يبـه وضـع   يشـتر يکـه اشـراف ب   همدان ياستاندار ييدفتر امور روستا كارشناساننظرات 

 جينتا ،آنهانظر اساس  بر .استفاده شدتوسعه دارند،  يهااستان به لحاظ شاخص يهادهستان

 شـيوه ج يسـه بـا نتـا   يدر مقا يتاکسونومو  SAWيها شيوه ها با استفاده ازدهستان يبندرتبه

TOPSIS دداراستان  يهاسطح توسعه دهستانت يبا واقع يشتريب انطباق.  

  شنهادهايو پ يريگجهينت

 يبنـد و رتبـه  يافتگيـ  مختلف به سنجش درجه توسعه يها شيوهاز  يريگزان با بهرهيربرنامه

هـا و  يکه موجب بروز نابرابر يل عوامليبه شناخت و تحل ،قين طريپردازند و از ايمناطق م

 يبـرا  يمختلف يکم يها شيوه ،در حال حاضر. ابنديي، دست ماندشده يامنطقه يهااختالف
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کمـک  و  يزيرند برنامهيل فرايا تسههکه هدف آنوجود دارد  ييسنجش سطح توسعه روستا

ـ  يهاکاهش عدم توازن راستایدرست در  يزيرزان در برنامهيربه برنامه ن منـاطق  يموجود ب

، پـژوهش حاضـر بـا    ن سطح توسـعه منـاطق  ييدر تع يکم يها شيوهبا توجه به تعدد  .است

در سـنجش سـطح توسـعه     شاخصهگيري چندهاي تصميمشيوهکاربرد  يقيسه تطبيمقاهدف 

ـ ا نيباز  بدين منظور، .نجام شدااستان همدان  يهادهستان ، SAWة شـيو سـه   هـا، شـيوه ن ي

TOPSIS سه قرار گرفتنديو مورد مقاانتخاب  تاکسونومي و .  

 اسـت، متفـاوت   ينظـر  يهانهيها و زمافتيبر ره يها مبتنشيوهن ياز ا کدامهر که  از آنجا

سـه  يمقا بـه منظـور  . نشان دادرا  ينتايج نسبتاً متفاوت شيوهها با استفاده از هر دهستان يبندرتبه

هـاي سـنجش قـدرت    روشاز  ،هـا دهسـتان  بنـدي رتبـه  يمناسب برا شيوهانتخاب  ها وشيوه

 ،يب پراکنـدگي ضـر ج ياسـاس نتـا   بـر . استفاده شده است شاخصهچند يريگميتصم يها شيوه

 بـا  شـيوه سـه سـه   يمقاج ينتـا . انتخاب شدبندي رتبه برای شيوهن يترتاکسونومي مناسب شيوه

و  SAW يهــا شــيوه کــه ج نشــان داديرات نتــاييــدرصــد و شــدت تغ يهــااســتفاده از روش

برای سنجش سطح توسـعه منـاطق   رات کمتر ييو شدت تغکمتر رات ييبا درصد تغ يتاکسونوم

 يبند رتبهج ينتا زيهمدان ن ياستاندار ييدفتر امور روستا اساس نظر کارشناسان بر .ندترمناسب

ت سطح توسـعه  يبا واقع يشتريانطباق ب يتاکسونوم و SAW يها شيوهاز  ها با استفادهدهستان

ها بـا اسـتفاده   سنجش سطح توسعه دهستانتوان گفت يم ،در مجموع .دداراستان  يهادهستان

  . استتر کيت نزديتر و به واقعيمنطق يو تاکسونوم SAW يها شيوهاز 

  هاادداشتي

1. Simple Additive Weighting (SAW) 

2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

3. Taxonomy 

4. Shannon's Entropy 



  ٥١  �٢ة ، شمار٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام         ...گيری  های تصميم بررسی تطبيقی کاربرد شيوه

 

   منابع

1. Afrakhteh, H. (1995). Model in geography. Zahedan: Academic Center of 

Education, Culture and Research. (Persian) 

2. Akbari, N.A. and Zahedi Keyvan, M. (2008). Application of ranking and 

multi-attribute decision-making methods. Tehran: Municipalities and Village 

Organization Publications. (Persian) 

3. Asgharizadeh, E. and Zabihi Jamkhaneh, M. (2013). The evaluation and 

ranking of rural development level using multiple attributes decision-making 

methods (Case study: rural districts in Sari County). Journal of Research and 

Rural Planning, 3: 27-48. (Persian) 

4. Azar, A. and Abdolalipour, A. (2006). Evaluation of the provincial trade 

organizations with the MADM approach. Journal of Business Research, 39: 

157-189. (Persian) 

5. Badri, S.A. and Akbarian Rounizi, S.R. (2006). The comparative study on 

application of assessment methods of the development in the regional studies, 

the case: Esfarayen County . Geography and Development, 4(7): 5-22. 

(Persian) 

6. Boggia, A. and Cortina, C. (2010). Measuring sustainable development using 

a multi-criteria model: a case study. Journal of Environmental Management, 

91(11): 2301-2306. 

7. Cziraky, D., Sambt, J., Rovan, J. and Puljiz, J. (2006). Regional development 

assessment: a structural equation approach. European Journal of Operational 

Research, 174: 427–442. 

8. Ghazinoori, S.S. and Tabatabaeiyan, S.H.A. (2002). Sensitivity analysis of 

multi-index decision issues toward the type of technique used. Journal of 

Management Knowledge, 15(56): 129-141. (Persian) 

9. Goletsis, Y. and Chletsos, M. (2011). Measurement of development and 

regional disparities in Greek Periphery: a multivariate approach. Socio-

Economic Planning Sciences, 45(4): 174-183. 



  شاپور ظريفيان و سميه لطيفی                                       ٢ة ، شمار٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ٥٢

 

10. Hobbs, B.F. and Horn, G.T.F. (1997). Building public confidence in energy 

planning: a multimethod MCDM approach to deamand-side planning at BC 

Gas. Energy Policy, 25(3): 357-375. 

11. Hosseinzadeh Dalir, K. (2001). Regional planning. Tehran: SAMT 

Publications. (Persian) 

12. Janic, M. and Reggiani, A. (2002). An application of the multiple criteria 

decision-making (MCDM) analysis to the selection of a new hub airport. 

European Journal of Transport and Infrastructure Research, 2(2): 113-141. 

13. Kao, C. (2010). Weight determination for consistently ranking alternative in 

multiple criteria decision analysis. Applied Mathematical Modeling, 34(7): 

1779-1787. 

14. Kwokyam Cheng, S. (2000). Development of a fuzzy multi-criteria 

decision-making support system for municipal solid waste management. 

Degree of Master of Manufacturing & Production Systems, University of 

Regina, Saakatchewan. 

15. Masoud, M., Moazazimehr Tehran, A.M. and Shobayri, S.N. (2011). 

Determining underdevelopment rankings of Isfahan County (Numerical 

taxonomy method). Journal of Urban-Regional Studies and Research, 2(8): 

39-54. (Persian) 

16. Momeni, M (1998). Principles and methods of regional planning. Tehran: 

Gooya. (Persian) 

17. Nasrollahi, Kh., Akbari, N. and Heidari, M. (2011). Analysis of ranking 

methodologies in development measuring: a case study of Khouzestan province 

counties. Journal of Town and Country Planning, 3(4): 65-93. (Persian) 

18. Nojavan, M., Mohammadi, A. and Salehi, E. (2012). Application of the 

multiple criteria decision-making methods in the urban and regional 

planning emphasizing TOPSIS and SAW methods. Urban Management, 

9(28): 285-296. (Persian) 



  ٥٣  �٢ة ، شمار٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام         ...گيری  های تصميم بررسی تطبيقی کاربرد شيوه

 

19. Pourtaheri, M., Sojasi Qidari, H. and Sadeghloo, T. (2012). Comparative 

assessment of ranking methods for natural disasters in rural regions (Case 

study: Zanjan province). Journal of Rural Research, 2(7): 31-54. (Persian) 

20. Prato, T. and Herath, G. (2007). Multiple-criteria decision analysis for 

integrated catchment management. Ecological Economics, 63(2-3): 627-632. 

21. Rokneddin Eftekhari, A., Vojdani Tehrani, H. and Razini, E.A. (2009). 

Evaluation and prioritization of Iranian free trade zones using MADM 

method. Modarres Journal of Spatial Planning, 13(3):143-166. (Persian) 

22. Salimifar, M., Norouzi, R. and Motahari, M.A. (2009). Measuring industrial 

development and regional development in Razavi, Southern and Northern 

Khorasan provinces. Economics Research, 9(4): 175-196. (Persian) 
23. Salmanzadeh, S. (1999). The summit of rural development and reform of the 

administrative structure of the government. Journal of Village and 

Development, 3(3,4). (Persian) 

24. Shankar, R. and Shah, A. (2003). Bridging the economic divide within 

countries: a scorecard on the performance of regional policies in reducing 

regional income disparities. World Development, 31(8): 1421-1441. 

25. Topcu, Y. and Burnaz, S. (2007). A multiple criteria decision-making 

approach for the evaluation of retail location. Journal of Multi-Criteria 

Decision Analysis, 14(1-3): 67-76. 
26. Zanakis, S.H., Solomon, A., Wishart, N. and Dublish, S. (1998). Multi-

attribute decision-making: a simulation comparison of selected methods. 

European Journal of Operational Research, 107: 507-529. 

27. Zavadskas, E.K., Vilutiene, T., Turskis, Z. and Tamosaitiene, J. (2010). 

Contractor selection for construction works by applying SAW-G and TOPSIS 

Grey techniques. Journal of Business Economics and Management, 11: 34-55. 

28. Ziari, K., Zanjirchi, S.M. and Sorkhkamal, K. (2010). A study and 

measurement of the development degree of the counties of Khorasan Razavi 

province using TOPSIS technique. Human Geography Research Quarterly, 

72: 17-30. (Persian)  


